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னித்ய ஸம்த்யா வம்தனம்
ஶrர ஶுத்தி
அபவித்ரஃ பவித்ேரா வா ஸ வாவஸ்தாம்” கேதாஉபிவா |
யஃ ஸ்மேரத் பும்டrகாக்ஷம் ஸ பாஹ்யாப்யம்தர ஶ்ஶுசிஃ ||
பும்டrகாக்ஷ ! பும்டrகாக்ஷ ! பும்டrகாக்ஷாய னமஃ |
ஆசமனஃ
ஓம் ஆசம்ய - ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ஓம் னாராயணாய ஸ்வாஹா, ஓம்

gm

a.

co

m

மாதவாய ஸ்வாஹா, ஓம் ேகாவிம்தாய னமஃ, ஓம் விஷ்ணேவ னமஃ, ஓம்
மதுஸூதனாய னமஃ, ஓம் த்rவிக்ரமாய னமஃ, ஓம் வாமனாய னமஃ, ஓம்
ஸ்ரீதராய னமஃ, ஓம் ஹ்றுஷ,ேகஶாய னமஃ, ஓம் பத்மனாபாய னமஃ, ஓம்
தாேமாதராய னமஃ, ஓம் ஸம்க ஷணாய னமஃ, ஓம் வாஸுேதவாய னமஃ,
ஓம் ப்ரத்யும்னாய னமஃ, ஓம் அனிருத்தாய னமஃ, ஓம் புருேஷாத்தமாய
னமஃ, ஓம் அேதாக்ஷஜாய னமஃ, ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ, ஓம் அச்யுதாய
னமஃ, ஓம் ஜனா தனாய னமஃ, ஓம் உேபம்த்ராய னமஃ, ஓம் ஹரேய னமஃ,

Si

ஓம் ஸ்ரீக்றுஷ்ணாய னமஃ, ஓம் ஸ்ரீக்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா னமஃ

.Y
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பூேதாச்சாடன
உத்திஷ்டம்து | பூத பிஶாசா | ேய ேத பூமிபாரகாஃ | ேய ேதஷா மவிேராேதன

w

| ப்ரஹ்மக ம ஸமாரேப | ஓம் பூ புவஸ்ஸுவஃ |
ைதவ , காயத்r சம்தஃ ப்ராணாயாேம வினிேயாகஃ

w

w

ப்ராணாயாமஃ
ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ |
ஓக்ம் ஸத்யம் |
ஓம் தத்ஸ’விது வேர”ண்யம் ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ த,மஹி |
திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் ||
ஓமாேபா ஜ்ேயாத, ரேஸாஉம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ- புவ-ஸ்ஸுவேராம் ||
ஸம்கல்பஃ
மேமாபாத்த, துrத க்ஷயத்வாரா, ஸ்ரீ பரேமஶ்வர முத்திஸ்ய, ஸ்ரீ பரேமஶ்வர
ப்rத்ய தம், ஶுேப, ேஶாபேன, அப்யுதய முஹூ ேத, ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ேணா
ராஜ்ஞயா, ப்ரவ த மானஸ்ய, அத்ய ப்ரஹ்மணஃ, த்வித,ய பரா ேத,
ஶ்ேவதவராஹ கல்ேப, ைவவஶ்வத மன்வம்தேர, கலியுேக, ப்ரதம பாேத,
(பாரத ேதஶஃ - ஜம்பூ த்வேப
, , பரத வ ேஷ, பரத கம்ேட, ேமேராஃ
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தக்ஷிண/உத்தர திக்பாேக; அேமrகா - க்ெரௗம்ச த்வேப
, , ரமணக வ ேஷ,
ஐம்த்rக கம்ேட, ஸப்த ஸமுத்ராம்தேர, கபிலாரண்ேய), ேஶாபன க்றுேஹ,
ஸமஸ்த ேதவதா ப்ராஹ்மண, ஹrஹர குருசரண ஸன்னிெதௗ, அஸ்மின்,
வ தமான, வ்யாவஹாrக, சாம்த்ரமான, ... ஸம்வத்ஸேர, ... அயேன, ... றுேத, ...
மாேஸ, ... பேக்ஷ, ... திெதௗ, ... வாஸேர, ... ஶுப னக்ஷத்ர, ஶுப ேயாக, ஶுப
கரண, ஏவம்குண, விேஶஷண, விஶிஷ்டாயாம், ஶுப திெதௗ, ஸ்ரீமான், ...
ேகாத்ரஃ, ... னாமேதயஃ, ... ேகாத்ரஸ்ய, ... னாமேதேயாஹம்ஃ
ப்ராதஃ/மத்யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸம்த்யாம் உபாஸிஷ்ேய ||

m

மாஜனஃ
ஓம் ஆேபா ஹிஷ்டா ம’ேயாபுவஃ’ | தா ன’ ஊ ேஜ த’தாதன | மேஹரணா’ய
சக்ஷ’ேஸ | ேயா வஃ’ ஶிவத’ேமா ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயேத ஹ னஃ |
உஷத,r’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜி’ன்வத |

a.
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ஆேபா’ ஜனய’தா ச னஃ |

Si
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ப்ராதஃ கால மம்த்ராசமனஃ
ஸூ ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு’க்றுேதப்யஃ | பாேபப்ேயா’
ரக்ஷன்தாம் | யத்ராத் யா பாப’ மகா ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் |
பத்ப்யா முதேர’ண ஶிஶ்ஞ்சா | ராத்r ஸ்தத’வலும்பது | யத்கிஞ்ச’ துrதம்
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மயி’ | இதமஹம் மா மம்று’த ேயா ெனௗ | ஸூ ேய ஜ்ேயாதிஷி ஜுேஹா’மி
ஸ்வாஹா” ||

w

w

w

மத்யாஹ்ன கால மம்த்ராசமனஃ
ஆபஃ’ புனன்து ப்றுதிவம்
, ப்று’திவ , பூதா பு’னாது மாம் | புனன்து
ப்ரஹ்ம’ணஸ்பதி ப்ரஹ்மா’ பூதா பு’னாது மாம் | யதுச்சி’ஷ்ட மேபா”ஜ்யம்
யத்வா’ துஶ்சr’தம் மம’ | ஸ வம்’ புனன்து மா மாேபா’உஸதா ஞ்ச’
ப்ரதிக்ரஹக்க் ஸ்வாஹா” ||
ஸாயம்கால மம்த்ராசமனஃ
அக்னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு’க்றுேதப்யஃ | பாேபப்ேயா’
ரக்ஷன்தாம் | யதஹ்னா பாப’ மகா ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் |
பத்ப்யா முதேர’ண ஶிஶ்ஞ்சா | அஹ ஸ்தத’வலும்பது | ய த்கிஞ்ச’ துrதம்
மயி’ | இத மஹம் மா மம்று’த ேயாெனௗ | ஸத்ேய ஜ்ேயாதிஷி ஜுேஹாமி
ஸ்வாஹா ||
ஆசம்ய (ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஸ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா
னமஃ)
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த்வித"ய மாஜனஃ
ததி க்ராவண்ேணா’ அகாrஷம் | ஜிஷ்ேணா ரஶ்வ’ஸ்ய வாஜி’னஃ |
ஸுரபிேனா முகா’கரத்ப்ரண ஆயாக்ம்’ஷி தாrஷத் ||
ஓம் ஆேபா ஹிஷ்டா ம’ேயாபுவஃ’ | தா ன’ ஊ ேஜ த’தாதன | மேஹரணா’ய
சக்ஷ’ேஸ | ேயா வஃ’ ஶிவத’ேமா ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயேத ஹ னஃ |
உஷத,r’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜி’ன்வத |
ஆேபா’ ஜனய’தா ச னஃ |

m

புனஃ மாஜனஃ
ஹிர’ண்யவ ணா ஶ்ஶுச’யஃ பாவகாஃ யா ஸு’ஜாதஃ கஶ்யேபா யா
ஸ்வின்த்ரஃ’ | அக்னிம் யா க ப’ன்-ததிேர விரூ’பா ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க்
ஸ்ேயானா ப’வன்து | யா ஸாக்ம் ராஜா வரு’ேணா யாதி மத்ேய’

Si
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a.

co

ஸத்யான்றுேத அ’வபஶ்யம் ஜனா’னாம் | மது ஶ்சுதஶ்ஶுச’ேயா யாஃ பா’வகா
ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க் ஸ்ேயானா ப’வன்து | யாஸாம்” ேதவா திவி
க்றுண்வன்தி’ பக்ஷம் யா அன்தr’ேக்ஷ பஹுதா பவ’ன்தி | யாஃ ப்று’திவம்
,
பய’ேஸான்தன்தி’ ஶ்ஶுக்ராஸ்தான ஆபஶக்க் ஸ்ேயானா ப’வன்து | யாஃ
ஶிேவன’ மா சக்ஷு’ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶிவயா’ தனு ேவாப’ஸ்ப்றுஶத த்வச’
ம்ேம | ஸ வாக்’ம் அக்ன ,க்ம் ர’ப்ஸுஷேதா’ ஹுேவ ேவா மயி வ ேசா பல
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ேமாேஜா னித’த்த ||

w

பாபவிேமாசனம்
த்ருபதா தி’வ முஞ்சது | த்ருபதா திேவ ன்மு’முசானஃ |
ஸ்வின்ன ஸ்ஸ்னாத்வ , மலா’ திவஃ | பூதம் பவித்ேர’ேண வாஜ்ய”ம் ஆப’

w

w

ஶ்ஶுன்தன்து ைமன’ஸஃ ||

ஆசம்ய (ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஸ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா
னமஃ)
ப்ராணாயாமம்ய
லகுஸம்கல்பஃ
பூ ேவாக்த ஏவம்குண விேஶஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிெதௗ மேமாபாத்த
துrத க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரேமஶ்வர முத்திஸ்ய ஸ்ரீ பரேமஶ்வர ப்rத்ய தம்
ப்ராதஸ்ஸம்த்யாம்க யதா காேலாசித அ க்யப்ரதானம் கrஷ்ேய ||
ப்ராதஃ காலாக்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூ புவஸ்ஸுவஃ தத்ஸ’விது வேர”ண்யம் ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ த,மஹி |

திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் || 3 ||
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மத்யாஹ்னாக்ய மம்த்ரம்
ஓம் ஹக்ம் ஸஶ்ஶு’சிஷ த்வஸு’ரம்தrக்ஷஸ த்ேதாதா’ ேவதிஷததி’தி
துேராணஸத் | ன்றுஷ த்வ’ரஸ த்று’தஸ த்வ்ேயா’ம ஸதப்ஜா ேகாஜா
று’தஜா அ’த்rஜா றுதம்-ப்றுஹத் ||
ஸாயம் காலாக்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூ புவஸ்ஸுவஃ தத்ஸ’விது வேர”ண்யம் ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ த,மஹி |
திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் || ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்ம் ஸுவஃ | ஓம்
மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விது வேர”ண்யம்
ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ த,மஹி | திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் || ஓமாேபா

m

ஜ்ேயாத, ரேஸாஉம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ- புவ-ஸ்ஸுவேராம் ||

a.

co

ஸஜல ப்ரதக்ஷிணம்
ஓம் உத்யன்த’மஸ்தம் யன்த’ மாதித்ய ம’பித்யாய ன்கு வன்-ப்ரா”ஹ்மேணா
வித்வான் த்ஸகல’ம்-பத்ரம’ஶ்னுேத அஸாவா’தித்ேயா ப்ரஹ்ேமதி ||
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ப்ரஹ்ைமவ ஸன்-ப்ரஹ்மாப்ேயதி ய ஏவம் ேவத || அஸாவாதித்ேயா ப்ரஹ்ம
||
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ஆசம்ய (ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஸ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா
னமஃ)

w

த பயாமி ||

w

w

ஸம்த்யாம்க தபணம்
ப்ராதஃகால தபணம்
ஸம்த்யாம் த பயாமி, காயத்rம் த பயாமி, ப்ராஹ்மீ ம் த பயாமி, னிம்றுஜ,ம்

மத்யாஹ்ன தபணம்
ஸம்த்யாம் த பயாமி, ஸாவித்rம் த பயாமி, ெரௗத்rம் த பயாமி, னிம்றுஜ,ம்
த பயாமி ||
ஸாயம்கால தபணம்
ஸம்த்யாம் த பயாமி, ஸரஸ்வத,ம் த பயாமி, ைவஷ்ணவம்
, த பயாமி,
னிம்றுஜ,ம் த பயாமி ||
காயத்r அவாஹன
ஓமித்ேயகாக்ஷ’ரம் ப்ரஹ்ம | அக்னி ேதவதா ப்ரஹ்ம’ இத்யா ஷம் | காயத்ரம்

சன்தம் பரமாத்மம்’ ஸரூபம் | ஸாயுஜ்யம் வி’னிேயாகம் ||
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ஆயா’து வர’தா ேதவ , அக்ஷரம்’ ப்ரஹ்மஸம்மிதம் | காயத்rம்” சன்த’ஸாம்
மாேததம் ப்ர’ஹ்ம ஜுஷஸ்வ’ ேம | யதஹ்னா”த்-குரு’ேத பாபம் ததஹ்னா”த்ப்ரதிமுச்ய’ேத | யத்ராத்rயா”த்-குரு’ேத பாபம் தத்ராத்rயா”த்-ப்ரதிமுச்ய’ேத |
ஸ வ’ வ ேண ம’ஹாேதவி ஸம்த்யாவி’த்ேய ஸரஸ்வ’தி ||
ஓேஜா’உஸி ஸேஹா’உஸி பல’மஸி ப்ராேஜா’உஸி ேதவானாம்
தாமனாமா’ஸி விஶ்வ’மஸி விஶ்வாயு-ஸ்ஸ வ’மஸி ஸ வாயு-ரபிபூேராம் |
காயத்r-மாவா’ஹயாமி ஸாவித்r-மாவா’ஹயாமி ஸரஸ்வத,-மாவா’ஹயாமி

co

m

சன்த ஷ,-னாவா’ஹயாமி ஶ்rய-மாவாஹ’யாமி காயத்rயா காயத்r
ச்சன்ேதா விஶ்வாமித்ரறுஷி ஸ்ஸவிதா ேதவதாஉக்னி -முகம் ப்ரஹ்மா
ஶிேரா விஷ்ணு -ஹ்றுதயக்ம் ருத்ர-ஶ்ஶிகா ப்றுதிவ , ேயானிஃ ப்ராணாபான
வ்யாேனாதான ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்ேவதவ ணா ஸாம்க்யாயன
ஸேகாத்ரா காயத்r சது விக்ம் ஶத்யக்ஷரா த்rபதா’ ஷட்-குக்ஷிஃ பம்ச-

gm

a.

ஶ ீ ேஷாபனயேன வி’னிேயாகஃ | ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்ம் ஸுவஃ | ஓம்
மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விது வேர”ண்யம்
ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ த,மஹி | திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் || ஓமாேபா

Si

ஜ்ேயாத, ரேஸாஉம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ- புவ-ஸ்ஸுவேராம் ||

.Y
ou

ஆசம்ய (ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஸ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா
னமஃ)

w

w

ஜபஸம்கல்பஃ
பூ ேவாக்த ஏவம்குண விேஶஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிெதௗ மேமாபாத்த
துrத க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரேமஶ்வர முத்திஸ்ய ஸ்ரீ பரேமஶ்வர ப்rத்ய தம்

w

ஸம்த்யாம்க யதாஶக்தி காயத்r மஹாமம்த்ர ஜபம் கrஷ்ேய ||
கரன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மேன அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ |
வேர”ண்யம் விஷ்ணவாத்மேன த ஜன ,ப்யாம் னமஃ |
ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ ருத்ராத்மேன மத்யமாப்யாம் னமஃ |
த,மஹி ஸத்யாத்மேன அனாமிகாப்யாம் னமஃ |
திேயா ேயா னஃ’ ஜ்ஞானாத்மேன கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ |
ப்ரேசாதயா”த் ஸ வாத்மேன கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |
அம்கன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மேன ஹ்றுதயாய னமஃ |
வேர”ண்யம் விஷ்ணவாத்மேன ஶிரேஸ ஸ்வாஹா |
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ப ேகா’ ேதவஸ்ய’ ருத்ராத்மேன ஶிகாைய வஷட் |
த,மஹி ஸத்யாத்மேன கவசாய ஹும் |
திேயா ேயா னஃ’ ஜ்ஞானாத்மேன ேனத்ரத்ரயாய ெவௗஷட் |
ப்ரேசாதயா”த் ஸ வாத்மேன அஸ்த்ராயபட் |
ஓம் பூ புவஸ்ஸுவேராமிதி திக்பன்தஃ |
த்யானம்

m

முக்தாவித்ரும ேஹமன ,ல தவளச்சாைய -முைக ஸ்த்rக்ஷைணஃ |
யுக்தாமிம்துனி பத்த ரத்ன மகுடாம் தத்வா த வ ணாத்மிகாம் |
காயத்rம் வரதாபயாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்ரங்கபாலங்கதாம் |
ஶங்கஞ்சக்ர மதாரவின்த யுகளம் ஹஸ்ைத வஹன்த,ம் பேஜ ||

Si

gm

a.

co

சதுவிம்ஶதி முத்ரா ப்ரதஶனம்
ஸுமுகம் ஸம்புடிம்ைசவ விததம் விஸ்த்றுதம் ததா |
த்விமுகம் த்rமுகம்ைசவ சதுஃ பஞ்ச முகம் ததா |
ஷண்முேகாஉேதா முகம் ைசவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா |
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்ரதிதம் ஸம்முேகான்முகம் |
ப்ரலம்பம் முஷ்டிகம் ைசவ மத்ஸ்யஃ கூ ேமா வராஹகம் |
ஸிம்ஹாக்ராம்தம் மஹாக்ராம்தம் முத்கரம் பல்லவம் ததா |

.Y
ou

சது விம்ஶதி முத்ரா ைவ காயத் யாம் ஸுப்ரதிஷ்டிதாஃ |
இதிமுத்ரா ன ஜானாதி காயத்r னிஷ்பலா பேவத் ||

w

w

w

ேயா ேதவ ஸ்ஸவிதாஉஸ்மாகம் திேயா த மாதிேகாசராஃ |
ப்ேரரேயத்தஸ்ய யத்ப கஸ்த த்வேரண்ய முபாஸ்மேஹ ||
காயத்r மம்த்ரம்
ஓம் பூபுவஸ்ஸுவஃ தத்ஸ’விதுவேர”ண்யம் பேகா’ ேதவஸ்ய’ த"மஹி |
திேயா ேயா னஃ’ ப்ரேசாதயா”த் ||
அஷ்டமுத்ரா ப்ரதஶனம்
ஸுரபி -ஜ்ஞான சக்ேர ச ேயானிஃ கூ ேமாஉத பங்கஜம் |
லிங்கம் னி யாண முத்ரா ேசத்யஷ்ட முத்ராஃ ப்ரகீ திதாஃ ||
ஓம் தத்ஸத்-ப்ரஹ்மா பணமஸ்து |
ஆசம்ய (ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஸ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மேண னேமா

னமஃ)
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த்விஃ பrமுஜ்ய |
ஸக்றுதுப ஸ்ப்றுஶ்ய |
யத்ஸவ்யம் பாணிம் |
பாதம் |
ப்ேராக்ஷதி ஶிரஃ |
சக்ஷுஷ, |
னாஸிேக |
ஶ்ேராத்ேர |
ஹ்றுதயமாலப்ய |

a.

co

m

ப்ராதஃகால ஸூேயாபஸ்தானம்
ஓம் மித்ரஸ்ய’ ச ஷண , த்றுத ஶ்ரேவா’ ேதவஸ்ய’ ஸான ஸிம் | ஸத்யம்
சித்ரஶ்ர’ வஸ்தமம் | மித்ேரா ஜனான்’ யாதயதி ப்ரஜானன்-மித்ேரா தா’தார
ப்றுதிவ , முதத்யாம் | மித்ரஃ க்றுஷ்டீ ரனி’மிஷாஉபி ச’ஷ்ேட ஸத்யாய’

gm

ஹவ்யம் க்றுதவ’த்விேதம | ப்ரஸமி’த்த்ர ம த்ேயா’ அஸ்து ப்ரய’ஸ்வா
ன்யஸ்த’ ஆதித்ய ஶிக்ஷ’தி வ்ரேதன’ | ன ஹ’ன்யேத ன ஜ,’யேத

Si

த்ேவாேதாைனன மக்ம்ேஹா’ அஶ்ேனா த்யன்தி’ேதா ன தூராத் ||

.Y
ou

மத்யாஹ்ன ஸூேயாபஸ்தானம்
ஓம் ஆ ஸத்ேயன ரஜ’ஸா வ த’மாேனா னிேவஶ’ய ன்னம்றுதம் ம த்ய’ஞ்ச
| ஹிரண்யேய’ன ஸவிதா ரேதனாஉேதேவா யா’தி புவ’னா னிபஶ்யன்’ ||

w

உத்வய ன்தம’ஸ ஸ்பr பஶ்ய’ன்ேதா ஜ்ேயாதி ருத்த’ரம் | ேதவன்-ேத’வத்ரா

w

w

ஸூ ய மக’ன்ம ஜ்ேயாதி’ ருத்தமம் ||
உதுத்யம் ஜாதேவ’தஸம் ேதவம் வ’ஹன்தி ேகதவஃ’ | த்றுேஶ விஶ்வா’ ய
ஸூ ய”ம் || சித்ரம் ேதவானா முத’கா தன ,’கம் சக்ஷு’ -மித்ரஸ்ய வரு’ண
ஸ்யாக்ேனஃ | அப்ரா த்யாவா’ ப்றுதிவ , அன்தr’க்ஷக்ம் ஸூ ய’ ஆத்மா ஜக’த
ஸ்தஸ்துஷ’ஶ்ச ||
தச்சக்ஷு’ -ேதவஹி’தம் புரஸ்தா”ச்சுக்ர முச்சர’த் | பஶ்ேய’ம ஶரத’ஶ்ஶதம்
ஜ,ேவ’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் னன்தா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் ேமாதா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம்
பவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதக்ம் ஶ்றுணவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பப்ர’வாம
ஶரத’ஶ்ஶதமஜ,’தாஸ்யாம ஶரத’ஶ்ஶதம் ேஜாக்ச ஸூ யம்’ த்றுேஷ || ய
உத’கான்மஹேதாஉ ணவா” த்விப்ராஜ’மான ஸ்ஸrரஸ்ய மத்யாத்ஸமா’
வ்றுஷேபா ேலா’ஹிதாக்ஷஸூ ேயா’ விபஶ்சின்மன’ஸா புனாது ||
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ஸாயம்கால ஸூேயாபஸ்தானம்
ஓம் இமம்ேம’ வருண ஶ்றுத, ஹவ’ மத்யா ச’ ம்றுடய | த்வா ம’வஸ்யு
ராச’ேக || தத்வா’ யாமி ப்ரஹ்ம’ணா வன்த’மான ஸ்த தாஶா”ஸ்ேத
யஜ’மாேனா ஹவி பிஃ’ | அேஹ’டமாேனா வருேணஹ ேபாத்யுரு’ஶக்ம்
ஸமா’ன ஆயுஃ ப்ரேமா’ஷ,ஃ ||
யச்சித்திேத விேஶாயதா ப்ரேதவ வருணவ்ரதம் | மின ,மஸித்ய வித்யவி |
யத்கிஞ்ேசதம் வருணைதவ்ேய ஜேனஉபித்ேராஹ ம்மனுஷ்யாஶ்சராமஸி |
அசித்ேத யத்தவ த மாயுேயாபி மமான ஸ்தஸ்மா ேதனேஸா ேதவrrஷஃ |
கிதவாேஸா யத்rrபு னத,வி யத்வாகா ஸத்யமுதயன்ன வித்ம |

m

ஸ வாதாவிஷ்ய ஶிதிேரவேதவா தாேதஸ்யாம வருண ப்rயாஸஃ ||

co

திக்ேதவதா னமஸ்காரஃ
ஓம் னமஃ ப்ராச்ைய’ திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

a.

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ தக்ஷிணாைய திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

gm

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ப்ரத,”ச்ைய திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

Si

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ உத,”ச்ைய திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

.Y
ou

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ஊ த்வாைய’ திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

w

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னேமாஉத’ராைய திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்ேய

w

w

தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னேமாஉவான்தராைய’ திேஶ யாஶ்ச’ ேதவதா’ ஏதஸ்யாம்
ப்ரதி’வஸன்த்ேய தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
முனி னமஸ்காரஃ
னேமா கங்கா யமுனேயா -மத்ேய ேய’ வஸன்தி ேத ேம ப்ரஸன்னாத்மான
ஶ்சிரம்ஜ,விதம் வ’ தயன்தி னேமா கங்கா யமுனேயா -முனி’ப்யஶ்ச னேமா
னேமா கங்கா யமுனேயா -முனி’ப்யஶ்ச ன’மஃ ||
ஸம்த்யாேதவதா னமஸ்காரஃ
ஸன்த்யா’ைய னமஃ’ | ஸாவி’த் ைய னமஃ’ | காய’த் ைய னமஃ’ |
ஸர’ஸ்வத்ைய னமஃ’ | ஸ வா’ப்ேயா ேதவதா’ப்ேயா னமஃ’ | ேதேவப்ேயா
னமஃ’ | றுஷி’ப்ேயா னமஃ’ | முனி’ப்ேயா னமஃ’ | குரு’ப்ேயா னமஃ’ |

பித்று’ப்ேயா னமஃ’ | காேமாஉகா ஷ,” னேமா னமஃ | மன்யு ரகா ஷ,” னேமா
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னமஃ | ப்றுதிவ்யாபஸ்ேதேஜா வாயு’ராகாஶாத் னமஃ | ஓம் னேமா பகவேத
வாஸு’ேதவாய | யாக்ம் ஸதா’ ஸ வபூதானி சராணி’ ஸ்தாவராணி’ ச |
ஸாயம் ப்ராத ன’மஸ்யன்தி ஸா மா ஸன்த்யா’உபிரக்ஷது ||
ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணேவ |
ஶிவஸ்ய ஹ்றுதயம் விஷ்ணு விஷ்ேணாஶ்ச ஹ்றுதயம் ஶிவஃ ||
யதா ஶிவமேயா விஷ்ணுேரவம் விஷ்ணுமயஃ ஶிவஃ |
யதாஉம்தரம் ன பஶ்யாமி ததா ேம ஸ்வஸ்திராயுஷி ||
னேமா ப்ரஹ்மண்ய ேதவாய ேகா ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச |
ஜகத்திதாய க்றுஷ்ணாய ேகாவின்தாய னேமா னமஃ ||
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காயத்r உத்வாஸன (ப்ரஸ்தானம்)
உத்தேம’ ஶிக’ேர ஜாேத பூம்யாம் ப’ வதமூ த’னி |
ப்ராஹ்மேண”ப்ேயாஉப்ய’னு ஜ்ஞாதா கச்சேத’வி யதாஸு’கம் | ஸ்துேதா
மயா வரதா ேவ’தமாதா ப்ரேசாதயன்த, பவேன” த்விஜாதா | ஆயுஃ
ப்றுதிவ்யாம் த்ரவிணம் ப்ர’ஹ்மவ சஸம் மஹ்யம் தத்வா ப்ரஜாதும்

gm

ப்ர’ஹ்மேலாகம் ||
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னேமாஉஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூ தேய ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிேராரு
பாஹேவ |
ஸஹஸ்ர னாம்ேன புருஷாய ஶாஶ்வேத ஸஹஸ்ரேகாடீ யுக தாrேண
னமஃ ||

w

இதம் த்யா’வா ப்றுதிவ , ஸத்யம’ஸ்து | பித -மாத யதி ேஹாப’ ப்றுேவவா”ம்

w

w

|
பூதம் ேதவானா’ மவேம அேவா’பிஃ | வித்யா ேமஷம் வ்றுஜினம்’ ஜ,ரதா’னும்
||
ஆகாஶாத்-பதிதம் ேதாயம் யதா கச்சதி ஸாகரம் |
ஸ வேதவ னமஸ்காரஃ ேகஶவம் ப்ரதிகச்சதி ||
ஸ்ரீ ேகஶவம் ப்ரதிகச்சத்ேயான்னம இதி |
ஸ வேவேதஷு யத்புண்யம் | ஸ வத, ேதஷு யத்பலம் |
தத்பலம் புருஷ ஆப்ேனாதி ஸ்துத்வாேதவம் ஜனா தனம் ||
ஸ்துத்வாேதவம் ஜனா தன ஓம் னம இதி ||
வாஸனாத்-வாஸுேதவஸ்ய வாஸிதம் ேத ஜயத்ரயம் |
ஸ வபூத னிவாேஸாஉஸி ஸ்ரீவாஸுேதவ னேமாஉஸ்துேத ||

ஸ்ரீ வாஸுேதவ னேமாஉஸ்துேத ஓம் னம இதி |
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அபிவாதஃ (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாகர ப யம்தம் ேகா ப்ராஹ்மேணப்யஃ ஶுபம் பவது | ...
ப்ரவரான்வித ... ேகாத்ரஃ ... ஸூத்ரஃ ... ேவத ஶாகாத்யாயீ ... அஹம் ேபா
அபிவாதேய ||
ஈஶ்வராபணம்
காேயன வாசா மனேஸம்த்rைய வா | புத்த்யாஉஉத்மனா வா ப்ரக்றுேத

w

w

w
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ஸ்ஸ்வபாவாத் |
கேராமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்ைம ஸ்ரீமன்னாராயணாேயதி ஸம பயாமி ||
ஹrஃ ஓம் தத்ஸத் | தத்ஸ வம் ஸ்ரீ பரேமஶ்வரா பணமஸ்து |

