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ஸமிதாதானம்
(ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு மட்டும்)
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஶஶிவர்ணம்ʼ சதுர்பு⁴ஜம் .
ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ த்⁴யாயயத் ஸர்வவிக்⁴யனாபஶாந்தயய ..
ஓம் பூ: ஓம்புவ: ஓகும்ஸுவ: ஓம்மஹ: ஓம்ஜந: ஓம்தப: ஓகும்ஸத்யம் ஓம்
தத்ஸவிதுர்வயரண்யம்
ப்ரயசாதயாத்

பர்யகாயதவஸ்ய

ஓமாப:

ஜ்யயாதீரஸ:

தீமஹி

தியயாயயாந:
அம்ருதம்ப்ரம்ஹ

பூர்ப்புவஸ்ஸுவயராம்.
மயமாபாத்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரயமஶ்வர ப்ரீத்யர்த்தம்
ப்ராத: ஸமிதாதானம் கரிஷ்யய |
(ஸாயங்காலத்தில்) ஸாயம் ஸமிதாதானம் கரிஷ்யய| அப உபஸ்ப்ருஸ்ய |
(பூர்ப்புவஸ்ஸுவயராம் இதி அக்னிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய) அக்னியை

ஜ்வலிக்கச்

செய்ைவும்.

பரித்வாக்யன பரிம்ருஜாமி ஆயுஷாச தயனனச ஸுப்ரஜா: ப்ரஜயா
பூயாஸம் ஸுவீர: வீரர: ஸுவர்சா: வர்சஸா ஸுயபாஷ: யபாரஷ:
ஸுக்ருஹ: க்ருரஹ: ஸுபதி: பத்யா ஸுயமதா: யமதயா ஸுப்ரஹ்மா
ப்ரஹ்மசாரிபி:| (யதவஸவித: ப்ரஸுவ)

என்று

அக்னியை

ஜலத்தினால்

பிரதக்ஷிணமாகச் சுற்றவும். கீ ழ்கண்ட மந்திரங்களின் கயடெிைில் ஸ்வாஹா என்று
முடித்த பிறகு ஸமித்யத ஒவ்சவான்றாக, கிழக்கு நுனிைாக அக்னிைில் யவக்கவும்

அக்னயய ஸமிதம் ஆஹார்ஷம் ப்ருஹயத ஜாதயவதயஸ யதாத்வம்
அக்யன ஸமிதா ஸமித்யயஸ ஏவம்மாம் ஆயுஷா வர்சஸா ஸந்யா யமதயா
ப்ரஜயா பஷிபிபி: ப்ரஹ்மவர்சயஸன அன்னாத்யயந ஸயமதய ஸ்வாஹா |
ஏயதாஸி ஏதிஷீமஹி ஸ்வாஹா |
ஸமிதஸி ஸயமதிஷீமஹி ஸ்வாஹா |
2

யதயஜாஸி யதயஜாமயியதஹி ஸ்வாஹா |
அயபாஅத்ய அன்வசாரிஷம் ரயஸந ஸமஸ்ருக்ஷ்மஹி பயஸ்வான் அக்யன
ஆகமம் தம்மா ஸகும்ஸ்ருஜவர்சஸா ஸ்வாஹா |
ஸம்மாக்யன வர்சஸாஸ்ருஜ ப்ரஜயாச தயனனச ஸ்வாஹா |
வித்யுந்யம அஸ்ய யதவா: இந்த்யராவித்யாத் ஸஹ ரிஷிபி: ஸ்வாஹா|
அக்னயய ப்ருஹயத நாகாய ஸ்வாஹா |
த்யாவாப்ருதிவீப்யாம் ஸ்வாஹா |
ஏஷாயத அக்யன ஸமித், தயா வர்த்தஸ்வச ஆப்யாயஸ்வச தயாஹம்
வர்த்தமான: பூயாஸம் ஆப்யாயமானஸ்ச ஸ்வாஹா |
யயாமாக்யன பாகினம் ஸந்தம் அதாபாகம் சிகீர்ஷதி அபாகமக்யன
தம்குரு மாமக்யன பாகினம் குரு ஸ்வாஹா |
ஸமிதமாதாய அக்யன ஸர்வவ்ரத: பூயாஸம் ஸ்வாஹா|
(யதவஸவித: ப்ராஸாவீ: என்று

அக்னியை ஜலத்தினால் சுற்றவும்)

ஸ்வாஹா

அக்யன: உபஸ்தானம் கரிஷ்யய.
உபஸ்தானம் :- யத்யத அக்யன யதஜஸ்யதந அஹம் யதஜஸ்வீ பூயாஸம்
யத்யத அக்யன வர்சஸ்யதந அஹம் வர்சஸ்வீ பூயாஸம் யத்யத அக்யன
ஹரஸ்யதனஅஹம் ஹரஸ்வீ பூயாஸம் மயியமதாம் மயிப்ரஜாம் மயி
அக்னி: யதயஜாததாது மயியமதாம் மயிப்ரஜாம் மயி இந்த்ர இந்த்ரியம்
ததாது, மயியமதாம் மயிப்ரஜாம் மயிஸ¨ர்ய: ப்ராயஜாததாது | அக்னயய
நம: மந்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஹ§தாஷிந யத்ஹுதந்து
மயாயதவ பரிபூர்ணம் ததஸ்துயத| பராயஷியீசித்தாநி அணிஷிஷானி தப:
கர்மாத்மகானிரவ

யானியதஷாம்

க்ருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம் | நமஸ்காரம்

அணிஷிஷாணாம்

செய்ைவும்.
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ரக்ஷா மந்த்ரம் :- மானஸ்யதாயக தனயய மானஆயுஷி மாயனா யகாஷு
மாயனா அஷ்யவஷு ரீரிஷ:| வீரான் மான: ருத்ரபாமித: வதீ: ஹவிஷ்மந்த:
நமஸா வியதமயத|
(என்று

சொல்லி

பஸ்மாயவப்

பவித்ர

விரலால்

குயழத்து

கீ ழ்க்கண்ட

பூயாஸம்

(மார்பில்)

மந்திரங்களால் ரக்ஷ செளிணிதுக்சகாள்ளவும்,)

யமதாவீ

பூயாஸம்

(நநற்றியில்)

யதஜஸ்வீ

வர்சஸ்வீ பூயாஸம் (வலது யதாளில்) ப்ரம்ஹவர்சஸீ பூயாஸம் (இடது
யதாளில்) ஆயுஷ்மான் பூயாஸம் (கழுத்தில்) அன்னாயதா பூயாஸம்
(பிடரியில்) ஸ்வஸ்தி பூயாஸம் (தரலயில்).
ப்ரார்த்தரன :- ஸ்வஸ்தி ஷியீரத்தாம் யமதாம் யஷி: ப்ரக்ஞாம் வித்யாம்
புத்திம் ஷியீரியம் பலம்| ஆயுஷ்யம் யதஜ ஆயராக்யம் யதஹியம ஹவ்ய
வாஹந | என்று

சொல்லி பிரார்த்தித்துக் சகாஷீமீளவும். பிறகு ஆெமனம்ை.

காவமாகார்ஷீத்ஜப ஸங்கல்ப꞉
உபநைனம் நடந்த முதல் வருஷம் (தயல ஆவணி அவிட்டத்திற்கு) காமமாகார்ஷீத்
ஜபம் செய்ைமவண்டாம்.)

ஆசம்ய, பவித்ரபாணி꞉ । ஶுக்லாம் ॥॥॥ ஶாந்தயய । ஓம் பூ⁴꞉ ॥॥॥
ஸுவயராம் ।
மயமாபாத்த ॥॥॥ ப்ரீத்யர்த²ம் । ஶுயப⁴ யஶாப⁴யன முஹூர்யத
ஆத்³யப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீய பரார்யத⁴ ஶ்யவத வராஹ கல்யப ரவவஸ்வத
மன்வந்தயர,

அஷ்டாவிம்ʼஶதிதயம,

கலியுயக³,

ப்ரத²யம

பாயத³

ஜம்பூ³த்³வீயப பா⁴ரதவர்யஷ ப⁴ரதக²ண்யட³ யமயரா: த³க்ஷியண பார்ஶ்யவ
ஶகாப்³யத³ அஸ்மின் வர்தமாயன வ்யாவஹாரியக ப்ரப⁴வாதி³ ஷஷ்டி²
ஸம்ʼவத்ஸராணாம் மத்⁴யய ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸயர த³க்ஷிணாயயன
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க்³ரீஷ்மருʼநதௌ கடக மாயஸ ஶுக்ல பயக்ஷ நபௌர்ணமாஸ்யாம்
ஶுப⁴திநதௌ இந்து³வாஸர யுக்தாயாம்ʼ உத்தராஷாடா⁴நக்ஷத்ர(7।20।Am)
தது³பரிஶ்ரவண நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்ʼ ஶுப⁴யயாக³ ஶுப⁴கரண யுக்தாயாம்ʼ
ஏவங்கு³ண வியஶஷண விஶிஷ்டாயாம்ʼ அஸ்யாம்ʼ நபௌர்ணமாஸ்யாம்
ஶுப⁴திநதௌ²

மயமாபாத்த॥॥ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ

ரதஷ்யாம்ʼ

நபௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ அத்⁴யாயயாத்ஸர்ஜன அகரண ப்ராயஶ்சித்தார்த²ம்ʼ
அஷ்யடாத்தரஶதஸங்க்²யயா

காயமாகார்ஷீத்

மன்யுரகார்ஷீத்

இதி

மஹாமந்த்ரஜபம்ʼ கரிஷ்யய ।
என்று ஸங்கல்பம் செளிணிதுசகாண்டு காமமாகார்ஷீந் மந்யுரகார்ஷீத் என்று 1008
(அல்லது 108 தடயவ) ஜபித்து ப்ராணாைாமம், உபஸ்தானம் செய்ைவும் பவித்ரத்யத
அவிழ்த்து ஆெமனம் செய்ைவும்.

ப்³ரஹ்மயஜ்ஞம்ʼ
ஶுக்ளாம்----ஶாந்தயய.

மயமாபாத்த

ஸமஸ்த-------ப்ரீத்யர்த²ம்

ப்³ரஹ்மயஜ்ஞம் கரிஷ்யய ப்³ரஹ்மயஜ்யஞன யக்ஷ்யய.
பிறகு யகயை ஜலத்தினால் சுத்தம் செய்து சகாள்ளவும்

வித்³யுத³ஸி வித்³ய யம பாபானம்ருʼதாத் ஸத்யமுரபமி
என்று ஜலத்யத எடுத்து மணிக்கட்டுவயர யககயளயும்
கால்கயளயும் அலம்பிக்சகாண்டு கீ ழ்கண்டபடி ஜபம் செய்ைவும்.

ௐ பூ⁴꞉ தத் ஸவிதுர்வயரண்யம் ௐ பு⁴வ꞉ ப⁴ர்யகா³ யத³வஸ்ய தீ⁴மஹி ஓக்³ம்
ஸுவ꞉ தி⁴யயா யயா ந꞉ ப்ரயசாத³யாத் ௐ பூ⁴꞉ தத்ஸவிதுர்வயரண்யம்
ப⁴ர்யகா³ யத³வஸ்ய தீ⁴மஹி ௐ பு⁴வ꞉ தி⁴யயா யயா ந꞉ ப்ரயசாத³யாத் ஓக்³ம்
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ஸுவ꞉ தத் ஸவிதுர்வயரண்யம் ப⁴ர்யகா³ யத³வஸ்ய தீ⁴மஹி தி⁴யயா யயா
ந꞉ ப்ரயசாத³யாத்.
ௐ அக்³னிமீயள புயராஹிதம் யஜ்ஞஸ்ய யத³வம் ருʼத்விஜம் யஹாதாரம்
ரத்னதா⁴தமம் (ருʼக் யவத³꞉)
ௐ இயஷ த்வா ஊர்யஜ த்வா வாயவஸ்த² உபாயவஸ்த² யத³யவா வ꞉
ஸவிதா ப்ரார்பயது ஶ்யரஷ்ட²தமாய கர்மயண (யஜுர்யவத³꞉)
ௐ அக்³ன ஆயாஹி வீதயய க்³ருʼணாயனா ஹவ்ய தா³தயய நி யஹாதா
ஸத்ஸி ப³ர்ஹிஷி (ஸாமயவத³꞉)
ௐ

ஶன்யனா

யத³வீரபி⁴ஷ்டய

ஆயபா

ப⁴வந்து

பீதயய

ஶம்யயாரபி⁴ஸ்ரவந்து ந꞉( அத²ர்வண யவத³꞉ )
பிறகு ஓம் பூர்ப்புவ: ஸுவ: என்று ஜலத்தால் தன் தயலயை சுற்றி பரிமஷெனம்
செய்ைவும்.

ஸத்யம் தப꞉ ஶ்ரத்³தா⁴யாம் ஜுயஹாமி இதி மந்த்யரண ஆத்மானம்
பரிஷிச்ய பரிதா⁴னீயம் ருʼசம் த்ரி꞉ ஜயபத் ௐ நயமா ப்³ரஹ்மயண
நயமா(அ)ஸ்த்வக்³னயய நம꞉ ப்ருʼதி²வ்ரய நம ஓஷதீ⁴ப்⁴ய꞉ நயமா வாயச
நயமா வாசஸ்பதயய நயமா விஷ்ணயவ ப்³ருʼஹயத கயராமி.
என்று மூன்று தடயவ ஜபிக்கவும்.

வ்ருʼஷ்டிரஸி வ்ருʼஶ்ச பாப்மானம்ருʼதாத் ஸத்யமுபாகா³ம்
இரு கரங்கயளயும் ஜலத்தினால் துயடக்க மவண்டும்.

ஶுக்ளாம்ப³ரத⁴ரம்----ஶானதயய. மயமாபாத்த... ப்ரீத்யர்த²ம் யத³வ ருʼஷி
பித்ருʼ தர்பணம் கரிஷ்யய
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என்று கூறி நுனிவிரல்களால் கீ ழ்கண்ட தர்ப்பணங்கயளப் பூணூயல உபவதமாகப்
ீ
மபாட்டுக் சகாண்டு ஒவ்சவாரு முயறைாக தர்ப்பணம் செய்ைவும்.

1 வத³ே தர்பணம்
யத³வதீர்யத²ன அங்கு³ல்யக்³யரண ஸக்ருʼத் ஸக்ருʼத் யத³வான் தர்பயயத்
1 ப்³ரஹ்மாத³யயா யயா யத³வா꞉ தான் யத³வான் தர்பயாமி
2 ஸர்வான் யத³வான் தர்பயாமி

3 ஸர்வ்வயத³வக³ணான் தர்ப்யாமி

4 ஸர்வ்வயத³வபத்னீ꞉ தர்பயாமி

5 ஸர்வ்வயத³வக³ணபத்னீ꞉ தர்பயாமி

2 ருʼஷிதர்பணம்
பூணூயல மாயலைாக தரித்துக் சகாண்டு சுண்டுவிரல் பக்கமாக இரண்டு இரண்டு
முயற தர்ப்பணம் செய்ை மவண்டும்.

1 க்ருʼஷ்ணத்³ரவபாயநாத³ய꞉ யய யய ருʼஷாய꞉ தான் ருʼஷீன் தர்பயாமி
2 ஸர்வ்வான் ருʼஷீன் தர்பயாமி
3 ஸர்வ்வருʼஷிக³ணான் தர்பயாமி
4 ஸர்வ்வர்ஷிபத்னீன் தர்பயாமி
5 ஸவ்வர்ஷிக³ணபத்னீன் தர்பயாமி
6 ப்ரஜாபதிம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
7 யஸாமம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
8 அக்³னிம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
9 விஶ்வான் யத³வான் காண்ட³ர்ஷீன் தர்பயாமி
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10 ஸாம்ஹிதீர்யத³வதா உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
11 யாஜ்ஞிகீர்யத³வதா உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
12 வாருணீர்யத³வதா உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
13 ஹவ்யவாஹம் தர்பயாமி
14 விஶ்வான் யத³வான் காண்ட³ர்ஷீன் தர்பயாமி
15 ப்³ரஹ்மாணம் ஸ்வயம்பு⁴வம் தர்பயாமி
(இந்த மந்திரத்திற்கு மட்டும் ஜலம் உள்ளம் யககளிலிருந்து முழங்யககள் வழிைாக
கீ மழ விழும்படி விட மவண்டும்.)

16 விஶ்வான் யத³வான் காண்ட³ர்ஷீன் தர்பயாமி
17 அருணான் காண்ட³ர்ஷீன் தர்பயாமி
18 ஸத³ஸஸ்பதிம் தர்பயாமி
19 ருʼக்³யவத³ம் தர்பயாமி
20 யஜுர்யவத³ம் தர்பயாமி
21 ஸாமயவத³ம் தர்பயாமி
22 அத²ர்வ்வணயவத³ம் தர்பயாமி
23 இதிஹாஸபுராணம் தர்பயாமி
24 கல்பம் தர்பயாமி

3 பித்ருʼதர்பணம்
பூணூயல ப்ராெீனாவதிைாகப்
ீ
மபாட்டுக் சகாண்டு கட்யட விரலுக்கும் ஆள்காட்டி
விரலுக்கும் இயடைின் வழிைாக மும்மூண்று முயற தர்ப்பணம் செய்ை மவண்டும்.
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1 யஸாம꞉ பித்ருʼமான் யயமா அங்கி³ரஸ்வான் அக்³னி꞉ கவ்யவாஹன꞉
இத்யாத³ய꞉ யய பிதர꞉ தான் பித்ரூʼன் தர்பயாமி
2 ஸர்வ்வான் பித்ரூʼன்ஸ்தர்பயாமி
3 ஸர்வ்வபித்ருʼக³ணான் தர்பயாமி
4 ஸர்வ்வபித்ருʼபத்னீஸ்தர்பயாமி
5 ஸர்வ்வபித்ருʼக³ண்பத்னீஸ்தர்பயாமி
ஊர்ஜ்ஜம் வஹந்தீ꞉ அம்ருʼதம் க்⁴ருʼதம் பய꞉ கீலாலம் பரிஸ்ருதம்
ஸ்வதா⁴ஸ்த² தர்பயத யம பித்ரூʼன் த்ருʼப்யத த்ருʼப்யத த்ருʼப்யத
உபவீதி ஆசமனம்

மஹாஸங்கல்ப꞉
மாத்ைாஹ்னிகம், ப்ரஹ்மைக்ஞம் இயவகயள முடித்துக்சகாண்டு பிறகு ஸங்கல்பம்
செய்ைவும் (இரண்டு) நுனி தர்யபைால் செய்ைப்பட்ட பவித்ரத்யத பவித்திர விரலில்
மபாட்டுக் சகாண்டு கட்டப் பில்லுகயள மமற்படி விரலில் இடுக்கிக் சகாண்டும்
உட்காருமிடத்தில்

3

தர்பத்யத

ஆஸனமாக

மபாட்டுக்

சகாண்டு

ஸங்கல்பம்

செய்ைவும்.

ஶுக்லாம்ʼ........ஶாந்தயய . ஓம் பூ⁴꞉....பூ⁴ர்பூ⁴வஸ்ஸுவயராம் . மயமாபாத்த
ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஸ்ரீ பரயமஶ்வரப்ரீத்யர்த²ம் தயத³வ லக்³னம்ʼ
ஸுதி³னம்ʼ தயத³வ தாராப³லம்ʼ சந்த்³ரப³லம்ʼ தயத³வ . வித்³யாப³லம்ʼ
ரத³வப³லம்ʼ தயத³வ லக்ஷ்மீபயதரங்க்³ரியுக³ம்ʼ ஸ்மராமி . ஓம்ʼ அபவித்ர:
பவித்யரா வா ஸர்வாவஸ்தா²ம்ʼ க³யதாபிவா . யஸ்மயரத் புண்ட³ரீகாக்ஷம்ʼ
ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ மானஸம்ʼ வாசிகம்ʼ பாபம்ʼ கர்மணா
ஸமுபார்ஜிதம் . ஸ்ரீ ராமஸ்மரயணரனவ வ்யயபாஹதி நஸம்ʼஶய꞉ .
9

ஸ்ரீராம ராமராம . திதி²ர்விஷ்ணு꞉ ததா²வார꞉ நக்ஷத்ரம்ʼவிஷ்ணுயரவச .
யயாக³ஶ்ச கரணஞ்ரசவ ஸர்வம்ʼ விஷ்ணுமயம்ʼ ஜக³த் . ஸ்ரீயகா³விந்த³
யகா³விந்த³யகா³விந்த³

.

அத்³ய

ஸ்ரீ

ப⁴க³வத:

ஆதி³விஷ்யணா:

ஆதி³நாராயணஸ்ய அசிந்த்யயா அபரிமிதயா ஶக்த்யா ப்⁴ரியமாணஸ்ய
மஹாஜநலௌக⁴ஸ்ய

மத்⁴யய

பரிப்⁴ரமதாம்ʼ

ப்³ரஹ்மாண்டா³னாம்ʼ

ஏகதயம

அவ்யக்த

ப்ருʼதி²வ்யப்யதயஜாவாய்வாகாஶாத்³ரய꞉

அயனகயகாடி

மஹத்

அஹங்கார

ஆவரரண:

ஆவ்ருʼயத

(அ)ஸ்மின் மஹதி ப்³ராஹ்மாண்ட³கரண்ட³மண்ட³யல ஆதா⁴ர ஶக்தி
கூர்ம அனந்தாதி³ அஷ்டதி³க்³க³யஜாபரி ப்ரதிஷ்டி²தஸ்ய உபரிதயல
ஸத்யாதி³ யலாகஷட்கஸ்ய அயதா⁴பா⁴யக³ மஹானாலாயமான ப²ணிராஜ
யஶஷஸ்ய ஸஹஸ்ரப²ணாமணி மண்ட³லமண்டி³யத

யலாகாயலாக

அசயலன பரிவ்ருʼயத தி³க்³த³ந்தி ஶுண்டா³த³ண்ட³ உத்தம்பி⁴யத லவண
இக்ஷு ஸுரா ஸர்பி த³தி⁴ து³க்³த⁴ ஶுத்³தா⁴ர்ணரவ: பரிவ்ருʼயத ஜம்பூ
ப்லக்ஷ குஶ க்நரௌஞ்ச ஶாக ஶால்மலி புஷ்கராக்²ய ஸப்தத்³வீபதீ³பியத
இந்த்³ர கயஶரு தாம்ர புந்நாக³ க³ப⁴ஸ்தி நஸௌம்ய க³ந்த⁴ர்வ சாரண
பா⁴ரதாதி³ நவக²ண்டா³த்மயக மஹாயமரு கி³ரி கர்ணிகா உயபயத மஹா
ஸர உருஹாயமாண பஞ்சாஶத்யகாடி யயாஜன விஸ்தீர்ண பூ⁴மண்ட³யல
ஸுயமரு

நிஷத

யஹமகூட

ஹிமாசல

மால்யவத்

பாரியாத்ரக

க³ந்த⁴மாத³ன ரகலாஸ விந்த்⁴யாசலாதி³ மஹாரஶல அதி⁴ஷ்டி²யத
லவண ஸமுத்³ர முத்³ரியத பா⁴ரத கிம்புருஷ ஹரி இளாவ்ருʼத ரம்யக
ஹிரண்மய குரு ப⁴த்³ராஶ்வ யகதுமாலாக்²ய நவ வர்ஷ உபயஶாபி⁴யத
ஜம்பூ³த்³வீயப பா⁴ரதவர்யஷ ப⁴ரதக²ண்யட³ யமயரா꞉ த³க்ஷியணபார்ஶ்யவ
கர்மபூ⁴நமௌ ஸ்வாம்யவந்தி குருயக்ஷத்ராதி³ ஸமபூ⁴மத்⁴யயரகா²யா:
பூர்வதி³க்³பா⁴யக³

விந்த்⁴யாசலஸ்ய

த³க்ஷிணதி³க்³பா⁴யக³,

த³ண்ட³காரண்யய யகா³தா³வர்யா꞉ த³க்ஷியண தீயர ஸகலஜக³த்ஸ்ரஷ்டு꞉
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பரார்த⁴த்³வய

ஜீவின꞉

ப்³ரஹ்மண꞉

ப்ரத²மபரார்யத⁴

பஞ்சாஶத³ப்³தா³த்மயக அதீயத பஞ்சாஶத³ப்³தா³நதௌ³ ப்ரத²யமவர்யஷ
ப்ரத²யம மாயஸ ப்ரத²யம பயக்ஷ ப்ரத²யம தி³வயஸ அஹ்னி த்³விதீயய
யாயம த்ருʼதீயய மூஹூர்யத ஸ்வாயம்பு⁴வ ஸ்வாயராசிஷ உத்தம தாமஸ
ரரவத சாக்ஷுஷாக்²யயஷு ஷட்ஸு மனுஷு வ்யதீயதஷு ஸப்தயம
ரவவஸ்வத மன்வந்தயர அஷ்டாவிம்ʼஶதிதயம கலியுயக³ ஶாலிவாஹன
ஶகாப்³யத³ ப்ரப⁴வாதீ³னாம்ʼ ஷஷ்ட்யா꞉ ஸம்வத்ஸராணாம்ʼ மத்⁴யய
ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸயர த³க்ஷிணாயயன க்³ரீஷ்மருʼநதௌ கடக மாயஸ
ஶுக்ல

பயக்ஷ

நபௌர்ணமாஸ்யாம்

ஶுப⁴திநதௌ

இந்து³வாஸர

யுக்தாயாம்ʼ உத்தராஷாடா⁴நக்ஷத்ர (7.20.Am) தது³பரி ஶ்ரவண நக்ஷத்ர
யுக்தாயாம்ʼ
வியஶஷண

ஶுப⁴யயாக³

ஶுப⁴கரண

விஶிஷ்டாயாம்ʼ

யுக்தாயாம்ʼ

அஸ்யாம்ʼ

ஏவங்கு³ண

நபௌர்ணமாஸ்யாம்

ஶுப⁴திநதௌ² மயமாபாத்த ஸமஸ்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஸ்ரீ பரயமஶ்வர
ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ அநாதி³ அவித்³யாவாஸனயா ப்ரவர்தமாயன அஸ்மின்
மஹதி ஸம்ஸாரசக்யர விசித்ராபி⁴꞉ கர்மக³திபி⁴꞉ விசித்ராஸு யயாநிஷு
புன꞉புன꞉ அயனகதா⁴ ஜனித்வா யகனாபி புண்யகர்ம வியஶயஷண
இதா³னீந்தன மானுஷ்யய த்³விஜ ஜன்ம வியஶஷம்ʼ ப்ராப்தவத: மம
இஹஜன்மனி பூர்வஜன்மனி ஜன்ம ஜன்மாந்தயரஷு ச பா³ல்யய வயஸி
நகௌமாயர நயௌவயன வார்த⁴க்யய ச ஜாக்³ரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தி
அவஸ்தா²ஸு

மயனா

வாக்காய

கர்யமந்த்³ரிய

ஜ்ஞாயனந்த்³ரிய

வ்யாபாரர: ஸம்பா⁴விதானாம்ʼ உபபாதகானாம்ʼ ஸங்கலீகரணானாம்ʼ
மலினீகரணானாம்ʼ

அபாத்ரீகரணானாம்ʼ

ஜாதி

ப்⁴ரம்ஶகராணாம்ʼ

ப்ரகீர்ணகானாம்ʼ ஏவம்ʼ நவானாம்ʼ நவவிதா⁴னாம்ʼ ப³ஹூனாம்ʼ
ப³ஹுவிதா⁴னாம்ʼ

ஸர்யவஷாம்ʼ

பாபானாம்ʼ

ஸத்³ய꞉

அபயனாத³னத்³வாரா ஸமஸ்த பாபக்ஷயார்த²ம்ʼ ஸமஸ்த ஹரிஹர
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யத³வதா ஸந்நிநதௌ⁴ ரத³வப்³ராஹ்மண ஸந்நிநதௌ⁴ ஶ்ராவண்யாம்ʼ
நபௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ

அத்⁴யாயயாபாகர்ம

கர்மகரிஷ்யய

தத³ங்க³ம்ʼ

மாத்⁴யாஹ்னிக ஸ்னானம்ʼ கரிஷ்யய .

ப்ரார்த²னா அதிக்ரூர மஹாகாய கல்பாந்த த³ஹயனாபம .
ரப⁴ரவாய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ அனுஜ்ஞாம்ʼ தா³துமர்ஹஸி .
து³ர்யபா⁴ஜன து³ராலாப து³ஷ்ப்ரதிக்³ரஹ ஸம்ப⁴வம் .
பாபம்ʼ ஹர மம க்ஷிப்ரம்ʼ ஸஹ்யகன்யய நயமாஸ்துயத .
த்ரிராத்ரம்ʼ ஜாஹ்னவீதீயர பாஞ்சராத்ரந்து யாமுயன .
ஸத்³ய꞉ புனாதி காயவரீ பாபம்ʼ ஆமரணந்திகம் .
க³ங்கா³ க³ங்யக³தி யயாப்³ரூயாத் யயாஜனானாம்ʼ ஶரதரபி .
முச்யயத ஸர்வபாயபப்⁴யயா விஷ்ணுயலாகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி .

யஜ்வஞாபவீத தா⁴ரண மந்த்ரம்
ஶுக்ளாம்-- ஶாந்தயய மயமாபாத்த ஸமஸ்த------ ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்நரௌத
ஸ்மார்த்த விஹித ஸதா³சார நித்யகர்ம அனுஷ்டான யயாக்³யதா
ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப்³ரஹ்மயதயஜா அபி⁴வ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம் யஜ்யஞாபவீத
தா⁴ரணம் கரிஷ்யய..
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யஜ்யஞாபவீத தா⁴ரண மஹாமந்த்ரஸ்ய பரப்³ரஹ்ம ருʼஷி த்ரிஷ்டுப்
ச்ச²ந்த³꞉ பரமாத்மா யத³வதா யஜ்யஞாபவீததா⁴ரயண விநியயாக³꞉ (நூதன
யஜ்யஞாபவீத தா⁴ரண மந்த்ர꞉)
யஜ்யஞாபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபயத꞉ யத் ஸஹஜம் புரஸ்தாத்
ஆயுஷ்யம் அக்³ரிமும் ப்ரதிமுஞ்ச ஶுப்⁴ரம் யஜ்யஞாபவீதம் ப³லம் அஸ்து
யதஜ꞉.
புதிை

பூணூயல

மபாட்டுக்சகாள்ளவும்

மமற்சகாண்டு

2,3

பூணல்

மபாட்டுக்

சகாள்பவர்கள் ஓம் என்று சொல்லிவிட்டு மமமல உள்ள பூரா மந்திரத்யதயும்
சொல்லி மபாட்டுக்சகாள்ளவும்)

ௐ பூ⁴꞉ பு⁴வ꞉ ஸுவ꞉
(ஜீர்ண யஜ்யஞாபவீத நிரஸன மந்த்ர꞉ )
உபவீதம் பி⁴ன்னதந்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மல தூ³ஷிதம் விஸ்ருʼஜாமி நஹி
ப்³ரஹ்ம வர்ச꞉ தீ³ர்கா⁴யுரஸ்து யம..
(பயழை பூணூயலக் கழற்றிவிட்டு ஆெமனம் செய்ைவும்).

ஆசம்ய.. ப்³ரஹ்மசாரிணஸ்து நமௌஞ்ஜீம்ʼ அஜினம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ச
மந்த்யரண தா⁴ரயயரன் ..

காண்ட³ருʼஷி தர்பணம்
திலாக்ஷதான் க்³ருʼஹீத்வா ஆசம்ய ஶுக்ளாம்ப³ரத⁴ரம் ----ஶாந்தயய
ௐ பூ⁴꞉---ஸுவயராம்
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ௐ அத்³ய பூர்யவாக்த ஏவம்ʼ கு³ண வியஶஷண விஶிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்
நபௌர்ணமாஸ்யாம்

ஶுப⁴திநதௌ²

மயமாபாத்த

ஸமஸ்த

து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஸ்ரீ பரயமஶ்வர ப்ரீத்த்யர்த²ம் ஶ்ராவணிநபௌர்ணமாஸீ
புண்யகாயல அத்³த்⁴யாயயாபகர்மாங்க³ம் ப்ராஜாபத்யாதி³ காண்ட³ருʼஷி
தர்பணம் கரிஷ்யய
(பூணூயல

மாயலைாக

மபாட்டுக்சகாண்டு

கீ ழ்கண்ட

9

தர்ப்பணங்கயள

அக்ஷயதயும் எள்ளும் மெர்த்துக்சகாண்டு மூன்று தடயவ உள்ளங்யக இடதுபக்கம்
வழிைாகச்செய்ைவும்).

1 ப்ரஜாபதிம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
2 யஸாமம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
3 அக்³னிம் காண்ட³ருʼஷிம் தர்பயாமி
4 விஶ்வான் யத³வான் காண்ட³ருʼஷீன் தர்பயாமி
5 ஸாம்ஹிதீர் யத³வதா꞉ உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
6 யஜ்ஞிகீர் யத³வதா꞉ உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
7 வாருணீர் யத³வதா꞉ உபநிஷத³꞉ தர்பயாமி
8 ப்³ரஹ்மாணம் ஸ்வயம்பு⁴வம் தர்பயாமி

(தூக்கிை உள்ளங்யக கீ ழ்மத்தி

வழிைாக விடவும்)

9 ஸத³ஸஸ்பதிம் தர்பயாமி
உபவீதி ஆசமனம்
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வேதா³ரம்ப⁴꞉
ஶுக்லாம்...ஶாந்தயய...ஓம்...பூ⁴꞉...பு⁴ர்பு⁴வஸுவயராம் அத்³ய பூர்யவாக்த
ஏவங்கு³ண வியஶஷண விஶிஷ்டாயாமஸ்யாம்ʼ நபௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ
ஶுப⁴திநதௌ² மயமாபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஸ்ரீ பரயமஶ்வர
ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ

ஶ்ராவண்யாம்ʼ

அத்⁴யாயயாபாகர்மாங்க³ம்ʼ

நபௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ

அத்⁴யயனாரம்ப⁴ம்ʼ

கரிஷ்யய

(அபஉபஸ்ப்ருʼஶ்ய)
ஓம்ʼ ஸ்ரீ கு³ருப்⁴யயா நம: ஹரி ஓம்
க³ணானாந்த்வா

க³ணபதிம்ʼ

ஹவாமயஹ

கவிம்ʼ

கவீனாம்ʼ

உபமஶ்ரவஸ்தமம் . ஜ்யயஷ்ட²ராஜம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பயத
ஆ ந꞉ ஶ்ர்ருʼண்வன்நூதிபி⁴꞉ ஸீத³ஸாத³னம் .
ஹரி: ஓம்ʼ இயஷத்வா ஊர்யஜத்வா வாயவஸ்த² உபாயவஸ்த² யத³யவா
வ꞉ஸவிதா

ப்ரார்பயது

ஶ்யரஷ்ட²தமாய

கர்மயண

ஆப்யாயத்⁴வம்

அக்⁴னியா꞉ யத³வபா⁴க³ம்ʼ ஊர்ஜஸ்வதீ꞉ பயஸ்வதீ꞉ ப்ரஜாவதீ꞉ அனமீவா꞉
அயக்ஷ்மா

மாவ꞉

ஸ்யதன

ருத்³ரஸ்யயஹதி꞉பரியவாவ்ருʼணக்து

ஈஶத
த்⁴ருவா꞉

மாக⁴ஶம்ˮயஸா
அஸ்மின்

யகா³பநதௌஸ்யாதப³ஹ்வீ꞉ யஜமானஸ்ய பஶூன்பாஹி.
ஹரி꞉ ஓம் . ஹரி: ஓம் ப்³ரஹ்ம ஸந்த⁴த்தம்ʼ தன்யம ஜின்வதம்ʼ ஹரி: ஓம் .
ப⁴த்³ரம்ʼ கர்யணபி⁴꞉ ஶ்ர்ருʼணுயாமயத³வா꞉ .......................த³தா⁴து ஹரி: ஓம்.
ஹரி: ஓம் ஸஞ்ஜ்ஞானம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ஜானத் அபி⁴ஜானத்
ஸங்கல்பமானம்ʼ

ப்ரகல்பமானம்ʼ

உபகல்பமானம்ʼஉபக்லுப்தம்ʼ

க்லுப்தம்ʼ ஹரி: ஓம் .
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ஹரி: ஓம் ப்ரஸுக்³மந்தா தி⁴யஸானஸ்ய ஸக்ஷணி வயரபி⁴꞉ வரான்
அபி⁴ஸுப்ரஸீத³த .
அஸ்மாகம்ʼ இந்த்³ர꞉ உப⁴யம்ʼ ஜுயஜாஷதி யத்நஸௌம்யஸ்ய அந்த⁴ஸ꞉
பு³யபா³த⁴தி ஹரி ஓம் .
ஹரி: ஓம் அக்³னிமீயள புயராஹிதம்ʼ யஜ்ஞஸ்ய யத³வம்ʼ ருʼத்விஜம் .
யஹாதாரம்ʼ ரத்ன தா⁴தமம்ʼ ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அக்³ன ஆயாஹி வீதயய க்³ருʼணான꞉ ஹவ்யதா³தயய . நியஹாதா
ஸத்ஸி ப³ர்ஹிஷி ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் ஶன்யநா யத³வீ꞉ அபி⁴ஷ்டயய ஆயபாப⁴வந்து பீதயய ஶம்யயா꞉
அபி⁴ஸ்ரவந்துன꞉ ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அதா²த꞉ த³ர்ஶபூர்ணமாநஸௌ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ ப்ராத:
அக்³னியஹாத்ரம்ʼ ஹுத்வா அன்யம்ʼ
ஆஹவனீயம்ʼ ப்ரணீய அக்³னீன் அன்வாத³தா⁴தி ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அத²கர்மாணி ஆசாராத்³யானி க்³ருʼஹ்ரந்யத . உத³க³யன
பூர்வபக்ஷாஹ꞉

புண்யாயஹஷு

கார்யாணி

.

யஜ்யஞாபவீதினாப்ரத³க்ஷிணம்ʼ ஹரி꞉ ஓம் . ஹரி꞉ ஓம் அத² ஶிக்ஷாம்ʼ
ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அதா²த: ஸாமயாசாரிகான் த⁴ர்மான் வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ .
த⁴ர்மஜ்ஞஸமய꞉ ப்ரமாணம்ʼ யவதா³ஶ்ச சத்வாயரா வர்ணா꞉ ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அத² வர்ணஸமாம்னாய꞉ . அத² நவாதி³த꞉ ஸமானாக்ஷராணி .
த்³யவ

த்³யவ

ஸவர்யண

ஹ்யஸ்வதீ³ர்யக⁴

.

நப்லுதபூர்வன்

.

யஷாட³ஶாதி³த꞉ ஸ்வரா꞉ . யஶஷ꞉ வ்யாஞ்ஜனானி ஹரி: ஓம் .
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ஹரி: ஓம் அஇஉண் . ருʼல்ருʼக் . ஏஓங் . ஐஔச் . ஹயவரட் . லண் .
ஞமஙணனம் . ஜ²ப⁴ஞ் . க⁴ட⁴த⁴ஷ் . ஜவக³உத³தஷ் . க² ப² ச² ட² த² சடதவ் .
கபய் . ஶஷஸர் . ஹல்
இதி

மாயஹஶ்வராணி

ஸூத்ராணி

அணாதி³ஸஞ்ஜ்ஞார்தா²னி

.

வ்ருʼத்³தி⁴ராரத³ச் . அயத³ங்கு³ண꞉ ஹரி꞉ ஓம் .
ஹரி: ஓம் கீ³ர்ணஶ்யரய꞉ . யத⁴னவ꞉ ஸ்ரீ꞉ . ருத்³ரஸ்து நம்ய꞉ . ப⁴யகா³ஹி
யாஜ்யா .
த⁴ன்யயாயம்ʼ நாரீ . த⁴னவான் புத்ர꞉ ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அதா²த꞉ ச²ந்த³ஸாம்ʼ விவ்ருʼத்திம்ʼ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ ஹரி꞉ ஓம்.
ஹரி: ஓம் அதா²த: த⁴ர்மஜிஜ்ஞாஸா ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் அதா²த: ப்³ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா ஹரி: ஓம் .
ஹரி: ஓம் ஆபீ⁴ர்கீ³ர்பி⁴꞉ யத³யதான ஊனம்ʼ ஆப்யாயய ஹரிவ꞉
வர்த⁴மான꞉.
யதா³

ஸ்யதாத்ருʼப்⁴ய꞉

மஹியகா³த்ரா

ருஜாஸி

பூ⁴யிஷ்ட²பா⁴ஜ꞉

அத⁴யதஸ்யாம .
ப்³ராஹ்ருʼ ப்ராவாதி³ஷ்ம தன்யனா மாஹாஸீத் . ஓம் ஶாந்தி ஶாந்தி:
ஶாந்தி꞉ . ஹரி: ஓம் .
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கா³யத்ரீ ஜபஸங்கல்ப꞉
ஆசம்ய, பவித்ரபாணி꞉ . ஶுக்லாம் ...... ஶாந்தயய ப்ர் ஓம் பூ⁴꞉ ......
ஸுவயராம்
மயமாபாத்த

......

ப்ரீத்யர்த²ம்

ஆத்³யப்³ராஹ்ருʼண꞉

த்³விதீய

ஶுயப⁴
பரார்யத⁴

யஶாப⁴யன
ஶ்யவத

முஹூர்யத

வராஹ

கல்யப

ரவவஸ்வத மன்வந்தயர அஷ்டாவிம்ʼஶதிதயம கலியுயக³ ப்ரத²யம
பாயத³ ஜம்பூ³த்³வீயப பா⁴ரத வர்யஷ ப⁴ரதக²ண்யட³ யமயரா: த³க்ஷியண
பார்ஶ்யவ ஶகாப்³யத³ அஸ்மின் வர்தமாயன வ்யாவஹாரியக ப்ரப⁴வாதி³
ஷஷ்டி² ஸம்வத்ஸராணாம்ʼ மத்⁴யய ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸயர
த³க்ஷிணாயயன
ப்ரத²மாயாம்ʼ

க்³ரீஷ்மருʼநதௌ

கடக

ஶுப⁴திநதௌ

மாயஸ

க்ருʼஷ்ண

நபௌ⁴மவாஸர

பயக்ஷ

யுக்தாயாம்ʼ

ஶ்ரவிஷ்டா²ந்நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்ʼ ஶுப⁴ யயாக³ ஶுப⁴ கரண யுக்தாயாம்ʼ
ஏவங்கு³ண வியஶஷண விஶிஷ்டாயாம்ʼ அஸ்யாம்ʼ ப்ரத²மாயாம்ʼ
மித்²யாதீ⁴த

ப்ராயஶ்சித்தார்த²ம்ʼ

ப்ரயாஶ்சித்தார்த²ம்ʼ

ஸம்ʼவத்ஸர

யதா³ஷவத்ஸு

அபதனீய

ப்ராயஶ்சித்தார்த²ஞ்ச

அஷ்யடாத்தரஸஹஸ்ரஸங்க்²யயா கா³யத்ரீ மஹாமந்த்ரஜபம்ʼ கரிஷ்யய .
(பிறகு ப்ரணவஸ்ை முதல் ஆைாத்விதி.....ஸவிதா மதவதா முடிை செய்து 1008
தடயவ காைத்ரீயை ஜபித்து ப்ராணாைாமம், உபஸ்தானம் செய்ைவும்)
பவித்ரத்யத பிரித்துவிட்டு ஆெமனம் செய்ைவும்.
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