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$ 

 

ப்ரத ோஷம்/பஞ்சோங்கம் குழு வழங்கும் : 

யஜுர் உபோகர்மோ  - ஆவணி அவிட்டம் 

 

26th ஆகஸ்ட் 2018 – ஞோயிற்றுக்கிழமம – ஆவணி 10 – யஜுர்தவ  உபோகர்மோ  
 

27th ஆகஸ்ட் 2018 –  ிங்கட்கிழமம – ஆவணி 11 – கோயத்ோீ ஜபம் 

 

த ோகுத்து வழங்கியவர்கள் : 

ஈஷ்வர் தகோபோல் மற்றும் இரோமக்ருஷ்ணன் (ஜூனியர்) 
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உசச்ரிப்பு விளக்கம் 
 

கீழ்க்கண்ட அட்டவணணணை ஒரு ணகயைடு ய ோல்  ோவித்து ஸம்ஸ்க்ருத எழுதத்ுக்கணை 

உசச்ச்ரிக்கவும். யவத மந்திரத்தின் மஹிணமயை அதன் உசச்ரி ் ோகும்.  எ ் டி தமிழ் 

உசச்ரி ்பு சரிைோக உசச்ரிக்கோவிட்டோல் அந்த வோரத்்ணத உ ்புகரிக்குயமோ, யவத 

மந்திரங்களுக்கும் அயத போவணன, தன்ணம உண்டு. கூடிைமோனவணர குருவின் 

வழிகோட்டியுடனும், துணணயுடனும்  ழகி நித்ை கரம்ோவில் உ யைோக ் டுத்துவது 

சோலசச்ிறந்தது. 

 

1. ஸமிதோதானம் ( ்ரஹ்மசச்ோரிகளுக்கு மடட்ும்) 

2. கோயமோகோரஷ்ீத்ஜ ம் 

3. மோத்ைோன்னிகம்,  ்ரஹ்மைஞம் (யதவ, ருஷி, பித்ரு தர ்ணம்.)  

4. மஹோஸங்கல் ம்  

5. ையஞோ வீததாரண மந்த்ரம் 

6. கோண்ட-ருஷி தர ்ணம் 

7. யவதோரம்பம்  

8. கோைத்ரி ஜ ம் – ஸங்கல் ம் (திங்கடக்ிழணம - 27.08.2018) 
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॥ 1. ஸமிதோதானம் ॥ 

(ஆசம்ைோ) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் । 

 ்ரஸன்னவதனம் த்ைோயைத ்। ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥ 

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் த : । ஓ‡ஸத்ைம் ॥ 

…ஸத்ைம் - ௐ தத்†ஸ…விதுரவ்‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை தீமஹி । தி…யைோ யைோ 

†ந:  ்ர…யசோத‡ைோத்Æ । ௐ ஆ…ய ோ ஜ்யைோ…தீர…யஸோ%ம்ரு…த…ம்  ்ரஹ்…ம 

பூரப்ு…வ:ஸு…வயரோம்Æ ॥ 

 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

 ்ரோத: (கோணல) – ஸோைம் (மோணல) ஸமிதோதானம் கரிஷ்யை । (அக்னிணை 

உருவோக்கி ஜ்வோணல வரும்ய ோது கீழ்க்கண்ட மந்திரத்ணத 

 ்ரோரத்்திக்கவும்). ॥ 

 †ரித்வோக்…யன  ரிம்†ரு…ஜோம்ைோ†யுஷோ …ச த†யனன ச । …ஸு… ்…ரஜோ: … ்…ரஜ†ைோ 

பூைோஸம் …ஸுவீ†யரோ …வீணர…ஸ்ஸுவர்…சோ வர்†சஸோ, …ஸுய ோ…ஷ: 

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

…ஸு ்ரஹ்‡மோ  ்ரஹ்ம…சோரி†பி: । யதவஸவித:  ்ரஸுவோ (தூரஷ்்ணீம் 

பிரஷிசை்). 

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

 க்ஷத்தில் ‘தரண் ணை’ உ யைோகிக்கலோம்) 

(1) …அக்னயை …ஸமி…த-மோ†ஹோருஷம்  ்ரு…ஹயத …ஜோத†யவதயஸ । 

ை…தாத்வமக்†யன …ஸமி†தா ஸ…மித்ை†ஸ …ஏவம் மோமோ†யு…ஷோ வர்†சஸோ 

…ஸன்ைோ…யமத‡ைோ … ்…ரஜ†ைோ  …ஶு†பி-ர ்்ரஹ்மவர்…சயஸனோன்னோத்†யை…ன 

ஸ†யமதை ஸ்வோ‡ஹோ । (2) ‡ஏவதாஸ்யைதி…ஷீம…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ । (3) …ஸமி†தஸி 
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ஸயமதி…ஷீம…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ । (4) யத†யஜோऽ…ஸி யத…யஜோ ம†யி வத…ஹி ஸ்வோ‡ஹோ 

। (5) அ†ய ோ …அத்ைோன்†வசோ…ரி…ஷ‡ர†யஸ…ன ஸ†மஸ்ருக்்ஷமஹி । 

 †ைஸ்வோ‡அக்…ன ஆ†க…ம…ம் தம்…மோ ஸ‡ஸ்†ரு…ஜ வரச்…ஸோ ஸ்வோ‡ஹோ । (6) 

ஸம்‡மோக்…யன வரச்†ஸோஸ்ருஜ … ்…ரஜ†ைோ …ச த†யனன …ச ஸ்வோ‡ஹோ । (7) 

…வித்யுன்†யம அஸ்ை …யதவோ இந்த்†யரோ …வித்ைோத் …ஸஹரு†ஷி…பிஸ்ஸ்வோ‡ஹோ । (8) 

…அக்ன†யை  ்ரு…ஹயத நோ†கோ…ை ஸ்வோ‡ஹோ। (9) 

த்ைோ†வோ ்ரு…திவீப்…ைோ‡ஸ்வோ‡ஹோ । (10) …ஏஷோ †யத அக்யன …ஸமித்த…ைோ 

வர்†தஸ்…வ சோ ்†ைோைஸ்வ …ச த…ைோஹம் வர்†தமோயனோ பூைோஸ…மோ ்ைோ†ை-

மோனஶ்ச ஸ்வோ‡ஹோ । (11) யைோ ‡மோக்யன …பாகி†ன‡ …ஸந்த ம†தா…பாகம் 

சி†கீருஷதி । அ…பாக†ம…க்…யன தம் †கு…ரு மோ†மக்யன …பாகி†னம் குரு ஸ்வோ‡ஹோ। 

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

யதவஸ்ஸவித  ்ரோஸோவீ:ஸ்வோ‡ஹோ । (அத தூரஷ்்ணீம் ஸமந்தம்  ரிஷிசை்) 

। அக்னயை உ ஸ்தானம் கரிஷ்யை ॥ (அக்னிணை உ ஸ்தானம் வசை்ைவும்) 

॥ 

ைத†்யத அக்…யன யத…ஜஸ்யத…னோஹம் †யத…ஜஸ்வீ †பூைோஸம், ைத்†யத அக்…யன 

வர்…சஸ்யத…னோஹம் †வர்…சஸ்வீ †பூைோஸம் । ைத்†யத அக்…யன ஹ…ரஸ்யத…னோஹம் 

†ஹ…ரஸ்வீ †பூைோஸம் ॥ ம†யி …யமதாம் ம†யி … ்…ரஜோம் மை்…ைக்னிஸ்யத†யஜோ ததா…து 

ம†யி …யமதாம் ம†யி … ்…ரஜோம் மயீந்த்†ர இந்…த்…ரிைம் †ததா…து ம†யி …யமதாம் ம†யி 

… ்…ரஜோம் ம…யி ஸூர்…யைோ ப்ரா†யஜோ ததாது ॥ அக்னயை நம: | மந்த்ரஹீனம் 

க்ரிைோஹீனம் பக்திஹீனம் ஹுதோஶன | ைத்துதம் து மைோ யதவ 

 ரிபூரண்ம் ததஸ்து யத ॥  ்ரோைஶ்சித்தோன்ையஶஷோணி த :கரம்ோத்மகோனி 

ணவ | ைோனி யதஷோ-மயஶஷோணோம் ஸ்ரீ க்ருஶ்ணனுஸ்மரணம்  ரம் | 

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண |   (அபிவோதயை நமஸ்கோர:) ॥ 
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(யஹோமபஸ்ம ஸம்க்ருஹ்ை | வோமகரதயல நிதாை | அதிபஸ்யஸச-யித்வோ ॥ 

அனோமிகைோ ய ஷயித்வோ ॥ (யஹோம  ஸ்மத்ணத ரணக்ஷைோக அந்தந்த 

அணவைங்கணை வதோடட்ு, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கணைச ் வசோல்லி 

இடட்ுக்வகோை்ைவும்) 

 

மோ†னஸ்…யதோயக த†ன…யை மோ …ந ஆ†யு…ஷி மோ …யநோ யகோ…ஷு மோ …யநோ அஶ்†யவஷு 

ரீரிஷ: |  …வீரோன்மோ †யநோ ருத்ர பா…மியதோ%†வதீர்…ஹவிஷ்†மன்…யதோ ந†மஸோ 

விவதம யத ॥ …யம…தாவீ †பூைோஸம் (லலோயட - வநற்றி) । …யத…ஜஸ்வீ †பூைோஸம் 

(ஹ்ருதை - மோரப்ு) । …வ…ர்…சஸ்வீ †பூைோஸம் (தக்ஷிணபாவஹௌ – வலது யதோை்) 

। … ்…ர…ஹ்…ம…வ…ர்…சஸ்வீ †பூைோஸம் (ஸவ்யை ோவஹௌ - இடது யதோை்) । 

…ஆ…யுஷ்மோன் †பூைோஸம் (கண்வட – கழுத்து) । …அ…ன்…னோயதோ †பூைோஸம் 

(நோதபௌ – வதோ ்புை்) । ஸ்வஸ்தி †பூைோஸம் (ஶிரஸி – தணல) ॥ 

(ணகணை அலம்பிக்வகோண்டு, ணககூ ்பி கீழுை்ை மந்திரத்ணத வசோல்லி 

 ்ரோரத்்தணன வசை்ை்வும்) - ஶ்ரத்தாம் யமதாம் ைஶ:  ்ரஞோம் வித்ைோம் 

புத்திம் ஶ்ரிைம்  லம் । ஆயுஷ்ைம் யதஜ ஆயரோக்ைம் யதஹி யம 

ஹவ்ைவோஹன । ஶ்ரிைம் யதஹி யம ஹவ்ைவோஹன ஓம் நம இதி ॥ (பின் 

ஆசமனம் வசை்ைவும்) 

॥ 2. கோயமோகோரஷ்ீத்ஜ  ஸங்கல் : ॥  

(ஆசமனம் வசை்து  வித்ரத்ணத அணிைவும்) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் 

ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் த்ைோயைத் । 

ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥ ஓம் பூ: ……. 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

ஶுவப யஶோபயன முஹூரய்த அத்ை  ்ரஹ்மண: த்விதீை  ரோரவ்த 

ஶ்யவதவரோஹகல்ய  ணவவஸ்வதமன்வந்தயர அஷ்டோவிம்ஶதிதயம 

கலியுயக  ்ரதயம ோயத ஜம்பூத்வீய  பாரதவரய்ஷ பரதகண்யட யமயரோ: 

தக்ஷியண ோரஶ்்யவ ஶஹோ ்வத அஸ்மின் வரத்மோயன (பரதகண்டஸ்ை 

யமயரோ:  ஶ்சிமதிக்பாயக உத்தயர  ோரஶ்்யவ அரோப்ை மஹோஸமுத்ர தீயர 

யகதுமோல்ை வரய்ஷ துண /அபுதோபி மஹோநகரை்ோம்)  ்ரபவோதீனோம் 
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ஸ்ஷ்டை்ோ: ஸம்வத்ஸரோனோம் மத்யை விைம்பி நோம ஸம்வத்ஸயர 

தக்ஷிணோையன வரஷ் ருவதௌ ஸிம்ஹ மோயஸ ஶுக்ல  யக்ஷ  

வ ௌரண்மோஸ்ைோம் ஶுபதிததௌ வோஸர: வோஸரஸ்து பானு வோஸர 

யுக்தோைோம் ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தோைோம் அதிகண்ட நோம யைோக பவ 

நோம கரண யுக்தோைோம் ஏவங்குண வியஶஷண விஸிஷ்ட்டோைோம் அஸ்ைோம் 

வரத்மோணோைோம் வ ௌரண்மோஸ்ைோம் ஶுபதிவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த 

துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர ்ரீத்ைரத்ம் ணதஷ்ைோம் வ ௌரண்-

மோஸ்ைோம் அத்ைோயைோத்ஸரஜ்ன அகரண  ்ரோைஶ்சித்தோரத்ம் (1008 ஆக 

இரு ்பின்) அஷ்யடோத்தர ஸஹஸ்ர ஸங்க்யைோ (108 ஆக இரு ்பின் - 

அஷ்யடோத்தர ஶத ஸங்க்யைோ) ‘காவமாகாரஷ்ீத் மன்யுரகாரஷ்ீத் நவமா 

நம:’ இதி மஹோமந்த்ரஜ ம் கரிஷ்யை । இதி ஸங்கல் ்ை (இ ் டி ஸங்கல் ம் 

வசை்க) ॥ (ஜ ம் முடிந்தபின் – மோத்ைோன்னிகம் வசை்து, கீழ்க்கண்ட டி 

 ்ரஹ்மைஞம் வசை்க) ॥  

॥ 3.  ்ரஹ்மைஞம் ॥ 
 

(ஆசமனம் வசை்து……) ஶுக்லோம் ……… ஶோந்தயை । ஓம் பூ: ……. 

ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் 

த்ைோயைத் । ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥  

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

 ்ரஹ்மைஞம் கரிஷ்யை  ்ரஹ்மையஞன ைக்்ஷயை ॥ வித்யுதஸி வித்ை யம 

 ோ ்மோன-ம்ருதோத் ஸத்ைமுண மி (ஹஸ்தோவனிஜ்ை । த்ரிரோஜோயமத் । த்வி: 

 ரிம்ருஜ்ை । ஸக்ருது ஸ் ்ருஸ்ை । ஶிரஶ்சக்ஷுஷீ நோஸியக ஶ்யரோத்யர 

ஹ்ைதைமோலப்ை । ணகணை அலம்பிக்வகோண்டு, மூன்று முணற ஆசமனம் 

வசை்து, இரண்டு முணற உதடண்ட துணடத்து, ணகணை மீண்டும் 

அலம்பிக்வகோண்டு, கோல், மோரப்ு, மூக்கு, கண்கை், கோதில்  ்யரோக்ஷணம் 

வசை்து, இரு ணககணையும் கூ ்பி கீழ்கண்ட மந்திரங்கணை கூறி 

 ்ரோரத்்திக்கவும்) 
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ததாகுத்து அளித்தேரக்ள் ஈஷ்ேர ்வகாபால் மற்றும் ஶங்கர் இராமக்ருஷ்ணன் 
 

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் த : । ஓ‡…ஸத்ைம் ॥ 

ௐ தத்†ஸ…விதுரவ்‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை தீமஹி । தி…யைோ யைோ †ந: 

 ்ர…யசோத‡ைோத்Æ ।  
 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …அக்னி‡மீயை …புயரோ†ஹிதம் …ைஞஸ்†ை …யதவ…ம்…ருத்விஜ‡ம் | 

யஹோ‡தோரம் ரத்…னதா†தமம் ||    

 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …இயஷத்…யவோரய்ஜத்†வோ வோை†வஸ்த உ… ோை†வஸ்ஸ்த 

…யதயவோ†வஸ்…விதோ  ்ரோர்† ை…து ஶ்யரஷ்†டதமோ…ை கர்…மயண|| 

 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அக்…ன ஆ†ைோஹி …வீத†யை க்ரு…ணோயனோ …ஹவ்ை†தோதயை 

| நி யஹோ†தோ ஸத்ஸி … ரஹ்ி†ஷி || 

  

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஶன்†யனோ  …யதவீ…ர†பிஷ்ட…ை  ஆ†ய ோ  பவந்து …பீத‡யை | 

ஶம்யைோ…ரபிஸ்த்ரவந்து ந: || 
  

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஓம் பூரப்ுவஸ்ஸுவ: | ஸத்ைம் த : ஶ்ரத்தாைோம் 

ஜுயஹோமி | (உத்தரணியில் ஜலம் எடுத்து தணலணை சுற்றி விடவும்) ||   
  

ௐ ந…யமோ  ்ரஹ்†ம…யண ந†யமோ அஸ்த்…வக்ன…யை ந†ம:  ்ரு…திவ்ணை ந…ம 

ஓ†ஷதீப்ை: । ந†யமோ …வோயச ந†யமோ …வோசஸ் †த…யை ந…யமோ விஷ்†ணயவ  ்ரு…ஹயத 

†கயரோமி || (மூன்று முணற ஜபிக்கவும்)  

வ்ருஷ்டிரஸி வ்ருஶ்சயம  ோ ்மோனம் ருதோத் ஸத்த்ைமு ோகோம் | 

(ஹஸ்தோவவோனிஜ்ை) ஒரு முணற ஆசமனம்  வசை்து -- மயமோ  ோரத்்த….+ 

 ்ரீத்ைரத்ம் யதவ-ருஷி-பித்ரு-தர ்ணம் கரிஷ்யை ||  (ணகணை 

அலம்பிக்வகோண்டு யதவதோ தர ்ணத்ணத வதோடரவும்) 

 

 

|| யதவ தர ்ணம் || 
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ததாகுத்து அளித்தேரக்ள் ஈஷ்ேர ்வகாபால் மற்றும் ஶங்கர் இராமக்ருஷ்ணன் 
 

(உ வீதி – பூணூல் இடது யதோைில் ய ோடட்ுக்வகோை்ைவும். ஜலத்ணத 1 முணற 

நடுவிரல்வழிைோக விடவும்).  

 ்ரஹ்மோதயைோ யை யதவோஸ்தோன் யதவோன் தர ்ைோமி | ஸரவ்ோன் யதவோன் 

தர ்ைோமி | ஸரவ் யதவ கணோன் தர ்ைோமி | ஸரவ்யதவ  த்னீஶ்ச தர ்ைோமி| 

ஸரவ்யதவ கண த்னீ: தர ்ைோமி ||  

|| ருஷி தர ்ணம் || 

(நிவீதி – பூணூணல மோணலைோக ய ோடட்ுக்வகோண்டு, நோன்குவிரல்கணை 

சுருடட்ி கடண்டவிரல் யமல்யநோக்கி இருக்கும் டி வசை்து, சுருடட்ிை ஆடக்ோடட்ி 

விரல் உை்வழிைக ஜலத்ணத விடட்ு, ஒவ்வவோரு ரிஷி தர ்ணத்ணத 2 முணற 

கூறி விடவும்)  

க்ருஷ்ணத்ணவ ோைனோதை: யை ருஷை: தோன் ருஷீன் தர ்ைோமி | ஸரவ்ோன் 

ருஷீன் தர ்ைோமி | ஸரவ் ருஷீன் கணோன் தர ்ைோமி | ஸரவ் ருஷீன் த்னீ: 

தர ்ைோமி | ஸரவ் ரிஷீ கண  த்னீ: தர ்ைோமி |  ்ரஜோ திம் கோண்ட ருஷீன் 

தர ்ைோமி | யஸோமம் கோண்ட ருஷீன் தர ்ைோமி | அக்னிம் கோண்ட ருஷீன் 

தர ்ைோமி | விஶ்வோன் யதவோன் கோண்ட ருஷீன் தர ்ைோமி | (உ வீதி – பூணூல் 

இடது யதோைில் ய ோடட்ுக்வகோண்டு ஒரு முணற ஜலம் விடவும்) ஸோம்ஹிதீர ்

யதவதோ: உ னிஷத: தர ்ைோமி | ைோஞிகீரய்தவதோ: உ னிஷத: தர ்ைோமி | 

வோருணீரய்தவதோ: உ னிஷத: தர ்ைோமி |  (நிவீதி – இரண்டு முணற) 

ஹவ்ைவோஹம் தர ்ைோமி | விஶ்வோன் யதவோன் கோண்டரிஷிம் தர ்ைோமி || 

(பின் ணகணை மடக்கி யமல்தூக்கி ஜலம் முழங்ணக வழியைோடு  ோத்திரத்தில் 

விழுமோறு வசை்து ஒரு முணற ஜலம் விடவும்)  ்ரஹ்மோணம் ஸ்வைம்பும் 

தர ்ைோமி | (இனி இரு முணற) விஶ்வோன் யதவோன் கோண்ட ரிஷீன் தர ்ைோமி 

| அருணோன் கோண்ட ரிஷீன் தர ்ைோமி | (உ வீதி – 1 முணற) ஸதஸஸ் திம் 

தர ்ைோமி | ருக் யவதம் தர ்ைோமி | ைஜுர ்யவதம் தர ்ைோமி | ஸோம யவதம் 

தர ்ைோமி | அதரவ் யவதம் தர ்ைோமி | இதிஹோஸ புரோணம் தர ்ைோமி | 

கல் ம் தர ்ைோமி ||      

 

|| பித்ரு தர ்ணம் ||  

( ்ரோசீனோவீதி – பூணூணல வலது யதோைில் ய ோடட்ு மூன்று முணற நோன்குவிரல்கணை 

மடக்கி, கடண்டவிரல் வழி மரிதத்ு விடவும் || 

யஸோம: பித்ருமோன் ையமோ அங்கிரஸ்வோன் அக்னி: கவ்ைவோஹனோதை: யை 

பிதர: தோன் பித்ரூன் தர ்ைோமி | ஸரவ்ோன் பித்ரூன் தர ்ைோமி | ஸரவ் 
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ததாகுத்து அளித்தேரக்ள் ஈஷ்ேர ்வகாபால் மற்றும் ஶங்கர் இராமக்ருஷ்ணன் 
 

பித்ரூகணோன் தர ்ைோமி | ஸரவ் பித்ரு  த்னீ: தர ்ைோமி | ஸரவ் பித்ரூ 

கண த்னீ: தர ்ைோமி | ஊரஜ்ம் வஹந்தீ: அம்ருதம் க்ருதம்  ை: கீலோலம் 

 ரிஸ்ருதம் ஸ்வதாஸ்த தர ்ைத யம பித்ரூன் | த்ரு ்ைத த்ரு ்ைத த்ரு ்ைத || 

(உ வீதி) ஆசம்ை ||  

|| 4 மஹோஸங்கல் : || 

ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் 

த்ைோயைத் । ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥ 

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

ஓம் மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

தயதவ லக்னம் ஸுதினம் தயதவ தோரோ லம் சந்த்ர லம் தயதவ வித்ைோ லம் 

தயதவ ணதவ லம் தயதவ ஸ்ரீ லக்்ஷமீ யதயத அங்க்ரியுகம் ஸ்மரோமி ஓம் 

அ வித்ர:  வித்யரோ வோ ஸரவ்ோவஸ்தாம் கயதோபிவோ | ைஸ்மயரத் 

புண்டரீகோக்ஷம் ஸோ ோஹ்ைோப்ைந்தர: ஶுசி: | மோனஸம் வோசிகம்  ோ ம் 

கரம்ணோ ஸமு ோரஜ்ிதம் | ஸ்ரீ ரோம:ஸ்மரயணணனவ வ்ைய ோஹதி ந 

ஸம்ஶை: | ஸ்ரீ ரோம ரோம ரோம | திதிரவ்ிஷ்ணு: ததாவோர: நக்ஷத்ரம் 

விஷ்ணுயரவ ச | யைோகஶ்ச கரணஞ்ணசவ ஸரவ்ம் விஷ்ணுமைம் ஜகத் | ஸ்ரீ 

யகோவிந்த யகோவிந்த யகோவிந்த | அத்ை ஸ்ரீ பகவத: ஆதிவிஶ்யணோ: 

ஆதிநோரோைணஸ்ை அசிந்த்ைைோ அ ரிமிதைோ ஶக்த்ைோ ப்ரிைமோணஸ்ை 

மஹோஜவலௌகஸ்ை மத்யை  ரிப்ரமதோம் அயனகயகோடி 

 ்ரஹ்மோண்டோனோம் ஏகதயம அவ்ைக்த மஹத் அஹங்கோர 

 ்ருதிவ்ை ்யதயஜோவோை்வோகோஶோத்ணை: ஆவரணண: ஆவ்ருயதऽஸ்மின் 

மஹதி  ்ரஹ்மோண்டகரண்டமண்டயல ஆதார ஶக்தி கூரம் அனந்தோதி 

அஷ்டதிக்கயஜோ ரி  ்ரதிஷ்டிதஸ்ை உ ரிதயல ஸத்ைோதி யலோகஷடக்ஸ்ை 

அவதா ோயக மஹோனோலோைமோன பணிரோஜ யஶஷஸ்ை 

ஸஹஸ்ரபணோமணி மண்டலமண்டியத யலோகோயலோக அசயலன  ரிவ்ருயத 

திக்தந்தி ஶுண்டோதண்ட உத்தம்பியத லவண இக்ஷு ஸுரோஸரப்ி ததி, 

துக்த ஶுத்தாரண்ணவ:  ரிவ்ருயத ஜம்பூ  ்லக்ஷ ஶோல்மலி ஶுண்டோதண்ட 

குஶ க்வரௌஞ்ச ஶோக, புஷ்கரோக்ய ஸ ்த-த்வீபியத இந்த்ர, கயஶரு, தோம்ர, 

கபஸ்தி நோக, வஸௌம்ை கந்தரவ் சோரண, பாரதோதி நவகண்டாத்மயக 

மஹோயமரு, கிரி கரண்ிகோ, உய யத மஹோ, ஸர உருஹோைமோண  ஞ்சோஶத், 
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யகோடி, யைோஜன, விஸ்தீரண், பூமண்டயல, ஸுயமரு, நிஷத, யஹமகூட, 

ஹிமோசல, மோல்ைவத்  ோரிைோத்ரக கந்தமோதன ணகலோஸ, விந்த்ைோசலோதி, 

மஹோணஶல, அதிஷ்டியத, லவண, ஸமுத்ர, முத்ரியத, பாரத, கிம்புருஷ, 

ஹரி, இைோவ்ருத, ரம்ைக, ஹிரண்மை, குரு பத்ரோஶ்வ, யகதுமோலோக்ய, நவ, 

வரஷ், உ யஶோபியத, ஜம்பூத்வீய , பாரதவரய்ஷ, பரதகண்யட, ஹிரண்மை, 

குருபத்ரோஶ்வ, யகதுமோலோக்ய, நவ, வரஷ், உ யஶோபியத, பரதகண்யட, 

யமயரோ: கரம்பூவமௌ, ஸ்வோம்ைவந்தி குருயக்ஷத்ரோதி ஸம பூமத்ையரகாைோ: 

பூரவ்திக்பாபயக விந்த்ைோசலஸ்ை தக்ஷிணதிக்பாயக, தண்டகோரண்யை 

யகோதோவரை்ோ: தக்ஷியண தீயர ஸகலஜகத் ஸ்ரஷ்டு:  ரோரத்த்வை ஜீவின: 

 ்ரஹ்மண:  ்ரதம ரோரவ்த  ஞ்சோஶ ்தோத்மயக அதீயத  ஞ்சோஶ ்தோவதௌ 

 ்ரதயமவரய்ஷ  ்ரதயம மோயஸ  ்ரதயம  யக்ஷ  ்ரதயம திவயஸ அஹனி 

த்விதீயை ைோயம த்ருதீயை முஹூரய்த ஸ்வோைம்புவ ஸ்வோயரோசிஷ உத்தம 

தோமஸ ணரவத சோக்ஷுஷோவகஷு ஷடஸ்ு மனுஷு வ்ைதீயதஷு ஸ ்தயம 

ணவவஸ்வத மன்வந்தயர அஷ்டோவிம்ஶதிதயம வரத்மோயன கலியுயக 

ஶோலிவோஹன ஶகோ ்வத,  ்ரபவோதீனோம் ஷஷ்டை்ோ:ஸம்வத்ஸரோணோம் 

மத்யை (பரதகண்டஸ்ை யமயரோ:  ஶ்சிமதிக்பாயக உத்தயர  ோரஶ்்யவ 

அரோப்ை மஹோஸமுத்ர தீயர யகதுமோல்ை வரய்ஷ துண /அபுதோபி 

மஹோநகரை்ோம்) விைம்பி நோம ஸம்வத்ஸயர தக்ஷிணோையன வரஷ் ருவதௌ 

ஸிம்ஹ மோயஸ ஶுக்ல  யக்ஷ  வ ௌரண்மோஸ்ைோம் ஶுபதிததௌ வோஸர: 

வோஸரஸ்து பானு வோஸர யுக்தோைோம் ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தோைோம் 

அதிகண்ட நோம யைோக பவ நோம கரண யுக்தோைோம் ஏவங்குண வியஶயஷண 

விஸிஷ்ட்டோைோம் அஸ்ைோம் வரத்மோணோைோம் வ ௌரண்மோஸ்ைோம் 

ஶுபதிவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ 

 ரயமஶ்வர ்ரீத்ைரத்ம் அனோதி அவித்ைோ வோஸனைோ  ்ரவரத்மோயன 

அஸ்மின் மஹதி ஸம்ஸோர சக்யர விசித்ரோபி: கரம்கதிபி: விசித்ரோஸு 

யைோனிஷு புன: புன: அயனகதா ஜனித்வோ யகனோபி புண்ைகரம் 

வியஶஷண இதோனீம்தன மோனுஷ்யை த்விஜ ஜன்ம வியஶஷம்  ்ரோ ்தவத: 

மம இஹஜன்மனி பூரவ்ஜனமனி ஜன்ம ஜன்மோந்தயரஷு ச  ோல்யை வைஸி, 

வகௌமோயர, வைௌவயன, வோரத்க்யை ச ஜோக்ரத் ஸ்வ ்ன ஸுஷு ்தி 

அவஸ்தாஸு மயனோ வோக்கோை கரய்மந்த்ரிை வ்ைோ ோணர: 

ஸம்பாவிதோனோம் உ  ோதகோனோம் ஸங்கலீகரணோனோம் 

மலினீகரணோனோம் அ ோத்ரீகரணோனோம் ஜோதி ப்ரம்ஶகரோணோம் ஏவம் 

நவோனோம் நவ விதானோம்  ஹூனோம்  ஹுவிதானோம் ஸரய்வஷோம் 
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 ோ ோனோம் ஸத்ை: அ யனோதனத்வோரோ ஸமஸ்த  ோ க்ஷைோரத்ம் 

மஹோகண த்ைோதி ஸமஸ்த ஹரிஹர யதவதோ ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, 

அலரய்மலுமங்கோ அம்பிகோ ஸயமத  ்ரஸன்ன யவங்கவடஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, ஸ்ரீ வரங்கநோைகீ அம்பிகோ ஸயமத ஸ்ரீவரங்கநோத ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, விஸோலோக்ஷி அம்பிகோ ஸயமத விஶ்வநோத ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, கர ்கோம் ோ அம்பிகோ ஸயமத க ோலீஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, ஶிவகோமி அம்பிகோ ஸயமத மூலடட்ோயநஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, அபீதகுசலோம் ோ அம்பிகோ ஸயமத அருசயலஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, அகிலோண்யடஶ்வரீ அம்பிகோ ஸயமத ஜம்புயகஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, கோமோக்ஷீ அம்பிகோ ஸயமத ஏகோம் யரஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, ஞோன ்ரஸுரோம்பிகோ அம்பிகோ ஸயமத கோைஹஸ்தீஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, மங்கைோம்பிகோ அம்பிகோ ஸயமத ஆதிகும்வபஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, ஸுகந்தகுந்தைோம் ோ அம்பிகோ ஸயமத 

மோத்ருபூயதஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, அபிரோமி அம்பிகோ ஸயமத 

அம்ருதகயடஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, மங்கலநோைகீ அம்பிகோ ஸயமத 

ஸ்ரீ வோஞ்சிநோத ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, யவதநோைகீ அம்பிகோ ஸயமத 

யவதோரண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ,  ்ரோணோம்பிகோ அம்பிகோ 

ஸயமத தரப்ாரண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ,  ்ருஹத்குசலோம் ோ 

அம்பிகோ ஸயமத மத்ைோரன்ுயஜஶ்வர மஹோலிங்கஸ்வோமி, ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ,  ரவ்தவரத்ினி அம்பிகோ ஸயமத ஸ்ரீ ரோமலிங்யகஶ்வர 

ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, மீனோக்ஷி அம்பிகோ ஸயமத சுந்தயரஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, யகோமதி அம்பிகோ ஸயமத ஶங்கரநோரோைணோ ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, யகோமதி அம்பிகோ ஸயமத ஸ்புடோரஜ்ுயனஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, கோந்திமதி அம்பிகோ ஸயமத யவணுவனநோயதஶ்வர ஸ்வோமி 

ஸன்னிததௌ, வல்லீ யதவயஸனோ அம்பிகோ ஸயமத ஜைந்திநோத 

ஸு ்ரஹ்மண்யைஶ்வர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, பூரண்ோ புஷ்கலோம் ோ 

அம்பிகோ அம்பிகோ ஸயமத ஹரிஹர புத்ர ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, ஸீதோ, 

லக்்ஷமண, பரத, ஶத்ருக்ண ஸ்ரீ அபைஹஸ்த ஆஞ்ஜயனை ஸ்வோமி ஸஹித 

ஸ்ரீ ரோமசந்த்ர 8ஸ்வோமி ஸன்னிததௌ, ணதவ ்ரோஹ்மண ஸன்னிததௌ, 

ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌரண்மோஸ்ைோம் அத்ைோ யைோ ோகரம் கரம்கரிஷ்யை 
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ததங்கம் மோத்ைோன்னிக  ஸ்னோனம் கரிஷ்யை | (குைி ் து உசச்ிதம்; அல்லது 

யரோக்ஷணம்)   

 ்ரோரத்ணன: 

அதிக்ரூர மோஹோகோை கல் ோந்த தஹயனோ ம | பபரவோை நமஸ்துப்ைம் 

அனுஞோம் தோதுமரஹ்ஸி | துரவ்பாஜன துரோலோ  துஷ் ்ரதிக்ரஹ ஸம்பவம் 

|  ோ ம் ஹர மம க்ஷி ்ரம் ஸஹ்ைகன்யை நயமோஸ்துயத | த்ரிரோத்ரம் 

ஜோஹ்னவீதீயர  ோஞ்சரோத்ரந்து ைோமுயன | ஸத்ை:புனோது கோயவரீ  ோ ம் 

ஆமரணந்திகம் | கங்யக கங்யகதி யைோ ்ரூைோத் யைோஜனோனோம் ஶணதரபி | 

முசை்யத ஸரவ் ோய ப்யைோ விஷ்ணுயலோகம் ஸ கசச்தி || 

|| 5. ையஞோ வீததாரன மந்த்ரம்  || 

ஸ்ரீ கண தித்யானம் -------- “ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவரண்ம் 

சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் த்ைோயைத் । ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥ 

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

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

। தி…யைோ யைோ †ந:  ்ர…யசோத‡ைோத் Æ ||  

ஓம் மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

ஶ்வரௌதஸ்மோரத் விஹித நித்ைகரம்ோனுஷ்டான ஸதோசோர யைோக்ைதோ 

ஸித்த்ைரத்ம்  ்ரஹ்மயதஜ: அபிவ்ருத்த்ைரத்ம் ையஞோ வீததாரணம் 

கரிஷ்யை ||  

ையஞோ வீததாரண மஹோமந்த்ரஸ்ை  ர ்ரஹ்ம ருஷி: | த்ருஷ்டு ் சந்த: | 

 ரமோத்மோ யதவதோ ையஞோ வீததாரயண வினியைோக: || (ஆசம்ை)  

…ை…யஞோ… …வீதம் † …ர…ம் … வித்†ரம் … ்…ர†ஜோ …யதரை்த் †ஸ…ஹஜம் …புரஸ்‡தோத் | 

…ஆ…யுஷ்†ை…மக்ரிைம்  ்ர†திமுஞ்ச …ஶுப்ரம் †ையஞோ …வீதம்  †லமஸ்…து யத†ஜ: || 

(ஒரு முணற ஆசமனீைம், அங்கவந்தனம் வசை்து, கீழ்கண்ட மந்திரத்ணத 

ஜபித்து  ணழை பூணூணல எடுக்கவும்) 
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உ வீதம் பின்னதந்தும் ஜீரண்ம் கஶ்மலதூஷிதம் | விஸ்ருஜோமி ஜயல 

 ்ரஹ்மன் வரய்சோ தீரக்ாயுரஸ்து யம || (மீண்டும் ஒரு முணற ஆசமனீைம், 

அங்கவந்தனம்)  

|| 6. கோண்ட-ருஷி தர ்ணம் || 

(பூணூணல நிவீதி (மோணலைோக) ் ய ோட்டுக்வகோண்டு, எை்ளு+அரிசி யசரத்த்ு தர ்ணம் வசை்க) 

அத  வித்ரோணி: ( வித்ரத்ணத ் ய ோடட்ுக்வகோை்ைவும்) ||  ்ரோணோனோைம்ை| 

ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌரண்மோஸ்ைோம் அத்ைோயைோ கரம்-கரம்ோங்கம் 

கோண்டருஷி-தர ்ணம் கரிஷ்யை || (நிவீதி - மோணலைோக) | திலோக்ஷத-

யுக்தோத்பி-ஸ்தர ்ைதி | ருஷீரத்ீரவ்தன || 

(மூன்று முணற விடவும்)  ்ரஜோ தி-கோண்டருஷீம் தர ்ைோமி |  

யஸோமம் - கோண்டருஷீம் தர ்ைோமி | அக்னிம் கோண்டருஷீம் தர ்ைோமி | 

விஶ்வோன் யதவோன் - கோண்டருஷீம் தர ்ைோமி | (பின் ஒரு முணற)  

ஸோ‡ஹிதீரய்தவதோ உ னிஷத: தர ்ைோமி | ைோஞிகீரய்தவதோ உ னிஷத: 

தர ்ைோமி | வோருணீரய்தவதோ உ னிஷத: தர ்ைோமி |  ்ரஹ்மோணம் 

ஸ்வைம்புவம் தர ்ைோமி | (பின் மூன்று முணற) ஸதஸ் திம் தர ்ைோமி || 

(உ வீதி - ஆசமனம் வசை்ைவும்)  

 

|| 7. யவதோரம்பம் || 

ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் 

த்ைோயைத் । ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥  

ஓம் பூ: । ஓம் புவ: । ஓ‡ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் த : । ஓ‡ஸத்ைம் ॥ 

…ஸத்ைம் - ௐ தத்†ஸ…விதுரவ்‡யரண்…ை…ம் । பர்†யகோ …யதவஸ்†ை தீமஹி । தி…யைோ யைோ 

†ந:  ்ர…யசோத‡ைோத்Æ || 

அத்ை பூரய்வோக்த ஏவங்குன வியஶஷண விஶிஶ்டோைோம் அஸ்ைோம் 

வ ௌரண்மோஸ்ைோம் ஶு திவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷைத்வோரோ 

ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர  ்ரீத்ைரத்ம் ஶ்ரோவண்ைோம் வ ௌரண்மோஸ்ைோம் 
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அத்ைோயைோ ோகரம்ோங்க அத்ைைன ஆரம்பம் கரிஷ்யை (அ உ ஸ் ்ருஶ்ை – 

ணகணை அலம்பிக்வகோை்க ) || 

| ஓம் ஸ்ரீ குருப்யைோ நம: ஹரி: ஓம் || ௐ …கணோ‡னோம் த்வோ …கண† தி‡ 
ஹவோமயஹ …கவிம் †க…வீனோ†மு… மஷ்†ரவஸ்தமம் | …ஜ்…யை…ஷ்…டரோ…ஜ…ம் 

 ்ரஹ்†மணோம்  ்ரஹ்மணஸ் …த ஆ †ந:…ஷ்…ருண்வன்…னூதி†பிஸ்ஸீ…த ஸோ†தனம்||  

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் ||  

ஹரி:ஓம் | ஹரி:ஓம் || …இயஷத்…யவோரய்ஜத்†வோ வோை†வஸ்த உ… ோை†வஸ்ஸ்த 

…யதயவோ†வஸ்…விதோ  ்ரோர்† ை…து ஶ்யரஷ்†டதமோ…ை    கர்…மயண || 

ஆ ்ைோைத்வம் அவிக்னிைோ: யதவபாகம் ஊரஜ்ஸ்வதீ:  ைஸ்வதீ:  ்ரஜோவதீ: 

அனமீவோ: அைக்்ஷமோ மோவ: ஸ்யதனஈஶத மோகஸ‡ ஸ: ருத்ரஸ்ையஹதி: 

 ரிவ: வ்ருணக்து த்ருவோ: அஸ்மின் யகோ வதௌஸ்ைோத  ஹ்வீ:ைஜமோனஸ்ை 

 ஶூன் ோஹி |  ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | ஸந்தத்தம் தன்யம ஜின்வதம் ஹரி: 

ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஓம்  

 

ௐ …பத்ரம் கர்†யணபி: ஶ்ரு…ணுைோ†ம யதவோ: । …பத்ரம் 

† ஶ்யை…மோக்ஷ…பிரை்†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…னஸ்தோர்…க்்ஷ…யைோ அ†ரிஷ்டயனமி: 

। …ஸ்வஸ்தி …யநோ  ்ரு…ஹஸ் †திரத்தாது ॥ 

ஹரி: | ஸம்ஞோனம் விஞோனம்  ்ரஞோனம் ஜோனத் அபிஜோனத் | 

ஸங்கலமோனம் உ கல் மோனம் உ கலு ்தம் கலு ்தம் ஹரி: ஓம் || ஹரி: ஓம் 

 ்ரஸுக்மந்தோ திைஸோனஸ்ை ஸக்ஷிணி வயரபி: வரோன் அபிஸு ்ரஸீதத | 

அஸ்மோகம் இந்த்ர: உபைம் ஜுயஜோஷதி ைதவ்ஸௌம்ைஸ்ை அந்தஸ: 

புய ோததி ஹரி     ஓம் || 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || …அக்னி‡மீயை …புயரோ†ஹிதம் …ைஞஸ்†ை …யதவ…ம்…ருத்விஜ‡ம் | 

யஹோ‡தோரம் ரத்…னதா†தமம் ||    
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ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அக்…ன ஆ†ைோஹி …வீத†யை க்ரு…ணோயனோ     

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

 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || ஶன்†யனோ  …யதவீ…ர†பிஷ்ட…ை  ஆ†ய ோ  பவந்து …பீத‡யை | 

ஶை்யைோ…ரபிஸ்த்ரவந்து ந: || 
 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || அதாயதோ தரஶ்பூரண்மோவஸௌ  வ்ைோக்யாšஸ்ைோம:| 

 ்ரோதரக்னியஹோத்ரம் ஹுத்வோ | 

அன்ைமோஹவனீைம்  ்ரணீை | அக்னீநன்வோததாதி || ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் || 

அதகரம்ோணி ஆசோரோத்ைோனி க்ருஹ்ைந்யத | உதகைன் பூரவ் க்ஷோஹ: 

புண்ைோயஹஷு கோரை்ோணி | ையஞோ வீதினோ  ்ரதக்ஷிணம் ஹரி: ஓம் | 

ஹரி: ஓம் || அத ஶிக்ஷோம்  ்ரவக்்ஷைோமி ஹரி: ஓம் || 

ஹரி: ஓம் | அதாத: ஸோமைோசோரிகோன் தரம்ோன் வ்ைோக்யாஸ்ைோம: | 

தரம்ஞஸ்மை:  ்ரமோணம் யவதோஶ்ச சச்த்வயரோ வரண்ோ: ஹரி: ஓம் | ஹரி: 

ஓம் |  அத வரண்ஸமோம்னோை:  அத நவோதித: ஸமோனோக்ஷரோணி | த்யவ த்யவ 

ஸவரய்ண ஹ்ைஸ்வதீரக் | ந ்லுதபூரவ்ன் | யஷோடஶோதித: ஸ்வரர்ோ: 

யஶஷ:வ்ைோந்ஜனோனி | ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | அ இ உ ண்Æ | ருலுக்Æ | எஓங்Æ | 

ஹைவரட்Æ | லண்Æ | ந்மங்ணனம் Æ | ஜபந்Æ | கடதஷ் Æ | ஜவகஉததஷ் Æ| க ப ச ட த 

சடதவ்Æ | க ை் Æ | ஶ ஷ ஸ ர்Æ | ஹல் இதி மோயஹஶ்வரோணி ஸூத்ரோணி 

அணோதிஸம்ஞோரத்ானி | வ்ருத்திரோணதச்Æ | அயதங்குண: ஹரி: ஓம்|| 

ஹரி: ஓம் | கீரண்ஶ்யரை: | வதனவ: ஸ்ரீ: | ருத்ரஸ்து நம்ை: | பயகோஹி ைோஜ்ைோ 

| தன்யைோைம் நோரீ | தனவோன் புத்ர: ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | அதாத: சந்தஸோம் 

வி-வ்ருத்திம் வ்ைோக்யாஸ்ைோம: ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம்| 

ஹரி: ஓம் | ஹரி: ஓம் | அதாத: தரம்ஜிஞோஸோ ஹரி: ஓம் || 

ஹரி: ஓம் ॥  ்ரஹ்மஜிஞோஸ ஹரி: ஓம் ॥  
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ஹரி: ஓம் ॥ …ஆபிர்…கீபிரை்த†யதோன …ஊனமோ ்†ைோை ஹரி…யவோ வரத்்†தமோன: । 

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

ஸ்ைோம ।  ்ரஹ்…ம  ்ரோ†வோதிஷ்…ம தன்யனோ மோ†ஹோஸீத் । ஸம் த்†வோ ஸிஞ்சோ…மி 

ை†ஜுஷோ … ்…ரஜோமோ…யுரத்ன†ம் ச ॥    

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

(ஆசமனம் வசை்து  வித்ரத்ணத அணிைவும்) ஶுக்லோம் ரதரம் விஶ்ணும் 

ஶஶிவரண்ம் சதுரப்ுஜம் ।  ்ரஸன்னவதனம் த்ைோயைத் । 

ஸரவ்விக்யனோ ஶோந்தயை ॥ ஓம் பூ: ……. 

ஓ மயமோ ோத்த-ஸமஸ்த-துரிதக்ஷைத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர- ்ரீத்ைரத்ம் 

ஶுவப யஶோபயன முஹூரய்த அத்ை  ்ரஹ்மண: த்விதீை  ரோரவ்த 

ஶ்யவதவரோஹகல்ய  ணவவஸ்வதமன்வந்தயர அஷ்டோவிம்ஶதிதயம 

கலியுயக  ்ரதயம ோயத ஜம்பூத்வீய  பாரதவரய்ஷ பரதகண்யட யமயரோ: 

தக்ஷியண ோரஶ்்யவ ஶஹோ ்வத அஸ்மின் வரத்மோயன (பரதகண்டஸ்ை 

யமயரோ:  ஶ்சிமதிக்பாயக உத்தயர  ோரஶ்்யவ அரோப்ை மஹோஸமுத்ர தீயர 

யகதுமோல்ை வரய்ஷ துண /அபுதோபி மஹோநகரை்ோம்)  ்ரபவோதீனோம் 

ஷஷ்டை்ோ: ஸம்வத்ஸரோனோம் மத்யை விைம்பி நோம ஸம்வத்ஸயர 

தக்ஷிணோையன வரஷ் ருவதௌ ஸிம்ஹ மோயஸ க்ருஷ்ண  யக்ஷ  ்ரதம்ைோம் 

ஶுபதிததௌ வோஸர: வோஸரஸ்து இந்து வோஸர யுக்தோைோம் ஷதபிஷக் 

நக்ஷத்ர யுக்தோைோம் ஸுகரம் நோம யைோக  ோலவ தது ரீ வகௌலவ நோம 

கரண யுக்தோைோம் ஏவங்குண வியஶஷண விஸிஷ்ட்டோைோம் அஸ்ைோம் 

வரத்மோணோைோம்  ்ரதம்ைோம் ஶுபதிவதௌ மயமோ ோத்த ஸமஸ்த 

துரிதைக்ஷத்வோரோ ஸ்ரீ  ரயமஶ்வர ்ரீத்ைரத்ம் மித்ைோதீத 

 ்ரோைஶ்சித்தோரத்ம் யதோஷவத்ஸு அ தனீை  ்ரோைஶ்சித்தாரத்ம் 

ஸம்வத்ஸர  ்ரோைஶ்சித்தோரத்ம் ச அஷ்யடோத்ர ஸஹஸ்ரஸங்க்ைைோ (1008) 

கோைத்ரீ மஹோமந்த்ர ஜ ம் கரிஷ்யை ॥     

(குறி ்பு : கோைத்ரீ மந்த்ரம்  ்ரோைஶ்சித்தோரத்த்திற்கோக வசை்ை ் டுவது, 

அதனோல் இணத ஸங்கவ கோலத்தியலயை, அதோவது கோணல 8.24 முதல் 10.48 

வணர ஜபிக்க ் டயவண்டும்).    

<><><><> 
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திருதநல்வேலி ஜில்லா - கடயநல்லூர்-க்ருஷ்ணாபுரம்  

ஸ்ரீ பாலஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்ோமி மற்றும்  

அபயஹஸ்த ஆஞ்சவநயஸ்ோமி 

<><><><> 
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