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உச்சரிப்பு ேிளக்கம் 

 
கீழ்க்கண்ட அட்டவணைணை ஒரு ணகயைடு ய ோல்  ோவித்து ஸம்ஸ்க்ருத 
எழுத்துக்கணை உச்ச்சரிக்கவும். யவத மந்திரத்தின் மஹிணமயை அதன் உச்சரிப் ோகும்.  
எப் டி தமிழ் உச்சரிப்பு சரிைோக உச்சரிக்கோவிட்டோல் அந்த வோர்த்ணத உப்புக்கரிக்குயமோ, 
யவத மந்திரங்களுக்கும் அயத பாவணை, தன்ணம உண்டு. கூடிைமோைவணர குருவின் 
வழிகோட்டியுடனும், துணையுடனும்  ழகி நித்ை கர்மோவில் உ யைோகப் டுத்துவது 

சோலச்சிறந்தது. 

 

1. ஸமிதோதாைம் (ப்ரஹ்மச்சோரிகளுக்கு மட்டும்) 

2. கோயமோகோர்ஷீத்ஜ ம் 

3. மோத்ைோன்ைிகம், ப்ரஹ்மைஞம் (யதவ, ருஷி,  ித்ரு தர் ைம்.)  

4. மஹோஸங்கல் ம்  

5. ையஞோ வதீதாரை மந்த்ரம் 

6. கோண்ட-ருஷி தர் ைம் 

7. யவதோரம்பம்  

8. கோைத்ரி ஜ ம் – ஸங்கல் ம் (வெள்ளிக்கிழணம - 04.08.2020) 
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॥ 1. ஸமிதோதாைம் ॥ 

(ஆசம்ைோ) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । 
ப்ரஸன்ைவதைம் த்ைோயைத் । ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥ 

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜை: । ஓம் த : । 

ஓ‡ஸத்ைம் ॥ …ஸத்ைம் - ௐ தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை 

தமீஹி । தி…யைோ யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ । ௐ ஆ…ய ோ ஜ்யைோ…தீர…யஸோ%ம்ரு…த…ம் 

ப்ரஹ்…ம பூர்பு…வ:ஸு…வயரோம் Æ ॥ 
 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
ப்ரோத: (கோணல) – ஸோைம் (மோணல) ஸமிதோதாைம் கரிஷ்யை । (அக்ைிணை 
உருவோக்கி ஜ்வோணல வரும்ய ோது கீழ்க்கண்ட மந்திரத்ணத 
ப்ரோர்த்திக்கவும்). ॥ 

 †ரித்வோக்…யை  ரிம்†ரு…ஜோம்ைோ†யுஷோ …ச த†யைை ச । …ஸு…ப்…ரஜோ: …ப்…ரஜ†ைோ 

பூைோஸம் …ஸுவ ீ†யரோ …வணீர…ஸ்ஸுவர்…சோ வர்†சஸோ, …ஸுய ோ…ஷ: 

ய ோ‡ஷைஸ்…ஸுக்ரு†யஹோ …க்…ருணஹ-ஸ்ஸு …தி:  த்†ைோ ஸு…யமதா …யமத†ைோ 

…ஸுப்ரஹ்‡மோ ப்ரஹ்ம…சோரி†பி: । யதவஸவித: ப்ரஸுவோ (தூர்ஷ்ைமீ் 

 ிரஷிச்ை). 

॥ அத ஸமிதமோததாதி ॥ 
(ஒவ்வவோரு ‘ஸமித்தோக’ “ஸ்வோஹோ” வசோல்லி அக்ைிைில் இடவும் ‘ஸமித்’ இல்லோத 

 க்ஷத்தில் ‘தர்ண ணை’ உ யைோகிக்கலோம்) 

(1) …அக்ையை …ஸமி…த-மோ†ஹோருஷம் ப்ரு…ஹயத …ஜோத†யவதயஸ । 

ை…தாத்வமக்†யை …ஸமி†தா ஸ…மித்ை†ஸ …ஏவம் மோமோ†யு…ஷோ வர்†சஸோ 
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…ஸன்ைோ…யமத‡ைோ …ப்…ரஜ†ைோ  …ஶு†பி-ர்ப்ரஹ்மவர்…சயஸைோன்ைோத்†யை…ை 

ஸ†யமதை ஸ்வோ‡ஹோ । (2) ‡ஏவதாஸ்யைதி…ஷீம…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ । (3) 

…ஸமி†தஸி ஸயமதி…ஷீம…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ । (4) யத†யஜோऽ…ஸி யத…யஜோ ம†ைி 

வத…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ । (5) அ†ய ோ …அத்ைோன்†வசோ…ரி…ஷ‡ர†யஸ…ை 

ஸ†மஸ்ருக்ஷ்மஹி ।  †ைஸ்வோ‡அக்…ை ஆ†க…ம…ம் தம்…மோ ஸ‡ஸ்†ரு…ஜ 

வர்ச…ஸோ ஸ்வோ‡ஹோ । (6) ஸம்‡மோக்…யை வர்ச†ஸோஸ்ருஜ …ப்…ரஜ†ைோ …ச த†யைை 

…ச ஸ்வோ‡ஹோ । (7) …வித்யுன்†யம அஸ்ை …யதவோ இந்த்†யரோ …வித்ைோத் 

…ஸஹரு†ஷி…பிஸ்ஸ்வோ‡ஹோ । (8) …அக்ை†யை ப்ரு…ஹயத நோ†கோ…ை ஸ்வோ‡ஹோ। 

(9) த்ைோ†வோப்ரு…திவபீ்…ைோ‡ஸ்வோ‡ஹோ । (10) …ஏஷோ †யத அக்யை …ஸமித்த…ைோ 

வர்†தஸ்…வ சோப்†ைோைஸ்வ …ச த…ைோஹம் வர்†தமோயைோ பூைோஸ…மோப்ைோ†ை-

மோைஶ்ச ஸ்வோ‡ஹோ । (11) யைோ ‡மோக்யை …பாகி†ை‡ …ஸந்த ம†தா…பாகம் 

சி†கீருஷதி । அ…பாக†ம…க்…யை தம் †கு…ரு மோ†மக்யை …பாகி†ைம் குரு ஸ்வோ‡ஹோ। 

(12) …ஸ…மி…த…மோதா‡ைோக்யை ஸர்†வவ்ரயதோ †பூைோஸ…‡ஸ்வோ‡ஹோ । 

யதவஸ்ஸவித ப்ரோஸோவ:ீஸ்வோ‡ஹோ । (அத தூர்ஷ்ைமீ் ஸமந்தம் 

 ரிஷிச்ை) । அக்ையை உ ஸ்தாைம் கரிஷ்யை ॥ (அக்ைிணை உ ஸ்தாைம் 

வசய்ைவும்) ॥ 

ைத்†யத அக்…யை யத…ஜஸ்யத…ைோஹம் †யத…ஜஸ்வ ீ †பூைோஸம், ைத்†யத அக்…யை 
வர்…சஸ்யத…ைோஹம் †வர்…சஸ்வ ீ †பூைோஸம் । ைத்†யத அக்…யை 
ஹ…ரஸ்யத…ைோஹம் †ஹ…ரஸ்வ ீ †பூைோஸம் ॥ ம†ைி …யமதாம் ம†ைி …ப்…ரஜோம் 
மய்…ைக்ைிஸ்யத†யஜோ ததா…து ம†ைி …யமதாம் ம†ைி …ப்…ரஜோம் மைநீ்த்†ர 
இந்…த்…ரிைம் †ததா…து ம†ைி …யமதாம் ம†ைி …ப்…ரஜோம் ம…ைி ஸூர்…யைோ ப்ரா†யஜோ 
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ததாது ॥ அக்ையை நம: | மந்த்ரஹைீம் க்ரிைோஹைீம் பக்திஹைீம் 
ஹுதோஶை | ைத்துதம் து மைோ யதவ  ரிபூர்ைம் ததஸ்து யத ॥ 
ப்ரோைஶ்சித்தோன்ையஶஷோைி த :கர்மோத்மகோைி ணவ | ைோைி யதஷோ-
மயஶஷோைோம் ஸ்ரீ க்ருஶ்ைனுஸ்மரைம்  ரம் | க்ருஷ்ை க்ருஷ்ை 

க்ருஷ்ை |   (அபிவோதயை நமஸ்கோர:) ॥ 
 

(யஹோமபஸ்ம ஸம்க்ருஹ்ை | வோமகரதயல நிதாை | அதிபஸ்யஸச-
ைித்வோ ॥ அைோமிகைோ ய ஷைித்வோ ॥ (யஹோம  ஸ்மத்ணத ரணக்ஷைோக 
அந்தந்த அணவைங்கணை வதோட்டு, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கணைச் வசோல்லி 
இட்டுக்வகோள்ைவும்) 

 

மோ†ைஸ்…யதோயக த†ை…யை மோ …ந ஆ†யு…ஷி மோ …யநோ யகோ…ஷு மோ …யநோ 
அஶ்†யவஷு ரீரிஷ: |  …வரீோன்மோ †யநோ ருத்ர பா…மியதோ%†வதரீ்…ஹவிஷ்†மன்…யதோ 
ந†மஸோ விவதம யத ॥ …யம…தாவ ீ†பூைோஸம் (லலோயட - வநற்றி) । …யத…ஜஸ்வ ீ
†பூைோஸம் (ஹ்ருதை - மோர்பு) । …வ…ர்…சஸ்வ ீ †பூைோஸம் (தக்ஷிைபாவஹௌ – 
வலது யதோள்) । …ப்…ர…ஹ்…ம…வ…ர்…சஸ்வ ீ †பூைோஸம் (ஸவ்யை ோவஹௌ - இடது 
யதோள்) । …ஆ…யுஷ்மோன் †பூைோஸம் (கண்வட – கழுத்து) । …அ…ன்…ைோயதோ 
†பூைோஸம் (நோதபௌ – வதோப்புள்) । ஸ்வஸ்தி †பூைோஸம் (ஶிரஸி – தணல) ॥ 

(ணகணை அலம் ிக்வகோண்டு, ணககூப் ி கீழுள்ை மந்திரத்ணத வசோல்லி 
ப்ரோர்த்தணை வசய்ய்வும்) - ஶ்ரத்தாம் யமதாம் ைஶ: ப்ரஞோம் வித்ைோம் 
புத்திம் ஶ்ரிைம்  லம் । ஆயுஷ்ைம் யதஜ ஆயரோக்ைம் யதஹி யம 
ஹவ்ைவோஹை । ஶ்ரிைம் யதஹி யம ஹவ்ைவோஹை ஓம் நம இதி ॥ 
( ின் ஆசமைம் வசய்ைவும்) 
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॥ 2. கோயமோகோர்ஷீத்ஜ  ஸங்கல் : ॥  

(ஆசமைம் வசய்து  வித்ரத்ணத அைிைவும்) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் 
ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் த்ைோயைத் । 
ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥ ஓம் பூ: ……. 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
ஶுவப யஶோபயை முஹூர்யத அத்ை ப்ரஹ்மை: த்விதீை  ரோர்வத 

ஶ்யவதவரோஹகல்ய  ணவவஸ்வதமன்வந்தயர அஷ்டோவிம்ஶதிதயம 

கலியுயக ப்ரதயம ோயத ஜம்பூத்வயீ  பாரதவர்யஷ பரதகண்யட யமயரோ: 

தக்ஷியை ோர்ஶ்யவ ஶாலீொஹன ஶஹோப்வத அஸ்மின் வர்தமோயை 

(மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ளெர்கள் -- பரதகண்டஸ்ை யமயரோ: 

 ஶ்சிமதிக்பாயக உத்தயர  ோர்ஶ்யவ அரோப்ை மஹோஸமுத்ர தீயர 

யகதுமோல்ை வர்யஷ துண /அபுதோபி/ஷார்ஜா மஹோநகர்ைோம்) 

ப்ரபவோதீைோம் ஸ்ஷ்ட்ைோ: ஸம்வத்ஸரோைோம் மத்யை ப்லவ நோம 

ஸம்வத்ஸயர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருவதௌ ஶ்ராேண மோயஸ 

ஶுக்ல  யக்ஷ வ ௌர்ைமோஶ்ைோம் ஶுபதிததௌ வோஸர: வோஸரஸ்து 

பானு வோஸர யுக்தோைோம் ஶ்ரெிஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தோைோம் ஶஶாபண 
நோம யைோக பத்ரர ததுபரீபெ நோம கரை யுக்தோைோம் ஏவங்குை 

வியஶஷை விஶிஷ்ட்டோைோம் அஸ்ைோம் வர்தமோைோைோம் 

வ ௌர்ைமோஶ்யாம் ஶுபதிவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த 

துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வரப்ரீத்ைர்தம் ணதஷ்ைோம் 
வ ௌர்ைமோஶ்ைோம் அத்ைோயைோத்-ஸர்ஜை அகரை ப்ரோைஶ்சித்தோர்தம் 
(1008 ஆக இருப் ின்) அஷ்யடோத்ர ஸஹஸ்ர ஸங்க்யைோ (108 ஆக 
இருப் ின் - அஷ்யடோத்தர ஶத ஸங்க்யைோ) ‘காவமாகார்ஷீத் 
மன்யுரகார்ஷீத்’ இதி மஹோமந்த்ரஜ ம் கரிஷ்யை । (கட்ரட புல்ரை 
ெடக்குப்பக்கம் ஶபாட்டு ெிட்டு - ஜைத்ரத வதாட்டு (அபஉபப்ருஶ்ய), 
3 முரை ப்ராணாயாமம் வெய்து  ….. ப்ரணெஸ்ய ருஷிர் ப்ரஹ்ம 

ஶதெ ீ காயத்ரீ சந்த: பரமாத்மா ஶதெதா பூராதி ஸப்த 
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வ்யாஹ்ருதீனாம், அத்ரி, ப்ருகு குத்ஸ, ெஸிஷ்ட வகௌதம, காஶ்யப, 
ஆங்கீரஸ ருஷய: காயத்ரீ ,உஷ்ணிக், அனுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, 
த்ருஷ்டுப் ஜகத்ய: சந்தாகும்ஸி – அக்னி, ொயு, அர்க, ொகீஶ ெருண 
இந்த்ர ெிஶ்ஶெ ஶதொ: ஶதெதா: (10 முரை ப்ராணாயாம் வெய்து 
‘‘காவமாகார்ஷீத் மன்யுரகார்ஷீத் நம ா ந :’’ என்று ஜபிக்கவும்  । 

(ஜ ம் முடிந்த ின்) மஶமா பாத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷயத்ொரா ஶ்ரீ 

பரஶமஶ்ெர ப்ரீத்யர்தம் காஶமாகார்ஷீத் ஜபம் உபஸ்தானம் 
கரிஷ்ஶய) 

 

பிைகு ……. …உத்த†ஶம ஶிக†ஶர …ஶத…ெமீ் …பூம்யாம் †பர்ெ…த மூர்†தனி । 

…ப்…ராஹ்ம‡ஶணப்ஶயா †ஹனு…ஞா…ன…ம் …கச்ச †ஶதெி …யதா †ஸுகம் ॥ 

என்று வொல்ைி உபஸ்தானம் வெய்யவும். பிைகு நமஸ்கரித்து, 

அபிொதனம் வெய்து பெித்ரத்தின் முடிச்சு அெிழ்த்து ெடக்ஶக ஶபாட்டு 2 

ஆெமனம், அங்கெந்தனம் வெய்யவும் பிைகு ……. மோத்ைோன்ைிகம் வசய்து, 

கீழ்க்கண்ட டி ப்ரஹ்மைஞம் வசய்க) ॥  

॥ 3. ப்ரஹ்மைஞம் ॥ 

(ஆசமைம் வசய்து……) ஶுக்லோம் ……… ஶோந்தயை । ஓம் பூ: ……. 
ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் 
த்ைோயைத் । ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥  

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
ப்ரஹ்மைஞம் கரிஷ்யை ப்ரஹ்மையஞை ைக்ஷ்யை ॥ வித்யுதஸி வித்ை யம 
 ோப்மோை-ம்ருதோத் ஸத்ைமுண மி (ஹஸ்தோவைிஜ்ை । த்ரிரோஜோயமத் । 
த்வி:  ரிம்ருஜ்ை । ஸக்ருது ஸ்ப்ருஸ்ை । ஶிரஶ்சக்ஷுஷீ நோஸியக 
ஶ்யரோத்யர ஹ்ைதைமோலப்ை । ணகணை அலம் ிக்வகோண்டு, மூன்று முணற 
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ஆசமைம் வசய்து, இரண்டு முணற உதட்ணட துணடத்து, ணகணை மீண்டும் 
அலம் ிக்வகோண்டு, கோல், மோர்பு, மூக்கு, கண்கள், கோதில் ப்யரோக்ஷைம் 
வசய்து, இரு ணககணையும் கூப் ி கீழ்கண்ட மந்திரங்கணை கூறி 
ப்ரோர்த்திக்கவும்) 

ஓம் பூ: -- தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் ।  ஓம் புவ: -- பர்†யகோ …யதவஸ்†ை   

தமீஹி ।  ஓ‡ஸுவ: -- தி…யைோ யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ । ஓம் பூ: -- 

தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் பர்†யகோ …யதவஸ்†ை தமீஹி । ஓம் புவ: -- தி…யைோ 

யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ । ஓ‡ஸுெ: -- தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் பர்†யகோ 
…யதவஸ்†ை தமீஹி தி…யைோ யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ । 
 
ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …அக்ைி‡மீயை …புயரோ†ஹிதம் …ைஞஸ்†ை 

…யதவ…ம்…ருத்விஜ‡ம் | யஹோ‡தோரம் ரத்…ைதா†தமம் ||    
 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …இயஷத்…யவோர்யஜத்†வோ வோை†வஸ்த 

உ… ோை†வஸ்ஸ்த …யதயவோ†வஸ்…விதோ ப்ரோர்† ை…து ஶ்யரஷ்†டதமோ…ை கர்…மயை|| 

 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அக்…ை ஆ†ைோஹி …வதீ†யை க்ரு…ைோயைோ 

…ஹவ்ை†தோதயை | நி யஹோ†தோ ஸத்ஸி … ர்ஹி†ஷி || 

  

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஶன்†யைோ  …யதவ ீ…ர†பிஷ்ட…ை  ஆ†ய ோ  பவந்து 
… தீ‡யை | ஶம்யைோ…ரபிஸ்த்ரவந்து ந: || 
  

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: | ஸத்ைம் த : ஶ்ரத்தாைோம் 
ஜுயஹோமி | (உத்தரைிைில் ஜலம் எடுத்து தணலணை சுற்றி விடவும்) ||   
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ௐ ந…யமோ ப்ரஹ்†ம…யை ந†யமோ அஸ்த்…வக்ை…யை ந†ம: ப்ரு…திவ்ணை ந…ம 

ஓ†ஷதபீ்ை: । ந†யமோ …வோயச ந†யமோ …வோசஸ் †த…யை ந…யமோ விஷ்†ையவ 

ப்ரு…ஹயத †கயரோமி || (மூன்று முணற ஜ ிக்கவும்)  

வ்ருஷ்டிரஸி வ்ருஶ்சயம  ோப்மோைம் ருதோத் ஸத்த்ைமு ோகோம் | 
(ஹஸ்தோவவோைிஜ்ை) ஒரு முணற ஆசமைம்  வசய்து -- ஶுக்ைாம் 

பரதரம்…..மயமோ  ோர்த்த….+ ப்ரீத்ைர்தம் யதவ-ருஷி- ித்ரு-தர் ைம் 

கரிஷ்யை ||  (ணகணை அலம் ிக்வகோண்டு யதவதோ தர் ைத்ணத வதோடரவும்) 

|| யதவ தர் ைம் || 

(உ வதீி – பூணூல் இடது யதோைில் ய ோட்டுக்வகோள்ைவும். ஜலத்ணத 1 
முணற நடுவிரல்வழிைோக விடவும்).  

ப்ரஹ்மோதயைோ யை யதவோஸ்தோன் யதவோன் தர் ைோமி | ஸர்வோன் யதவோன் 
தர் ைோமி | ஸர்வ யதவ கைோன் தர் ைோமி | ஸர்வயதவ  த்ைஶீ்ச 
தர் ைோமி| ஸர்வயதவ கை த்ை:ீ தர் ைோமி ||  

 

|| ருஷி தர் ைம் || 

(நிவதீி – பூணூணல மோணலைோக ய ோட்டுக்வகோண்டு, நோன்குவிரல்கணை 
சுருட்டி கட்ணடவிரல் யமல்யநோக்கி இருக்கும் டி வசய்து, சுருட்டிை 
ஆட்கோட்டி விரல் உள்வழிைக ஜலத்ணத விட்டு, ஒவ்வவோரு ரிஷி 
தர் ைத்ணத 2 முணற கூறி விடவும்)  

க்ருஷ்ைத்ணவ ோைைோதை: யை ருஷை: தோன் ருஷீன் தர் ைோமி | ஸர்வோன் 
ருஷீன் தர் ைோமி | ஸர்வ ருஷீன் கைோன் தர் ைோமி | ஸர்வ ருஷீன் த்ை:ீ 
தர் ைோமி | ஸர்வ ரிஷீ கை  த்ை:ீ தர் ைோமி | ப்ரஜோ திம் கோண்ட ருஷீன் 
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தர் ைோமி | யஸோமம் கோண்ட ருஷீன் தர் ைோமி | அக்ைிம் கோண்ட ருஷீன் 
தர் ைோமி | விஶ்வோன் யதவோன் கோண்ட ருஷீன் தர் ைோமி | (உ வதீி – 
பூணூல் இடது யதோைில் ய ோட்டுக்வகோண்டு ஒரு முணற ஜலம் விடவும்) 

ஸோ‡ஹிதீர் யதவதோ: உ ைிஷத: தர் ைோமி | ைோஞிகீர்யதவதோ: உ ைிஷத: 

தர் ைோமி | வோருைரீ்யதவதோ: உ ைிஷத: தர் ைோமி |  (நிவதீி – இரண்டு 
முணற) ஹவ்ைவோஹம் தர் ைோமி | விஶ்வோன் யதவோன் கோண்டரிஷிம் 
தர் ைோமி || ( ின் ணகணை மடக்கி யமல்தூக்கி ஜலம் முழங்ணக வழியைோடு 
 ோத்திரத்தில் விழுமோறு வசய்து ஒரு முணற ஜலம் விடவும்) ப்ரஹ்மோைம் 
ஸ்வைம்புெம் தர் ைோமி | (இைி இரு முணற) விஶ்வோன் யதவோன் கோண்ட 
ரிஷீன் தர் ைோமி | அருைோன் கோண்ட ரிஷீன் தர் ைோமி | (உ வதீி – 1 
முணற) ஸதஸஸ் திம் தர் ைோமி | ருக் யவதம் தர் ைோமி | ைஜுர் யவதம் 
தர் ைோமி | ஸோம யவதம் தர் ைோமி | அதர்வண யவதம் தர் ைோமி | 
இதிஹோஸ புரோைம் தர் ைோமி | கல் ம் தர் ைோமி ||      

||  ித்ரு தர் ைம் ||  
(ப்ரோசீைோவதீி – பூணூணல வலது யதோைில் ய ோட்டு மூன்று முணற நோன்குவிரல்கணை 

மடக்கி, கட்ணடவிரல் வழி மரித்து விடவும் || 

யஸோம:  ித்ருமோன் ையமோ அங்கிரஸ்வோன் அக்ைி: கவ்ைவோஹைோதை: 
யை  ிதர: தோன்  ித்ரூன் தர் ைோமி | ஸர்வோன்  ித்ரூன் தர் ைோமி | ஸர்வ 
 ித்ரூகைோன் தர் ைோமி | ஸர்வ  ித்ரு  த்ை:ீ தர் ைோமி | ஸர்வ  ித்ரூ 
கை த்ை:ீ தர் ைோமி | ஊர்ஜம் வஹந்தீ: அம்ருதம் க்ருதம்  ை: கீலோலம் 
 ரிஸ்ருதம் ஸ்வதாஸ்த தர் ைத யம  ித்ரூன் | த்ருப்ைத த்ருப்ைத 
த்ருப்ைத || (உ வதீி) ஆசம்ை || `ப்ரஹ்மயஞாக்யம் கர்ம ஓம் தத்ஸத் 
ப்ரஹ்மார்ப்பணமஸ்து` என்று வொல்ைி தீர்த்தத்ரதப் பூமியில் 
ெிடஶெண்டும். (ஒரு முறை ஆச னம் சசய்து, பவித்ரத்றத 
மபாட்டுக்சகாள்ளவும், கறடசிவறர ஒரு பவித்ரம்தான்) 
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|| 4 மஹாஸங்கல்ப: || 

ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் 
த்ைோயைத் । ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥ 

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜை: । ஓம் த : । 

ஓம் மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
தயதவ லக்ைம் ஸுதிைம் தயதவ தோரோ லம் சந்த்ர லம் தயதவ 
வித்ைோ லம் தயதவ ணதவ லம் தயதவ ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ யதயத அங்க்ரியுகம் 
ஸ்மரோமி ஓம் அ வித்ர:  வித்யரோ வோ ஸர்வோவஸ்தாம் கயதோ ிவோ | 
ைஸ்மயரத் புண்டரீகோக்ஷம் ஸோ ோஹ்ைோப்ைந்தர: ஶுசி: | மோைஸம் 
வோசிகம்  ோ ம் கர்மைோ ஸமு ோர்ஜிதம் | ஸ்ரீ ரோம:ஸ்மரயைணைவ 
வ்ைய ோஹதி ந ஸம்ஶை: | ஸ்ரீ ரோம ரோம ரோம | திதிர்விஷ்ணு: ததாவோர: 
நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுயரவ ச | யைோகஶ்ச கரைஞ்ணசவ ஸர்வம் 
விஷ்ணுமைம் ஜகத் | ஸ்ரீ யகோவிந்த யகோவிந்த யகோவிந்த | அத்ை ஸ்ரீ 
பகவத: ஆதிவிஶ்யைோ: ஆதிநோரோைைஸ்ை அசிந்த்ைைோ அ ரிமிதைோ 
ஶக்த்ைோ ப்ரிைமோைஸ்ை மஹோஜவலௌகஸ்ை மத்யை  ரிப்ரமதோம் 
அயைகயகோடி ப்ரஹ்மோண்டோைோம் ஏகதயம அவ்ைக்த மஹத் அஹங்கோர 
ப்ருதிவ்ைப்யதயஜோவோய்வோகோஶோத்ணை: ஆவரணை: ஆவ்ருயதऽஸ்மின் 
மஹதி ப்ரஹ்மோண்டகரண்டமண்டயல ஆதார ஶக்தி கூர்ம அைந்தோதி 
அஷ்டதிக்கயஜோ ரி ப்ரதிஷ்டிதஸ்ை உ ரிதயல ஸத்ைோதி யலோகஷட்கஸ்ை 
அவதா ோயக மஹோைோலோைமோை பைிரோஜ யஶஷஸ்ை 
ஸஹஸ்ரபைோமைி மண்டலமண்டியத யலோகோயலோக அசயலை 
 ரிவ்ருயத திக்தந்தி ஶுண்டோதண்ட உத்தம்பியத லவை இக்ஷு 
ஸுரோஸர் ி ததி, துக்த ஶுத்தார்ைணவ:  ரிவ்ருயத ஜம்பூ ப்லக்ஷ 
ஶோல்மலி ஶுண்டோதண்ட குஶ க்வரௌஞ்ச ஶோக, புஷ்கரோக்ய ஸப்த-
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த்வ ீியத இந்த்ர, கயஶரு, தோம்ர, கபஸ்தி நோக, வஸௌம்ை கந்தர்வ சோரை, 
பாரதோதி நவகண்டாத்மயக மஹோயமரு, கிரி கர்ைிகோ, உய யத மஹோ, 
ஸர உருஹோைமோை  ஞ்சோஶத், யகோடி, யைோஜை, விஸ்தீர்ை, 
பூமண்டயல, ஸுயமரு, நிஷத, யஹமகூட, ஹிமோசல, மோல்ைவத் 
 ோரிைோத்ரக கந்தமோதை ணகலோஸ, விந்த்ைோசலோதி, மஹோணஶல, 
அதிஷ்டியத, லவை, ஸமுத்ர, முத்ரியத, பாரத, கிம்புருஷ, ஹரி, 
இைோவ்ருத, ரம்ைக, ஹிரண்மை, குரு பத்ரோஶ்வ, யகதுமோலோக்ய, நவ, 
வர்ஷ, உ யஶோபியத, ஜம்பூத்வயீ , பாரதவர்யஷ, பரதகண்யட, ஹிரண்மை, 
குருபத்ரோஶ்வ, யகதுமோலோக்ய, நவ, வர்ஷ, உ யஶோபியத, பரதகண்யட, 
யமயரோ: கர்மபூவமௌ, ஸ்வோம்ைவந்தி குருயக்ஷத்ரோதி ஸம 
பூமத்ையரகாைோ: பூர்வதிக்பாபயக விந்த்ைோசலஸ்ை தக்ஷிைதிக்பாயக, 
தண்டகோரண்யை யகோதோவர்ைோ: தக்ஷியை தீயர ஸகலஜகத் ஸ்ரஷ்டு: 
 ரோர்தத்வை ஜவீிை: ப்ரஹ்மை: ப்ரதஶம ரோர்வத  ஞ்சோஶப்தோத்மயக 
அதீயத  ஞ்சோஶப்தோவதௌ ப்ரதயமவர்யஷ ப்ரதயம மோயஸ ப்ரதயம  யக்ஷ 
ப்ரதயம திவயஸ அஹைி த்விதீயை ைோயம த்ருதீயை முஹூர்யத 
ஸ்வோைம்புவ ஸ்வோயரோசிஷ உத்தம தோமஸ ணரவத சோக்ஷுஷோவகஷு 
ஷட்ஸு மனுஷு வ்ைதீயதஷு ஸப்தயம ணவவஸ்வத மன்வந்தயர 
அஷ்டோவிம்ஶதிதயம வர்தமோயை கலியுயக ஶோலிவோஹை ஶகோப்வத, 
ப்ரபவோதீைோம் ஷஷ்ட்ைோ:ஸம்வத்ஸரோைோம் மத்யை (மத்திய கிழக்கு 
பகுதியில் ெெிக்கும் ஜனங்கள் - பரதகண்டஸ்ை யமயரோ:  ஶ்சிஶமதிக்பாயக 

உத்தயர  ோர்ஶ்யவ, பாரத ஶதஶஸ்ய பஶ்ெிஶமதிக்பாஶக அரோப்ை 

மஹோஸமுத்ர தீயர யகதுமோல்ை வர்யஷ துண —(அ)-அபுதோபி-(அ)-ஷார்ஜா 

மஹோநகர்ைோம்) ஶமரு பர்ெதஶ்ய தக்ஷிஶண திக்பாஶக ப்லவ நோம 

ஸம்வத்ஸயர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருவதௌ ஶ்ராேண மோயஸ ஶுக்ல 

 யக்ஷ வ ௌர்ைமோஶ்ைோம் ஶுபதிததௌ வோஸர: வோஸரஸ்து பானு வோஸர 
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யுக்தோைோம் ஶ்ரெிஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தோைோம் ஶஶாபண நோம யைோக பத்ரர 

ததுபரீபெ நோம கரை யுக்தோைோம் ஏவங்குை வியஶஷை விஶிஷ்ட்டோைோம் 

அஸ்ைோம் வர்தமோைோைோம் வ ௌர்ைமோஶ்யாம் ஶுபதிததௌ மயமோ ோத்த 

ஸமஸ்த துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வரப்ரீத்ைர்தம் அைோதி அவித்ைோ 
வோஸைைோ ப்ரவர்தமோயை அஸ்மின் மஹதி ஸம்ஸோர சக்யர விசித்ரோபி: 
கர்மகதிபி: விசித்ரோஸு யைோைிஷு புை: புை: அயைகதா ஜைித்வோ 
யகைோ ி புண்ைகர்ம வியஶஷை இதோைமீ்தை மோனுஷ்யை த்விஜ ஜன்ம 
வியஶஷம் ப்ரோப்தவத: மம இஹஜன்மைி பூர்வஜைமைி ஜன்ம 
ஜன்மோந்தயரஷு ச  ோல்யை வைஸி, வகௌமோயர, வைௌவயை, வோர்தக்யை 
ச ஜோக்ரத் ஸ்வப்ை ஸுஷுப்தி அவஸ்தாஸு மயைோ வோக்கோை 
கர்யமந்த்ரிை வ்ைோ ோணர: ஸம்பாவிதோைோம் உ  ோதகோைோம் 
ஸங்கலீகரைோைோம் மலிைகீரைோைோம் அ ோத்ரீகரைோைோம் ஜோதி 
ப்ரம்ஶகரோைோம் ஏவம் நவோைோம் நவ விதாைோம்  ஹூைோம் 
 ஹுவிதாைோம் ஸர்யவஷோம்  ோ ோைோம் ஸத்ை: அ யைோதைத்வோரோ 
ஸமஸ்த  ோ க்ஷைோர்தம் மஹோகை த்ைோதி ஸமஸ்த ஹரிஹர யதவதோ 

ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, அலர்யமலுமங்கோ அம் ிகோ ஸயமத ப்ரஸன்ை 

யவங்கவடஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ஸ்ரீ ரங்கநோைகீ அம் ிகோ ஸயமத 

ஸ்ரீரங்கநோத ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, விஸோலோக்ஷி அம் ிகோ ஸயமத 

விஶ்வநோத ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, கர் கோம் ோ அம் ிகோ ஸயமத 

க ோலீஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ஶிவகோமி அம் ிகோ ஸயமத 

மூலட்டோயநஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, அபீதகுசலோம் ோ அம் ிகோ 

ஸயமத அருசயலஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, அகிலோண்யடஶ்வரீ 

அம் ிகோ ஸயமத ஜம்புயகஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, கோமோக்ஷ ீ

அம் ிகோ ஸயமத ஏகோம் யரஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, 
ஞோைப்ரஸுரோம் ிகோ அம் ிகோ ஸயமத கோைஹஸ்தீஶ்வர ஸ்வோமி 
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ஸன்ைிததௌ, மங்கைோம் ிகோ அம் ிகோ ஸயமத ஆதிகும்வபஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, பாைாம்பிகா அம்பிகா ஸஶமத ரெத்யநாத 

ஸ்ொமி ஸன்ைிததௌ, ஸுகந்தகுந்தைோம் ோ அம் ிகோ ஸயமத 

மோத்ருபூயதஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, அபிரோமி அம் ிகோ ஸயமத 

அம்ருதகயடஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, மங்கலநோைகீ அம் ிகோ ஸயமத 

ஸ்ரீ வோஞ்சிநோத ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, யவதநோைகீ அம் ிகோ ஸயமத 

யவதோரண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ப்ரோைோம் ிகோ அம் ிகோ 
ஸயமத தர்பாரண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ப்ருஹத்குசலோம் ோ 
அம் ிகோ ஸயமத மத்ைோர்னுயஜஶ்வர மஹோலிங்கஸ்வோமி, ஸ்வோமி 

ஸன்ைிததௌ,  ர்வதவர்திைி அம் ிகோ ஸயமத ஸ்ரீ ரோமலிங்யகஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, மீைோக்ஷி அம் ிகோ ஸயமத சுந்தயரஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்ைிததௌ, யகோமதி அம் ிகோ ஸயமத ஶங்கரநோரோைைோ ஸ்வோமி 

ஸன்ைிததௌ, யகோமதி அம் ிகோ ஸயமத ஸ்புடோர்ஜுயைஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்ைிததௌ, கோந்திமதி அம் ிகோ ஸயமத யவணுவைநோயதஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, வல்லீ யதவயஸைோ அம் ிகோ ஸயமத ஜைந்திநோத 

ஸுப்ரஹ்மண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, பூர்ைோ புஷ்கலோம் ோ 
அம் ிகோ அம் ிகோ ஸயமத ஹரிஹர புத்ர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ஸீதோ, 

லக்ஷ்மை, பரத, ஶத்ருக்ை ஸ்ரீ அபைஹஸ்த ஆஞ்ஜயைை ஸ்வோமி 

ஸஹித ஸ்ரீ ரோமசந்த்ர ஸ்வோமி ஸன்ைிததௌ, ணதவப்ரோஹ்மை 

ஸன்ைிததௌ, ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌர்ைமோஸ்ைோம் அத்ைோயைோ ோகர்ம 

கர்ம கரிஷ்யை ததங்கம் மோத்ைோன்ைிக  ஸ்நாைம் கரிஷ்யை | (குைிப் து 

உச்சிதம்; ப்யரோக்ஷைம் மத்யமம்)   
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ப்ரோர்தணை: 

(1) அதிக்ரூர மோஹோகோை கல் ோந்த தஹயைோ ம | பபரவோை 
நமஸ்துப்ைம் அனுஞோம் தோதுமர்ஹஸி |  

(2) துர்வபாஜை துரோலோ  துஷ்ப்ரதிக்ரஹ ஸம்பவம் |  ோ ம் ஹர மம 
க்ஷிப்ரம் ஸஹ்ைகன்யை நயமோஸ்துயத |  

(3) த்ரிரோத்ரம் ஜோஹ்ைவதீீயர  ோஞ்சரோத்ரந்து ைோமுயை | 
ஸத்ை:புைோது கோயவரீ  ோ ம் ஆமரைந்திகம் |  

(4) கங்யக கங்யகதி யைோப்ரூைோத் யைோஜைோைோம் ஶணதர ி | முச்ையத 
ஸர்வ ோய ப்யைோ விஷ்ணுயலோகம் ஸ கச்சதி || 

(5) நந்தி நைிநீ ஸீதா மாைதீ ெ மைாபஹா । ெிஷ்ணூபாதாப்ஜ 

ஸம்பூதா கங்கா த்ரிபத காமின ீ । புஷ்கராதினி தீர்தானி 

கங்காத்யா: ஸரிதஸ்ததா । ஆகச்சந்து பெித்ராணி ஸ்நான காஶை 
ஸதா மம ॥ 

|| 5. ையஞோ வதீதாரை மந்த்ரம்  || 

ஸ்ரீ கை தித்யாைம் -------- “ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவர்ைம் 
சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் த்ைோயைத் । ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥ 

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜை: । ஓம் த : । 

ஓ‡ஸத்ைம் ॥ …ஸத்ைம் - ௐ தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை 

தமீஹி । தி…யைோ யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ ||  

ஓம் மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
ஶ்வரௌதஸ்மோர்த விஹித நித்ைகர்மோனுஷ்டாை ஸதோசோர யைோக்ைதோ 
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ஸித்த்ைர்தம் ப்ரஹ்மயதஜ: அபிவ்ருத்த்ைர்தம் ையஞோ வதீதாரைம் 
கரிஷ்யை ||  

ையஞோ வதீதாரை மஹோமந்த்ரஸ்ை  ரப்ரஹ்ம ருஷி: | த்ருஷ்டுப் சந்த: | 

 ரமோத்மோ யதவதோ ையஞோ வதீதாரயை விைியைோக: ||  

…ை…யஞோ… …வதீம் † …ர…ம் … வித்†ரம் …ப்…ர†ஜோ …யதர்ைத் †ஸ…ஹஜம் …புரஸ்‡தோத் | 

…ஆ…யுஷ்†ை…மக்ரிைம் ப்ர†திமுஞ்ச …ஶுப்ரம் †ையஞோ …வதீம்  †லமஸ்…து யத†ஜ: || 

(பெித்ரத்ரத ெைது காதில் ரெத்துக்வகாண்டு, பின் ஒரு முணற 

ஆசமைைீம், அங்கவந்தைம் வசய்து, கீழ்கண்ட மந்திரத்ணத ஜ ித்து  ணழை 
பூணூணல எடுக்கவும்) 

உ வதீம் பின்ைதந்தும் ஜரீ்ைம் கஶ்மலதூஷிதம் | விஸ்ருஜோமி ஜயல 
ப்ரஹ்மன் வர்யசோ தீர்காயுரஸ்து யம || (மீண்டும் ஒரு முணற ஆசமைைீம், 
அங்கவந்தைம்) ॥ 

க்ருஷ்ணாஜினம் 

(கீழ்கண்ட மந்திரத்ணத உச்சரித்தவோயற சிறிை துண்டு மோந்யதோணல (க்ருஷ்ைோ-

ஜிைத்ணத)  பூணூலுடன் யசர்த்து கட்டிக்வகோள்ைவும். ப்ரஹ்மசாரிகள் மட்டும்) 

…மித்ரஸ்†ய-ெ†க்ஷு:த†ருணம்-ப†லீய:-ஶத†ஜ:-…ய…ஶஸ்ெி-ஸ்த†ெிரம் ஸ†மித்தம் । 

…அ…னா…ஹ…னஸ்யம்-ெ†ஸனம்-…ஜ…ரிஷ்ணு-…பரீதம்-…ொஜ-ீஅ…ஜனீ‡ம்-…த…மதऽஹம் க॥  

|| 6. கோண்ட-ருஷி தர் ைம் || 
(பூணூணல நிவதீி (மோணலைோக)ப் ய ோட்டுக்வகோண்டு, எள்ளு+அரிசி யசர்த்து தர் ைம் வசய்க) 

அத  வித்ரோைி: ( வித்ரத்ணதப் ய ோட்டுக்வகோள்ைவும்) || ப்ரோைோைோைம்ை| 

(ஒரு ப்ராணயாம் வெய்து) ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌர்ைமோஸ்ைோம் அத்ைோயைோ-
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 கர்ம-கர்மோங்கம் கோண்டருஷி-தர் ைம் கரிஷ்யை ||  ( வித்ரத்ணதப் ெைது 
காதில் ரெத்துக் வகோள்ைவும்) (நிவதீி - மோணலைோக) | திலோக்ஷத-
யுக்தோத்பி-ஸ்தர் ைதி | ருஷீர்தீர்வதை || 

(மூன்று முணற விடவும்) (1) ப்ரஜோ தி-கோண்டருஷீம் தர் ைோமி |            
(2) யஸோமம் - கோண்டருஷீம் தர் ைோமி | (3) அக்ைிம் கோண்டருஷீம் 
தர் ைோமி | (4) விஶ்வோன் யதவோன் - கோண்டருஷீம் தர் ைோமி |              

(5) ஸோ‡ஹிதீர்யதவதோ உ ைிஷத: தர் ைோமி | (6) ைோஞிகீர்யதவதோ 

உ ைிஷத: தர் ைோமி | (7) வோருைரீ்யதவதோ உ ைிஷத: தர் ைோமி | (8) 
ப்ரஹ்மோைம் ஸ்வைம்புவம் தர் ைோமி | (9) ஸதஸ் திம் தர் ைோமி || 
(உ வதீி - ஆசமைம் வசய்ைவும்)  

|| 7. யவதோரம்பம் || 

( வித்ரத்ணதப் ய ோட்டுக்வகோள்ைவும்) |ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் 
ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் த்ைோயைத் । 
ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥  

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜை: । ஓம் த : । 

ஓ‡ஸத்ைம் ॥ …ஸத்ைம் - ௐ தத்†ஸ…விதுர்வ‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை 

தமீஹி । தி…யைோ யைோ †ந: ப்ர…யசோத‡ைோத்Æ || 

அத்ை பூர்யவோக்த ஏவங்குை வியஶஷை விஶிஶ்டோைோம் அஸ்ைோம் 
வ ௌர்ைமோஸ்ைோம் ஶு திவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷைத்வோரோ 
ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர ப்ரீத்ைர்தம் ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌர்ைமோஸ்ைோம் 
அத்ைோயைோ ோகர்மோங்க அத்ைைை ஆரம்பம் கரிஷ்யை (அ உ ஸ்ப்ருஶ்ை – 
ணகணை அலம் ிக்வகோள்க ) || 
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| ஓம் ஸ்ரீ குருப்யைோ நம: ஹரி: ஓம் || ௐ …கைோ‡ைோம் த்வோ …கை† தி‡ 
ஹவோமயஹ …கவிம் †க…வைீோ†மு… மஷ்†ரவஸ்தமம் | …ஜ்…யை…ஷ்…டரோ…ஜ…ம் 

ப்ரஹ்†மைோம் ப்ரஹ்மைஸ் …த ஆ †ந:…ஷ்…ருண்வன்…னூதி†பிஸ்ஸீ…த ஸோ†தைம்||  
ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் ||  

ஹரி:ஓம் | ஹரி:ஓம் || …இயஷத்…யவோர்யஜத்†வோ வோை†வஸ்த 

உ… ோை†வஸ்ஸ்த …யதயவோ†வஸ்…விதோ ப்ரோர்† ை…து ஶ்யரஷ்†டதமோ…ை    

கர்…மயை || 

ஆப்ைோைத்வம் அவிக்ைிைோ: யதவபாகம் ஊர்ஜஸ்வதீ:  ைஸ்வதீ: 

ப்ரஜோவதீ: அைமீவோ: அைக்ஷ்மோ மோவ: ஸ்யதைஈஶத மோகஸ‡ ஸ: 

ருத்ரஸ்ையஹதி:  ரிவ: வ்ருைக்து த்ருவோ: அஸ்மின் யகோ வதௌஸ்ைோத 
 ஹ்வ:ீைஜமோைஸ்ை  ஶூன் ோஹி |  ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | ஸந்தத்தம் 
தன்யம ஜின்வதம் ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஓம்  

 

ௐ …பத்ரம் கர்†யைபி: ஶ்ரு…ணுைோ†ம யதவோ: । …பத்ரம் 
† ஶ்யை…மோக்ஷ…பிர்ை†ஜத்ரோ:। ஸ்…திணரரங்‡ணகஸ்து…ஷ்…டுவோ‡ †ஸஸ்…தனூ†பி: । 
வ்ை†யஶம …யதவ†ஹி…த…ம்      ைதோ†யு: । …ஸ்…வஸ்தி …ந இந்த்†யரோ 
…வ்…ருத்த†ஶ்ரவோ: । …ஸ்…வஸ்தி †ந: …பூஷோ …விஶ்வ†யவதோ: । 
…ஸ்…வஸ்தி…ைஸ்தோர்…க்ஷ்…யைோ அ†ரிஷ்டயைமி: । …ஸ்வஸ்தி …யநோ 
ப்ரு…ஹஸ் †திர்ததாது ॥ 

ஹரி: | ஸம்ஞோைம் விஞோைம் ப்ரஞோைம் ஜோைத் அபிஜோைத் | 
ஸங்கலமோைம் உ கல் மோைம் உ கலுப்தம் கலுப்தம் ஹரி: ஓம் || ஹரி: 

ஓம் ப்ரஸுக்மந்தோ திைஸோைஸ்ை ஸக்ஷிைி வயரபி: வரோன் 
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அபிஸுப்ரஸீதத | அஸ்மோகம் இந்த்ர: உபைம் ஜுயஜோஷதி 

ைத்வஸௌம்ைஸ்ை அந்தஸ: புய ோததி ஹரி     ஓம் || 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …அக்ைி‡மீயை …புயரோ†ஹிதம் …ைஞஸ்†ை 

…யதவ…ம்…ருத்விஜ‡ம் | யஹோ‡தோரம் ரத்…ைதா†தமம் ||    
 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அக்…ை ஆ†ைோஹி …வதீ†யை க்ரு…ைோயைோ     

…ஹவ்ை†தோதயை | நி யஹோ†தோ ஸத்ஸி … ர்ஹி†ஷி || 

 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஶன்†யைோ  …யதவ ீ…ர†பிஷ்ட…ை  ஆ†ய ோ  பவந்து 
… தீ‡யை | ஶய்யைோ…ரபிஸ்த்ரவந்து ந: || 
 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அதாயதோ தர்ஶபூர்ைமோவஸௌ  

வ்ைோக்யாšஸ்ைோம:| ப்ரோதரக்ைியஹோத்ரம் ஹுத்வோ | 

அன்ைமோஹவைைீம் ப்ரைைீ | அக்ைநீன்வோததாதி || ஹரி: ஓம் | ஹரி: 
ஓம் || அதகர்மோைி ஆசோரோத்ைோைி க்ருஹ்ைந்யத | உதகைன் 
பூர்வ க்ஷோஹ: புண்ைோயஹஷு கோர்ைோைி | ையஞோ வதீிைோ ப்ரதக்ஷிைம் 
ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அத ஶிக்ஷோம் ப்ரவக்ஷ்ைோமி ஹரி: ஓம் || 

ஹரி: ஓம் | அதாத: ஸோமைோசோரிகோன் தர்மோன் வ்ைோக்யாஸ்ைோம: | 
தர்மஞஸ்மை: ப்ரமோைம் யவதோஶ்ச ச்சத்வயரோ வர்ைோ: ஹரி: ஓம் | ஹரி: 
ஓம் |  அத வர்ைஸமோம்ைோை:  அத நவோதித: ஸமோைோக்ஷரோைி | த்யவ 
த்யவ ஸவர்யை ஹ்ைஸ்வதீர்க | நப்லுதபூர்வன் | யஷோடஶோதித: ஸ்வர்ரோ: 
யஶஷ:வ்ைோந்ஜைோைி | ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | அ இ உ ண்Æ | ருலுக்Æ | 
எஓங்Æ | ஹைவரட்Æ | லண் Æ | ந்மங்ைைம்Æ | ஜபந்Æ | கடதஷ்Æ | ஜவகஉததஷ்Æ| 
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க ப ச ட த சடதவ் Æ | க ய்Æ | ஶ ஷ ஸ ர்Æ | ஹல் இதி மோயஹஶ்வரோைி 
ஸூத்ரோைி அைோதிஸம்ஞோர்தாைி | வ்ருத்திரோணதச்Æ | அயதங்குை: ஹரி: ஓம்|| 

ஹரி: ஓம் | கீர்ைஶ்யரை: | வதைவ: ஸ்ரீ: | ருத்ரஸ்து நம்ை: | பயகோஹி 
ைோஜ்ைோ | தன்யைோைம் நோரீ | தைவோன் புத்ர: ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | 
அதாத: சந்தஸோம் வி-வ்ருத்திம் வ்ைோக்யாஸ்ைோம: ஹரி: ஓம் | ஹரி: 
ஓம்| 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | அதாத: தர்மஜிஞோஸோ ஹரி: ஓம் || 

ஹரி: ஓம் ॥ ப்ரஹ்மஜிஞோஸ ஹரி: ஓம் ॥  

ஹரி: ஓம் ॥ …ஆபிர்…கீபிர்ைத†யதோை …ஊைமோப்†ைோை ஹரி…யவோ வர்த்†தமோை: । 

…ைதோ …ஸ்…யதோத்ரு…ப்…யைோ ம†ஹி…யகோத்ரோ …ருஜோ†ஸி பூைிஷ்…டபா…யஜோ அ†தயத 

ஸ்ைோம । ப்ரஹ்…ம ப்ரோ†வோதிஷ்…ம தன்யைோ மோ†ஹோஸீத் । ஸம் த்†வோ 

ஸிஞ்சோ…மி ை†ஜுஷோ …ப்…ரஜோமோ…யுர்தை†ம் ச ॥    

॥ ௐ ஶோந்…தி: ஶோந்…தி: ஶோந்†தி: ॥ 
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|| 8. கோைத்ரீ ஜ  ஸங்கல் ம் || 

(ஆசமைம் வசய்து  வித்ரத்ணத அைிைவும்) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் 
ஶஶிவர்ைம் சதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ைவதைம் த்ைோயைத் । 
ஸர்வவிக்யைோ ஶோந்தயை ॥ ஓம் பூ: ……. 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர-ப்ரீத்ைர்தம் 
ஶுவப யஶோபயை முஹூர்யத அத்ை ப்ரஹ்மை: த்விதீை  ரோர்வத 

ஶ்யவதவரோஹகல்ய  ணவவஸ்வதமன்வந்தயர அஷ்டோவிம்ஶதிதயம 

கலியுயக ப்ரதயம ோயத ஜம்பூத்வயீ  பாரதவர்யஷ பரதகண்யட யமயரோ: 

தக்ஷியை ோர்ஶ்யவ, ஶாலீொஹன ெர்ஶஷ ஶஹோப்வத அஸ்மின் 

வர்தமோயை (பரதகண்டஸ்ை யமயரோ:  ஶ்சிமதிக்பாயக உத்தயர  ோர்ஶ்யவ 

அரோப்ை மஹோஸமுத்ர தீயர யகதுமோல்ை வர்யஷ துண /அபுதோபி/ஷார்ஜா 

மஹோநகர்ைோம்) ப்ரபவோதீைோம் ஷஷ்ட்ைோ: ஸம்வத்ஸரோைோம் மத்வய ப்லவ 
நாம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருததௌ ஶ்ராேண மாவஸ 

க்ருஷ்ண பவக்ஷ ப்ரத ாயாம் ஶுபதிததௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து 

ோஸர யுக்தாயாம் ஶதபிஷக் நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் அதிகண்ட நாம 
வயாக  யுக்தாயாம் சகௌலவ நாம கரண யுக்தாயாம் ஏேங்குண 

ேிவஶஷண ேிஸிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்தமாணாயாம் ப்ரத ாயாம் 
ஶுபதிவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ 
 ரயமஶ்வரப்ரீத்ைர்தம் மித்ைோதீத ப்ரோைஶ்சித்தோர்தம் யதோஷவத்ஸு 
அ தைைீ ப்ரோைஶ்சித்தார்தம் ஸம்வத்ஸர ப்ரோைஶ்சித்தோர்தம் ச 
அஷ்யடோத்ர ஸஹஸ்ரஸங்க்ைைோ (1008) கோைத்ரீ மஹோமந்த்ர ஜ ம் 
கரிஷ்யை ॥ அபஉபப்ருஶ்ய (ரக அைம்புக).. 

(பின் ந்யாஸம் சசய்யவும்) ப்ரணெஸ்ய ரிஷி ப்ரஹ்மா ஶதெ ீகாயத்ரீ 

சந்த: பரமாத்மா ஶதெதா …பூராதிஸப்தவ்யாஹ்ருதீனாம் – அத்ரி, ப்ருகு, 
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குத்ஸ, ெஸிஷ்ட, வகௌதம, காஶ்யப ஆங்கிரஸ ரிஷய: காயத்ரீ 

உஷ்ணிக், அனுஷ்டுப், ப்ரஹதீ, பங்க்தி, த்ருஷ்டுப், ஜகத்ய: சந்தாகும்ஸி – 
அக்நி, ொயு, அர்க, ொகீஶ ெருண  இந்த்ர ெிஶ்ஶெஶதொ: ஶதெதா: …என்று 
ந்யாஸம் வெய்த பின் 10 ப்ராணாயாமம் வெய்து  

ஆ†யா…து ெ†ரதா …ஶத…ெி …அக்ஷ†ரம் ப்ரஹ்…மஸம்†மிதம்.  …கா…யத்‡ரீம் சந்†தஸாம் 

…மாஶததம் †ப்ரஹ்ம …ஜுஷஸ்ெ ந:   

ஓ†ஶஜா…ஸி ஸ†ஶஹா…ஸி – ப†ைம…ஸி ப்ரா†ஶஜாஸி – …ஶதொ…நாம் 

தா…மநா†மா…ஸி – ெிஶ்†ெமஸி …ெிஶ்ொ…யு: - ஸர்†ெமஸி …ஸர்ொயு: - 

அபிபூ…ஶரா…ம் காயத்ரீம் ஆ†ொஹ…யா…மி – ஸாெித்ரீம் ஆ†ொஹ…யா…மி – 

ஸரஸ்ெதீம் ஆ†ொஹ…யா…மி ஸாெித்ர்யா ரிஷி: ெிஶ்ொமித்ர: நிச்ருத் 

காயத்ரீ சந்த: - ஸெிதா ஶதெதா காயத்ரீ மஹாமந்த்ர ஜஶப ெிநிஶயாக: 
என்று ந்யாஸம் சசய்து…. 1008 காயத்ரி ஜபம் ஜபித்து,  
ப்ராதஸ்ஸந்த்யாவின் உபஸ்தானம்….மூன்று ப்ராணாயா ம் சசய்து 
எழுந்து நின்று…. 

மஶமாபாத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷயத்ொரா ஶ்ரீ பரஶமஶ்ெர ப்ரீத்யர்த்தம் 

ப்ராதஸ்ஸந்த்யா காயத்ரீம் உபஸ்தானம் கரிஷ்ஶய  

உத்தம இத்யனுொகஸ்ய ொமஶதெரிஷி: - அநுஷ்டுப் சந்த: - காயத்ரீ 

ஶதெதா உபஸ்தாஶந ெிநிஶயாக: । …உத்த†ஶம ஶிக†ஶர …ஶத…ெமீ் …பூம்யாம் 

†பர்ெ…த மூர்†தனி । …ப்…ராஹ்ம‡ஶணப்ஶயா †ஹனு…ஞா…ன…ம் …கச்ச †ஶதெி …யதா 
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†ஸுகம் காயத்ரீம் யதாஸ்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி ॥ (பின் 

மாத்யான்னிகம், ப்ரஹ்மயஞ்யம் வெய்க) 

(குறிப்பு : கோைத்ரீ மந்த்ரம் ப்ரோைஶ்சித்தோர்தத்திற்கோக வசய்ைப் டுவது, 
அதைோல் இணத ஸங்கவ கோலத்தியலயை, அதோவது கோணல 8.24 முதல் 
10.48 வணர ஜ ிக்கப் டயவண்டும்). 

   

<><><><> 
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திருதநல்வேலி ஜில்லா - கடயநல்லூர்-க்ருஷ்ணாபுரம்  
ஸ்ரீ பாலஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்ோமி மற்றும்  

அபயஹஸ்த ஆஞ்சவநயஸ்ோமி 
<><><><> 
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