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Version  Notes 
This is now the current Version 4.1 dated August 31, 2022. 
 

1. This replaces the earlier version 4.0 dated June 30, 2021. 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported  

till August 15, 2022. 
 

3. Required convention, style and presentation improvements or 
standardisations has been done whereever applicable. 

 
4. Notify your corrections / suggestions etc to our email id 

vedavms@gmail.com 

 
Earlier Versions 
1st  Version Number   1.0 dated 15th January 2015 
2nd  Version Number    1.1 dated 31st May 2016 
3rd Version Number    3.0 dated 31st August 2018* 
(*Version directly numbered as 3.0 due to  font upgrades) 
4th Version Number    3.0 dated 31st October 2018 
5th Version Number    4.0 dated 30th  June 2021 
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1 Introduction 
1.1 Purpose 
This book has been compiled, as our sincere and modest effort, to help Veda 

students and learners to conduct Pradosha Pooja, Rudraa-abhishekam, 
Rudra Ekadasini and Maharudram. This book has been compiled based on 
the actual experience and practices in poojas/functions. Our heartfelt and 
sincere thanks to various people, who have contributed to the compilation of 
this book.  

 
The main purpose of this book is to act as a reference guide and we have 
tried to provide the subjects in the order in which functions are generally 
performed. In spite of the same, differences in the order of chanting or 
additional chanting are followed. Please note that this book is  
not Exhaustive.  

1.2 Language and Versions 
This book has been prepared in Tamil, Malayalam and Sanskrit versions, 
with all comments and Notes in English.  

1.3  Method of compilation 
The main source of various Sukthams and Mahanyaasam has been from the 
books published in  Taittiriya Sakhaa compiled and commented by Shri. 
Sayanacharya of 13th Century and Shri Bhatta Bhaskaracharya (period 

unknown). Their manuscript compilations were later converted into books by 
great Scholars. One of such sets of “Taittiriya” was printed and published during 
earlier 1900 A.D. at Govt. Branch Press, Mysore and another set later published 
under “Anandaashram Series”. These Books were referred to by us as our 
primary source material for this Book. In addition, we have also referred to 
standard and reputed publications and internet sites.   
(Please seek the guidance of your Guru)  

1.4  Acknowledgement  
Our sincere thanks to all well-wishers for proof-reading, typing and guiding 
in completion of all the three Versions of this book. In spite of rigorous/careful 
proof-reading, some mistakes might have crept in. We sincerely request the 
users of the books to send their feedback on corrections to 

vedavms@gmail.com. It is our endeavour to make this book error-free / 

accurate. 
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1.5  Important Notes 
1. This book is not meant for any Self Learning exercise. Veda Mantras 

and related rituals are to be learnt from respective Gurus to gain 
experience on the subject over a period of time through practice and 
observations.  

 
2. This book is meant only for “Private Circulation”.  

 
3. It is more appropriate to chant Mantras that sing praise of Lord 

Parameshwara (or other Deities/Devataas that are worshipped) during 
the Upachara Puja (Deeparaadhanai) as a part of Ekadasa Japam. Over 
a period of time, many Vedic Pandits/Scholars have added mantras that 
seek Abhishtas (wishes) from Deities/Devataas and many of them are in 
vogue today. We have included 10 sets of upachara mantras in that 
section which are normally chanted as a practice. Experienced 
Acharayas may chant different set of Mantras which are not given here. 

 
4. Krama Paatam (Sections 15,16 and 17) has been given in  

a two-column table for convenience of the reader, representing two teams 
which render Kramam. One team starts rendering their Paatam after the 
other team just completes their Paatam. 
Please note that when a padam is split, there is separator that is given as 

‘-‘. As per convention please give a pause, when a separator is there.  

The rendering needs to be extended/elongated for the last part of the 

word/padam, when it is a Dheerga Swaritam or Anudatta Swaram and 

the letter is a Dheerga letter (e.g. aa, ee, O,) or a Anuswaram (letters 

ending as tam, sam, sham etc. with a dot in Sanskrit). This is indicated 

through a “>” (arrow pointing to the right). Kindly note there are slight 

differences in the Font size/format of Sanskrit, Malayalam and Tamil 
texts. The Method of elongation varies between few schools in actual 
practice. Please refer to your Guru for further clarifications on rendering. 
This book follows the convention of Sayanacharya’s Krama Paatam. 
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1.6 RudraikaadaSini  Kumbha  Sthapanam 
 
                                                     East 

10 BHAVOTBHAVAM 1 MAHADEVAM 2 SHIVAM 

9 DEVADEVAM 

11ADYITYATMAKA   
RUDRAM 

3 RUDRAM 

8 BHIMAM 4 SHANKARAM

7 VIJAYAM 6 EESHAANAM 
5 NEELA 
LOHITAM 

                                                            West 
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2 Pooja Preparations 
2.1 Some Basics 
The Word “Rudra” means" the one who drives away all sins which are the 
root cause of sorrow/sufferings.  
The form of Lord Shiva is worshipped in Eleven Rudra forms (Ganams);  
They are :- 
1. Mahadevam  2. Shivam  3.Rudram 4. Shankaram,  
5. Neelalohitam 6. Eeshaanam   7. Vijayam  8. Bheemam,  
9. Devadevam 10. Bhavotbhavam and 11. Adityaathmaka Rudram. 

 
In Poojas, each Ganam is represented through a Kumbha/Kalasham. 

Please see the picture in the preceding page for the position of the 
Kumbha/Kalashams for Rudra Ekadasani.  

 
In Maharudram and Athirudram, 11 such Ganams are formed, each with 
the repective name of the rudra shown above in 1 to 11 numbers.  
 
The forms of Rudra worship include Japa, Homa, Arachana, Abhishekam 
with Prathakshinam /Namaskaaram.  
Normally, the homam is performed on the strength/count of total rudrams, 
and normally the homa count is of 10 percent of the Japam. 

2.2 Forms of Rudra Japam 
There are five forms (sampradaaya) to chant Shree Rudra japa.  
The 1st form- We recite the full Shree Rudram (all 11 anuvaakams) and 
then full Chamakam (all 11 anuvaakams) once.  
This is called “NAMAKAM”. This is for nithya paaraayanam.  
 
2nd Form 
Shree Rudram chanted fully Once (all 11 anuvaakams) + 1st Anuvaakam 
of Chamakam only, and Shree Rudram full for 2nd round + 2nd 
Anuvaakam of Chamakam only, Shree Rudram full for 3rd round + 3rd 
Anuvaakam of Chamakam and so on.  
If one person chants in this order full Shree Rudram 11 times and each 
corresponding Chamaka anuvaakam then this is called “Rudram”.   
(Total count is 1 person x 11 Rudrams + 1 full Chamakam = 11 Shree 
Rudrams + 1 Chamakam 

 
3rd Form Rudra Ekadasani - 11 times of chants as per Form  number 
2 is Rudraikaadasini . 11 Ritviks required. 

Total count = 11 persons x 11 shree Rudrams =121 Rudrams 
11 persons x 1 Chamakam = 11 Chamakam 
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4th Form Maharudram-This is equivalent to 11 “Rudraikaadasini”. 121 
persons required 

Total count = 121 persons x 11 Shree Rudrams =1331 Rudrams 
121 persons x 1 Chamakam = 121 Chamakam 

Eleven Ganams are arranged/formed with 11 Kalashams each 
representing the 11 individual Ganas. In each of the Ganas, 11 Rutviks 
recite 11 Rudram and One Chamakam. The Number of Rutviks is 121. 
Homam shall be performed by 12 additional Rutvik by repeating Rudra 
Homam 11 times and Chamaka Homam once, taking the count of 
Homam to 132 Rudrams and 12 Chamakams. This is normally 
performed in a single day over a time span of 7/8 hours.  
5th Form Athirudram: This is equivalent to 11 Maharudrams.  
121 Rutviks chant 121 times Shree Rudram and 11 times Chamakam 
over 11 days or 5/6 days (as per the event  planned). 
Total count = 121 persons x 121 Shree Rudrams =14641 Shree 
Rudrams. 
121 persons x 11 Chamakam=1331 Chamakams. 
The Homam shall be performed by 12 Rutviks  

2.3 Sadyo Jaatham 
There are two practices, either to install additional Pancha Kalashams(5) 
or a single(Eka) Sadyo Jaatha Kalasham. 
In case of (Eka) Sadhyo Jaatha Kalasham, it is normally kept near the 
Abhisheka-Sthanam. The aavaahanam is done separately for this 
Kalasham during Kumbha/Kalasha aavaahanam. Abhishekam to the 
deity shall be performed first with this Kalasha jalam after Ekadasa 
japam/all dravya abhishekam. Therefore, the udvaapanam shall be 
performed separately to this Kalasham after Ekadasa Japam. “Namo 
Brahmane….” shall be chanted three times during the Udvaapanam. 

 
When Pancha Kalashams (Paschimam-Sadyo Jaatham, Uttharam, 
Dakshinam, Poorvam and Madhyamam) are installed, then Sadyo 
Jaatham will be Paschima Kalasham. The first abhisekham shall be 
performed from these Pancha Kalashams after Ekadasa japam/all 
dravya abhishekam.  

In case of Rudra Ekadasani, the main Kumbham/Kalasha Jala Abhishekam 
to the Deities is performed after the Rudra Kramaarchana, Homa and the 
final udvaapanam of the Kalashams. In case of Rudraekadasani, conducted 
as a part of Shastyapthapoorthi or Sadaabhisekham, main Kumbha/Kalasha 
jala abhishekam is perfomed to the Yajamaana Dampathi. 
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2.4 Star (Nakshatra) and Rasi Table: 
Serial 

No 
Star Name in Tamil / 

Malayalam 
Star 

Padam 
Star Name in 

Sanskrit 
Rasi 

1 Ashvathi  1,2,3,4  Ashwini  Mesha 

2 Bharani  1,2,3,4 Apa-Bharani  Mesha 

3 Karthikai/Karthika  1 Krittikaa  Mesha 

4 Karthikai/Karthika  2,3,4 Krittikaa  Vrushabha 

5 Rohini  1,2,3,4 Rohini  Vrushabha 

6 Mrugasheersham/Makeeryam 1,2 Mrugashirsha Vrushabha 

7 Mrugasheersham/Makeeryam 3,4 Mrugashirsha Mithuna 

8 Thiruvathirai/Thiruvathira 1,2,3,4 Aardraa  Mithuna 

9 Punarpoosam  1,2,3 Punarvasu  Mithuna 

10 Punarpoosam  4 Punarvasu  Kataka 

11 Poosam 1,2,3,4 Pushya  Kataka 

12 Aailyam  1,2,3,4 Aashleshaa  Kataka 

13 Magham  1,2,3,4 Magha  Simha 

14 Pooram 1,2,3,4 Poorva 
Phalgunee  

Simha 

15 Utthiram  1 Utthara 
Phalgunee  

Simha 

16 Utthiram  2,3,4 Utthara 
Phalgunee  

Kanya 

17 Hastham  1,2,3,4 Hastha  Kanya 

18 Chitthirai/Chitra  1,2 Chitra  Kanya 

19 Chitthirai/Chitra  3,4 Chitra  Thula 

20 Swathi  1,2,3,4 Swathi Thula 

21 Vishakam/Vishaka  1,2,3 Vishaka  Thula 

22 Vishakam/Vishaka  4 Vishaka  Vrishchika 

23 Anusham  1,2,3,4 Anuradha  Vrishchika 

24 Kettai/Trikketta 1,2,3,4 Jyeshta  Vrishchika 

25 Moolam  1,2,3,4 Moola  Dhanur 

26 Pooradam  1,2,3,4 Poorvashada  Dhanur 

27 Utharadam/Uthiradam  1 Uthirashada  Dhanur 

28 Utharadam/Uthiradam  2,3,4 Uthirashada  Makara 

29 Thiruvonam  1,2,3,4 Sravana Makara 

30 Avittam  1,2 Shravishta  Makara 

31` Avittam  3,4 Shravishta  Kumbha 

32 Chathayam 1,2,3,4 Shatabhishak  Kumbha 

33 Poorattathi  
 

1,2,3 Poorva 
Proshtapada  

Kumbha 
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34 Poorattathi 4 Poorva 
Proshtapada  

Meena 

35 Uthirattathi 1,2,3,4 Uthira 
Proshtapada 
 

Meena 

36 Revathi 1,2,3,4 Revathee  Meena 

2.4.1  Days of the Week: 
Sunday    –  Bhanu Vasaram 
Monday    –  Indu or Soma Vasaram 
Tuesday    –  Bowma Vasaram 
Wednesday    –  Sowmya Vasaram 
Thursday   –  Guru Vasaram 
Friday    –  Brigu (Shukra) Vasaram 
Saturday    –  Sthira (Mandha) Vasaram 

2.4.2  Masam, Ruthu, Ayanam 
The start of the Hindu month may vary from 13/14th day of the English 
Calendar Month upto the 18th day of the Calendar month. So kindly refer to 
the Calendar published in Tamil or Malayalam for the current month. 
 

Middle of the 
English Month 

Masam name 
in Tamil / 

Malayalam 

Masam Ruthu Ayanam 

Apr  - May  Chithirai/ 
Medam 

Mesha Vasanta Uttarayana 

May  – June  Vaikasi/ 
Edavam 

Vrushabha Vasanta Uttarayana 

June  – July  Aani/Mithunam Mithuna Greeshma Uttarayana 
July – August Adi / 

Karkatakam 
Kataka Greeshma Dakshinayana 

August – Sept. Aavani/ 
Chingam 

Simha Varsha Dakshinayana 

Sept. – October 
 

Purattaasi/ 
Kanni 

Kanya Varsha Dakshinayana 

Oct. - November Aippasi/ 
Thulam 

Tula Sarath Dakshinayana 

Nov - December Karthikai/ 
Vruschikam 

Vrischika Sarath Dakshinayana 

Dec. – Januaray Margazhi/ 
Dhanu 

Dhanur Hemanta Dakshinayana 

Jan. - February Thai/Makara Makara Hemanta Uttarayana 

Feb - March Maasi/Kumbha Kumbha Shishira Uttarayana 

March - April Panguni/ 
Meenam 

Meena Shishira Uttarayana 
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3 � வா!க �ைஜ 
3.1 �ஜா �ரார�ப4: 

3.1.1 பா4)3ய ஸூ)த� 
(TB 2.9.8.7) 

(யஜமான+ வ�ள�5 ஏ\T� ெபா^� ெஜப��க_�) 

(ஓ�) | �ரா …தர…�3ன+� �ரா …தN'�3ரóè † ஹவாமேஹ  

�ரா …த	மி …�ரா வ †ணா �ரா …தர…-வ�னா‡ | �ரா…த	ப4க†3� �…ஷண…� 

�3ரCம †ண…�பதி†� �ராத…� ேஸாம †I …த  …�3ரóè ஹு†ேவம || 1  
 

�ரா …த…	ஜித…� ப4க†3I …�3ரóè ஹு†ேவம வ …ய� 4…�ரமதி †3ேத…	ேயா 

வ� †த…4	தா | ஆ…�3�4ர--சி…�3ய� மDய†மான-��…ர--சி …�3ராஜா† 
சி …�3ய� ப4க†3� ப …4%��யாஹ † || 2  

 

ப4க…3�ரேண†த…	 ப4க…-ஸ�ய†ராேதா …4 ப4ேக…3மாD  

தி4ய…Iத†3-வ…த3த†3Dன: | ப4க…3�ரேணா† ஜனய…  

ேகா3ப�…4-ர-ைவ …	 ப4க…3�ர'�ப� †4	 '� …வ'த†� �யாம || 3  

 

உ…ேததா3ன�…� ப4க†3வ'த� �யாேமா …த �ரப�…�வ உ …த  

ம�3�4ேய … அCனா‡� | உ…ேதாதி †3தா மக3வ …'�-ஸூ	ய†�ய 

வ…ய� ேத…3வானாóè† ஸும…ெதௗ �யா†ம || 4  
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ப4க†3 ஏ …வ ப4க†3வாóè அ�� ேத3வா …�ேதன† வ …ய�  

ப4க†வ'த� �யாம | 

 

த'�வா† ப4க…3 ஸ	வ … இ#ேஜா†ஹவ �மி… ஸேனா† ப4க3  

4ர,ஏ…தா ப †4ேவ…ஹ || 5  
 

ஸம†�3�4வ…ரா-ேயா …ஷேஸா† Åநம'த த3தி …4�ராேவ †வ… ஶுச†ேய 

ப …தா3ய† | அ…	வா …சீ…ன� Æவ†ஸு…வ�த…3� ப4க†3Dேனா …  

ரத†2மி …வா-வா† வா …ஜின … ஆவ †ஹ'� || 6  
 

அ-வா†வத�…	 ேகா3ம†த�	 ந உ…ஷாேஸா† வ �…ரவ†த�…�  

ஸத†3I;ச2'� ப …4�3ரா: | �3� …த' �3ஹா†னா வ�…-வத…:  

�ரப>†னா c…ய� பா†த �வ …�திப� …4� ஸதா†3ன:  || 7 ||  
 

ேயா மா‡Å�3ேன பா…4கி3னóè † ஸ…'தமதா†2 பா …4க3� சிகீ†	.ஷதி |  

அபா …4க3-ம†�3ேன … த� 5† … மாம†�3ேன பா …4கி3ன†� 5  || 8 

பா4�3ய ேத3வதாைய … நம: || 

(ஓ� ஶா'தி…: ஶா'தி…: ஶா'தி†: ) 
3.1.2 ஆசமன�, பவ^
ர� _வ)̀�
ய  
(�ைஜ மண� அd�� ெசா1ல ேவ.dய ம'திர�) 
ஆக3மனா	�த2� � ேத3வானா� க3மனா	�த2� � ர%ஸா� |  

ேத3வதா �ஜா	�தா2ய க4.ட2நாத3� கேரா�யஹ� ||   
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(or)  
ஆக3மானா	�த2� � ேத3வானா� க3மனா	த2� �  

ர%ஸா� |  
க4.டாரவ� கேரா�யாெதௗ3  ேத3வதாCவான-  

லா?சன� || 
(�ைஜ மண� அd�க_�) 

 

� …�3�4யா�ம † ஹ…Pைய	 நம†ேஸாப …-ஸ�3ய † |  
மி…�ர' ேத…3வ� மி †�ர…ேத4ய†Dேனா அ�� |  

அ…e…ரா …தா4D. ஹ…வ�ஷா† வ…	�3த4ய †'த: |  
ஶ…த? ஜ�†ேவம ஶ…ரத…3� ஸவ �†ரா: ||  
(யஜமான �5 பவ��ர� ெகாf�க_�) 

 

நம…� ஸத†3ேஸ … நம…� ஸத†3ஸ …�ப †தேய… நம…� ஸகீ†2னா� 

4ேரா …கா3ணா …� ச%ு†ேஷ … நேமா† தி…3ேவ நம †: ��தி …2Pைய |  

(TS 3.2.4.4)  

ஹN†: ஓ� | ஸ	ேவ�4ேயா �3ராCமேண�4ேயா நம: |  

(அ%தாD வ�கீ	ய - யஜமான	 தன�5� யஜமான+�5� 

அgசைத ேபாgf�ெகா.f, ப�ற5  �வ��கi�5� 
ஆசாNயா �5� அgசைத ேபாட_�)  

3.1.3 அbcஞா (Simple) 
அேஶேஷ ேஹ பNஷ�3 ப4வ� பாத3jேல மயா  

ஸம	ப�தா� இமா� ெஸௗவ	ண �� ய�கி?ச� த3%ிணா� 

யேதா2�த த3%ிணாமிவ (தா��ல?ச) �வ ����ய |  
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இத3� ஸா�ப3பரேம-வர �ஜா க	மக	��� ேயா�3யதா  

ஸி�3தி4� அ"�3ரஹாண |  

(�3ராCமண �ரதி வசன� -"ேயா)3யதா ஸி
3தி4ர_e" ) 

 

3.1.4 அbcஞா (�ரத3fிண ம$
ரா_ ஸஹித) 

�4 …வ'ேத… ராஜா … வ †ேணா �4 …வ' ேத…ேவா �3�ஹ …�பதி†: |  
�4 …வ'த… இ'�3ர†--சா …�3ன+-ச† ரா …6gர' தா†4ரயதா' 

�4 …வ� || 1 (RV.10.173.5) 

 

ப	வ†த இ…வாவ�சா†சலி: | இ'�3ர† இேவ…ஹ �4 …வ�தி†6ட2 | 

இ…ஹ ரா …6gரI † தா4ரய | அ…ப�4தி†6ட ��தDய…த: |  

அத4ேர† ஸ'� … ஶ�ர†வ: | இ'�3ர† இவ P��ர…ஹா தி †6ட2 | 2 
(TB 2.4.2.9) 
 

ேத…3வ �� Æவாச†மஜனய'த ேத…3வா: | தா� Æவ�…-வl †பா:  
ப …ஶேவா† வத3'தி | ஸா ேநா† ம…'�3ேரஷ …-j	ஜ…� �3ஹா†னா | 

ேத…4"	 வாக…3�மா"ப… ஸு6ட …ைத� † || 3 (TB 2.4.6.10) 

 

{வசன� -  “ஆர�ப4 கால Iஹூ	�த� 

ஸுIஹூ	�ேதா��வ�தி ப4வ'ேதாÅ"Cண'�” | } 

(�ரதி வசன� – “ஸுIஹூ	�ேதாÅ��, 

ஸு�ரதி6d2தம��”) 
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ேய அ …	வாp…தவா† 4ரா…ேண ேவ …த3� Æவ� …�3வாóè ஸ†ம……ப�4ேதா† 
வத3'�யாதி …3�யேம… …வ ேத பN†வத3'தி … … ஸ	ேவ† அ…�3ன+� 

�3வ� …த�ய †� �� … …த�ய†?ச ஹ…óè …ஸமிதி … யாவ†த�…	ைவ 

ேத…3வதா …�தா� ஸ	வா † ேவத…3வ�தி †3 �3ராCம …ேண  

வ†ஸ'தி … த�மா‡� �3ராCம …ேண�4ேயா† ேவத…3வ��3�4ேயா† 
தி…3ேவ தி †3ேவ… நம †�5	யா …Dனா-q…ல� கீ‡	தேயேத…3தா  

ஏ …வ ேத…3வதா‡: �:ணாதி || 1 (TA 2.15.1) 

 

நேமா‡ ம…ஹ�3�4ேயா… நேமா‡ அ	ப…4ேக�4ேயா… நேமா… Mவ†�3�4ேயா… 

நம† ஆஶி…ேன�4ய†: | யஜா‡ம ேத…3வாD. யத�†3ஶ…�னவா‡ம… மா 

#யாய†ஸ …- ஶ� ஸ …மா P †%ி ேத3வா: || 2 (RV 1.27.13)  

 

ஸத †3ஸ…ஸ்ப� … மத்3�†4தம் ப்ரி…ய-�ந்த்3ர†ஸ்ய… காம்ய ‡ம் |  

ஸநி†ம் ேம …தா4ம †யா�ஷம் || 3 (TA.6.1.4) 

 

ஸ�ர†த2 ஸ …பா4� ேம † ேகா3பாய | ேய ச… ஸ�4யா‡� 

ஸபா …4ஸத3: | தான+ †'�3N…யாவ†த: 5  |  

ஸ	வ…மாM-… பா†ஸதா� | அேஹ† 43�3�4ன+ய… ம'�ர†� ேம 

ேகா3பாய | ய��ஷ†ய-��ைர-வ� …தா3 வ�…�3: |  

�ச…� ஸாமா†ன+… யஜூóè †ஷி | ஸா ஹி Gர…��தா† ஸ …தா� ||  4 
(TB 1.2.1.26) 
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அ…�3ன+��… வ�-ரா†வ�தம� �…வ� �3ர‡CமாணI�த…ம� | 

அ[	த‡� -ராவ…ய�ப †தி� 4 …�ர� த†3தா3தி தா …3ஶுேஷ‡ | 
(RV.5.25.5) 

அ…�3ன+	†-த3தா3தி … ஸ�பா†தி� ஸா … ஸா ஹ …ேயா M…தா4'�ப>†4: | 
அ…�3ன+ர�ய‡� ர5…46யத…3� ேஜதா‡ர…-மபா†ராஜித� || 5 
 

நம†: ஸ…பா4�4ய† ஸ…பா4ப †தி�4ய-ச ேவா … நம †: || 6 
 

அேஶேஷ ேஹ பNஷ� ப4வ� பாத3jேல மயா ஸம	ப�தா� 

இமா� ெஸௗவ	ண �� ய�கி?ச� த3%ிணா� யேதா2�த 

த3%ிணாமிவ �வ ����ய | இத3� ஸா�ப3பரேம-வர �ஜா 

க	மக	��� ேயா�3யதா ஸி�3தி4� அ"�3ரஹாண |  

(�3ராCமண �ரதி வசன� - "ேயா�3யதா ஸி�3தி4ர��") 

3.1.5 அbcஞா (�
3ர ஏகாத3ஶினi) 

(This Anujgya is ideally used for Rudra Ekadasini.  

However, appropriate changes can be made in the Sankhya 

(counts) for Japam/Homam in case of Maharudram) 

 

ஆசமன� | ஶு�லா�ப3ரத4ர� வ�6J� ஶஶிவ	ண� 

ச�	44ஜ� �ரஸDன வத3ன' �4யாேய� ஸ	வ வ��4ேனாப-

ஶா'தேய | மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G 

பரேம-வர �:�ய	�த2� ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத, 

ஆ�3ய �3ரCமண:, �3வ�த�ய பரா	ேத4, -ேவதவராஹ க1ேப, 

ைவவ�வத மDவ'தேர, அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3, 
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�ரத2ேம பாேத3, ஜ��3�3வ �ேப, பா4ரதவ	.ேஷ, ப4ரதக2.ேட3, 

ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ, ஶகா�3ேத3, அ�மிD 

வ	�தமாேன, PயவஹாNேக �ரப4வாத�3னா� ஷ6g2யா� 

ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ....................... நாம ஸ�வ�2ஸேர  

.............அயேன ...................... �ெதௗ ............. மாேஸ ............பே% 

...................(ஶுப4திெதௗ2)................ வாஸரM�தாயா� ........................... 

ந%�ரM�தாயா� ஶுப4ேயாக3 ஶுப4கரண ஏவ� 53ண ஸகல 

வ�ேஶஷண வ�ஶி6டா2யா� அ�யா� .............ஶுப4திெதௗ2 

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர  

�:�ய	�த2�  அனாதி3 அவ��3யாவாஸனயா �ரவ	�தமாேன  

அ�மிD மஹதி ஸ�ஸாரச�ேர வ�சி�ராப�4: க	மக3திப�4:  

வ�சி�ராஸு பஶு ப%� ��கா3தி3 ேயான+ஷு 4ன: 4ன: 

அேனகதா3 ஜன+�வா, ேகனாப� 4.யக	ம வ�ேஶேஷண 

இதா3ன�'தன மா"6ேய �3வ�ஜDம வ�ேஶஷ� �ரா�தவத: 

..............ந%�ேர ................. ராெஶௗ ஜாத�ய ......................ஶ	மண: 
மம ஸ5f�ப3�ய,  ஜDமா�4யாஸா� ஜDம�ர�4�தி  

ஏத�%ண ப	ய'த� பா31ேய வயஸி ெகௗமாேர ெயௗவேன 

வா	�3த4ேக ச ஜா�3ர� �வ�ன ஸுஷு�தி அவ�தா2ஸு , 

மேனாவா�காய க	ேம'�3Nய #ஞாேன'�3Nய Pயாபாைர:, 

காம�ேராத4-ேலாப4-ேமாஹ-மத3மா�2ஸ	ைய:,  

�வ�-ச%ு- -ேரா�ர ஜிCவா-�4ராண வா�பாண� பாத3பாM 

உப�தா2�2ைய: த3ஶப�4: இ'�3Nைய:, மேனா43�3தி4-சி�த-

அஹ�காரா�2ைய: அ'தN'�3Nைய-ச ��தானா�,  
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இஹஜDமன+ ஜDமஜDமா'தேரஷு வா #ஞானத: 
அ#ஞானேதா வா ரஹஸி �ரகாேஶஷு வா ஸ�பா4வ�தானா� 

ப?ச மஹாபாதகானா� உபபாதகானா�,  #ஞானத� 

ஸ�����தானா�, அ#ஞானத: அஸ���தானா�, #ஞானத:, 
அ#ஞானத-ச அ�4ய�தானா�, நிர'தர அ�4ய�தானா�, 

சிரகால அ�4ய�தானா�, நிர'தர சிரகால அ�4ய�தானா�, 

ஏவ� நவானா� நவவ�தா4னா� , ப3ஹூனா� 

ப3ஹுவ�தா4னா�, ஸ	ேவஷா� பாபானா�, ம�3�4ேய 

ஸ�பா4வ�தானா� ஸ	ேவஷா� பாபானா�, ஸ�3ய: 

அபேநாத3னா	�த2� ஆதி3�யா�மக �3ர �ரஸாத3 

ஸி�3�4ய	�த2�, மஹாேத3வாதி3 ஏகாத3ஶ அப�4Dனlப 

ஆதி3�யா�மக �3ர �ரஸாேத3ன, அ�மாக� ஸ	ேவஷா�  

ஆ�3�4யா�மிக ஆதி4ெபௗ4திக ஆதி4ைத3வ �க, நவநவ ஜன+த 

தாப�ரய நிP��ய	த2� ................ (யேதாசித ஸ�க1ப�) ஏப�4: 

�3ராCமைண�ஸஹ, மஹா	.ணேவா�த �ரகாேரண, 

ஆசா	யIேக2ன ��வ��Iேக2ன ச, ��3யஜு�-

ஸாமாத2	வணா�2ேயஷு ச�	.ஷு ேவேத3ஷு ம�3�4ேய, 

ஏகாதி4க ஶதஸ��2யாக யஜு-ஶாகா2ஸு, ஆதி3�4த 

ஸ�ஹிதாஶாகா2 அ'த	�4த அ�3ன+கா.ட3 அ'த	க3தானா�, 

ஸ	ேவஷு ேவேத3ஷு, ஸ	வாஸு உபநிஷ�2ஸு, 

���த�திஹாஸ 4ராணாதி3ஷு, ஸ	வபாப நிவ	தக�ேவன, 
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தி3Pய#ஞான �ரத3�ேவன, ேமா% �ரத3�ேவன ச,  

த�ரத�ர உ�3546டானா� "சரேமkடகாயா� ஜுேஹாதி"  

இதி சரேம6டக உபM�தானா�,   
"ஶத�
3ரா� ஜேப
3ய_e 
3யாயமாேனா மேஹ�வர�" 

இதி ைஶவ 4ராண வசேனன,  
"ய� ஶத�
3mய� அத`4ேத, ஸ அ)3னi�ேதா”  

இதி ைகவ1ேயாபன+ஷ�3 வசேனன,  

"அத2 ைஹன� �3ரnமசா�ண: ஊp: | கிrஜ�ேயன 

அ��த
வ� ேநா ப4வதி | ஸேஹாவாச யாcஞவs)ய� 

ஶத�
3�ேயேணதி | ஏதானi ஹ வா அ��த_ய 

நாமேத4யானi | ஏைத . ஹ வா அ��ேதா ப4வதி | "  

இதி ஜாபா3ேலாபன+ஷ�3 வசேனன, 

"�
3ராணா� ஜபேஹாம அ tசனா அப^4ேஷகவ^தி4� 

vயா)2யா_யாம:"  இ�யாதி3 - தி-���தி 4ராணவசைன: 

�ஜாஜப ேஹாமாதி3 க	மஸு உபM�தானா� ஏகாத3ஶ 

அ"வாக ஆ�மகானா� த�ர "நம_ேத �
3ரம-யேவ இதி" 

�ரத2மா"வாேக �36டஸ�ஹாரா	�த2� ஸ����3த4 

 �3ரேகாப ஆMதா4தி3�4ய: அப4ய �ரா	�த2னா �ரகாஶகானா� 

ப?சத3ஶ-ஸ��2யாகானா�  ேஷாட3ேஶாபசார உபM�தானா�, 

"நேமா ஹிரxயபா3ஹேவ இ
யாதி3" அ6டா2"வாேகஷு 

ைவ-வl�ய-�3�4யான ஏகேதா-நம�கார உப4யேதா-நம�கார 

lபாணா� ஏேகாDன�N�ஶ� உ�தரஶத ஸ��2யகானா� 

�Nஶ�ய	;சனா உபM�தானா�,  
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"
3ராேப அ$த4ஸ_பேத" இதி த3ஶமா"வாேக ஜா�3ர�2 

�வ�ன ஸுஷு�தி அவ�தாஸு ஜலபாத வ�ஷ�4த 

ஶ� ���M #வராதி3 �ேபா2டகாதி3 நானாேராேக3�4ய: 

நாநாÅப�4சாேர�4ய: அப4ய�ரா	�த2னா �ரகாஶகானா' �3வாத3ஶ 

ஸ��2யாகானா�, �ரத3%ிண உபM�தானா� "ஸஹ_ராண^ 

ஸஹ_ரஶ:" இதி ஏகத3ஶா"வாேக ஸ	வ-Pயாபக  �3ர 

வ��4தி �ரகாஶகானா� ஸாÅ"ஷ�கா3ணா' �ரேயாத3ஶ 

ஸ��2யாகானா� நம�கார உபM�தானா�, அப>4�2ஸிதா	�த2� 

யாசானாஸூசக சமகா"வாக ஸ�M�தானா�, j	�ய6டக 
j	தப?சக j	தி�ரய அதி46டா2ன ப?ச���ய வ�தா4ன 

பr2ய�ய, ஶிவயா ஶூலிDயா அேதா4ரா�2யாயா த"வா 

ஸ	ேவா-பாதா3"தயா ஸ	வா�மகதயா ஸ	வேவத3-ேபா3தி4த 

ஸ	வா�மக ஸ	வ:ஶ ஸகலத4ர பரமஶிவா�2ய ஸதா3ஶிவ-

�3ரCமம?ச ப	யகாயமாண ப?சா%ரா�2ய மஹாம'�ரர�ன 

I�2யேகாஶானா� ஶத �3:யாணா' �ேரதா4வ�பா4க3�3வய 

ேஷாடா4வ�பா4க3 ேஷாட3ஶதா4வ�பா4க3 அ6டாச�வாN�ஶதா4- 

வ�பா4க3 ஏேகாDனஸ�ததி அதி4க ஶததா4வ�பா4கா3னா�, 

ஷ.ணா�வ�பா4கா3னா� ம�3�4ேய,  ஏேகாDன ஸ�ததி 

அதி4க ஶததா4வ�பா4க3ப%� ஆ-N�ய ஶதா�ஶ த3ஶா�ஶ 

ஸ��	ண-ேஹாமானா� ம�4ேய த3ஶா�ஶ ேஹாமவ�தா4ேனன 

�3வா�N�-ஶ�3�தரஶத ஸ��2யாக நமக சமக ஜபா�மக த�3 

த3ஶா�ஶ பNமித �3வ�ச�வாN�ஶ� உ�தர �3வ�ஸஹ�ர 

ஸ��2யாக நமக சமக ஆஹு�யா�மக� அ'ேத வேஸா	தா4ரா 
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ஸஹித� �ரா;யா�க3 உத�3;யா�க3 ேகா3தா3ன 

நா'த�3-ரா�3த4 ைவ6ணவ-ரா�3த4 த3ஶதா3ன ஸஹித� 

க	மா"6டா2ன ேயா�3யதா ஸ�பாதக �த�வ ஸி�3தி4கர 

�ராஜாப�ய ��;2ர �ர�யா�னாய �4த ஹிர.யதா3ன �	வக� 

ஸகல பாபநிவ	�தக� ஸ	வாப>46ட �ரதா3யக� 

 �3ைரகாத3ஶிDயா�2ய (மஹா �3ரா�2யா) மஹா�ராய-சி�த 

க	மக	��� ேயா�3யதாஸி�3தி4: அ��வ�தி  

அ"�3ரஹாணா ||  

(ேயா)3யதா ஸி
3தி4ர_e - இதி �3ராCமண �ரதிவசன�)  

3.2 வ^)4ேன�வர �ஜா 

3.2.1 க4xட2 �ஜா 

க4.ட2ேத3வதா�4ேயா நம: | க3'த446ப� ஸம	பயாமி |  

ஆக3மனா	த2� � ேத3வானா� க3மனா	�த2� � ர%ஸா� | 

ேத3வதா �ஜானா	�தா2ய க4.ட2நாத3� கேரா�யஹ� ||  

(இதி க4.ட2நாத3� ���வா-�ைஜ மண� அd�க_�)  

3.2.2 ஆசமன� ஸ!கsப� 
ஆசமன�;ஶு�லா�ப3ரத4ர� வ�6J� ஶஶிவ	ண� ச�	44ஜ� | 

�ரஸDன வத3ன' �4யாேய� ஸ	வவ��4ேனாப ஶா'தேய |  

ஓ� �4:, ஓ� 44வ:, ஓóè ஸுவ:, ஓ� மஹ:, ஓ� ஜன:,  

ஓ� தப:, ஓóè ஸ�ய� | ஓ� த�2ஸ †வ� …�	 வேர‡.ய� | 

ப4	ேகா†3ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயா ந†: �ரேசா…த3யா‡� | 

ஓமாேபா … #ேயாத�…ரேஸா …Å��த…� �3ரCம…  
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�4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

 

(தேத3வ ல�3ன� ஸுதி3ன� தேத3வ தாராப3ல� ச'�3ரபல� 

தேத3வ | வ��3யாப3ல� ைத3வப3ல� தேத3வ லKமLபேத 

ேத��NMக� �மராமி) 
மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2�, ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத 

ஆ�3ய�3ரCமண: �3வ�த�ய பரா	ேத4 -ேவதவராஹ க1ேப 

ைவவ�வத மDவ'தேர அ6டாவ��ஶதிதேம கலிMேக3 

�ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரதக2.ேட3 

ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ ஶகா�3ேத3 அ�மிD 

வ	�தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3- ஷ6g2யா: -

ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய...... நாமஸ�வ�2ஸேர 

.........அயேன ............ �ெதௗ ................ மாேஸ .........பே% ....... 
ஶுப4திெதௗ2 ......வாஸரM�தாயா� ............ ந%�ரM�தாயா� 

ஶுப4ேயாக3 ஶுப4கரண ஏவ� 53ண ஸகல வ�ேஶஷண 

வ�ஶி6டாயா� அ�யா� .............ஶுப4திெதௗ2 மேமாபா�த 

ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2� 

கN6யமாண க	மண: நி	வ��4ேனன பNஸமா��ய	�த2� 

ஆெதௗ3 வ��4ேன-வர�ஜா� கN6ேய |  

வ��4ேன-வர �ஜா� கN6ேய |  

(த3	பா4D நிர�ய | அப உப���-ய | க3'த4-46பாD 

�3�ஹ��வா வ��4ேன-வர� ஆவாஹேய� | )  
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(த	�பைய வட�5 திைசய�1 ேபாட_� | ைககைள ஜல�தா1 

s�த� ெசQய_� | அgசைத,��கைள எf�� கணபதி 
ஆவாஹன� ெசQய_�) 

3.2.3 ஆவாஹன� உபசார�  

ஓ� க…3ணானா‡' �வா க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…வ��  

க†வ �…னா-I†ப …ம-ர†வ�தம� | ேஜ…6ட …2ராஜ…� �3ரCம †ணா� 

�3ரCமண�பத… ஆ ந†- -� ….வDe…திப�†4�  

tத…3 ஸாத†3ன� |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD ஹN�3ராப�3�ேப3 

ஸபNவார� வ��4ேன-வர� �4யாயாமி , ஆவாஹயாமி | 

வ��4ேன-வர�ய இத3மாஸன� | வ��4ேன-வராய நம: |  

பா�3ய� ஸம	பயாமி | அ	�4ய� ஸம	பயாமி |  

ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | ம�4ப	�க� ஸம	பயாமி |  

�நான� ஸம	பயாமி | �நானான'தர� ஆசமன �ய� 
ஸம	பயாமி | வ��ரா	�த2� 46பாண� ஸம	பயாமி |  

உ�த:யா	�த2� 46பாண� ஸம	பயாமி |  

ய#ேஞாபவ �தா	த2� 46பாண� ஸம	பயாமி |  

ஆப4ரணா	�ேத2 46பாண� ஸம	பயாமி |  

தி3Pயக3'தா3D தா4ரயாமி | ஹN�3ரா5�5ம� தா4ரயாமி | 

அல�கரணா	�ேத2 அ%தா� ஸம	பயாமி |  

ப6ைப: �ஜயாமி |  

ஓ� ஸுIகா2ய நம: |   ஓ� ஏக த3'தாய நம: |  

ஓ� கப�லாய நம: |       ஓ� க3ஜக	ணகாய நம: |  
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ஓ� ல�ேபா3த4ராய நம: |   ஓ� வ�கடாய நம: |  

ஓ� வ��4னராஜாய நம: |   ஓ� வ�நாயகாய நம: |  

ஓ� [4மேகதேவ நம: |   ஓ� க3ணா�3�4ய%ாய நம: |  

ஓ� பா2லச'�3ராய நம: |   ஓ� க3ஜானனாய நம: | 

ஓ� வ�ர�.டா3ய நம: |   ஓ� ஶூ	பக	ணாய நம: |  

ஓ� ேஹர�பா3ய நம: |   ஓ� �க'த3�	வஜாய நம: |  

ஓ� வ��4ேன-வராய நம: | ஓ� G மஹாக3ணபதேய நம: ||  

நனாவ�த4 பNமள ப�ர46பாண� ஸம	பயாமி |  

[4பா	�த2� 46பாண� ஸம	பயாமி | (*[4ப� ஸம	பயாமி) 

த�3பா	�த2� 46பாண� ஸம	பயாமி | (*த�3ப� ஸம	பயாமி) 

3.2.4 ைநேவ
3ய�, �ரா 
த2னா 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ †: | த�2ஸ†வ� …�	 வேர‡.ய� | 

ப4	ேகா†3ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயா ந†: �ரேசா…த3யா‡� ||  
ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய' �வ	�ேதன பNஷி?சாமி |  

ஓ� வ��4ேன-வராய நம: | அ��த� ப4வ� | 

அ��ேதாப�தரணமஸி |  

ஓ� �ராணாய �வாஹா: |  ஓ� அபானாய �வாஹா: |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா: |  ஓ� உதா3னாய �வாஹா: |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா: |  ஓ� �3ரCமேண �வாஹா: |  

ஓ� வ��4ேன-வராய நம: |  *நாள+ேகரக2.ட3�3வய�, 

கத3ள �ப2ல�* நிேவத3யாமி | 

ம�3�4ேய ம�3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி |  
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அ��தாப�தா4னமஸி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

தா��3ல�  

ஓ� �4	44வ�ஸுவ: | �கீ3ப2ல ஸமாM�த� நக3வ1q-

த3ைள	Mத� | க\�ர-v	ண ஸ�M�த' தா��3ல� �ரதி 

�3�Cயதா� | ஓ� வ��4ேன-வராய நம: |   

க\�ர தா��3ல� நிேவத3யாமி | (ஸம	பயாமி) 

த`3பாராத4னா 

நேமா Pராதபதேய, நேமா க3ணபதேய, நம: �ரமத2பதேய, 

நம�ேதÅ(அ)�� ல�ேபா3த3ராய, ஏகத3'தாய 

வ��4ன(வ�)னாஶிேன, ஶிவஸுதாய, G வரத3j	�தேய… நம†: |  
(அத2வா - அsலe) 

ரா …ஜா …தி …4ரா …ஜாய† �ரஸCய ஸா …ஹிேன‡ | நேமா† வ…ய� 

Æைவ‡-ரவ…ணாய † 5	மேஹ | ஸ ேம… காமா …D காம…காமா†ய … 
மCய‡� | கா …ேம…-வ…ேரா ைவ‡-ரவ …ேணா த†3தா3� |  

5…ேப …3ராய † ைவ-ரவ …ணாய † | ம…ஹா …ரா …ஜாய… நம†: |  
க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	.ஶயாமி |  

ந�ராஜனான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 
ம$
ர |kப� 

ேயா†Åபா� 46ப…� Æேவத†3 | 46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D  

பஶு…மாD ப †4வதி | ச…'�3ரமா … வா அ…பா� 46ப ‡� |  
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46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D பஶு…மாD ப †4வதி |  

G வ��4ேன-வராய நம: |  

ேவேதா3�த ம'�ர46ப� ஸம	பயாமி | ஸுவ	ண 46ப� 

ஸம	பயாமி | ஸம�ேதாபசராD ஸம	பயாமி |  

�ரா 
த2னா  

வ�ர�.ட3 மஹாகாய ஸூ	யேகாr ஸம�ரப4 | 

நி	வ��4ன� 5  ேம ேத3வ ஸ	வ கா	ேயஷு ஸ	வதா3 || 1 

நேமா நேமா க3ேணஶாய நம�ேத ஶிவஸூனேவ |  

நி	வ��4ன� 5  ேம ேத3ேவஶ நமாமி �வா� க3ணாதி4ப | 2 

வ��4ேன-வர மஹாபா4க3 ஸ	வ ேலாக நம���த |  

மயாÅÅர�3த4மித3� க	ம நி	வ��4ன� 5  ஸ	வதா3 ||  3 

3.3  �ரா 
த2னா �ஜா �ரார�ப4: 
(�
3ர வ^தா4ேனன மஹா$யாஸ-� வக� பrசாயதன  

�ஜா �ரார�ப4:) 

3.3.1 �ரா 
த2னா  

நேமா �3ரCம.ய ேத3வாய ேகா3�3ராCமண ஹிதாய ச |  

ஜக3�3தி4தாய ��6ணாய G ேகா3வ�'தா3ய நேமா நம: ||  1 
 

ஆ�3ரCமேலாகா-தா3ேஶஷாதா3-ேலாகா1ேலாக-ப	வதா� |  

ேய வஸ'தி �3வ�ஜா ேத3வா�ேத�4ேயா நி�ய�  

நேமா நம: ||  2 
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ஓ� நேமா �3ரCமாதி3�4ேயா �3ரCமவ��3யா ஸ��ரதா3ய-

க	����4ேயா வ�ஶ �ஷி�4ேயா 53 �4ேயா மஹ�3�4ய: || 3 

3.3.2 ஆஸன �ஜா 
அ�ய G ஆஸன மஹாம'�ர�ய,  
��தி2Pயா ேம ��6ட2 �ஷி: | ஸுதல�? ச2'த3: |  

x	ேமா ேத3வதா | ஆஸேன வ�ன+ேயாக3: |  

���2வ� �வயா �4�தாேலாகா ேத3வ� �வ� வ�6Jனா  

�4�தா | �வ� ச தா4ரய மா� ேத3வ� பவ��ர� 5  ஆஸன� || 

 

அபஸர்பந்� ேத �4தா ேய �4தா �4� ஸம்ஸ்�2தா: |  

ேய �4தா �க்4னகர்தாரஸ்ேத க3சச்2ந்� ஶிவாஜ்ஞயா || 

அப�ராம'� �4தான+ ப�ஶாச ஸ	வேதா தி3ஶா� |  

ஸ	ேவஷா-மவ�ேராேத4ன �ஜாக	ம ஸமார�ேப4 || 

ேயாகா3ஸனாய நம: | வ �ராஸனாய நம: | ஶராஸனாய நம: |  

அதா4ரஶ�தி கமலாஸனாய நம: |  

(இதி �4மL 46பா?ஜலி வ�கிேர�)  

(�மி�5 46பா?ஜலி ெசQய_�) 
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3.4 ஸ!கsப�  
3.4.1 ஸ!கsப� (1) 
(The brief Sankalpam shall be used for Shiva Pooja  
at Home, Rudraabhishekam and Pradosha Poojas) 
 

ஆசமன� , ஶு�லா�ப3ரத4ர� , �ராணாயாம� , 

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2�, ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத ஆ�3ய 

�3ரCமண: �3வ�த�ய பரா	ேத4 -ேவதவராஹ க1ேப 

ைவவ�வத மDவ'தேர அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3 

�ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரதக2.ேட3 

ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ ஶகா�3ேத3 அ�மிD 

வ	�தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3 ஷ6g2யா: 

ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ......... நாமஸ�வ�2ஸேர  

.......அயேன .......... �ெதௗ ........ மாேஸ ............பே% .......... 
ஶுப4திெதௗ2. .............. வாஸரM�தாயா� ............. 

ந%�ரM�தாயா�, ஶுப4ேயாக3 ஶுப4கரண ஏவ� 53ண ஸகல 

வ�ேஶஷண வ�ஶி6டாயா� அ�யா� .......... ஶுப4திெதௗ2 

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2� .......... ந%�ேர .......ராெஶௗ ஜாத�ய 

..........ஶ	மண: மம .......... ந%�ேர ...............ராெஶௗ .............ஜாதயா: 
மம த4	மப�Dயா-ச ஆவேயா: ஸ5f4�பா3ேயா: ............... 

ஸ4�ரகேயா: ஸப3'�4வ	க3ேயா: ஸா-Nதஜனேயா-ச  

ே%ம-�ைத2	ய-வ �	ய-வ�ஜய, ஆMராேரா�3ய-ஐ-வ	யாணா�  
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அப�4P��3�4ய	�த2�, த4	மா	�த2-காம-ேமா%-ச�	வ�த4 

பல4 ஷா	�த2 ஸி�3�4ய	�த2�, ஸ	வாN6ட ஶா'�ய	�த2�, 

ஸ	வாப>46ட ஸி�3�4ய	�த2�, ஸபNவார ேஸாமா�க'த3 

பரேம-வர சரணாரவ�'த3ேயா: அச?சல நி6கபட-ப4�தி 

ஸி�3�4ய	�த2�, யாவ;ச2�தி பNவார ஸஹித 

 �3ரவ�தா4ேனன �4யான-ஆவாஹனாதி3-ேஷாட3ேஶாபசார-

�ஜா 4ர�ஸர� மஹா'யாஸஜப (ல54'யாஸ ஜப)  

 �3ராப�4ேஷக அ	;சனாதி3 ஸஹித ஸா�ப3ஶிவ �ஜா� 

கN6ேய | *தத3�க3� கலஶ-ஶ�க2-ஆ�ம-ப>ட2-�ஜா� ச 

கN6ேய | (*இர.f Iைற)  
(இதி ஸ�க1ப� | அப உப���-ய) 

3.4.2 ஸ!கsப� (2) 
(This little Elaborate Sankalpam is ideally used for 
Rudraabhishekam in a Samajam, Mandal, Public function.) 

 

ஆசமன�, ஶு�லா�ப3ரத4ர�, �ராணாயாம� -  

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2�, ஏத� ம.ட3q* ப4�தஜனானா� அகி2ல 

பா4ரத�யானா�, அகி2ல �4ம.ட3ல நிவாஸானா�,  

ஏத� க	ம �ரவ	�தகானா�, �ேரா�2ஸாஹகானா�, 

ஸாஹாQயகா:ணா�, நானாவ�த4 �3ரPய தா3��காணா�, 

த3	.ஶனா	�த2� ஆக3தானா�, ஆக3மி6யாணா�, 

ஸ5f�பா3னா�  ஸா-Nத ப3'�4மி�ராணா�, ஸ	ேவஷா� 

மஹாஜனானா�, ஜDமா�4யாஸா� ஜDம�ர�4�தி ஏத�%ண-
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ப	ய'த� பா31ேய வயஸி ெகௗமாேர ெயௗவேன வா	த4ேக ச,  

ஜா�3ர� �வ�ன ஸுஷு�தி அவ�தா2ஸு, மேனாவா�காய 

க	ேம'�3Nய #ஞாேன'�3Nய Pயாபாைர:, காம�ேராத4-ேலாப4-

ேமாஹ-மத3மா�2ஸ	ைய:, ரஹஸி �ரகாேஶ ச #ஞானா-

#ஞான��தானா� மஹாபாதகானா�, அதிபாதகானா�, 
உபபாதகானா�, ஸ�க:கரணானா�, மலின �கரணானா�, 
அபா�:கரணானா� ஜாதி�4ர�ஶ-கரணானா� �ரகீ	ணகானா� 

#ஞானத: ஸ���-��தானா�, அ#ஞானத: அஸ�-��தானா�, 

#ஞானாேதாÅ#ஞானா-ச அ�4ய�தானா�, நிர'தரா-

�4ய�தானா� சிரகாலா-�4ய�தானா�, ஏவ� நவானா� 

நவவ�தா4னா� ப3ஹூனா� ப3ஹுவ�தா4னா� பாபானா�,  

ம�4ேய ஸ�பா4வ�தா4னா� ஸ	ேவஷா� பாபானா� ஸ�3ய: 

அபேனாத3னா	�த2�, மஹாேத3வாத�3னா�  �3ராணா� 

�ரஸாத3ஸி�3�4ய	�த2�, மஹாேத3வாத�3னா�  �3ராணா� 

�ரஸாேத3ன ரா#ய நி	வாஹகானா� ம'�Nவ	யாணா�, 

அDேயாDய ம�2ஸர43தி4 நிரஸன�3வாரா ஸ�43�3தி4 

உத3யஸி�3�4ய	�த2�, த�3வாரா இதா3ன�� அ"�4யமான 

நி�ேயாபேயாக3 ஸாத4ன உ�பDன அல�4யதா நிP��தி�3வாரா 

ஸுல�4யதா-ஸி�3�4ய	�த2�, ஸ	வ�3ரPய நி	மாண-ஶாலாஸு 

ஜன+த ஜாயமான அ�3ன+பா3தா4 �ரP��தி ப3'த4னாதி3 

நிP��தி�3வாரா உ�தேரா�தர� லாபா4Åப�4P��3�4ய	�த2�, 

ஆ'த:%ா� உ��4த, உ�பாத, உ�ப�யமான ஸகல க.ட3க 
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நிP��ய	�த2�, த�3வாரா இ'த4ன-ஜல-வ��3M-ச�தி  

%ாம நிP��ய	�த2�, அதிP�6d-வாMம	த3ன- 

உ�3ரதாப-ஸI�3ர-�ேலஶனாதி3 நிP��தி�3வாரா  

ஸ	வவ�த4 �ர��தி அ"xல-ஸி�3�4ய	�த2�,  

ஶ:ேர பா3�3�4யமான-பா3�3தி46யமாண சி�த�4ரம-ஶிேராேராக3- 

ச	மேராக3- மேனாேராக3-அ%ிேராக3 பதனாதி ஜன+த 

அ�தி2;ேச2தா3னாதி3 ஸகலேராக3 நிP��ய	�த2�, �4ஜலவாM 

ஸ?சாரகால ஜன+த-ஜாயமான ஸகல�3Nத நிP��ய	�த2�, 

ஆ�ராணா� ேராகீ3ணா� ைவ�3யஶாலாஸு உ�தம 

ப�4ஷ�3�3வர ேஸவனா ேராக3I�த ஔஷதா4தி3 

ஸி�3தி4�3வாரா அேரா�3ய-�3�ட4கா3�ரதா ஸி�3�4ய	�த2�, 

அப���M நிவாரணா	�த2�, ே%ம-�ைத2	ய-வ �	ய-வ�ஜய 

ஆMராேரா�3ய-ஐ-வ	யாணா� அப�4P��3�4ய	�த2�, 

த4	மா	�த2-காம-ேமா%-ச�	வ�த4 ப2ல4 ஷா	�த2 

ஸி�3�4ய	�த2�, ஸ	வாN6ட ஶா'�ய	�த2�, ஸ	வாப>46ட 

ஸி�3�4ய	�த2�, ஸகல ஸா�ரா#ய அப�4P��3�4ய	�த2�, 

ஐகம�ய ஸி�3�4ய	�த2�, வ��3யா	�த�2னா� 

வ��3யா	�தி2ன�னா� ச பா3லபாட2ஶாலாஸு நி6�ரயாேஸன 

�ரேவஶ ஸி�3�4ய	�த2�, த�ர �ரதிவ	.ஷ ப:%ாஸு �ரத2ம 

க3ணன�ய வ�ஜய �ரா��ய	�த2�, அ�4ய�த நானாப�3 த4 

தா4:ணா� அ"சித �தி2ர உ�3ேயாக3 �ரா��ய	�த2�, 

அலாெபௗ4ஜன+த �ேலஶ நிP��தி�3வாரா உDனத  
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உ�3ேயாக3 �ரா��ய	�த2�,  

ச�	வ	ணானா� த�த� வ	ணா-ரம க	மாஸு �	ண 

உ�2ஸுஹதா ஸி�3�4ய	�த2�, உ�தமவ	ேணன நி�ய 

ைநம�திக கா�ய -ெரௗத �மா	�த வ�ஹித க	மா"6டா2ேன 

ேஸா�2ஸாஹதா ஸி�3�4ய	�த2�, ஸுஹாஸின �னா� த�3	க-

ெஸௗம�க31ய ஸி�3�4ய	�த2�, கனக-வ��-வாஹனாதி3 

4�ர-ெபௗ�ர ஸஹித ஸுக2ஜ�வ��வ ஸி�3�4ய	�த2�, வர-

வ[4னா� ச வ�வாஹ �ரதிப3'த4கீ�4த �3Nத நிP��தி�3வாரா 

உசிதகாேல மேனாÅப>46ட வ�வாஹ  �ரா��ய	�த2�, 

ஆ�திகானா� �வத4	மாப�4 சி ஸி�3�4ய	�த2�, ஸ�3ய: 

ஸுP�6gயா வாப> xப தடாகானா� ஸ���3�4ய	�த2�,  

ஸ	வ ஸ�யாப�4P��3�4ய	�த2�,  

அDன  ஸ���3�4ய	�த2�, %ாம-ே%ாப4 நிP���ய	�த2�, 

ஸகல-ேரய: �ரா�தி ேஹ��4த ஸா�ப3பரேம-வர பN�	ண 

அ"�3ரஹ ஸி�3�4ய	�த2�, 

5f�ப3ே%மாப�4P��3�4ய	�த2�, ஐஹிக ஆI6மிக 

ஸகல-ேரயாப�4P��3�4ய	�த2�, யாவ;ச2�தி பNவார 

ஸஹித  �3ரவ�தா4ேனன �4யான-ஆவாஹனாதி3-

ேஷாட3ேஶாபசார�ஜா 4ர�ஸர� மஹா'யாஸஜப 

(ல54'யாஸஜப)  �3ரஜப-ஸஹித ஏகத3ஶவார  �3ராப�4ேஷக-

ஸஹித-யதா2ஶ�தி �Nஶதி அ	சனா �ரமா	சனா அDய 
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அ	சனாதி3 ஸஹித ஸா�ப3ஶிவ �ஜா� கN6ேய | *தத3�க3� 

கலஶ-ஶ�க2-ஆ�ம-ப>ட2-�ஜா� ச கN6ேய | (*இர.f Iைற) 

(அப உப���-ய) 

3.4.3 ஸ!கsப� (3) 
(This Elaborate Sankalpam used for Rudra Ekadasini generally)  
ஆசமன�  ஶு�லா�ப3ரத4ர�  �ராணாயாம� - மேமாபா�த 

ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2�, 

ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத ஆ�4ய�3ரCமண: �3வ�த�ய 

பரா	ேத4 -ேவதவராஹ க1ேப ைவவ�வத மDவ'தேர 

அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3 �ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப 

பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரத க2.ேட3 ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ 

ஶகா�3ேத3 அ�மிD வ	தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3- 

ஷ6g2யா: ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ............................... நாம 

ஸ�வ�2ஸேர  .............அயேன ...................... �ெதௗ ............. மாேஸ 

............பே% ................... ஶுப4திெதௗ2 .......................... 

வாஸரM�தாயா� ........................... ந%�ரM�தாயா� ஶுப4ேயாக3 

ஶுப4கரண ஏவ� 53ண ஸகல வ�ேஶஷண வ�ஶி6டாயா� 

அ�யா� ................. ஶுப4திெதௗ2 மேமாபா�த ஸம�த 

�3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2�, அனாதி3 

அவ��3யாவாஸனயா �ரவ	�தமாேன அ�மிD மஹதி 

ஸ�ஸாரச�ேர வ�சி�ராப�4: க	மக3திப�4: வ�சி�ராஸு 

அேனகாஸு பஶு ப%ி ��கா3தி3 ேயான+ஷு 4ன:4ன: 

அேனகதா4 ஜன+�வா ேகனாப� 4.யக	ம வ�ேஶேஷண 
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இதா3ன�'தன மா"6ேய �3வ�ஜDம வ�ேஶஷ� �ரா�தவத: 

..............ந%�ேர ................. ராெஶௗ ஜாத�ய ......................ஶ	மண: 

.......... ந%�ேர ...............ராெஶௗ .............ஜாதயா: மம 

த4	மப�Dயா-ச ஆவேயா: ஸ5f�ப3ேயா: ................. 

ஸ4�ரகேயா: ஸப3'�4வ	க3ேயா: ஸா-Nத-ஜனேயா-ச 

ஜDமா�4யாஸா� ஜDம�ர�4�தி ஏத�%ண ப	ய'த� பா31ேய 

வயஸி ெகௗமாேர ெயௗவேன வா	த4ேக ச ஜா�3ர� �வ�ன 

ஸுஷு�தி அவ�தா2ஸு மேனாவா�காய க	ேம'�3Nய 

#ஞாேன'�3Nய Pயாபாைர: காம�ேராத4-ேலாப4-ேமாஹ-

மத3மா�2ஸ	ைய: ரஹஸி �ரகாேஶ ச #ஞானா-

Å#ஞான��தானா� மஹாபாதகானா� அதிபாதகானா� 

உபபாதகானா� ஸ�க:கரணானா� மலின �கரணானா� 
அபா�:கரணானா� ஜாதி�4ர�ஶ-கரணானா� �ரகீ	ணகானா� 

#ஞானத: ஸ���-��தானா�  அ#ஞானத: அஸ�-��தானா� 

#ஞானேதாÅ#ஞானத-ச அ�4ய�தானா� சிரகாலா-

�4ய�தானா� நிர'தர சிரகாலா-�4ய�தானா� ஏவ� நவானா� 

நவவ�தா4னா� ப3ஹூனா� ப3ஹுவ�தா4னா� பாபானா�  

ம�3�4ேய ஸ�பா4வ�தா4னா� ஸ	ேவஷா� பாபானா�  

ஸ�3�4ய: அபேனாத3னா	�த2�, மஹாேத3வாத�3னா� 

 �3ராணா� ஆதி3�யா�மக �3ர�ய  ச �ரஸாத3 

ஸி�3�4ய	�த2�,  ஆMரா-ேரா�3ய-4�ர-ெபௗ�ர-த4ன-தா4Dய 

ேதேஜா-லK�யாதி3 ஸகல-ஸா�ரா#யா-ப�4P��3�4ய	�த2�, 

ஶ:ேர வ	தமான-வ	தி6யமான ஸம�த-ேராக3ப>டா3 
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பNஹார�3வாேர %ி�ராேரா�3ய ஸி�3�4ய	�த2�, ஸ	ேவ 

�3ரஹா"x1ய ஸி�3�4ய	�த2�, ஆேரா�3ய-�3�ட4கா3�ரதா 

ஸி�3�4ய	�த2�, அப���M ேதா3ஷ பNஹாரா	�த2�, 

வா	.ஷிக ஜDமன%�ேர திதி2வார ந%�ேர ல�3ன-

ேயாக3கரண-�3ரஹா�தி2�யாப�4: ஸ�ப3'ேத4ன ஸ�ஸுசித 

ஸ	வேதா3ஷ ஶா'�ய	�த2�, ஸ	வாN6ட- ஶா'�ய	�த2�, 

சி�தஶு�3த4	�த2�, ஸ	வாப>46ட-ஸி�3�4ய	�த2�, 

மஹா	ணவ-வாM4ராண-உ�த�ரகாேரண ஆசா	யIேக2ன 

சமகம'�ர ஸ�M�த�ய ஶத �3Nய�ய 

ஏேகாDனஸ�த�யதி4கஶததா4 வ�பா4க3 ப?சா-ரேயண 

த3ஶா�ஶேஹாம வ�தா4ன ப%ா-ரயேண ச ஸ�பா4வ�த 

�3வா�N�ஶ� உ�தர ஶத ஸ��2யாக நமக-சமக ஜப தDம'�ர 

ஜப த3ஶா�ஶ பNமித �3வ�ச�வாN�ஶ� உ�தர-�3வ�ஸஹ�ர 

ஸ��2யாக நமகம'�ர சமகம'�ரா-ஹு�யா�மக� அ'ேத 

வேஸா	தா4ரயா ஸஹித� க	மா"6டான ேயா�3யதா 

ஸ�பாத3க �த�வா ஸி�3தி3கர �ராஜாப�ய ��;;2ர 

�ர�யா�னாய �4த ஹிர.யதா3ன �	வக� �ரா;யா�க3 

நா'த�3-ராத4-ேகா3தா3ன-உதி3;;யா�க3 ைவ6ணவ-ரா�3த4 

க	ம-ஸா�353.ய �ரத3 த3ஶதா3ன பலதா��3ல ஸஹித� 

 �3ைரகாத3ஶின+  க	மக	�� ேயா�3யதா-ஸி�3தி4ர�� இதி 

அ"�3ரஹாணா |  

(ேயா)3யதா ஸி
3தி4ர_e - இதி பNஷ� �3ராCமண 

�ரதிவசன�)  



47 

vedavms@gmail.com                           Page 47 of 422 

3.4.4 ஸ!கsப� (4)  
(This very Elaborate and detailed Sankalpam can be used for 

Rudra Ekadasani and also for Maharudram, where appropriate 

changes need to be made for various Sankhya(counts) of 

Japam/Homam.)  

ஆசமன�, ஶு�லா�ப3ரத4ர�, �ராணாயாம� -மேமாபா�த 

ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2� ,  

ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத ஆ�3ய�3ரCமண: �3வ�த�ய  

பரா	ேத4 -ேவதவராஹக1ேப ைவவ�வத மDவ'தேர 

அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3 �ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப 

பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரதக2.ேட3 ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ 

ஶகா�3ேத3 அ�மிD வ	�தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3- 

ஷ6g2யா: ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ........... 

நாமஸ�வ�2ஸேர  .............அயேன ................�ெதௗ ............ மாேஸ 

............பே% ......... ஶுப4திெதௗ2 .............. வாஸரM�தாயா� 

............... ந%�ரM�தாயா� ஶுப4ேயாக3 ஶுப4கரண ஏவ� 53ண 

ஸகல வ�ேஶஷண வ�ஶி6டாயா� அ�யா� ..........ஶுப4திெதௗ2 

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2� |  

அனாதி3 அவ��3யாவாஸனயா �ரவ	�தமாேன அ�மிD மஹதி 

ஸ�ஸாரச�ேர வ�சி�ராப�4: க	மக3திப�4: வ�சி�ராஸு 

அேனகாஸு பஶுப%ி ��கா3தி3 ேயான+ஷு 4ன:4ன: 

அேனகதா4 ஜன+�வா ேகனாப� 4.யக	ம வ�ேஶேஷண 

இதா3ன�'தன மா"6ேய �3வ�ஜDம வ�ேஶஷ� �ரா�தவத: 
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..............ந%�ேர ................. ராெஶௗ ஜாத�ய ........ஶ	மண: மம 

.......... ந%�ேர ...............ராெஶௗ .............ஜாதயா: ..................மம 

த4	மப�Dயா-ச ஆவேயா: ஸ5f�ப3ேயா:, ஸ4�ரகேயா: 

ஸப3'�4வ	க3ேயா: ஸா-Nத-ஜனேயா-ச, ஜDமா�4யாஸா� 

ஜDம�ர�4�தி ஏத�%ண ப	ய'த� பா31ேய வயஸி 

ெகௗமாேர ெயௗவேன வா	த4ேக ச, ஜா�3ர� �வ�ன 

ஸுஷு�தி அவ�தா2ஸு மேனாவா�காய க	ேம'�3Nய 

#ஞாேன'�3Nய Pயாபாைர:, காம�ேராத4-ேலாப4-ேமாஹ-

மத3மா�2ஸ	ைய:, �வ�ச%ு: -ேரா�ர ஜிCவா-�4ராணா 

வா�பாண� பாத3பாM உப�தா2�2ைய: த3ஶப�4: இ'�3Nைய:, 

மேனா43தி4-சி�த-அஹ�காரா�2ைய: அ'தN'�3Nைய-ச 

��தானா�, இஹஜDமன+ ஜDம-ஜDமா'தேரஷு வா #ஞானத: 
அ#ஞானேதா வா, ரஹஸி �ரகாேஶஷுவா ஸ�பா4வ�தானா�, 

�3ரCமஹனன ஸுராபான �வ	ண�ேதய 53 த1பக3மன 

த�2ஸ�க2ேயாகா3�2ய ப?சமஹாபாதகானா�, மஹாபாதக 

ஸ�ப3'தி4�வ #ஞாபய����வ �ரேயாஜக�வ நிமி�த�வ 

உபேத36gர�வ �ேரா�2ஸாக�வ அ"ம'�ர�வாத�3னா� 

மஹாபாதக Pரதாதிேத3ஶிக lபாணா�, அவ�#ஞாத 

க3	ப4ஹனன xட ஸா%ிபாத3 நி'தி3த-க	மா�4யாஸ 

ைத3வ�3ராCமண த4ன அபஹரணாத�3னா� அதிபாதகானா�,  

ேஸாம-யாக3�த2 %�Nய ைவ-ய வத4 ஸபா4ம�4யக3த 

�3ராCமண அபமானன, ஸதா3ைப ஶூDயபா4ஷண ஆத�3னா� 
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�3ரCமஹ�யா ஸமானானா� ேவத3வ����தி ேவத3ன+'த3 

ஸI�க	.ஷா	�த2� அ'�தவசன கள?ஜப4%ண  

அப4Kய-ப4%ணாத�3னா� ஸுராபான ஸமானானா�, 

நிே%பஹரண ேகா3�4மிஹரண, ஸுC�த4ன-ஹரணாத�3னா� 

�வ	ண�ேதய ஸமானானா�, ஸத� ஸகி2ப�ன � 

#ேய6ட2ப�ன � 53 ப�ன � மா�லான � அ'�யஜா க3மனாத�3னா� 

53 த1பக3 ஸமானானா� பதித, ஸஹவாஸ ஸஹேபா4ஜன 

அ'�யஜா வாdகா நிேஷபண ஆத�3னா�, த�2ஸ�ேயாகா3�2ய 

ஸமானானா�, ேகா3வத4 ஆ�மா	�த2 �Nயார�ப4 மா��ப��� 

53 �யாக3, பரதா3ர அப�4ம	.ஶன, ைப4ஷ#யகரண, 

அப.யவ��ரய, �ண அனபாகரண, நி�யக	மேலாப, �3	தா3ன 

�ரதி�3ரஹ ஆத�3னா� உபபாதகான�, அஜாவ� க3ேஜா6gர 

��ேக3ப4 மLனாஹி மஹிஷ�வத4 ஸாள�3ராம ஶிவலி�க3 

வ��ரய [3	ேத3ஶக3மன �:தா3Dனேபா4ஜன ஆத�3னா�, 

ஸ�க:கரணானா� பல5ஸும�ேதய மகா2"க3த-ேபா4ஜன, 

தா4Dயஹரண, வ��ரா-பஹரணாத�3னா�, மலின �கரணானா�, 

5tத3 ஜ�வன, வாண �#ய கரண, அஸ�ய பா4ஷண, அ�னான-

ேபா4ஜன ஆத�3னா�, அபா�:கரணானா�, ஶூ�3ராDன-ேபா4ஜன, 

ம�3யா�4ராண பதித ஸஹவாஸ ஆத�3னா�, ஜாதி�4ர�ஶ-

கரணானா� tமாÅதி�ரம, ஶபேதா21ல�க3ன, உ;சி26ட-

ப4%ண, அவ�ஹிதக	ம ஆசரண வ�ஹிதக	ம-�யாகா3த�3னா� 

�ரகீ	ணகானா�, #ஞானத: ஸ�����தானா� அ#ஞானத: 
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அஸ���தானா� #ஞானத: அ#ஞானத-ச அ�4ய�தானா� 

நிர'தர அ�4ய�தானா� சிரகால அ�4ய�தானா� நிர'தர 

சிரகால-அ�4ய�தானா� ஏவ� நவானா� நவவ�தா4னா� 

ப3ஹூனா� ப3ஹுவ�தா4னா� ஸ	ேவஷு பாபானா� ம�4ேய  

ஸ�பா4வ�தானா� ஸ	ேவஷா� பாபானா� ஸ�3ய: 

அபேனாத3னா	�த2�, ஆதி3�யா�மக �3ர �ரஸாத3 

ஸி�3�4ய	�த2�, மஹாேத3வாதி3 ஏகாத3ஶ அப�4Dனlப 

ஆதி3�யா�மக �3ர �ரஸாேத3ன அ�மாக� ஸ	ேவஷா� 

ஆ�4யா�மிக ஆதி4ெபௗ4திக ஆதி4ைத3வ �க நவனவஜன+த 

தாப�ரய நிP��ய	த2�, .......................(யேதா2சித� ஸ�க1ப�)  

ஏப�4: �3ராCமைண�ஸஹ  மஹா	ணேவா�த �ரகாேரண 

ஆசா	ய Iேக2ன ��வ��Iேக2ன ச ��3யஜு-�ஸாம-

அத2	வணா�2ேயஷு ச�	.ஷு ேவேத3ஷு ம�4ேய ஏகாதி4க 

ஶதஸ��2யாக யஜு-ஶாகா2ஸு ஆதி3�4த ஸ�ஹிதாஶாகா2 

அ'த	�4த அ�3ன+கா.ட3 அ'த: பாதினா� ஸ	ேவஷு 

ேவேத3ஷு ஸ	வாஸு உபன+ஷ�2ஸு ���த�திஹாஸ-

4ராணாதி3ஷு ஸ	வபாப நிவ	�தக�ேவன, தி3Pய#ஞான 

�ரத3�ேவன, ேமா% �ரத3�ேவன, ச த�ரத�ர 

உ�3546டானா� சரமாயா� இ6டகாயா� ஜுேஹாதி இதி 

சரேம6டகா உபM�தானா�,  
"ஶத�
3ரா- ஜேப
3ய_e 
3யாயமாேனா மேஹ�வர�" 

இதி ைஶவ 4ராண வசேனன,  
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"ய: ஶத�
3mய� அத`4ேத , ஸ அ)3னi�ேதா " இதி 

ைகவ1ேயாபநிஷ�3 வசேனன, "அத2 ைஹன� �3ரnமசா�ண: 

ஊp: | கி� ஜ�ேயன அ��த
வ� ேநா ப4வதி | ஸேஹா வாச 

யாcஞவs)ய: ஶத�
3�ேயேணதி | ஏதானi ஹ வா 

அ��த_ய நாமேத4யானi |  

ஏைத .ஹ வா அ��ேதா ப4வதி" |  

இதி ஜாபா3ேலாபநிஷ�3 வசேனன, "�
3ராணா� ஜபேஹாம 

அ tசனா அப^4ேஷகவ^தி4� vயா)2யா_யாம:" இ�யாதி3 

- தி���தி 4ராணவசைன: �ஜாஜப ேஹாமாதி3 க	மஸு 

உபM�தானா� ஏகாத3ஶ அ"வாக ஆ�மகானா� த�ர "நம_ேத 

�
3ரம-யேவ” இதி �ரத2மா"வாேக �36டஸ�ஹாரா	�த2� 

ஸ���த4  �3ரேகாப ஆMதா4தி3�4ய: அப4ய�ரா	�த2னா 

�ரகாஶகானா� ப?சத3ஶ-ஸ��2யாகானா� ேஷாட3ேஶாபசார 

உபM�தானா�, "நேமா ஹிரxயபா3ஹேவ இ�யாதி3" 

அ6டா"வாேகஷு ைவ-வl�ய�3�4யான ஏகேதா-நம�கார 

உப4யேதா-நம�கார lபாணா� ஏேகாDன�N�ஶ� உ�தரஶத 

ஸ��2யகானா�  �Nஶ�ய	;சனா உபM�தானா�, "
3ராேப 

அ$த4ஸ_பேத" இதி த3ஶமா"வாேக ஜா�3ர� �வ�ன 

ஸுஷு�தி அவ�தாஸு ஜலவாத வ�ஷ�4த ஶ� ���M 

#வராதி3 �ேபாடகாதி3 நானாேராேக3�4ய: நானாÅப�4சாேர�4ய: 

அப4ய�ரா	�த2னா �ரகாஶகானா� �3வாத3ஶ ஸ��2யாகானா�, 

�ரத3%ிண உபM�தானா� "ஸஹ_ராண^ ஸஹ_ரஶ:" இதி 
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ஏகத3ஶா"வாேக ஸ	PவPயாபக  �3ர வ��4தி �ரகாஶகானா� 

ஸாÅ"ஷ�கா3ணா� �ரேயாத3ஶ ஸ��2யாகானா� நம�கார 

உபM�தானா�, அப>4�ஸிதா	�த2� யாசானாஸூசக சமகா"வாக 

ஸ�M�தானா�, j	�ய6டக j	�தப?சக j	�தி�ரய 

அதி46டா2ன ப?ச���ய வ�தா4ன பr2ய�ய,  

ஶிவயா ஶூலிDயா அேதா4ரா�2யாயா த"வா ஸ	ேவா-

பாதா3னதயா ஸ	வா�மகதயா ஸ	வேவத3-ேபா3தி4த 

ஸ	வா�மக ஶ	வ:ஶ ஶகலத4ர பரமஶிவா�2ய ஸதா3ஶிவ-

�3ரCமம?ச ப	ய� காயமாண ப?சா%ரா�2ய 

மஹாம'�ரர�ன I�2யேகாஶானா� ஶத �3:யாணா� 

�ேரதா4வ�பா4க3�3வய ேஷாடா4 வ�பா4க3  ேஷாட3ஶதா4வ�பா4க3 

அ6டாச�வாN�ஶதா4 வ�பா4க3 ஏேகானஸ�ததி அதி4க ஶததா4 

வ�பா4கா3னா�, ஷ.ணா� வ�பா4கா3னா� ம�3�4ேய,  

ஏேகாDன ஸ�ததி அதி4க  ஶததா4 வ�பா4க3ப%� ஆ-N�ய 

ஶதா�ஶ த3ஶா�ஶ ஸ��	ண-ேஹாமானா� ம�3�4ேய 

த3ஶா�ஶ ேஹாமவ�தா4ேனன �3வா�N�ஶ�3�தரஶத 

ஸ��2யாக நமக சமக ஜபா�மக த�3 த3ஶா�ஶ பNமித 

�3வ�ச�வாN�ஶ� உ�தர �3வ�ஸஹ�ர ஸ��2யாக  

நமக சமக ஆஹு�யா�மக� அ'ேத வேஸா	தா4ரா  

ஸஹித� �ரா;யா�க3 உத�3;யா�க3 ேகா3தா3ன நா'த�3-ராத4 

ைவ6ணவ-ரா�3த4 த3ஶதா3ன ஸஹித� க	மா"6டா2ன 

ேயா�3யதா ஸ�பாதக �த�வ ஸி�3தி4கர �ராஜாப�ய ��;2ர 

�ர�யா�னாய �4த ஹிர.யதா3ன �	வக� ஸகல 
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பாபநிவ	�தக� ஸ	வாப>46ட �ரதா3யக� 

 �3ைரகாத3ஶிDயா�2ய (மஹா �3ர*) மஹா�ராய-சி�த 

க	மக	��� ேயா�3யதாஸி�3தி4: அ��வ�தி அ"�3ரஹாணா ||   

(“ேயா)3யதா ஸி
3தி4ர_e” - இதி பNஷ� �3ராCமண 

�ரதிவசன�)  

3.4.5  வ^)4ேன�வர உ
3வாபன� 

(ஓ�) |  க…3ணானா‡' �வா க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…வ��  

க†வ �…னா-I†ப …ம-ர†-வ�தம� | #ேய…6ட …2ராஜ…� �3ரCம †ணா� 

�3ரCமண�பத… ஆ ந†- -� ….வDe… …திப� †4�  

tத…3 ஸாத†3ன� || ஓ� �4	44வ�ஸுவேரா� |  

அ�மா� ஹN�3ராப�3�பா3� வ��4ேன-வர� யதா2�தா2ன� 

�ரதி6டா2பயாமி |  

(ேஶாப4னா	�ேத2 ே%மாய 4னாராக3மனாய ச) |  

3.5 |xயாஹவாசன�  
3.5.1 ஸ!கsப�  
ஆசமன�-பவ��ர�-த3	பா4ஸன�-த3	பா4D தா4ரயாமாண� - 

ஶு�லா�ப3ரத4ர� - �ராணாயாம� | மேமாபா�த ஸம�த 

�3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2�,  

ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத ஆ�3ய�3ரCமண: �3வ�த�ய 

பரா	ேத4 -ேவதவராஹக1ேப ைவவ�வத மDவ'தேர 

அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3 �ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப 

பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரதக2.ேட3 ேமேரா: த3%ிேண பா	.-ேவ 
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ஶகா�3ேத3 அ�மிD வ	�தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3- 

ஷ6g2யா: -ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ........ நாம 

ஸ�வ�2ஸேர .......அயேன ...................... �ெதௗ ............. மாேஸ 

............பே% ........... ஶுப4திெதௗ2 ............... வாஸரM�தாயா� 

................ ந%�ரM�தாயா� ஶுப4ேயாக3 ஶுப4கரண ஏவ� 53ண 

ஸகல வ�ேஶஷண வ�ஶி6டாயா� அ�யா�  
.............ஶுப4திெதௗ2 மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா 

G பரேம-வர �:�ய	�த2� (யஜமான�ய)  

ஆ�மஶு�3�4ய	�த2�, ஶ:ரஶு�3�4ய	�த2�, ஸ	ேவாபகரண  

ஶு�3�4ய	�த2�, *ஶு�3�4ய	�த2-ஶு�3தி4 4.யாஹவாசன�  

கN6ேய* | (*இர.f Iைற)  

(இதி ஸ�க1�ய த3	பா4D நிர�ய, அப உப���-ய)  

(த	�பைய வட�5 திைசய�1 ேபாட_� | ைககைள ஜல�தா1 
s�த� ெசQய_� | 

3.5.2 ��ப4 �ரதிkடா2 ம$
ரா: 

உ� †3�த…ம� Æவ† ண … பாஶ†ம…�ம-த3வா†த…4ம� Æவ�ம†�3�4ய…மò 

-ர†தா2ய | அதா†2 வ…யமா†தி3�ய Pர…ேத தவானா†க3ேஸா … 

அதி †3தேய �யாம || 1 
 

அ�த†�4னா …�3 �3யா�� †ஷ …ேபா4 அ…'தN†% …-மமி †மLத வN…மாண†� 

��தி…2Pயா ஆÅt†த…3�3வ�-வா … 44வ †னான+ ஸ…�ராg3 

வ�-ேவ�தான+… வ †ண�ய Pர …தான+† || 2 
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ய�கி?ேச…த3� Æவ † ண… ைத3Pேய… ஜேன†Åப�4�3ேரா …ஹ� 

ம †"…6யா‡- சரா†மஸி | அசி †�த�… ய�தவ… த4	மா†-Mேயாப�…ம  

மா ந… �த�மா …ேத3ன†ேஸா ேத3வ :Nஷ: || 3 
 

கி …த…வாேஸா … ய�3 N†N …4	ன த�…3வ� ய�3வா† கா4  
ஸ …�ய-I …தயDன வ�…�3ம | ஸ	வா … தா வ�6ய† ஶிதி …2ேரவ† 
ேத…3வாதா†2 ேத �யாம வ ண �N …யாஸ †: || 4 
அவ † ேத… ேஹேடா†3 வ ண … நேமா†ப�…4ரவ† ய…#ேஞ-ப� †4:மேஹ 

ஹ…வ�	ப� †4: | %ய †Dன-…�ம�4ய † மஸுர-�ரேசேதா … 

ராஜ…Dேனனாóè†ஸி ஶி-ரத2: �� …தான+ † || 5 
 

த�வா†யாமி… �3ரCம†ணா … வ'த†3மான … �ததா3ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ 

ேபா …�3�4M †ஶóèஸ… மா ந… ஆM…: �ர ேமா†ஷ�: || 6 
(Or /அsலe) 

இ…ம� ேம † வ ண - த�…4 ஹவ †ம…�3�4யா ச† ��ட3ய | 

�வாம †வ …�M ராச†ேக |  
த��வா† யாமி … �3ரCம†ணா … வ'த†3மான …�ததா3ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ  

ேபா …3�3�4M †ஶóèஸ… மா ந… ஆM…: �ர ேமா†ஷ�: || 
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ஓ� �4	44வ�ஸுவேரா� | அ�மிD 5�ேப4 வ ண� 

�4யாயாமி | வ ண� ஆவாஹயாமி | வ ணாய நம: |  

ர�ன ஸி�ஹாஸன� ஸம	பயாமி |  
பா�3ய� ஸம	பயாமி | அ	�4ய� ஸம	பயாமி |  

ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | ம�4ப	�க� ஸம	பயாமி | �நான� 

ஸம	பயாமி | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 
வ��ேரா�த:ய� ஸம	பயாமி | உபவ �த� ஸம	பயாமி |  
�ஷ்பாணி  ஸமர்பயா� | க3ந்தா4ன் தா4ரயா� |  

ஹரித்3ரா-�ங்�மம் ஸமர்பயா� |  

அலங்கரணார்த்ேத2 அ!தான் ஸமர்பயா� |  

�ஷ்ைப: �ஜயா�  

1. ஓ� வ ணாய நம:     2. ஓ� �ரேசதேஸ நம:  
3. ஓ� ஸுlப�ேண நம:   4. ஓ� அபா�பதேய நம:  
5. ஓ� மகரவாஹனாய நம:   6. ஜலாதி4பதேய நம: 

7. ஓ� பாஶஹ�தாய நம:    8. ஓ� த�	�த2ராஜாய நம: | 

ஓ� வ ணாய நம: |  
நானாவ�த4 பNமள ப�ர 46பாண� ஸம	பயாமி |  

[4ப� ஆ�4ராபயாமி | த�3ப� த3	.ஶயாமி |  

[4பத�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ †: | த�2ஸ†வ� …�	 வேர‡.ய� ப4	ேகா†3 
ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயான†: �ரேசா …த3யா‡� |  
ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	ேதன பNஷி?சாமி |  

(ரா�ெரௗ - �த� �வா ஸ�ேயன பNஷி?சாமி) |  
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ஓ� வ ணாய நம: | அ��த� ப4வ� | 

அ��ேதாப�தரணமஸி |  
ஓ� �ராணாய �வாஹா |   ஓ� அபானாய �வாஹா |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா |  ஓ� உதா3னாய �வாஹா |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா |  

கத3ள �ப2ல�** ைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ம�3�4ேய ம�3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி | 

அ��தாப�தா4னமஸி | ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� 

ஸம	பயாமி | தா��3ல� ஸம	பயாமி |  

க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	.ஶயாமி | ந�ராஜனான'தர� ஆசமன�ய� 

ஸம	பயாமி | ம'�ர 46ப� ஸம	பயாமி |  
ஸுவ	ண 46ப� ஸம	பயாமி |  
ஸம�ேதாபசராD ஸம	பயாமி ||  

 

�3ராnமண வசன� �3ராnமண �ரதி வசன� 

ப4வ�3ப�4 அ"#ஞாத: 

4.யாஹ� வாசய�6ேய 

 வா;யதா�   

க	மண: 4.யாஹ� 
ப4வ'ேதா �3 வ'� 

4.யாஹ� க	மேணாÅ�� 

4.ய� ப4வ�     

க	மேண �வ�தி ப4வ'ேதா 

�3 வ'�  
�வ�தி க	மேணாÅ��     

ஸ	ேவாபகரண 
ஶு�3தி4க	மேண �வ�தி 

ப4வ'ேதா �3 வ'� 

ஸ	ேவாபகரண 
ஶு�3தி4க	மேண �வ�தி     
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க	மண ��3தி4 ப4வ'ேதா 

�3 வ'� 

க	ம ��3�4யதா�     

��3தி4 ஸ���3தி4: 4.யாஹ ஸ���3தி4:     

ஶிவ� க	ம அ��   
 
ஶா'திர��    46dர��     �6dர��  
��3தி4ர��    அவ��4ன� அ��  ஆM6யம��  

ஆேரா�3யம��   த4னதா4Dய-ஸ���3தி4ர��  

ேகா3�3ராCமேண�4ய: ஶுப4� ப4வ� | 

(ஐஶாDயா� தி3ஶி ப3ஹி	ேத3ேஶ) அN6டன+ரஸன�  

அ�� | 
உ�தேர க	மண�       அவ��4னம�� | 

உ�தேரா�தராப�4P��3தி4ர�� |   

ஸ	ேவேஶாப4னம�� | ஸ	வா: ஸ�பத3: ஸ'� | 

3.5.3 ேவதா3ர�ேப4  ஜ�யா: ம$
ரா:  

ஹ…N …: ஓ� , G 53 �4ேயா … நம:, ஹ…N:… ஓ� |  

ஓ� �4: | த�2ஸ†வ��	 வ…ேர ‡.ய� | ஓ� 44வ†: |  

ப4	ேகா†3 ேத…3வ�ய † த�4மஹி | ஓóè ஸுவ†: |  
தி4ேயா … ேயான†: �ரேசா…த3யா‡� |  
ஓ� �4: | த�2ஸ†வ��	 வ…ேர ‡.ய…� ப4	ேகா†3 ேத…3வ�ய † 
த�4மஹி | ஓ� 44வ: | தி4ேயா … ேயான†: �ரேசா…த3யா‡� |  
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ஓóè ஸுவ†: | த�2ஸ †வ��	 வ…ேர‡.ய …� ப4	ேகா†3 ேத…3வ�ய† 
த�4மஹி… | தி4ேயா … ேயான†: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� ஶா'தி…: ஶா'தி…: ஶா'தி †: |  
த…3தி…4�ராP..ேணா† அகாNஷ� ஜி…6ேணார-வ†�ய  

வா …ஜின †: | ஸு…ரப�4 ேநா … Iகா†2 கர…� �ரண … ஆMóè†ஷி தாNஷ� | 

ஆேபா …ஹி6டா2 ம †ேயா …44வ…-�தான† ஊ…	ேஜ த†3தா4தன | 

ம …ேஹரணா†ய … ச% †ேஸ | ேயா வ†- ஶி…வத†ேமா … ரஸ…�த�ய† 
பா4ஜயேத… ஹ ந†: | உ…ஶ …த�N†வ மா …தர†: |  
த�மா … அர†�க3மாம ேவா … ய�ய… %யா†ய… ஜிDவ†த2 |  

ஆேபா† ஜ…னய †தா2 ச ந: |  
 

ஆேபா … வா இ…த3óè ஸ	வ …� Æவ�-வா† � …4தாDயாப †: �ரா …ணா வா 

ஆப †: ப …ஶவ … ஆேபாÅDன …மாேபா-Å��†த…மாப†� ஸ…�ராடா3ேபா † 

வ� …ராடா3ப †� �வ…ராடா3ப …- ச2'தா …3ò�யாேபா … 

#ேயாத�…ò …6யாேபா… யஜூ…ò …6யாப †� ஸ…�யமாப …� ஸ	வா†  
ேத…3வதா … ஆேபா … �4	44வ…�ஸுவ…ராப … ஓ� |  
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3.6  பவமான ஸூ)த� 
TS 5.6.1.1 

(ஓ�) || ஹிர†.யவ	ணா …- ஶுச†ய: பாவ…கா யாஸு† ஜா …த:  

க…-யேபா … யா�வ�'�3ர†: | அ…�3ன+� Æயா க3	ப †'த3தி …4ேர 

வ�l †பா …�தான … ஆப …-ஶò �ேயா …னா ப †4வ'� ||  

யாஸா …óè … ராஜா … வ †ேணா … யாதி … ம�4ேய † ஸ�யா'� …ேத 

அ†வ…ப-ய …? ஜனா†னா� | ம…�…4-sத…- ஶுச†ேயா … யா: 

பா†வ…கா�தா ந… ஆப …-ஶò �ேயா …னா ப †4வ'� ||  

 

யாஸா‡' ேத…3வா தி…3வ� �� ….வ'தி † ப…%� Æயா அ…'தN†ே% 

பஹு…தா4 ப4வ †'தி | யா: �� †தி …2வ �� பய†ேஸா …'த3'தி † 

ஶு…�ரா�தா ந… ஆப …-ஶò �ேயா …னா ப †4வ'� ||  

 

ஶி …ேவன† மா … ச%ு†ஷா ப-யதாப- ஶி …வயா† த…"ேவாப † 
���ஶத… �வச†� ேம | ஸ	வாóè† அ…�3ன�óè ர†�ஸு…ஷேதா†3 
ஹுேவ ேவா … மய�… வ	ேசா… ப3ல …ேமாேஜா … நித†4�த || 
TB 1.4.8.1 (for para 1 to 6) 

பவ†மான …� ஸுவ…	ஜன†: | ப …வ��ேர †ண … வ�ச†	.ஷண�: |  

ய: ேபாதா … ஸ 4†னா� மா | 4…ன'�† மா ேத3வஜ…னா: |  

4 …ன'�… மன†ேவா தி…4யா | 4…ன'�… வ�-வ† ஆ…யவ†: |  
ஜாத†ேவத3: ப …வ��ர†வ� | ப …வ��ேர†ண 4னாஹி மா |  
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ஶு…�ேரண † ேத3வ … த�3�3ய †� | அ�3ேன … �ர�வா …-�ர[…óè … ர"† | 1 
 

ய�ேத† ப …வ��ர†ம…	.சிஷி † | அ�3ேன … வ�த†த-ம'த…ரா |  

�3ரCம … ேதன † 4ன �மேஹ | உ…பா4�4யா‡� ேத3வ ஸவ�த: | 

ப …வ��ேர†ண ஸ…ேவன† ச | இ …த3� �3ரCம † 4ன �மேஹ | 

ைவ…-வ…ேத…3வ � 4†ன …த� ேத…3Pயாகா‡3� |   
ய�ைய † ப…Cவ �-�த…"ேவா† வ �…த�� †6டா2: |  

தயா … மத†3'த� ஸத…4மா�3ேய †ஷு |  

வ…யò �யா†ம… பத†ேயா ரய>…ணா� | 2 
 

ைவ…-வா …ன…ேரா ர…-மிப� †4	மா 4னா� |  

வாத†: �ரா …ேணேன†ஷி …ேரா ம †ேயா… �4: |  

�3யாவா†��தி …2வ � பய †ஸா … பேயா†ப�4: | � …தாவ †: ய …#ஞ|ேய†  
மா 4ன �தா� | �3� …ஹ�3ப� †4� ஸவ�த…���ப�†4: |  
வ	.ஷி†6ைட2	 ேத3வ…மDம†ப�4: |  
அ�3ேன … த3ை% ‡: 4னாஹி மா | ேயன† ேத…3வா அ4†னத |  

ேயனாேபா† தி …3Pய�கஶ†: | ேதன † தி …3Pேயன … �3ரCம †ணா | 3  
 

இ…த3� �3ரCம † 4ன �மேஹ | ய: பா†வமா …ன�-ர…�3�4ேயதி † |  

�ஷி †ப�…4� ஸ��4� †த…óè… ரஸ‡� | ஸ	வ…óè… ஸ � …தம†-ஞாதி |  

�வ…தி…3த� மா†த…-N-வ†னா | பா …வ…மா …ன�	ேயா அ…�3�4ேயதி † | 



62 

www. vedavms.in                                Page 62 of 422 

�ஷி †ப�…4� ஸ��4� †த…óè… ரஸ‡� | த�ைம… ஸர†�வத� �3ேஹ |  

%�…ரóè ஸ…	ப�	 ம[†4த…3க� | பா …வ …மா …ன�� �வ…��யய †ன�: || 4 
  

ஸு…�3கா …4 ஹி பய †�வத�: | �ஷி†ப� …4� ஸ��4� †ேதா … ரஸ †: |  

�3ரா …Cம …ேண6வ…-��தóè † ஹி …த� | பா …வ …மா…ன�	 தி †3ஶ'� ந: |  

இ…ம� Æேலா…கமேதா†2 அ…I� | காமா …'�2 ஸம †	�3�4ய'� ந: |  

ேத…3வ �	 ேத…3ைவ�ஸ…மா�4� †தா: |  
பா …வ…மா…ன�� �வ…��யய†ன�: |  

ஸ# …�3கா…4 $ க்4%†த …ஶ்&த †: |  
%'†(…4ஸ் ஸம்ப்4%†ேதா… ரஸ†: | 5 

 

�3ரா …Cம …ேண6வ…-��தóè † ஹி …த� |  

ேயன† ேத…3வா: ப…வ��ேர†ண |  

ஆ…�மான†� 4 …னேத… ஸதா‡3 | ேதன† ஸ …ஹ�ர† தா4ேரண |  

பா …வ…மா…Dய: 4†ன'� மா | �ரா …ஜா …ப …�ய� ப …வ��ர‡� |  

ஶ…ேதா�3யா†மóè ஹிர….மய ‡� | ேதன † �3ரCம… வ�ேதா†3 வ…ய� |  

 

� …த� �3ரCம † 4ன �மேஹ |  

இ'�3ர†� ஸுன�…த� ஸ …ஹமா† 4னா� |  

ேஸாம †� �வ…��யா வ †ண� ஸ…மL;யா‡ |  
ய…ேமா ராஜா‡ �ர�� …ணாப� †4: 4னா� மா |  
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ஜா …தேவ†தா3 ேமா …	ஜய†'�யா 4னா� | �4	44வ…�ஸுவ†: | 6 
 
TB 3.5.11.1 

த;ச…2� Æேயாரா P� †ண�மேஹ | கா …3�� Æய…#ஞாய † |  

கா …3�� Æய…#ஞப†தேய | ைத3வ �‡ �வ…�திர†�� ந: |  

�வ…�தி	 மா"†ேஷ�4ய: | ஊ…	�3�4வ? ஜி †கா3� ேப4ஷ …ஜ� |  

ஶDேனா† அ�� �3வ�…பேத‡3 | ஶ?ச�†6பேத3 ||  

ஓ� ஶா'தி …: ஶா'தி …: ஶா'தி †: || 
3.6.1  வா_e ம$
ர� 
TS 3.4.10.1 

வா�ேதா‡6பேத… �ரதி † ஜான � Cய…�மா'�2 �வா†ேவ…ேஶா 

அ†னமL …ேவா ப†4வா ந: | ய��ேவ ம†ேஹ… �ரதி… தDேனா† 
ஜுஷ�வ… ஶDன† ஏதி4 �3வ�…பேத…3 ஶ?ச�†6பேத3 | 

வா�ேதா‡6பேத ஶ…�3மயா† ஸ…óè…ஸதா†3 ேத ஸ%� …மஹி † 
ர….வயா† கா3� …ம�யா‡ | ஆவ…: ே%ம† உ …த ேயாேக…3  

வர†Dேனா c…ய� பா†த �வ…�திப�…4� ஸதா †3ன: |  
EAK 2.15.19 

வா�ேதா‡6பேத �ர …தர†ேணா ந ஏதி …4 ேகா3ப�…4ர-ேவ †-ப�4N'ேதா3 | 

அ…ஜரா†ஸ�ேத ஸ …�2ேய �யா†ம ப�…ேதவ† 4…�ராD �ரதி † ேநா 
ஜுஷ�வ |  
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அ…மL …வ…ஹா வா�ேதா‡6பேத… வ�-வா† l …பா.யா†வ�…ஶDD | 

ஸகா†2 ஸு…ேஶவ † ஏதி4ன:  | ஶி…வ …óè… ஶி…வ� ||  

�4	44வ…�ஸுேவா … �4	44வ …�ஸுேவா … �4	44வ…�ஸுவ†: ||  
3.6.2 வ�ண உ
3வாபன� 

ஓ� நேமா … �3ரCம†ேண… நேமா† அ��வ…�3னேய … நம†: 
��தி…2Pைய நம … ஓஷ†த�4�4ய: | நேமா† வா …ேச நேமா† 
வா …ச�பத†ேய… நேமா … வ�6ண †ேவ �3�ஹ…ேத க†ேராமி | 

(�Nவார� ஜேப�) (jDT Iைற ெஜப��க_�) 

வ ணாய நம: ஸகலாராத4ைன: �வ	சித� |  

 

த�வா† யாமி… �3ரCம†ணா … வ'த †3மா …ன�ததா3ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ 

ேபா …3�4M †ஶóèஸ … மா ந… ஆM…: �ர ேமா†ஷ�: ||  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மா� 5�பா4�  

ஆவாஹித� ஸகல-த�	�தா2தி4பதி� வ ண�  

யதா2�தா2ன� �ரதி6டா2பயாமி |  

(ேஶாப4னா	�ேத2 ே%மாய 4னராக3மனாய ச |) 
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3.6.3 �ேராfண ம$
ரா: 
TB 2.6.5.2 for 1 to 3 / TS 1.7.10.3 for 4, 5 / TB 3.5.10.4 for 6 & 7 / T.B.2.4.4.10 
for 8 / RV 10.137.6 for 9 / TA 1.26.5 for 10  

ேத…3வ�ய †�வா ஸவ�…�: �ர†ஸ …ேவ |  

அ…-வ�ேனா‡	 பா …3ஹு�4யா‡� | �…6ேணா ஹ�தா‡�4யா� |  

அ…-வ�ேனா…	 ைப4ஷ†#ேயன |  

ேதஜ†ேஸ �3ரCமவ	ச…ஸாயா … ப�4ஷி †?சாமி | 1  
 

ேத…3வ�ய †�வா ஸவ�…�: �ர†ஸ …ேவ |  

அ…-வ�ேனா‡	 பா …3ஹு�4யா‡� | �…6ேணா ஹ�தா‡�4யா� |  

ஸர†�வ�ைய … ைப4ஷ†#ேயன | 

வ �…	யா†யா…-Dனா�3யா†யா …ப�4ஷி †?சாமி | 2 
 

ேத…3வ�ய †�வா ஸவ�…�: �ர†ஸ …ேவ | அ…-வ�ேனா‡	 
பா …3ஹு�4யா‡� | � …6ேணா ஹ�தா‡�4யா� |  

இ'�3ர†�-ேய'�3N …ேயண † |  
-N …ைய யஶ†ேஸ… ப3லா†யா…ப�4ஷி†?சாமி |  

ேஸாம …óè… ராஜா†ன …� Æவ †ண-ம…�3ன+ ம …Dவார†பா4மேஹ |  

ஆ…தி…3�யான. வ�6J…óè … ஸூ	ய †� �3ர…Cமாண †?ச… 

�3�ஹ …�பதி‡� | 3 
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ேத…3வ�ய †�வா ஸவ�…�: �ர†ஸ …ேவ ‡ Å-வ�ேனா‡	 பா…3ஹு�4யா‡� 

� …6ேணா ஹ�தா‡�4யா …óè … ஸர†�வ�ைய வா …ேசா ய …'�	-

ய…'�ேரணா …-�3ேன��வா …  

ஸா�ரா‡#ேயனா …ப�4ஷி †?சா …-மL'�3ர†�ய�வா …  

ஸா�ரா‡#ேயனா …ப�4ஷி †?சாமி… �3�ஹ…�பேத‡��வா … 

ஸா�ரா‡#ேயனா … ப�4ஷி†?சாமி | 4 

 

ஆ…M…ரா-ஶா‡�ேத | ஸு …�ர…ஜா …��வமா-ஶா‡�ேத | 

ஸ …ஜா …த…வ…ன…�யாமா-ஶா‡�ேத | உ�த†ரா'ேத3வ-ய …#யாமா-

ஶா‡�ேத | �4ேயா† ஹவ�…6கர†ண…மா-ஶா ‡�ேத |  

தி…3Pய'தா4மா-ஶா‡�ேத | வ�-வ†� �N …யமா-ஶா‡�ேத |  

யத…3ேனன† ஹ …வ�ஷா-ஶா‡�ேத | 

Optional 

தத†3-யா …�-த�3� †�3�4யா� | தத†3�ைம ேத…3வாரா†ஸ'தா� | 

தத…3�3ன+-	ேத…3ேவா ேத…3ேவ�4ேயா … வன†ேத |  
வ…யம…�3ேன	 மா"†ஷா: | இ …6ட?ச† வ �…த?ச† |  

உ…ேப4ச†ேனா… �4யாவா† ��தி …2வ � அóè ஹ†ஸ�பாதா� |  

இ…ஹ க3தி †	வா …ம�ேய …த3?ச† | நேமா† ேத…3ேவ�4ய†: | 6 
�3 …ப …தா …3தி…3ேவD I†Iசா …ன: | �வ� …Dன�-�னா …�வ � 

மலா†தி3வ | �…த� ப …வ��ேர†ேண … வா#ய‡� |  



67 

vedavms@gmail.com                           Page 67 of 422 

ஆப †: ஶு'த4'� … ைமன †ஸ: |  

�4	44வ…�ஸுேவா … �4	44வ …�ஸுேவா … �4	44வ…�ஸுவ†: || 
�ராஶன ம$
ர:  

ஆப … இ�3வா உ †ேப4ஷ…ஜ�: | ஆேபா† அமLவ… சாத†ன�: |  

ஆப …� ஸ	வ†�ய ேப4ஷ …ஜ� |  

தா�ேத† ��.வ'� ேப4ஷ …ஜ� ||  

அகால ���M ஹரண� ஸ	வ Pயாதி4 நிவாரண� |  

ஸ	வ(ஸம�த) பாப%யஹர� (ேத3வதா நாம) வ�ண 

பாேதாத3க� ஶுப4� |  

_
mணா� �ராஶேன  

ஆ…ம…யா …வ � சி†Dவ �த | ஆேபா … ைவ ேப †4ஷ …ஜ� |  

ேப …4ஷ …ஜேம…வா�ைம † கேராதி | ஸ	வ …மாM†ேரதி ||  
3.6.4 )3ரஹ �mதி 

மேமாபா�த ஸம�த �3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர 

�:�ய	�த2� �3ரஹ�:திகர ஹிர.யதா3ன� கN6ேய | 
 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: |  

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம | 
 

மயா ஸ�க1ப�த G �3ர ஏகாத3ஶிDயா�2ய 

(மஹா �3ரா�2ய*) மஹா�ராய-சி�த lப ஶிவாராத4ன க	ம 

ஆர�ப4 Iஹூ	�த ல�3னாேப%யா, ஆதி3�யானா� 

நவானா� �3ரஹாணா� ஆ"x1ய ஸி�3த4	�த2�, ேய ேய 
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�3ரஹா: ஶுப4 �தா2ேனஷு �தி2தா: ேய ேய �3ரஹா:  

ஶுப4 இதர �தா2ேனஷு �தி2தா-ச, ேதஷா� ேதஷா� 

�3ரஹாணா� அ�ய'த அதிஶய�த ஶுப4ப2ல-�ரஸா���வ 

ஸி�3�4ய	�த2� ஆதி3�யாதி3 நவ�3ரஹ �ரஸாத3 

ஸி�3த4	�த2�, ய� கி?சி� ஹிர.ய� �3ராCமேண�4ய: 

ஸ��ரத3ேத3 || ஓ� த� ஸ� | 

3.6.5 � வா!க3 நா$த̀3 �ரா 
3த4� 

ஸப�ன�ேகன மயா �Nயமாண  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) 

க	மண: 4	வா�க3�ேவன வ�ஹித நா'த�3-ரா�3ேத4 ேய 

வ�ஹிதா: ேதஷாமித3மாஸன� |  

(இதி ஸ	ேவஷா� ஆஸனா�3Mபசார� 5	யா�) 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: | 

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம |  

ஸப�ன �ேகன மயா �Nயமாண  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) 

க	மண: 4	வா�க3�ேவன வ�ஹித நா'த�3 -ரா�3ேத4 ேய 

வ�ஹிதா: ேதஷா� �:ய	த2� இத3� ஹிர.ய� 

�3ராCமேண�4ய: ஸ��ரத3ேத3 ||  

ஓ� த� ஸ� | நா'த�3ேஶாப4ன ேத3வதா: �Nய'தா� | 

3.6.6 ைவkணவ �ரா
3த4� 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: | 

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம | 

ஸப�ன �ேகன மயா �Nயமாண  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) 
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க	மண: 4	வா�க3�ேவன வ�ஹித ைவ6ணவ-ரா�3ேத4 

மஹாவ�6J �:ய	த2� இத3� ஹிர.ய� �3ராCமேண�4ய: 

ஸ��ரத3ேத3 || ஓ� த� ஸ� | 

3.6.7 ேகா3தா3ன� 

பரேம-வர �வlப�ய �3ராCமண�ய இத3மாஸன� | 

ஸகலாராத4ைன: �வ	;சித� | 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: |  

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம | 

க3வாம�ேக3ஷு தி6ட2'தி 44வனான+ ச�	த3ஶ | 

த�மா6வ�யா: �ரதா3ேனன அத: ஶா'தி� �ரய-ச ேம || 

ஸப�ன �ேகன மயா �Nயமாண  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) 

க	மண: 4	வா�க3�ேவன வ�ஹித ேகா3�ரதின+தி4 இத3� 

ஹிர.ய� (ேகா3j1ய�) ஸத3%ிணாக� ��4யமஹ� 

ஸ��ரத3ேத3 || ஓ� த� ஸ� | பரேம-வர �Nயதா� || 

3.6.8 த3ஶ தா3ன� 

பரேம-வர �வlப�ய �3ராCமண�ய இத3மாஸன� | 

ஸகலாராத4ைன: �வ	;சித� | 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: |  

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம | 

ேகா3, �4, தில, ஹிர.ய, ஆ#ய, வாஸ:, தா4Dய:, 53ள:, 

ெரௗ�ய லவணா�2ய த3ஶ�3ரPயானா� �ரதின+தி4 ய� கி?சி�, 

இத3� ஹிர.ய� ஸத3%ிணாக� ��4யமஹ� ஸ��ரத3ேத3 || 

ஓ� த� ஸ� | 
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3.6.9 )�tt2ரா-சரண� 

ஹிர.யக3	ப4 க3	ப4�த2� ேஹமப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: |  

அன'த 4.ய ப2லத� அத: ஶா'தி� �ரய-சேம | 

G  �3ைரகாத3ஶிDயா�2ய (மஹா �3ரா�2ய*)  

மஹா�ராய-சி�த ஶிவாராத4ன ேயா�3யதா ஸி�3�4ய	�த2� 

�த�வ ஸி�3�4ய	�த2� ��;;2ராசரண �ரதின+தி4 ய� கி?சி�, 

இத3� ஹிர.ய� ஸத3%ிணாக� �3ராCமேண�4ய: 

��4யமஹ� ஸ��ரத3ேத3 ||  

ஓ� த� ஸ� | 

3.6.10 �
வ^) வரண� 
அ�மிD  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) க	மண� மஹாேத3வ 

(கலஶ) �ஜா  �3ர ஜப ேஹாமா	�த2� ��வ�ஜ� �வா� 

P�ேண | (ஏவ� ப4ேவா�3ப4வ ப	ய'த� P��வா) 

3.6.11 ஆசா ய வரண� 
அ�மிD  �3ைரகாத3ஶின �(மஹா �3ர*) க	மண� ஆதி3�யாமக 

 �3ர கலஶ �ஜா  �3ர ஜப ேஹாமா	�த2� ஸகல க	ம 

க	��� ஆசா	ய� �வா� P�ேண | 

3.6.12 �
வ^க வரண� (�
வ^) ஆப^4ேஷக�) 

அ�மிD  �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) க	மண� 

மஹாDயாஸ �	வ  �3ரஜப ஏகாத3ஶவார  �3ரஜப 

அப�4ேஷகா	�த2� ��வ�ஜ� �வா� P�ேண | 
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ஸ	ேவ�4ேயா �3ராCமேண�4ேயா நம:  �3ைரகாத3ஶின � 

(மஹா �3ர*) க	ம அDேயாDய ஸஹாேயன 5 �3�4வ� | 

(வய� � ம: -இதி �3ராCமண �ரதிவசன�) 

3.6.13 ஆசா ய_ய �
வ^ஜா� ச ஸ!கsப: 
ஆசமன�-பவ��ர�-த3	பா4ஸன� த3	பா4D தா4ரயமாண�- 

ஶு�லா�ப3ரத4ர� �ராணாயாம� மேமாபா�த ஸம�த 

�3Nத%ய�3வாரா G பரேம-வர �:�ய	�த2�,  

ஶுேப4 ேஶாப4ேன Iஹூ	�ேத ஆ�3ய�3ரCமண: �3வ�த�ய 

பரா	ேத4 -ேவதவராஹக1ேப ைவவ�வத மDவ'தேர 

அ6டாவ��ஶதி தேம கலிMேக3 �ரத2ேம பாேத3 ஜ��3�3வ �ேப 

பா4ரதவ	.ேஷ ப4ரதக2.ேட3 ேமேரா: த3%ிேண பா	-ேவ 

ஶகா�3ேத3 அ�மிD வ	�தமாேன PயவஹாNேக �ரப4வாதி3- 

ஷ6g2யா: -ஸ�வ�2ஸராணா� ம�3�4ேய ........ 

நாமஸ�வ�2ஸேர, ............அயேன ...................... �ெதௗ ............. 

மாேஸ ............பே% ................... ஶுப4திெதௗ2 .......................... 

வாஸரM�தாயா� ........................... ந%�ரM�தாயா� ஶுப4ேயாக3 

ஶுப4கரண ஏவ� 53ண ஸகல வ�ேஶஷண வ�ஶி6டாயா� 

அ�யா�  .............ஶுப4திெதௗ2 ................. %�ேர.................ராெஶௗ 

ஜாத�ய .......................ஶ	மண: அ�ய யஜமான�ய 
ஸ5f�ப3�ய மஹாேத3வாத�3னா�  �3ராணா� 

�ரஸாத3ஸி�3�4ய	�த2� ஸ	வாN6ட ஶா'�ய	�த2� 

ஸ	வாப>46ட ஸி�3�4ய	�த2� யஜமான ஸ�க1ப�த 



72 

www. vedavms.in                                Page 72 of 422 

 �3ைரகாத3ஶின � (மஹா �3ர*) க	ம அDேயாDய 

ஸஹாேயன வய� கN6யாம: |  
"மஹாேத3வ �ஜா� கN6யாமி , 

ஶிவ  �3ர இ�யாதி3 த� த� ேத3வதா �ஜா� கN6யாமி" || 

(இதி ஸ�க1�ய கலஶாதி3 �ஜா� 5	M:)   

3.6.14 கலஶாதி3 �ஜா  

கலஶாய நம: | தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி |  

க3�கா3ைய நம: | யIனாைய நம: | ேகா3தா3வ	ைய நம: | 

ஸர�வ�ைய நம: | ந	மதா3ைய நம: | ஸி'த4ேவ நம: | 

காேவ	ைய நம: |  
ஸ�தேகாd மஹாத�	�தா2D ஆவாஹயாமி |  

(கலஶ�ைத ெதாgfெகா.f ஜப� ெசQய_�) 
 

ஆேபா … வா இ…த3óè ஸ	வ …� Æவ�-வா† � …4தாDயாப †: �ரா …ணா வா 

ஆப †: ப …ஶவ … ஆேபாÅDன …மாேபா-Å��†த…மாப†� ஸ…�ராடா3ேபா † 

வ� …ராடா3ப †� �வ…ராடா3ப …--ச2'தா …3ò …�யாேபா… 

#ேயாத�…ò …6யாேபா… யஜூ…ò …6யாப †� ஸ…�யமாப …� ஸ	வா† 
ேத…3வதா … ஆேபா … �4	44வ…�ஸுவ…ராப … ஓ� |  

 

கலஶ�ய Iேக2 வ�6J: க.ேட2  �3ர: ஸமா-Nத: |  

jேல த�ர �தி2ேதா �3ரCமா ம�3�4ேய மா��க3ணா: 

���தா: |  
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5ெ%ௗ � ஸாக3ரா: ஸ	ேவ ஸ�த�3வ �பா வஸு'த4ரா  

��3ேவேதா3Åத2 யஜு	ேவத3: ஸாமேவேதா3�யÅத2	வண: |  

அ�ைக3-ச ஸஹிதா: ஸ	ேவ கலஶா�43 ஸமா-Nதா: | 

க3�ேக3 ச யIேன ைசவ ேகா3தா3வN ஸர�வதி  

ந	மேத3 ஸி'�4 காேவN ஜேலÅ�மிD ஸDன+தி4� 5  |  

ஸ	ேவ ஸI�3ரா: ஸNத: த�	�தா2ன+ ச Cரதா3 நதா3: |  

ஆயா'� ஶிவ�ஜா	�த2� �3Nத%ய-காரகா: | 

ஓ� �4	44வ�ஸுேவா �4	44வ�ஸுேவா �4	44வ�ஸுவ: || 

(கலஶஜல�தா1 ஸ	ேவாபகரண�கைளM�, �ைஜ 
சாமாDகைளM�, யஜமான த�பதிக} த�கைளM� 
�ேரா%ண� ெசQ� ெகா}ள_� |) 

3.6.15 ஶ!க2 �ஜா 

((கலஶஜல�தா1 ஶ�ைக2 �ேரா%ண� ெசQ�, ப�ற5 

கலஶஜல�தா1 ஶ�ைக2 நிற�ப_�) 

பா?சஜDயாய நம: | தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி |  

(ஶ�க2jேல) �3ரCமேண நம: |  

(ஶ�க2ம�3�4ேய) ஜனா	த3னாய நம: |  

(ஶ�கா2�3ேர) ச'�3ரேஶக2ராய நம: |  

(இதி அ	�4ய;ய | ஶ�ைக2 ெதாgf�ெகா.f ஜப� ெசQய_�|) 

ஶ�க2? ச'�3ரா	�க ைத3வ�ய� ம�3�4ேய வ ண ஸ�Mத� |  
 

��6ேட2 �ரஜாபதி-ைசவ அ�3ேர க3�கா3 ஸர�வத� ||  

�ைரேலா�ேய யான+ த�	�தா2ன+ வாஸுேத3வ�ய சா#ஞயா  
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ஶ�ேக2 தி6ட2தி வ��ேர'�3ரா: த�மா;ச2�க2�  

�ர�ஜேய� |  

�வ� 4ராஸாக3ேரா�பDேனா வ�6Jனா வ��4�த: கேர  

�ஜித: ஸ	வேத3ைவ-ச பா?சஜDய நேமாÅ��ேத |  

க3	பா4 ேத3வாNனா:ணா� வ�ஶ	ீய'ேத ஸஹ�ரதா4  

தவ நாேத3ன பாதாேள பா?சஜDய நேமாÅ��ேத | 
 

ஓ� பா?சஜ…Dயாய† வ� …�3மேஹ† பவமா …னாய † த�4மஹி |  

தDன†: ஶ�க2: �ரேசா …த3யா‡�  || (jDT Iைற ெஜப��க_�) 
 

அ…�3ேன†	 மDேவ �ர…த2ம�ய… �ரேச†தேஸா … ய� பா?ச†ஜDய� 

ப …3ஹவ †� ஸமி …'த4ேத‡ | வ�-வ†�யா� Æவ�…ஶி 

�ர†வ�வ�ஶி…வாóèஸ† மLமேஹ… ஸ ேநா† I?ச…�வóèஹ †ஸ: |  

(ஶ�க2ஜல�ைத சிறி� கலஶஜல�தி1 ேச	�க_�, மி?சிய 

ஜல�தா1 ஓ� �4	44வ�ஸுேவா �4	44வ�ஸுேவா 

�4	44வ�ஸுவ: எDT ஸ	ேவாபகரண�கைளM�, யஜமான 

த�பதிக} த�கைளM� �ேரா%ண� ெசQ� ெகா}ள_�, 
மL.f� கலஶ ஜல�தா1 ஶ�ைக2 நிற�ப� ைவ�க_�) 

3.6.16 ஆ
ம �ஜா  
ஆத்மேன நம: |  �3வ்யக3ந்தா4ன் தா4ரயா� |  

ஆத்மேன நம: |  அந்தராத்மேன நம: |  ேயாகா3த்மேன நம: |   

*வாத்மேன நம: |  பரமாத்மேன நம: |  ஜ்ஞானாத்மேன நம: |  

ஸமஸ்ேதாபசாரான் ஸமர்பயா� |  

ேத3ேஹா *வாலய: ப்ேராக்ேதா *ேவா ேத3வ: ஸனாதன: |  
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�யேஜத3 #ஞான நி	மா1ய� ேஸாÅஹ�பா4ேவன �ஜேய� |  

3.6.17 ப�ட2 �ஜா  

ஆதா4ரஶ��ைய நம:      jல�ர���ைய நம:   

ஆதி3x	மாய நம:     ஆதி3வராஹாய நம:     

அன'தாய நம:         ��தி2Pைய நம:  

ர�னம.ட3பாய நம:       ர�னேவதி3காைய நம:    

�வ	ண�த�பா4ைய நம:      -ேவதச2�ராய நம:   .  

க1பக P�%ாய நம:    %�ரஸI�3ராய நம: 

ஸிதசாமரா�4யா� நம:     ேயாக3ப>டா2ஸனாய நம:  

3.6.18 ந$தி3ேக�வர  அbcஞா 

ேவதா3'த-ேவ�3யாகி2ல வ�-வj	ேத வ�ேபா4 வ�lபா% 

வ�ேஶஷஶூDய | வ�-ேவ-வரா ேஶஷ-க3ேணஶவ'�3ய  

கவாட-I�3கா4டய காலாகால ந'தி3ேக-வராய நம: |  

ந'தி3ேக-வர ஸ	வ#ஞ ஶிவ�4யான பராயண  

மேஹ-வர�ய �ஜா	�த2� அ"#ஞா� தா3�ம	.ஹஸி |  
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3.7 பrசகலஶ _தா2பன� 

3.7.1 ப�சிம� 

ஸ …�3ேயா ஜா …த� �ர†ப�3யா …மி … ஸ…�3ேயா ஜா …தாய… ைவ  

நேமா … நம †: | 
ப …4ேவ ப †4ேவ… நாதி †ப4ேவ ப4வ�வ… மா� |  

ப …4ேவா�3ப †4வாய … நம†: || ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

அ�மிD ப-சிமகலேஶ ஸ�3ேயாஜாத� �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |  

3.7.2 உ
தர�  

வா …ம …ேத…3வாய… நேமா‡ #ேய…6டா2ய… நம†: -ேர…6டா2ய…  

நேமா†  …�3ராய … நம…: காலா†ய… நம …: கல†வ�கரணாய … நேமா … 

ப3ல†வ�கரணாய… நேமா … ப3லா†ய… நேமா … ப3ல †�ரமத2னாய … நம …: 

ஸ	வ†�4தத3மனாய… நேமா † ம…ேனாDம †னாய… நம †: |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD உ�தரகலேஶ 

வாமேத3வ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

3.7.3 த3fிண� 

அ…ேகா4ேர‡�4ேயா Åத…2ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய: ஸ	வ …ஶ	ேவ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: ||  ஓ� �4	44வ…�ஸுவ…ேரா� |  

அ�மிD த3%ிணகலேஶ அேகா4ர� �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |  
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3.7.4 � வ� 

த�4 †ஷாய வ� ……�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� ||  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா�| அ�மிD �	வகலேஶ  

த�4 ஷ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 

3.7.5 ம
3
4யம�  

ஈஶான: ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வர: ஸ	வ†�4தா …னா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	 �3ரCம …ேணாÅதி †4பதி …	 �3ரCமா† ஶி…ேவா  

ேம† அ�� ஸதா3ஶிேவா� || ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

அ�மிD ம�3�4யம கலேஶ ஈஶான� �4யாயாமி |  

ஆவாஹயாமி |  
 

�வாமிD ஸ	வஜக3Dனாத2 யாவ� �ஜாவஸானக� தாவ� 

�வ� �:திபா4ேவன 5�ேப4Å�மிD ஸDன+தி4� 5  |  

ஆவாஹிேதா ப4வ | �தா2ப�ேதா ப4வ |  

ஸDன+ஹிேதா ப4வ | ஸDன+ �3ேதா4 ப4வ |  

அவ5.d2ேதா ப4வ | ஸு�:ேதா ப4வ |  

ஸு�ரஸDேனா ப4வ | வரேதா3 ப4வ |   

�வாக3த� அ�� | �ரtத3  �ரtத3 |  
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3.7.6 உபசார�ஜா 
ஸ …�3ேயா ஜா …தாய … ைவ  

நேமா … நம †:     

ர�னஸி�ஹாஸன� 
ஸம	பயாமி | 

ப …4ேவ ப†4ேவ… நாதி †ப4ேவ 

ப4வ�வ … மா�     

பா�3ய� ஸம	பயாமி | 

ப …4ேவா�3ப †4வாய… நம †:     அ	�4ய� ஸம	பயாமி | 

வா …ம…ேத…3வாய…  நம †:   

   

 ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

#ேய…6டா2ய… நம†:   

    

 ம�4ப	�க� ஸம	பயாமி | 

-ேர…6டா2ய… நம †:   

   

 �நான� ஸம	பயாமி |  

�நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

 …�3ராய… நம†:    

  

வ��ேரா�த:ய�     
ஸம	பயாமி | 

காலா†ய … நம†:     

   

ய#ேஞாபவ �தாப4ரணான+ 

ஸம	பயாமி | 

கல†வ�கரணாய… நம†:   

         

க3'தா4%தாD ஸம	பயாமி | 

ப3ல †வ�கரணாய… நம †:    46பாண� ஸம	பயாமி | 

ப3லா†ய… நம †:      [4ப� ஆ�4ராபயாமி | 

ப3ல †�ரமத2னாய … நம†:    த�3ப� த3	.ஶயாமி | 
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ஸ	ேவ†�4தத3மனாய… நம †:   ைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ம …ேனாDம†னாய… நம†:    தா��3ல� ஸம	பயாமி | 

 

ஸபNவார G ஸா�ப3பரேம-வராய நம: |  

ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ரன �ராஜன� �ரத3	.ஶயாமி |  

அ…ேகா4ேர‡�4ேயா Åத…2ேகா4ேர‡�4ேயா … ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய: ஸ	வ …ஶ	ேவ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: ||  

த�4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� ||  
ஈஶான: ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வரஸ	வ† �4தா …னா�… 

�3ரCமாதி†4பதி …	 �3ரCம …ேணாÅதி †4பதி …	 �3ரCமா† ஶி…ேவா  

ேம† அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� ||  

(நேமா ஹிர.யபா3ஹேவ ஹிர.யவ	ணாய ஹிர.யlபாய 

ஹிர.யபதேய Å�ப�3காபதய உமாபதேய பஶுபதேய†  
நேமா … நம: ||) 
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4 மஹா$யாஸ:  
4.1 கலஶ _தா2பன� (�ரதிkடா2பன ம$
ரா:) 

�3ரCம † ஜ#ஞா …ன� �ர†த…2ம� 4…ர�தா …�3-வ�t†ம …த�-ஸு… ேசா† 
ேவ…ன ஆ†வ: | ஸ 4…3�4ன+யா† உப …மா அ †�ய வ�…6டா2�-

ஸ …த-ச… ேயான+…-மஸ †த-ச… வ�வ †: |  
 

நாேக† ஸுப …	ண-Iப …ய� பத†'தóè C�…தா3 ேவன†'ேதா 

அ…�4யச†%த �வா | ஹிர†.யப% …� Æவ †ண�ய […3த� 

Æய…ம�ய … ேயாெனௗ† ஶ5 …ன� 4†4ர….M� |  

 

ஆ�யா†ய�வ… ஸேம†� ேத வ�…-வத†� ேஸாம …  
P�6ண�†ய� | ப4வா … வாஜ†�ய ஸ�க…3ேத2 |  

ேயா  …�3ேரா அ …�3ெனௗ ேயா அ…�2ஸு ய ஓஷ†த�4ஷு…  

ேயா  …�3ேரா வ�-வா … 44வ†னாÅÅவ�…ேவஶ… த�ைம †  
 …�3ராய … நேமா† அ�� | 1 (அப உப�� -ய) 

 

இ…த3� Æவ�6J…	 வ�ச†�ரேம �ேர…தா4 நித†3ேத4 ப …த3� | 

ஸj†ட4ம�ய பாóèஸு…ேர |  

இ'�3ர…� Æவ�-வா அவ �P�த4'�2-ஸI…�3ரPய †சஸ…� கி3ர†: | 

ர…த�2த†மóèரத�…2னா� Æவாஜா†னா …óè… ஸ�ப †தி…� பதி ‡� | TS 4.6.3.4 
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ஆேபா … வா இ…த3óè ஸ	வ…� Æவ�-வா† � …4தாDயாப †: �ரா …ணா வா 

ஆப †: ப …ஶவ … ஆேபாÅDன …மாேபா-Å��†த…மாப†� ஸ…�ராடா3ேபா † 

வ� …ராடா3ப †�-�வ…ராடா3ப …--ச2'தா …3ò …�யாேபா… 

#ேயாத�…ò …6யாேபா… யஜூ…ò …6யாப †� ஸ…�யமாப …� ஸ	வா† 
ேத…3வதா … ஆேபா … �4	44வ…�ஸுவ…ராப … ஓ� | 2 
 

அ…ப: �ரண†யதி | -ர…�3தா4 வா ஆப †: | -ர…�3தா4ேம …வார�4ய † 
�ர…ண�ய … �ரச†ரதி | அ…ப: �ரண †யதி | ய…#ேஞா வா ஆப †: | 
ய…#ஞேம…வார�4ய† �ர…ண�ய … �ரச†ரதி | அ…ப: �ரண †யதி |  

வ#ேரா … வா ஆப †: | வ#ர†ேம…வ �4ரா�� †Pேய�4ய: �ர…C��ய† 
�ர…ண�ய … �ரச†ரதி | அ…ப: �ரண †யதி | ஆேபா … ைவ ர†ே%ா…�4ன�: |  

ர% †ஸா …மப †ஹ�ைய | அ …ப: �ரண†யதி |  

ஆேபா … ைவ ேத…3வானா‡� �N…யD தா4ம† |  
ேத…3வானா†ேம…வ �N…யD தா4ம† �ர…ண�ய… �ரச†ரதி |  
அ…ப: �ரண†யதி | ஆேபா … ைவ ஸ	வா† ேத…3வதா‡: |  
ேத…3வதா† ஏ…வார�4ய† �ர…ண�ய… �ரச†ரதி | அ…ப: �ரண†யதி |  

ஆேபா … ைவ ஶா …'தா: | ஶா…'தாப�†4ேர…வா�ய… ஶுசóè† ஶமயதி | 

ேத…3ேவா வ†� ஸவ�…ேதா�4†னா …�வ;சி †2�3ேரண ப …வ��ேர†ண … 

வேஸா …� ஸூ	ய†�ய ர…-மிப� †4: || 3 
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x	சா�3ைர: ரா%ஸாD ேகா4ராD சி2'தி4 க	மவ�கா4தின: | 

�வாம	பயாமி 5�ேப4Å�மிD ஸாப21ய� 5  க	மண� | 

P�%ராஜ ஸI�3�4தா- ஶாகா2யா: ப1லவ�வச: | 

M6மாD 5�ேப46வ	பயாமி ஸ	வபாபா ப"�தேய | 

நாள+ேகர-ஸI�3�4த �Nேண�ர ஹர ஸ�மித |  

ஶிக2யா �3Nத� ஸ	வ� பாப� ப>டா3? ச ேம �த3 |  
 

ஸ … ஹி ர�னா†ன+ தா …3ஶுேஷ† ஸு…வாதி † ஸவ�…தா ப4க†3: |  
த� பா …4க3? சி …�ரமL †மேஹ | RV 5.82.3 
 

த�வா† யாமி… �3ரCம†ணா … வ'த †3மான …-�ததா3ஶா††�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ  

ேபா …3�3�4M †ஶóèஸ… மா ந… ஆM…: �ரேமா†ஷ�: ||  
 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | (அ�மிD 5�ேப4 

வ ணமாவாஹயாமி | வ ண�ய இத3மாஸன� |  

வ ணாய நம: | ஸகலாராத4ைன� �வ	;சித� |) 4 

(அத2வா/அ1ல�)  

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ வ ண� �4யாயாமி |  

ஆவாஹயாமி | வ ணாய நம: |   
ர�னஸி�ஹாஸன� ஸம	பயாமி |  
பா�3ய� ஸம	பயாமி | அ	�4ய� ஸம	பயாமி |  

ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | ம�4ப	�க� ஸம	பயாமி |  

�நான� ஸம	பயாமி | �நானான'தர� ஆசமன �ய� 



84 

www. vedavms.in                                Page 84 of 422 

ஸம	பயாமி | வ��ேரா�த:ய� ஸம	பயாமி |  
உபவ �த� ஸம	பயாமி | க3'தா4D தா4ரயாமி | ஹN�3ரா 

5�5ம� தா4ரயாமி (ஸம	பயாமி) |  

அல�கரணா	�ேத2 அ%தாD ஸம	பயாமி | 46ைப: �ஜயாமி |  

 

1. ஓ� வ ணாய நம:    2. ஓ� �ரேசதேஸ நம:  
3. ஸுlப�ேண நம:    4. ஓ� அபா�பதேய நம:  
5. ஓ� மகரவாஹனாய நம:  6. ஜலாதி4பதேய நம: 

7. ஓ� பாஶஹ�தாய நம:  8. ஓ� த�	த2ராஜாய நம: | 
 

ஓ� வ ணாய நம:  | நானாவ�த4 பNமள ப�ர-46பாண� 

ஸம	பயாமி | [4ப� ஆ�4ராபயாமி | த�3பD த3	ஶயாமி | 

[4பத�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� �4	44வ�ஸுவ: | ஓ� த�2ஸ†வ� …�	-வேர‡.ய …� ப4	ேகா†3 
ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயான† �ரேசா …த3யா‡� |  
ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	ேதன பNஷி?சாமி | 

(ரா�ெரௗ - �த� �வா ஸ�ேயன பNஷி?சாமி) |  
 

ஓ� வ ணாய நம: | அ��த� ப4வ� | 

அ��ேதாப�தரணமஸி | ஓ� �ராணாய �வாஹா |  
ஓ� அபானாய �வாஹா |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா | ஓ� உதா3னாய �வாஹா |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா | 

கத3ள �ப2ல�** நிேவத3யாமி |  
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ம�3�4ேய ம�3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி |  

 

அ��தாப�தா4னமஸி | ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� 

ஸம	பயாமி | தா��3ல� ஸம	பயாமி |  

ம'�ர 46ப� ஸம	பயாமி | ஸுவ	ண 46ப� ஸம	பயாமி | 
ஸம�ேதாபசராD ஸம	பயாமி ||  
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4.2 மஹா$யாஸ-ம$
ரபாட2-�ரார�ப4: 

அதா2த: ப?சா�க3 �3ராணா� 'யாஸ�	வக�  

ஜபேஹாமா*	சனா-ப�4ேஷக-வ�தி4� ÆPயா‡�2யா�யாம:  

(*�
ர ஏகாதஶினi, மகா�
ர�, அதி�
ர�-ேஹாம
eட- 

ெச�ய� வ^ேஷச!க�)�) 
Note: The Mahanyasa Rishi here explains to his students the vidhi 

(method ) and vyakyaanam (pooja) while teaching Mahanayasam and 

hence he uses the words “வ�தி� Pயா�2யா�யாம:.  
 
Here you, as the kartha, are not doing "vidhi" ("vidhi" meaning the trial 

method as how to conduct the pooja) or "pooja vyakyaanam" (pooja 

explanation) but actually doing the pooja itself. Hence it would be more 

appropriate to say  
அதா2த: ப?சா�க3 �3ராணா� 'யாஸ�	வக�  

ஜப-ேஹாமா*-	சனா-ப�4ேஷக� கN6யமாண:  | 

 
அதா2த: ப?சா�க3  �3ராணா� 'யாஸ �	வக�  

ஜபா	;சனா-ப�4ேஷக வ�தி4� Pயா‡�2யா�யா…ம:(கN6யமாண: ) 

( �ராப�ேஷக�, ப�ரேதாஷ �ைஜ ம\T� ேஹாம�  

ெசQயாம1 நட��� ம\ற மஹா'யாஸ ெஜப�கi�5) 
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5 �ரதம: $யாஸ: (ேகஶாதி3 பாதா3$த 

$யாஸ:) 
யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…eரேகா …4ராÅபா†ப-காஶின � |  

தயா† ந �த…"வா … ஶ'த†மயா … கி3N†ஶ'தா …ப�4-சா†கஶஹீி |  

( ஶிகா2ைய நம: ) ||  1 
 

அ…�மிD-ம†ஹ…�-ய†	ண …ேவ ‡-Å'தN†ே% ப …4வா அதி†4 |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேனÅவ…-த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( ஶிரேஸ நம: ) ||  2  
 

ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ேஶா ேய  …�3ரா அதி…4 �4�யா‡� |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேனÅவ… த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( லலாடாய நம: ) ||  3  
 

ஹ…óè…ஸ--ஶு†சி …ஷ�3 வஸு†ர'தN% … ஸ�3ேதா4தா† ேவதி …3ஷ- 

த3தி†தி2	 �3ேராணஸ� | '�ஷ�3-வ†ரஸ�4-� †தஸ�3-Pேயா†ம 

ஸத…3�3ஜா ேகா …3ஜா � †த…ஜா அ†�3N …ஜா � …த� �3� …ஹ� |  

( �4 ேவா	ம�3�4யாய நம: ) | 4   
 

�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� | 

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD-�� …�ேயா	-I†%�ய… மாÅ��தா‡� | ( 
ேந�ரா�4யா� நம: ) |  5  
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நம…� � �யா†ய ச… ப�2யா†ய ச… நம†: கா …gயா †ய ச ந�…�யா†ய ச |  

( க	ணா�4யா� நம: ) |   6 
 

மா ந†�ேதா …ேக தன†ேய… மா ந… ஆM†ஷி… மா ேநா … ேகா3ஷு … மா 

ேநா … அ-ேவ†ஷு :Nஷ: | வ �…ராDமாேனா†  �3ர பா4மி…ேதா-வ †த�4	. 
ஹ…வ�6ம†'ேதா … நம†ஸா வ�ேத4ம ேத ||  

( நாஸிகா�4யா� நம: ) ||  7 
 

அ…வ…த�ய… த4"…��வóè ஸஹ†�ரா% … ஶேத†ஷுேத4 |  

நி …ஶ	ீய† ஶ…|யானா …� Iகா†2 ஶி…ேவா ந†� ஸு…மனா† ப4வ |  

( Iகா2ய நம: ) |  8  
 

ந�ல†�3:வா- ஶிதி …க.டா‡2- ஶ…	வா அ…த4: % †மாச…ரா: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |    

( க.டா2ய நம: ) | 9A  
 

ந�ல†�3:வா--ஶிதி …க.டா …2 தி3வóè†  …�3ரா உப †-Nதா: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவத4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( உபக.டா2ய நம: ) |  9B  
 

நம†�ேத அ …��வாM †தா …4யா-நா†ததாய �4� …6ணேவ ‡ |  
உ…பா4�4யா†I …த ேத… நேமா† பா…3ஹு�4யா …D தவ… த4Dவ †ேன |  

( பா3ஹு�4யா� நம: ) || 10 
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யா ேத† ேஹ…தி	-மL †f46டம … ஹ�ேத† ப …3�4வ† ேத… த4"†: |  

தயா …Å�மாD, வ�…-வத…�-�வம †ய…Kமயா … பN†�344ஜ |  

( உபபா3ஹு�4யா� நம: ) || 11 
 

பN†ேணா  …�3ர�ய† ேஹ…தி	-P� †ண��… பN†�ேவ…ஷ�ய† 
�3	ம…திர†கா …4ேயா: | அவ † �தி …2ரா ம…க4வ †�3-�4ய�-த"6வ… 

மLg4வ †�ேதா …காய … தன†யாய ��ட3ய |  

( மண�ப3'தா4�4யா� நம: ) |  12 
 

ேய த�…	�தா2ன+† �ர…சர†'தி �� …காவ†'ேதா நிஷ …�கி3ண †: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ர-ேயாஜ…ேன Åவ…த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( ஹ�தா�4யா� நம: ) || 13  
 

ஸ …�4ேயா ஜா …த� �ர†ப�4யா …மி … ஸ…�4ேயா ஜா …தாய… ைவ நேமா … 

நம†: | ப…4ேவ ப †4ேவ… நாதி†ப4ேவ ப4வ�வ … மா� | 

ப …4ேவா�3ப †4வாய … நம†: || ( அ�536டா2�4யா� நம: ) | 14A 
 

வா …ம …ேத…3வாய… நேமா‡ #ேய…6டா2ய… நம†- -ேர…6டா2ய …  

நேமா†  …�3ராய … நம…: காலா†ய… நம …: கல†வ�கரணாய …  

நேமா … ப3ல †வ�கரணாய… நேமா … ப3லா†ய… நேமா … ப3ல†�ரமத2னாய … 

நம…� ஸ	ேவ †�4தத3மனாய… நேமா† ம …ேனாDம†னாய … நம†: |  
( த	ஜன ��4யா� நம: ) | 14B 
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அ…ேகா4ேர‡�4ேயா Åத…2ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய� ஸ	ேவ…ஶ	ேவ ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: || ( ம�3�4யமா�4யா� நம: ) | 14C  
 

த�4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி | தDேனா† 
 �3ர: �ரேசா …த3யா††� || (அனாமிகா�4யா� நம: ) || 14D 

ஈஶான� ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வர� ஸ	வ†�4தா …னா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	-�3ரCம…ேணாÅதி †4பதி …	- �3ரCமா† ஶி …ேவா ேம† 
அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� || ( கன+6d2கா�4யா� நம: ) | 14E 
 

நேமா† வ: கிN…ேக�4ேயா† ேத…3வானா …óè… C�த†3ேய�4ய: |  

( C�த3யாய நம: ) || 15  
 

நேமா† க…3ேண�4ேயா† க…3ணப †தி�4ய-ச ேவா … நம †: |  
( ��6டா2ய நம: ) | 16  
 
 

நேமா … ஹிர†.யபா3ஹேவ ேஸனா …Dேய† தி …3ஶா?ச…  

பத†ேய … நம†: | ( பா	-வா�4யா� நம: ) | 17  
 

வ�#ய …D த4"†: கப …	தி3ேனா … வ�ஶ†1ேயா … பா3ண †வாóè உ…த |  

அேன†ஶD-ன …�ேயஷ†வ ஆ…44ர†�ய நிஷ…�க3தி †2: |  
( ஜட2ராய நம: ) || 18  
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ஹி …ர….ய …க…3	ப4� ஸம †வ	�த…-தா�3ேர† � …4த�ய † ஜா …த:  

பதி…ேரக† ஆt� | ஸதா†3தா4ர ��தி …2வ �'�4யா-I …ேதமா� 

க�ைம† ேத…3வாய† ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம | ( நா�4ைய நம: ) | 19  
 

மLf†46டம … ஶிவ†தம ஶி…ேவா ந† �ஸு …மனா† ப4வ |  

ப …ர…ேம P� …% ஆM†த4� நி …தா4ய… ���தி…� Æவஸா †ன …  

ஆச†ர… ப�னா†க…� ப�3�4ர…தா3க†3ஹி | ( கg2ைய நம: ) || 20 
 

ேய � …4தானா …-மதி†4பதேயா வ�ஶி …கா2ஸ †: கப …	தி†3ன: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ர-ேயாஜ…ேனÅவ…-த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( 53Cயாய நம: ) | 21  
 

ேய அDேன †ஷு வ�…வ��3�4ய †'தி … பா�ேர†ஷு… ப�ப †3ேதா … ஜனாD† |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேனÅவ…-த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( அ.டா3�4யா� நம: ) || 22  
 

ஸ … ஶி…ரா ஜா …தேவ†தா3 அ…%ர†� பர…ம� ப…த3� | ேவதா†3னா …óè…-

ஶிர†ஸி மா …தா … ஆ…M…6ம'த†� கேரா�… மா� |  

( அபானாய நம: ) | 23  

மா ேநா† ம …ஹா'த†I…த மா ேநா† அ	ப…4க� மா ந… உ% †'தI …த 

மா ந† உ%ி …த� | மா ேநா†வத�4: ப�…தர…� ேமாத மா …தர†� �N …யா 

மா ந†�த…"ேவா†  �3ர :Nஷ: | ( ஊ �4யா� நம: ) || 24  
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ஏ …ஷ ேத†  �3ரபா …4க3-�த?ஜு†ஷ�வ… ேதனா†வ…ேஸன†  

ப …ேரா jஜ†வ…ேதா-Åத�…Cயவ†தத-த4Dவா … ப�னா†கஹ�த…: 

���தி †வாஸா: | ( ஜா"�4யா� நம: ) || 25  
 

ஸ …óè…�� …6ட…ஜி�2 ேஸா†ம…பா பா†3ஹு-ஶ…�3�4c‡	�4வ-த†4Dவா … 

�ரதி†ஹிதாப�…4ர�தா†† | �3�ஹ†�பேத… பN†த�3யா … ரேத†2ன 

ரே%ா …ஹாÅமி�ராóè† அப…பா3த†4மான: |  

( ஜ�கா4�4யா� நம: ) | 26  
 

வ�-வ†� �…4த� 44வ†ன? சி …�ர� ப †3ஹு…தா4 ஜா …த? 

ஜாய†மான?ச… ய� | ஸ	ேவா … Cேய †ஷ  …�3ர-�த�ைம † 
 …�3ராய … நேமா† அ�� || ( 531பா2�4யா� நம: ) | 27 
 

ேய ப …தா2� ப †தி …2ர% †ய ஐல�3� …தா3 ய…PMத†4: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ர-ேயாஜ…ேனÅவ…-த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( பாதா3�4யா� நம: ) | 28  

அ�3�4ய †ேவாசத3தி4வ…�தா �ர†த…2ேமா ைத3Pேயா† ப� …4ஷ� | 

அஹ�ò †-ச… ஸ	வா‡D ஜ…�ப4ய …'�2 ஸ	வா‡-ச யா�தா …4Dய †: |  
( கவசாய ஹு� ) || 29  
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நேமா† ப� …31மிேன† ச கவ…சிேன † ச… நம †- - …தாய † ச 
- தேஸ…னாய† ச | ( உபகவசாய ஹு� ) ||  30 
 

நேமா† அ��… ந�ல †�3:வாய ஸஹ�ரா …%ாய† மL …f4ேஷ‡|  

அேதா …2 ேய அ †�ய… ஸ�வா†ேனா …ÅஹD ேத�4ேயா†-கர…D நம†: | ( 
ேந�ர�ரயாய ெவௗஷg ) |   31  
 

�ரI †?ச… த4Dவ†ன …�-�வI …ப4ேயா …-ரா	�ன+ †ேயா …	#யா� |  

யா-ச† ேத… ஹ�த… இஷ†வ…: பரா … தா ப †4க3ேவா வப |  

( அ��ராய ப2g ) ||   32  
 

ய ஏ…தாவ†'த-ச… �4யாóè†ஸ-ச… தி3ேஶா†  …�3ரா வ� †த�தி…2ேர |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ர-ேயாஜ…ேனÅவ…த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( இதி தி3�3ப3'த4: ) |  33 

-----------இதி �ரத2ம $யாஸ:------------ 

(ஶிகா2தி அ_
ரப ய$த� ஏக
��ஶத2!க3$யாஸ:  

தி3)3ப3$த4 ஸஹித: �ரத2ம:) 
 

6 
வ^த`ய $யாஸ: 
(%த்3ராேய� நமஸ்காரான்-த3ஶாங்க3ந்யாஸ:) 

(ஓ� நேமா ப4க3வேத  �3ராேயதி நம�காராD 'யேஸ�) 
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ஓ� நம: (j	�3�4ன+) |    ந� நம: (நாஸிகா�3ேர) |  

ேமா� நம:  (லலாடாய) |    ப4� நம: (Iகா2ய) |  

க3� நம: (க.டா2ய) |    வ� நம: (C�த3யாய) 

ேத� நம: (த3%ிண ஹ�தாய) |   � நம: (வாமஹ�தாய) |  

�3ரா� நம: (நா�4ைய) |    ய� நம: (பாதா3�4யா�) || 2 

-----------இதி 
3வ^த`ய $யாஸ:---------- 

(� �3தா4தி3 பாதா3$த- த3ஶா!க3 $யாஸ: 
3வ^த̀ய:) 

7 
�த`ய $யாஸ:  
ஸ …�3ேயா ஜா …த� �ர†ப�3யா …மி … ஸ…�3ேயா ஜா …தாய… ைவ நேமா … 

நம†: | ப…4ேவ ப †4ேவ… நாதி†ப4ேவப4வ�வ… மா� | ப…4ேவா�3ப †4வாய… 

நம†: || ( பாதா3�4யா� நம: ) | 1 
 

வா …ம …ேத…3வாய… நேமா‡ #ேய…6டா2ய… நம†- -ேர…6டா2ய …  

நேமா†  …�3ராய … நம…: காலா†ய… நம …: கல†வ�கரணாய … நேமா … 

ப3ல†வ�கரணாய… நேமா … ப3லா†ய… நேமா … ப3ல †�ரமத2னாய … நம� 

ஸ	வ†�4தத3மனாய… நேமா † ம…ேனாDம †னாய… நம †: |  
( ஊ �4யா� நம: ) | 2 

அ…ேகா4ேர‡�4ேயாÅத…2ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய� ஸ	வ …ஶ	ேவ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: ||  ( C�த3யாய நம: ) | 3 
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த�4 †ஷாய வ� …�4மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா††� || ( Iகா2ய நம: ) || 4  
 

ஈஶான� ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வரஸ	வ† �4தா …னா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	-�3ரCம…ேணாÅதி †4பதி …	 �3ரCமா† ஶி…ேவா ேம † 
அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� || ஹ�ஸ ஹ�ஸ |  

( j	�4ேன நம: ) | 5 

7.1 ஹ�ஸ கா3ய
m  

அ�ய G ஹ�ஸ கா3ய�: மஹாம'�ர�ய, அPய�த 

பர�3ரCம �ஷி:, அ"6f� ச2'த3:, பரமஹ�ேஸா ேத3வதா | 

ஹ�ஸா� ப>3ஜ� , ஹ�t� ஶ�தி: |  

ஹ�ஸூ� கீலக� ||  

பரமஹ�ஸ �ரஸாத3 ஸி�3�4ய	ேத2 ஜேப வ�ன+ேயாக3: ||  1 
 

ஹ�ஸா�  - அ�536டா2�4யா� நம: |  

ஹ�t�  - த	ஜன ��4யா� நம: |  

ஹ�ஸூ�  - ம�3�4யமா�4யா� நம: |  

ஹ�ைஸ�  - அனாமிகா�4யா� நம: |  

ஹ�ெஸௗ� - கன+6d2கா�4யா� நம: |  

ஹ�ஸ:  - கர-தல-கர-��6டா2�4யா� நம: |   2 
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ஹ�ஸா�   - C�த3யாய நம: |   

ஹ�t�    - ஶிரேஸ �வாஹா |  
ஹ�ஸூ�   - ஶிகா2ைய வஷg |  

ஹ�ைஸ�  - கவசாய ஹு� |   
ஹ�ெஸௗ� - ேந�ர�ரயாய ெவௗஷg |  

ஹ�ஸ:   - அ��ராய ப2g ||   3 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேராமிதி தி3�3ப3'த4: |  

|| �4யான� || 

க3மாக3ம�த2� க3மனாதி3 ஶூDய? சி�3lபத�3பD 

திமிராபஹார� | ப-யாமி ேத ஸ	வஜனா'தர�த2�  

நமாமி ஹ�ஸ� பரமா�மlப� ||  4 
 

*ஹ�ஸ † ஹ…�ஸாய † வ�…�3மேஹ† பரமஹ…�ஸாய† த�4மஹி | 

தDேனா† ஹ�ஸ: �ரேசா …த3யா‡� ||* 5 (*3 three times in low voice) 

ஹ�ஸ† ஹ …�ேஸதி † ேயா �3l …யா�3த†4�ேஸா  

நாம ஸ…தா3ஶிவ†: |  
ஏவ†� 'யா …ஸ வ�†தி4� �� …�வா தத†� ஸ�4ட …மார †ேப4� || 6 
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7.2  தி3)ஸ�|ட $யாஸ: - (தி3) பாலகா)  

(ேத3வதா - இ$
3ர:               தி3) - � வ/கிழ)�) 

ஓ� �4	44வ�ஸுவேரா� - ல� –  

�ராதாரமி'�3ர†-மவ�…தார-மி'�3ர…óè… ஹேவ†ஹேவ ஸு…ஹவ…óè… 

ஶூர…மி'�3ர‡� | ஹு …ேவ � ஶ…�ர� 4† ஹூ…தமி'�3ரò † 
�வ…�தி ேநா† ம…க4வா† தா …4�வ�'�3ர†: || ( TS 1.6.12.5 ) 

ல� (�4	44வ�ஸுவ:) இ'�3ராய வ#ரஹ�தாய 

ஸுராதி4பதேய ஐராவத வாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | ல� இ'�3ராய நம: | �	வ தி3�3பா4ேக3 

(லலாட�தா2ேன) இ'�3ர� ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா)  

வரேதா3 ப4வ� |  1 

(ேத3வதா: - அ)3னi     தி3): த3fிண-� வ/ஆ)3ேனய தி3) ) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ர� –  

�வDேனா† அ�3ேன … வ †ண�ய வ�…�3வாD ேத…3வ�ய … 

ேஹேடா3Åவ† யாஸிt6டா2: |  

யஜி †6ேடா …2 வCன+†தம…- ேஶாஶு†சாேனா … வ�-வா … 

�3ேவஷாóè †ஸி… �ரI †I�3�4ய…�ம� || (T.S.2.5.12.3) 
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ர� (�4	44வ�ஸுவ:) அ�3னேய ஶ�திஹ�தாய 

ேதேஜாÅதி4பதேய அஜவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய)  

உமாமேஹ-வர பா	.ஷதா3ய நம: | ர� அ�3னேய நம: |  

ஆ�3ேனயதி3�3பா4ேக3 (ேந�ர�தா2ேன) அ�3ன+�  

ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� |  2 

(ேத3வதா: - யம:      தி3) - த3fிண/ெத�)�) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ஹ� -  

ஸு…க3Dன … ப'தா …2மப †4ய� ��ேணா� | ய�மி …Dன% †�ேர ய…ம 

ஏதி … ராஜா†† | ய�மி †Dேனன-ம …�4யஷி †?ச'த ேத…3வா: | தத†3�ய 

சி …�ரóè ஹ…வ�ஷா† யஜாம | அப †பா …�மான …� ப4ர†ண�	 ப4ர'� | 

(T.B.3.1.2.11) 
ஹ� (�4	44வ�ஸுவ:) யமாய த3.ட3ஹ�தாய 

த4	மாதி4பதேய மஹிஷவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | ஹ� யமாய நம: |  

த3%ிணதி3�3பா4ேக3 (க	ண�தா2ேன) யம� ஸு�:ேதா 

(ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� |  3 
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(ேத3வதா: - நி .�தி  தி3) - த3fிண-ப�சிம/ெத- ேம�)�) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ஷ� -  

அஸு†Dவ'த…-மய†ஜமானமி;ச2-�ேத…ன-�ேய …�யா'த-

�க†ர…�யாDேவ†ஷி | அ…Dயம…�மதி†3;ச…2 ஸா த† இ…�யா  

நேமா† ேத3வ� நி	.�ேத… ��4ய †ம�� || (TS 4.2.5.4) 

ஷ�-(�4	44வ�ஸுவ:) நி	.�தேய க2g3க3ஹ�தாய 

ரே%ாதி4பதேய நரவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | ஷ� நி	.�தேய நம: | ைந	.�ததி3�3பா4ேக3 

(Iக2�தா2ேன) நி	.�தி�ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) 

வரேதா3 ப4வ� | 4 

(ேத3வதா: - வ�ண:     தி3) - ப�சிம/ேம�)�) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� வ� - 

த�வா† யாமி… �3ரCம†ணா … வ'த †3மான …�ததா3ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ  

ேபா …3�3�4M †ஶóèஸ… மா ந… ஆM…: �ரேமா†ஷ�: || (TS 2.1.11.6) 

வ�-(�4	44வ�ஸுவ:) வ ணாய பாஶஹ�தாய 

ஜலாதி4பதேய மகரவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | வ� வ ணாய நம: | ப-சிமதி3�3பா4ேக3 
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(பா3ஹு�தா2ேன) வ ண� ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) 

வரேதா3 ப4வ� |  5 

(ேத3வதா: - வா+     தி3) - உ
தர-ப�சிம/வட ேம�)� 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ய� -  

ஆ ேநா† நி…M�3ப� †4-ஶ…தின �†ப�4ர�4வ…ர� |  

ஸ …ஹ…�Nண�†ப� …4 ப †யாஹி ய…#ஞ� | வாேயா† அ…�மிD. 

ஹ…வ�ஷி † மாத3ய�வ | c…ய� பா†த �வ …�திப� …4�  

ஸதா†3ன: || (T.B.2.8.1.2) 

ய� (�4	44வ�ஸுவ:) வாயேவ ஸா�5ஶ�3�4வஜ-ஹ�தாய  

�ராணாதி4பதேய ��க3வாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | ய� வாயேவ நம: |  

வாயPய தி3�3பா4ேக3 (நாஸிகா�தா2ேன) வாM� ஸு�:ேதா 

(ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� ||   6 

(ேத3வதா_ - ேஸாம:     தி3) - உ
தர/வட)�) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ஸ� -  

வ…யóè ேஸா†ம Pர …ேத தவ† | மன†�த…eஷு… ப�3�4ர†த: | 
�ர…ஜாவ †'ேதா அஶமீஹி || (T.B.2.4.2.7) 

ஸ�-(�4	44வ�ஸுவ:)  ேஸாமாய அ��தகலஶ-ஹ�தாய 

ந%�ராதி4பதேய அ-வவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 
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பா	.ஷதா3ய நம: | ஸ� ேஸாமாய நம: |  

உ�தரதி3�3பா4ேக3 (C�த3ய�தா2ேன) ேஸாம�  

ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� ||  7 

(ேத3வதா: - ஈஶான:      தி3) - உ
தர-� வ/வத கிழ)�) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - ஶ� -  

தமLஶா‡ன …? ஜக†3த-�த…��2ஷ…�பதி� † |  
தி…4ய…?ஜி…Dவமவ†ேஸ ஹூமேஹ வ …ய� | � …ஷா ேநா… யதா …2 

ேவத†3ஸா …மஸ †�3- P� …ேத4 ர†%ி …தா பா …M-ரத†3�3த4�-

�வ…�தேய‡ || (RV.1.89.5) 

ஶ�-(�4	44வ�ஸுவ:) ஈஶானாய ஶூலஹ�தாய 

வ��3யாதி4பதேய P�ஷப4வாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | ஶ� ஈஶானாய நம: | ஐஶான தி3�3பா4ேக3 

(நாப�4�தா2ேன) ஈஶான� ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) 

வரேதா3 ப4வ� ||   8 

(ேத3வதா: - �3ரnமா    தி3) - ஊ 
4வ (skywards) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - அ� –  

அ…�ேம  …�3ரா ேம …ஹனா … ப	வ†தாேஸா P� …�ரஹ�ேய …  

ப4ர† ஹூெதௗ ஸ …ேஜாஷா‡: | ய -ஶ�ஸ †ேத ��வ …ேத  

தா4ய� † ப …#ர இ'�3ர†#ேய6டா2 அ…�மா அ†வ'� ேத…3வா: ||  
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(RV.8.63.1.2) 

அ�  (�4	44வ�ஸுவ:) �3ரCமேண ப�3மஹ�தாய 

ேலாகாதி4பதேய ஹ�ஸவாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | அ� �3ரCமேண நம: | 

ஊ	�3�4வதி3�3பா4ேக3 (j	�3த4�தா2ேன) �3ரCமா 

ஸு�:ேதா (ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� ||  9 

(ேத3வதா: - வ^k�     தி3) - அேதா4 (downwards) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� - C:� –  

�ேயா …னா �� †தி2வ�… ப4வா† Å'�% …ரா நி …ேவஶ†ன� |  

ய;சா†2ன …- ஶ	ம† ஸ …�ரதா‡2: || (TA. 6.1.10) 

C:�-(�4	44வ�ஸுவ:) வ�6ணேவ ச�ரஹ�தாய 

நாகா3தி4பதேய க3 ட3வாஹனாய ஸா�கா3ய ஸாMதா4ய 

ஸஶ�தி பNவாராய (ஸ	வால�கார�4ஷிதாய) உமாமேஹ-வர 

பா	.ஷதா3ய நம: | C:� வ�6ணேவ நம: |  

அேதா4தி3�3பா4ேக3 (பாத3�தா2ேன) வ�6J�ஸு�:ேதா 

(ஸு�ரஸDேனா) வரேதா3 ப4வ� ||   10 

7.2 ேஷாட3ஶா!க3 ெரௗ
3mகரண�  
(TS 1.3.3.1 ) 

வ� …�4ர†ஸி �ர…வாஹ†ேணா… ெரௗ�3ேர …ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: |  1   
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வCன+†ரஸி ஹPய …வாஹ†ேனா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: |  2 
 

-வா …�ேரா†Åஸி… �ரேச†தா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 3 

�…ேதா†2Åஸி வ�…-வேவ†தா …3 ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 4 
 

உ…ஶிக†3ஸிக…வ � ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 5 
 

அ�கா†4Nரஸி … ப3�பா†4: … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 6 
 

அவ …�Mர†ஸி … �3வ†�வா…D ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 7 
 

ஶு…'�3�4cர†ஸி மா	ஜா …qேயா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 8 
 

ஸ …�ராட †3ஸி �� …ஶாe … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 9 
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பN …ஷ�3ேயா†ஸி … பவ†மாேனா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா†  ஹிóèt: | 10 
 

�ர…த�வா†Åஸி… நப †4�வா …ன ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: |  11 

அஸ †��6ேடாÅஸி ஹPய…ஸூேதா …3  ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன 

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: |  12 
 

� …ததா†4மாஸி … ஸுவ †	#ேயாத�… ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 13 
 

�3ரCம †#ேயாதிரஸி… ஸுவ†	தா4மா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 14 
 

அ…ேஜா ‡Å�ேயக†பா…�3 ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 15 
 

அஹி†ரஸி 4…3�3�4ன+ேயா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 16 
 

�வக3�தி2க3ைத� ஸ	வபாைப: �ரI;யேத | 

ஸ	வ�4ேத6வபராஜிேதா ப4வதி |  
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தேதா2 �4த-�ேரத-ப�ஶாச-�3ரCமரா%ஸ-ய%-யம[3த-

ஶாகின �-டா3கின �-ஸ	ப--வாபத3-P�-சிக-த�கரா-�4ப�3ரவா-

�4பகா4தா: | ஸ	ேவ (�ரஹா:) ஜவல'த� ப-ய'� | மா� 

ர%'� | யஜமான� ஸ5f�ப3� ர%'� | ஸ	வாD 

ப4�தஜனாD (மஹாஜனாD) ர%'� | 17 

-----------இதி 
�த̀ய: $யாஸ:------------ 
பாதா3தி � 
3தா4$த� பrசா!க3 $யாஸ: 
�த̀ய: 

8 சe 
த $யாஸ: (�3nயாதி3 

ம_தகா$த� ஷட!க3 $யாஸ:)  

8.1 மேனா… cேயாதி †  
மேனா … #ேயாதி †	 ஜுஷதா …மா#ய…� Æவ�;சி †2Dன� Æய…#ஞóè 

ஸமி …மD த†3தா4� | யா இ…6டா உ…ஷேஸா† நி …� ச†-ச… தா� 

ஸ'த†3தா4மி ஹ…வ�ஷா† �4� …ேதன† | ( 53Cயாய நம: ) | 1 
(TS 1.5.10.2) 
 

அேபா‡3�3�4ய…-�3ன+�-ஸ…மிதா …4 ஜனா†னா …� �ரதி † ேத…4"மி †வாய…த� 

I …ஷாஸ‡� | ய…Cவா இ †வ…  �ர வ…யா-I …#ஜிஹா†னா …: �ர 
பா …4னவ†� ஸி�ரேத… நாக…ம;ச†2 |  
( நா�4ைய நம: ) | 2 (TS 4.4.4.1 & 2) 

 

அ…�3ன+	j …	�3தா4 தி …3வ: க…5�பதி†: ��தி…2Pயா அ…ய� |  

அ…பாóè ேரதாóè †ஸி ஜிDவதி | ( C�த3யாய நம: ) | 3 (TS 1.5.5.1) 
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j …	�3தா4ன†�-தி…3ேவா அ†ர…தி� �� †தி …2Pயா ைவ‡-வான …ர-

�� …தாய † ஜா …தம …�3ன+� |  

க…வ�óè ஸ…�ராஜ…-மதி†தி …2? ஜனா†னா-மா …ஸDனா பா�ர†?- 

ஜனய'த ேத…3வா: | ( க.டா2ய நம: ) | 4 (TS 1.4.13.1) 

ம	மா†ண� ேத… வ	ம †ப�4 -சா2த3யாமி… ேஸாம†��வா … 

ராஜா …Å��ேத†னா…ப�4வ†�தா� | உ…ேரா	வ: †ேயா … வN†வ�ேத 

அ��… ஜய†'த…D �வாம"† மத3'� ேத…3வா: |  

( Iகா2ய நம: ) |  5 (TS 4.6.4.5) 

 

ஜா …தேவ†தா …3 யதி †3 வா பாவ…ேகாÅஸி† | ைவ-வான …ேரா யதி†3  

வா ைவ�4M…ேதாÅஸி † | ஶ� �ர…ஜா�4ேயா … யஜ†மானாய  

ேலா …க� | ஊ	ஜ…� 46d…D த3த†3-த…3�4யாவ†-P��2�வ || 6   

(TB 3.10.5.1) ( ஶிரேஸ நம: ) || 

8.2 ஆ
மரfா  
(T.B.2.3.11.1 to T.B.2.3.11.4) for para for full "8.2") 

 

�3ரCமா‡�ம…D-வத†3��ஜத | தத†3காமயத |  

ஸமா …�மனா† ப�4ேய …ேயதி † | ஆ�ம …Dனா-�ம …Dன+�யா-ம†'�ரயத | 

த�ைம † த3ஶ…மóè ஹூ…த: �ர�ய†-�ேணா� |  
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ஸ த3ஶ†ஹூேதாÅப4வ� | த3ஶ†ஹூேதா ஹ… ைவ நாைம…ஷ: | 

த� Æவா ஏ …த� த3ஶ†ஹூத…óè… ஸ'த‡� | த3ஶ†ேஹா …ேத�யா- 

ச†%ேத ப …ேராே% †ண | ப…ேரா% †�Nயா இவ … ஹி ேத…3வா: || 1 
 

ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ஸ�த…மóè ஹூ…த: 

�ர�ய†-�ேணா� | ஸ ஸ …�தஹூ†ேதாÅப4வ� | ஸ…�தஹூ†ேதா 

ஹ… ைவ நாைம…ஷ: | த� Æவா ஏ …தóè ஸ�தஹூ†த…óè… ஸ'த‡� | 

ஸ …�தேஹா …ேத�யாச†%ேத ப …ேராே% †ண |  

ப …ேரா% †�Nயா இவ… ஹி ேத…3வா: ||  2 
 

ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ஷ…6ட2óè  

ஹூ…த: �ர�ய†-�ேணா� | ஸ ஷg3�†4ேதாÅப4வ� |  

ஷg3�†4ேதா ஹ… ைவ நாைம…ஷ: | த� Æவா ஏ…தóè ஷg3� †4த…óè… 

ஸ'த‡� | ஷg3ேடா …4ேத�யாச†%ேத ப…ேராே% †ண |  

ப …ேரா% †�Nயா இவ… ஹி ேத…3வா: ||  3 
 

ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ப?ச…மóè ஹூ…த: 

�ர�ய†-�ேணா� | ஸ ப?ச†ஹூேதாÅப4வ� | ப?ச†ஹூேதா 

ஹ… ைவ நாைம…ஷ: | த� Æவா ஏ …த� ப?ச†ஹூத…óè… ஸ'த‡� | 

ப?ச†ேஹா …ேத�யாச†%ேத ப …ேராே% †ண | ப…ேரா% †�Nயா இவ… 
ஹி ேத…3வா: ||  4 
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ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ச�…	த2óè ஹூ…த: 

�ர�ய†-�ேணா� | ஸ ச�†	ஹூேதாÅப4வ� |  

ச�†	ஹூேதா ஹ… ைவ நாைம…ஷ: |  

த� Æவா ஏ …த? ச�†	ஹூத…óè… ஸ'த‡� | ச�†	ேஹா …ேத�யா- 

ச†%ேத ப …ேராே% †ண | ப…ேரா% †�Nயா இவ … ஹி ேத…3வா: || 5 
 

தம†�3ரவ �� | �வ� Æைவ ேம… ேநதி †36ட2óè ஹூ…த: 

�ர�ய†-ெரௗஷ�: | �வைய†-நானா�2யா …தார… இதி† |  

த�மா …D"ைஹனா …ò … -ச†�	ேஹாதார… இ�யாச†%ேத |  

த�மா‡;s2-l …ஷு: 4 …�ராணா …óè… C��3ய †தம: |  

ேநதி †36ேடா …2 C��3ய†தம: | ேநதி †36ேடா …2 �3ரCம†ேணா 

ப4வதி | ய ஏ …வ� Æேவத†3 ||  6 
ஆ
மேன… நம: || 

------------இதி சe 
த2 $யாஸ:------------ 

�3nயாதி3 ம_தகா$த ஷட3!க3 $யாஸ: சe 
த2: 
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9  பrசம $யாஸ: 
9.1 ஶிவ ஸ!கsப:  
(Rig veda Khila Kaandam , 4th Capter , 11th Suktam – for full 9.1) 
 

ேயேன …த3� �…4த� 44வ†ன� ப4வ� …6ய� பN†�3�ஹ�த-ம…��ேத†ன … 

ஸ	வ‡� | ேயன † ய…#ஞ�தா†யேத (ய …#ஞ��ரா†யேத) ஸ …�த 
ேஹாதா … தDேம … மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||   1 
 

ேயன … க	மா†ண� �ர…சர†'தி … த�4ரா … யேதா† வா …சா மன†ஸா…  

சா …ய'தி † | ய�2 ஸ …�மிதம"† ஸ …�Æய'தி † �ரா …ண�ன…�  

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� || 2 
 

ேயன … க	மா‡.ய …பேஸா† மன �…ஷிேணா † ய…#ேஞ �� †.வ'தி 

வ� …த3ேத†2ஷு… த�4ரா‡: | யத†3� …	வ� Æய…Kம'த: �ர…ஜானா …�  

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� || 3 
 

ய��ர…#ஞான†-I …த ேசேதா … �4�தி†-ச… ய##ேயாதி†- 
ர…'தர…�� †த� �ர…ஜாஸு † | ய�மா …Dன �…ேத கி?ச…ன க	ம † 
�N…யேத… தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம †�� || 4 

ஸு…ஷா …ர…தி2 ர-வா†ன+வ… யDம †"…6யா‡D-ேநன �…யேத†-Åப>…4ஶுப�†4	 

வா …ஜின † இவ | C���ர†தி…6ட2� Æயத†3ஜி …ர? ஜவ�†6ட…2D 

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� ||  5 
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ய�மி…D-�ச…�-ஸாம…-யஜூóè†ஷி … ய�மி†D �ரதி6d…2தா 

ர†த…2னாபா†4-வ�…வாரா‡: | ய�மிò † -சி …�தóè ஸ	வ…ேமாத†� 

�ர…ஜானா …D தDேம … மன †- ஶி…வஸ †�க…1பம†�� ||  6 
 

யத3�ர† ஷ …6ட2D �N …ஶதóè† ஸு…வ �ர†� Æய…#ஞ�ய † 5…3Cய� 

நவ† நாவ…மாQய ‡� | த3ஶ…ப?ச†�N …óè…ஶத…� Æய�பர†? ச…  

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� || 7 
 

ய#ஜா�3ர†ேதா […3ரI …ைத3தி… ைத3வ …D த�†3 ஸு…�த�ய… 

தைத…2ைவதி † | [3ர�க…3ம? #ேயாதி †ஷா …? #ேயாதி …ேரக…D 

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� || 8 
 

ேயேன …த3� Æவ�-வ…? ஜக†3ேதா ப …3�4வ … ேய ேத…3வாப�†  
மஹ…ேதா ஜா …தேவ †தா3: | தேத…3வா�3ன+-�தம †ேஸா … 

#ேயாதி …ேரக…D தDேம… மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 9 
 

ேயன … �3ெயௗ: �� †தி …2வ � சா …'தN†%? ச… ேய ப	வ†தா:  
�ர…தி3ேஶா … தி3ஶ†-ச | ேயேன…த3? ஜக…3�3Pயா�த†�  

�ர…ஜானா …D தDேம … மன †- ஶி…வஸ †�க…1பம†�� || 10 
 

ேய ம †ேனா… C�த†3ய…� Æேய ச† ேத…3வா ேய தி …3Pயா  

ஆேபா … ேய ஸூ	ய †ர-மி: |  ேத -ேரா�ேர… ச%ு†ஷ� 

ஸ …?சர†'த…D தDேம… மன†- ஶி…வஸ †�க…|பம †�� || 11 
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அசி †'�ய …?சா �ர†ேமய…?ச… Pய…�தா …-Pய�த† பர…?ச ய†� |  
ஸூKமா‡� ஸூ%மத†ர? #ேஞ …யD தDேம … மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 12 
 

ஏகா† ச த…3ஶ ஶ…த?ச† ஸ …ஹ�ர†?-சா …Mத†?ச நி …Mத†?ச �ர…Mத…?- 

சா	4†3த3?ச… 'ய†	43த3?ச ஸI…�3ர-ச… ம�3�4ய…?-சா'த†-ச 

பரா …	த4-ச … தDேம… மன†- ஶி…வஸ†�க…1பம †�� ||  13 
 

ேய ப †?ச…ப?ச† த3ஶ ஶ…தóè ஸ…ஹ�ர†-ம …Mத…D 'ய†	43த3? ச |  

ேத அ†�3ன+-சி …�ேய6ட †கா …-�தóè ஶ: †ர…D தDேம… மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  14 
 

ேவதா …3ஹேம …த� 4† ஷ� ம …ஹா'த†-மாதி …3�ய-வ†	ண …'  

தம†ஸ …: பர†��தா� | ய�ய… ேயான+ …� பN …ப-ய†'தி … த�4ரா …� 

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� ||  15 
 

ய�ேய…த3D த�4ரா‡: 4 …ன'தி † க…வேயா‡ �3ர …Cமாண † ேம…தD �வா† 
P�ணத… இ'�‡3� | �தா …2வ …ர? ஜ�க†3ம…D �3ெயௗரா†கா …ஶD 

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� ||  16 
 

பரா‡�பரத†ர? ைசவ … ய…�பரா‡-ைசவ… ய�ப †ர� | ய …�பரா‡�பர†ேதா 
#ேஞ …ய …D தDேம… மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  17 
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பரா‡�பரத†ேரா �3ரCமா … த…�பரா‡�பர…ேதா ஹ †N: | த…�பரா‡�- 

பர†ேதா Åத�…4ஶ…�தDேம… மன†- ஶி…வஸ †�க…1பம †�� ||  18 
 

யா ேவ †தா …3தி3ஷு† கா3ய�: … ஸ	வ…Pயாப� † மேஹ…-வ: | 

��3யஜு†�-ஸாமா-த2	ைவ…-ச… தDேம … மன†-  

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 19 
 

ேயா ைவ † ேத…3வ� ம †ஹாேத3வ…� �ர…ணவ†� பர…ேம-வ†ர� |  

ய�ஸ	ேவ † ஸ	வ † ேவைத3-ச… தDேம … மன †- 

ஶி …வஸ †�க…பம†�� ||  20 
 

�ரய†த…: �ரண †ேவா�கார…� �ர…ணவ †� 4 …ேஷா�த†ம� |  

ஓ�கா †ர…� �ரண †வா�மா …ன …D தDேம… மன†-  

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  21  
 

ேயாÅெஸௗ† ஸ …	ேவஷு† ேவேத3ஷு … ப…g2யேத‡ Cயஜ…  
ஈ-வ†ர: | அகாேயா† நி	5 †3ேணா Cயா …�மா … தDேம … மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 22 

 
ேகா3ப�…4	-ஜு6ட…D த4ேன†ன … CயாM†ஷா ச… ப3ேல†ன ச |  

�ர…ஜயா† ப …ஶுப�†4: 46கரா …%D தDேம… மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 23 
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ைகலா†ஸ … ஶிக†2ேர ர…�ேய… ஶ…�கர †�ய ஶி…வால†ேய |  

ேத…3வதா‡� த�ர† ேமாத3'ேத… தDேம… மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  24 
 

�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� | 

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD �� …�ேயா	I †%�ய… மாÅ��தா …� 
தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� ||  25 
 

வ� …-வத†- ச%ு …த வ�…-வேதா† Iேகா2 வ� …-வேதா†  
ஹ�த உ…த வ� …-வத†�பா� | ஸ� பா …3ஹு�4யா …� நம †தி … 
ஸ�ப †த�ைர…	 �4யாவா†��தி …2வ � ஜ…னய†D ேத…3வ ஏக…�  

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� ||  26 
 

ச…�ேரா† ேவ…தா3ன†த�4ய>த… ஸ …	வஶா‡��ரம …ய� Æவ�†�3: |  

இ…தி …ஹா …ஸ…4 …ரா…ணா …னா…D தDேம… மன†-  

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  27 
 

மா ேநா† ம …ஹா'த†I…த மா ேநா† அ	ப…4க� மா ந… உ% †'தI …த 

மா ந† உ%ி …த� | மா ேநா† வத�4: ப�…தர…� ேமாத மா …தர†� �N …யா 

மா ந†�த…"ேவா†  �3ர :Nஷ …�தDேம… மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||   28 
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மா ந†�ேதா …ேக தன†ேய… மா ந… ஆM†ஷி… மா ேநா … ேகா3ஷு … மா 

ேநா … அ-ேவ†ஷு :Nஷ: || வ �…ராDமாேனா†  �3ர பா4மி …ேதாவ †த�4	. 
ஹ…வ�6ம†'ேதா … நம†ஸா வ�ேத4ம ேத… தDேம… மன†- 

ஶி …வஸ †�க…|பம †�� ||  29 
 

� …தóè ஸ …�ய� ப †ர� �3ரCம… 4 … ஷ†� ��6ண …ப��க†3ல� | 

ஊ…	�3�4வேர†த� Æவ� †lபா …%…� வ� …-வl †பாய… ைவ நேமா … 

நம…�தDேம… மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 30 
 

க�3 …�3ராய… �ரேச†தேஸ மL …f46ட†மாய… தPய †ேஸ |  

ேவா …ேசம… ஶ'த†மóè C� …ேத3 | 

ஸ	ேவா … Cேய†ஷ  …�3ர�த�ைம †  …�3ராய…  

நேமா† அ��… தDேம … மன†: ஶி…வஸ †�க…1பம†�� ||  31 
 

�3ரCம † ஜ#ஞா …ன� �ர†த…2ம� 4…ர�தா …-�3வ�t†ம …த�- 

ஸு… ேசா† ேவ…ன ஆ†வ: | ஸ 4…3�4ன+யா† உப …மா அ†�ய 

வ� …6டா2�-ஸ…த-ச… ேயான+ …-மஸ†த-ச… வ�வ…�தDேம …  

மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  32 
 

ய: �ரா†ண …ேதா நி †மிஷ …ேதா ம †ஹி …�ைவக… இ�3-ராஜா … ஜக†3ேதா 
ப …3�4வ† |  
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ய ஈேஶ† அ…�ய �3வ�…பத…3- ச�†6பத…3: க�ைம† ேத…3வாய † 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம … தDேம… மன†- ஶி …வஸ †�க…1பம†�� || 33 
 

ய ஆ‡�ம …தா3 ப†3ல…தா3 ய�ய… வ�-வ † உ…பாஸ†ேத �ர…ஶிஷ…� 

Æய�ய† ேத…3வா: | ய�ய † சா …2யா���த…� Æய�ய† ��…�M: 

க�ைம† ேத…3வாய† ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம… தDேம … மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||   34 
 

ேயா  …�3ேரா அ …�3ெனௗ ேயா அ…�2ஸு ய ஓஷ†த�4ஷு… ேயா 

 …�3ேரா வ�-வா … 44வ†னாÅÅவ�…ேவஶ… த�ைம†  …�3ராய … நேமா† 
அ��… தDேம… மன†- ஶி…வஸ †�க…1பம †�� ||  35 
 

க…3'த…4�3வா …ராD �†3ராத4	ஷா …� நி …�ய4†6டா� க: …ஷிண �‡� | 

ஈ …-வ:óè† ஸ	வ† �4தானா …D தாமி …ேஹாப †Cவேய … -Nய …D 

தDேம… மன†- ஶி …வஸ†�க…1பம†�� || 36 
 

ய இத3óè † ஶிவ†ஸ�க…1ப …óè… ஸ…தா3 �4யா†ய'தி… �3ராCம†ணா: |  

ேத ப†ர� ேமா% †� க†3மி6ய…'தி… தDேம … மன†- 

ஶி …வஸ †�க…1பம†�� ||  37 

n�த3யாய நம†: 
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korvai for SivasangkalpaM  

       1.  ேயேனத3� , ேயன க	மாண�, ேயனக	மா.யபேஸா,  

ய� �ர#ஞான(��), ஸுஷாரதி2	, ய�மி''�ேசா, யத3�ர 

ஷ6ட2� , ய#ஜா�3ரேதா, ேயேனத3� , ேயன �3ெயௗ:  

��தி2வ � த3ஶ | 

2.  ேய மேனா C�த3ய, மசி '�ய, ேமகா ச, ேய ப?ச, 

ேவதா3ஹேமத� , ய�ேயத3� த�4ரா: , பரா� பரதர� ைசவ,  

பரா� பரதேரா �3ரCமா, யா ேவதா3தி3ஷு,  

ேயா ைவ ேத3வ� த3ஶ | 

3.  �ரயேதா, ேயாெஸௗ, ேகா3ப�4	 ஜு6ட�, ைகலாஸ ஶிக2ேர, 

�	ய�ப3க� , வ�-வத-ச%ு, -ச�ேரா ேவதா3',  

மாேனா மஹா 'த�, மான�ேதாக, �த(��) ஸ�ய� த3ஶ | 

4.  க�3 �3ராய, �3ரCமஜ#ஞான� , ய: �ராண ேதா , ய 

ஆ�மதா3, ேயா  �3ேரா, க3'த4�3வாரா� , ய இத3(��) 

ஶிவஸ�க1ப(��) ஸ�த�N(��)ஶ�. 
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9.2 |�ஷ ஸூ)த�  
(T.A.3.12.1 to T.A.3.12.7) 

ஸ …ஹ�ர†ஶ	ீ.ஷா … 4 †ஷ: | ஸ …ஹ…�ரா …%� ஸ …ஹ�ர†பா� | 
ஸ �4மி� Æவ� …-வேதா† P�…�வா |  

அ�ய†தி6ட2�3-த3ஶா�5 …3ல� | 4 †ஷ ஏ …ேவத3óè ஸ	வ‡� |  

ய�� …4த� Æய;ச… ப4Pய ‡� | உ…தா�� †த…�வ-�ேயஶா†ன: |  

யத3Dேன†னாதி …-ேராஹ †தி | ஏ…தாவா†ன�ய மஹி …மா |  

அேதா … #யாயாò †-ச… � †ஷ: || 1 
 

பாேதா‡Å�ய… வ�-வா† � …4தான+† | �N…பாத†3�யா …-��த†'தி …3வ� | 

�N…பா[…3	�4�3வ உைத…3� 4 †ஷ: | பாேதா‡3Åேய…ஹா 

ÅÅப †4வா…�4ன†: | தேதா… வ�6வ…� Pய†�ராம� |  

ஸா …ஶ…னா…ன…ஶ…ேன அ…ப�4 | த�மா‡�3 வ� …ராட†3ஜாயத |  

வ� …ராேஜா … அதி …4 � †ஷ: | ஸ ஜா…ேதா அ�ய†N;யத |  

ப …-சா�3 �4மி …மேதா† 4 …ர: || 2 
 

ய�4 †ேஷண ஹ …வ�ஷா‡ | ேத…3வா ய …#ஞ-மத†Dவத | 

வ…ஸ …'ேதா அ†�யா-t …தா3#ய‡� |  

�3: …6ம இ…�4ம- ஶ…ர�3த…4வ�: | ஸ …�தா�யா†ஸD பN…த4ய †: | 
�N� ஸ …�த ஸ …மித†4: �� …தா: | 

ேத…3வா ய�4ய …#ஞD த†Dவா …னா: |  
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அப †3�4னD … 4 †ஷ� ப …ஶு� || 

த� Æய…#ஞ� ப…3	….ஹிஷி … �ெரௗ%DD† |  
4 †ஷ� ஜா …தம†�3ர…த: || 3 

 

ேதன† ேத…3வா அய†ஜ'த | ஸா …�4யா �ஷ†ய-ச… ேய | 

த�மா‡�3 ய…#ஞா�2 ஸ †	வ…ஹுத†: |  
ஸ��4� †த� ��ஷதா …3#ய� |  

ப …ஶூò�தாò-ச†�ேர வாய …PயாD† |  
ஆ…ர….யாD-�3ரா …�யா-ச… ேய |  

த�மா‡�3 ய…#ஞா�2 ஸ	வ…ஹுத†: |  

�ச…: ஸாமா†ன+ ஜ#ஞ|ேர | ச'தா3óè †ஸி ஜ#ஞ|ேர… த�மா‡� | 
யஜு…�த�மா †-த3ஜாயத || 4 

 

த�மா … த3-வா† அஜாய'த | ேய ேக ேசா†ப …4யாத†3த: | 
கா3ேவா† ஹ ஜ#ஞ|ேர… த�மா‡� | த�மா‡#ஜா …தா அ†ஜா …வய†: | 

ய�4 †ஷ …� ÆPய †த3�4: | க…தி…தா4 Pய†க1பயDD | 

Iக…2� கிம†�ய… ெகௗ பா …3ஹூ | கா�…l பாதா†3_;ேயேத | 

�3ரா …Cம …ேணா‡�ய… Iக†2மாt� |  

பா …3ஹூ ரா†ஜ…Dய†: �� …த: || 5 

ஊ…l தத†3�ய… ய�3ைவ-ய †: |  
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ப …�3�4யாóè ஶூ…�3ேரா அ†ஜாயத: | ச…'�3ரமா … மன †ேஸா ஜா …த: | 

சே%ா …� ஸூ	ேயா† அஜாயத |  

Iகா …2தி'�ர†--சா …�ன+-ச† | �ரா …ணா�3 வா …Mர† ஜாயத | 

நா�4யா† ஆtத…3'தN†%� |  

ஶீ…	.6ேணா �3ெயௗ� ஸம†வ	தத |  

ப …�3�4யா� �4மி …	தி3ஶ …- -ேரா�ரா‡� |  

ததா†2 ேலா …காóè அ†க1பயDD || 6 
 

ேவதா …3ஹேம …த� 4 †ஷ� ம …ஹா'த� ‡ | ஆ…தி …3�யவ†	ண …� 

தம†ஸ …�� பா …ேர | ஸ	வா†ண� l …பாண�† வ�…சி�ய … த�4ர†: |  
நாமா†ன+ �� …�வாப� …4வத…3D …. யதா3�ேத‡ | 
தா …4தா 4 …ர�தா …-�3யI †தா3 ஜ…ஹார† | ஶ…�ர: �ரவ�…�3வாD-

�ர…தி3ஶ …- சத†�ர: | தேம…வ� Æவ� …�3வான …��த† இ …ஹ ப †4வதி | 

நாDய: ப'தா …2 அய†னாய வ��3யேத | ய…#ேஞன† ய…#ஞ ம†யஜ'த 

ேத…3வா: | தான+ … த4	மா†ண� �ரத…2மாDயா†ஸDD | 

ேத ஹ… நாக†� மஹி …மான†� ஸச'ேத |  

ய�ர… �	ேவ† ஸா …�3�4யா� ஸ'தி† ேத…3வா: || 7 
ஶிரேஸ _வாஹா 

 
 

 



120 

www. vedavms.in                                Page 120 of 422 

9.3 உ
தர நாராயண�  
(T.A.3.13.1 to T.A.3.13.2) 

அ…�3�4ய� ஸ��4த: ��தி …2Pைய ரஸா†;ச | வ� …-வக†	மண…: 

ஸம†வ	த…தாதி †4 | த�ய … �வ6டா† வ�…த3த†4�3l …பேம †தி | 
த�4 †ஷ�ய… வ�-வ … மாஜா†ன…ம�3ேர‡ | 1  
 

ேவதா …3ஹேம …த� 4 †ஷ� ம …ஹா'த‡� |  

ஆ…தி…3�ய வ†	ண …'தம †ஸ …: பர†�தா� |  

தேம…வ� Æவ�…�3வான …��த† இ…ஹ ப†4வதி |  

நாDய: ப'தா †2 வ��3ய…ேதÅய†னாய | 2 
 

�ர…ஜாப †தி-சரதி … க3	ேப †4 அ…'த: | அ…ஜாய†மாேனா ப3ஹு…தா4 

வ�ஜா†யேத | த�ய … த�4ரா …: பN†ஜான'தி … ேயான+ ‡� |   

ம:†சீனா� ப …த3மி †;ச2'தி ேவ…த4ஸ†: | 3 
 

ேயா ேத…3ேவ�4ய … ஆத†பதி | ேயா ேத…3வானா‡� 4 …ேராஹி †த: | 
�	ேவா … ேயா ேத…3ேவ�4ேயா† ஜா …த: |  

நேமா†  …சாய … �3ராCம †ேய | 4 
 

 ச†� �3ரா …Cமா? ஜ…னய †'த: | ேத…3வா அ�3ேர …  

தத†3�3 வDD | ய��ைவ…வ� �3ரா‡Cமேணா வ�…�3யா� |  

த�ய † ேத…3வா அஸ …Dவேஶ‡ | 5  
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C:-ச† ேத ல…KமL-ச… ப�Dெயௗ ‡ |  
அ…ேஹா …ரா…�ேர பா …	.-ேவ | ந% †�ராண� l …ப� |  

அ…-வ�ெனௗ… Pயா�த‡� |  

இ…6ட� ம †ன+ஷாண | அ…I� ம †ன+ஷாண |  

ஸ	வ†� மன+ஷாண | 6  
ஶிகா2ைய வஷ� 

9.4  அ�ரதிரத2�  
(TS 4.6.4.1 to TS 4.6.4.5) 

ஆ…ஶு- ஶிஶா†ேனா P�ஷேபா4 ந M�4ேமா க†4னாக…4ன: 

ே%ாப †4ண-ச	.ஷண�…னா� | ஸ …��ர'த†3ேனாÅன+மி…ஷ ஏ†க 

வ �…ர-ஶ …தóè ேஸனா† அஜய�2 ஸா …கமி'�3ர†: |  
ஸ …��ர'த†3ேனனா நிமி…ேஷண † ஜி …6Jனா† M�கா …ேரண† 
�3-;யவ…ேனன† �4� …6Jனா‡ | ததி3'�3ேர†ண ஜயத… 

த�2ஸ†ஹ�4வ …� ÆMேதா†4 நர… இஷு† ஹ�ேதன … P�6ணா‡ |  

ஸ இஷு†ஹ�ைத…� ஸ நி†ஷ …�கி3ப� †4	 வ…ஶ ீஸò�ர†6டா …  

ஸ Mத…4 இ'�3ேரா† க…3ேணன† | ஸ …óè…��6ட…-ஜி�2 ேஸா†ம …பா 

பா†3ஹு-ஶ…	�3�4c‡	�4வ த†4Dவா … �ரதி †ஹிதா-ப� …4ர�தா‡ | 

�3�ஹ †�பேத… பN†த�3யா … ரேத†2ன ரே%ா …ஹாÅமி�ராóè †  
அப …பா3த†4மான: | 1 
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�ரப …4?ஜ'�2 ேஸனா‡: �ர�� …ேணா M…தா4 ஜய †Dன …�மாக†-
ேம��3யவ�…தா ரதா†2னா� | ேகா …3�ர…ப�…4த†3� ேகா …3வ�த…3� 

Æவ#ர†பா3ஹு…? ஜய†'த…ம#ம † �ர�� …ண'த…-ேமாஜ†ஸா |  

இ…மóè ஸ †ஜாதா … அ"†வ �ரய�4வ…மி'�3ரóè† ஸகா …2ேயாÅ"…  

ஸóè ர†ப4�4வ� | ப …3ல…வ�…#ஞா …ய�-�த2வ�†ர…: �ரவ �†ர…�-

ஸஹ†�வான. வா …ஜ� ஸஹ†மான உ…�3ர: | அ…ப�4வ �†ேரா 
அ…ப�4ஸ†�வா ஸேஹா …ஜா ைஜ�ர†மி'�3ர… ரத…2மாதி †6ட2 

ேகா …3வ�� | அ…ப�4ேகா …3�ராண� … ஸஹ †ஸா … 3ஹ †மாேனாÅதா …3ேயா  

வ �…ர-ஶ …த-ம†DM …N'�3ர†: |  2 
 

�…3-;ய…வ…ன: �� †தனா …ஷாட†3 M…�3�4ேயா‡-Å�மாக…óè… ேஸனா† 
அவ�… �ர M…�2ஸு | இ'�3ர† ஆஸாD ேந…தா �3�ஹ …�பதி…	-

த3%ி †ணா ய …#ஞ: 4 …ர ஏ †�… ேஸாம †: | ேத…3வ…ேஸ…னானா†- 
மப�4ப4?-ஜத�…னா? ஜய†'த�னா� ம… ேதா† ய…'�வ�3ேர‡ | 
இ'�3ர†�ய… P�6ேணா … வ †ண�ய … ரா#ஞ † ஆதி …3�யானா‡� 

ம … தா …óè… ஶ	�3த†4 உ…�3ர� | ம…ஹாம †னஸா� 44வன;ய…வானா …� 

ேகா4ேஷா† ேத…3வானா …? ஜய †தா … Iத†3�தா2� |  

அ…�மாக…-மி'�3ர…�-ஸ�� †ேதஷு �3வ …ேஜ-6வ…�மாக…�  

Æயா இஷ†வ …�தா ஜ†ய'� | 3 
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அ…�மாக†� Æவ �…ரா உ�த†ேர ப4வ'�வ…�மா"† ேத3வா அவதா … 

ஹேவ†ஷு | உ�3த†4	.ஷய மக4வ…Dனா-M†தா …4DM�2-ஸ�வ †னா� 

மாம…கானா …� மஹாóè†ஸி | உ�3P� †�ரஹD வா …ஜினா …� 

Æவாஜி †னா…DM�3 ரதா†2னா …? ஜய†தாேம�…  

ேகா4ஷ†: | உப … �ேரத… ஜய †தா நர��தி …2ரா வ†� ஸ'� 

பா …3ஹவ †: | இ'�3ேரா† வ…- ஶ	ம† ய;ச2�வனா-�4� …6யா 

யதா2Åஸ†த2 | அவ†��6டா … பரா† பத… ஶர†Pேய…  

�3ரCம †ஸóèஶிதா | 4 
 

க3;சா …2மி�ரா …ன �ர வ� †ஶ… ைமஷா …� க?ச…ேனா;சி †2ஷ: | 

ம	மா†ண� ேத… வ	ம †ப�4-சா2-த3யாமி … ேஸாம †��வா … 

ராஜா …Å��ேத†னா…ப�4 வ†�தா� | உ…ேரா	வ: †ேயா … வN†வ�ேத 

அ��… ஜய†'த…D �வாம"† மத3'� ேத…3வா: |  

ய�ர† பா …3ணா�-ஸ …�பத†'தி 5மா …ரா வ� †ஶி…கா2 இ†வ |  

இ'�3ேரா† ந…�த�ர† P��ர…ஹா வ�†-வா …ஹா  

ஶ	ம † ய;ச2� || 5 

கவசாய ஹு� 
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9.5 �ரதி ��ஷ
3வய�  
(TS 1.8.6.1 to TS 1.8.6.2 for para 1 to 2  
(T.B.1.6.10.1 to T.B.1.6.10.5 for para 3 to 7) 

�ர…தி…� … …ஷ ேமக†கபாலா …D நி	வ †ப…�-ேயக…மதி †N�த…� Æயாவ†'ேதா 
�3� …Cயா‡� �ம�ேத�4ய…: கம †கர� பஶூ…னாóè ஶ	மா†ஸி …  

ஶ	ம … யஜ†மான�ய… ஶ	ம† ேம ய …;ைச2க† ஏ…வ  …�3ேரா ந 

�3வ� …த�யா†ய த�த2 ஆ…52�ேத†  �3ர ப …ஶு�த?-

ஜு†ஷ�ைவ…ஷேத†  �3ர பா …4க3� ஸ…ஹ �வ�ராÅ�ப�†3கயா … 

த?ஜு †ஷ�வ ேப4ஷ …ஜ� க3ேவÅ-வா†ய … 4 †ஷாய 

ேப4ஷ …ஜமேதா†2 அ …�ம�4ய†� ேப4ஷ…ஜóè ஸுேப †4ஷஜ…� 

Æயதா2Åஸ†தி | 1 
 

ஸு…க3� ேம …ஷாய † ேம…6யா† அவா‡�ப3  …�3ர-ம †தி3ம …Cயவ † 
ேத…3வD �	ய†�ப3க� | யதா†2 ந…- -ேரய †ஸ…: கர…�4யதா†2 ேநா … 
வ�ய† ஸ …: கர…�4யதா†2 ந: பஶு…மத…: கர…�4யதா†2 ேநா 

Pயவஸா …யயா‡� | �	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 

4†6d…வ	த†4ன� | உ…	வா… …கமி†வ … ப3'த†4னாD �� …�ேயா	 

I †%�ய… மாÅ��தா‡� | ஏ …ஷேத†  �3ர பா …4க3 �த?ஜு†ஷ�வ… 

ேதனா†வ…ேஸன† ப…ேரா jஜ†வ …ேதா�த�…Cய வ†தத-த4Dவா … 

ப�னா†கஹ�த…: ���தி †வாஸா: ||  2 
 



125 

vedavms@gmail.com                           Page 125 of 422 

�ர…தி…� … …ஷேமக†கபாலா …D நி	வ †பதி | ஜா …தா ஏ …வ �ர…ஜா  

 …�3ராD-நி…ரவ †த3யேத | ஏக…மதி †N�த� | ஜ…ன+…6யமா†ணா  

ஏ …வ �ர…ஜா  …�3ராD நி…ரவ †த3யேத | ஏக†கபாலா ப4வ'தி |  

ஏக…ைத4வ  …�3ரD நி …ரவ†த3யேத | நாப�4கா†4ரயதி | 

யத†3ப�4கா …4ரேய‡� | அ…'த…ர…வ …சா…Nணóè †  …�3ர� 5†	யா� | 

ஏ …ேகா …1I …ேகன† ய'தி | 3  
 

த�3தி4  …�3ர�ய† பா4க…3ேத4ய ‡� | இ…மாD தி3ஶ†� Æய'தி |  

ஏ …ஷா ைவ  …�3ர�ய… தி3� |  

�வாயா†ேம …வ தி…3ஶி  …�3ர� நி …ரவ†த3யேத |  

 …�3ேரா வா அ †ப…ஶுகா†யா … ஆஹு†�ைய … நாதி †6ட2த |  

அ…ெஸௗ ேத† ப …ஶுNதி … நி	தி †3ேஶ…�3-யD-�3வ�…6யா� |  

யேம …வ �3ேவ6d† | த†ம�ைம ப…ஶு� நி	தி†3ஶதி |  

யதி …3 ந �3வ� …6யா� | ஆ…52�ேத† ப …ஶுNதி† �3lயா� | 4  
 

ந �3ரா …�யாD ப …ஶூD. ஹி …ன�தி † | நார….யாD |  

ச…�…6ப …ேத2 ஜு†ேஹாதி | ஏ …ஷ வா அ †�3ன�…னா�  

பg3ப>†3ேஶா … நாம† | அ…�3ன+…வ�ேய …வ ஜு†ேஹாதி |  

ம ……�3�4ய …ேமன† ப …	ேணன† ஜுேஹாதி | � �3�4ேய†ஷா |  

அேதா …2 க2W† | அ'த…ேமைன …வ ேஹா†த…Pய ‡� |  

அ…'த…த ஏ …வ  …�3ரD நி…ரவ †த3யேத |  5 
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ஏஷ … ேத†  �3ரபா …4க3� ஸ …ஹ �வ�ரா-Å�ப� †3க…ேய�யா†ஹ | 

ஶ…ர�3வா அ …�யா�ப� †3கா … �வஸா‡ |  

தயா … வா ஏ…ஷ ஹி †ன�தி | யóè ஹி …ன�தி † |  
தைய…ைவனóè † ஸ…ஹ ஶ†மயதி |  

ேப …4ஷ …ஜ�-க3வ… இ�யா†ஹ | யாவ†'த ஏ …வ �3ரா …�யா: ப …ஶவ†: | 
ேத�4ேயா† ேப4ஷ …ஜ� க†ேராதி | அவா‡�ப3  …�3ரம†தி3-  
ம …ஹ��யா†ஹ | ஆ…ஶிஷ†-ேம…ைவ-தாமா ஶா‡�ேத |  6 
 

�	ய†�ப3க� Æயஜாமஹ… இ�யா†ஹ | �� …�ேயா	I†%�ய … 

மாÅ��தா …தி3தி… வாைவததா†3ஹ | உ�கி †ர'தி |  

ப4க†3�ய q�ஸ'ேத | jேத† �� …�வாÅÅ ஸ†ஜ'தி |  

யதா …2ஜன†� Æய …ேத† Åவ …ஸ�க…ேராதி† | தா …�3�ேக…3வ த� |  

ஏ …ஷ ேத†  �3ரபா …4க3 இ�யா†ஹ நி …ரவ†��ைய |  

அ�ர†த�% …மாய †'தி | அ…ப: பN†ஷி?சதி |  …�3ர�யா …'த	. 

ஹி †�ைய | �ர வா ஏ …ேத‡Å�மா1-ேலா …கா-;;ய†வ'ேத | ேய 

�	ய†�ப3ைக…--சர†'தி | ஆதி…3�ய? ச… � 4ன …ேர�ய… நி	வ†பதி | 

இ…ய� Æவா அதி †3தி: | அ…�யாேம…வ �ரதி †தி6ட2'தி ||  7 

|| ேந
ர
ரயா†ய ெவௗ …ஷ� || 
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9.6 ஶத �
3mய�  
T.B.3.11.2.1 to T.B.3.11.2.4 for full 9.6 

�வம †�3ேன  …�3ேரா அஸு †ேரா ம …ேஹா தி…3வ: |  

�வóè ஶ	�ேதா …3 மா †த� �� …% ஈ †ஶிேஷ |  

�வ� Æவாைத†ர …ைண	யா†ஸி ஶ�க…3ய: |  

�வ� �…ஷா வ� †த…4த: பா†ஸி … � �மனா‡: |  
ேத3வா† ேத…3ேவஷு† -ரய�3�4வ� |  

�ரத†2மா �3வ�…த�ேய†ஷு -ரய�3�4வ� |  

�3வ�த�†யா-��� …த�ேய †ஷு -ரய�3�4வ� |  

��த�†யா--ச�…	ேத2ஷு † -ரய�3�4வ� |  

ச…�…	தா2: ப †?ச…ேமஷு † -ரய�3�4வ� |  

ப …?ச…மா- ஷ …6ேட2ஷு † -ரய�3�4வ� |  1 
 

ஷ …6டா2� ஸ †�த…ேமஷு† -ரய�3�4வ� |  

ஸ …�த…மா அ†6ட…ேமஷு† -ரய�3�4வ� |  

அ…6ட …மா ந†வ…ேமஷு† -ரய�3�4வ� |  

ந…வ…மா த†3ஶ …ேமஷு† -ரய�3�4வ� |  

த…3ஶ…மா ஏ†காத…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ஏ …க…த…3ஶா �3வா†த…3ேஶஷு † -ரய�3�4வ� |  

�3வா …த…3ஶா-��ர†ேயாத…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

�ர…ேயா …த…3ஶா--ச†�	ேத…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  
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ச…�…	த…3ஶா: ப†?சத…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ப …?ச…த…3ஶா- ேஷா†ட…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  2 
 

ேஷா …ட…3ஶா� ஸ †�தத…3ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |   

ஸ …�த…த…3ஶா அ†6டாத…3ேஶஷு † -ரய�3�4வ� |  

அ…6டா …த…3ஶா ஏ†காDனவ�…óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ஏ …கா …Dன…வ�…óè…ஶா வ�…óè…ேஶஷு † -ரய�3�4வ� |  

வ� …óè…ஶா ஏ†கவ�…óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ஏ …க…வ�…óè…ஶா �3வா†வ� …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

�3வா …வ� …óè…ஶா-��ர†ேயா-வ�…óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� | 

�ர…ேயா …வ�…óè…ஶா--ச†�ர-வ� …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ச…�…	வ�…óè…ஶா: ப†?சவ�…óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

ப …?ச…வ�…óè…-ஷ†g3வ� …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  3 
 

ஷ …g3வ�…óè…ஶா�-ஸ †�த வ�…óè…ேஶஷு †  -ரய�3�4வ� |  

ஸ …�த…வ�…óè…ஶா அ†6டாவ� …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

அ…6டா …வ�…óè…ஶா ஏ †காDன�N…óè …ேஶஷு †  -ரய�3�4வ� |  

ஏ …கா …Dன…�N …óè…ஶா-��N …-óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  

�N…óè…ஶா ஏ †க�N …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� |  
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ஏ …க…�N …óè…ஶா �3வா‡�N …óè…ேஶஷு† -ரய�3�4வ� | 

�3வா …�N …óè…ஶா-��ர†ய��N…óè…ேஶஷு † -ரய�3�4வ� |  

ேத3வா‡��Nேரகாத3ஶா …-��N��ர†ய-��Nóèஶா: |  

உ�த†ேர ப4வத | உ�த†ர வ	�மான … உ�த†ர ஸ�வான: |  

ய�கா†ம இ…த3? ஜு …ேஹாமி †  | தDேம … ஸ�� †��3யதா� |  

வ…யò �யா†ம … பத†ேயா ரய>…ணா� |  

�4	44வ…�வ†��வாஹா‡ | 4  
அ_
ராய ப2� 

 

9.7 பrசா!க3 ஜப:  

ஹ…óè…ஸ†--ஶுசி …ஷ�3-வஸு†ர'தN% …-ஸ�3ேதா4தா† ேவதி…3ஷ 

த3தி†தி2	 �3ேராண …ஸ� | '� …ஷ�3…-வ †ர…-ஸ�4 � †த…ஸ�3Pேயா †ம … 

ஸத…3�3ஜா ேகா …3ஜா � †த…ஜா அ†�3N …ஜா � …த� �3� …ஹ� | 1 
(TS 4.2.1.5) 
 

�ரத�3வ�6J†-�தவேத வ �…	யா†ய | �� …ேகா3 ந ப>…4ம: 5 †ச…ேரா 
கி †3N…6டா2: | ய�ேயா … ஷு † �N …ஷு வ� …�ரம†ேணஷு |  

அதி †4%ி …ய'தி… 44வ †னான+ … வ�-வா‡ || 2  (T.B.2.4.3.4) 
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�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� |  

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD �� …�ேயா	 I †%�ய…  

மாÅ��தா‡� |  3 
 

த�2ஸ†வ� …�	. P�†ண�மேஹ | வ …ய� ேத…3வ�ய… ேபா4ஜ†ன� |  

-ேர6ட2óè† ஸ	வ…-தா4த†ம� | �ர…� ப4க†3�ய த�4மஹி | 4 
(TA 1.11.3) 
 

வ�6J…	ேயான+ †� க1பய� | �வ6டா† l …பாண�† ப�óèஶ� | 

ஆஸி†?ச� �ர…ஜாப †தி: | தா …4தா க3	ப †4� த3தா4� ேத |  5 
(EAK 1.13.1) 

9.8 அkடா!க3 �ரணாம: (8 நம_காரா-)  

ஹி …ர….ய …க…3	ப4�-ஸம†வ	�த…-தா�3ேர† �…4த�ய† ஜா …த:  

பதி…ேரக† ஆt� | ஸதா†3தா4ர ��தி …2வ �'�4யா-I …ேதமா� 

க�ைம† ேத…3வாய† ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம |   

( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  1 (TS 4.1.8.3) 

 

ய: �ரா†ண …ேதா நி †மிஷ …ேதா ம †ஹி …�ைவக… இ�3-ராஜா … ஜக†3ேதா 
ப …3�4வ† | ய ஈேஶ† அ…�ய �3வ� …பத…3--ச� †6பத…3: க�ைம † 
ேத…3வாய† ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  2  (TS 4.1.8.4) 
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�3ரCம † ஜ#ஞா …ன� �ர†த…2ம� 4…ர�தா …-�3வ�t†ம …த�-ஸு… ேசா† 
ேவ…ன ஆ†வ: | ஸ 4…3�3�4ன+யா† உப …மா அ †�ய 

வ� …6டா2�ஸ …த-ச… ேயான+…ம-ஸ †த-ச… வ�வ †: |  
( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  3 (TS 4.2.8.2.) 

 

ம …ஹ� �3ெயௗ: �� †தி…2வ � ச† ந இ…ம� Æய…#ஞ� மி†மி%தா� | 

ப�…��…தாDேனா … ப4: †மப�4: |  

( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  4 (TS 3.3.10.2) 

 

உப † -வாஸய ��தி…2வ �-I …த�3யா� 4† …�ரா ேத† ம"தா …� 

Æவ�6d †2த…? ஜக†3� | ஸ � †3'�3ேப4 ஸ …ஜூN'�3ேர†ண 

ேத…3ைவ	-[3ரா�3த3வ �†ேயா … அப †ேஸத…4 ஶ�lD † ||  
( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  5  (TS 4.6.6.6) 

 

அ�3ேன … நய† ஸு…பதா†2 ரா…ேய அ …�மாD. வ�-வா†ன+ ேத3வ 

வ…Mனா†ன+ வ�…�3வாD | M…ேயா …�3�4ய†-�ம#ஜு†ஹுரா …ண- 

ேமேனா … �4ய� †6டா2'ேத… நம† உ�தி� Æவ�ேத4ம ||  

( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  6 (TS 1.1.14.3) 

யா ேத† அ�3ேன …  �3N†யா த…e�தயா† ந: பாஹி …  

த�யா‡�ேத… �வாஹா‡ |  
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(யா ேத அ�3ேன Åபாஶயா ரஜாஶயா ஹராஶயா தe	 

வ	ஷி6டா2 க3Cவேர6ேடா2�3ர� Æவேசா அபாவத�4D- 

�ேவஷ� Æவேசா அபவாத�4óè �வாஹா‡ |  
( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  7 (TS 1.2.11.2) 

 

இ…ம� Æய†ம �ர�த…ரமாஹி tதா3�கி †3ேராப�4: ப� …��ப�†4� 

ஸ�Æவ�தா …3ன: | ஆ�வா … ம'�ரா‡: கவ�ஶ…�தா வ†ஹ'�ேவ…னா  

ரா†ஜன ஹ…வ�ஷா† மாத3ய�வ ||  

( உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: )  8 (TS 2.6.12.6) 

Note: The following is only a sloka which says as to what are the 8 angas 

with which one has to do Pranamam / Namaskaram. This is not a Mantra.  
(உர†ஸா ஶி†ரஸா … �3�6டயா† ம …னஸா … வசஸா† ததா2 | 

ப�3�4யா†� கரா†�4யா� க…	ணா�4யா†� �ர…ணாேமா …Å6டா�க3 

உ†;யேத ||   உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: | 

 

9.9 
4யான� 
அதா2�மான� ஶிவா�மான� G  �3ரlப�  

�4யாேய� || 

 

ஶு�3த4�ப2dக ஸ�காஶD �Nேண�ர� ப?ச வ��ரக� |  

க3�கா3த4ர� த3ஶ44ஜ� ஸ	வாப4ரண �4ஷித� || 

ந�ல�3:வ� ஶஶா�கா�க� நாக3 ய#ேஞாபவ �தின� |  
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Pயா�4ரச	ேமா�த:ய?ச வேர.ய மப4ய-�ரத3� || 

கம.ட31வ% ஸூ�ேரச (ஸூ�ராணா�) த3தா4ன� 

(தா4Nண�) ஶூலபாண�ன� | 

#வல'த� ப��க3லஜட� (ஜடா) ஶிகா2 ம …�3�4ேயாத3 தா4Nண� || 

P�ஷ�க'த4 ஸமாlட4� உமா ேத3ஹா	த4 தா4Nண� | 

அ��ேதனா�Wத� C�6ட2� (ஶா'த�) தி3Pயேபா4க3 

ஸமDவ�த� || 
தி3�3ேத3வதா ஸமாM�த� ஸுராஸுர நம���த� | 

நி�ய? ச ஶா-வத� ஶு�3த4� �4 வ-ம%ர-மPயய� | 

ஸ	வ Pயாப�ன-மLஶான�  �3ர� Æைவ வ�-வlப�ண� |  

(ஏவ� �4யா�வா �3வ�ஜ� ஸ�ய� தேதா யஜனமாரேப4� ||) 

உமாமேஹ-வரா�4யா� நம: | 1 

-----இதி பrசம: $யாஸ:----- 
n�த3யாதி3 அ_
ரா$த� ஷட3!க $யாஸ: பrசம: 
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10  ஷkட2: $யாஸ: - (ல�4$யாஸ:) 
(This mantra seems to be broken into Ruks, from some source and the 
Swaram marking does not follow some basic conventions.e.g. swaritam at 
the beginning of a Ruk which are not definitely Nitya swara formation. Many 
Vedic Schools render the following nyasa without swaram as there is no 
authentic source with swaram for this mantra in classic Vedic text 
according to them.) 

�ர…ஜன †ேன �3ரCமா தி †6ட2� |  

பாத3ேயா	-வ�6J�தி †6ட2� |  

ஹ�த†ேயா	-ஹர�தி †6ட2� |  

பா†3CேவாN'�3ர�தி †6ட2� |  

ஜட†2ேரÅ�3ன+�தி †6ட2� | C�த†3ேய ஶிவ�தி†6ட2� |  

க†.ேட2 வ…ஸவ�தி †6ட2'� | வ†��ேர ஸ …ர�வத�† தி6ட2� | 

நாஸி †கேயா	-வா …M�தி†6ட2� |  

நய†னேயா: ச…'�3ராதி3�ெயௗ † தி6ேட…2தா� | 

க	ண†ேயார…-வ�ெனௗ† தி6ேட2தா� |   

லலா†ேட  …�3ரா�தி †6ட2'� |  

j †	�4Dயா-தி…3�யா-�தி †6ட2'� |  

ஶிர†ஸி ம …ஹாேத†3வ�தி6ட2� |  

ஶிகா†2யா� Æவா …மேத†3வ�தி6ட2� |  

�� †6ேட2 ப� …னாகீ† தி6ட2� | 4ர†த- ஶூ…q தி†6ட2� | 

பா	ஶவ†ேயா- ஶி …வாஶ�கெரௗ† தி6ேட …2தா� |  

ஸ	வ†ேதா வா …M�தி †6ட2� |  
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தேதா ப3ஹி� ஸ	வேதா�3ன+	-#வாலாமாலா-

பNP�த�தி6ட2� |  

ஸ	ேவ6வ�ேக3ஷு ஸ	வா ேத3வதா: யதா2�தா2னD 

தி6ட2'� | 1 
 

மா� ர%'� | யஜமான� ஸ5f�ப3� ர%'� |  

ஸ	வமஹாஜனாD / ப4�தஜனாD ர%'� |   
 

(T.B.3.10.8.4 to T.B.3.10.8.10) for para 2 

அ…�3ன+	ேம† வா…சி -N …த:| வா�3�4�த†3ேய | C�த†3ய…� மய�† | 
அ…ஹம …��ேத‡ | அ…��த…� �3ரCம †ண� | 

 

வா …M	 ேம‡ �ரா…ேண -N…த: | �ரா …ேணா C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

ஸூ	ேயா† ேம … ச%ு†ஷி -N…த: | ச%ு …	…-C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

ச…'�3ரமா† ேம… மன†ஸி -N…த: | மேனா … C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

தி3ேஶா† ேம … -ேரா�ேர‡ -N…தா: | -ேரா�ர…óè… C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 
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ஆேபா† ேம … ேரதஸி -N …தா: | ேரேதா … C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

�� …தி…2வ � ேம… ஶ: †ேர -N …தா | ஶ:†ர…óè… C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

ஓ…ஷ …தி…4வ…ன …�ப…தேயா† ேம… ேலாம†ஸு -N …தா: |  

ேலாமா†ன+… C�த†3ேய | C�த†3ய…� மய� † | அ …ஹம…��ேத‡ |  
அ…��த…� �3ரCம†ண� | 

 

இ'�3ேரா† ேம… ப3ேல‡ -N…த: | ப3ல …óè… C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� |  

 

ப …	ஜDேயா† ேம j…	�3�4ன+ -N…த: | j…	�3தா4 C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� |  

 

ஈஶா†ேனா ேம ம…Dெயௗ -N…த: | ம…DM	-C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 

 

ஆ…�மா ம † ஆ…�மன+ † -N…த: | ஆ…�மா C�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡| அ…��த…� �3ரCம†ண� | 
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4ன†	ம ஆ…�மா 4ன …ராM…-ராகா‡3� | 4ன†: �ரா …ண: 4ன …ராx †த…மாகா‡3� | 
ைவ…-வா …ன…ேரா ர…-மிப� †4	-வாP�தா …4ன: |  

அ…'த�தி †6ட2-�வ…��த†�ய ேகா …3பா: || 2 
 

ஆரா†தி…4ேதா ம †"6ைய …��வ…� ஸி …�3ைத…4	 ேத3வா† 

ஸு…ராதி†3ப�4: | ஆரா†த4யா†மி ப4��யா … �வா …Å"…�3ரஹா†ண 

ம …ேஹ-வ†ர || 3 
(Note for point No.3) 
Given as per existing convention in use, source not available in 
classic vedic texts. 
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11  �
3ர ஜப� (Methods) 
There are generally 2 methods in practice before chanting  

1st Avarti (round) Rudram Japam.  
11.1 First method  

 

The order of first method is as follows: 
 

1. கலஶ �4யான� "�4யாேயD நிராமய� வ��" 

(Section.12.1) 
2. ஆவாஹன� (Section..12.2.1 to 12.2.18) 
3. �ராண �ரதி6டா2 (Section.12.3) 

4. உபசார� (Section 12.4) 
5. �Nஶதி (Section 12.5) 
6. �ரத3%ிண� (Section 12.6) 

7. நம�கார: (Section 12.7) 
8. சமக �ரா	�த2னா (Section 12.8) 

9. அேகா4ேர�4ேயா (Section 12.9) 

10. G �3ர�ய �ஷி;ச2'ேதா ேத3வதா �4யான� (Sec 12.10) 

11. ஓ� க…3ணானா�‡ �வா (Section 12.11) 

12. ஶ?ச† ேம…  (Section 12.12) 

13. G  �3ர த3ஶா%: மஹாம'�ர: (Section 12.13) 

14.  �3ர� (Section 12.14) 
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11.2 Second Method 
The order of Second method is as follows: 

 

1. G ஶ�தி ப?சா%: மஹாம'�ர: (Section 11.6) 
2. G �3ர�ய �ஷி;ச2'ேதா ேத3வதா �4யான�  

(Section 12.10) 
3. கலஶ �4யான� "�4யாேயD நிராமய� வ�� "  

(Section 12.1) 
4. ஆவாஹன� ((Section 12.2.1 to 12.2.18) 
5. �ராண �ரதி6டா2 ((Section 12.3) 

6. உபசார� (Section 12.4) 
7. �Nஶதி (Section 12.5) 
8. �ரத3%ிண� ((Section 12.6) 

9. நம�கார: ((Section 12.7) 
10. சமக �ரா	�த2னா ((Section 12.8) 

11. அேகா4ேர�4ேயா ((Section 12.9) 

12. ஓ� க…3ணானா‡� �வா ((Section 12.11) 

13. ஶ?ச† ேம…  (Section 12.12) 

14. G  �3ர த3ஶா%: மஹாம'�ர: (Section 12.13) 

15.  �3ர� (Section 12.14) 
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11.3 ��ப4 ஏக கலஶ (�ரதா4ன கலஶ) 

_தா2பன�  
(தா4Dய-தா.f3ேலாபN ஆ�ரப1லவ-னாள+ேகர ஸஹித 

ஆதி3�யா�மக �3ர� / வ ண� ஆவாஹேய�)  

ஓ� �4	44வ…�ஸு…வேரா� | அ�மிD கலேஶ 

ஆதி3�யா�மக �3ர� / வ ண� �4யாயாமி |  

ஆவாஹயாமி |  �3ரCமஜ#ஞான� �ரத2ம� 

4ர�தா�3வ�tமத�ஸு ேசா ேவன ஆவ: | ஸுவ	ண46ப� 

ஸம	பயாமி |  
ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி |   

11.4 ஏகாத3ஶ கலஶ _தா2பன�  

�ரா;யா� ஏக கலஶ: | ஆ�3ேனய>மார�4ய ைன.�த� கலஶ 

ப	ய'த� ச�வார: கலஶா: | �ரத�;யா� ஏக: | வாயவ �மார�ய 

ஐஶான � ப	ய'த� ச�வாரகலஶா: |  
ம�3�4ேய �ரதா4ன கலஶ: |  

(ஏவ� ஏகாத3ஶகலஶாD �ரதி6டா2�ய �ஜா க	தPயா)  

ஓ� �4	44வ�ஸுவேரா� |  

அ�மிD 5�ேப4 மஹாேத3வ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

(ஏவ� �ரேமண ஶிவ�,  �3ர�, ஶ�கர�, ந�லேலாஹித�, 

ஈஶான�, வ�ஜய�, ப>4ம�, ேத3வேத3வ� , ப4ேவா�4ப4வ�   

ம�3�4ேய ஆதி3�யா�மக �3ர� ) 

(இதி த�த� கலேஶஷ தத" �ராண �ரதி6டா2 ச 5	M)  
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11.5 அப^4ேfக _தா2ன ப�ட�  

இதி க4.ட2னாத3� ���வா, ஸ��ரா	��ய, நி	மா1ய� 

உ�4��ய , ேத3வதா: �னானப>ேட2 �தா2பேய�, த�3யதா  

ம�3�4ேய ஶ��4:, ஆ�3ேனயா� ஸூ	ய:, ைந��யா� 

வ��4ேன-வர: , வாயPயா� அ�ப�3கா, ஐஶாDயா� ஹN:  

இதி �ரேமண ஶிவலி�கா3த�3ன+ த�த� �தா2ேனஷு 

�தா2பய��வா, ப?சகலஶா?-ச (சத�ரஷு தி3%ு, ச�ர:, 

ம�3�4ேய, ஏக� ச ) �தா2பய��வா ல54Dயாஸ �	வக� 

ேத3வதா: �வேத3ஹ த�தத3�ேக3ஷு வ�Dயேஸ� | 

11.6 � ஶ)தி பrசாfm மஹாம$
ர: 
 

One should get proper “deeksha” from guru to recite this 
mahamantram as per tradition. This is only followed under Second 
Method. (see 11.2) 

அ�ய G ஶ�தி ப?சா%: மஹாம'�ர�ய,  
வாமேத3வ �ஷி:, ப��தி-ச'த:,  

G ஸா�ப3ஸதா3ஶிேவா ேத3வதா , 

Cரா� ப>3ஜ�, C:� ஶ�தி:, Cl� கீலக�,  

G ஸா�ப3ஸதா3ஶிவ �ரஸாத3 ஸி�3�4ய	�ேத ஜேப,  

�ஜாயா�, ேஹாேம ச வ�ன+ேயாக3: | 

கர$யாஸ: 
ஓ� Cரா� ஸ	வ#ஞஶ�திதா4�ேன - அ�536டா2�4யா� நம: 

ந� C:� நி�ய���திஶ�திதா4�ேன - த	#ஜன��4யா� நம: 
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ம� Cl� அனாதி3 ேபா3த4ஶ�திதா4�ேன - ம�3�4யமா�4யா� நம: 

ஶி� Cைர� �வத'�ரஶ�திதா4�ேன  - அனாமிகா�4யா� நம: 

வா� Cெரௗ� அW�தஶ�திதா4�ேன - கன+6d2கா�4யா� நம: 

ய� ஹ: அன'த ஶ�திதா4�ேன கரதல - கர��6டா�4யா� நம: 

அ!க3 $யாஸ: 
ஓ� Cரா� ஸ	வ#ஞஶ�திதா4�ேன - C�த3யாய நம: 

ந� C:� நி�ய���திஶ�திதா4�ேன  - ஶிரேஸ �வாஹா 

ம� Cl� அனாதி3ேபா3த4ஶ�திதா4�ேன - ஶிகா2ைய வஷg 

ஶி� Cைர� �வத'�ரஶ�திதா4�ேன    - கவசாய ஹு� 

வா� Cெரௗ� அW�தஶ�திதா4�ேன  - ேந�ர�ரயாய ெவௗஷg 

ய� ஹ: அன'த ஶ�திதா4�ேன   - அ��ராய ப2g 

�4	44வ�ஸுவேரா�     - இதி தி3�3ப3'த4: 


4யான� 

jேல க1ப�3 ம�ய �3 தகனகன+ ப4? சா ப�3மா-

ஸன�த2� | வாமா�காlட4 ெகௗ3: நிப�3ட35சப4ரா  

ேபா4க3-கா3ேடா4ப x3ட3� | 

நானால�கார-த�3�த� வரபரஶு ��கா3ப>4திஹ�தD �Nேந�ர� | 

வ'ேத3 பா3ேல'�3ெமௗள+� க3ஜவத3ன-

53ஹா-லி6டபா	.-வ� மேஹஶ� || 

பrேசாபசார �ஜா 
ல�  ��தி2Pயா�மேன க3'த4� க1பயாமி |  

ஹ�  ஆகாஶா�மேன 46ப� க1பயாமி | 
ய�   வாQவா�மேன [4ப� ஆ�4ராபயாமி |  

ர�   வCDயா�மேன த�3ப� த3	.ஶயாமி 
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வ�  அ��தா�மேன அ��த� நிேவத3யாமி | 

ஸ�  ஸ	வா�மேன ஸ	ேவாபசாராD ஸம	பயாமி 

jலம'�ர: - " ஓ� C:� நம-ஶிவாய" 

(அ6ேடா�தர� வா, �3வா�N�ஶத� வா, யதா2ஶ�தி ஜேப�) 
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12 �
3ர வ^தா4ன� 

12.1 கலேஶஷு 
4யான�  

�4யாேயD-நிராமய� வ�� , ஸ	க3�தி2தி லயாதி3க� |  

நி	53ண� நி6கல� நி�ய� , மேனா வாசாமேகா3சர� ||  1 
 

க3�கா3த4ர� ஶஶித4ர� , ஜடாம5ட ேஶாப�4த� |  

-ேவத�4தி-�N4.g3ேரண , வ�ராஜித லலாடக� ||  2  
 

ேலாசன�ரய ஸ�பDன� , �வ	ண5.ட3ல ேஶாப�4த� 

�ேமரானன? ச�	பா3ஹு� , I�தாஹாேராப-ேஶாப�4த� ||  3 
 

அ%மாலா� ஸுதா45�ப4� , சிDமய>� I�3Nகாமப� 

4�தக? ச 44ைஜ	 தி3Pைய	 , த3தா4ன� பா	வாத�பதி� ||  4 
  

-ேவதா�ப3ரத4ர� -ேவத� , ர�னஸி�ஹாஸன �தி2த� 

ஸ	வாப>46ட �ரதா3தார� , வடjல நிவாஸின� ||   5  
 

வாமா�ேக3 ஸ��தி2தா� ேகா3:�, பா3லா	காMத ஸDன+பா4�  

ஜபா5ஸுமஸாஹ�ர , ஸமான-Nய-மL-வ:� || 6  
 

ஸுவ	ண-ர�னக2சித , ம5ேடன வ�ராஜிதா� 

லலாடபgட ஸ�ராஜ� , ஸ�ல�3ன-திலகா?சிதா� || 7  

ராஜ�வாயத-ேந�ரா'தா� , ந�ேலா�பல த3ேல%ணா� 

ஸ'த�த ேஹமரசித , தாட�கா-ப4ரணாDவ�தா� ||  8   
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தா��3ல ச	வண ரத , ர�த ஜிCவா வ�ராஜிதா�  

பதாகா ப4ரேணாேபதா� , I�தா ஹாேராப ேஶாப�4தா� || 9 
 

�வ	ண க�கண ஸ�M�ைத , -ச�	ப�4	 பா3ஹுப�4	Mதா� |  

ஸுவ	ண ர�னக2சித , கா?சீதா3ம வ�ராஜிதா� || 10  
 

கத3லிலலித�த�ப4 , ஸ'நிேபா4 -Mகா3Dவ�தா�  

-Nயா வ�ராஜிதபதா3�, ப4�த�ராண பராயணா� || 11  
 

அDேயாDயா--லி6டC��3-பா3ஹு ,  

ெகௗ3:ஶ�கர-ஸ�.#ஞக�  

ஸனாதன� பர��3ரCம , பரமா�மான-மPயய� || 12  
 

ம�க3லாய தனD ேத3வ� , Mவான-மதிஸு'த3ர� 

�4யாேய� க1பதேரா	jேல , ஸுகா2tன� ஸேஹாமயா ||  

ஆவாஹயாமி ஜக3தா-மL-வர� பரேம-வர� | 13  
  

*(ஆக3;ச2 ஆக3;ச2 ப4க3வD ேத3ேவஶ பரேம-வரா |  

ஸ;சிதா3ன'த3 �4ேதஶ பா	வத� ச நேமாÅ��ேத)*  

ஆ�வா† வஹ'� … ஹர†ய…� ஸேச†தஸ- -ேவ…ைதர-ைவ‡� 

ஸ …ஹ ேக†� …ம�3ப�†4: | வாதா†ஜிைத…	 ப3ல†வ�3ப�…4	 மேனா†ஜைவ … 

ராயா†ஹி ஶீ…�4ர� மம† ஹ …Pயாய † ஶ…	ேவா� |  

============ 
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12.2 ஆவாஹன ம$தரா:  
12.2.1 For Eka Kalasam/ EkAdasa Kalasam 

�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� | 

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD-�� …�ேயா	-I†%�ய… மாÅ��தா‡� | 
ெகௗ…3:மி †மாய ஸலி …லான+ … த% …�ேயக†பத�3 �3வ� …பதி …3 ஸா 

ச�†6பத�3 | அ…6டாப †த�…3 நவ†பத�3 ப3�…4_ஷ�† ஸ…ஹ�ரா‡%ரா 

பர…ேம Pேயா†மDD | **  
(for Eka KalaSam) 

(ஓ� C:� நம†- ஶி…வாய† | ஸ…�4ேயாஜா …த� �ர†ப�4யா …மி |  

ஓ� �4	�4வ …�ஸுவ…ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ 

(அ�யா� �ரதிமாயா�*) G ேஸாம�க'த3 பரேம-வர� 

�4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

(for EkAdaSa KalaSam) 

**நம†�ேத  �3ர ம…Dயவ† உ…ேதாத… இஷ†ேவ … நம †: |  
நம†�ேத அ�� … த4Dவ†ேன பா …3ஹு�4யா†I …த ேத… நம†: |  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ…�4ேயாஜா …த� �ர†ப�4யா …மி |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ (ஏகத3ஸ கலஶ�) 

மஹாேத3வ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

ஶிவ�  �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

 �3ர� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

ஶ�கர� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 
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ந�லேலாஹித� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

ஈஶான� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 

வ�ஜய� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

ப>4ம� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 

ேத3வேத3வ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

ப4ேவா�3ப4வ� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 

ஆதி3�யா�மக  �3ர� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 2 
(Note: Some of the Aavahana mantras are from Slokas and not from 
Vedas. Scholars from various schools use different swarams.  
We have not provided the swarams consciously. ) 

12.2.2 மஹாக3ணபதி ஆவாஹன� 

ஓ� | க…3ணானா‡'�வா க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ  

க…வ�� க†வ �…னா-I†ப …ம-ர†வ�தம� | #ேய …6ட…2ராஜ…� 

�3ரCம †ணா� �3ரCமண�பத… ன†--� ….வDe …திப�†4�  

tத…3 ஸாத†3ன� || (TS 2.3.14.3) 

(ஓ�) ஏகத…3'தா3ய † வ�…�4மேஹ†   
வ�ர�….டா3ய† த�4மஹி | தDேனா† த3'தி: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ G 

மஹாக3ணபதி� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   
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12.2.3 ஸு�3ரnமxய/ஷx�க2 ஆவாஹன� 

நி …�4�6ைவ†-ரஸ …மாM †ைத: | காைல	. ஹN�வ †மா-ப …Dைன: | 

இ'�3ராயா†ஹி ஸ…ஹ�ர†M� | அ…�3ன+	வ� …�4ரா6d† வஸன: | 

வா …M---ேவத† ஸிக�3 …க: | ஸ…�Æவ…�2ஸ …ேரா வ�†ஷூ…வ	ைண ‡: |  

நி�யா …�ேத Å"ச†ரா�த…வ | ஸு�3ரCம.ேயாóè 

ஸு�3ரCம.ேயாóè ஸு†�3ரCம ….ேயா� | (TA 1.12.3) 

ஓ� த�4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேஸ…னாய † த�4மஹி | 

தDன†- ஷ.Iக2: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ வ}ள+-

ேத3வயான+(ேத3வேஸனா) ஸேமத G ஸு�3ரCம.ய 

�வாமி� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |    

12.2.4 e3 கா3 ேதவ ̀ஆவாஹன� 

ஜா …தேவ†த3ேஸ ஸுனவாம… ேஸாம†-மராத�ய…ேதா நித†3ஹாதி … 

ேவத†3: | ஸ ந†: ப	.ஷத…3தி † �…3	கா3ண� … வ�-வா† நா …ேவவ… 

ஸி'� †4D �3N …தா�ய …�3ன+: | (TA 6.2.1) 

கா …�யா …ய…னாய † வ�…�3மேஹ† கDய5…மாN† த�4மஹி |  

தDேனா† �3	கி3: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  

G �3	கா3ேத3வ ��/அ�ப�3கா� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   
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12.2.5 மஹாவ^k�  ஆவாஹன� 

ஸ …ஹ�ர†ஶ	ீ.ஷா … 4 †ஷ: | ஸ …ஹ…�ரா …%� ஸ …ஹ�ர†பா� |  
ஸ �4மி †� Æவ�…-வேதா† P�…�வா |  

அ�ய†தி6ட2�3-த3ஶா�5 …3ல� | (TA 3.12.1) 

ஓ� நா …ரா …ய…ணாய† வ� …�3மேஹ† வாஸுேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா† வ�6J: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  

G-�4மி ஸேமத G மஹாவ�6J� �4யாயாமி |  

ஆவாஹயாமி |   

12.2.6 மஹால�ம�  ஆவாஹன� 

ஹிர†.யவ	ணா …� ஹN†ண�� ஸுவ …	ணர†ஜத…�ரஜா� |  

ச'�3ரா …� ஹிர.ம†ய>� ல …KமL? ஜாத†ேவேதா3 ம … ஆவ†ஹ |  

(RV Khila Kaandam 5.8.7.1) 

ம …ஹாேத…3Pைய ச† வ� …�3மேஹ† |  
வ�6Jப …�Dைய ச† த�4மஹி |  

தDேனா† லKமL: �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ மஹாலKமL� �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |   

12.2.7 மஹாஸர_வதி  ஆவாஹன� 

�ரேணா† ேத…3வ � ஸர†�வதி … வாேஜ†ப�4	 வா…ஜின �†வதி |  

த�…4னாம †வ�…�	ய†வ� | (TS 1.8.22.1) 
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or �ரேதமேஹ … ஸர†�வத� ஸு …ப4ேக3 வாஜி †ன�வ…தி | ஸ�ய…வாேச 

ப †4ேரமதி … மித'ேத ஹPய� �4�த†வ� ஸர�வதி |  

வா�3ேத3Pைய † ச வ� …�3மேஹ† | வ�N?சி † ப…�Dைய ச†  
(அ1ல�) �3ரCம†ப …�Dைய ச†) த�…4மஹி † |  
தDேனா வாண � �ரேசாத3யா� | 

(அத2வா -- ஓ� வா�3ேத3Pைய† ச வ� …�3மேஹ† |  
காமராஜாய த�…4மஹி † | தDன …: ஸர†�வதி �ரேசா …த3யா‡�)  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ 

மஹாஸர�வதி�  �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |  

12.2.8  ஸ
3�3� ஆவாஹன� 

53ர†ேவ ஸ	வேலா …கானா†� ப� †4ஷேஜ… ப4வ†ேராகி3ணா� |  

நித†4ேய ஸ	வ வ� …�4யானா� | G த3%ி†ணா j	�தேய… நம †: | 
53 	 �3ரCமா 53 	 வ�6J 53 	ேத3ேவா மேஹ-வர: | 

53 ஸா%ா� பர�3ரCமா த�ைம G 53ரேவ நம: ||  

P�ஷப …4�4வஜாய† வ�…�3மேஹ † |  ��ண�ஹ…�தாய † த�4மஹி | 

தDேனா† 53  �ரேசா …த3யா‡� |  
(அ1ல�) ஓ� த3%ிணாj…�ைய ச† வ�…�3மேஹ† |  
�4யான …�தாய த�4மஹி | தDேனா† த�3ஶ: �ரேசா …த3யா‡� |)  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ ஸ�353 �  �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |  
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12.2.9 அ-ன� ண^ ஆவாஹன� 

ஆ…வ†ஹ'த� வ�தDவா …னா | 5…	வா …ணா சீர†மா …�மன†: |  
வாஸாóè†ஸி… மம… கா3வ-ச† | அ…Dன …பா …ேன ச† ஸ	வ…தா3 |  

தேதா† ேம … -Nய … மாவ †ஹ |  

ேலா …மஶா …� ப…ஶுப� †4� ஸஹ … �வாஹா‡ | (TA 5.4.1) 
ஓ� ப4க3வ�ைய ச வ�…�3மேஹ † |  
மாேஹ-வ…	ைய ச† த�4மஹி | தDேனா† அDன�	ண � 

�ரேசா …த3யா‡� | ஓ� �4	44வ…�ஸுவ…ேரா� |  

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ அDன�	ண ��  �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |   

12.2.10 ஶா_தா ஆவாஹன� 

தா …4தா வ� †தா …4தா ப †ர…ேமாத ஸ …'�3�� �ர…ஜாப †தி: பரேம …6r2 

வ� …ராஜா‡ | �ேதாமா …-ச'தா3óè †ஸி நி …வ�ேதா†3ம ஆஹுேர… 

த�ைம †ரா …6gர-ம…ப�4 ஸDன†மாம | அ…�4யாவ †	�த�3�4வ…-

Iப …ேமத† ஸா…கம…யóè ஶா…�தாÅதி†4பதி	 ேவா அ�� |  

அ…�ய வ�…#ஞான …-ம" ஸ…ó …è  ர†ப4�3�4வமி …ம� ப …-சாத3"†  
ஜ�வாத…2 ஸ	ேவ‡ | (TS 5.7.4.4)  
ஓ� �4தனாதா …2ய † வ� …�3மேஹ† |  
ப4வ4 …�ராய† த�4மஹி | தDன- ஶா�தா �ரேசா …த3யா‡� |  
ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  

�	ணா-46கலா�பா3 ஸேமத G ஹNஹர4�ர �வாமி�  
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�4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   

12.2.11 அன$த (ஸ �ப ராஜா) ஆவாஹன� 
நேமா† அ��… ஸ…	ேப�4ேயா … ேய ேக ச† ��தி…2வ �ம"† |  
ேய அ …'தN†ே% … ேய தி…3வ� ேத�4ய†� ஸ …	ேப�4ேயா… நம †: |  

ேய† Åேதா3 ேரா†ச…ேன தி…3ேவா ேய வா … ஸூ	ய†�ய ர…-மிஷு † | 
ேய†ஷாம …�ஸு ஸத†3: �� …தD ேத�4ய†� ஸ…	ேப�4ேயா … நம †: | 

யா இஷ†ேவா யா� … தா4னா†னா …� Æேய வா… வ…ன…�பத�…óè…ர"† |  

ேய வா†Åவ…ேடஷு… ேஶர†ேத… ேத�4ய †� ஸ …	ேப�4ேயா… நம†: |  
(TS 4.2.8.3) 

ஓ� ஸ…	�ப …ரா…ஜாய† வ�…�3மேஹ† | ஸஹ�ரப…2ணாய † த�4மஹி | 

தDேனா † அன'த: �ரேசா …த3யா ‡� |  ஓ� �4	44வ …�ஸுவ …ேரா� | 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  ஸ	�பராஜ� (அன'த�) �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |   

12.2.12 ஸூ யநாராயண ஆவாஹன� 

ஓ� ஆ ஸ …�ேயன … ரஜ†ஸா … வ	�த†மாேனா நிேவ…ஶய†D- 

ந…��த…� ம	�ய†? ச | ஹி …ர….யேய†ன ஸவ� …தா ரேத…2னாÅÅ 

ேத…3ேவா யா†தி … 4†4வனா வ�…ப-யDD† | (TS 3.4.11.2) 
ஓ� பா …4�க…ராய † வ�…�3மேஹ† மஹ�4Mதி…கராய † த�4மஹி | 

தDேனா† ஆதி3�ய: �ரேசா …த3யா‡� | ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…ேரா� | 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ சா2யா-ஸுவ	;ச2லா�பா3  

ஸேமத G ஸூ	யநாராயண� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   
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12.2.13 நf
ர ேத3வதா ஆவாஹன� 

ஓ� || அ…�3ன+	ன†: பா�… ���தி†கா:| ந% †�ர� ேத…3வமி †'�3N …ய� | 

இ…த3மா†ஸா�-Æவ�ச% …ண� | ஹ…வ�ரா …ஸ? ஜு†ேஹாதன |  

ய�ய… பா4'தி † ர…-மேயா … ய�ய† ேக…தவ †: | ய�ேய…மா வ�-வா … 

44வ†னான+… ஸ	வா‡ | ஸ ���தி †கா-ப�4ர…ப�4-ஸ…�Æவஸா†ன:| 

அ…�3ன+	ேனா† ேத…3வ�ஸு†வ�…ேத த†3தா4� || (அப †பா …�மான …� 

ப4ர†ண�	 ப4ர'�) | (TB 3.1.1.1 to TB 3.1.2.11) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ 

ந%�ரேத3வதா� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   

12.2.14 ந-தி3ேக�வர ஆவாஹன� 

ஶூலா�5†ஶத4ர� ேத3வ †� மஹாேத3வ…�ய † வ1லப4� |  

ஶிவ†கா	ய வ�தா …4ன?ச� �4யாேய†� �வா …� ந'தி3ேக†-வர� | 

ஓ� த� 4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† | ச�ர� ….டா3ய † த�4மஹி | 

தDேனா† ந'தி3: �ரேசா …த3யா‡� | ஓ� �4	44வ…�ஸுவ…ேரா� | 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ ந'தி3ேக-வர� �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி |   

12.2.15 ஆ+ ேத3வதா ஆவாஹன� 

ஓ� ஆM†6ேட2 வ�…-வேதா† த3த4 த…3ய ம…�3ன+	 வேர‡.ய: | 

4ன †�ேத �ரா…ண ஆ Åய†தி… (ஆயா †தி…) பரா…யKமóè† ஸுவாமிேத |  
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ஆ…M…	�3தா†4 அ†�3ேன ஹ …வ�ேஷா† ஜுஷா …ேணா �4� … †த. 
�ர†த�ேகா �4� …தேயா†நிேரதி4 | �4� …த� ப>…�வா ம�…4 சா … 

க3Pய †� ப� …ேதவ† 4 …�ர-ம …ப�4ர†%தாதி …3ம� |  

(TS 1.3.14.4 and also TA 2.5.1a) 

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ 

ஆM	ேத3வதா� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி |   

12.2.16 � ராம ஆவாஹன� 
ஓ� ராமாய ராமப4�3ராய ராமச…'�3ராய ேவத3ேஸ | 

ர54னாதா2ய நாதா2ய tதாயா: பதேய நம: |  

ஓ� தா3ஶரதா2ய வ��3மேஹ | tதாவ1லபா4ய த�4மஹி |  

தDேனா ராம: �ரேசாத3யா� | ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…ேரா� | 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ tதா-லKமண-ப4ரத-ஶ� �4ன -

ஹ"ம�2 ஸேமத G ராமச'�3ர �வாமி� �4யாயாமி | 

ஆவாஹயாமி | 

12.2.17 �)�kண ஆவாஹன� 
ஓ� ��6ணாய வாஸுேத3வாய ேத3வகீ நDத3னாய ச | 

நDத3ேகா3ப 5மாராய G ேகா3வ�'தா3ய நேமா நம: |  

ஓ� ேத3வகீன'த3னாய வ��3மேஹ வாஸுேத3வாய த�4மஹி | 

தDேனா ��6ண: �ரேசாத3யா� | ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…ேரா� | 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  �மண �-ஸ�யபா4மா ஸேமத G 

��6ண�வாமி� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 



155 

vedavms@gmail.com                           Page 155 of 422 

12.2.18 ஆrசேனய ஆவாஹன� 
43�3தி4	ப3ல� யேஶாைத4	ய� நி	ப4ய�வ� அேராக3தா� | 

அஜாgய� வா�பf�வ? ச ஹ"ம�2 �மரணா� ப4ேவ� | 

ஓ� G ராம[3தாய வ��3மேஹ | வாM4�ராய த�4மஹி |  

தDேனா ஹ"ம'த: �ரேசாத3யா� |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ  

ேவத3ஶா��ர ப.d3த பரம பா4க3வேதா�தம G 

ஆ?சேனய�வாமL� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | 

12.3 �ராண �ரதிkடா2 

ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய, ஆவாஹிதானா� ஸ	வாஸா� 

ேத3வதானா� �ராண�ரதி6டா2-மஹாம'�ர�ய |  

�3ரCம-வ�6J-மேஹ-வரா �ஷய: | 

��3யஜு�ஸாமாத2	வாண� ச2'தா3�ஸி |  

ஸகலஜக3���6d-�தி2தி-ஸ�ஹார காNண �  

�ராணஶ�தி: பராேத3வதா |  

ஆ� ப>3ஜ� | C:� ஶ�தி: | �ேரா�  கீலக� |   

ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய, ஆவாஹிதானா� ஸ	வாஸா� 

ேத3வதானா� �ராண�ரதி6டா2	ேத2 ஜேப வ�ன+ேயாக3: ||  
 

ஆ�  அ�536டா2�4யா� நம: | C:�  த	ஜன ��4யா� நம: | 

�ேரா�  ம�4யமா�4யா� நம: | ஆ�  அனாமிகா�4யா� நம: | 

C:�  கன+6d2கா�4யா� நம: |  

�ேரா�  கரதலகர��6டா2�4யா� நம: ||  
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ஆ�  C�த3யாய நம: | C:�  ஶிரேஸ �வாஹா |  

�ேரா�  ஶிகா2ைய வஷg | ஆ�  கவசாய ஹு� |  

C:�  ேந�ர�ரயாய ெவௗஷg | �ேரா�  அ��ராய ப2g || 

�4	44வ�ஸுவேராமிதி தி3�3ப3'த4: |  1 
 


4யான�  

ர�தா�ேபா4தி4�த2-ேபாேதா1லஸ�-த3 ண- 

ஸேராஜாதி4 டா4-கரா�3ைஜ: |  

பாஶ� ேகாத3.ட3மி%ூ�3ப4வ மள+53ண-ம�ய�5ஶ� 

ப?சபா3ணாD | ப�3�4ராணா-���கபாலாD �Nனயன  

லஸிதா ப>ன-வே%ா ஹாg4யா |  

ேத3வ � பா3லா	கவ	ணா ப4வ� ஸுக2க:  

�ராணாஶ�தி: பரா ந: || 
  

ஆ� - C:�- �ேரா� | �ேரா�- C:�  ஆ� |  

ய, ர, ல, வ, ஶ, ஷ, ஸ, ேஹா� |  

%� ஹ�ஸ� ேஸாஹ�, ேஸாஹ� ஹ�ஸ: |  
ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய, ஆவாஹிதானா� ஸ	வாஸா� 

ேத3வதானா� �ராணா இஹ �ராணா: |  
 
 

ஆ� - C:�- �ேரா� | �ேரா�- C:�  ஆ� |  

ய, ர, ல, வ, ஶ, ஷ, ஸ, ேஹா� |  

%� ஹ�ஸ� ேஸாஹ�, ேஸாஹ� ஹ�ஸ: |  
ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய, ஆவாஹிதானா� ஸ	வாஸா� 

ேத3வதானா? ஜ�வ இஹ �தி2த: | 
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ஆ� - C:�- �ேரா� | �ேரா�- C:�  ஆ� |  

ய, ர, ல, வ, ஶ, ஷ, ஸ, ேஹா� |  

%� ஹ�ஸ� ேஸாஹ�, ேஸாஹ� ஹ�ஸ: |  
 

ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய, ஆவாஹிதானா� ஸ	வாஸா� 

ேத3வதானா� ஸ	ேவ'�3Nயாண� வா�- 

மன-ச%ு--ேரா�ர-ஜிCவா-�4ராண-�ராணாபான-

Pயாேனாதா3ன-ஸமானா இைஹவாக3�ய இைஹவா�மிD 

*(ஏஷு 5�ேப4ஷு/கலேஶஷு, அ�யா� �ரதிமாயா�, அ�மிD 

லி�ேக3, அ�மிD ஸால�3ராேம, ஶிலா ச�ேர)*  ................ 

ஸுக2? சிரD தி6ட2'� �வாஹா || 2 

(*ேதவதா ஆவாஹன� எ'ெத'த lப�தி1 ப�ரதி6ைட 
ெசQய�பgf}ளேதா, அத\5 ஏ\றபd Iைறயான 
வா	�ைதகைள xற ேவ.f�)  

   

அஸு†ன�ேத… 4ன†ர…�மாஸு † ச…%ு: 4ன†: �ரா…ணமி …ஹ ேநா†  
ேத4ஹி … ேபா4க‡3� | #ேயா� ப †-ேயம… ஸூ	ய †I …;சர‡'த…-

ம"†மேத �� …ட3யா‡ ந� �வ…�தி ||  (RV 10.59.6) 

 

ஆவாஹிேதா ப4வ | �தா2ப�ேதா ப4வ |  

ஸDன+ஹிேதா ப4வ | ஸDன+ �3ேதா4 ப4வ |  

அவ5.d2ேதா ப4வ | ஸு�:ேதா ப4வ |  

ஸு�ரஸDேனா ப4வ | வரேதா3 ப4வ |  

�ரtத3 �ரtத3 ||  
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�வாமிD ஸ	வஜக3Dனாத2 யாவ��ஜாவ-ஸானக� | 

தாவ��வ� �:திபா4ேவன 5�ேப4Å�மிD  

ஸDன+தி4� 5  |  

ஆதி3�யா�மக- �3ர�ய �ராணாD �ரதி6டா2பயாமி || 

(ப?ேசாபசார �ஜா ([4ப, த�3ப, ைநேவ�3ய�, தா��3ல�, 

ந�ராஜன�) || ய�கி?சிD-நிேவத3ன� ||) 3 

12.4 உபசார�ஜா 
யா த… இஷு †- ஶி …வத†மா ஶி …வ� ப …3�4வ† ேத… த4"†: |  
ஶி …வா ஶ†ர…Pயா† யா தவ … தயா† ேநா  �3ர ��ட3ய |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ…�4ேயா ஜா …தாய … ைவ நேமா …  

நம†: | (ர�னஸி�ஹாஸன� ஸம	பயாமி) || 1 
 

யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…eரேகா …4ராÅபா†ப காஶின � |  

தயா† ந�த…"வா … ஶ'த†மயா … கி3N†ஶ'தா …-ப�4சா†கஶஹீி ||  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப…4ேவ ப †4ேவ … நாதி †ப4ேவ  

ப4வ�வ… மா� | (பாத3ேயா: பா�3ய�  ஸம	பயாமி) || 2 
 

யாமிஷு†� கி3Nஶ'த… ஹ�ேத… ப�3ப …4	6ய�த†ேவ | 

ஶி …வா�கி †3N�ர… தா�5† … மா ஹிóè †t…: 4 †ஷ …?ஜக†3� |  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப…4ேவா�3ப †4வாய… நம†: |  
(அ	�4ய� ஸம	பயாமி) || 3 
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ஶி …ேவன… வச†ஸா �வா … கி3N…ஶா;சா†2 வதா3மஸி |  

யதா†2 ந…�ஸ	வ …மி#ஜக†3த3 ய…Kமóè ஸு…மனா … அஸ †� |  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | வா …மேத…3வாய… நம †: |  
(ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி) || 4 
 

அ�3�4ய †ேவாச-த3தி4வ…�தா �ர†த…2ேமா ைத3Pேயா† ப�…4ஷ� |  

அஹ�ò †-ச… ஸ	வா‡?ஜ…�ப4ய…'�2 ஸ	வா‡-ச யா�தா …4Dய †: ||  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | #ேய…6டா2ய… நம†: |  
(ம�4ப	�க� ஸம	பயாமி) ||  5 
 

அ…ெஸௗ ய�தா …�ேரா அ† …ண உ…த ப …3�4 � ஸு†ம…�க3ல†: | 

ேய ேச…மாóè  …�3ரா அ …ப�4ேதா† தி …3%ு -N …தா� 

ஸ †ஹ�ர…ேஶா-Åைவ†ஷா …óè… ேஹட†3 ஈமேஹ |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | -ேர…6டா2ய… நம †: | �நான� 

ஸம	பயாமி | (�நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி) | 6 
 

அ…ெஸௗ ேயா†Åவ…ஸ	ப †தி… ந�ல †�3:ேவா … வ�ேலா†ஹித: |  

உ…ைதன†� ேகா …3பா அ †�3�ஶ…D-ன�3� †ஶD-"த3ஹா …	ய†: | 
உ…ைதன …�-வ�-வா† �…4தான+ … ஸ �3� …6ேடா �� †ட3யாதி ந: | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  …�3ராய … நம†: |  
(வ��ேரா�த:ய� ஸம	பயாமி) | 7 
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நேமா† அ�� ந�ல †�3:வாய ஸஹ�ரா …%ாய† மL …f4ேஷ‡ | 

அேதா …2 ேய அ †�ய… ஸ�வா†ேனா …ÅஹD  

ேத�4ேயா†�கர…Dனம †: | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
காலா†ய … நம … †: | (ய#ேஞாபவ �தாப4ரணான+ ஸம	பயாமி) | 8 
 

�ரI †?ச… த4Dவ†ன …�-�வ…I …ப4ேயா …-ரா	�ன+ †ேயா …	#யா� |  

யா-ச† ேத… ஹ�த… இஷ†வ…: பரா … தா ப †4க3ேவா வப |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | கல†வ�கரணாய… நம†: | க3'தா4D 

தா4ரயாமி | (க3'த4�ேயாபN அ%தாD ஸம	பயாமி) | 9 
 

அ…வ…த�ய… த4"…��வóè ஸஹ†�ரா% … ஶேத†ஷுேத4 |  

நி …ஶ	ீய† ஶ…1யானா …� Iகா†2 ஶி…ேவா ந†� ஸு…மனா† ப4வ |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3ல †வ�கரணாய… நம †: |  
(46ைப: �ஜயாமி) | 10 

 1. ஓம் ப4வாய ேத3வாய நம: |  

 2. ஓம் ஶரவ்ாய ேத3வாய நம: |  

3. ஓ� ஈஶானாய ேத3வாய நம: |  

4. ஓ� பஶுபதேய ேத3வாய நம: |  

5. ஓ�  �3ராய ேத3வாய நம: |  

6. ஓ� உ�3ராய  ேத3வாய நம: |  

7. ஓ� ப>4மாய ேத3வாய நம: |  

8. ஓ� மஹேத  ேத3வாய நம: |  
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1. ஓ� ப4வ�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |    

2. ஓ� ஸ	வ�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: | 

3. ஓ� ஈஶான�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |  

4. ஓ� பஶுபேத: ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |  

5. ஓ�  �3ர�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |    

6. ஓ� உ�3ர�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |  

7. ஓ� ப>4ம�ய ேத3வ�ய ப�Dைய நம: |   

8. ஓ� மஹேதா ேத3வ�ய ப�Dைய நம: 

(ஓ�  மஹாேத3வாய நம: | ஓ�  ஶிவாய நம: |  

ஓ�  �3ராய நம: | ஓ�  ஶ�கராய  நம: |  

ஓ� ந�லேலாஹிதாய  நம: | ஓ� ஈஶானாய   நம: |  
ஓ�  வ�ஜயாய  நம: | ஓ�  ப>4மாய  நம: |  

ஓ� ேத3வேத3வாய   நம: | ஓ�  ப4ேவா�3ப4வாய  நம: |  

ஓ�  ஆதி3�யா�மக  �3ராய  நம: |) 

ஓ� மஹாேத3வாதி3�4ேயா  �3ேர�4ேயா நம: |  

நானாவ�த3 பNமள ப�ர-46பாண� ஸம	பயாமி || 10A 
 

வ�#ய …D த4"†: கப …	தி3ேனா … வ�ஶ†1ேயா … பா3ண †வாóè உ…த |  

அேன†ஶ…D-ன�ேயஷ†வ ஆ…44ர†�ய நிஷ…�க3தி †2: |  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4பமா�4ராபயாமி |  11 
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யா ேத† ேஹ…தி	-மL †f46டம … ஹ�ேத† ப …3�4வ† ேத… த4"†: |  

தயா …Å�மாD, வ�…-வ-த…��வ-ம†ய …Kமயா … பN†�344ஜ |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3ல †�ரமத2னாய … நம †: |  
த�3ப� த3	-யாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 12 
 

ைநேவ
3ய …�:- ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: | த�2ஸ †வ�…�	. 

வேர‡.ய� ப4	ேகா†3 ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயா ந†: 
�ரேசா …த3யா‡� | ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	�ேதன 

பNஷி?சாமி | (ரா�ெரௗ  �த� �வா ஸ�ேயன  
பNஷி?ஜாமி ) ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | அ��த� ப4வ� | 

அ��ேதாப�தரணமஸி |  
ஓ� �ராணாய �வாஹா | ஓ� அபானாய �வாஹா |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா | ஓ� உதா3னாய �வாஹா |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா |  

நம†�ேத அ …��வாM †தா …4யானா†ததாய �4� …6ணேவ‡ | 
உ…பா4�4யா†I …த ேத… நேமா† பா…3ஹு�4யா …D தவ… த4Dவ †ேன |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	ேவ†�4தத3மனாய… நம †: | 
***........................ மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி | ம�3�4ேய  

ம �3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி | அ��தாப�தா4னமஸி | 

ஹ�த�ர%ாளன� ஸம	பயாமி |  
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பாத3�ர%ாளன� ஸம	பயாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 13 
 

பN† ேத… த4Dவ†ேனா ேஹ…திர…�மாD-P� †ண�� வ� …-வத†: | 
அேதா …2 ய இ†ஷு…தி4�தவா …ேர அ…�மDன+ேத†4ஹி … த� ||  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: |  
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி (ஸம	பயாமி) | 

ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி | 14 
 

நம†�ேத அ�� ப4க3வD-வ�-ேவ-வ…ராய † மஹாேத…3வாய † 
�	ய�ப …3காய† �N4ரா'த…காய† �Nகா�3ன+கா …லாய† 
காலா�3ன+ …�3ராய† ந�லக….டா2ய† ���M?ஜ…யாய† 
ஸ	ேவ-வ…ராய † ஸதா3ஶி …வாய † ஶ�க…ராய†  
GமD-மஹாேத…3வாய… நம †: ||  
ஓ� மஹாேத3வாதி3�4ேயா  �3ேர�4ேயா நம: |  

க\�ர-ந�ராஜனத�3ப� �ரத3	ஶயாமி |  

ந�ராஜனான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  15 
 

�3� …ஹ�2ஸாம † %�ர…�4�� P� …�த3P� †6ண�யD 

�N…6fெபௗ4ஜ†- ஶுப�…4த-I…�3ரவ �†ர� | இ'�3ர…�ேதாேம†ன 

ப?சத…3ேஶன … ம�4ய †மி …த3� Æவாேத†ன … ஸக†3ேரண ர% |  

ர%ா� தா4ரயாமி | ஓ� ஹர, ஓ� ஹர , ஓ� ஹர  
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ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

ஸ	ேவாபசாராD / ஸம�த ராேஜாபசாராD ஸம	பயாமி | 16 
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12.5 �
ர 
�ஶதி அ tசனா 
"�ரணேவன வ�ஹ�ேனா ய: ம'�ர: �ராணஹ�னக: 
ஸ	வ ம'�ேரஷு ம'�ராண� �ராண: �ரணவ உ;யேத" | 
(According to the above sloka, “a mantram recited without ‘OM’ is without 

its life force (prANAH) and praNava (OM) is the life force of all MantrAs”.  

Hence please recite all Nama with prefix OM) 

1. ஓ� நேமா … ஹிர†.யபா3ஹேவ… நம †: |  
2. ஓ� ேஸ…னா…'ேய† நம †: |  
3. ஓ� தி…3ஶா?ச… பத†ேய… நம †: |  
4.   ஓ� நேமா† P� …ே%�4ேயா … நம†: |  
5. ஓ� ஹN†ேகேஶ�4ேயா …  நம†: |  
6. ஓ� ப …ஶூ…னா� பத†ேய…  நம †: |  
7. ஓ� நம†: ஸ…�ப�?ஜ†ராய… நம †: |  
8. ஓ� �வ�ஷ�†மேத… நம †: |  
9. ஓ� ப …த�…2னா� பத†ேய… நம†:|  
10. ஓ� நேமா† ப3�4W…ஶாய … நம†: |  
11. ஓ� வ� …Pயா …தி4ேன … நம†: |  
12. ஓ� அDனா †னா …� பத†ேய… நம†: |   
13. ஓ� நேமா … ஹN†ேகஶாய… நம†: |  
14. ஓ� உ…ப …வ �…திேன … நம †: |  
15. ஓ� 4 …6டானா …� பத†ேய … நம †: |  
16.  ஓ� நேமா† ப …4வ�ய† ேஹ …�ைய நம†: |  
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17. ஓ� ஜக†3தா …� பத†ேய… நம †: |  
18. ஓ� நேமா†  …�3ராய … நம†: |  
19. ஓ� ஆ…த…தா …வ�ேன … நம†: |  
20. ஓ� ே%�ரா†ணா …� பத†ேய… நம †: |   
21. ஓ� நம†: ஸூ…தாய… நம †: |  
22. ஓ� அஹ†'�யாய … நம†: |  
23. ஓ� வனா†னா …�  பத†ேய… நம†: |  
24. ஓ� நேமா … ேராஹி †தாய… நம†: |  
25. ஓ� �த…2பத†ேய… … நம†: |  
26. ஓ� P� …%ாணா …� பத†ேய… நம †: |  
27. ஓ� நேமா† ம …'�Nேண… நம †: |  
28. ஓ� வா …ண�…ஜாய… நம †: |  
29. ஓ� க%ா†ணா …� பத†ேய … நம†: |  
30. ஓ� நேமா† 44வ…'தேய… நம †: |  
31. ஓ� வா …N …வ…��� …தாய … நம †: |  
32. ஓ� ஓஷ†த�4னா …� பத†ேய… நம †: |  
33. ஓ� நம† உ …;ைச	ேகா†4ஷாய… நம †: |  
34. ஓ� ஆ…�ர…'த3ய †ேத… நம†: |  
35. ஓ� ப …�த�…னா� பத†ேய … நம †: |  
36. ஓ� நம†: ���2�னவ �…தாய … நம†: |  
37. ஓ� தா4வ†ேத… நம †: |  
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38. ஓ� ஸ�வ†னா …� பத†ேய … நம†: |  
 

39. ஓ� நம…: ஸஹ †மானாய … நம†: |  
40. ஓ� நி…Pயா …தி4ேன … நம†: |  
41. ஓ� ஆ…Pயா …தி4ன�†னா …� பத†ேய … நம†: |  
42. ஓ� நம†: க5…பா4ய… நம †: |  
43. ஓ� நி…ஷ …�கி3ேண … நம†: |  
44. ஓ� �ேத…னானா …� பத†ேய … நம †: |  
45. ஓ� நேமா† நிஷ…�கி3ேண … நம†: |  
46. ஓ� இ…ஷு…தி …4மேத… நம†: |  
47. ஓ� த�க†ராணா …� பத†ேய … நம†: |  
48. ஓ� நேமா … வ?ச†ேத… நம†: |  
49. ஓ� ப …N…வ?ச†ேத… நம†: |  
50. ஓ� �தா …c…னா� பத†ேய … நம†: |  
51. ஓ� நேமா† நிேச…ரேவ… நம †: |  
52. ஓ� ப …N…ச…ராய … நம †: |  
53. ஓ� அர†.யானா …� பத†ேய … நம†: |  
54. ஓ� நம†: ��கா …வ��4ேயா … நம †: |  

55. ஓ� ஜிகாóè†4ஸ�3�4ேயா … நம †: |  
56. ஓ� I …6ண …தா� பத†ேய… நம†: |  
57. ஓ� நேமா†Åஸி…ம�3�4ேயா … நம †: | 
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58. ஓ� ந�த…?சர†�3�4ேயா … நம †: |  
59. ஓ� �ர…�� …'தானா …� பத†ேய … நம†: |  
60. ஓ� நம† உ6ண �…ஷிேண … நம†: |  
61. ஓ� கி…N …ச…ராய… நம †: |   
62. ஓ� 5…W…?சானா …� பத†ேய… நம †: |  
63. ஓ� நம… இஷு †ம�3�4ேயா … நம †: |  
64. ஓ� த…4Dவா …வ��4ய †-ச… நம †: |   
65. ஓ� ேவா … நம†: |  
66. ஓ� நம† ஆதDவா …ேன�4ேயா … நம †: |  
67. ஓ� �ர…தி …த3தா†4ேன�4ய-ச… நம †: |  
68. ஓ� ேவா … நம†: | 
69. ஓ� நம† ஆ…ய;ச†2�3�4ேயா … நம†: |   
70. ஓ� வ� …��…ஜ�3�4ய†-ச… நம †: |   
71. ஓ� ேவா … நம†: | 
72. ஓ� நேமாÅ�ய†�3�4ேயா … நம †: |  
73. ஓ� வ��3ய†�3�4ய-ச… நம †: |   
74. ஓ� ேவா … நம†: | 
75. ஓ� நம… ஆt †ேன�4ேயா … நம†: |  
76. ஓ� ஶயா†ேன�4ய-ச… நம†: |   
77. ஓ� ேவா … நம†: | 
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78. ஓ� நம†: �வ …ப�3�4ேயா … நம†: |  
79. ஓ� ஜா�3ர†�3�4ய-ச… நம†: |  
80. ஓ� ேவா … நம†: | 
81. ஓ� நம…�தி6ட †2�3�4ேயா … நம†: |  
82. ஓ� தா4வ†�3�4ய-ச… நம †: |  
83. ஓ� ேவா … நம†: | 
84. ஓ� நம†�ஸ…பா4�4ேயா … நம†: |  
85. ஓ� ஸ…பா4ப†தி�4ய-ச… நம †: |  
86. ஓ� ேவா … நம†: | 
87. ஓ� நேமா … அ-ேவ ‡�4ேயா … நம†: |  
88. ஓ� அ-வ †பதி�4ய-ச… நம †: |  
89. ஓ� ேவா … நம†: |  

 

90. ஓ� நம† ஆPயா …தி4ன�‡�4ேயா … நம†: |  
91. ஓ� வ� …வ��3�4ய †'த��4ய-ச… நம†: |  
92. ஓ� ேவா … நம†: |  
93. ஓ� நம… உக†3ணா�4ேயா … நம †: |  

94. ஓ� �� …óè…ஹ…த��4ய †-ச… நம †: |  
95. ஓ� ேவா … நம†: |  
96. ஓ� நேமா† �3� …�2ேஸ�4ேயா … நம†: |  
97. ஓ� �3� …�2ஸப†தி�4ய-ச… நம †: |  
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98. ஓ� ேவா … நம†: |  
99. ஓ� நேமா … Pராேத‡�4ேயா … நம †: |  
100. ஓ� Pராத†பதி�4ய-ச… நம†: |  
101. ஓ� ேவா … நம†: |  
102. ஓ� நேமா† க…3ேண�4ேயா … நம†: |  
103. ஓ� க…ணப †தி�4ய-ச… நம†: |  
104. ஓ� ேவா … நம†: |  
105. ஓ� நேமா … வ�l †ேப�4ேயா… நம†: |  
106. ஓ� வ� …-வl †ேப�4ய-ச… நம †: |  
107. ஓ� ேவா … நம†: |  
108. ஓ� நேமா† ம …ஹ�3�4ேயா … நம†: |  
109. ஓ� %ு…1ல…ேக�4ய †-ச… நம†: |  
110. ஓ� ேவா … நம†: | 
111. ஓ� நேமா† ர…தி2�4ேயா … நம†: |  
112. ஓ� அ…ர…ேத2�4ய†-ச… நம †: |  
113. ஓ� ேவா … நம†: |  
114. ஓ� நேமா … ரேத‡2�4ேயா … நம†: |  
115. ஓ� ரத†2பதி�4ய-ச… நம†: |  
116. ஓ� ேவா … நம†: | 
117. ஓ� நம…�ேஸனா‡�4ேயா … நம †: |  
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118. ஓ� ேஸ…னா…ன+�4ய †-ச… நம †: |  
119. ஓ� ேவா … நம†: |  
120. ஓ� நம†: % …����4ேயா … நம†: |  
121. ஓ� ஸ…��ர…ஹ�…���4ய†-ச… நம†: |  
122. ஓ� ேவா … நம†: |  
123. ஓ� நம…�த% †�4ேயா … நம†: |  
124. ஓ� ர…த…2கா …ேர�4ய †-ச… நம†: |  
125. ஓ� ேவா … நம†: |  
126. ஓ� நம…: 5லா†ேல�4ேயா … நம†: |  
127. ஓ� க…	மாேர‡�4ய-ச… நம †: |  
128. ஓ� ேவா … நம†: |  
129. ஓ� நம†: 4 …?ஜி6ேட‡�4ேயா … நம †: |  
130. ஓ� நி…ஷா …ேத�4ய†-ச… நம †: |  
131. ஓ� ேவா … நம†: |  
132. ஓ� நம† இஷு …���3�4ேயா … நம†: |  
133. ஓ� த…4Dவ…���3�4ய †-ச… நம †: |  
134. ஓ� ேவா … நம†: | 
135. ஓ� நேமா† ��க…M�4ேயா … நம †: |  
136. ஓ� -வ…ன+�4ய †-ச… நம †: |  
137. ஓ� ேவா … நம†:|  
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138. ஓ� நம…: -வ�4ேயா … நம†: |  
139. ஓ� -வப †தி�4ய-ச… நம†: |  
140. ஓ� ேவா … நம†: ||  

 

141. ஓ� நேமா† ப …4வாய † ச… நம†: |  
142. ஓ�  …�3ராய † ச… நம †: |  
143. ஓ� நம†-ஶ …	வாய† ச… நம †: |  
144. ஓ� ப …ஶு…பத†ேய ச… நம†: | 
145. ஓ� நேமா … ந�ல†�3:வாய ச… நம †: |  
146. ஓ� ஶி …தி …க.டா†2ய ச… நம †: |  
147. ஓ� நம†: கப…	தி3ேன† ச… நம†: |  
148. ஓ� PM †�தேகஶாய ச… நம †: | 
149. ஓ� நம†�ஸஹ�ரா …%ாய † ச… நம†: |  
150. ஓ� ஶ…தத†4Dவேன ச… நம†: |  
151. ஓ� நேமா† கி3N…ஶாய† ச… நம†: |  
152. ஓ� ஶி …ப�…வ�…6டாய † ச… நம †: | 
153. ஓ� நேமா† மL …f46ட †மாய ச… நம †: |  
154. ஓ� இஷு†மேத ச… நம †: |  
155. ஓ� நேமா‡ Cர…�வாய † ச… நம †: |  
156. ஓ� வா …ம …னாய† ச… நம†: | 
157. ஓ� நேமா† �3�ஹ …ேத ச… நம†: |  
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158. ஓ� வ	.ஷ�†யேஸ ச… நம †: |  
159. ஓ� நேமா† P� …�3தா4ய † ச… நம†: |  

160. ஓ� ஸ…�ÆP��3�4வ†ேன ச… நம†: |  
161. ஓ� நேமா … அ�3N†யாய ச… நம†: |  
162. ஓ� �ர…த…2மாய † ச… நம †: |  
163. ஓ� நம† ஆ…ஶேவ† ச… நம †: |  
164. ஓ� அ…ஜி…ராய † ச… நம†: | 
165. ஓ� நம…: ஶ�ீ4N†யாய ச… நம †: |  
166. ஓ� ஶ�ீ4யா†ய ச… நம†: |  
167. ஓ� நம† ஊ…	�யா†ய ச… நம †: |  
168. ஓ� அ…வ…�வ…Dயா†ய ச… நம†: |  
169. ஓ� நம†� �ேராத…�யா†ய ச… நம †: |  
170. ஓ� �3வ ��யா†ய ச… நம†: |  
 

171. ஓ� நேமா‡ #ேய …6டா2ய † ச… நம†: |  
172. ஓ� க…ன+…6டா2ய† ச… நம †: |  
173. ஓ� நம†: �	வ …ஜாய † ச… நம †: |  
174. ஓ� அ…ப …ர…ஜாய † ச… நம†: |  
175. ஓ� நேமா† ம�3�4ய …மாய † ச… நம†: |  
176. ஓ� அ…ப …க…31பா4ய † ச… நம †: |  
177. ஓ� நேமா† ஜக…4Dயா†ய ச… நம †: |  
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178. ஓ� 43�3�4ன+ †யாய ச… நம †: | 
179. ஓ� நம†: ேஸா …�4யா†ய ச… நம†: |  
180. ஓ� �ர…தி …ஸ …	யா†ய ச… நம †: |  
181. ஓ� நேமா … யா�யா †ய ச… நம†: |  
182. ஓ� ே%�யா†ய ச… நம†: |  
183. ஓ� நம† உ	வ…	யா†ய ச… நம†: |  
184. ஓ� க21யா†ய ச… நம†: |  
185. ஓ� நம…: -ேலா�யா†ய ச… நம†: |  
186. ஓ� அ…வ…ஸா…Dயா†ய ச… நம†: |  
187. ஓ� நேமா … வDயா†ய ச… நம †: |  
188. ஓ� கKயா†ய ச… நம †: |  
189. ஓ� நம†: -ர…வாய † ச… நம†: |  
190. ஓ� �ர…தி …-ர…வாய† ச… நம†: |  
191. ஓ� நம† ஆ…ஶுேஷ†ணாய ச… நம†: |  
192. ஓ� ஆ…ஶுர†தா2ய ச… நம †: |  
193. ஓ� நம…: ஶூரா†ய ச… நம†: |  
194. ஓ� அ…வ…ப� …4'த…3ேத ச… நம†: |  
195. ஓ� நேமா† வ…	மிேண † ச… நம†: |  
196. ஓ� வ…l …தி2ேன † ச… நம †: |  
197. ஓ� நேமா† ப� …31மிேன† ச… நம†: |  
198. ஓ� க…வ…சிேன† ச… நம †: |  
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199. ஓ� நம†-- …தாய † ச… நம†: |  
200. ஓ� - …த…ேஸ…னாய † ச… நம†: |  

 

201. ஓ� நேமா† �3'�…3�4யா†ய ச… நம†: |  
202. ஓ� ஆ…ஹ…ன …Dயா†ய ச… நம†: |  
203. ஓ� நேமா† �4� …6ணேவ † ச… நம †: |  
204. ஓ� �ர…�� …ஶாய† ச… நம†: | 
205. ஓ� நேமா† […3தாய† ச… நம †: |  
206. ஓ� �ரஹி †தாய ச… நம†: |  
207. ஓ� நேமா† நிஷ…�கி3ேண † ச… நம†: |  
208. ஓ� இ…ஷு…தி …மேத† ச… நம †: | 
209. ஓ� நம†�த�…Kேணஷ†ேவ ச… நம†: |  
210. ஓ� ஆ…M…தி4ேன † ச… நம †: |  
211. ஓ� நம†: �வாM…தா4ய† ச… நம †: |  
212. ஓ� ஸு …த4Dவ†ேன ச… நம†: | 
213. ஓ� நம…: � �யா†ய ச… நம†: |  
214. ஓ� ப�2யா†ய ச… நம †: |  
215. ஓ� நம†: கா …gயா†ய ச… நம†: |  
216. ஓ� ந�…�யா†ய ச… நம †: | 
217. ஓ� நம…: ஸூ�3யா†ய ச… நம†: |  
218. ஓ� ஸ…ர…�யா†ய ச… நம†: |  
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219. ஓ� நேமா† நா …�3யாய † ச… நம†: |  
220. ஓ� ைவ…ஶ…'தாய† ச… நம †: |   
221. ஓ� நம…: x�யா†ய ச… நம †: |  
222. ஓ� அ…வ…gயா†ய ச… நம†: |  
223. ஓ� நேமா … வ	.6யா†ய ச… நம†: |  
224. ஓ� அ…வ…	.6யாய † ச… நம †: |  
225. ஓ� நேமா† ேம…�4யா†ய ச… நம†: |  
226. ஓ� வ� …�3M…�யா†ய ச… நம †: | 
227. ஓ� நம† ஈ …�4Nயா†ய ச… நம †: |  
228. ஓ� ஆ…த…�யா†ய ச… நம†: | 
229. ஓ� நேமா … வா�யா†ய ச… நம†: |  
230. ஓ� ேர6மி †யாய ச… நம †: |  
231. ஓ� நேமா† வா�த…Pயா†ய ச… நம†: |  
232. ஓ� வா …��…பாய† ச… நம †: |  

 

233. ஓ� நம…: ேஸாமா†ய ச… நம†: |  
234. ஓ�  …�3ராய † ச… நம †: |  
235. ஓ� நம†�தா …�ராய† ச… நம †: |  
236. ஓ� அ… …ணாய† ச… நம †: | 
237. ஓ� நம†: ஶ…�கா3ய † ச… நம†: |  
238. ஓ� ப …ஶு…பத†ேய ச… நம†: |  
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239. ஓ� நம† உ …�3ராய† ச… நம†: |  
240. ஓ� ப>…4மாய † ச… நம†: |  
241. ஓ� நேமா† அ�3ேரவ…தா4ய † ச… நம†: |  
242. ஓ� […3ேர…வ…தா4ய† ச… நம †: | 
243. ஓ� நேமா† ஹ…'�ேர ச… நம†: |  
244. ஓ� ஹன�†யேஸ ச… நம†: |  
245. ஓ� நேமா† P� …ே%�4ேயா… நம†: |  
246. ஓ� ஹN†ேகேஶ�4ேயா … நம †: | 
247. ஓ� நம†�தா …ராய… நம†: |  
248. ஓ� நம†-ஶ …�ப4ேவ† ச… நம†: |  
249. ஓ� ம…ேயா …ப4ேவ† ச… நம †: |  
250. ஓ� நம†-ஶ�க…ராய† ச… நம†: |  
251. ஓ� ம…ய …�க…ராய† ச… நம †: |  
252. ஓ� நம†: ஶி …வாய† ச… நம †: |  
253. ஓ� ஶி …வத†ராய ச… நம†: |  
254. ஓ� நம…�த�	��2யா†ய ச… நம†: |  
255. ஓ� x1யா†ய ச… நம†: |  
256. ஓ� நம†: பா …	யா†ய ச… நம †: |  
257. ஓ� அ…வா …	யா†ய ச… நம †: |  
258. ஓ� நம†: �ர…தர†ணாய ச… நம †: |  
259. ஓ� உ…�தர†ணாய ச… நம †: |  
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260. ஓ� நம† ஆதா …	யா†ய ச… நம†: |  
261. ஓ� ஆ…லா …�3யா†ய ச… நம†: |  
262. ஓ� நம…: ஶ6�யா†ய ச… நம †: |  
263. ஓ� ேப2Dயா†ய ச… நம†: |  
264. ஓ� நம†: ஸிக…�யா†ய ச… நம †: |  
265. ஓ� �ர…வா …Cயா†ய ச… நம†: |  
 

266. ஓ� நம† இN….யா†ய ச… நம †: |  
267. ஓ� �ர…ப …�2யா†ய ச… நம †: |  

268. ஓ� நம†: கிóèஶி…லாய† ச… நம †: |  
269. ஓ� %ய†ணாய ச… நம †: |  
270. ஓ� நம†: கப…	தி3ேன† ச… நம†: |  
271. ஓ� 4 …ல…�தேய† ச… நம †: | 
272. ஓ� நேமா … ேகா36g2யா†ய ச… நம †: |  
273. ஓ� �3�Cயா†ய ச… நம†: |  
274. ஓ� நம…�த1�யா†ய ச… நம †: |  
275. ஓ� ேக3Cயா†ய ச… நம†: |  
276. ஓ� நம†: கா …gயா†ய ச… நம†: |  
277. ஓ� க…3Cவ…ேர…6டாய † ச… நம†: | 
278. ஓ� நேமா‡ Cரத…Qயா†ய ச… நம †: |  
279. ஓ� நி…ேவ…6�யா†ய ச… நம†: |  
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280. ஓ� நம†: பாóèஸ …Pயா†ய ச… நம†: |  
281. ஓ� ர…ஜ…�யா†ய ச… நம†: | 
282. ஓ� நம…: ஶு6�யா†ய ச… நம †: |  
283. ஓ� ஹ…N …�யா†ய ச… நம †: |  
284. ஓ� நேமா … ேலா�யா †ய ச… நம†: |  
285. ஓ� உ…ல…�யா†ய ச… நம†: |   
286. ஓ� நம† ஊ…	Pயா†ய ச… நம †: |  
287. ஓ� ஸூ…	�யா†ய ச… நம †: |  
288. ஓ� நம†: ப …	.யா†ய ச… நம†: |  
289. ஓ� ப …	ண…ஶ…�3யா†ய ச… நம†: |  

290. ஓ� நேமா†Åப5…3ரமா†ணாய ச… நம †: |  
291. ஓ� அ…ப�…4�4ன …ேத ச… நம †: |  
292. ஓ� நம† ஆ�கி2த…3ேத ச… நம†: |  
293. ஓ� �ர…�கி …2த…3ேத ச… நம †: |   
294. ஓ� நேமா† ேவா … நம †: |  
295. ஓ� கி…N …ேக�4ேயா … நம†: |  
296. ஓ� ேத…3வானா… … C�த†3ேய�4ேயா … நம†: | 
297. ஓ� நேமா† வ�%�ண …ேக�4ேயா … நம †: |  
298. ஓ� நேமா† வ�சிDவ…�ேக�4ேயா … நம †: |  
299. ஓ� நம† ஆன+	.ஹ…ேத�4ேயா … நம†: |  
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300. ஓ� நம† ஆமLவ…�ேக�4ேயா … நம †: |  
12.6 �ரதfிண� 
�3ராேப … அ'த†4ஸ�பேத… த3N†�3ர…D ந�ல†ேலாஹித |  

ஏ …ஷா� 4 †ஷாணா-ேம…ஷா� ப †ஶூ…னா� மா ேப4	 மாÅேரா …  

ேமா ஏ †ஷா�…  கி?ச…னாம†ம� |  10.1 
 

யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…e- ஶி …வா வ�…-வாஹ† ேப4ஷஜ� |  

ஶி …வா  …�3ர�ய† ேப4ஷ …ஜ� தயா† ேநா ��ட3 ஜ�…வேஸ‡ || 10.2 
 

இ…மாóè  …�3ராய† த…வேஸ† கப …	தி3ேன ‡ % …ய�3வ �†ராய … 

�ரப †4ராமேஹ ம…தி� | யதா† ந: ஶமஸ †�3-�3வ� …பேத… ச�†6பேத…3 

வ�-வ†� 4 …6ட� �3ராேம † அ…�மிD-நனா†�ர� ||  10.3 
 

�� …டா3 ேநா†  �3ேரா … தேனா … மய†���தி4 % …ய�3வ �†ராய… 

நம†ஸா வ�ேத4ம ேத | ய;ச2?ச… ேயா-ச… ம"†ராய …ேஜ ப�…தா 

தத†3-யாம … தவ†  �3ர… �ரண �†ெதௗ |  10.4 
 

மா ேநா† ம …ஹா'த†I…த மா ேநா† அ	ப…4க� மா ந… உ% †'தI …த  

மா ந† உ%ி …த� | மா ேநா† வத�4: ப�…தர…� ேமாத மா …தர†� �N …யா 

மா ந†�த…"ேவா†  �3ர :Nஷ: |  10.5 
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மா ந†�ேதா …ேக தன†ேய… மா ந… ஆM†ஷி… மா ேநா … ேகா3ஷு … மா 

ேநா … அ-ேவ†ஷு :Nஷ: | வ �…ராDமாேனா†  �3ர பா4மி…ேதாவ†த�4	. 
ஹ…வ�6ம†'ேதா … நம†ஸா வ�ேத4ம ேத | 10.6 
 

ஆ…ரா�ேத† ேகா …3�4ன உ…த � † ஷ …�4ேன % …ய�3வ �†ராய  

ஸு…�ன ம…�ேம ேத† அ�� | ர%ா† ச ேநா … அதி †4 ச ேத3வ 

�3l …Cயதா4 ச ந- ஶ	ம † ய;ச2  �3வ�…ப3	.ஹா‡: | 10.7 
 

��…ஹி - …த�  க3	த…ஸத…3� ÆMவா †ன� ��…க3Dன ப>…4ம-

I †பஹ…�"-I…�3ர� | �� …டா3 ஜ†N…�ேர  †�3ர… �தவா †ேனா 

அ…Dய'ேத† அ…�மDன+ வ †ப'� … ேஸனா‡: | 10.8 
 

பN†ேணா  …�3ர�ய† ேஹ…தி	. P� †ண��… பN† �ேவ …ஷ�ய† 
�3	ம…திர†கா …4ேயா: | அவ† �தி …2ரா ம…க4வ †�3�4ய-�த"6வ… 

மLg4வ †�ேதா …காய … தன†யாய ��ட3ய |  10.9 
 

மLf†46டம … ஶிவ†தம ஶி…ேவா ந†� ஸு …மனா† ப4வ |  

ப …ர…ேம P� …% ஆM†த4Dன+ …தா4ய… ���தி…� Æவஸா†ன… ஆ ச†ர… 
ப�னா†க…� ப�3�4ர…தா3 க†3ஹி | 10.10 
 

வ�கி†Nத…3 வ�ேலா†ஹித… நம †�ேத அ�� ப3க4வ: | யா�ேத† 

ஸ …ஹ�ரóè† ேஹ…தேயா …ÅDய-ம …�மDன+வ†ப'�… தா: | 10.11 
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ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4 பா†3ஹு …ேவா�தவ† ேஹ…தய†: |  
தாஸா …மLஶா†ேனா ப4க3வ: பரா …சீனா … Iகா†2 ��தி4 | 10.12 

12.7 நம_கார: 
ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ேஶா ேய  …�3ரா அதி…4 �4�யா‡� |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 1 
 

அ…�மிD ம †ஹ…�ய†	ண …ேவ‡-Å'தN†ே% ப …4வா அதி†4 |      

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 2 

 

ந�ல†�3:வா: ஶிதி …க.டா‡2: ஶ…	வா அ …த4: % †மாச…ரா: |    

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 3 
 

ந�ல†�:வா- ஶிதி…க.டா …2 தி3வóè†  …�3ரா உப†-Nதா: |   

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 4 

ேய P� …ே%ஷு † ஸ…�ப�?ஜ†ரா… ந�ல†�3:வா … வ�ேலா†ஹிதா: | 

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 5 
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ேய � …4தானா …-மதி†4பதேயா வ�ஶி …கா2ஸ †: கப …	தி3ன †: |    

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 6 

 

ேய அDேன †ஷு வ�…வ��3�4ய †'தி … பா�ேர†ஷு… ப�ப †3ேதா … ஜனாD† | 

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 7 
 

ேய ப …தா2� ப †தி …2ர% †ய ஐல�3� …தா3 ய…PMத†: |     

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 8 
 

ேய த�…	�தா2ன+† �ர…சர†'தி �� …காவ†'ேதா நிஷ …�கி3ண †: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 9 
 

ய ஏ…தாவ†'த-ச… �4யாóè†ஸ-ச… தி3ேஶா†  …�3ரா வ� †த�தி…2ேர | 

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி |  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 10 

நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய �� †தி …2Pயா� Æேயஷா …மDன……மிஷ†வ…-

�ேத�4ேயா … த3ஶ … �ராசீ…	 த3ஶ †த3%ி…ணா த3ஶ†�ர…த�சீ…	 
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த3ேஶாத�†3சீ…	 த3ேஶா …	�3�4வா-�ேத�4ேயா … நம…�ேத ேநா† 
��ட3ய'�… ேத ய� �3வ� …6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d…  

த� Æேவா … ஜ�ேப †4 த3தா4மி ||  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 11 
 

நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய ‡Å'தN†ே% …  ேயஷா …� Æவாத… இஷ†வ … -

�ேத�4ேயா … த3ஶ … �ராசீ…	 த3ஶ †த3%ி…ணா த3ஶ†�ர…த�சீ…	 
த3ேஶாத�†3சீ…	 த3ேஶா …	�3�4வா-�ேத�4ேயா … நம…�ேத ேநா† 
��ட3ய'�… ேத ய� �3வ� …6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d…  

த� Æேவா … ஜ�ேப †4 த3தா4மி ||  

( �3ேர�4ேயா நம:) | 12 
 

நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய தி …3வ� ேயஷா‡� Æவ	.ஷ …மிஷ†வ…-

�ேத�4ேயா … த3ஶ … �ராசீ…	 த3ஶ †த3%ி…ணா த3ஶ†�ர…த�சீ…	 
த3ேஶாத�†சீ…	 த3ேஶா …	�3�4வா-�ேத�4ேயா … நம …�ேத ேநா† 
��ட3ய'�… ேத ய� �3வ� …6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d…  

த� Æேவா … ஜ�ேப †4 த3தா4மி ||     

( �3ேர�4ேயா நம:) | 13 
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12.8 சமக �ரா 
தைன 
 

அbவாக� – 1 

ஓ� அ�3னா†வ�6� ஸ…ேஜாஷ†ேஸ …மா வ†	�3த4'� வா …�கி3ர†: |  
�3M…�ைன	-வாேஜ†-ப�…4ராக†3த� ||   

வாஜ†-ச ேம,   �ரஸ…வ-ச† ேம …,   �ரய†தி-ச ேம…,   
�ரஸி †தி-ச ேம,  த�…4தி-ச† ேம …,     �ர�†-ச ேம … ,   

�வர†-ச ேம…,   -ேலாக†-ச ேம,   

-ரா …வ-ச† ேம …,  - தி †-ச ேம…,    #ேயாதி †-ச ேம …,   

ஸுவ†-ச ேம,  �ரா …ண-ச† ேம,   Åபா…ன-ச† ேம ,   

Pயா …ன-ச… ேம,   Åஸு†-ச ேம,  

சி …�த?ச†  ம…    ஆத�†4த?ச ேம …,    வா�ச† ேம…,   

மன†-ச ேம…,   ச%ு†-ச ேம …,    -ேரா�ர†?சேம …, 
த3% †-ச ேம…,  ப3ல†?ச ம …  

ஓஜ†-ச ேம… ,   ஸஹ†-ச ம…      ஆM†-ச ேம,        

ஜ…ரா ச† ம   ஆ…�மா ச† ேம,   த…e-ச† ேம… ,     
ஶ	ம † ச ேம…,      வ	ம † ச… ேம  

Å�கா†3ன+ ச ேம…  Å�தா2ன+ † ச ேம…,  

பlóè†ஷி ச ேம…,  ஶ: †ராண� ச ேம || 1 ||  (36) 
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அbவாக� – 2 

#ைய6g2ய†?ச ம …  ஆதி†4ப�ய?ச ேம,  ம …DM-ச† ேம…,  

பா4ம †-ச… ேம   Åம†-ச…     ேமÅ�ப†4-ச ேம 

ேஜ…மா ச† ேம,      மஹி…மா ச† ேம,  
 

வN …மா ச† ேம,   �ரதி…2மா ச† ேம,  வ…	.6மா ச† ேம, 

�3ரா5…4யா ச† ேம,  P� …�3த4?ச† ேம …,   P��3தி †4-ச ேம,  

ஸ …�ய?ச† ேம,   -ர…�3தா4 ச† ேம…  

ஜக†3;ச ேம …    த4ன†?ச ேம… ,   வஶ†-ச ேம … 

�வ�ஷி †-ச ேம,   �:…டா3 ச† ேம…,   ேமாத†3-ச ேம,  

ஜா …த?ச† ேம    ஜன+…6யமா†ண?ச ேம,  

ஸூ…�த?ச† ேம ,   ஸு�� …த?ச† ேம,  வ� …�த?ச† ேம…, 
ேவ�4ய†?ச ேம,   � …4த?ச† ேம,     ப4வ� …6ய;ச† ேம , 

ஸு…க3?ச† ேம,   ஸு…பத†2?ச ம  

� …�3த4?ச†  ம …   ��3தி †4-ச ேம,  �1� …�த?ச† ேம …, 

�1��தி †-ச ேம,   ம …தி-ச† ேம,    ஸும…தி-ச† ேம || 2 || (38) 

அbவாக� – 3 

ஶ?ச† ேம… ,   மய†-ச ேம,   �N…ய?ச† ேம 

Å"கா …ம-ச† ேம…,  காம†-ச ேம ,  ெஸௗமன…ஸ-ச† ேம, 

ப …4�3ர?ச† ேம…,  -ேரய†-ச ேம …,  
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வ�ய†-ச ேம …,  யஶ †-ச ேம…,   ப4க†3-ச ேம…,  

�3ரவ� †ண?ச ேம,  ய…'தா ச† ேம,  த…4	தா ச† ேம …,  

ே%ம†-ச ேம …,  �4�தி †-ச ேம …,  

வ�-வ†?ச ேம …,   மஹ†-ச ேம,  ஸ …�Æவ�;ச† ேம…, 

#ஞா�ர†?ச ேம …,   ஸூ-ச† ேம,   �ர…ஸூ-ச† ேம…, 
tர†?ச ேம,    ல…ய-ச† ம  

� …த?ச  ேம…   Å��த†?ச ேம Åய…Kம?ச… ேம 

Åனா†மய;ச ேம,   ஜ�…வா�†-ச ேம,  த�3	கா4M…�வ?ச† ேம 

Åனமி…�ர?ச… ேம  Åப†4ய?ச ேம,  ஸு…க3?ச† ேம …,  

ஶய †ன?ச ேம,    ஸூ…ஷா ச† ேம,  ஸு…தி3ன†?ச ேம || 3 || (36) 

அbவாக� – 4 

ஊ	�ச† ேம,     ஸூ…'�தா† ச ேம… ,  பய†-ச ேம … , 
ரஸ †-ச ேம,     �4� …த?ச† ேம…,   ம�†4 ச ேம… , 

ஸ�தி †4-ச ேம…,    ஸப>†தி-ச ேம,  

�� …ஷி-ச† ேம …,     P�6d†-ச ேம…,  ைஜ�ர†?ச ம … 
ஔ�3ப�†4�4ய?ச ேம, ர…ய�-ச† ேம …   ராய †-ச ேம , 

4 …6ட?ச† ேம…   46d†-ச ேம,   

வ� …44 ச† ேம,    �ர…44 ச† ேம,   ப …3ஹு ச† ேம…, 

�4ய†-ச ேம,   � …	ண?ச† ேம,    � …	ணத†ர?ச…  ேம 

Å%ி†தி-ச ேம …,   xய†வா-ச… ேம  
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ÅDன†?ச… ேம   Å%ு†;ச ேம,     P: …ஹய †-ச ேம…,  

யவா‡-ச ேம…,   மாஷா‡-ச ேம …,    திலா‡-ச ேம,  

I …�3கா3-ச† ேம,   க…21வா‡-ச ேம,  

ேகா …3[4மா‡-ச ேம,  ம …ஸுரா‡-ச ேம    �N …ய�க†3வ-ச… 

ேமÅண†வ-ச ேம  -யா …மாகா‡-ச ேம ந�…வாரா‡-ச ேம || 4 || (38) 

அbவாக� – 5 

அ-மா† ச ேம…,  ���தி †கா ச ேம,   கி …3ரய†-ச ேம…, 

ப	வ†தா-ச ேம…,  ஸிக†தா-ச ேம…,   வன…�பத†ய-ச ேம…, 

ஹிர†.ய?ச… ேம Åய†-ச ேம…  

tஸ†?ச ேம…,  �ர4†-ச ேம,    -யா…ம?ச†  ேம, 

ேலா …ஹ?ச†   ேம…Å�3ன+-ச† ம …   ஆப †-ச ேம, 

வ �… த†4-ச ம …  ஓஷ†த4ய-ச ேம,  

��6டப …;ய?ச† ேம Å��6டப …;ய?ச† ேம,  

�3ரா …�யா-ச† ேம ப …ஶவ † ஆர….யா-ச† ய…#ேஞன † க1ப'தா� , 

Æவ�…�த?ச† ேம…,  வ��தி †-ச ேம,   � …4த?ச† ேம,…  

�4தி†-ச ேம …,   வஸு† ச ேம,  வஸ …தி-ச† ேம …,  

க	ம† ச ேம …,   ஶ�தி†-ச…    ேமÅ	த†2-ச ம…  

ஏம†-ச ம …   இதி †-ச ேம…    க3தி†-ச ேம || 5 || (32) 
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அbவாக� – 6 

அ…�3ன+-ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

ேஸாம †-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  

ஸவ�…தா ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

ஸர†�வத� ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

� …ஷா ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

�3�ஹ …�பதி†-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

மி…�ர-ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம… ,  

வ †ண-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம…, 

�வ6டா†2 ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  

தா …4தா ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம …,  

வ�6J†-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம… ,  

Å-வ�ெனௗ † ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

ம … த†-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம…, வ�-ேவ† ச ேம,  

ேத…3வா இ'�3ர†-ச ேம,  ��தி…2வ � ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம … 

Å'தN†%?ச ம… இ'�3ர†-ச ேம …, �4ெயௗ-ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம …, 

தி3ஶ†-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  j …	�3தா4 ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம, 

�ர…ஜாப †தி-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம || 6 || (21) 
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அbவாக� – 7 

அ…óè…ஶு-ச† ேம,  ர…-மி-ச…   ேமÅதா‡3�4ய-ச… ேம 

Åதி †4பதி-ச ம  உபா …óè …ஶு-ச†   ேமÅ'த	யா …ம-ச† ம 

ஐ'�3ரவாய…வ-ச† ேம, ைம�ராவ …ண-ச† ம  

ஆ-வ� …ன-ச† ேம, �ரதி�ர…�தா2ன†-ச ேம, ஶு…�ர-ச† ேம,  

ம …'த�2 ச† ம   ஆ�3ரய…ண-ச† ேம,  ைவ-வேத…3வ-ச† ேம 

�4 …வ-ச† ேம,    ைவ-வான …ர-ச† ம  

���3ர…ஹா-ச† , ேமÅதி�3ரா …Cயா‡-ச ம  ஐ'�3ரா …�3ன-ச† ேம, 

ைவ-வேத…3வ-ச† ேம ம �வ…த�யா‡-ச ேம, மாேஹ…'�3ர-ச† ம 

ஆதி…3�ய-ச† ேம,   ஸாவ�…�ர-ச† ேம  

ஸார�வ …த-ச† ேம  ெபௗ…6ண-ச† ேம  

பா�ன �வ…த-ச† ேம   ஹாNேயாஜ…ன-ச† ேம || 7 || (28) 

அbவாக� – 8 

இ…�3�4ம-ச† ேம,   ப …3	 ….ஹி-ச† ேம …,   ேவதி†3-ச ேம…, 

தி46ண� †யா-ச ேம…,  � ச†-ச ேம,   சம…ஸா-ச† ேம…, 

�3ராவா†ண-ச ேம…,  �வர†வ-ச ம  

உபர…வா-ச†     ேமÅதி…4ஷவ†ேண ச ேம,   

�3ேராணகல…ஶ-ச†ேம,  வாய…Pயா†ன+ ச ேம,  

�த…�4�;ச† ம   ஆத4வ…ன�ய †-ச ம…  
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ஆ�3ன�‡�4ர?ச ேம,  ஹவ�…	தா4ன†?ச ேம,  

�3� …ஹா-ச† ேம …,  ஸத†3-ச ேம,  4ேரா …டா4ஶா‡-ச ேம  

பச…தா-ச† ேம   Åவ�4�…த-ச† ேம  �வகா3கா …ர-ச† ேம || 8 (22) 

அbவாக� – 9 

அ…�3ன+-ச† ேம,   க…4	ம-ச†   ேம…Å	க-ச† ேம…,  

ஸூ	ய †-ச ேம,   �ரா…ண-ச†   ேமÅ-வேம…த4-ச† ேம 

��தி…2வ � ச…    ேமÅதி †3தி-ச ேம …,  

தி3தி †-ச ேம…,  �3ெயௗ-ச† ேம …,  ஶ�வ †:ர…�53ல†ேயா … 

தி3ஶ†-ச ேம,  ய…#ேஞன† க1ப'தா …�  ��ச† ேம…,  

ஸாம† ச ேம…,  �ேதாம †-ச ேம…,   யஜு†-ச ேம,  

த�…3%ா ச† ேம…,  தப †-ச ம    � …�-ச† ேம ,  

Pர…த?ச†  ேமÅேஹாரா …�ரேயா‡	. P� …6gயா  

�3� †ஹ�3ரத'த…ேர ச† ேம ய…#ேஞன † க1ேபதா� || 9 || (21) 

அbவாக� – 10 

க3	பா‡-ச ேம,  வ…�2ஸா-ச† ேம…,   �	யவ� †-ச ேம, 

�	ய…வ �ச† ேம ,  தி3�ய …வாg ச† ேம,  தி3�ெயௗ…ஹ� ச† ேம…, 

ப?சா†வ�-ச ேம,  ப?சா …வ � ச† ேம,  

�Nவ …�2ஸ-ச† ேம �Nவ…�2ஸா ச† ேம, �	ய…வாg ச† ேம 

�	ெயௗ…ஹ� ச† ேம, ப6ட…2வா; ச† ேம, ப6ெடௗ …2ஹ� ச† ம 

உ…%ா ச† ேம,   வ…ஶா ச† ம  
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�ஷ …ப4-ச† ேம, ேவ…ஹ;ச† ேமÅன …g3வா?ச ேம,  

ேத…4"-ச† ம … ஆM†	-ய…#ேஞன † க1பதா�,  

�ரா …ேணா ய …#ேஞன† க1பதா-மபா …ேனா ய…#ேஞன† க1பதா� 

ÆPயா …ேனா ய …#ேஞன† க1பதா …?ச%ு†	-ய…#ேஞன † க1பதா …ò … 

-ேரா�ர†� Æய…#ேஞன† க1பதா …� , மேனா† ய …#ேஞன† க1பதா …� 

Æவா�3 ய…#ேஞன† க1பதாமா …�மா ய …#ேஞன† க1பதா�  

Æய…#ேஞா ய…#ேஞன† க1பதா� || 10 || (29) 

அbவாக� – 11 

ஏகா† ச ேம,    தி…�ர-ச† ேம…,   ப?ச† ச ேம, 

ஸ …�த ச† ேம…,   நவ† ச ம …    ஏகா†த3ஶ ச ேம …, 

�ரேயா†த3ஶ ச ேம…,  ப?ச†த3ஶ ச ேம,  

ஸ …�தத†3ஶ ச ேம…,   நவ†த3ஶ ச ம …   

ஏக†வ�óèஶதி-ச ேம …,    �ரேயா†வ�óèஶதி-ச ேம …,  

ப?ச†வ�óèஶதி-ச ேம,  ஸ…�த வ�óè†ஶதி-ச ேம…,  

நவ†வ�óèஶதி-ச ம …     ஏக†�Nóèஶ;ச ேம …,  

�ரய†��Nóèஶ;ச ேம …,  சத†�ர-ச  

ேம…Å6ெடௗ2 ச† ேம…,  �2வாத†3ஶ ச ேம …,  

ேஷாட†3ஶ ச ேம,   வ�óèஶ…தி-ச† ேம…,  

ச�†	வ�óèஶதி-ச   ேம…Å6டாவ�óè †ஶதி-ச ேம…,  
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�3வா�Nóè †ஶ;ச ேம…,  ஷg-�Nóè †ஶ;ச ேம,  

ச�வாN …óè…ஶ;ச† ேம……,    ச�†--ச�வாNóèஶ;ச 

ேம…Å6டாச†�வாNóèஶ;ச ேம…  

வாஜ†-ச, �ரஸ …வ-சா†-ப� …ஜ-ச… �ர� †-ச… ஸுவ †-ச  

j …	தா4 ச… Pய-ன+†ய- -சா'�யாய …ன- -சா'�ய †-ச 

ெபௗ4வ…ன-ச… 44வ†ன …-சா-தி †4பதி-ச || 11 || (41) 
 

இடா†3 ேத3வ…ஹூ	-ம"†	-ய#ஞ …ன�	-�3�ஹ…�பதி†-

 �தா2ம…தா3ன+† ஶóèஸிஷ…�3-வ�-ேவ†-ேத…3வா: ஸூ‡�த…வாச…: 

��தி†2வ�மாத…	 மா மா† ஹிóèt…	-ம�†4 மன+6ேய…  

ம�†4 ஜன+6ேய… ம�†4 வKயாமி … ம�†4 வதி36யாமி …  

ம�†4மத�� ேத…3ேவ�4ேயா … வாச†I�4யாஸóè- 

ஶு-l …ேஷ.யா‡� ம"…6ேய ‡�4ய…�த� மா†  

ேத…3வா அ†வ'� ேஶா …பா4ைய† ப�…தேரா Å"†மத3'� ||  

ஓ� | ஶா'தி …: ஶா'தி …: ஶா'தி †: || 
 

12.9 அ …ேகா4ேர‡�4ேயாÅத…2ேகா4ேர‡�4ேயா… 

அ…ேகா4ேர‡�4ேயாÅத…2ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய� ஸ	வ …ஶ	ேவ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: ||  
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த�4 †ஷாய வ� …�4மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா††� ||  
 

ஈஶான� ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வர ஸ	வ†�4தா …னா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	-�3ரCம…ேணாÅதி †4பதி …	 �3ரCமா† ஶி…ேவா  

ேம† அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� || 
 

நேமா ஹிர.யபா3ஹேவ ஹிர.யவ	ணாய ஹிர.யlபாய 

ஹிர.யபதேய Å�ப�3காபதய உமாபதேய பஶுபதேய†  
நேமா … நம †: ||  
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Section 3 – Rudra Japam 
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12.10 � �
3ர_ய �ஷிtச2$ேதா3 ேத3வதா 


4யான� 

அ�ய G  �3ரா�3�4யாய �ர-ன மஹாம'�ர�ய , 

அேகா4ர �ஷி: , அ"6f� ச'த3: ,  

ஸ�க	.ஷணj	�தி �வlேபா ேயாÅஸாவாதி3�ய  

ஸ ஏஷ (அ��த ���M?ஜய)  �3ேரா ேத3வதா || 

நம- ஶிவாேயதி ப>3ஜ�, ஶிவதராேயதி ஶ�தி:,  

நம: ேஸாமாேயதி (மஹாேத3வாேயதி) கீலக�,  

(G ஸா�ப3 ஸதா3ஶிவ) ேஸாமா�க'த3-பரேம�வர  

�ரஸாத3 ஸி�3�4ய	�ேத2 ஜேப வ�ன+ேயாக3: | 
 

கர$யாஸ: 
அ�3ன+ேஹா�ரா�மேன  அ�536டா2�4யா� நம: 

த3	.ஶ4	ணமாஸா�மேன   த	ஜன ��4யா� நம: 

சா�	மா�யா�மேன   ம�3�4யமா�4யா� நம: 

நிlட4பஶுப3'தா4�மேன  அனாமிகா�4யா� நம: 

#ேயாதி6ேடாமா�மேன  கன+6d2கா�4யா� நம: 

ஸ	வ�ர�வா�மேன   கரதல-கர��6டா2�4யா� நம: 
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அ!க3$யாஸ: 

அ�3ன+ேஹா�ரா�மேன  C�த3யாய நம: 

த3	.ஶ4	ணமாஸா�மேன   ஶிரேஸ �வாஹா 

சா�	மா�யா�மேன   ஶிகா2ைய வஷg 

நிlட4பஶுப3'தா4�மேன  கவசாய ஹு� 

#ேயாதி6ேடாமா�மேன  ேந�ர�ரயாய ெவௗஷg 
ஸ	வ�ர�வா�மேன   அ��ராய ப2g 

�4	44வ�ஸுவேரா�   இதி தி3�3ப3'த4: 


4யான� 

ஆபாதாள-நப4 �த2லா'த 44வன �3ரCமா.ட3-மாவ��42ர�, 

#ேயாதி-�பா2dக-லி�க3ெமௗள+-வ�லஸ� �	ேண'�3 

வா'தா��ைத: | 
அ�ேதாகா�Wத ேமகமLஶமன+ஶ�  �3ரா"வாகாD ஜபD, 

�4யாேய�3 த�3�2ஸித ஸி�3த4ேய Å�3 வபத3�  

வ��ேரா-Åப�4ஷி?-ேச;சி2வ� || 1 
 

ப>ட2� ய�ய த4N�: ஜலத4ர கலஶ� லி�க3மாகாஶ j	�தி�, 

ந%�ர� 46பமா1ய� �3ரஹகண5ஸும�  

ச'�3ர-வC'ய	க-ேந�ர�, 

5%ி: ஸ�தஸI�3ர� 44ஜகி3N-ஶிக2ர� ஸ�த பாதாளபாத3�, 

ேவத3� வ��ர� ஷட3�க3� த3ஶதி3ஶி வஸன� 

தி3Pயலி�க3� நமாமி || 2 
 



198 

www. vedavms.in                                Page 198 of 422 

�3ரCமா.ட3-Pயா�த ேத3ஹா ப4ஸிதஹிம  சா  

பா4ஸமானா 44ஜ�ைக3:, க.ேட2 காலா: கப	�3தா3-கலித 

ஶஶிகலா- ச.ட3 ேகாத3.ட3ஹ�தா:, 

�	ய%ா  �3ரா%மாலா �ரணத ப4யஹரா: (�ரகdதவ�ப4வா:) 

ஶா�ப4வா j	�திேப4தா3: ,  �3ரா- G �3ர-ஸூ�த 

�ரகdதவ�ப4வா: ந:  

�ரய;ச2'� ெஸௗ�2ய� || 3 

12.11 க3ணானா$ 
வா 

ஓ� க…3ணானா‡' �வா க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…வ��  

க†வ �…னா-I†ப …ம-ர†வ�தம� | ேஜ…6ட …2ராஜ…� �3ரCம †ணா� 

�3ரCமண�பத… ஆ ந†- -� ….வDe…திப�†4� tத…3 

ஸாத†3ன� | G மஹா க3ணபதேய நம: | 

12.12 ஶrச ேம   
ஶ?ச† ேம…,     மய†-ச ேம,      �N …ய?ச† ேம,   

Å"கா …ம-ச† ேம…,    காம†-ச ேம,   ெஸௗமன…ஸ-ச† ேம, 

ப …4�3ர?ச† ேம…,   -ேரய†-ச ேம …,  

வ�ய†-ச ேம …,    யஶ †-ச ேம…,   ப4க†3-ச ேம…,   

�3ரவ� †ண? ச ேம,  ய…'தா ச† ேம,  த…4	தா ச† ேம …,  

ே%ம†-ச ேம …,    �4�தி †-ச ேம …,  
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வ�-வ†?ச ேம …,   மஹ†-ச ேம,  ஸ …�Æவ�;ச† ேம…,  

#ஞா�ர†?ச ேம …,    ஸூ-ச† ேம,    �ர…ஸூ-ச† ேம…,     

tர†?ச ேம,    ல…ய-ச† ம , 

� …த? ச† ேம…,     Å��த†? ச ேம, Åய…Kம? ச… ேம, 

Åனா†மய;ச ேம,  ஜ�…வா�†-ச ேம,    த�3	கா4M …�வ? ச† ேம, 

Åனமி…�ர? ச… ேம,  Åப†4ய? ச ேம,  

ஸு…க3? ச† ேம…,   ஶய †ன? ச ேம,    

ஸூ…ஷா ச† ேம,    ஸு…தி3ன†?ச ேம ||  

ஓ� ஶா$தி…:  ஶா$தி…:  ஶா$தி†: | 
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12.13 � �
3ர த3ஶாfm மஹாம$
ர: 

அ�ய G �3ர த3ஶா%: மஹாம'�ர�ய,  

ேபா3தா4யன �ஷி:, ப��தி: ச2'த3:,  

ஸதா3ஶிவ  �3ேரா ேத3வதா | 

�4யான� 

ைகலாஸாசல-ஸDன+பா4 �Nனயன� ப?சா�ய-ம�பா3Mத� | 

ந�ல�3:வ-மஹ�ஶ-�4ஷணத4ர� Pயா�4ர�வசா �ராP�த� ||  

அ%�ர�3வர-5.d3கா-ப4யகர? சா'�3:� கலா� ப�3�4ரத� 

க3�கா3 ேபா4வ�ல-ஸ#ஜட� த3ஶ44ஜ� வ'ேத3 மேஹஶ� பர� || 

jலம'�ர: "ஓ� நேமா ப4க3வேத �
3ராய" 

(It is customary to chant "Shree Rudram" after this Dyanam  
and  Moola Mantram) 
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12.14 �
3ர நமக� 

அbவாக� – 1 

ஓ� நேமா ப3க4வேத†  �3ரா …ய || 

(ஓ�) நம†�ேத  �3ர ம…Dயவ† உ…ேதா த… இஷ†ேவ … நம†: |  
நம†�ேத அ�� … த4Dவ†ேன பா …3ஹு�4யா†I …த ேத… நம†: | 1.1 

 

யா த… இஷு †: ஶி …வத†மா ஶி…வ� ப …3�4வ† ேத… த4"†: | 
ஶி …வா ஶ†ர…Pயா† யா தவ … தயா† ேநா  �3ர ��ட3ய | 1.2  

 

யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…eரேகா …4ரா Åபா†பகாஶின � |  

தயா† ந�த…"வா … ஶ'த†மயா … கி3N†ஶ'தா …-ப�4 சா†கஶஹீி | 1.3 
 

யாமிஷு †� கி3Nஶ'த… ஹ�ேத… ப�3ப …4	.6ய�த†ேவ |  

ஶி …வா� கி †3N�ர… தா�5† … மா ஹிóè†t…: 4 †ஷ?ஜக†3� |  1.4 
 

ஶி …ேவன… வச†ஸா �வா … கி3N…ஶா;சா† வதா3மஸி |  

யதா†2 ந…� ஸ	வ …மி#-ஜக†3த3ய …Kமóè ஸு…மனா … அஸ†� |  1.5 
 

அ�3�4ய †ேவாச-த3தி4வ…�தா �ர†த…2ேமா ைத3Pேயா† ப�…4ஷ� |  

அஹ�ò†-ச…… ஸ	வா ‡?-ஜ…�ப4ய…'�2 ஸ	வா ‡-ச  

யா�தா …4Dய†: | 1.6  
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அ…ெஸௗ ய�தா …�ேரா அ† …ண உ…த ப …3� 4� ஸு†ம…�கல †: |  

ேய ேச…மாóè  …�3ரா அ …ப�4ேதா† தி …3%ு -N …தா�  

ஸ †ஹ�ர…ேஶா Åைவ†ஷா…óè… ேஹட †3 ஈமேஹ | 1.7 
 

அ…ெஸௗ ேயா† Åவ…ஸ	ப†தி… ந�ல †�3:ேவா … வ�ேலா†ஹித: |  

உ…ைதன†� ேகா …3பா அ †�3�3�ஶ…D-ன�3�3� †ஶD-"த3ஹா …	ய †: |  

உ…ைதன …� Æவ�-வா† �…4தான+ … ஸ �3� …6ேடா  

�� †ட3யாதி ந: | 1.8 
 

நேமா† அ�� ந�ல †�3:வாய ஸஹ�ரா …%ாய† மL …f4ேஷ ‡| 

அேதா …2 ேய அ †�ய… ஸ�வா†ேனா …Åஹ� ேத�4ேயா†-  

Åகர…D நம †: |  1.9 
�ரI †?ச… த4Dவ†ன …-��வ…I …ப4ேயா …-ரா	�ன+ †ேயா …	#யா� |  

யா-ச ேத… ஹ�த… இஷ†வ…: பரா … தா ப †4க3ேவா வப | 1.10 

அ…வ…த�ய… த4"…��வóè ஸஹ†�ரா% … ஶேத†ஷுேத4 |  

நி …ஶ	ீய† ஶ…1யானா …� Iகா†2 ஶி…ேவா ந†: ஸு…மனா† ப4வ | 1.11 
 

வ�#ய …' த4"†: கப…	தி3ேனா … வ�ஶ1†ேயா … பா3ண†வாóè உ…த |  

அேன†ஶDன …�ேயஷ†வ ஆ…44ர†�ய நிஷ …�க3தி †: | 1.12 
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யா ேத† ேஹ…தி	-மL †f46டம … ஹ�ேத† ப …3�4வ† ேத… த4"†: |  

தயா …Å�மாD, வ�…-வத… ��வம†-ய…Kமயா … பN†�344ஜ | 1.13 
 

நம†�ேத அ …��வாM †தா …4யா-னா†ததாய �4� …6ணேவ‡ |  
உ…பா4�4யா†I …த ேத… நேமா† பா…3ஹு�4யா …� தவ … த4Dவ†ேன | 1.14 

 

பN† ேத… த4Dவ†ேனா ேஹ…திர…�மாD-P� †ண�� வ� …-வத†: |  
அேதா …2 ய இ†ஷு…தி4�தவா …ேர அ…�மDன+ேத†4ஹி … த� || 1.15 

 

நம†�ேத அ�� ப4க3வD-வ�-ேவ-வ…ராய † மஹாேத…3வாய † 
�	ய�ப …3காய† �N4ரா'த…காய† �Nகா�3ன+-கா …லாய † காலா�3ன+-

 …�3ராய † ந�லக….டா2ய† ���M?ஜ…யாய† ஸ	ேவ-வ …ராய† 
ஸதாஶி…வாய † ஶ�க…ராய † GமD-மஹாேத…3வாய… நம†: || 
அbவாக� – 2 

நேமா … ஹிர†.ய பா3ஹேவ ேஸனா …Dேய † தி…3ஶா?ச…  

பத†ேய … நேமா …                2.1 

நேமா† P� …ே%�4ேயா … ஹN†ேகேஶ�4ய: பஶூ…னா�  

பத†ேய … நேமா …                  2.2 

நம†� ஸ …�ப�?ஜ†ராய… �வ�ஷ�†மேத பத�…னா�  

பத†ேய … நேமா …                      2.3 
 

நேமா† ப3�W…4ஶாய† வ�Pயா …தி4ேன-ÅDனா†னா…�  
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பத†ேய … நேமா …           2.4   

நேமா … ஹN†ேகஶாேயாப-வ �…திேன† 4 …6டானா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.5 

நேமா† ப …வ�ய† ேஹ…�ைய ஜக†தா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.6 

நேமா†  …�3ராயா†-ததா …வ�ேன … ே%�ரா†ணா …�  

பத†ேய … நேமா …              2.7 

நம†: ஸூ…தாயா-ஹ†'�யாய… வனா†னா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.8 

நேமா … ேராஹி †தாய �த…2பத†ேய P� …%ாணா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.9 

நேமா† ம …'�Nேண† வாண� …ஜாய … க%ா†ணா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.10 

நேமா† 44வ …'தேய† வாNவ��� …தா-ெயௗஷ†த�4னா …�  

பத†ேய … நேமா …           2.11 

நம† உ …;ைச	-ேகா†4ஷாயா�ர…'த3ய†ேத ப�த�…னா�  

பத†ேய … நேமா …           2.12 

 

நம†: ���2�னவ �…தாய … தா4வ†ேத… ஸ��வ†னா …�  

பத†ேய … நம†: || 2            2.13 
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அbவாக� – 3 

நம…� ஸஹ†மானாய நிPயா …தி4ன† ஆPயா …தி4ன�†னா …�  

பத†ேய நேமா …           3.1 

நம†: க5…பா4ய † நிஷ …�கி3ேண‡ �ேத…னானா …�  

பத†ேய … நேமா …           3.2 

நேமா† நிஷ …�கி3ண† இஷுதி …4மேத… த�க†ராணா …�  

பத†ேய … நேமா …           3.3 

நேமா … வ?ச†ேத பN…வ?ச†ேத �தாc…னா�  

பத†ேய … நேமா …               3.4 

நேமா† நிேச…ரேவ† பNச…ராயா-ர†.யானா …�  

பத†ேய … நேமா …           3.5 

நம†: ��கா …வ��4ேயா … ஜிகா4óè†ஸ�3�4ேயா I6ண…தா�  

பத†ேய … நேமா …           3.6 

நேமா† Åஸி …ம�3�4ேயா … ந�த…?சர†�3�4ய: �ர�� …'தானா …�  

பத†ேய … நேமா …           3.7 

நம† உ6ண�…ஷிேண † கி3Nச…ராய † 5W…?சானா …�  

பத†ேய … நேமா …           3.8 

நம… இஷு†ம�3�4ேயா த4Dவா …வ��4ய†-ச ேவா … நேமா …   3.9 

நம† ஆதDவா …ேன�4ய †: �ரதி …த3தா†4ேன�4ய-ச ேவா … நேமா …  3.10 

நம† ஆ…ய;ச†2�3�4ேயா வ��� …ஜ�3-�4ய †-ச ேவா … நேமா …   3.11 
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நேமாÅ�ய†�3�4ேயா … வ��3�4ய †�3-�4ய-ச ேவா … நேமா …   3.12 

நம… ஆt †ேன�4ய…: ஶயா†ேன�4ய-ச ேவா … நேமா …    3.13 

நம†� �வ…ப�3�4ேயா … ஜா�3ர†�3�4ய-ச ேவா … நேமா …   3.14 

நம…�தி6ட †2�3�4ேயா … தா4வ†�3�4ய-ச ேவா … நேமா …   3.15 

நம†� ஸ …பா4�4ய†� ஸ…பா4ப †தி�4ய-ச ேவா … நேமா …   3.16 

நேமா … அ-ேவ …�4ேயா Å-வ†பதி�4ய-ச ேவா … நம†: || 3    3.17 

அbவாக� – 4 

நம† ஆPயா …தி4ந�‡�4ேயா வ� …வ��4ய †'த��4ய-ச ேவா … நேமா …  4.1 

நம… உக†3ணா�4ய-���óè-ஹ…த��4ய†-ச ேவா … நேமா …   4.2 

நேமா† �3� …�2ேஸ�4ேயா† �3� …�2ஸப†தி�4ய-ச ேவா … நேமா …  4.3 

நேமா … Pராேத‡�4ேயா … Pராத†பதி�4ய-ச ேவா … நேமா …   4.4 

நேமா† க…3ேண�4ேயா† க…3ணப †தி�4ய-ச ேவா … நேமா …    4.5 

நேமா … வ�l †ேப�4ேயா வ�…-வl †ேப�4ய-ச ேவா … நேமா …   4.6 

நேமா† ம …ஹ�3�4ய†: %ு1ல …ேக�4ய †-ச ேவா … நேமா …   4.7 

நேமா† ர…தி2�4ேயா†-Åர…ேத2�4ய†-ச ேவா … நேமா…     4.8 

நேமா … ரேத‡2�4ேயா … ரத†2பதி�4ய-ச ேவா … நேமா …    4.9 

நம…� ேஸனா ‡�4ய� ேஸனா …ன+�4ய†-ச ேவா … நேமா …   4.10 

நம†: % …����4ய†� ஸ��3ரஹ�…���4ய†-ச ேவா … நேமா …  4.11 

நம…�த% †�4ேயா ரத2கா …ேர�4ய†-ச ேவா … நேமா†    4.12 
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நம…: 5லா†ேல�4ய: க…	மாேர‡�4ய-ச ேவா … நேமா …    4.13 

நம†: 4 …?ஜி6ேட†�4ேயா நிஷா …ேத3�4ய†-ச ேவா … நேமா …   4.14 

நம† இஷு…���3�4ேயா† த4Dவ…���3�4ய †-ச ேவா … நேமா …  4.15 

நேமா† ��க…3M�4ய †- -வ…ன+�4ய †-ச ேவா … நேமா…    4.16 

நம…- -வ�4ய …- -வப †தி�4ய-ச ேவா … நம†: || 4 ||    4.17 
 

அbவாக� – 5 

நேமா† ப …4வாய† ச  …�3ராய† ச… ,  
நம†- ஶ…	வாய† ச பஶு…பத†ேய ச… , 
நேமா … ந�ல†�3:வாய ச ஶிதி …க.டா†2ய ச… ,  

நம†: கப …	தி3ேன† ச… PM†�தேகஶாய ச… ,  

நம†� ஸஹ�ரா …%ாய† ச ஶ…தத†4Dவேன ச… ,  

நேமா† கி3N …ஶாய† ச ஶிப�வ�…6டாய† ச… , 
நேமா† மL …f46ட †மாய … ேசஷு†மேத ச… ,  

நேமா‡ Cர …�வாய † ச வாம …னாய† ச… , 
நேமா† �3�ஹ …ேத ச… வ	.ஷ�†யேஸ ச… ,  

நேமா† P� …�3தா4ய† ச ஸ…�ÆP��3�4வேன ச… , 

நேமா … அ�3N†யாய ச �ரத…2மாய † ச… ,  
நம† ஆ…ஶேவ† சாஜி …ராய† ச… , 
நம…- ஶ�ீ4N†யாய ச… ஶ�ீ4யா†ய ச… , 



208 

www. vedavms.in                                Page 208 of 422 

நம† ஊ…	�யா†ய சாவ�வ …Dயா†ய ச… ,  
நம: �ேராத…�யா†ய ச… �3வ ��யா†ய ச || 5  

அbவாக� – 6 

நேமா‡ #ேய …6டா2ய † ச கன+…6டா2ய† ச… ,  
நம†: �	வ …ஜாய † சாபர…ஜாய† ச… ,  
நேமா† ம�3�4ய…மாய† சாபக…31பா4ய† ச… ,  
நேமா† ஜக…4Dயா†ய ச… 43�3�4ன+†யாய ச… , 

நம†� ேஸா …�4யா†ய ச �ரதிஸ…	யா†ய ச… ,  

நேமா … யா�யா†ய ச… ே%�யா†ய ச… , 
நம† உ	வ…	யா†ய ச… க21யா†ய ச… ,  

நம…- -ேலா�யா†ய சாவஸா …Dயா†ய ச… , 
நேமா … வDயா†ய ச… கKயா†ய ச… ,  
நம†- -ர…வாய† ச �ரதி-ர…வாய † ச… , 
நம† ஆ…ஶுேஷ†ணாய சா …ஶுர†தாய ச… ,  
நம…- ஶூரா†ய சாவப�4'த…3ேத ச… , 

நேமா† வ…	மிேண † ச வl…தி2ேன† ச… ,  
நேமா† ப� …31மிேன† ச கவ…சிேன † ச… , 
நம†: - …தாய† ச - தேஸ …னாய† ச || 6 || 
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அbவாக� – 7 

நேமா† �3'�…3�4யா†ய சாஹன …Dயா†ய ச… ,  

நேமா† �4� …6ணேவ † ச �ர�� …ஶாய † ச… , 
நேமா† […3தாய† ச… �ரஹி†தாய ச… ,  

நேமா† நிஷ …�கி3ேண † ேசஷுதி …4மேத† ச… ,  
நம† �த�…Kேணஷ†ேவ சாM…தி4ேன† ச… ,  
நம†: �வாM…தா4ய† ச ஸு…த4Dவ †ேன ச… , 

நம…� � �யா†ய ச… ப�2யா†ய ச… ,  

நம†: கா …gயா†ய ச ந�…�யா†ய ச… , 
நம…: ஸூ�4யா†ய ச ஸர…�யா†ய ச… ,  

நேமா† நா …�4யாய † ச ைவஶ…'தாய† ச… , 
நம…: x�யா†ய சாவ …gயா†ய ச… ,  
நேமா … வ	.6யா†ய சாவ…	.6யாய† ச… , 
நேமா† ேம…�4யா†ய ச வ��3M…�யா †ய ச… ,  

நம† ஈ …�4Nயா†ய சாத…�யா†ய ச… , 

நேமா … வா�யா†ய ச… ேர6மி †யாய ச… , 
நேமா† வா�த…Pயா†ய ச வா��…பாய† ச || 7  
அbவாக� – 8 

நம…: ேஸாமா†ய ச  …�3ராய † ச… ,  
நம†�தா …�ராய † சா …ணாய † ச… , 
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நம†- ஶ…�கா3ய † ச பஶு…பத†ேய ச… ,  

நம† உ …�3ராய† ச ப>…4மாய† ச… , 
நேமா† அ�3ேரவ …தா4ய † ச [3ேரவ…தா4ய† ச… ,  
நேமா† ஹ…'�ேர ச… ஹன�†யேஸ ச… , 
நேமா† P� …ே%�4ேயா … ஹN†ேகேஶ�4ேயா … ,  

நம†�தா …ராய… ,  
நம†- ஶ…�ப4ேவ† ச மேயா …ப4ேவ† ச…   
நம†- ஶ�க…ராய† ச மய�க…ராய† ச… ,  
நம†- ஶி…வாய† ச ஶி…வத†ராய ச… ,  
நம…�த�	�2யா†ய ச… x1யா†ய ச… ,  

நம†: பா …	யா†ய சாவா…	யா†ய ச… , 
நம†: �ர…தர†ணாய ேசா …�தர†ணாய ச… ,  
நம† ஆதா …	யா†ய சாலா …�3யா†ய ச… , 

நம…- ஶ6�யா†ய ச… ேப2Dயா†ய ச… ,  

நம†: ஸிக…�யா†ய ச �ரவா …Cயா†ய ச || 8  

அbவாக� – 9 

நம† இN….யா†ய ச �ரப …�2யா†ய ச… ,  

நம†: கிóèஶி…லாய† ச… %ய†ணாய ச…  

நம†: கப …	தி3ேன† ச 4ல…�தேய † ச… ,  
நேமா … ேகா36g2யா†ய ச… �3�Cயா†ய ச… , 
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நம… �த1�யா†ய ச… ேக3Cயா†ய ச… ,  

நம†: கா …gயா†ய ச க3Cவேர…6டா2ய† ச… , 
நேமா‡ Cரத…3Qயா†ய ச நிேவ…6�யா†ய ச…,  

நம†: பாóèஸ…Pயா†ய ச ரஜ…�யா†ய ச… ,  

நம…- ஶு6�யா†ய ச ஹN…�யா†ய ச… ,  
நேமா … ேலா�யா†ய ேசால…�யா†ய ச… , 
நம† ஊ…	Pயாய ச ஸூ…	�யா†ய ச… ,  
நம†: ப …	.யா†ய ச ப	ணஶ…�3யா†ய ச… ,  

நேமா†Åப5…3ரமா†ணாய சாப�4�4ன …ேத ச… ,  

நம† ஆ�2கி2த…3ேத ச† �ர�2கி2த…3ேத ச…  

நேமா† வ: கிN…ேக�4ேயா† ேத…3வானா …óè… C�த†3ேய�4ேயா … ,  

நேமா† வ�%�ண …ேக�4ேயா … , நேமா† வ�சிDவ…�-ேக�4ேயா … ,  

நம† ஆன+	.ஹ…ேத�4ேயா … , நம † ஆமLவ…�ேக�4ய†: || 9  
அbவாக� – 10 

�3ராேப … அ'த†4ஸ�பேத… த3N†�3ர…D ந�ல†ேலாஹித |  

ஏ …ஷா� 4 †ஷாணா-ேம…ஷா� ப †ஶூ…னா� மா ேப4	 மாÅேரா …  

ேமா ஏ †ஷா�…  கி?ச…னாம†ம� |       10.1 
 

யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…e- ஶி …வா வ�…-வாஹ† ேப4ஷஜ� |  

ஶி …வா  …�3ர�ய† ேப4ஷ …ஜ� தயா† ேநா ��ட3 ஜ�…வேஸ‡ || 10.2 
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இ…மாóè  …�3ராய† த…வேஸ† கப …	தி3ேன ‡ % …ய�3வ �†ராய … 

�ரப †4ராமேஹ ம…தி� | யதா† ந: ஶமஸ †�3-�3வ� …பேத… ச�†6பேத…3 

வ�-வ†� 4 …6ட� �3ராேம † அ…�மிD-நனா†�ர� ||    10.3 
 

�� …டா3 ேநா†  �3ேரா … தேனா … மய†���தி4 % …ய�3வ �†ராய… 

நம†ஸா வ�ேத4ம ேத | ய;ச2?ச… ேயா-ச… ம"†ராய …ேஜ ப�…தா 

தத†3-யாம … தவ†  �3ர… �ரண �†ெதௗ |       10.4 
 

மா ேநா† ம …ஹா'த†I…த மா ேநா† அ	ப…4க� மா ந… உ% †'தI …த  

மா ந† உ%ி …த� | மா ேநா† வத�4: ப�…தர…� ேமாத மா …தர†� �N …யா 

மா ந†�த…"ேவா†  �3ர :Nஷ: |      10.5 
 

மா ந†�ேதா …ேக தன†ேய… மா ந… ஆM†ஷி… மா ேநா … ேகா3ஷு …  

மா ேநா … அ-ேவ†ஷு :Nஷ: |  

வ �…ராDமாேனா†  �3ர பா4மி …ேதாவ†த�4	. ஹ…வ�6ம†'ேதா … நம †ஸா 

வ�ேத4ம ேத |          10.6 
 

ஆ…ரா�ேத† ேகா …3�4ன உ…த � † ஷ …�4ேன % …ய�3வ �†ராய  

ஸு…�ன ம…�ேம ேத† அ�� | ர%ா† ச ேநா … அதி †4 ச  
ேத3வ �3l …Cயதா4 ச ந- ஶ	ம † ய;ச2�3வ� …ப3	.ஹா‡: | 10.7 
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��…ஹி - …த�  க3	த…ஸத…3� ÆMவா †ன� ��…க3Dன ப>…4ம-

I †பஹ…�"-I…�3ர� | �� …டா3 ஜ†N…�ேர  †�3ர… �தவா †ேனா 

அ…Dய'ேத† அ…�மDன+வ †ப'� … ேஸனா‡: |     10.8 
 

பN† ேணா  …�3ர�ய† ேஹ…தி	. P� †ண��… பN† �ேவ …ஷ�ய† 
�3	ம…திர†கா …4ேயா: | அவ† �தி …2ரா ம…க4வ †�3�4ய-�த"6வ… 

மLg4வ †�ேதா …காய … தன†யாய ��ட3ய |     10.9 
 

மLf†46டம … ஶிவ†தம ஶி…ேவா ந†� ஸு …மனா† ப4வ |  

ப …ர…ேம P� …% ஆM†த4Dன+ …தா4ய… ���தி…� Æவஸா†ன…  

ஆச†ர… ப�னா†க…� ப�3�4ர…தா3 க†3ஹி |      10.10 
 

வ�கி†Nத…3 வ�ேலா†ஹித… நம †�ேத அ�� ப3க4வ: | யா�ேத† 

ஸ …ஹ�ரóè† ேஹ…தேயா …ÅDய-ம …�மDன+வ†-ப'�… தா: |  10.11 
 

ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4 பா†3ஹு …ேவா�தவ† ேஹ…தய†: |  
தாஸா …மLஶா†ேனா ப4க3வ: பரா …சீனா … Iகா†2 ��தி4 ||  10.12 

அbவாக� – 11 

ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ேஶா ேய  …�3ரா அதி…4 �4�யா‡� |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேனÅவ… த4Dவா†ன+ தDமஸி |  11.1 

அ…�மிD-ம†ஹ…�ய†	ண …ேவ‡-Å'தN†ே% ப …4வா அதி †4 |  11.2 

ந�ல†�3:வா- ஶிதி …க.டா‡2- ஶ…	வா அ…த4: % †மாச…ரா: | 11.3 
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ந�ல†�3:வா- ஶிதி …க.டா …2 தி3வóè†  …�3ரா உப †-Nதா: |    11.4 

ேய P� …ே%ஷு † ஸ…�ப�?ஜ†ரா… ந�ல†�3:வா … வ�ேலா†ஹிதா: | 11.5 

ேய � …4தானா …-மதி†4பதேயா வ�ஶி …கா2ஸ †: கப …	தி3ன †: |   11.6 

ேய அDேன †ஷு வ�…வ��3�4ய †'தி … பா�ேர†ஷு… ப�ப †3ேதா …  
ஜனாD† |            11.7 

ேய ப …தா2� ப †தி …2ர% †ய ஐல�3� …தா3 ய…PMத†4: |    11.8 

ேய த�…	�தா2ன+† �ர…சர†'தி �� …காவ†'ேதா நிஷ …�கி3ண †: |  11.9 
 

ய ஏ…தாவ†'த-ச… �4யாóè†ஸ-ச… தி3ேஶா†  …�3ரா வ� †த�தி…2ேர |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ … த4Dவா†ன+ தDமஸி |  11.10 
 

நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய �� †தி …2Pயா� Æேய‡Å'தN†ே% … ேய 

தி…3வ� ேயஷா …மDன …� Æவாேதா† வ …	 ….ஷ …மிஷ†வ…�-ேத�4ேயா …  

த3ஶ… �ராசீ…	த3ஶ† த3%ி …ணா த3ஶ † �ர …த�சீ …	-த3ேஶா-த�†3சீ…	- 
த3ேஶா …	�3�4வா�-ேத�4ேயா … நம…�ேத ேநா† ��ட3ய'�…  

ேத ய� �3வ�…6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d… த�  

Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி || 11 ||            11.11  


 ய�ப3காதி3 மஹாம$
ரா: 

�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� |  

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD-�� …�ேயா†	-I†%�ய …  
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மாÅ��தா‡� | 1 
 

ேயா  …�3ேரா அ …�3ெனௗ ேயா அ…�2ஸு ய ஓஷ†த�4ஷு… ேயா 

 …�3ேரா வ�-வா … 44வ†னா ÅÅவ�…ேவஶ… த�ைம†  …�3ராய…  

நேமா† அ�� | 2 
 

தI†6f …ஹி… ய� �வ�…ஷு� ஸு…த4Dவா … ேயா வ�-வ†�ய… 

%ய †தி ேப4ஷ …ஜ�ய† | யKவா‡ம…ேஹ ெஸௗ ‡மன …ஸாய† 
 …�3ரD நேமா‡ப�4	 ேத…3வமஸு†ர� �3வ�ய | 3 

 

அ…ய� ேம… ஹ�ேதா … ப4க†3வான …ய� ேம … ப4க†3வ�தர: |  

அ…ய� ேம‡ வ�…-வ-ேப ‡4ஷேஜா …�யóè ஶி…வாப�†4ம	.ஶன: | 4 
 

ேய ேத† ஸ…ஹ�ர†ம …Mத…� பாஶா … ���ேயா … ம	�யா†ய…  
ஹ'த†ேவ |  

தாD. ய…#ஞ�ய † மா …யயா … ஸ	வா …னவ† யஜாமேஹ | 5 
 

�� …�யேவ… �வாஹா† �� …�யேவ… �வாஹா‡ | 6 
ஓ� நேமா ப4க3வேத  �3ராய வ�6ணேவ  

���M †	ேம பா …ஹி || 

�ராணானா� �3ர'தி2ரஸி  �3ேரா மா† வ�ஶா…'தக: | 

ேதனாDேனனா‡�யாய …�வ || 7   
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(நேமா  �3ராய வ�6ணேவ ���M†	 ேம பா …ஹி ||)  

ஓ� ஶா$தி …: ஶா$தி…: ஶா$தி†: || 
13 Details of “Dravya sampradaayam” in 

Rudraikaadasini 
 

�ரத2ம� க3'த4ைதல?ச   �3வ�த�ய� ப?சக3Pயக� 

ப?சா��த� ��த�ய?ச  ச�	�த2� �4�தேமவ ச 

ப?சம� பயஸா �நான�  த3�4னா �நான� � ஷ6ட2க� 

ஸ�தம� ம�4னா �நான� அ6டம? ேசஷுத3.ட3ஜ� 

நவம� நி�ப3ேதாய? ச  த3ஶம� நாள+ேகரஜ� 

ஏகாத3ஶ� க3'த4ேதாய?ச அத2 5�பா4ப�4ேஷசன�  

 

3ரvய ஸ��ரதா3ய�  (|�ஷ ஸூ)த அப^4ேஷக�) 

ேதாய� � ஶா'தித3� �ேரா�த�, க3'த4ைதல� ஸுக2�ரத3� 

ப?சக3Pய� பவ��ர?ச,  ஜய� ப?சா��த� ததா2 

�4�த� ேமா%�ரத3� வ��3யா�, %�ரமாM6ய வ	�3த4ன� 

த3தி4 ஸ�ப� �ரத3?ைசவ, ம�4 மாத4வ ேதாஷத3� 

இ%ுஸார� ப3லாேரா�3ய�, லி5ச� #ஞான-வ	�3த4ன� 

நாள+ேகேராத3க?ைசவ,  ஸாேலா�யாநDத3 தா3யக� 

ரஜன� ராஜவ-ய?ச ,  ப�6ட� � �ணேமாசன� 

ஆமலக� ப��தஶமன� , ெ%ௗ�3ர� வ��த-வ�வ	�3த4ன� 
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�3ரா%ாl%ஹரா நி�ய�, தா3d3மL ரா#யதா3ய�கா 

க3'ேதா4த3ைக-ச ஸ��னா�ய, #ஞானவாD ப4�திமாD  

ப4ேவ� இஹேலாேக ஸுக2�44��வா,  

அ'ேத ைவ5.ட2மா�"யா�. 

 

(ரஜன � = ச'தன களப�  ப�6ட� = மா�ெபாd    
ஆமலக� = ெந1லி�காQ ெ%ௗ�3ர� = ெச.பக�ரஸ� 

தா3d3மL = மா�ள� பழ�) 
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14 ஏகாத3ஶ ஜப�  

14.1 �ரத2ம வார - அப^4ேஷக� – க3$த4ைதல� 

14.1.1 சமக அbவாக� 1 : 

ஓ� அ�3னா†வ�6� ஸ…ேஜாஷ†ேஸ …மா வ†	த4'� வா …�கி3ர†: |  
�3M…�ைன	-வாேஜ†-ப�…4ராக†3த� ||   

வாஜ†-ச ேம,   �ரஸ…வ-ச† ேம …,   �ரய†தி-ச ேம…,   
�ரஸி †தி-ச ேம,  த�…4தி-ச† ேம …,     �ர�†-ச ேம … ,   

�வர†-ச ேம…,   -ேலாக†-ச ேம,   

-ரா …வ-ச† ேம …,  - தி †-ச ேம…,    #ேயாதி †-ச ேம …,   

ஸுவ†-ச ேம,  �ரா …ண-ச† ேம,   Åபா…ன-ச† ேம ,   

Pயா …ன-ச… ேம,   Åஸு†-ச ேம,  

சி …�த?ச†  ம…    ஆத�†4த?ச ேம …,    வா�ச† ேம…,   

மன†-ச ேம…,   ச%ு†-ச ேம …,    -ேரா�ர†?சேம …, 
த3% †-ச ேம…,  ப3ல†?ச ம …  

ஓஜ†-ச ேம… ,   ஸஹ†-ச ம…      ஆM†-ச ேம,        

ஜ…ரா ச† ம   ஆ…�மா ச† ேம,   த…e-ச† ேம… ,     
ஶ	ம † ச ேம…,      வ	ம † ச… ேம  

Å�கா†3ன+ ச ேம…  Å�தா2ன+ † ச ேம…,  

பlóè†ஷி ச ேம…,  ஶ: †ராண� ச ேம || 1 ||  (36) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
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அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி |  

14.1.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: | [4ப� ஆ�4ராபயாமி | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: | த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: ..  

(ைநேவ�3ய ம'�ர�) | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ஸ	வ†�4தத3மனாய… நம †: |  
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  
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14.1.3 உபசார ம$
ரா:  

1. 4 †ஷ�ய வ��3ம ஸஹ�ரா …%�ய † மஹாேத…3வ�ய † 
த�4மஹி | தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� | 1.1 (T.A.6.1.5) 

2. ேயா ேத…3வானா ‡� �ரத…2ம� 4 …ர�தா …�3-வ�-வா …தி4ேயா† 

 …�3ேரா ம …ஹ	.ஷி †: | ஹி…ர….ய…க…3	ப4� ப †-யத… ஜாய †மான …óè … 

ஸேநா† ேத…3வ- ஶு…ப4யா … ����யா … ஸ�ÆM†ன�� | 1.2 

(T.A.6.12.3) 

3. �3ரா …Cம …ண ஏக†ேஹாதா | ஸ ய …#ஞ: | ஸ ேம† த3தா3� 

�ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: | ய …#ஞ-ச† ேம �4யா� | 1.3 
(T.A.3.7.1) 

4. �ர�4ராஜமானானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | �ர�4ராஜமான �னாóè  �3ராண �னாò 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 1.4  (TA 1.14.4) 

5. ஏ …ஷ ைவ வ�…44	 நாம† ய…#ஞ: | ஸ	வóè † ஹ … ைவ  

த�ர† வ�…44 ப †4வதி | ேய�ைர…ேதன † ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 1.5  

(T.B.3.9.19.1) 
6. �ராணாபான-Pயாேனாதா3ன-ஸமானா ேம† ஶு�3�4ய…'தா …? 

#ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா …�மா �†4யாஸ…ò … �வாஹா‡ |   1.6 
(T.A.6.65.1) 
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7. அ…�3ன+	ேம† வா…சி -N …த: | வா�3�4�த†3ேய |  

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 1.7 
(T.B.3.10.8.4) 
8 வ� …�4ர†ஸி �ர…வாஹ†ேணா… ெரௗ�3ேர …ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 1.8  (T.S.1.3.3.1) 

9. ஸ …�ய� பர…� பரóè† ஸ…�யóè ஸ…�ேயன … ந ஸு†வ…	கா31-

ேலா …கா;;ய†வ'ேத க…தா3ச…ன ஸ …தாóè ஹி ஸ …�ய' த�மா‡�2 

ஸ …�ேய ர†ம'ேத | 1.9 (T.A.6.78.1) 

10. ஆ#ேய †ன ஜுேஹாதி | அ…�3ேன	 வா ஏ …த�3l …ப� | 

யதா3#ய‡� | யதா3#ேய †ன ஜு …ேஹாதி † |  
அ…�3ன+ேம…வ த��: †ணாதி | 1.10  (T.B.3.8.14.2) 

 

ந�ராஜனான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  
ர%ா� தா4ரயாமி | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர |  

(நம †- ஶ…�ப4ேவ† ச மேயா …ப4ேவ † ச… நம †- ஶ�க…ராய † ச 
மய�க…ராய † ச… நம †- ஶி …வாய† ச ஶி …வத†ராய ச…) | 
ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி | 

14.1.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi 

அேனன �ரத2மவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித க3'த4ைதலாப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G மஹாேத3வ:  ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா 

வரேதா3 �4�வா (............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய 
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(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�,  

நிகி2ல �4ம.ட3ல நிவாஸினா�* ச) ஸம�த �3Nேதா3ப 

ஶமன�3வாரா ஆMராேரா�3ய 4�ர ெபௗ�ர த4ன தா4Dய 

ேதேஜா லK�யாதி3 ஸகல ஸா�ரா#யஸி�3தி4 �ரத3:, 
ஶா'தி �ரத3: 4 ஷா	த ச�6gடய ஸி�3தி4 �ரத3:   

ஸம�த க1யாண பர�பராவா�தி �ரத3:,  

ேலாக ே%மாதி3P �3தி4 �ரத3-ச �4யாதி3தி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

14.2 
3வ^த`ய வார - அப^4ேஷக� - பrசக3vய� 

14.2.1 சமக அbவாக� 2 : 

#ைய6g2ய†?ச ம …  ஆதி†4ப�ய?ச ேம,  ம …DM-ச† ேம…,  

பா4ம †-ச… ேம   Åம†-ச…     ேமÅ�ப†4-ச ேம 

ேஜ…மா ச† ேம,      மஹி…மா ச† ேம,  

வN …மா ச† ேம,   �ரதி…2மா ச† ேம,  வ…	.6மா ச† ேம, 

�3ரா5…4யா ச† ேம,  P� …�3த4?ச† ேம …,   P��3தி †4-ச ேம, 

ஸ …�ய?ச† ேம,   -ர…�3தா4 ச† ேம…  

ஜக†3;ச ேம …    த4ன†?ச ேம… ,   வஶ†-ச ேம … 

�வ�ஷி †-ச ேம,   �:…டா3 ச† ேம…,   ேமாத†3-ச ேம, 

ஜா …த?ச† ேம    ஜன+…6யமா†ண?ச ேம,  
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ஸூ…�த?ச† ேம ,   ஸு�� …த?ச† ேம,   வ� …�த?ச† ேம…, 
ேவ�4ய†?ச ேம,   � …4த?ச† ேம,      ப4வ� …6ய;ச† ேம , 

ஸு…க3?ச† ேம,   ஸு…பத†2?ச ம  

� …�3த4?ச†  ம …   ��3தி †4-ச ேம, �1� …�த?ச† ேம …, 

�1��தி †-ச ேம,   ம …தி-ச† ேம,    ஸும…தி-ச† ேம || 2 || (38) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.2.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: ..  
(ைநேவ�3ய ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: |  
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  
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ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.2.3 உபசார ம$
ரா:  

1. த�4† ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி | 

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� | 2.1 
2. ய�மா …�பர� … நாப†ர…ம�தி … கி?சி …�3ய�மா …D-நாண �†ேயா …  

ந #யாேயா‡Å�தி… க-சி †� | P�…% இ†வ �த�3ேதா4 தி …3வ� 

தி†6ட …2-�ேயக…-�ேதேன …த3� � …	ண� 4 †ேஷண … ஸ	வ‡� | 2.2 

3. அ…�3ன+	 �3வ�ேஹா†தா | ஸ ப …4	தா | ஸ ேம † த3தா3� 

�ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: | ப …4	தா ச† ேம �4யா� | 2.3  

4. Pயவதா3தானாóè  �3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா …4ன+ | Pயவதா3த�னாóè  �3ராண �னாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 2.4 

5. ஏ …ஷ ைவ �ர…44	 நாம † ய…#ஞ: | ஸ	வóè † ஹ …ைவ த�ர†  
�ர…44 ப †4வதி | ேய�ைர…ேதன† ய …#ேஞன … யஜ†'ேத | 2.5 
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6. வா�-மன--ச%ு-ேரா�ர-ஜிCவா-�4ராண-ேரேதா-

43��3யா-xதி�-ஸ�க1பா ேம† ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி †-

ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா…�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 2.6 
7. வா …M	 ேம‡ �ரா…ேண -N…த: | �ரா …ேணா C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 2.7 

8 வCன+†ரஸி ஹPய …வாஹ†ேனா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன 

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 2.8 

9. தப … இதி… தேபா … நானஶ†னா …�பர…� Æய�3தி4 பர…' தப …-�த�3 

�3	த†4	.ஷ …' த�3�3ரா†த4	.ஷ…' த�மா …-�தப †ஸி ரம'ேத | 2.9 

10. ம�†4னா ஜுேஹாதி | ம …ஹ…�ைய வா ஏ…த�3ேத…3வதா†ைய 

l …ப� | யDம� †4 | யDம�†4னா ஜு…ேஹாதி † |  
ம …ஹ …த�ேம …வ த�3ேத…3வதா‡� �:ணாதி | 2.10 

14.2.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi 

அேனன �3வ�த�யவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித ப?சக3Pயா-ப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G ஶிவ: ஸ	வா'தரயாமி ஸகல க1யாண 53ண 

க3ைணக நிலய:  ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 �4�வா 

(............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய  
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(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல 

�4ம.ட3ல நிவாஸினா�*, ச) ஸ	ேவாப�3ரவ-ஸ	வேராக3-

ஸ	வப>டா3-ஸ	வபா3தா4தி3  நிP��தி�ரத3:, மன: 

ஶா'�யாதி3�ரத3:, நி�ய ம�க3ளாவா�த� �ரத3-ச  

�4யாஸுNதி ப4வ'ேதா மஹா'ேதா-Å"��Cண'� || 

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

 

14.3 
�த̀ய வார - அப^4ேஷக� - பrசா��த� 

14.3.1 சமக அbவாக� 3 : 

ஶ?ச† ேம… ,   மய†-ச ேம,   �N…ய?ச† ேம 

Å"கா …ம-ச† ேம…,  காம†-ச ேம ,  ெஸௗமன…ஸ-ச† ேம, 

ப …4�3ர?ச† ேம…,  -ேரய†-ச ேம …,  

வ�ய†-ச ேம …,  யஶ †-ச ேம…,   ப4க†3-ச ேம…,  

�3ரவ� †ண?ச ேம,  ய…'தா ச† ேம,  த…4	தா ச† ேம …,  

ே%ம†-ச ேம …,  �4�தி †-ச ேம …,  

வ�-வ†?ச ேம …,   மஹ†-ச ேம,  ஸ …�Æவ�;ச† ேம…, 

#ஞா�ர†?ச ேம …,   ஸூ-ச† ேம,   �ர…ஸூ-ச† ேம…, 
tர†?ச ேம,    ல…ய-ச† ம  

� …த?ச  ேம…   Å��த†?ச ேம Åய…Kம?ச… ேம 

Åனா†மய;ச ேம,   ஜ�…வா�†-ச ேம,  த�3	கா4M…�வ?ச† ேம  
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Åனமி…�ர?ச… ேம Åப†4ய?ச ேம,    ஸு…க3?ச† ேம …,  

ஶய †ன?ச ேம,    ஸூ…ஷா ச† ேம,  ஸு…தி3ன†?ச ேம || 3 || (36) 

ஓ� ஶா'தி …- ஶா'தி …- ஶா'தி†: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.3.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி | [4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய�  

ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: ..  

(ைநேவ�3ய ம'�ர�) | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ஸ	வ†�4தத3மனாய… நம †: |  
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 



228 

www. vedavms.in                                Page 228 of 422 

க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

 

14.3.3 உபசார ம$
ரா:  

1. த�4† ஷாய வ� …�3மேஹ† | வ�ர�….டா†3ய த�4மஹி |  

தDேனா† த3'தி: �ரேசா …த3யா‡� | 3.1 
2. ந க	ம†ணா ந �ர…ஜயா … த4ேன †ன … �யாேக†3ைனேக 

அ��த…�வ-மா†ன …ஶு: | பேர†ண … நாக…� நிஹி†த…� 53ஹா†யா� 

Æவ��4ராஜ†ேத…3-த�3 யத†ேயா வ�…ஶ'தி † | 3.2 
3. �� …தி…2வ � �Nேஹா†தா | ஸ �ர†தி …6டா2 | ஸ ேம† த3தா3� 

�ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: | �ர…தி…6டா2 ச† ேம �4யா� | 3.3 

4. வாஸுகிைவ�4Mதானாóè  �3ராணாò �தா2ேன 

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | வாஸுகிைவ�4Mத�னாóè  

 �3ராண �னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 3.4 

5. ஏ …ஷ வா ஊ	ஜ†�வா …Dனாம † ய…#ஞ: |  

ஸ	வóè† ஹ … ைவ த�ேரா	ஜ†�வ-�3ப †4வதி | ேய�ைர…ேதன † 
ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 3.5 
6. �வ�-ச	ம-மாóèஸ  தி4ர-ேமேதா3-ம#ஜா-�னாயேவா-

Å�த�2ன+ ேம † ஶு�3�4ய …'தா …? #ேயாதி†-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா†  
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வ�பா …�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 3.6 
7. ஸூ	ேயா† ேம … ச%ு†ஷி -N…த: | ச%ு …	… C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 3.7 

8 -வா …�ேரா†ஸி… �ரேச†தா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 3.8 

9. த3ம… இதி… நிய†த� �3ரCமசா …Nண…-�த�மா …-�3த3ேம † 
ரம'ேத | 3.9 

10. த….f …3ைல	 ஜு†ேஹாதி | வஸூ†னா …� Æவா ஏ…த�3l …ப� | 

ய�த†.f …3லா: | ய�த†.f…3ைல	 ஜு…ேஹாதி† |  
வஸூ†ேன …வ  த��: †ணாதி | 3.10 

14.3.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன ��த�யவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித ப?சா��தாப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G  �3ர: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா ............... அ�ய யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய  

(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல 

�4ம.ட3ல நிவாஸினா�*, ச) ஸ	வான'த3 ஸி�3தி4 �ரத3: 

ஸ	வாப>46ட ஸி�3தி4 �ரத3-ச �4யாதி3தி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 
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14.4 emய (சe 
த2) வார - அப^4ேஷக� - 

)4�த� (ெந�) 

14.4.1 சமக அbவாக� 4 : 

ஊ	�ச† ேம,     ஸூ…'�தா† ச ேம… ,  பய†-ச ேம … , 
ரஸ †-ச ேம,     �4� …த?ச† ேம…,   ம�†4 ச ேம… , 

ஸ�தி †4-ச ேம…,    ஸப>†தி-ச ேம,  

�� …ஷி-ச† ேம …,     P�6d†-ச ேம…,  ைஜ�ர†?ச ம … 
ஔ�3ப�†4�4ய?ச ேம, ர…ய�-ச† ேம …   ராய †-ச ேம , 

4 …6ட?ச† ேம…   46d†-ச ேம,   

வ� …44 ச† ேம,    �ர…44 ச† ேம,   ப …3ஹு ச† ேம…, 

�4ய†-ச ேம,   � …	ண?ச† ேம,    � …	ணத†ர?ச…  ேம 

Å%ி†தி-ச ேம …,   xய†வா-ச… ேம  

ÅDன†?ச… ேம   Å%ு†;ச ேம,     P: …ஹய †-ச ேம…,  

யவா‡-ச ேம…,   மாஷா‡-ச ேம …,    திலா‡-ச ேம,  

I …�3கா3-ச† ேம,   க…21வா‡-ச ேம,  

ேகா …3[4மா‡-ச ேம,  ம …ஸுரா‡-ச ேம    �N …ய�க†3வ-ச… 

ேமÅண†வ-ச ேம  -யா …மாகா‡-ச ேம ந�…வாரா‡-ச ேம || 4 || (38) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 
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வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.4.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: | [4ப� ஆ�4ராபயாமி | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3ல †�ரமத2னாய … நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி | [4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய�  

ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய�-ஓ� �4	44வ…�ஸுவ…: .. (ைநேவ�3ய ம'�ர�) | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.4.3 உபசார ம$
ரா:  

1. த�4† ஷாய வ� …�3மேஹ† ச�ர�….டா†3ய த�4மஹி |  

தDேனா† ந'தி3: �ரேசா …த3யா‡� | 4.1 
2. ேவ…தா …3'த…-வ� …#ஞான … ஸுன+†-சிதா …	தா2�-ஸDயா†ஸ 

ேயா …கா3�3யத†-ய- ஶு�த…3 ஸ�வா‡: | ேத �3ர†Cமேலா …ேக � … 

பரா‡'தகாேல… பரா†��தா …� பN†I;ய'தி … ஸ	ேவ ‡ | 4.2 
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3. அ…'தN†% …? ச� †	ேஹாதா | ஸ வ� …6டா2: |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: |  
வ� …6டா2-ச† ேம �4யா� | 4.3  

4. ரஜதானாóè  �3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா  

பா …4ன+ | ரஜதானாóè  �3ராண �னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா 

பா …4ன+ | 4.4 

5. ஏ …ஷ ைவ பய†�வா …D நாம † ய…#ஞ: | ஸ	வóè† ஹ… ைவ 

த�ர… பய †�வ�3ப4வதி | ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 4.5 
6. ஶிர: பாண�-பாத3-பா	.-வ-��6ேடா2-lத3ர-ஜ�3க4-

ஶி-ேனாப�த2-பாயேவா ேம † ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி†-ர…ஹ� 

Æவ�…ரஜா† வ�பா…�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 4.6 
7. ச…'�3ரமா† ேம… மன†ஸி -N…த: | மேனா … C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 4.7 

8 �…ேதா†2ஸி வ�…-வேவ †தா …3 ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡�3ேன ப��� …ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 4.8 

9. ஶம … இ�யர†.ேய I …னய…-�த�மா …;ச2ேம† ரம'ேத | 4.9 

10. ���†2ைக	 ஜுேஹாதி |  …�3ராணா …� Æவா ஏ…த�3l …ப� | 

ய���� †2கா: | ய����†2ைக	 ஜு…ேஹாதி † |  
 …�3ரா†ேன …வ த��:†ணாதி | 4.10 
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14.4.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன �:யவார (ச�	த2வார) �ரM�த G  �3ரா�4யாய 

�ர-ன மஹாம'�ர ஜப ஸஹித �4�தாப�4ேஷேகன ச  

ப4க3வாD ஸ	வா�மக: G ஶ�கர: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா 

வரேதா3 �4�வா ............... அ�ய யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய 

(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல 

�4ம.ட3ல நிவாஸினா�*, ச) ஸாம ஸாNக தாப�ரய 

நிP�தி�3வாரா ே%மாப�4P��3தி4 �ரேதா3 �4யாதி3தி 

ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

14.5 பrசம வார - அப^4ேஷக� – f̀ர�(பாs) 

14.5.1 சமக அbவாக� 5 : 

அ-மா† ச ேம…,  ���தி †கா ச ேம,   கி …3ரய†-ச ேம…, 

ப	வ†தா-ச ேம…,  ஸிக†தா-ச ேம…,   வன…�பத†ய-ச ேம…, 

ஹிர†.ய?ச… ேம Åய†-ச ேம…  

tஸ†?ச ேம…,  �ர4†-ச ேம,    -யா…ம?ச†  ேம, 

ேலா …ஹ?ச†   ேம…Å�3ன+-ச† ம …   ஆப †-ச ேம, 

வ �… த†4-ச ம …  ஓஷ†த4ய-ச ேம,  

��6டப …;ய?ச† ேம Å��6டப …;ய?ச† ேம,  
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�3ரா …�யா-ச† ேம ப …ஶவ † ஆர….யா-ச† ய…#ேஞன † க1ப'தா� , 

Æவ�…�த?ச† ேம…,  வ��தி †-ச ேம,   � …4த?ச† ேம,…  

�4தி†-ச ேம …,   வஸு† ச ேம,  வஸ …தி-ச† ேம …,  

க	ம† ச ேம …,   ஶ�தி†-ச…    ேமÅ	த†2-ச ம…  

ஏம†-ச ம …   இதி †-ச ேம…    க3தி†-ச ேம || 5 || (32) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.5.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய�-ஓ� �4	44வ…�ஸுவ…: .. (ைநேவ�3ய ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  
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ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.5.3 உபசார ம$
ரா:  

1. த�4† ஷாய வ� …�3மேஹ† | மஹாேஸ …னாய† த�4மஹி |  

தDன†- ஷ.Iக2: �ரேசா …த3யா‡� | 5.1 

2. த…3Cர…� Æவ�…பா…ப� ப …ரேம‡-வ�4த…� Æய�4†.ட3: …க�  

4 …ரம†�3�4ய ஸ…ò …�த2� | த…�ரா …ப�… த…3Cர� க…3க3ன†�  

Æவ�ேஶாக…-�த�மி †D. யத…3'த�த-�3பா†ஸித…Pய� | 5.2 

3. வா …M: ப?ச†ேஹாதா | ஸ �ரா…ண: | ஸ ேம† த3தா3� 

�ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: | �ரா …ண-ச† ேம �4யா� | 5.3 

4. ப ஷாணாóè  �3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 

ப ஷாணாóè  �3ராண �னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா  

பா …4ன+ | 5.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  வ��4� †ேதா … நாம † ய…#ஞ: |  

ஸ	வóè† ஹ … ைவ த�ர… வ��4� †த� ப4வதி |  

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 5.5 



236 

www. vedavms.in                                Page 236 of 422 

6. உ�தி6ட2 4 ஷ ஹNத-ப��க3ல ேலாஹிதா%ி ேத3ஹி 

ேத3ஹி த3தா3பய�தா ேம † ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி †-ர…ஹ� 

Æவ�…ரஜா† வ�பா…�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 5.6 

7. தி3ேஶா† ேம … -ேரா…�ேர ‡ -N…தா: | -ேரா…�ர…óè … C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 5.7 

8 உ…ஶிக†3ஸிக…வ � ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி மா‡Å�3ேன 

ப��� …ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 5.8 

9. தா …3ன-மிதி… ஸ	வா†ண� � …4தான+ † �ர…ஶóèஸ †'தி தா …3னா-

Dனாதி † �…3-சர…� த�மா‡-�3தா …3ேன ர†ம'ேத | 5.9  

10. லா …ைஜ	 ஜு†ேஹாதி | ஆ…தி…3�யானா …� Æவா ஏ…த�3l …ப� | 

ய1லா …ஜா: | ய1லா …ைஜ	 ஜு…ேஹாதி † | ஆ…தி …3�யாேன …வ 

த��: †ணாதி | 5.10 

14.5.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன ப?சமவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித பயஸாப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G ந�லேலாஹித: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா 
வரேதா3 �4�வா (............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய 

(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல 

�4ம.ட3ல நிவாஸினா�*,) ஶ:ேர வ	�தமான வ	�தி6யமான 
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ஸம�த ேராக3-ப>டா3 பNஹார�3வாரா %ி�ராேரா�3ய ஸி�தி3 

�ரேதா3 �4யாதி3தி ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

 

14.6 ஷkட2ம வார-அப^4ேஷக�- த3தி4(தய^ ) 

14.6.1 சமக அbவாக� 6 : 

அ…�3ன+-ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

ேஸாம †-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  

ஸவ�…தா ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

ஸர†�வத� ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

� …ஷா ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம…,  

�3�ஹ …�பதி†-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

மி…�ர-ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம… ,  

வ †ண-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம…, 

�வ6டா†2 ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  

தா …4தா ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம …,  

வ�6J†-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம… ,  

Å-வ�ெனௗ † ச ம … இ'�3ர†-ச ேம,  

ம … த†-ச ம … இ'�3ர†-ச ேம…, வ�-ேவ† ச ேம,  

ேத…3வா இ'�3ர†-ச ேம,  ��தி…2வ � ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம … 
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Å'தN†%?ச ம… இ'�3ர†-ச ேம …, �4ெயௗ-ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம …, 

தி3ஶ†-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம,  j …	�3தா4 ச† ம… இ'�3ர†-ச ேம, 

�ர…ஜாப †தி-ச ம… இ'�3ர†-ச ேம || 6 || (21) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.6.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி | [4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய�  

ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: ..  

(ைநேவ�3ய ம'�ர�) | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ஸ	வ†�4தத3மனாய… நம †: | கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� 

நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  
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ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.6.3 உபசார ம$
ரா:  

1. த�4† ஷாய வ� …�3மேஹ† ஸுவ	ணப …%ாய† த�4மஹி | 

தDேனா† க3 ட3: �ரேசா …த3யா‡� | 6.1 
2. ேயா ேவதா3ெதௗ3 �வ†ர: �ேரா …�ேதா … ேவ…தா3'ேத† ச 
�ர…தி6d †2த: | த�ய † �ர…��தி †qன …�ய… ய …: பர†�ஸ 

ம …ேஹ-வ†ர: | 6.2 
3. ச…'�3ரமா … 6ஷg3ேடா†4தா | ஸ � …[D க†1பயாதி |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: |   
� …தவ†-ச ேம க1ப'தா� | 6.3 

4. -யாமானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | -யாமானாóè  �3ராண �னாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 6.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  PயாP� †�ேதா … நாம † ய…#ஞ: |  

ஸ	வóè† ஹ … ைவ த�ர… PயாP� †த� ப4வதி |  

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 6.5  
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6. ��தி2Pயாப-�ேதேஜா-வாM-ராகாஶா ேம† ஶு�3�4ய…'தா …? 

#ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா …�மா �†4யாஸ…ò … �வாஹா‡ | 6.6 
7. ஆேபா† ேம … ேரத†ஸி -N …தா: | ேரேதா … C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 6.7 

8 அ�கா†4Nரஸி … ப3�பா†4: … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 6.8 

9. த…4	ம இதி… த4	ேம †ண … ஸ	வ†மி …த3� பN†�3�ஹ�த' 

த…4	மாDனாதி†-�…36கர…' த�மா‡-�த…3	ேம ர†ம'ேத  | 6.9 

10. க…ர�ைப ‡3	 ஜுேஹாதி | வ�-ேவ †ஷா …�  Æவா 

ஏ …த�3ேத…3வதா†னாóè l…ப� | ய�க…ர�பா‡3: | ய�க…ர�ைப ‡3	 
ஜு…ேஹாதி † | வ�-வா†ேன…வ த�3ேத…3வாD �: †ணாதி | 6.10 

14.6.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi 

அேனன ஷ6ட2வார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித த3�4யாப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G ஈஶான: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா (............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�பா3னா� (அ�ர 

ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல �4ம.ட3ல 

நிவாஸினா�*, ச) ஆM	ப3ல� யேஶாவ	ச: பஶவ�ைத2	ய� 

ஸி�தி3	-லKமL: %மாகா'த�  ஸ�353ணான'ேதா3 
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நி�ேயா�2ஸேவா நி�யG	 நி�யம�க3ல இ�ேயஶா� 

ஸ	வதா3ப�4-P��3தி4 �ரேதா3 �4யாதி3தி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

14.7 ஸ�தம வார - அப^4ேஷக� – (ேத-)மe4 

14.7.1 சமக அbவாக� 7 : 

அ…óè…ஶு-ச† ேம,  ர…-மி-ச…   ேமÅதா‡3�4ய-ச… ேம 

Åதி †4பதி-ச ம  உபா …óè …ஶு-ச†   ேமÅ'த	யா …ம-ச† ம 

ஐ'�3ரவாய…வ-ச† ேம,     ைம�ராவ …ண-ச† ம  

ஆ-வ� …ன-ச† ேம, �ரதி�ர…�தா2ன†-ச ேம, ஶு…�ர-ச† ேம,  

ம …'த�2 ச† ம   ஆ�3ரய…ண-ச† ேம,  ைவ-வேத…3வ-ச† ேம 

�4 …வ-ச† ேம,    ைவ-வான …ர-ச† ம  

���3ர…ஹா-ச† , ேமÅதி�3ரா …Cயா‡-ச ம  ஐ'�3ரா …�3ன-ச† ேம, 

ைவ-வேத…3வ-ச† ேம ம �வ…த�யா‡-ச ேம, மாேஹ…'�3ர-ச† ம 

ஆதி…3�ய-ச† ேம, ஸாவ� …�ர-ச† ேம  

ஸார�வ …த-ச† ேம  ெபௗ…6ண-ச† ேம  

பா�ன �வ…த-ச† ேம   ஹாNேயாஜ…ன-ச† ேம || 7 || (28) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
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அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி |  

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.7.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: -(ைநேவ�3ய ம'�ர�) | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.7.3 உபசார ம$
ரா:  

1. ேவ…தா …3�ம…னாய † வ�…�3மேஹ† ஹிர.யக…3	பா4ய† த�4மஹி | 

தDேனா‡ �3ரCம �ரேசா …த3யா‡� | 7.1 
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2. ஸ …�4ேயாஜா …த� �ர†ப�4யா …மி … ஸ…�4ேயா ஜா …தாய… ைவ 

நேமா … நம †: | ப …4ேவ ப†4ேவ… நாதி†ப4ேவ ப4வ�வ … மா� | 

ப …4ேவா�3ப †4வாய … நம†: || 7.2 

3. அDனóè† ஸ…�தேஹா†தா | ஸ �ரா…ண�ய † �ரா …ண: |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: |  
�ரா …ண�ய † ச ேம �ரா …ேணா � †4யா� | 7.3  

4. கப�லானாóè  �3ராணாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 

கப�லானாóè  �3ராண �னாò �தா2ேன �வேதஜ†ஸா  

பா …4ன+ | 7.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  �ரதி†6d2ேதா … நாம † ய…#ஞ: |  

ஸ	வóè† ஹ … ைவ த�ர… �ரதி †6d2த� ப4வதி |  

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 7.5 
6. ஶ�3த3-�ப	.ஶ-lப-ரஸ-க3'தா4 ேம† ஶு�3�4ய …'தா …? 

#ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா …�மா �†4யாஸ…ò … �வாஹா‡ | 7.6 

7. �� …தி…2வ � ேம… ஶ: †ேர -N …தா | ஶ:†ர…óè… C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 7.7 

8. அ…வ…�M†ரஸி… �3வ†�வா…ன ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 7.8 
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9. �ர…ஜ…ன … இதி… �4யாóè†ஸ…-�த�மா …�3�4ய�6டா …2: 

�ரஜா†ய'ேத… த�மா …�3�4ய� †6டா2: �ர…ஜன†ேன ரம'ேத | 7.9 

10. தா …4னாப� †4	 ஜுேஹாதி | ந% †�ராணா …� Æவா ஏ…த�3l …ப� | 

ய�3தா …4னா: | ய�3தா …4னாப� †4	 ஜு…ேஹாதி † |  
ந% †�ரா.ேய …வ த��: †ணாதி | 7.10 

14.7.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன ஸ�தமவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித ம�4வப�4ேஷேகன ச  ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக: G வ�ஜய: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா (...............) அ�ய யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய (அ�ர 

ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல �4ம.ட3ல 

நிவாஸினா�*,) ச அேனக ேகாgயா	#ஜித காம-�ேராத4-ேலாப4- 

ேமாஹ- மத3-மா�2ஸ	யா�2ய ஸகல �3Nத�4ெனௗ  

ஶமன�3வாரா, மைஹ-வ	யா Pயா�தி �ரத3-ச �4யாதி3தி 

ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� || 

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 
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14.8 அkடம வார- அப^4ேஷக� – இfுரஸ� 
(க��|tசா�) 

14.8.1 சமக அbவாக�� 8 : 

இ…�3�4ம-ச† ேம,   ப …3	 ….ஹி-ச† ேம …,   ேவதி†3-ச ேம…, 

தி46ண� †யா-ச ேம…,  � ச†-ச ேம,   சம…ஸா-ச† ேம…, 

�3ராவா†ண-ச ேம…,  �வர†வ-ச ம  

உபர…வா-ச†       ேமÅதி …4ஷவ†ேண ச ேம,   

�3ேராணகல…ஶ-ச †ேம,  வாய…Pயா†ன+ ச ேம,  

�த…�4�;ச† ம   ஆத4வ…ன�ய †-ச ம… ஆ�3ன�‡�4ர?ச ேம, 

ஹவ�…	தா4ன†?ச ேம,  

�3� …ஹா-ச† ேம …,  ஸத†3-ச ேம,  4ேரா …டா4ஶா‡-ச ேம  

பச…தா-ச† ேம   Åவ�4�…த-ச† ேம  �வகா3கா …ர-ச† ேம || 8 (22) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி |  

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.8.2 பrேசாபசார �ஜா 
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† |  
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ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: | த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: ..(ைநேவ�3ய ம'�ர�) | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.8.3 உபசார ம$
ரா:  

1. நா …ரா …ய…ணாய† வ�…�3மேஹ † | வாஸுேத…3வாய † த�4மஹி | 

தDேனா† வ�6J: �ரேசா …த3யா‡� | 8.1 
2. வா …ம …ேத…3வாய… நேமா‡ #ேய…6டா2ய… நம†- -ேர…6டா2ய … 

நேமா†  …�3ராய … நம…: காலா†ய… நம …: கல†வ�கரணாய … நேமா … 

ப3ல†வ�கரணாய… நேமா … ப3லா†ய… நேமா … ப3ல †�ரமத2னாய …  

நம� ஸ	ேவ †�4த-த3மனாய … நேமா† ம…ேனாDம †னாய… நம †: | 8.2 

3. �4ெயௗர …6ட ேஹா†தா | ேஸா†Åனா�4� …6ய: |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: | 
அ…னா…�4� …6ய-ச† �4யாஸ� | 8.3 
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4. அதிேலாஹிதானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | அதிேலாஹித�னாóè  �3ராண �னாò 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 8.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  ேத†ஜ…�வ � நாம† ய…#ஞ: | ஸ	வóè† ஹ…ைவ த�ர† 
ேதஜ…�வ � ப †4வதி | ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன… யஜ†'ேத | 8.5 
6. மேனா-வா�-காய-க	மாண� ேம† ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி †-

ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா…�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 8.6 
7. ஓ…ஷ …தி…4வ…ன …�ப…தேயா† ேம… ேலாம†ஸு -N …தா: |  

ேலாமா†ன+… C�த†3ேய | C�த†3ய…� மய� † | அ …ஹம…��ேத‡ |  
அ…��த…� �3ரCம†ண� | 8.7 

8 ஶு…'�3�4cர†ஸி மா	ஜா …qேயா … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 8.8  

9. அ�3னய … இ�யா†ஹ … த�மா†-த…3�3னய… ஆதா†4தPயா 

அ�3ன+ேஹா …�ர-மி�யா†ஹ… த�மா†-த3�3ன+ேஹா …�ேர  

ர†ம'ேத | 8.9 

10. ஸ�� †ப�4	 ஜுேஹாதி | �ர…ஜாப †ேத…	 வா ஏ…த�3l …ப� | 

ய�2ஸ�த†வ: | ய�2ஸ��†ப�4	 ஜு…ேஹாதி † |  
�ர…ஜாப †திேம …வ த��: †ணாதி | 8.10 
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14.8.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi 

அேனன அ6டமவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித இ%ுஸாரா-ப�4ேஷேகன ச ப4க3வாD 

ஸ	வா�மக- G ப>4ம: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா (............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய (அ�ர 

ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல �4ம.ட3ல 

நிவாஸினா�* ச) ப4க3வ� பதா3ர வ�'த3ேயா: அச?சல 

நி6கபட ப4�தி �ரத3: ஸம�த க1யாண 53ண �ரத3-ச 

�4யாதி3தி ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

 

14.9 நவம வார - அப^4ேஷக� – லி�சஸார� 

(எ�மிtைச சா�) 
14.9.1 சமக அbவாக� 9 : 

அ…�3ன+-ச† ேம,   க…4	ம-ச†   ேம…Å	க-ச† ேம…,  

ஸூ	ய †-ச ேம,   �ரா…ண-ச†   ேமÅ-வேம…த4-ச† ேம 

��தி…2வ � ச…    ேமÅதி †3தி-ச ேம …,  

தி3தி †-ச ேம…,   �3ெயௗ-ச† ேம …,  ஶ�வ †:ர…�53ல†ேயா … 

தி3ஶ†-ச ேம,   ய…#ேஞன† க1ப'தா …-���ச† ேம…,  

ஸாம† ச ேம…,   �ேதாம †-ச ேம…, யஜு †-ச ேம,  
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த�…3%ா ச† ேம…,  தப †-ச ம  � …�-ச† ேம ,  

Pர…த?ச†  ேமÅேஹாரா …�ரேயா‡	. P� …6gயா  

�3� †ஹ�3ரத'த…ேர ச† ேம ய…#ேஞன † க1ேபதா� || 9 || (21) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.9.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: . (ைநேவ�3ய ம'�ர�) | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 



250 

www. vedavms.in                                Page 250 of 422 

க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.9.3 உபசார ம$
ரா:  

1. வ…#ர…ந…கா2ய † வ�…�3மேஹ† த�Kணத…3ò …6gராய † த�4மஹி |  

தDேனா† நாரஸிóèஹ: �ரேசா …த3யா‡� | 9.1 

2. அ…ேகா4ேர‡�4ேயாÅத…2ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: |  

ஸ	ேவ ‡�4ய� ஸ	ேவ…ஶ	ேவ ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: |† 9.2 
3. ஆ…தி…3�ேயா நவ †ேஹாதா | ஸ ேத†ஜ…�வ � |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: |  
ேத…ஜ…�வ � ச† �4யாஸ� | 9.3  

4. ஊ	�3�4வானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | ஊ	�3�4வானாóè  �3ராண �னாò  

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 9.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  �3ர†Cமவ	ச…t நாம† ய …#ஞ: |  

ஆ ஹ… ைவ த�ர† �3ராCம…ேணா �3ர†Cமவ	ச…t ஜா†யேத | 

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 9.5 
6. அPய�தபா4ைவ-ர †ஹ�கா …ைர…	 #ேயாதி†-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† 

வ�பா …�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா‡ | 9.6 
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7. இ'�3ேரா† ேம… ப3ேல‡ -N…த: | ப3ல …óè… C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ | அ …��த…� �3ரCம†ண� | 9.7 

8 ஸ …�ராட †3ஸி �� …ஶாe … ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 9.8  

9. ய…#ஞ இதி † ய…#ேஞா ஹி ேத…3வா-�த�மா‡�3-  

ய…#ேஞ ர†ம'ேத | 9.9  

10. ம …ஸூ�ைய ‡	 ஜுேஹாதி |  

ஸ	வா†ஸா …� Æவா ஏ…த�3ேத…3வதா†னாóè l…ப� | 

யDம…ஸூ�யா†ன+ | யDம …ஸூ�ைய‡	 ஜு…ேஹாதி † |  
ஸ	வா† ஏ …வ த�3ேத…3வதா‡: �:ணாதி | 9.10 

14.9.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன நவமவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித நி�43-ேதாயா-ப�4ேஷேகன ச 

ப4க3வாD ஸ	வா�மக- G ேத3வேத3வ: ஸு�:த 

ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 �4�வா ............... அ�ய யஜமான�ய 

ஸ5f�ப3�ய (அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� 

மஹாஜனானா�, நிகி2ல �4ம.ட3ல நிவாஸினா�*ச ,)   

ஸகல -ேரய�ரா�தி ேஹ� �4த ஸா�ப3பரேம-வர 

பN�	ணா"�3ரஹ  ஸி�3தி4 �ரேதா3 �4யாதி3தி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"-�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 



252 

www. vedavms.in                                Page 252 of 422 

14.10 த3ஶம வார- அப^4ேஷக� – 

நாளiேகரஜல� (இளந̀ ) 
14.10.1 சமக அbவாக� 10 : 

க3	பா‡-ச ேம,  வ…�2ஸா-ச† ேம…,   �	யவ� †-ச ேம, 

�	ய…வ �ச† ேம ,  தி3�ய …வாg ச† ேம,  தி3�ெயௗ…ஹ� ச† ேம…, 

ப?சா†வ�-ச ேம,  ப?சா …வ � ச† ேம,  

�Nவ …�2ஸ-ச† ேம �Nவ…�2ஸா ச† ேம,   �	ய…வாg ச† ேம 

�	ெயௗ…ஹ� ச† ேம, ப6ட…2வா; ச† ேம, ப6ெடௗ …2ஹ� ச† ம 

உ…%ா ச† ேம, வ …ஶா ச† ம  

�ஷ …ப4-ச† ேம, ேவ…ஹ;ச† ேமÅன …g3வா?ச ேம,  

ேத…4"-ச† ம … ஆM†	-ய…#ேஞன † க1பதா�,  

�ரா …ேணா ய …#ேஞன† க1பதா-மபா …ேனா ய…#ேஞன† க1பதா� 

ÆPயா …ேனா ய …#ேஞன† க1பதா …?ச%ு†	-ய…#ேஞன † க1பதா …ò … 

-ேரா�ர†� Æய…#ேஞன† க1பதா …� , மேனா† ய …#ேஞன† க1பதா …� 

Æவா�3 ய…#ேஞன† க1பதாமா …�மா ய …#ேஞன† க1பதா�  

Æய…#ேஞா ய…#ேஞன† க1பதா� || 10 || (29) 

ஓ� ஶா'தி…- ஶா'தி …- ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 
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வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.10.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…:.. (ைநேவ�3ய ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: |  
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.10.3 உபசார ம$
ரா:  

1. பா …4�க…ராய † வ�…�3மேஹ† மஹ�4Mதிக…ராய † த�4மஹி |  

தDேனா† ஆதி3�ய: �ரேசா …த3யா‡� | 10.1 
2. த�4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி | 

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� || 10.2 
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3. �ர…ஜாப †தி …	 த3ஶ†ேஹாதா | ஸ இ…த3óè ஸ	வ ‡� |  

ஸ ேம † த3தா3� �ர…ஜா� ப …ஶூD 46d…� Æயஶ†: |  
ஸ	வ†?ச ேம �4யா� | 10.3  

4. அவபத'தானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | அவபத'த�னாóè  �3ராண �னாò 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 10.4 

5. ஏ …ஷ வா  அ†திPயா …த�4 நாம † ய…#ஞ: |  

ஆ ஹ… ைவ த�ர† ராஜ…Dேயா†ÅதிPயா …த�4 ஜா†யேத |  

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 10.5 
6. ஆ�மா ேம † ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ� …ரஜா† 

வ�பா …�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா†† |  

அ'தரா�மா ேம † ஶு�3�4ய…'தா …? #ேயாதி †-ர …ஹ� Æவ� …ரஜா† 

வ�பா …�மா � †4யாஸ …ò… �வாஹா†† | பரமா�மா ேம† 

ஶு�3�4ய …'தா …? #ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா …�மா  

� †4யாஸ …ò… �வாஹா†† | %ு…ேத4 �வாஹா‡ | %ு …�ப� †பாஸாய… 

�வாஹா‡ | வ�வ� †gைய…  �வாஹா‡ | ��3வ� †தா4னாய… 

�வாஹா‡ | க…ேஷா‡�காய…  �வாஹா‡ | %ு�ப� †பா …ஸாம†ல? 

#ேய …6டா …2ம …ல…%�	-நா†ஶயா …�யஹ� | அ�†4தி …-மஸ†���3தி…4?ச… 

ஸ	வாD நி	J†த3 ேம பா�மா†னò �வா …ஹா | 10.6 
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7. ப …	ஜDேயா† ேம j…	�3�4ன+ -N…த: | j …	தா4 C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡ |  
அ…��த…� �3ரCம†ண� | 10.7 

8 ப …N…ஷ�4ேயா†Åஸி … பவ†மாேனா… ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன  

பா …ஹி மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா… மா மா† ஹிóèt: | 10.8 

9. மான …ஸ-மிதி† வ�…�3வாóèஸ …-�த�மா‡-�3வ� …�3வாóèஸ †  
ஏ …வ மா†ன …ேஸ ர†ம'ேத | 10.9 

10. �N …ய …�5 …3-த….f…3ைல	 ஜு†ேஹாதி |  

�N …யா�கா†3 ஹ … ைவ நாைம …ேத | 

ஏ …ைத	 ைவ ேத…3வா அ-வ…�யா�கா†3ன+ … ஸம†த3�4: | 

ய��N†ய�53-த.f…3ைல	 ஜு …ேஹாதி † |  
அ-வ †�ைய …வா�கா†3ன+… ஸ'த†3தா4தி | 10.10 
14.10.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi 

அேனன த3ஶமவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித நாள+ேகேராத3கா-ப�4ேஷேகன ச 

ப4க3வாD ஸ	வா�மக: G ப4ேவா�3ப4வ: ஸு�:த 

ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 �4�வா (............... அ�ய) 

யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய (அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� 

மஹாஜனானா�, நிகி2ல �4ம.ட3ல நிவாஸினா�* ச)  
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ே%ம-�ைத	ய-வ �	ய-வ�ஜய-ஆMராேரா�3ய 4�ரெபௗ�ர 

த4னதா4Dய கனகவா�� வாஹனாதி3  ஸம�ைத-வ	ய 

�ரத3: ேதேஜா-லK�யாதி3 ஸம�த 4 ஷா	த2  

ஸி�தி3 �ரத3-ச �4யாதி3தி ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"-

�3�Cண'� || 

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

14.11 ஏகாத3ஶ வார - அப^4ேஷக� - 

வ^�4தி,ச$த3னகளப4� 

14.11.1 சமக அbவாக� 11 : 

ஏகா† ச ேம,    தி…�ர-ச† ேம…,   ப?ச† ச ேம, 

ஸ …�த ச† ேம…,   நவ† ச ம …    ஏகா†த3ஶ ச ேம …, 

�ரேயா†த3ஶ ச ேம…,  ப?ச†த3ஶ ச ேம,  
 

ஸ …�தத†3ஶ ச ேம…,   நவ†த3ஶ ச ம …   

ஏக†வ�óèஶதி-ச ேம …,    �ரேயா†வ�óèஶதி-ச ேம …,  

ப?ச†வ�óèஶதி-ச ேம,  ஸ…�த வ�óè†ஶதி-ச ேம…,  

நவ†வ�óèஶதி-ச ம …     ஏக†�Nóèஶ;ச ேம …,  
 

�ரய†��Nóèஶ;ச ேம …,  சத†�ர-ச  

ேம…Å6ெடௗ2 ச† ேம…,  �2வாத†3ஶ ச ேம …,  
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ேஷாட†3ஶ ச ேம,   வ�óèஶ…தி-ச† ேம…,  

ச�†	வ�óèஶதி-ச   ேம…Å6டாவ�óè †ஶதி-ச ேம…,  
 

�3வா�Nóè †ஶ;ச ேம…,  ஷg�Nóè†ஶ;ச ேம,  

ச�வாN …óè…ஶ;ச† ேம……,    ச�†-ச�வாNóèஶ;ச 

ேம…Å6டாச†�வாNóèஶ;ச ேம…  

வாஜ†-ச, �ரஸ …வ-சா†-ப� …ஜ-ச… �ர� †-ச… ஸுவ †-ச  

j …	தா4 ச… Pய-ன+†ய- -சா'�யாய …ன- -சா'�ய †-ச 

ெபௗ4வ…ன-ச… 44வ†ன …-சா-தி †4பதி-ச || 11 || (41) 
 

(ஓ�) இடா†3 ேத3வ…ஹூ	-ம"†	-ய#ஞ …ன�	-�3�ஹ…�பதி†-

 �தா2ம…தா3ன+† ஶóèஸிஷ…�3-வ�-ேவ†-ேத…3வா: ஸூ‡�த…வாச…: 

��தி†2வ� மாத…	மா மா† ஹிóèt…	-ம�†4 மன+6ேய…  

ம�†4 ஜன+6ேய… ம�†4 வKயாமி … ம�†4 வதி36யாமி …  

ம�†4மத�� ேத…3ேவ�4ேயா … வாச†I�4யாஸóè-ஶு-l …ேஷ.யா‡� 

ம"…6ேய‡�4ய …�த� மா† ேத…3வா அ†வ'� ேஶா …பா4ைய†  

ப�…தேரா Å"†மத3'� ||  

ஓ� | ஶா'தி …: ஶா'தி …: ஶா'தி †: || 
அ��தாப�4ேஷேகாÅ�� | ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா 

ேத3வதா�4ேயா நம: | �நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 
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வ��ர-உ�த:ய-உபவ �தா	�த2� அ%தாD ஸம	பயாமி | 

தி3Pயக3'தா4D தா4ரயாமி | 46பாண� ஸம	பயாமி | 

14.11.2 பrேசாபசார �ஜா 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ப3லா†ய… நம†: |  
[4ப� ஆ�4ராபயாமி | ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய† | 
ப3ல†�ரமத2னாய… நம †: |  
த�3ப� த3	ஶயாமி |  

[4ப-த�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ைநேவ�3ய� - ஓ� �4	44வ …�ஸுவ…: . (ைநேவ�3ய ம'�ர�) | 

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ	வ†�4தத3மனாய … நம†: | 
கத3ள �ப2ல� மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ைநேவ�3யான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

�கி3ப2லஸமாM�த�..... (தா��3ல ம'�ர�) |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
க\�ரதா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † |  
ஸ	ேவாபசாரா	�ேத2 க\�ர ந�ராஜன� �ரத3	ஶயாமி |  

14.11.3 உபசார ம$
ரா:  

1. ைவ…-வா …ன…ராய† வ�…�3மேஹ † | லாq…லாய † த�4மஹி | 

தDேனா† அ�3ன+: �ரேசா …த3யா‡� | கா …�யா …ய…னாய † வ�…�3மேஹ† 
கDய5 …மாN† த�4மஹி  |  தDேனா† �3	கி3: �ரேசா …த3யா‡� | 11.1 
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2.  ஈஶான� ஸ	வ †வ��4யா …னா …-மL-வர� ஸ	வ†�4தானா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	-�3ரCம…ேணாÅதி †4பதி …	- �3ரCமா† ஶி …ேவா ேம† 
அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� || 11.2 

நேமா ஹிர.யபா3ஹேவ ஹிர.யவ	ணாய ஹிர.யlபாய 

ஹிர.யபதேய Å�ப�3காபதய உமாபதேய பஶுபதேய†  
நேமா … நம †: ||  
3. ஹி …ர….ய …பா…�ர� மேதா‡4: �…	ண� த…3தா3தி |  

ம …த4Pேயா† Åஸா …ன�தி† | ஏ…க…தா4 �3ர…Cமண … உப †ஹரதி |  

ஏ …க…ைத3வ யஜ†மான … ஆM …�ேதேஜா† த3தா3தி | 11.3 

4. ைவ�4Mதானாóè  �3ராணாò �தா2ேன  

�வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | ைவ�4Mத�னாóè  �3ராண �னாò 

�தா2ேன �வேதஜ†ஸா பா …4ன+ | 11.4 

5. ஏ …ஷ ைவ  த�…3	ேகா4 நாம† ய …#ஞ: | த�…3	கா4M†ேஷா  

ஹ… ைவ த�ர… ம"…6யா† ப4வ'தி | ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … 

யஜ†'ேத |  ஏ…ஷ ைவ �1� …�ேதா நாம† ய …#ஞ: |  

க1ப †ேத ஹ …ைவ த�ர† �ர…ஜா�4ேயா† ேயாக3ே% …ம: |  

ேய�ைர…ேதன† ய…#ேஞன … யஜ†'ேத | 11.5 
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6. அDனமய-�ராணமய-மேனாமய-வ�#ஞானாமய-மான'த3மய-

மா�மா ேம† ஶு�3�4ய …'தா …? #ேயாதி †-ர…ஹ� Æவ�…ரஜா† வ�பா…�மா 

� †4யாஸ …ò… �வாஹா†† | 11.6 
7. ஈஶா†ேனா ேம ம…Dெயௗ -N…த: | ம…DM	. C�த†3ேய | 

C�த†3ய …� மய� † | அ…ஹம…��ேத‡| அ…��த…� �3ரCம†ண� | 11.7 

8 �ர…த�வா†ஸி … நப †4�வா …ன ெரௗ�3ேர…ணான�†ேகன பா …ஹி 

மா‡Å�3ேன ப���…ஹி மா … மா மா† ஹிóèt: | 11.8 

9. 'யா …ஸ இதி † �3ர…Cமா �3ர…Cமா ஹி பர …: பேரா† ஹி 

�3ர…Cமா தான+ … வா ஏ …தாDயவ†ராண�… பராóè †ஸி 'யா …ஸ 

ஏ …வா�ய†ேரச ய…�3ய ஏ…வ� Æேவேத‡3-�Mப …ன+ஷ� ||  11.9 

10. த3ஶாDனா†ன+  ஜுேஹாதி | த3ஶா‡%ரா வ� …ராg |  

வ� …ராg �� …�2�ன-�யா …Dனா�3 ய …�யா-வ† �3�4ைய 11.10 

14.11.4 _வ_தி வசன� /ஆஶ ீவாத3 vயா)2யானi  

அேனன ஏகாத3ஶவார �ரM�த G  �3ரா�4யாய �ர-ன 

மஹாம'�ர ஜப ஸஹித க3'த4-ேதாயா-ப�4ேஷேகன ச 

ப4க3வாD ஸ	வா�மக- G ஆதி3�யா�மக  �3ர:  

ஸ	வ ம�களாஜான+, �ர��6ைட--வ	யஶாலி,  
tமாத�த-ைவப4வ:, நாக3ராஜ �4ஷ:, ஸ	வபாப ஹரண:, 

ஸ	வ�ராண�க3ண ஸI#ஜ�வக:, �3ரCமா.ட3-நாயக:,  
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ஸகல க1யாண-53ணநிலய: ஸு�:த ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா( ............... அ�ய) யஜமான�ய ஸ5f�ப3�ய  

(அ�ர ஆக3தானா� ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�, நிகி2ல 

�4ம.ட3ல நிவாஸினா�* ச,) ஸ	வான'த ஸி�3தி4�ரத3:, 

ஸா�ஸாNகேராக3 க3ணன+வாரக:, ஸ	வாப>46ட ஸி�3தி4 

�ரத3-ச �4யாதி3தி ப4வ'ேதா  

மஹா'ேதா-Å"�3�Cண'� ||  

(ததா2�� - இதி �3ராCமண �ரதி வசன�) 

(Note: During Vibhuti Abhishekam the Rutvik performing the abhishekam 
shall recite “Mrutha Sanjeevani Suktham”.) 
 

(In case of Rudraabhishekam, please proceed to Chapter 19 for 

Uttaranga / Punar Pooja and perform Abhishekam thereafter.  

For Rudra Ekadasani or Maha Rudram, proceed to Rudra Kramam 

Chapter 15) 
 

ஓ� நேமா … �3ரCம†ேண… நேமா† அ��வ…�3னேய … நம†: 
��தி…2Pைய நம … ஓஷ†த�4�4ய: | நேமா† வா …ேச நேமா† 
வா …ச�பத†ேய… நேமா … வ�6ண †ேவ �3�ஹ…ேத க†ேராமி || ( 3 times) 

 
(Perform the Udvaapanam of Sadyo Jaatha Kalasham or  
Pancha Kalashams and perform abhishekam to the deities) 
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Section 4 – Rudra Kramam 
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15 க3ணபதி 
4யான� 

ஓ� க…3ணானா‡D �வா �வா … க…3ணப†தி�      

க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…3ணப†தி …மிதி† க…3ண --- ப …தி …� >    

ஹ …வா …ம…ேஹ… க…வ��  க…வ�� க†வ �…னா�     

க…வ �…னாI †ப…ம-ர†வ�தம� உ…ப …ம-ர†/வ�தம…/மி�M†ப …ம-ர†வ: 

--- த…ம …� >    

#ேய…6ட…2ராஜ…� 

�3ரCம†ணா�  

#ேய …6ட …2ராஜ…மிதி† #ேய6ட2 --

- ராஜ‡� >     

�3ரCம†ணா� �3ரCமண: �3ர…Cம …ண…�ப …ேத… >     

ப …த… ஆ ஆ ந†:      

ந…-� ….வDD -� ….வDe …திப�†4:     

ஊ…திப� †4�tத3  ஊ…திப� …4N�c…தி --- ப� …4:     

t …த…3 ஸாத†3ன� ஸாத†3ன …மிதி… ஸாத†3ன� 
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16 � �
3ர )ரம: 

16.1 � �
3ர )ரம: �ரத2ம: அbவாக: 
 

ஓ� நம †�ேத  ேத…  …�3ர…     

 …�3ர … ம…Dயேவ ‡ > ம…Dயவ† உ…ேதா     

உ …ேதா ேத‡ > உ…ேதா இ�M…ேதா     

த… இஷ†ேவ  இஷ†ேவ… நம†:     
நம … இதி … நம †: நம†�ேத     

ேத… அ…��… அ…��… த4Dவ†ேன     

த4Dவ†ேன பா …3ஹு�4யா‡� > பா …3ஹு�4யா†I …த     

பா …3ஹு�4யா …மிதி † பா …3ஹு --- 

�4யா …� > 

உ…த ேத‡ >     

ேத… நம†: நம… இதி … நம†:     
யா ேத‡ >  த… இஷு†:     
இஷு†- ஶி …வத†மா  ஶி …வத†மா ஶி …வ�      

ஶி…வத…ேமதி † ஶி …வ --- த…மா … > ஶி …வ� ப …3�4வ †     

ப …3�4வ† ேத  ேத… த4"†:     

த4"…Nதி … த4"†:  ஶி …வா ஶ†ர…Pயா‡ >   
ஶ …ர …Pயா† யா  யா தவ†    
தவ… தயா‡ >  தயா† ந:      
ேநா …  …�3ர…   …�3ர… �� …ட…3ய…     
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�� …ட …3ேயதி† ��ட3ய யா ேத‡ >     
ேத…  …�3ர…   …�3ர… ஶி …வா      

ஶி…வா த…e:  த…eரேகா†4ரா      

அேகா …4ரா Åபா†பகாஶின �  அபா†பகாஶி…ன��யபா†ப --- 
கா …ஶி…ன�…>   

தயா† ந: ந…�த…"வா‡ >     
த…"வா … ஶ'த†மயா ஶ'த†மயா … கி3N†ஶ'த     

ஶ'த†ம …ேயதி … ஶ� --- த…ம …யா … > கி3N†ஶ'தா …ப�4     

கி3N†ஶ…'ேததி … கி3N† --- ஶ…'த… அ…ப�4சா †கஶஹீி     

சா …க…ஶீ…ஹ�தி † சாகஶஹீி  யாமிஷு ‡� >     

இஷு†� கி3Nஶ'த  கி…3N …ஶ…'த… ஹ�ேத‡ >     

கி …3N …ஶ…'ேததி† கி3N --- ஶ…'த… ஹ�ேத… ப�3ப †4	.ஷி     

ப�3ப …4	.6ய�த†ேவ  அ�த†வ … இ�ய�த†ேவ     

ஶி…வா� கி†3N�ர  கி…3N …�ர… தா�     

கி …3N …�ேரதி † கி3N --- �ர…  தா� 5†      

5 … … மா  மா ஹிóè †t:     

ஹி…óè …t…: 4 †ஷ� 4 †ஷ …? ஜக†3�     

ஜக…3தி3தி … ஜக†3�  ஶி …ேவன… வச†ஸா     

வச†ஸா �வா  �வா … கி3N†ஶ     

கி3N …ஶா;ச†2 அ;சா†2 வதா3மஸி     
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வ …தா …3ம …tதி † வதா3மஸி  யதா†2 ந:     
ந…� ஸ	வ ‡� > ஸ	வ …மி�     

இ#ஜக†3�  ஜக†3த3ய …Kம�     

அ …ய…Kம ஸு…மனா‡: > ஸு …மனா … அஸ†�     

ஸு…மனா … இதி ஸு -- 

மனா‡:>   

அஸ …தி3�யஸ †�     

அ�4ய†ேவாச�  அ…ேவா…ச…த…3தி …4வ…�தா     

அ …தி …4வ…�தா �ர†த…2ம: அ…தி…4வ…�ேத�ய†தி4 --- வ…�தா   

�ர…த…2ேமா ைத3Pய†:   ைத3Pேயா† ப� …4ஷ�     

ப� …4ஷகி3தி † ப�…4ஷ� அ…ஹ�ò †-ச      

ச… ஸ	வாD†  ஸ	வா‡D ஜ…�ப4யDD †     
ஜ…�ப4ய …'� ஸ	வா‡:> ஸ	வா‡-ச     

ச… யா …�…தா …4Dய†: யா …� …தா …4Dய† இதி † யா� --- 

தா …4Dய†:     
அ …ெஸௗ ய:  ய�தா …�ர:     

தா …�ேரா அ† …ண: அ… …ண உ…த     

உ …த ப …3�4 : ப …3�4 � ஸு †ம …�க3ல †:     
ஸு…ம …�க3ல… இதி † ஸு --- 

ம …�க3ல †: 
ேய ச†      

ேச…மா�  இ…மா  …�3ரா:     
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 …�3ரா அ…ப�4த†:   அ…ப�4ேதா† தி …3%ு      

தி …3%ு- -N…தா: -N …தா� ஸ †ஹ�ர…ஶ:     

ஸ …ஹ…�ர…ேஶாÅவ†  ஸ…ஹ …�ர…ஶ இதி † ஸஹ�ர 

--- ஶ:     

அைவ†ஷா�  ஏ …ஷா …óè… ேஹட†3:     

ேஹட †3 ஈமேஹ  ஈ…ம …ஹ… இத�†மேஹ     

அ …ெஸௗ ய: ேயா†Åவ…ஸ	ப †தி     

அ …வ…ஸ	ப†தி … ந�ல †�3:வ: அ…வ…ஸ	ப…த��ய†வ --- ஸ	ப †தி    
ந�ல †�3:ேவா … வ�ேலா†ஹித: ந�ல†�3:வ… இதி … ந�ல † --- �3: …வ…:   

வ�ேலா†ஹித… இதி …  வ� --- 

ேலா …ஹி…த…:   

உ…ைதன‡� >     

ஏ …ன …� ேகா …3பா:  ேகா …3பா அ†�3�ஶDD     

ேகா …3பா இதி † ேகா3-பா: அ…�3� …ஶ…Dன�3� †ஶDD    

அ�3� †ஶD"த3ஹா …	ய†: உ…த…3ஹா …	ய † இ�M†த3 --

ஹா …	ய†:    
உ …ைதன‡� >  ஏ …ன …� Æவ�-வா‡ >     

வ�-வா† �…4தான+ †  �…4தான+ … ஸ:     

ஸ �3� …6ட:  �3� …6ேடா �� †ட3யாதி    

�� …ட …3யா…தி …  ந…:  ந… இதி† ந:      

நேமா† அ�� அ…��… ந�ல†�3:வாய     
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ந�ல †�3:வாய 

ஸஹ�ரா …%ாய† 
ந�ல†�3:வா …ேயதி… ந�ல † --- 
�3:…வா …ய…      

ஸ …ஹ…�ரா …%ாய† மL …f4ேஷ‡ >
  

ஸ…ஹ …�ரா …%ாேயதி † 
ஸஹ�ர --- அ…%ாய †     

மL …f4ஷ … இதி † மL …f4ேஷ‡ > அேதா …2 ேய      

அேதா …2 இ�யேதா‡2 >  ேய அ†�ய      

அ …�ய … ஸ�வா†ன: ஸ�வா†ேனா …Åஹ�     

அ …ஹ'ேத�4ய †: ேத�4ேயா†Åகர�     

அ …க…ர…D நம †: நம… இதி … நம†:     
�ரI †?ச I …?ச… த4Dவ†ன:     

த4Dவ†ன …��வ�   �வI …ப4ேயா‡: >     

உ …ப4ேயா …ரா�ன+†ேயா: ஆ	�ன+†ேயா …	#யா�     

#யாமிதி …#யா�  யா-ச†     

ச… ேத… > ேத… ஹ�ேத‡ >     

ஹ�த… இஷ†வ:  இஷ†வ…: பரா‡ >     
பரா … தா:  தா ப †4க3வ:     

ப …4க…3ேவா … வ …ப…   ப …4க…3வ… இதி † ப4க3 --- வ…:    

வ …ேபதி † வப  அ…வ…த�ய… த4"†:     

அ …வ…த�ேய�ய †வ --- த�ய†  த4"…��வ�     

�வóè ஸஹ†�ரா%  ஸஹ †�ரா% … ஶேத†ஷுேத4   



269 

vedavms@gmail.com                           Page 269 of 422 

ஸஹ†�ரா …ே%தி … ஸஹ†�ர 

--- அ…% …  
ஶேத†ஷுத…4 இதி … ஶத† --- 
இ…ஷு…ேத…4 >    

நி …ஶ	ீய † ஶ…1யானா‡� > நி…ஶ	ீேயதி † நி --- ஶ	ீய†     
ஶ …1யானா …� Iகா‡2 > Iகா†2 ஶி…வ:     

ஶி…ேவா ந†:  ந…� ஸு…மனா‡: >     

ஸு…மனா† ப4வ  ஸு …மனா … இதி † ஸு -- மனா‡: >   
ப …4ேவதி † ப4வ  வ�#ய …D த4"†:     

வ�#ய…மிதி … வ� --- #ய…� > த4"†: கப …	தி3ன†:     

க…ப …	தி3ேனா … வ�ஶ †1ய:  வ�ஶ†1ேயா … பா3ண †வாD    

வ�ஶ†1ய… இதி … வ� --- ஶ …1ய…:  பா3ண †வாóè உ …த      

பா3ண†வா …ன+தி… பா3ண†-- வா …D …  உ…ேத�M …த     

அேன †ஶDன�ய  அ…�ேயஷ†வ:     

இஷ†வ: ஆ…44:  ஆ…44ர†�ய     

அ …�ய … நி…ஷ …�க3தி †2:  நி…ஷ …�க3தி …2Nதி †  
நி…ஷ…�க3தி †2:    

யா ேத‡ >  ேத… ேஹ…தி:     

ேஹ…தி	 மL †f46டம   மL …f …46ட…ம … ஹ�ேத‡ >     
மL …f…46ட …ேமதி† மLf4: --- த…ம… ஹ�ேத† ப …3�4வ†      
ப …3�4வ† ேத  ேத… த4"†:     

த4"…Nதி … த4"†: தயா …Å�மாD     
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அ …�மாD. வ�…-வத†:  வ� …-வத…��வ�     

�வம †ய…Kமயா‡ >  அ…ய…Kமயா … பN†     

பN†�344ஜ 4 …4ேஜதி † 44ஜ     

நம †�ேத ேத… அ …��…     

அ …��வாM †தா4ய ஆM†தா …4யானா†ததாய     

அனா†ததாய �4� …6ணேவ‡ > அனா†ததா …ேய�யனா‡ --- த…தா …ய …   

�4� …6ணவ… இதி † 
�4� …6ணேவ‡ > 

உ…பா4�4யா†I…த     

உ …த ேத‡ > ேத… நம †:     

நேமா† பா …3ஹு�4யா‡� > பா …3ஹு�4யா …'தவ †     
பா …3ஹு�4யா …மிதி †  பா …3ஹு -- 

�4யா …� > 

தவ… த4Dவ†ேன     

த4Dவ†ன … இதி … த4Dவ†ேன  பN† ேத     

ேத… த4Dவ†ன: த4Dவ†ேனா ேஹ…தி:     

ேஹ…திர…�மாD அ…�மாD. P� †ண��     

P� …ண…��… வ�…-வத†:   வ� …-வத… இதி† வ�…-வத†:     
அேதா …2 ய:  அேதா …2 இ�யேதா‡2 >     

ய இ†ஷு…தி4:  இ…ஷு…தி4�தவ†     

இ …ஷு …தி4Nத�†ஷு --- தி4:  தவா …ேர     

ஆ…ேர அ…�ம� அ…�மDன+     
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நிேத†4ஹி   ேத…4ஹி…த�     

தமிதி … த�      
 

16.2 � �
3ர )ரம: 
3வ^தய̀: அbவாக: 
 

நேமா … ஹிர†.யபா3ஹேவ ஹிர†.யபா3ஹேவ 

ேஸனா …Dேய‡ >     

ஹிர†.ய பா3ஹவ… இதி … 

ஹிர†.ய --- பா …3ஹ…ேவ… > 

ேஸ …னா…Dேய† தி…3ஶா�     

ேஸ …னா…Dய† இதி † ேஸனா --- 

'ேய‡  >  
தி …3ஶா?ச†     

ச… பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா† P� …ே%�4ய†:     

P� …ே%�4ேயா … 

ஹN†ேகேஶ�4ய: 

ஹN†ேகேஶ�4ய: பஶூ…னா�     

ஹN†ேகேஶ�4ய… இதி … ஹN†  
--- ேக…ேஶ …�4ய…: 

ப …ஶூ…னா� பத†ேய     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †� ஸ …�ப�?ஜ†ராய ஸ …�ப�?ஜ†ராய… �வ�ஷ�†மேத    

�வ�ஷ�†மேத பத�…2னா�  �வ�ஷ�†மத… இதி … �வ�ஷி † --ம…ேத…>   

ப …த�…2னா� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     
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நேமா … நம †:  நேமா† ப3�W…ஶாய†     
ப …3�W…ஶாய † வ�Pயா…தி4ேன‡ > வ�…Pயா …தி4ேன ÅDனா†னா�     

வ�…Pயா …தி4ன … இதி† வ� --- 

Pயா …தி4ேன ‡ >  
அDனா†னா …� பத†ேய    

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா … ஹN†ேகஶாய ஹN†ேகஶாேயாபவ �…திேன ‡ >     

ஹN†ேகஶா …ேயதி … ஹN† --- 
ேக…ஶா …ய…  

உ …ப …வ �…திேன† 4…6டானா ‡� >     

உ …ப …வ �…தின … இ�M †ப ---  
வ �…திேன‡ > 

4 …6டானா …� பத†ேய     

பத†ேய… நம†: நேமா … நம†:     

நேமா† ப…4வ�ய † ப …4வ�ய † ேஹ …�ைய     

ேஹ…�ைய ஜக†3தா�  ஜக†3தா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†: நேமா … நம†:     

நேமா†  …�3ராய†   …�3ராயா†ததா …வ�ேன‡ >     
ஆ…த…தா …வ�ேன … ே%�ரா†ணா� ஆ…த…தா …வ�ன … இ�யா‡ --- 

த…தா …வ�ேன ‡ >     
ே%�ரா†ணா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நம †� ஸூ…தாய †     

ஸூ…தாயாஹ†'�யாய அஹ†'�யாய… வனா†னா�     

வனா†னா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     
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நேமா … நம †: நேமா … ேராஹி†தாய     

ேராஹி†தாய �த…2பத†ேய �த…2பத†ேய P� …%ாணா‡� >   

P� …%ாணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நேமா† ம…'�Nேண ‡ >     

ம …'�Nேண† வாண� …ஜாய † வா …ண� …ஜாய … க%ா†ணா�     

க%ா†ணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நேமா† 44வ…'தேய ‡ >     

4 …4வ …'தேய† 
வாNவ��� …தாய† 

வா …N…வ…��� …தாெயௗஷ†த�4னா�

     

வா …N…வ…��� …தாேயதி† 
வாNவ: --- �� …தாய† 

ஓஷ†த�4னா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம † உ…;ைச	ேகா†4ஷாய உ …;ைச	ேகா†4ஷாயா 

�ர…'த3ய†ேத     

உ …;ைச	ேகா†4ஷா …ேய�M…;ைச: 

--- ேகா …4ஷா …ய… 
ஆ…�ர…'த3ய†ேத ப�த�…னா�    

ஆ…�ர…'த3ய†த… இ�யா‡ --- 
�ர…'த3ய†ேத 

ப …�த�…னா� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †: ���2�னவ �…தாய†  �� …�2�ன …வ �…தாய… தா4வ †ேத     
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�� …�2�ன …வ �…தாேயதி† 
���2�ன --- வ �…தாய† 

தா4ேவ†ேத… ஸ�வ†னா�      

ஸ�வ†னா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நம … இதி … நம †:  

 

16.3 � �
3ர )ரம: 
�த̀ய: அbவாக: 

நம …� ஸஹ†மானாய ஸஹ †மானாய நிPயா …தி4ேன ‡ >   
நி …Pயா …தி4ன† ஆPயா …தி4ந�†னா� நி…Pயா …தி4ன … இதி † நி --- 

Pயா …தி4ேன‡ >     
ஆ…Pயா …தி4ந�†னா …� பத†ேய ஆ…Pயா …தி4ந�†னா …மி�யா‡ --- 

Pயா …தி4ந�†னா�     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †: க5…பா4ய †  க…5 …பா4ய† நிஷ …�கி3ேண‡ >     

நி …ஷ …�கி3ேண ‡ �ேத…னானா‡� 

> 

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ேன‡ >     

�ேத…னானா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா† நிஷ…�கி3ேண ‡ >     
நி …ஷ …�கி3ண†  
இஷுதி …4மேத‡ > 

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ேன‡ >    
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இ …ஷு …தி …4மேத… த�க†ராணா� இ…ஷு…தி…4மத… இத�†ஷுதி4 ---  

மேத‡ >     

த�க†ராணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா … வ?ச†ேத     

வ?ச†ேத பN …வ?ச†ேத  ப …N…வ?ச†ேத �தாc…னா�     

ப …N …வ?ச†த… இதி† பN --- 

வ?ச†ேத 
�தா …c…னா� பத†ேய     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா† நிேச…ரேவ ‡ >  நி…ேச…ரேவ† பNச…ராய †     

நி …ேச…ரவ … இதி † நி --- ேச…ரேவ ‡ > ப …N…ச…ராயார†.யானா�     

ப …N …ச…ராேயதி† பN --- ச…ராய †  அர†.யானா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †� ��கா …வ��4ய†: �� …கா …வ��4ேயா… 

ஜிகா4óè †ஸ�3�4ய:      

�� …கா …வ��4ய… இதி † 
��கா …வ� --- �4ய…: 

ஜிகா4óè †ஸ�3�4ேயா 

I6ண …தா�     

ஜிகா4óè †ஸ�3�4ய… இதி … 

ஜிகா†4ஸ� --- �4ய…: 

I …6ண …தா� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா†Åஸி…ம�3�4ய †: அ…ஸி…ம�3�4ேயா … ந�த‡� >     
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அ …ஸி …ம�3�4ய … இ�ய†ஸி…ம� -- 

�4ய …: 
ந�த…?சர†�3�4ய:     

சர†�3�4ய …: �ர�� …'தானா‡� > சர†�3�4ய… இதி … சர†� --- �4ய …:     

�ர…�� …'தானா …� பத†ேய  �ர…�� …'தானா …மிதி † �ர --- 
�� …'தானா‡� >     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம † உ6ண�…ஷிேண‡ > உ…6ண�…ஷிேண† கி3Nச…ராய†     

கி …3N …ச…ராய † 5W…?சானா‡� > கி…3N …ச…ராேயதி† கி3N --- ச…ராய †     
5 …W…?சானா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நம… இஷு †ம�3�4ய:     

இஷு†ம�3�4ேயா 

த4Dவா …வ��4ய†:  

இஷு†ம�3�4ய… இத�ஷு†ம� --- 

�4ய…:     

த…4Dவா …வ��4ய†-ச த…4Dவா …வ��4ய… இதி † 
த4Dவா …வ� --- �4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம† ஆதDவா …ேன�4ய †:     
ஆ…த…Dவா …ேன�4ய †: 
�ரதி …த3தா†4ேன�4ய: 

ஆ…த…Dவா …ேன�4ய… இ�யா‡ --- 
த…Dவா …ேன�4ய†:     

�ர…தி …த3தா†4ேன�4ய-ச �ர…தி …த3தா†4ேன�4ய… இதி † �ரதி -
-- த3தா†4ேன�4ய:    
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ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம† ஆ…ய;ச†2�3�4ய:     

ஆ…ய;ச†2�3�4ேயா 

வ��� …ஜ�3�4ய †: 
ஆ…ய;ச†2�3�4ய… இ�யா …ய;ச†2� 
--- �4ய…:    

வ�…��…ஜ�3�4ய †-ச வ� …��…ஜ�3�4ய… இதி † 
வ��� …ஜ� --- �4ய …:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நேமாÅ�ய†�3�4ய:     

அ�ய †�3�4ேயா … 

வ��3�4ய †�3�4ய: 

அ�ய†�3�4ய… இ�ய�ய †� --- 
�4ய…:     

வ��3�4ய †�3�4ய-ச வ��3�4ய†�3�4ய… 

இதி …வ��3�4ய †� --- �4ய …:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம… ஆt †ேன�4ய:     

ஆt †ேன�4ய…- ஶயா†ேன�4ய: ஶயா†ேன�4ய-ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†� �வ …ப�3�4ய †:     

�வ…ப�3�4ேயா … 

ஜா�3ர†�3�4ய: 

�வ …ப�3�4ய … இதி † �வ…ப� --- 
�4ய…:     
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ஜா�3ர†�3�4ய-ச ஜா�3ர†�3�4ய … இதி… ஜா�3ர†� --- 
�4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம…�தி6ட†2�3�4ய:     

தி6ட†2�3�4ேயா … 

தா4வ †�3�4ய: 

தி6ட †2�3�4ய… இதி … தி6ட †2�  
--- �4ய…:     

தா4வ †�3�4ய-ச தா4வ†�3�4ய… இதி … தா4வ†� --- 
�4ய…:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம†� ஸ…பா4�4ய †:     
ஸ …பா4�4ய †� ஸ …பா4ப †தி�4ய:  ஸ…பா4ப †தி�4ய-ச     

ஸ …பா4ப †தி�4ய … இதி†  
ஸ …பா4ப †தி --- �4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா … அ-ேவ‡�4ய: அ-ேவ…�4ேயாÅ-வ†பதி�4ய:     

அ-வ†பதி�4ய-ச  அ-வ†பதி�4ய… இ�ய-வ†பதி --- 
�4ய…:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நம … இதி … நம †:     
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16.4 � �
3ர )ரம: சe 
த2: அbவாக: 
 

நம † ஆPயா …தி4ந�‡�4ய:  ஆ…Pயா …தி4ந�‡�4ேயா 

வ� …வ��3�4ய †'த��4ய:     

ஆ…Pயா …தி4ந�‡�4ய … இ�யா‡ --- 
Pயா …தி4ந�‡�4ய:  

 

வ� …வ��3�4ய †'த��4ய-ச     

வ�…வ��3�4ய†'த��4ய… இதி † வ� --

- வ��3�4ய†'த��4ய: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நம … உக†3ணா�4ய: உக†3ணா�4ய���óèஹ…த��4ய †:
     

�� …óè…ஹ…த��4ய†-ச  ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† �3� …�2ேஸ�4ய†: �3� …�2ேஸ�4ேயா † 
�3� …�2ஸப †தி�4ய:     

�3� …�2ஸப †தி�4ய-ச �3� …�2ஸப †தி�4ய… இதி † 
�3� …�2ஸப †தி --- �4ய…:    

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா … Pராேத‡�4ய:     

Pராேத‡�4ேயா … Pராத†பதி�4ய: Pராத†பதி�4ய-ச     
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Pராத†பதி�4ய… இதி … Pராத†பதி 
--- �4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† க…3ேண�4ய†: 
 

க…3ேண�4ேயா† க…3ணப †தி�4ய:    

க…3ணப †தி�4ய-ச க…3ணப †தி�4ய… இதி † க…3ணப †தி --- 
�4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நேமா … வ�l †ேப�4ய:     

வ�l †ேப�4ேயா 

வ�…-வl †ேப�4ய: 

வ�l †ேப�4ய … இதி… வ� --- 

l …ேப…�4ய …:     

வ�…-வl †ேப�4ய-ச வ� …-வl †ேப�4ய… இதி † வ� …-வ 

--- l …ேப …�4ய…:     
ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா† ம…ஹ�3�4ய†:     

ம …ஹ�3�4ய †: %ு1ல…ேக�4ய†: ம…ஹ�3�4ய… இதி † ம…ஹ� --- 

�4ய…:     

%ு…1ல…ேக�4ய†-ச ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† ர…தி2�4ய †: ர…தி2�4ேயா† Åர…ேத2�4ய†:     
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ர…தி2�4ய … இதி† ர…தி2 --- �4ய…: அ…ர…ேத2�4ய†-ச     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா … ரேத‡2�4ய:     

ரேத‡2�4ேயா … ரத†2பதி�4ய: ரத†2பதி�4ய-ச     

ரத†2பதி�4ய… இதி … ரத†2பதி --- 
�4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †: நேமா … நம†:     

நம …� ேஸனா‡�4ய: ேஸனா‡�4ய�ேஸனா …ன+�4ய†:   
ேஸ …னா…ன+�4ய†-ச ேஸ…னா…ன+�4ய … இதி† 

ேஸனா …ன+ --- �4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†: % …����4ய †:     
% …����4ய †� 

ஸ��3ரஹ�…���4ய†: 
% …����4ய…: இதி† % …��� --

- �4ய…:    

ஸ …��3ர…ஹ�…���4ய †-ச ஸ…��3ர…ஹ�…���4ய… இதி † 
ஸ��3ரஹ�…�� --- �4ய…:    

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…�த% †�4ய:     

த% †�4ேயா ரத2கா …ேர�4ய †: த% †�4ய… இதி … த% † --- �4ய …:   
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ர…த…2கா …ேர�4ய†-ச ர…த…2கா …ேர�4ய … இதி† ரத2 --- 

கா …ேர�4ய †:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…: 5லா†ேல�4ய:     

5லா†ேல�4ய: க…	மாேர‡�4ய: க…	மாேர‡�4ய-ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†: 4 …?ஜி6ேட ‡�4ய:     

4 …?ஜி6ேட ‡�4ேயா 

நிஷா …ேத3�4ய†: 
நி…ஷா …ேத3�4ய†-ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம† இஷு …���3�4ய †:     

இ …ஷு …���3�4ேயா† 
த4Dவ…���3�4ய†: 

இ…ஷு…���3�4ய… இத�†ஷு…��� 

--- �4ய…:     

த…4Dவ …���3�4ய†-ச த…4Dவ…���3�4ய… இதி† 
த4Dவ…��� --- �4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா† ��க…3M�4ய†:     

�� …க…3M�4ய †- -வ…ன+�4ய †: �� …க…3M�4ய… இதி † ��க…3M --- 

�4ய…:    

-வ…ன+�4ய†-ச -வ…ன+�4ய… இதி† -வ …ன+--�4ய…:   
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ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…- -வ�4ய†:     

-வ�4ய…--வப †தி�4ய: -வ�4ய …: இதி … -வ --- �4ய …:    

-வப †தி�4ய-ச -வப †தி�4ய… இதி … -வப †தி --- 
�4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நம … இதி …  நம †:  

 
 

16.5  � �
3ர )ரம: பrசம: அbவாக: 
 

நேமா † ப…4வாய†  ப …4வாய † ச     

ச…  …�3ராய †   …�3ராய† ச     

ச… நம †:  நம†-ஶ…	வாய†     
ஶ …	வாய† ச ச… ப…ஶு…பத†ேய     

ப …ஶு …பத†ேய ச ப …ஶு…பத†ய… இதி † பஶு --- 

பத†ேய     

ச… நம †:  நேமா … ந�ல†�3:வாய      

ந�ல †�3:வாய ச  ந�ல†�3:வா …ேயதி… ந�ல † --- 
�3:…வா …ய…     

ச… ஶி…தி …க.டா†2ய  ஶி …தி …க.டா†2ய ச     
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ஶி…தி …க.டா …2ேயதி† ஶிதி --- 

க.டா†2ய 

ச… நம†:     

நம †: கப …	தி3ேன‡ > க…ப …	தி3ேன† ச     
ச… PM†�தேகஶாய  PM†�தேகஶாய ச     

PM†�தேகஶா …ேயதி … PM†�த  
--- ேக…ஶா …ய… 

ச… நம†:     

நம †� ஸஹ�ரா …%ாய†   ஸ…ஹ …�ரா …%ாய † ச     

ஸ …ஹ…�ரா …%ாேயதி† 
ஸஹ�ர --- அ…%ாய†  

ச… ஶ…தத†4Dவேன      

ஶ …தத†4Dவேன ச  ஶ…தத†4Dவன … இதி †  ஶ…த --- 
த…4Dவ…ேன … >   

ச… நம †:  நேமா† கி3N…ஶாய†      
கி …3N …ஶாய† ச  ச… ஶி…ப�…வ� …6டாய†      
ஶி…ப�…வ�…6டாய† ச  ஶி …ப�…வ�…6டாேயதி † ஶிப� --- 

வ� …6டாய†      

ச… நம †:  நேமா† மL …f46ட†மாய      

மL …f46ட †மாய ச  மL …f46ட†மா …ேயதி† மL …f4: --- 

த…மா …ய…     

ேசஷு†மேத இஷு†மேத ச     

இஷு†மத… இத�ஷு† --- ம…ேத… > ச… நம†:   
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நேமா‡ Cர…�வாய†  Cர…�வாய† ச     

ச… வா …ம…னாய †  வா …ம …னாய† ச     
ச… நம †:  நேமா† �3�ஹ …ேத      

�3� …ஹ…ேத ச† ச… வ	.ஷ�†யேஸ      

வ	.ஷ�†யேஸ ச ச… நம†:     

நேமா† P� …�3தா4ய†  P� …�3தா4ய † ச     

ச… ஸ …�ÆP��3�4வ †ேன  ஸ…�ÆP��3�4வ†ேன ச     

ஸ …�ÆP��3�4வ †ன … இதி† ஸ� 

--- P��3�4வ †ேன 

ச… நம†:     

நேமா … அ�3N†யாய   அ�3N†யாய ச     

ச… �ர…த…2மாய†  �ர…த…2மாய† ச     

ச… நம †:  நம† ஆ…ஶேவ‡ >   

ஆ…ஶேவ† ச  சா …ஜி …ராய†      

அ …ஜி …ராய† ச  ச… நம†:     

நம …- ஶ�ீ4N†யாய  ஶ�ீ4N†யாய ச     

ச… ஶ�ீ4யா†ய  ஶ�ீ4யா†ய ச     

ச… நம †: நம† ஊ…	�யா†ய     

ஊ…	�யா†ய ச  சா …வ…�வ…Dயா†ய      

அ …வ…�வ…Dயா†ய ச  அ…வ…�வ…Dயா†ேய�ய †வ --- 

�வ …Dயா†ய     
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ச… நம †:  நம†� �ேராத…�யா†ய     

�ேரா …த…�யா†ய ச ச… �3வ ��யா†ய      

�3வ ��யா†ய ச ேசதி † ச  

 

16.6  � �
3ர )ரம: ஷkட2: அbவாக: 
 

நேமா ‡ #ேய…6டா2ய†  #ேய …6டா2ய† ச     

ச… க…ன+…6டா2ய †  க…ன+…6டா2ய† ச     

ச… நம †:  நம†: �	வ …ஜாய†     

� …	வ…ஜாய† ச  �…	வ …ஜாேயதி † �	வ --- ஜாய†    
சா …ப …ர…ஜாய†  அ…ப …ர…ஜாய † ச     

அ …ப…ர…ஜாேய�ய†பர --- ஜாய †  ச… நம†:     

நேமா† ம�3�4ய…மாய†  ம…�3�4ய …மாய† ச     

சா …ப …க…31பா4ய †   அ…ப …க…31பா4ய † ச     

அ …ப…க…31பா4ேய�ய†ப --- 
க…31பா4ய† 

ச… நம†:     

நேமா† ஜக…4Dயா†ய  ஜ…க…4Dயா†ய ச     

ச… 43�3�4ன+ †யாய  43�3�4ன+ †யாய ச     

ச… நம †:  நம†�ேஸா …�4யா †ய      

ேஸா …�4யா†ய ச  ச… �ர…தி …ஸ…	யா†ய      
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�ர…தி …ஸ…	யா†ய ச  �ர…தி …ஸ …	யா†ேயதி † �ரதி --- 
ஸ…	யா†ய     

ச… நம †:  நேமா … யா�யா†ய      

யா�யா†ய ச  ச… ே%�யா †ய      

ே%�யா†ய ச ச… நம†:     

நம † உ…	வ…	யா†ய உ…	வ…	யா†ய ச   

ச… க21யா†ய  க21யா†ய ச     

ச… நம †:  நம…- -ேலா�யா†ய     

-ேலா�யா†ய ச  சா …வ…ஸா…Dயா†ய      

 

அ …வ…ஸா…Dயா†ய ச 

 

அ…வ…ஸா…Dயா†ேய�ய †வ --- 

ஸா …Dயா†ய     

ச… நம †:  நேமா … வDயா†ய      

வDயா†ய ச ச… கKயா†ய      

கKயா†ய ச ச… நம†:     

நம †- -ர…வாய †  -ர…வாய † ச     

ச… �ர…தி…-ர…வாய†  �ர…தி …-ர…வாய † ச     

�ர…தி …-ர…வாேயதி † �ரதி --- 
-ர…வாய† 

ச… நம†:     

நம † ஆ…ஶுேஷ†ணாய ஆ…ஶுேஷ†ணாய ச     
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ஆ…ஶுேஷ†ணா …ேய�யா …ஶு --- 

ேஸ …னா…ய… 
சா …ஶுர†தா2ய      

ஆ…ஶுர†தா2ய ச  ஆ…ஶுர†தா …2ேய�யா …ஶு --- 

ர…தா …2ய…     

ச… நம †:  நம…- ஶூரா†ய     

ஶூரா†ய ச சா …வ…ப�…4'த…3ேத     

அ …வ…ப�…4'த…3ேத ச†   அ…வ…ப� …4'த…3த இ�ய †வ --- 

ப�…4'த…3ேத     

ச… நம †:  நேமா† வ…	மிேண ‡ >   
வ …	மிேண† ச  ச… வ…l…தி2ேன‡ >   

வ …l …தி2ேன† ச  ச… நம†:     

நேமா† ப� …31மிேன ‡ > ப�…31மிேன† ச   
ச… க…வ…சிேன ‡ > க…வ …சிேன† ச   

ச… நம †:  நம†- - …தாய †      

- …தாய † ச  ச… - …த…ேஸ…னாய †     
- …த…ேஸ …னாய† ச  - …த…ேஸ…னாேயதி † - த --- 

ேஸ…னாய †     

ேசதி† ச   
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16.7 � �
3ர )ரம: ஸ�தம: அbவாக: 
 

நேமா † �3'�…3�4யா†ய �…3'�…3�4யா†ய ச     

சா …ஹ…ன …Dயா†ய  ஆ…ஹ…ன …Dயா †ய ச     

ஆ…ஹ…ன …Dயா†ேய�யா‡ --- 
ஹ …ன …Dயா†ய   

ச… நம†:     

நேமா† �4� …6ணேவ‡  �4� …6ணேவ† ச     

ச… �ர…��…ஶாய†  �ர…�� …ஶாய † ச     

�ர…�� …ஶாேயதி † �ர --- 
�� …ஶாய † 

ச… நம†:     

நேமா† […3தாய †  […3தாய† ச     

ச… �ரஹி †தாய  �ரஹி †தாய ச     

�ரஹி†தா …ேயதி… �ர--- ஹி …தா …ய… ச… நம†:     

நேமா† நிஷ …�கி3ேண‡ > நி…ஷ …�கி3ேண † ச     

நி …ஷ …�கி3ண… இதி † நி --- 
ஸ …�கி3ேன‡ > 

ேச…ஷு…தி …4மேத‡ >   

இ …ஷு …தி …4மேத† ச  இ…ஷு…தி…4மத… இத�†ஷுதி4 --- மேத‡ >
     

ச… நம †:  நம† �த�…Kேணஷ†ேவ     

த�…Kேணஷ†ேவ ச த�…Kேணஷ†வ… இதி † த�…Kண --- 

இ…ஷ …ேவ… >   
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சா …M …தி4ேன‡ >  ஆ…M…தி4ேன † ச   
ச… நம †:  நம†� �வாM…தா4ய†      

�வா …M …தா4ய † ச  �வா …M…தா4ேயதி † ஸு --- 

ஆ…M…தா4ய†     

ச… ஸு…த4Dவ†ேன  ஸு …த4Dவ†ேன ச     

ஸு…த4Dவ†ன … இதி† ஸு --- 

த4Dவ†ேன 

ச… நம†:     

நம …�� �யா†ய  � �யா†ய ச     

ச… ப�2யா †ய  ப�2யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: கா …gயா†ய     

கா …gயா†ய ச  ச… ந�…�யா†ய      

ந�…�யா†ய ச   ச… நம†:     

நம …� ஸூ�3யா†ய  ஸூ�3யா†ய ச     

ச… ஸ …ர…�யா†ய  ஸ…ர…�யா†ய ச     

ச… நம †:  நேமா† நா …�3யாய †      
நா …�3யாய† ச  ச… ைவ…ஶ…'தாய†      

ைவ…ஶ…'தாய † ச ச… நம†:     

நம …: x�யா †ய x�யா†ய ச     

சா …வ…gயா†ய  அ…வ…gயா†ய ச     

ச… நம †: நேமா … வ	6யா†ய     
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வ	6யா†ய ச சா …வ…	6யாய †      

அ …வ…	6யாய† ச ச… நம†:     

நேமா† ேம …�4யா†ய  ேம…�4யா†ய ச     

ச… வ�…�3M…�யா†ய  வ� …�3M…�யா†ய ச     

வ�…�3M…�யா†ேயதி † வ� --- 

�3M …�யா†ய 

ச… நம†:     

நம † ஈ…�3�4Nயா†ய ஈ…�3�4Nயா†ய ச     

சா …த…�யா†ய  ஆ…த…�யா†ய ச     

ஆ…த…�யா†ேய�யா‡ --- த…�யா†ய ச… நம†:     

நேமா … வா�யா†ய வா�யா†ய ச     

ச… ேர6மி †யாய ேர6மி †யாய ச     

ச… நம †:  நேமா† வா�த…Pயா†ய      

வா …�த…Pயா†ய ச ச… வா …��…பாய†      

வா …�� …பாய † ச வா …��…பாேயதி† வா�� --- பாய †
   

ேசதி† ச     

 

16.8 � �
3ர )ரம: அkடம: அbவாக:, 
 

நம …� ேஸாமா†ய  ேஸாமா†ய ச     

ச…  …�3ராய †    …�3ராய† ச     

ச… நம †:  நம†�தா …�ராய†     
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தா …�ராய† ச  சா … …ணாய †     

அ … …ணாய † ச  ச… நம†:     

நம †-ஶ…�கா3ய †  ஶ…�கா3ய † ச     

ச… ப…ஶு…பத†ேய  ப …ஶு…பத†ேய ச     

ப …ஶு …பத†ய… இதி† பஶு--- பத†ேய ச… நம†:     

நம † உ…�3ராய † உ…�3ராய † ச     

ச… ப>…4மாய†  ப>…4மாய † ச     

ச… நம †:  நேமா† அ�3ேரவ…தா4ய †     

அ …�3ேர…வ …தா4ய † ச  அ…�3ேர…வ…தா4ேய�ய†�3ேர --- 

வ…தா4ய†     

ச… […3ேர…வ…தா4ய †  […3ேர…வ…தா4ய† ச     

[…3ேர…வ…தா4ேயதி † [3ேர --- 

வ …தா4ய†  

ச… நம†:     

நேமா† ஹ…'�ேர  ஹ…'�ேர ச†     

ச… ஹன�†யேஸ  ஹன�†யேஸ ச     

ச… நம †:  நேமா† P� …ே%�4ய †:     

P� …ே%�4ேயா … 

ஹN†ேகேஶ�4ய: 

ஹN†ேகேஶ�4ேயா … நம †:     

ஹN†ேகேஶ�4ய… இதி …  ஹN† --
- ேக…ேஶ…�4ய …: 

நம†�தா …ராய †     
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தா …ராய … நம †: நம†- ஶ …�ப4ேவ‡ >     
ஶ …�ப4ேவ† ச ஶ…�ப4வ … இதி † ஶ�---ப4ேவ‡ >   
ச… ம …ேயா …ப4ேவ‡ >  ம…ேயா …ப4ேவ† ச   

ம …ேயா …ப4வ… இதி † மய:---ப4ேவ‡> ச… நம†:  

நம †-ஶ�க…ராய †  ஶ…�க…ராய † ச     

ஶ …�க…ராேயதி† ஶ� --- க…ராய†  ச… ம…ய…�க…ராய†     

ம …ய…�க…ராய † ச  ம…ய …�க…ராேயதி † மய:--- க…ராய†   
ச… நம †: நம†-ஶி …வாய †     
ஶி…வாய† ச   ச… ஶி…வத†ராய      

ஶி…வத†ராய ச ஶி …வத†ரா …ேயதி † ஶி…வ --- த…ரா …ய…   
ச… நம †: நம…�த�	��2யா†ய      

த�	��2யா†ய ச  ச… x1யா†ய      

x1யா†ய ச ச… நம†:     

நம †: பா …	யா†ய பா …	யா†ய ச      

சா …வா …	யா†ய  அ…வா …	யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: �ர…தர†ணாய     

�ர…தர†ணாய ச   �ர…தர†ணா …ேயதி † �ர--- தர†ணாய   

ேசா …�தர†ணாய உ…�தர†ணாய ச     

உ …�தர†ணா …ேய�M†� ---
தர†ணாய 

ச… நம†:     

நம † ஆதா …	யா†ய ஆ…தா …	யா†ய ச     
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ஆ…தா …	யா†ேய�யா‡ --- 
தா …	யா†ய 

சா …லா …�3யா†ய      

ஆ…லா …�3யா†ய ச ஆ…லா …�3யா†ேய�யா‡ --- 
லா …�3யா†ய     

ச… நம †:  நம…- ஶ6�யா†ய     

ஶ6�யா†ய ச ச… ேப2Dயா†ய      

ேப2Dயா†ய ச  ச… நம†:     

நம †� ஸிக…�யா†ய ஸி …க…�யா†ய ச     

ச… �ர…வா…Cயா†ய  �ர…வா …Cயா†ய ச     

�ர…வா …Cயா†ேயதி † �ர --- 
வா …Cயா†ய 

ேசதி † ச   

 
 

16.9 � �
3ர )ரம: நவம: அbவாக: 
 

நம † இN ….யா†ய  இ…N ….யா†ய ச     

ச… �ர…ப…�2யா†ய  �ர…ப…�2யா†ய ச     

�ர…ப …�2யா†ேயதி † �ர --- 
ப …�2யா†ய 

ச… நம†:     

நம †: கிóèஶி…லாய †  கி…óè …ஶி…லாய† ச   
ச… %ய †ணாய  %ய†ணாய ச     
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ச… நம †:    நம†: கப …	தி3ேன‡ > 
க…ப …	தி3ேன† ச  ச… 4 …ல…�தேய‡ >   

4 …ல…�தேய † ச  ச… நம†:     

நேமா … ேகா36g2யா†ய  ேகா36g2யா†ய ச     

ேகா36g2யா …ேயதி … ேகா3 --- 
��2யா …ய … 

ச… �3�Cயா†ய      

�3�Cயா†ய ச   ச… நம†:     

நம …�த1�யா †ய  த1�யா†ய ச     

ச… ேக3Cயா†ய  ேக3Cயா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: கா …gயா†ய      

கா …gயா†ய ச  ச… க…3Cவ…ேர…6டா2ய †      
க…3Cவ…ேர…6டா2ய † ச  க…3Cவ…ேர…6டா2ேயதி † 

க3Cவேர --- �தா2ய †     
ச… நம †:  நேமா‡ Cரத…3Qயா†ய      

Cர…த…3Qயா†ய ச ச… நி…ேவ…6�யா†ய      

நி …ேவ…6�யா†ய ச  நி…ேவ…6�யா†ேயதி † நி --- 
ேவ…6�யா†ய     

ச… நம †: நம†: பாóèஸ …Pயா†ய     

பா …óè…ஸ…Pயா†ய ச ச… ர…ஜ…�யா†ய      

ர…ஜ…�யா†ய ச ச… நம†:     
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நம …-ஶு6�யா†ய  ஶு6�யா†ய ச     

ச… ஹ …N …�யா†ய  ஹ…N …�யா†ய ச     

ச… நம †: நேமா … ேலா�யா†ய     

ேலா�யா†ய ச ேசா …ல …�யா†ய      

உ …ல…�யா†ய ச ச… நம†:     

நம † ஊ…	Pயா†ய ஊ…	Pயா†ய ச     

ச… ஸூ…	�யா†ய ஸூ…	�யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: ப …	.யா†ய      

ப …	.யா†ய ச ச… ப…	ண…ஶ…�3யா†ய      

ப …	ண …ஶ…�3யா†ய ச ப …	ண…ஶ…�3யா†ேயதி† ப	ண --- 

ஶ…�3யா†ய     

ச… நம †:  நேமா†Åப5…3ரமா†ணாய     

அ …ப…5…3ரமா†ணாய ச  அ…ப …5…3ரமா†ணா …ேய�ய †ப --- 
5…3ரமா†ணாய     

சா …ப�…4�4ன …ேத  அ…ப�…4�4ன …ேத ச†     

அ …ப�…4�4ன …த இ�ய †ப�4---�4ன …ேத ச… நம†:     

நம † ஆ�கி2த…3ேத ஆ…�கி …2த…3ேத ச†     

ஆ…�கி…2த…3த இ�யா‡--- கி …2த…3ேத  ச… �ர…�கி …2த…3ேத      

�ர…�கி…2த…3ேத ச†  �ர…�கி …2த…3த இதி† �ர---கி…2த…3ேத   

ச… நம †: நேமா† வ:    
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வ …: கி…N…ேக�4ய†: கி…N …ேக�4ேயா† ேத…3வானா‡� >  

ேத…3வானா …óè… C�த†3ேய�4ய: C�த†3ேய�4ேயா … நம†:     

நேமா† வ�%�ண…ேக�4ய†: வ� …%�…ண…ேக�4ேயா … நம†:     
வ�…%�…ண …ேக�4ய … இதி † வ� --- 

%�…ண …ேக�4ய†: 
நேமா† வ�சிDவ…�ேக�4ய †:   

வ�…சி …Dவ…�ேக�4ேயா … நம †:  வ� …சி …Dவ…�ேக�4ய… இதி †  வ� -- 

சி…Dவ …�ேக�4ய†: 
நம † ஆன+	.ஹ…ேத�4ய†: ஆ…ன+…	….ஹ…ேத�4ேயா … நம†: 
ஆ…ன+ …	….ஹ…ேத�4ய … இ�யா†ன+: -

-- ஹ…ேத�4ய †: 
நம† ஆமLவ…�ேக�4ய †:     

ஆ…மL …வ…�ேக�4ய … இ�யா‡ --- 
மL …வ…�ேக�4ய †: 

 

 

16.10  � �
3ர )ரம: த3ஶம: அbவாக: 

�3ராேப … அ'த†4ஸ:  அ'த†4ஸ�பேத     

ப …ேத… த3N†�3ர� த3N†�3ர…D ந�ல †ேலாஹித    

ந�ல †ேலாஹி …ேததி… ந�ல† --- 
ேலா …ஹி…த… 

ஏ …ஷா� 4 †ஷாணா�     

4 †ஷாணாேம…ஷா�   ஏ …ஷா� ப †ஶூ…னா�     

ப …ஶூ…னா� மா  மா ேப4:     
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ேப4	 மா  மாÅர†:     

அ …ேரா… ேமா ேமா ஏ †ஷா�     

ேமா இதி … ேமா  ஏ …ஷா …� கி�     

கி?ச…ன ச… நாம†ம�     

ஆ…ம …ம…தி3�யா† மம�  யா ேத‡ >     
ேத…  …�3ர…    …�3ர… ஶி …வா     

ஶி…வா த…e: த…e-ஶி …வா     

ஶி…வா வ�…-வாஹ†ேப4ஷஜ� வ� …-வாஹ† ேப4ஷ …ஜ�தி † 
வ� …-வாஹ† --- ேப …4ஷ …ஜ�… >   

ஶி…வா  …�3ர�ய †    …�3ர�ய† ேப4ஷ …ஜ�     

ேப …4ஷ …ஜ� தயா‡ >    தயா† ந: 
ேநா … �� …ட…3 �� …ட …3 ஜ�…வேஸ‡ >   
ஜ�…வஸ … இதி†  ஜ�…வேஸ‡ > இ…மாóè  …�3ராய †   

 …�3ராய† த…வேஸ‡ > த…வேஸ† கப …	தி3ேன‡ >     

க…ப …	தி3ேன‡ % …ய�3வ �†ராய % …ய�3வ �†ராய … �ர     

% …ய�3வ �†ரா …ேயதி † % …ய� --- 

வ �…ரா …ய… 
�ரப †4ராமேஹ     

ப …4ரா …ம…ேஹ… ம…தி� ம…திமிதி† ம …தி�     

யதா†2 ந: ந…- ஶ�     

ஶமஸ †� அஸ †�3 �3வ�…பேத‡3 >     
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�3வ�…பேத…3 ச�†6பேத3 �3வ� …பத…3 இதி †  �3வ� --- 

பேத‡3 >   

ச� †6பேத…3 வ�-வ‡� > ச�†6பத…3 இதி… ச� †:--- ப …ேத…3>  

வ�-வ †� 4 …6ட�  4 …6ட� �3ராேம ‡ >     
�3ராேம † அ…�மிDD  அ…�மிDனனா†�ர�     

அனா†�ர…மி�யனா‡ --- � …ர…� > �� …டா3ன†:     

ேநா …  …�3ர…  …�3ேரா …த     

உ …த ந†:  ேநா … மய†:     
மய†���தி4  �� …தி …4 % …ய�3வ �†ராய     

% …ய�3வ �†ராய… நம †ஸா  % …ய�3வ �†ரா …ேயதி † % …ய� --- 

வ �…ரா …ய…     

நம †ஸா வ�ேத4ம வ� …ேத…4ம … ேத… >     

த… இதி † ேத ய;ச2�     

ஶ?ச†  ச… ேயா:     

ேயா-ச†  ச… ம"†:     

ம"† ராய…ேஜ ஆ…ய…ேஜ ப� …தா     

ஆ…ய …ஜ இ�யா‡ --- ய …ேஜ ப�…தா த�     

தத†3-யாம  அ…-யா …ம… தவ†     
தவ†  �3ர  …�3ர… �ரண �†ெதௗ      

�ரண �†தா …வ�தி … �ர --- ந�…ெதௗ… > மா ந†:   
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ேநா … ம …ஹா'த‡� > ம…ஹா'த†I …த     
உ …த மா  மா ந†:     

ேநா … அ…	ப …4க� அ…	ப …4க� மா     

மா ந†:  ந… உ% †'த�     

உ% †'தI …த உ…த மா     

மா ந†: ந… உ…%ி…த�     

உ …%ி…தமி�M†%ி …த� மா ந†:     

ேநா … வ…த�…4: >  வ…த�…4: ப�…தர‡� >   

ப� …தர…� மா ேமாத     

உ …த மா …தர‡� > மா …தர†� �N …யா:   

�N …யா மா மா ந†:     

ந…�த…"வ†: த…"ேவா†  �3ர     

 …�3ர … :…N …ஷ …: :…N …ஷ …: இதி † :Nஷ:     

மா ந†:  ந…�ேதா …ேக     

ேதா …ேக தன†ேய தன†ேய … மா     

மா ந†:  ந… ஆM†ஷி     

ஆM †ஷி … மா  மா ந†:     

ேநா … ேகா3ஷு†  ேகா3ஷு … மா     

மா ந†:  ேநா … அ-ேவ†ஷு     

அ-ேவ†ஷு :Nஷ:  :…N …ஷ … இதி † :Nஷ:     

வ �…ராD மா மா ந†:     
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ேநா …  …�3ர…  …�3ர… பா …4மி …த:     

பா …4மி …ேதா வ†த�4: வ…த�…4	 …. ஹ…வ�6ம †'த:     

ஹ …வ�6ம †'ேதா … நம†ஸா  நம†ஸா வ�ேத4ம     

வ�…ேத…4ம… ேத… > த… இதி† ேத     

ஆ…ரா�ேத‡ > ேத… ேகா …3�4ேன      

ேகா …3�4ன உ …த ேகா …3�4ன இதி † ேகா3--- �4ேன   

உ …த � † ஷ …�4ேன  �… …ஷ …�4ேன % …ய�3வ �†ராய    

� … …ஷ …�4ன இதி † � ஷ ---
�4ேன 

% …ய�3வ �†ராய ஸு…�ன�    

% …ய�3வ �†ரா …ேயதி † % …ய� --- 

வ �…ரா …ய… 

ஸு …�னம …�ேம     

அ …�ேம ேத‡ >  அ…�ேம இ�ய…�ேம     

ேத… அ…��… அ…��வ��ய†��     

ர%ா† ச ச… ந…:     

ேநா … அதி †4 அதி†4 ச     

ச… ேத…3வ… ேத…3வ … �3l …ஹி…     

�3l …Cயத†4  அதா†4 ச     
ச… ந…:  ந…- ஶ	ம †     

ஶ	ம† ய;ச2 ய…;ச…2 �3வ� …ப3	.ஹா‡: >     
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�3வ�…ப3	.ஹா … இதி † �3வ� --- 

ப3	.ஹா‡: > 
�� …ஹி - …த�     

- …த� க†3	�த…ஸத‡3� >  க…3	�த…ஸத…3� ÆMவா†ன�    

க…3	�த…ஸத…3மிதி † க3	�த --- 

ஸத‡3� >  

Mவா†ன� �� …க3�   

�� …க3Dன ந ப>…4ம�     

ப>…4ம I †பஹ…�"�   உ…ப …ஹ…�"I …�3ர�     

உ …�3ரமி�M…�3ர�  �� …டா3 ஜ†N…�ேர     

ஜ…N…�ேர  †�3ர   …�3ர… �தவா†ன:     

�தவா†ேனா அ…Dய�  அ…Dய'ேத‡ >   
ேத… அ…�ம�  அ…�மDன+     

நி வ†ப'� வ…ப …'�… ேஸனா‡: >   
ேஸனா … இதி … ேஸனா‡: > பN† ண:     

ேநா …  …�3ர�ய†  …�3ர�ய† ேஹ…தி:     

ேஹ…தி	 P� †ண��  P� …ண …�� … பN†     

பN† �ேவ …ஷ�ய† �ேவ …ஷ�ய† �3	ம…தி:     

� …3	ம…திர†கா …4ேயா: �…3	ம …திNதி† �3: --- ம …தி:    

அ …கா …4ேயாN�ய †க4 --- ேயா: அவ† �தி…2ரா     

�தி…2ரா ம…க4வ†�3�4ய: ம…க4வ†�3�4ய: த"6வ     
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ம …க4வ†�3�4ய… இதி† ம …க4வ†� -- 
�4ய …: 

த…"…6வ… மLg4வ †:     

மLg4வ† �ேதா …காய† ேதா …காய… தன†யாய     

தன†யாய ��ட3ய �� …ட …3ேயதி † ��ட3ய     

மLf†46டம… ஶிவ†தம   மLf †46ட…ேமதி … மLf †4: --- த…ம…    

ஶிவ †தம ஶி …வ:  ஶிவ†த…ேமதி… ஶிவ† --- த…ம…    

ஶி…ேவா ந†:  ந…�ஸு…மனா‡: >     

ஸு…மனா† ப4வ  ஸு …மனா … இதி † ஸு---மனா‡: >   
ப …4ேவதி † ப4வ  ப …ர…ேம P� …ே%     

P� …% ஆM†த4�  ஆM†த4� நி …தா4ய†     

நி …தா4ய… ���தி‡� > நி…தா4ேயதி † நி --- தா4ய †     

���தி…� Æவஸா†ன: வஸா†ன … ஆ     

ஆ ச†ர  ச…ர… ப�னா†க�     

ப�னா†க…� ப�3�4ர†� ப�3�4ர…தா3     

ஆ க†3ஹி  க…3ஹ�தி† க3ஹி     

வ�கி †Nத…3 வ�ேலா†ஹித   வ�கி †N …ேத3தி … வ� --- கி …N…த…3    

வ�ேலா†ஹித… நம†: வ�ேலா†ஹி …ேததி… வ� ---

ேலா …ஹி …த…     

நம †�ேத  ேத… அ …��…     

அ …��… ப…4க…3வ…: ப …4க…3வ… இதி † ப4க3 --- வ…:    
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யா�ேத‡ > ேத… ஸ …ஹ�ர‡� >   

ஸ …ஹ�ர† ேஹ…தய †:  ேஹ…தேயா … ÅDய�     

அ …Dயம …�ம� அ…�மDன+     

நி வ†ப'�  வ…ப …'�… தா:     

தா இதி … தா: ஸ…ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4   

ஸ …ஹ…�ர…தா4 பா†3ஹு…ேவா:  ஸ…ஹ …�ர…ேத4தி† ஸஹ�ர  

--- தா4     

பா …3ஹு…ேவா�தவ† தவ† ேஹ…தய†:     
ேஹ…தய… இதி† ேஹ…தய†: தாஸா …மLஶா†ன:     

ஈஶா†ேனா ப4க3வ: ப …4க…3வ…: ப…ரா …சீனா‡ >   

ப …4க…3வ … இதி† ப4க3 --- வ …: ப …ரா …சீனா… Iகா‡2 >   
Iகா†2 ��தி4 �� …த�4தி † ��தி4   

 
 
 
 
 

16.11 � �
3 ர)ரம: ஏகாத3ஶ: அbவாக: 
 

ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ஶ: ஸ…ஹ …�ர…ேஶா ேய    

ஸ …ஹ…�ர…ஶ இதி † ஸஹ�ர 

--- ஶ: 

ேய  …�3ரா:     

 …�3ரா அதி†4  அதி…4 �4�யா‡� >   
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�4�யா …மிதி … �4�யா‡� > ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன 

 

ஸ …ஹ…�ர…ேயா …ஜ…ேனÅவ †  
 
 

ஸ…ஹ …�ர…ேயா …ஜ…ன இதி † 
ஸஹ�ர --- ேயா …ஜ…ேன    

அவ… த4Dவா†ன+   த4Dவா†ன+ தDமஸி     

த…Dம …tதி † தDமஸி  அ…�மிD ம †ஹ …தி     
ம …ஹ…�ய†	ண …ேவ அ…	ண …ேவ‡Å'தN†ே%     

அ …'தN†ே% ப …4வா:  ப …4வா அதி †4     

அத�…4�யதி †4 ந�ல†�3:வா- ஶிதி…க.டா‡2: >  
ந�ல †�3:வா … இதி… ந�ல† ---
�3: …வா …: > 

ஶி …தி …க.டா‡2- ஶ …	வா:    

ஶி…தி …க.டா …2 இதி † ஶிதி --- 

க.டா‡2: > 
ஶ…	வா அ…த4:   

அ …த4: % †மாச…ரா:  % …மா …ச…ரா இதி † %மாச…ரா:    

ந�ல †�3:வா- ஶிதி …க.டா‡2: > ந�ல†�3:வா … இதி … ந�ல † --- 
�3:…வா …: >   

ஶி…தி …க.டா …2 தி3வ ‡� > ஶி …தி …க.டா …2 இதி †  ஶிதி --- 

க.டா‡2:>   

தி3வ†  …�3ரா:  …�3ரா உப †-Nதா:     
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உப †-Nதா … இ�Mப † --- -N …தா …: 
> 

ேய P� …ே%ஷு†   

P� …ே%ஷு † ஸ…�ப�?ஜ†ரா: ஸ…�ப�?ஜ†ரா … ந�ல†�3:வா:    

ந�ல †�3:வா … வ�ேலா†ஹிதா: ந�ல†�3:வா … இதி … ந�ல † --- 
�3:…வா …: >   

வ�ேலா†ஹிதா … இதி … வ� ---

ேலா …ஹி…தா …: > 
ேய � …4தானா‡� >   

� …4தானா …மதி †4பதய: அதி†4பதேயா வ�ஶி…கா2ஸ †:    

அதி †4பதய… இ�யதி †4 --- ப …த…ய …: வ� …ஶி…கா2ஸ †: கப …	தி3ன†:     
 

வ�…ஶி…கா2ஸ … இதி† வ� --- 

ஶி…கா2ஸ †: 
க…ப …	தி3ன … இதி † கப …	தி3ன†:    

ேய அDேன†ஷு  அDேன†ஷு வ� …வ��3�4ய†'தி    
வ�…வ��3�4ய†'தி… பா�ேர†ஷு வ� …வ��3�4ய …'த�தி † வ� --- 

வ��3�4ய†'தி     
பா�ேர†ஷு… ப�ப †3த: ப�ப †3ேதா … ஜனாD †     

ஜனா …ன+தி… ஜனாD† ேய ப …தா2�     

ப …தா2� ப †தி …2ர% †ய: ப …தி …2ர% †ய ஐல�3� …தா3:    

ப …தி …2ர% †ய… இதி † பதி2 ---
ர% †ய: 

ஐ…ல …�3� …தா3 ய…PMத4 †:     
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ய …PMத…4 இதி † ய …PMத4†: ேய த�…	�தா2ன+†     

த�…	�தா2ன+ † �ர…சர†'தி �ர…சர †'தி �� …காவ †'த:     
 

�ர…சர…'த�தி † �ர --- சர†'தி 
 

�� …காவ †'ேதா நிஷ…�கி3ண †:   
�� …காவ†'த… இதி† �� …கா --- 
வ …'த…:   

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ன †:     

ய ஏ …தாவ †'த: ஏ …தாவ†'த-ச     

ச… �4யா†ஸ: �4யா†ஸ-ச     

ச… தி3ஶ†: தி3ேஶா†  …�3ரா:     

 …�3ரா வ�†த�தி …2ேர  வ� …த…�தி…2ர இதி† வ� --- 

த…�தி…2ேர     

ேதஷா† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன ஸ…ஹ …�ர…ேயா …ஜ…ேனÅவ†     
ஸ …ஹ…�ர…ேயா …ஜ…ன இதி† 
ஸஹ�ர --- ேயா …ஜ…ேன 

அவ… த4Dவா†ன+     

த4Dவா†ன+ தDமஸி த…Dம…tதி † தDமஸி     

நேமா †  …�3ேர�4ய†:  …�3ேர�4ேயா … ேய     

ேய �� †தி …2Pயா�  �� …தி…2Pயா� Æேய     

ேய ‡Å'தN†ே% அ…'தN†ே% … ேய     

ேய தி …3வ�  தி…3வ� ேயஷா‡� >     

ேயஷா …மDன‡� > அDன …� Æவாத†:     
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வாேதா† வ …	….ஷ� வ…	 ….ஷமிஷ†வ:     

இஷ†வ …�ேத�4ய†: ேத�4ேயா … த3ஶ†     

த3ஶ … �ராசீ‡: > �ராசீ…	 த3ஶ†     

த3ஶ † த3%ி…ணா த…3%ி…ணா த3ஶ†     

த3ஶ † �ர…த�சீ‡: > �ர…த�சீ …	 த3ஶ†     

த3ேஶாத�†3சீ: உத�†3சீ…	 த3ஶ†     
த3ேஶா …�3	�4வா: ஊ…�3	�4வா�ேத�4ய†:     
ேத�4ேயா … நம †: நம…�ேத     

ேத ந†: ேநா … �� …ட…3ய…'�…     

�� …ட …3ய…'�… ேத ேத ய�     

யD �3வ� …6ம: �3வ� …6ேமா ய:     

ய-ச†  ச… ந…:     

ேநா … �3ேவ6d†  �3ேவ6d… த�     

த� Æவ †:  ேவா … ஜ�ேப ‡4     
ஜ�ேப †4 த3தா4மி த…3தா …4மLதி † த3தா4மி   

16.12 
 ய�ப3க�  Æயஜாமேஹ 

�	ய †�ப3க� Æயஜாமேஹ �	ய†�ப3க…மிதி … �N--அ…�ப …3க…�   

ய …ஜா …ம …ேஹ… ஸு…க…3'தி4� ஸு …க…3'தி4� 

4†6d …வ	�3த†4ன�   
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ஸு…க…3'தி4மிதி † ஸு --- 

க…3'தி4�  

4 …6d …வ	�3த†4ன …மிதி † 46d  -

-- வ	�3த†4ன�     

உ …	வா … …கமி †வ இ…வ… ப3'த†4னா�     

ப3'த†4னாD �� …�ேயா: �� …�ேயா	 I†%�ய     

I …%�…ய… மா மாÅ��தா‡� >   
அ …��தா …தி�ய…��தா‡� > ேயா  …�3ர:     

 …�3ேரா அ …�3ெனௗ அ…�3ெனௗ ய:     

ேயா அ…�2ஸு அ…�2ஸு ய:     

அ …�2�வ��ய†� --- ஸு ய ஓஷ†த�4ஷு     

ஓஷ†த�4ஷு… ய: ேயா  …�3ர:     

 …�3ேரா வ�-வா‡ > வ�-வா … 44வ †னா     

44வ †னாÅÅவ�…ேவஶ† ஆ…வ�…ேவஶ… த�ைம ‡ >     

ஆ…வ� …ேவேஶ�யா‡ --- வ� …ேவஶ† த�ைம †  …�3ராய†     
 
 

 …�3ராய… நம†: நேமா† அ��     

அ …��வ��ய †��    
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Section 5 – Chamaka 
Kramam 
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17 � சமக )ரம:  
17.1 � சமக )ரம: �ரத2ம: அbவாக:, 

 

அ�3னா†வ�6� 

ஸ …ேஜாஷ†ஸா 

அ�3னா†வ�6�… இ�ய�3னா‡ -
- வ�…6�… >   

ஸ …ேஜாஷ†ேஸ…மா: ஸ…ேஜாஷ…ேஸதி † ஸ --- 

ேஜாஷ†ஸா     

இ …மா வ †	�3�4த'� வ…	�3�4த…'� … வா …� >   

வா …�கி3ர†: கி3ர… இதி… கி3ர†:     

�3M …�ைன	 வாேஜ†ப�4: வாேஜ†ப� …4ரா     

ஆ க†3த� க…3த…மிதி † க3த�     

வாஜ†-ச ச… ேம… >   

ேம … �ர…ஸ…வ: �ர…ஸ…வ-ச†     

�ர…ஸ …வ இதி † �ர --- ஸ…வ: ச… ேம… >   

ேம … �ரய†தி: �ரய†தி-ச     

�ரய †தி …Nதி … �ர --- ய…தி …: ச… ேம… >   

ேம … �ரஸி †தி:  �ரஸி †தி-ச     

�ரஸி †தி …Nதி … �ர --- ஸி …தி…: ச… ேம… >   

ேம … த�…4தி:  த�…4தி-ச†     
ச… ேம… > ேம… �ர�†:   

�ர� †-ச ச… ேம… >   
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ேம … �வர †: �வர†-ச     

ச… ேம… > ேம… -ேலாக†:   
-ேலாக†-ச ச… ேம… >   

ேம … -ரா …வ: -ரா …வ-ச†     

ச… ேம… > ேம… - தி †:   

- தி †-ச  ச… ேம… >   

ேம … #ேயாதி †: #ேயாதி †-ச     

ச… ேம… > ேம… ஸுவ†:   

ஸுவ†-ச  ச… ேம… >   

ேம … �ரா…ண: �ரா …ண-ச†     

�ரா …ண இதி † �ர --- அ …ன:  ச… ேம… >   

ேம …Åபா…ன: அ…பா …ன-ச†     

அ …பா …ன இ�ய†ப --- அ…ன: ச… ேம… >   

ம … Pயா …ன:  Pயா …ன-ச†     

Pயா …ன இதி † வ� --- அ…ன: ச… ேம… >   

ேமÅஸு†:  அஸு†-ச     

ச… ேம… > ேம… சி…�த�   

சி …�த?ச† ச… ேம… >   

ம … ஆத�†4த� ஆத�†4த?ச     

ஆத�†4த…மி�யா --- த�…4த…� > ச… ேம… >   

ேம … வா�  வா�ச†     
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ச… ேம… > ேம… மன†:   
மன†-ச ச… ேம… >   

ேம … ச%ு†:  ச%ு†-ச     

ச… ேம… > ேம… -ேரா�ர‡� >   

-ேரா�ர†?ச ச… ேம… >   

ேம … த3% †:  த3% †-ச     

ச… ேம… > ேம… ப3ல‡� >   

ப3ல †?ச ச… ேம… >   

ம … ஓஜ†: ஓஜ†-ச     

ச… ேம… > ேம… ஸஹ†:   

ஸஹ†-ச ச… ேம… >   

ம … ஆM†: ஆM†-ச     

ச… ேம… > ேம… ஜ…ரா   
ஜ…ரா ச† ச… ேம… >   

ம … ஆ…�மா ஆ…�மா ச†     

ச… ேம… > ேம த…e:   

த…e-ச† ச… ேம… >      

ேம … ஶ	ம†  ஶ	ம † ச     

ச… ேம… > ேம… வ	ம †         

வ	ம† ச ச… ேம… >     

ேமÅ�கா†3ன+ அ�கா†3ன+ ச     
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ச… ேம… >  ேம…Å�தா2ன+ †      

அ …�தா2ன+ † ச ச… ேம… >      

ேம … பlóè†ஷி பlóè†ஷி ச      

ச… ேம… > ேம… ஶ: †ராண�    

ஶ:†ராண� ச ச… ேம… >   

ம … இதி † ேம     

 

17.2 � சமக )ரம: 
3வ^த̀ய: அbவாக: 
  

#ைய6g2ய†?ச ச… ேம… >      

ம … ஆதி†4ப�ய� ஆதி †4ப�ய?ச     

ஆதி †4ப�ய …மி�யாதி †4--- ப …�ய…� > ச… ேம…   

ேம … ம…DM: ம…DM-ச†     

ச… ேம… >  ேம… பா4ம †:     

பா4ம†-ச ச… ேம… >   

ேமÅம†: அம †-ச     

ச… ேம… > ேமÅ�ப†4:     
அ�ப †4-ச ச… ேம… >  

ேம … ேஜ…மா  ேஜ…மா ச†     
ச… ேம… > ேம…  ம…ஹி …மா    

ம …ஹி …மா ச† ச… ேம… >   
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ேம … வ…N …மா  வ…N …மா ச†     
ச… ேம… >  ேம… �ர…தி…2மா      

�ர…தி …2மா ச† ச… ேம… >  

ேம … வ…	6மா வ…	6மா ச†     

ச… ேம… > ேம…  �3ரா …5…4யா    

�3ரா …5 …4யா ச†  ச… ேம… >   

ேம … P�…�3த� P� …�3த?ச†     

ச… ேம… > ேம… P��3தி †4:       

P��3தி†4-ச ச… ேம… >      

ேம … ஸ…�ய�  ஸ…�ய?ச†     

ச… ேம… > ேம… -ர…�3தா4        

-ர…�3தா4  ச† -ர…�3ேத4தி † -ர� --- தா4      

ச… ேம… > ேம… ஜக†3�    

ஜக†3;ச  ச… ேம… >   

ேம … த4ன‡� > த4ன†?ச     

ச… ேம… > ேம… வஶ †:   
வஶ†-ச ச… ேம… >   

ேம … �வ�ஷி †: �வ�ஷி †-ச     

ச… ேம… > ேம… �: …டா3       

�: …டா3 ச†  ச… ேம… >   



316 

www. vedavms.in                                Page 316 of 422 

ேம … ேமாத†3: ேமாத†3-ச     

ச… ேம… > ேம… ஜா …த�    

ஜா …த?ச† ச… ேம… >       

ேம … ஜ…ன+…6யமா†ண�  ஜ…ன+ …6யமா†ண?ச     

ச… ேம… > ேம… ஸூ…�த�          

ஸூ…�த?ச† ஸூ…�தமிதி † ஸு --- உ…�த�     

ச… ேம… > ேம… ஸு…�� …த�         

ஸு…�� …த?ச†  ஸு …�� …தமிதி † ஸு --- �� …த�   

ச… ேம… > ம… வ�…�த�         

வ�…�த?ச† ச… ேம… >       

ேம … ேவ�3ய‡� > ேவ�3ய†?ச     

ச… ேம… > ேம… � …4த�        

� …4த?ச† ச… ேம… >     

ேம …  ப…4வ�…6ய�  ப …4வ� …6ய;ச†      
ச… ேம… > ேம… ஸு…க3�       

ஸு…க3?ச† ஸு …க3மிதி † ஸு --- க3�     

ச… ேம… > ேம… ஸு…பத‡2� >    

ஸு…பத†2?ச ஸு …பத…2மிதி † ஸு --- பத‡2� >   

ச… ேம… > ம… � …�3த4�       

� …�3த4?ச†  ச… ேம… >      

ம … ��3தி†4: ��3தி†4-ச   
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�1� …�த?ச† ச… ேம… >   

ேம … �1��தி†: �1��தி†-ச     

ச… ேம… > ேம… ம…தி:   
ம …தி-ச† ச… ேம… >   

ேம … ஸு…ம …தி: ஸு …ம…தி-ச†     

ஸு…ம …திNதி † ஸு --- ம…தி: ச… ேம… >       

ம … இதி † ேம     

 

17.3 � சமக )ரம: 
�த̀ய: அbவாக:  
  

ஶ?ச† ச… ேம… >   

ேம … மய †: மய†-ச     

ச… ேம… >  ேம … �N …ய�    

�N …ய?ச† ச… ேம… >       

ேம …Å"…கா …ம: அ …"…கா …ம-ச†     
அ …"…கா …ம இ�ய†" --- கா …ம: ச… ேம… >      

ேம … காம †:  காம †-ச     

ச… ேம… >  ேம … ெஸௗ…ம…ன …ஸ:        

ெஸௗ…ம…ன …ஸ-ச† ச… ேம… >       

ேம … ப…4�3ர�  ப …4�3ர?ச†     

ச… ேம… > ேம … -ேரய†:       

-ேரய †-ச ச… ேம… >   
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ேம … வ�ய †: வ�ய †-ச     

ச… ேம… > ேம … யஶ†:      
யஶ†-ச ச… ேம… >      

ேம … ப4க†3: ப4க†3-ச     

ச… ேம… > ேம … �3ரவ�†ண�         

�3ரவ�†ண?ச ச… ேம… >       

ேம … ய…'தா  ய …'தா ச†     
ச… ேம… > ேம … த…4	�தா         

த…4	�தா ச† ச… ேம… >       

ேம … ே%ம†: ே%ம †-ச      

ச… ேம… > ேம … �4�தி †:       

�4�தி †-ச  ச… ேம… >       

ேம … வ�-வ‡� > வ�-வ †?ச     

ச… ேம… > ேம … மஹ†:     

மஹ†-ச ச… ேம… >      

ேம … ஸ…�Æவ��  ஸ …�Æவ�;ச†     

ஸ …�Æவ�தி3தி † ஸ� --- வ�� ச… ேம… >       

ேம … #ஞா�ர‡� > #ஞா�ர†?ச     

ச… ேம… > ேம … ஸூ:       

ஸூ-ச† ச… ேம… >       
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ேம … �ர…ஸூ:  �ர…ஸூ-ச†     

�ர…ஸூNதி † �ர --- ஸூ: ச… ேம… >       

ேம … tர‡� > tர†?ச     

ச… ேம… > ேம … ல…ய:     

ல …ய-ச† ச… ேம… >       

ம … �…த� � …த?ச†     

ச… ேம… > ேம …Å��த‡� >      

அ …��த†?ச ச… ேம… >        

ேம …Åய…Kம�  அ …ய …Kம?ச†     
ச… ேம… >  ேமÅனா†மய�       

அனா†மய;ச ச… ேம… > 

ேம … ஜ�…வா� †:  ஜ�…வா�†-ச     

ச… ேம… >  ேம … த�…3	கா …4M …�வ�        

த�…3	கா …4M …�வ?ச† த�…3	கா …4M …�வமிதி † த�3	கா4M --- 

�வ� 

ச… ேம… > ேம …Åன…மி…�ர�         

அ …ன …மி…�ர?ச† ச… ேம… >       

ேமÅப†4ய�  அப†4ய?ச     

ச… ேம… > ேம … ஸு…க3�         

ஸு…க3?ச† ஸு…க3மிதி † ஸு --- க3�     
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ச… ேம… >  ேம … ஶய†ன�        

ஶய†ன?ச ச… ேம… >       

ேம … ஸூ…ஷா ஸூ…ஷா ச†     

ஸூ…ேஷதி † ஸு --- உ …ஷா ச… ேம… >      

ேம … ஸு…தி3ன‡� > ஸு…தி3ன†?ச       

ஸு…தி3ன …மிதி† ஸு --- தி3ன‡� > ச… ேம… >       

ம … இதி † ேம     

 

17.4 � சமக )ரம: சe 
த2: அbவாக:  
  

ஊ	� ச†  ச… ேம… >      

ேம … ஸூ…'�தா‡ > ஸூ…'�தா† ச      
ச… ேம… > ேம… பய †:      
பய †-ச ச… ேம… >       

ேம … ரஸ†: ரஸ †-ச     

ச… ேம… > ேம… �4� …த�        

�4� …த?ச† ச… ேம… >       

ேம … ம� †4  ம�†4 ச     

ச… ேம… >  ேம… ஸ�3தி†4:   
ஸ�3தி†4-ச ச… ேம… >       

ேம … ஸப>†தி: ஸப>†தி-ச     
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ஸப>†தி …Nதி … ஸ --- ப>…தி …: ச… ேம… >      

ம … �� …ஷி: �� …ஷி-ச†     

ச… ேம… > ேம… P�6d†:   
P�6d†-ச ச… ேம… >   

ேம … ைஜ�ர‡� > ைஜ�ர†?ச     

ச… ேம… > ம … ஔ�3ப� †4�3ய�      

ஔ�3ப�†4�3ய?ச ஔ�3ப�†4�3ய …/மி�ெயௗ� --- 

ப�…4�3ய…� >     

ச… ேம… > ேம… ர…ய�:     

ர…ய�-ச† ச… ேம… >       

ேம … ராய†: ராய †-ச     

ச… ேம… > ேம…  4…6ட�         

4 …6ட?ச† ச… ேம… >      

ேம … 46d †: 46d†-ச     

ச… ேம… >  ேம… வ�…44        

வ�…44 ச† வ� …�வ�தி † வ� --- 44     

ச… ேம… >  ேம… �ர…44        

�ர…44 ச† �ர…�வ�தி † �ர --- 44     
ச… ேம… > ேம… ப…3ஹு        

ப …3ஹு ச† ச… ேம… >       

ேம … �4ய †: �4ய†-ச     
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ச… ேம… > ேம… � …	ண�    

� …	ண?ச†  ச… ேம… >     

ேம … �…	ணத†ர� � …	ணத†ர?ச     

� …	ணத†ர…மிதி † �…	ண --- த…ர…� >  ச… ேம… >      

ேமÅ%ி†தி:  அ%ி †தி-ச     

ச… ேம… >  ேம… xய †வா:       

xய †வா-ச ச… ேம… >       

ேமÅDன‡� > அDன †?ச       

ச… ேம… > ேமÅ%ு†�       

அ%ு†;ச ச… ேம… >       

ேம … P: …ஹய†: P: …ஹய †-ச     

ச… ேம… > ேம… யவா‡: >      

யவா‡-ச ச… ேம… >       

ேம … மாஷா‡: > மாஷா‡-ச       

ச… ேம… > ேம… திலா‡: >     

திலா‡-ச ச… ேம… >     

ேம … I…�3கா3: I …�3கா3-ச†     

ச… ேம… > ேம… க…21வா‡: >       

க…21வா‡-ச ச… ேம… >       

ேம … ேகா…3[4மா‡: > ேகா …3[4மா‡-ச       
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ச… ேம… > ேம… ம…ஸுரா‡: >       

ம …ஸுரா‡-ச ச… ேம… >       

ேம … �N…ய�க†3வ: �N …ய�க†3வ-ச     

ச… ேம… > ேமÅண†வ:       

அண†வ-ச ச… ேம… >       

ேம … -யா …மாகா‡: > -யா …மாகா‡-ச       

ச… ேம… > ேம… ந�…வாரா‡: >       

ந�…வாரா‡-ச ச… ேம… >       

ம … இதி † ேம     

 

17.5 � சமக )ரம: பrசம: அbவாக: 
    

அ-மா† ச ச… ேம… >       

ேம … ���தி †கா ���தி †கா ச     

ச… ேம… > ேம… கி …3ரய†:       

கி …3ரய†-ச ச… ேம… >   

ேம … ப	வ†தா: ப	வ†தா-ச     

ச… ேம… > ேம… ஸிக†தா:   

ஸிக†தா-ச ச… ேம… >   

ேம … வன…�பத†ய: வன …�பத†ய-ச     

ச… ேம… > ேம… ஹிர†.ய�        
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ஹிர†.ய?ச ச… ேம… >      

ேமÅய†: அய †-ச     

ச… ேம… ேம… tஸ‡� >       

tஸ †?ச ச… ேம… >     

ேம … �ர4†  �ர4†-ச      

ச… ேம… > ேம… -யா …ம�    

-யா …ம?ச† ச… ேம… >       

ேம … ேலா…ஹ� ேலா …ஹ?ச†     

ச… ேம… > ேம…Å�3ன+:       

அ …�3ன+-ச†  ச… ேம… >       

ம … ஆப †: ஆப †-ச     

ச… ேம… > ேம… வ �… த†4:       

வ �… த†4-ச ச… ேம… >      

ம … ஓஷ†த4ய: ஓஷ†த4ய-ச     

ச… ேம… > ேம… �� …6ட…ப …;ய�        

�� …6ட …ப…;ய?ச† �� …6ட…ப …;ய/மிதி† ��6ட --- 

ப …;ய�     

ச… ேம… > ேம…Å��…6ட …ப…;ய�         

அ …�� …6ட …ப…;ய?ச† அ…�� …6ட…ப…;ய/மி�ய† ��6ட 

--- ப…;ய�     

ச… ேம… > ேம… �3ரா …�யா:         
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�3ரா …�யா-ச†  ச… ேம… >      

ேம … ப…ஶவ†: ப …ஶவ† ஆர….யா:     

ஆ…ர….யா-ச† ச… ய…#ேஞன †     

ய …#ேஞன† க1ப'தா� க…1ப …'தா …� Æவ�…�த�      

வ�…�த?ச† ச… ேம… >       

ேம … வ��தி †: வ��தி †-ச     

ச… ேம… > ேம… � …4த�         

� …4த?ச†  ச… ேம… >       

ேம … �4தி †: �4தி †-ச     

ச… ேம… > ேம… வஸு†        

வஸு† ச  ச… ேம… >       

ேம … வ…ஸ…தி: வ…ஸ …தி-ச†     

ச… ேம… > ேம… க	ம †        

க	ம † ச ச… ேம… >       

ேம … ஶ�தி †: ஶ�தி†-ச     

ச… ேம… > ேமÅ	�த†2:       

அ	�த†2-ச ச… ேம… >       

ம … ஏம†: ஏம†-ச     

ச… ேம… > ம… இதி †:       

இதி †-ச ச… ேம… >       
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ேம … க3தி †: க3தி†-ச     

ச… ேம… > ம… இதி † ேம     

17.6 � சமக: )ரம: ஷkட2: அbவாக: 
    

அ …�3ன+-ச† ச… ேம… >   

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… ேஸாம †:       

ேஸாம†-ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†:  இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… ஸ…வ�…தா      

ஸ …வ�…தா ச†  ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†:  இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… ஸர†�வத�        

ஸர†�வத� ச ச… ேம… >     

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… � …ஷா        

� …ஷா ச† ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… �3�ஹ …�பதி†:     
�3�ஹ…�பதி †-ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     
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ச… ேம… > ேம… மி…�ர:       

மி …�ர-ச† ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… வ †ண:       

வ †ண-ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… �வ6டா‡ >     

�வ6டா† ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… தா …4தா         

தா …4தா ச† ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… வ�6J†:       

வ�6J†-ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… >  ேம…Å-வ�ெனௗ‡ >      

அ …-வ�ெனௗ † ச ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… >  ேம… ம… த†:       

ம … த†-ச ச… ேம… >      
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ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ேம… வ�-ேவ‡ >       

வ�-ேவ† ச ச… ேம… >      

ேம … ேத…3வா: ேத…3வா இ'�3ர†:     

இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம … ��…தி …2வ � �� …தி …2வ � ச†     

ச… ேம… > ம… இ'�3ர†:       

இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம …Å'தN†%� அ…'தN†%?ச     

ச… ேம… > ம… இ'�3ர†:       

இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம … �3ெயௗ: �3ெயௗ-ச†     

ச… ேம… > ம… இ'�3ர†:       

இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம … தி3ஶ †: தி3ஶ †-ச     

ச… ேம… > ம… இ'�3ர†:       

இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம … j…	�3தா4 j …	�3தா4  ச†     
ச… ேம… > ம… இ'�3ர†:       
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இ'�3ர †-ச ச… ேம… >       

ேம … �ர…ஜாப †தி: �ர…ஜாப †தி-ச     

�ர…ஜாப †தி …Nதி † �ர…ஜா --- ப …தி…: ச… ேம… >       

ம … இ'�3ர†: இ'�3ர†-ச     

ச… ேம… > ம… இதி † ேம     

 
 

17.7 � சமக )ரம: ஸ�தம: அbவாக: 
  

அ …óè…ஶு-ச† ச… ேம… >    

ேம … ர…-மி: ர…-மி-ச†     
ச… ேம… > ேமÅதா‡3�4ய:       

அதா‡3�4ய-ச ச… ேம… >       

ேமÅதி†4பதி: அதி†4பதி-ச     

அதி †4பதி…N�யதி †4 --- ப…தி …: ச… ேம… >       

ம … உ…பா…óè…ஶு: உ…பா …óè…ஶு-ச†     
உ …பா …óè…ஶுN�M†ப --- அ…óè…ஶு: ச… ேம… >   

ேம …Å'த…	யா …ம: அ…'த…	யா …ம-ச†     

அ …'த…	யா …ம இ�ய †'த: --- யா …ம: ச… ேம… >   

ம … ஐ…'�3ர…வா …ய…வ: ஐ…'�3ர…வா …ய …வ-ச†     
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ஐ …'�3ர…வா …ய…வ இ�ைய‡'�3ர --- 

வா …ய…வ: 

ச… ேம… >   

ேம … ைம…�ரா …வ… …ண: ைம…�ரா …வ… …ண-ச†     
ைம…�ரா …வ… …ண இதி† ைம�ரா --

- வ… …ண: 

ச… ேம… >       

ம … ஆ…-வ�…ன: ஆ…-வ� …ன-ச†     
ச… ேம… > ேம… �ர…தி…�ர…�தா2ன†:       

�ர…தி …�ர…�தா2ன†-ச  �ர…தி …�ர…�தா2ன … இதி† �ரதி --- 
�ர…�தா2ன†:    

ச… ேம… ேம… ஶு…�ர:     

ஶு…�ர-ச†  ச… ேம… >       

ேம … ம…'த�2 ம…'த�2 ச†     
ச… ேம… > ம… ஆ…�3ர…ய …ண:       

ஆ…�3ர…ய …ண-ச† ச… ேம… >       

ேம … ைவ…-வ…ேத…3வ: ைவ…-வ …ேத…3வ-ச†      

ைவ…-வ…ேத…3வ இதி † ைவ-வ -

-- ேத…3வ: 

ச… ேம… >       

ேம … �4 …வ: �4 …வ-ச†      

ச… ேம… > ேம… ைவ…-வா …ன…ர:        

ைவ…-வா …ன…ர-ச† ச… ேம… >         

ம … �…�…�3ர…ஹா: � …�…�3ர…ஹா-ச†      
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� …�…�3ர…ஹா இ�Q� †� --- 

�3ர…ஹா: 

ச… ேம… >       

ேம …Åதி…�3ரா …Cயா‡: > அ…தி…�3ரா …Cயா‡-ச      

அ …தி …�3ரா …Cயா† இ�ய†தி --- 
�3ரா …Cயா‡: > 

ச… ேம… >       

ம … ஐ…'�3ரா …�3ன: ஐ…'�3ரா …�3ன-ச†      

ஐ …'�3ரா …�3ன இ�ைய‡'�3ர --- 

அ …�3ன: 

ச… ேம… >       

ேம … ைவ…-வ…ேத…3வ: ைவ…-வ …ேத…3வ-ச†      

ைவ…-வ…ேத…3வ இதி † ைவ-வ -

-- ேத…3வ: 

ச… ேம… >       

ேம … ம… …�வ…த�யா‡: > ம… …�வ…த�யா‡-ச        

ச… ேம… > ேம… மா…ேஹ …'�3ர:         

மா …ேஹ…'�3ர-ச† மா …ேஹ…'�3ர இதி † மாஹா --- 

இ…'�3ர:      

ச… ேம… > ம… ஆ…தி …3�ய:         

ஆ…தி …3�ய-ச†  ச… ேம… >       

ேம … ஸா…வ�…�ர: ஸா …வ�…�ர-ச†      
ச… ேம… > ேம… ஸா…ர…�வ…த:         

ஸா …ர…�வ…த-ச† ச… ேம… >       



332 

www. vedavms.in                                Page 332 of 422 

ேம … ெபௗ …6ண: ெபௗ …6ண-ச†      

ச… ேம… > ேம… பா…�ன �…வ…த:         

பா …�ன �…வ…த-ச† பா …�ன �…வ …த இதி † பா�ன � --- வ…த:    
ச… ேம… > ேம… ஹா …N…ேயா …ஜ…ன:        

ஹா …N…ேயா …ஜ…ன-ச† ஹா …N …ேயா …ஜ…ன இதி † ஹாN --- 

ேயா …ஜ…ன:      

ச… ேம… > ம… இதி † ேம       

17.8 � சமக )ரம: அkடம: அbவாக:   
  

இ …�3�4ம-ச†  ச… ேம… >       

ேம … ப…3	 ….ஹி: ப…3	 ….ஹி-ச†     

ச… ேம… > ேம … ேவதி†3:       

ேவதி †3-ச ச… ேம… >       

ேம … தி46ண�†யா: தி46ண�†யா-ச     

ச… ேம… > ேம … � ச†:     

� ச†-ச ச… ேம… >       

ேம … ச…ம …ஸா: ச…ம …ஸா-ச†     

ச… ேம… > ேம … �3ராவா†ண:      

�3ராவா†ண-ச ச… ேம… >       

ேம … �வர †வ: �வர †வ-ச     

ச… ேம… > ம… உ…ப…ர…வா:      



333 

vedavms@gmail.com                           Page 333 of 422 

உ …ப …ர…வா-ச† உ…ப …ர…வா இ�M†ப --- ர…வா:     

ச… ேம… > ேம …Åதி…4ஷவ †ேண         

அ …தி …4ஷவ†ேண ச அ…தி…4ஷவ†ேண … இ�ய†தி4 --- 
ஸவ†ேன     

ச… ேம… > ேம … �3ேரா …ண…க…ல…ஶ:       

�3ேரா …ண …க…ல …ஶ-ச† �3ேரா …ண …க…ல…ஶ இதி † �3ேராண 

--- க…ல…ஶ:     

ச… ேம… > ேம … வா…ய …Pயா†ன+        

வா …ய…Pயா†ன+ ச ச… ேம… >       

ேம … �…த…��� �…த…��;ச†     

� …த…��தி3தி † �த --- ��� ச… ேம… >       

ம … ஆ…த…4வ…ன�ய†: ஆ…த…4வ …ன�ய†-ச     

ஆ…த…4வ…ன�ய … இ�யா‡ --- 
த…4வ …ன�ய†: 

ச… ேம… >     

ம … ஆ�3ன�‡�3�4ர� > ஆ�3ன�‡�3�4ர?ச     

ஆ�3ன�‡�3�4ர…மி�யா�3ன+† --- 
இ …�3�4ர …� > 

ச… ேம… >       

ேம … ஹ…வ�…	�3தா4ன‡� > ஹ…வ� …	�3தா4ன†?ச     

ஹ …வ�…	�3தா4ன …மிதி † ஹவ�: --- 

தா4ன ‡� > 

ச… ேம… >      
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ேம … �3� …ஹா: �3� …ஹா-ச†     

ச… ேம… > ேம … ஸத†3:      

ஸத†3-ச ச… ேம… >       

ேம … 4…ேரா …டா3ஶா‡: > 4 …ேரா …டா3ஶா‡-ச       

ச… ேம… > ேம … ப…ச…தா:       

ப …ச…தா-ச† ச… ேம… >       

ேம …Åவ…��…த2: அ…வ…��…த2-ச†     

அ …வ…��…த2 இ�ய†வ --- �� …த2: ச… ேம… >      

ேம … �வ…கா …3கா …ர: �வ…கா …3கா …ர-ச†     

�வ…கா …3கா …ர இதி † �வகா3 --- 

கா …ர: 

ச… ேம… >       

ம … இதி † ேம  

 

17.9 � சமக )ரம: நவம: அbவாக: 
   

அ …�3ன+-ச† ச… ேம… >       

ேம … க…4	ம: க…4	ம-ச†     
ச… ேம… > ேம …Å	க:       

அ …	க-ச† ச… ேம… >       

ேம … ஸூ	ய†: ஸூ	ய†-ச     

ச… ேம… > ேம … �ரா…ண:       
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�ரா …ண-ச† �ரா …ண இதி † �ர --- அ…ன:    

ச… ேம… > ேம …Å-வ…ேம …த4:       

அ …-வ…ேம…த4-ச† அ…-வ…ேம…த4 இ�ய †-வ --- 

ேம …த4:     

ச… ேம… > ேம … ��…தி…2வ �        

�� …தி …2வ � ச† ச… ேம… >       

ேமÅதி†3தி: அதி†3தி-ச    

ச… ேம… > ேம … தி3தி †:     

தி3தி†-ச ச… ேம… >       

ேம … �3ெயௗ: �3ெயௗ-ச†     

ச… ேம… > ேம … ஶ�வ†::       

ஶ�வ †:ர…�53ல†ய: அ…�53ல†ேயா … தி3ஶ†:      

தி3ஶ†-ச ச… ேம… >        

ேம … ய…#ேஞன † ய…#ேஞன† க1ப'தா�     

க…1ப …'தா …��� ��ச†     

ச… ேம… > ேம … ஸாம †        

ஸாம † ச ச… ேம… >      

ேம … �ேதாம†: �ேதாம†-ச     

ச… ேம… > ேம … யஜு†:      

யஜு †-ச ச… ேம… >      
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ேம … த�…3%ா  த�…3%ா ச†     

ச… ேம… > ேம … தப†:       

தப †-ச ச… ேம… >   

ம … �…�:  � …�-ச†     

ச… ேம… > ேம … Pர…த�        

Pர…த?ச†  ச… ேம… >       

ேம …Åேஹா…ரா …�ரேயா‡: > அ…ேஹா …ரா…�ரேயா‡	 
P� …6gயா    

அ …ேஹா …ரா…�ரேயா …N�ய†ஹ: --- 

ரா …�ரேயா‡: > 
P� …6gயா 

�3� †ஹ�3ரத2'த…ேர     

�3� …ஹ…�3ர…த…2'த…ேர ச† �3� …ஹ…�3ர…த…2'த…ேர இதி † 
�3�ஹ� --- ர…த…2'த…ேர      

ச… ேம… > ேம … ய…#ேஞன†      
ய …#ேஞன† க1ேபதா� க…1ேப …தா …மிதி† க1ேபதா�   

17.10 � சமக )ரம: த3ஶம: அbவாக: 
  

க3	பா‡4-ச ச… ேம… >       

ேம … வ…�2ஸா: வ…�2ஸா-ச†     

ச… ேம… > ேம… �	யவ�†:       

�	யவ�†-ச �	யவ� …Nதி † �N --- அவ�†:     

ச… ேம… > ேம… �	ய…வ �       
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�	ய …வ � ச† �	ய…வ �தி † �N --- அ…வ �     

ச… ேம… > ேம… தி …3�ய …வாg         

தி …3�ய…வாg ச†  தி…3�ய …வாd3தி † தி3�ய --- வாg   

ச… ேம… > ேம… தி …3�ெயௗ…ஹ�         

தி …3�ெயௗ…ஹ� ச†  ச… ேம… >       

ேம … ப?சா †வ�: ப?சா†வ�-ச     

ப?சா†வ� …Nதி … ப?ச† --- அ…வ� …: ச… ேம… >       

ேம … ப…?சா …வ �  ப …?சா …வ � ச†     

ப …?சா …வ �தி † ப?ச --- அ …வ � ச… ேம… >      

ேம … �N …வ…�2ஸ: �N…வ…�2ஸ-ச†     

�N …வ…�2ஸ இதி † �N --- 

வ …�2ஸ: 

ச… ேம… >       

ேம … �N …வ…�2ஸா  �N…வ…�2ஸா ச†     

�N …வ…�2ேஸதி † �N --- வ…�2ஸா ச… ேம… >       

ேம … �…	ய…வாg  �…	ய …வாg ச†     

� …	ய…வாd3தி † �	ய --- வாg ச… ேம… >       

ேம … �…	ெயௗ …ஹ�  �…	ெயௗ …ஹ� ச†     

ச… ேம… > ேம… ப…6ட…2வா�     

ப …6ட …2வா;ச†  ப …6ட …2வாதி3தி † ப6ட2 --- வா�   

ச… ேம… > ேம… ப…6ெடௗ…2ஹ�         
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ப …6ெடௗ …2ஹ� ச† ச… ேம… >       

ம … உ…%ா  உ…%ா ச†     
ச… ேம… > ேம… வ…ஶா      

வ …ஶா ச† ச… ேம… >       

ம … �…ஷ …ப4: � …ஷ …ப4-ச†     

ச… ேம… > ேம… ேவ…ஹ�      

ேவ…ஹ;ச†  ச… ேம… >       

ேம …Åன…g3வாD  அ…ன …g3வா?ச†     
ச… ேம… > ேம… ேத…4":       

ேத…4"-ச† ச… ேம… >       

ம … ஆM†: ஆM†	 ய …#ேஞன†     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …� �ரா …ண:     

�ரா …ேணா ய…#ேஞன †  �ரா …ண இதி † �ர --- அ…ன:     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …ம …பா…ன:     

அ …பா …ேனா ய…#ேஞன† அ…பா …ன இ�ய †ப --- அ…ன:     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …� ÆPயா …ன:     

Pயா …ேனா ய …#ேஞன†  Pயா …ன இதி† வ� --- அ…ன:     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …? ச%ு †:     
ச%ு †	 ய…#ேஞன †  ய…#ேஞன† க1பதா�     

க…1ப …தா …ò… -ேரா�ர‡� > -ேரா�ர†� Æய…#ேஞன†    
ய …#ேஞன† க1பதா� க…1ப …தா …� மன †:     
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மேனா† ய…#ேஞன† ய…#ேஞன† க1பதா�     

க…1ப …தா …� Æவா� வா�3ய …#ேஞன†     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …மா …�மா     

ஆ…�மா ய…#ேஞன† ய…#ேஞன† க1பதா�     

க…1ப …தா …� Æய …#ஞ: ய…#ேஞா ய…#ேஞன †     

ய …#ேஞன† க1பதா�  க…1ப …தா …மிதி † க1பதா�   

17.11 � சமக )ரம: ஏகாத3ஶ: அbவாக: 
    

ஏகா† ச  ச… ேம… >       

ேம … தி …�ர: தி …�ர-ச†     

ச… ேம… > ேம … ப?ச†        

ப?ச† ச ச… ேம… >       

ேம …… ஸ…�த ஸ …�த ச†     
ச… ேம… > ேம … நவ †        

நவ † ச ச… ேம… >     

ம … ஏகா†த3ஶ  ஏகா†த3ஶ ச     

ச… ேம… > ேம … �ரேயா†த3ஶ     

�ரேயா†த3ஶ ச  �ரேயா†த…3ேஶதி… �ரய †: --- த…3ஶ…   
ச… ேம… > ேம … ப?ச†த3ஶ        

ப?ச†த3ஶ ச  ப?ச†த…3ேஶதி… ப?ச† --- த…3ஶ…    
ச… ேம… > ேம … ஸ…�தத†3ஶ        
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ஸ …�தத†3ஶ ச  ஸ …�தத…3ேஶதி † ஸ…�த --- த…3ஶ …   
ச… ேம… > ேம … நவ †த3ஶ       

நவ †த3ஶ ச நவ†த…3ேஶதி … நவ † --- த…3ஶ …    

ச… ேம… > ம … ஏக†வ�óèஶதி:       

ஏக†வ�óèஶதி-ச ஏக†வ�óèஶதி …N�ேயக† --- 
வ�…óè…ஶ…தி …:     

ச… ேம… >  ேம … �ரேயா†வ�óèஶதி:     

�ரேயா†வ�óèஶதி-ச �ரேயா†வ�óèஶதி…Nதி … �ரய†: --- 
வ�…óè…ஶ…தி …:     

ச… ேம… > ேம … ப?ச†வ�óèஶதி:       

ப?ச†வ�óèஶதி-ச ப?ச†வ�óèஶதி …Nதி … ப?ச† ---
வ�…óè…ஶ…தி …:     

ச… ேம… > ேம … ஸ…�தவ�ó†ஶதி:      

ஸ …�த வ�óè†ஶதி-ச ஸ …�தவ�óè†ஶதி…Nதி† ஸ …�த-

வ�…óè…ஶ…தி …:     
ச… ேம… > ேம … நவ †வ�óèஶதி:       

நவ †வ�óèஶதி-ச நவ†வ�óèஶதி…Nதி… நவ† --- 
வ�…óè…ஶ…தி …:    

ச… ேம… > ம … ஏக†�Nóèஶ�       
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ஏக†�Nóèஶ;ச  ஏக†�Nóèஶ…தி3�ேயக† --- 

�N …óè…ஶ…�    
ச… ேம… > ேம … �ரய †��Nóèஶ�      

�ரய †��Nóèஶ;ச �ரய†��Nóèஶ…தி3தி … �ரய†: --- 

�N …óè…ஶ…�     
ச… ேம… > ேம … சத†�ர:       

சத†�ர-ச  ச… ேம… >       

ேம …Å6ெடௗ  அ …6ெடௗ ச†     

ச… ேம… > ேம … �3வாத†3ஶ         

�3வாத†3ஶ ச ச… ேம… >       

ேம … ேஷாட †3ஶ  ேஷாட†3ஶ ச     

ச… ேம… >  ேம … வ�…óè…ஶ…தி:      

வ�…óè…ஶ…தி-ச†  ச… ேம… >       

ேம … ச�†	வ�óèஶதி: ச� †	வ�óèஶதி-ச     

 

ச� †	வ�óèஶதி …Nதி… ச� †: ---
வ�…óè…ஶ…தி…: 

 

ச… ேம… >       

ேம …Å6டாவ�óè †ஶதி: அ …6டாவ�óè†ஶதி-ச     
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அ …6டாவ�óè†ஶதி …N�ய …6டா --- 

வ�…óè…ஶ…தி…: 

ச… ேம… >       

ேம … �3வா�Nóè †ஶ� �3வா�Nóè †ஶ;ச     

ச… ேம… > ேம … ஷg�Nóè†ஶ�      

ஷg�Nóè†ஶ;ச  ஷg�Nóè†ஶ …தி3தி … ஷg --- 

�N …óè…ஶ…�     
ச… ேம… > ேம … ச…�வா …N …óè…ஶ …�     

ச…�வா …N …óè…ஶ;ச† ச… ேம… >       

ேம … ச�†-ச�வாNóèஶ� ச� †-ச�வாNóèஶ;ச     

ச� †-ச�வாNóèஶ…தி3தி … ச�†: --- 

ச…�வா …N …óè…ஶ…�  

ச… ேம… >     

ேம …Å6டாச†�வாNóèஶ� அ …6டாச†�வாNóèஶ;ச     

அ …6டாச†�வாNóèஶ…தி3�ய …6டா 

--- ச…�வா …N…óè…ஶ…�  
 

ச… ேம… >   

அ …6டாச†�வாNóèஶ…தி3�ய …6டா 

--- ச…�வா …N…óè…ஶ…�  

ச… ேம… >     

ேம … வாஜ†: வாஜ†-ச     

ச… �ர…ஸ…வ: �ர…ஸ …வ-ச†     
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�ர…ஸ …வ இதி † �ர --- ஸ…வ: சா …ப�…ஜ:     

அ …ப�…ஜ-ச†  அ …ப�…ஜ இ�ய †ப� --- ஜ:     

ச… �ர�†: �ர�†-ச     

ச… ஸுவ†: ஸுவ†-ச     

ச… j …	�3தா4  j …	�3தா4 ச†      
ச… Pய-ஞ| †ய: Pய-ஞ| †ய-ச     

Pய-ஞ| †ய… இதி †வ� --- அ-ஞ| †ய: சா …'�யா …ய …ன:     

ஆ…'�யா …ய …ன-ச† சா'�ய†:     
அ'�ய †-ச ச… ெபௗ…4வ …ன:     

ெபௗ…4வ …ன-ச† ச… 44வ †ன:     

44வ †ன-ச சாதி †4பதி:     
அதி †4பதி-ச அதி †4பதி…N�யதி†4 --- ப …தி …:   

ேசதி† ச   

 
 
 

17.12 இடா3 ேத3வஹூ: 
  

இடா†3 ேத3வ …ஹூ:  ேத…3வ …ஹூ	ம"†:     

ேத…3வ…ஹூNதி† ேத3வ --- ஹூ: ம"†	ய#ஞ …ன�:     

ய …#ஞ …ன�	 �3�ஹ…�பதி †: ய…#ஞ …ன�Nதி † ய#ஞ --- ந�:     



344 

www. vedavms.in                                Page 344 of 422 

�3�ஹ…�பதி † �தா2 ம…தா3ன+ †  உ…�தா …2ம…தா3ன+ † ஶóèஸிஷ�     

உ …�தா …2ம …தா3ன��M†�த2 --- 

ம …தா3ன+ † 
ஶ…óè…ஸி …ஷ…�3வ�-ேவ‡ >      

வ�-ேவ† ேத…3வா: ேத…3வா�ஸூ‡�த…வாச†:     
ஸூ…�த…வாச…: ��தி†2வ� ஸூ…�த…வாச… இதி† ஸூ�த --- 

வாச†:     

��தி †2வ� மாத: மா …த…	 மா     

மா மா‡ > மா … ஹி…óè…t…: >       

ஹி…óè …t…	 ம�†4 ம� †4 மன+6ேய     

ம …ன+ …6ேய… ம�†4 ம� †4 ஜன+6ேய     

ஜ…ன+ …6ேய … ம�†4 ம� †4 வKயாமி     

வ …Kயா …மி… ம�†4 ம� †4 வதி36யாமி     

வ …தி …36யா …மி … ம�†4மத�� ம� †4மத�' ேத…3ேவ�4ய†:     
ம�†4மத�…மிதி … ம�†4 --- ம …த�…� > ேத…3ேவ�4ேயா … வாச‡� >      

வாச†I�3யாஸ� உ…�3யா …ஸ …óè… 

ஶு…-l …ேஷ.யா‡� >     

ஶு…-l …ேஷ.யா‡� 

ம"…6ேய ‡�4ய: 

ம…"…6ேய ‡�4ய…�த�     

த� மா‡ > மா … ேத…3வா:     
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ேத…3வா அ †வ'� அ…வ…'�… ேஶா…பா4ைய‡ >       

ேஶா …பா4ைய† ப�…தர†: ப�…தேராÅ"†     

அ"†மத3'� ம…த…3'�வ�தி † மத3'�   
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Section 6 – Rudra Chamaka 
Homam 
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18 �
3ர ேஹாம� 
There are total 169  Svahaakaara Homas to be performed by Rutviks/ 
Achaaryaas.  For 1 to 166 svaahaakaara Homa Ahutis the 
"yajamaana" has to say the same prati svaahaakaara mantra as   
""ஆதி3
யா
மேன �
3ராய இத3� ந மம" 

after each of these Homa Ahutis.   
 "Yajamaana prati svaahaa kaaram” is different for Homa Ahuti 
numbers 167,168 &169 and those are given after the corresponding 
Mantras.  

ஓ� நேமா ப3க4வேத†  �3ரா …ய || 

 

1. நம†�ேத  �3ர ம …Dயவ † உ…ேதாத… இஷ†ேவ… நம †: |  
 நம†�ேத அ�� … த4Dவ†ேன பா …3ஹு�4யா†I …த ேத…  

 நம…� �வாஹா‡ ||     

2. யா த… இஷு†- ஶி …வத†மா ஶி…வ� ப …3�4வ † ேத… த4"†: | ஶி…வா 

ஶ†ர…Pயா† யா தவ… தயா† ேநா  �3ர ��ட3ய …  �வாஹா‡ ||  

3. யா ேத†  �3ர ஶி …வா த…eரேகா …4ரா Åபா†பகாஶின � | தயா† 
ந�த…"வா … ஶ'த†மயா … கி3N†ஶ'தா …-ப�4சா†கஶஹீி … �வாஹா‡ ||  
4. யாமிஷு†� கி3Nஶ'த… ஹ�ேத… ப�3ப …4	.6ய�த†ேவ | ஶி …வா� 

கி †3N�ர… தா�5 † … மா ஹிóè †t…: 4 †ஷ?ஜக…3�2 �வாஹா‡ ||  
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5. ஶி…ேவன… வச†ஸா �வா … கி3N …ஶா;சா† வதா3மஸி | யதா†2 ந…� 

ஸ	வ…மி-#ஜக†3த3 ய…Kமóè ஸு…மனா … அஸ…�2 �வாஹா ‡ ||  
6. அ�3�4ய†ேவாசத3தி4-வ …�தா �ர†த…2ேமா ைத3Pேயா† ப�…4ஷ� |  

அஹ�ò †-ச… … ஸ	வா‡?ஜ…�ப4ய…'�2 ஸ	வா‡-ச யா� தா …4Dய †� 

�வாஹா‡ ||   
7. அ…ெஸௗ ய�தா …�ேரா அ† …ண உ…த ப …3� 4� ஸு†ம…�கல †: |  

ேய ேச…மாóè  …�3ரா அ …ப�4ேதா† தி …3%ு -N …தா� ஸ†ஹ�ர…ேஶா 

Åைவ†ஷா …óè… ேஹட †3 ஈமேஹ… �வாஹா‡ ||  

8. அ…ெஸௗ ேயா† Åவ…ஸ	ப †தி… ந�ல†�3:ேவா … வ�ேலா†ஹித: |  

உ…ைதன†� ேகா …3பா அ †�3�3�ஶ…D-ன�3�3� †ஶD-"த3ஹா …	ய †: |  

உ…ைதன …� Æவ�-வா† �…4தான+ … ஸ �3� …6ேடா �� †ட3யாதி ந…: 

�வாஹா‡ ||     

9. நேமா† அ��… ந�ல†�3:வாய ஸஹ�ரா …%ாய † மL …f4ேஷ‡ |  

அேதா …2 ேய அ †�ய… ஸ�வா†ேனா …Åஹ' ேத�4ேயா† Åகர…D  

நம…� �வாஹா‡ ||     

10. �ரI †?ச… த4Dவ†ன…�-�வ…I …ப4ேயா …-ரா	�ன+ †ேயா …	#யா� |  

யா-ச† ேத… ஹ�த… இஷ†வ…: பரா … தா ப †4க3ேவா வப …  

�வாஹா‡ ||     
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11. அ…வ…த�ய… த4"…��வóè ஸஹ †�ரா% … ஶேத†ஷுேத4 |  

நி …ஶ	ீய† ஶ…1யானா …� Iகா†2 ஶி…ேவா ந†� ஸு…மனா† ப4வ… 

 �வாஹா‡ ||    

12. வ�#ய …' த4"†: கப …	தி3ேனா … வ�ஶ1†ேயா … பா3ண†வாóè உ…த |  

அேன†ஶDன …�ேயஷ†வ ஆ…44ர†�ய நிஷ …�க3தி …�  

�வாஹா‡ ||  
13. யா ேத† ேஹ…தி	-மL †f46டம … ஹ�ேத† ப …3�4வ† ேத… த4"†: |  

தயா …Å�மாD. வ�…-வத…�-�வம †ய…Kமயா … பN†�344ஜ…  

�வாஹா‡ ||  
14. நம†�ேத அ …��வாM†தா …4யா-னா†ததாய �4� …6ணேவ‡ |  
 உ…பா4�4யா†I …த ேத… நேமா† பா…3ஹு�4யா …' தவ… த4Dவ†ேன …  

�வாஹா‡ ||        

15. பN† ேத… த4Dவ†ேனா ேஹ…திர…�மாD-P� †ண�� வ�…-வத†: |  

அேதா …2 ய இ†ஷு…தி4�தவா …ேர அ…�மDன+ேத†4ஹி … தò 

�வாஹா‡  || 1 ||   
2nd Anuvaaka  

16. நேமா … ஹிர†.ய பா3ஹேவ ேஸனா …Dேய† தி …3ஶா?ச… பத†ேய… 

நம…� �வாஹா‡ ||         

17. நேமா† P� …ே%�4ேயா … ஹN†ேகேஶ�4ய: பஶூ…னா� பத†ேய… 

நம…� �வாஹா‡ ||          
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18. நம†� ஸ…�ப�?ஜ†ராய… �வ�ஷ�†மேத பத�…னா� பத†ேய …  
நம…� �வாஹா‡ ||      

19. நேமா† ப3�W…4ஶாய † வ�Pயா…தி4ேன-ÅDனா†னா …� பத†ேய…  

நம…� �வாஹா‡ ||            

20. நேமா … ஹN†ேகஶாேயாப-வ �…திேன† 4…6டானா …� பத†ேய …  
நம…� �வாஹா‡ ||    

21. நேமா† ப…4வ�ய† ேஹ…�ைய ஜக†தா …� பத†ேய …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

22. நேமா†  …�3ராயா†-ததா …வ�ேன … ே%�ரா†ணா …� பத†ேய …  

நம…� �வாஹா‡ ||   

23. நம†� ஸூ…தாயா-ஹ†'�யாய… வனா†னா…� பத†ேய…  
நம…� �வாஹா‡ ||    

24. நேமா … ேராஹி †தாய �த…2பத†ேய P� …%ாணா …� பத†ேய… 

நம…� �வாஹா‡ ||    

25. நேமா† ம…'�Nேண† வாண� …ஜாய … க%ா†ணா …� பத†ேய…  
நம…� �வாஹா‡ ||    

26. நேமா† 44வ…'தேய† வாNவ��� …தா-ெயௗஷ†த�4னா …� பத†ேய … 

நம…� �வாஹா‡ ||  

27. நம† உ …;ைச	-ேகா†4ஷாயா�ர…'த3ய†ேத ப�த�…னா� பத†ேய… நம…� 

�வாஹா‡ ||  
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28. நம†: ���2�னவ �…தாய … தா4வ†ேத… ஸ��வ†னா …� பத†ேய… நம…� 

�வாஹா‡ || 2 ||   
 
3rd Anuvaaka 

29. நம…� ஸஹ †மானாய நிPயா …தி4ன† ஆPயா …தி4ன�†னா …� பத†ேய 

நம…� �வாஹா‡ ||   

30. நம†: க5…பா4ய† நிஷ …�கி3ேண‡ �ேத…னானா …� பத†ேய…  

நம…� �வாஹா‡ ||   

31. நேமா† நிஷ…�கி3ண † இஷுதி …4மேத… த�க†ராணா …� பத†ேய… 

நம…� �வாஹா‡ ||  

32. நேமா … வ?ச†ேத பN…வ?ச†ேத �தாc…னா� பத†ேய …  
நம…� �வாஹா‡ ||     

33. நேமா† நிேச…ரேவ† பNச…ராயார†.யானா …� பத†ேய …  
நம…� �வாஹா‡ ||     

34. நம†� ��கா …வ��4ேயா … ஜிகா4óè†ஸ�3�4ேயா I6ண…தா� 

பத†ேய … நம…� �வாஹா‡ ||  
35. நேமா† Åஸி…ம�3�4ேயா … ந�த…?சர†�3�4ய: �ர�� …'தானா …� 

பத†ேய … நம…� �வாஹா‡ || 
36. நம† உ6ண �…ஷிேண † கி3Nச…ராய † 5W…?சானா …� பத†ேய…  

நம…� �வாஹா‡ ||  
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37. நம… இஷு †ம�3�4ேயா த4Dவா …வ��4ய†-ச ேவா…  

நம…� �வாஹா‡ ||      

38. நம† ஆதDவா …ேன�4ய †: �ரதி …த3தா†4ேன�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

39. நம† ஆ…ய;ச†2�3�4ேயா வ��� …ஜ�3-�4ய †-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

40. நேமாÅ�ய†�3�4ேயா … வ��3�4ய�†�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

41. நம… ஆt †ேன�4ய…- ஶயா†ேன�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

42. நம†� �வ …ப�3�4ேயா … ஜா�3ர†�3�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

43. நம…�தி6ட †2�3�4ேயா … தா4வ†�3�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

44. நம†� ஸ…பா4�4ய†� ஸ…பா4ப †தி�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

45. நேமா … அ-ேவ…�4ேயா Å-வ†பதி�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||  3 ||   
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4th Anuvaaka 

46. நம† ஆPயா …தி4ன�‡�4ேயா வ� …வ��4ய†'த��4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||   

47. நம… உக†3ணா�4ய-���óè-ஹ…த��4ய†-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||    

48. நேமா† �3� …�2ேஸ�4ேயா† �3� …�2ஸப †தி�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||    

49. நேமா … Pராேத‡�4ேயா … Pராத†பதி�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

50. நேமா† க…3ேண�4ேயா† க…3ணப †தி�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

51. நேமா … வ�l †ேப�4ேயா வ�…-வl †ேப�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

52. நேமா† ம…ஹ�3�4ய†: %ு1ல …ேக�4ய †-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

53. நேமா† ர…தி2�4ேயா†-Åர…ேத2�4ய †-ச ேவா … நம…� �வாஹா‡ || 
54. நேமா … ரேத‡2�4ேயா … ரத†2பதி�4ய-ச ேவா … நம…�  

�வாஹா‡ || 
55. நம…� ேஸனா‡�4ய� ேஸனா …ன+�4ய†-ச ேவா…  

நம…� �வாஹா‡ ||  
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56. நம†: %…����4ய†� ஸ��3ரஹ�…���4ய†-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

57. நம…�த% †�4ேயா ரத2கா …ேர�4ய †-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||      

58. நம…: 5லா†ேல�4ய: க…	மாேர‡�4ய-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ || 
59. நம†: 4…?ஜி6ேட†�4ேயா நிஷா …ேத3�4ய†-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

60. நம† இஷு …���3�4ேயா† த4Dவ…���3�4ய†-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ || 
61. நேமா† ��க…3M�4ய †- -வ…ன+�4ய†-ச ேவா …  

நம…� �வாஹா‡ ||     

62. நம…- -வ�4ய…- -வப †தி�4ய-ச ேவா … 

 நம…� �வாஹா‡ || 4 ||      
 
5th Anuvaaka 

63. நேமா† ப…4வாய † ச  …�3ராய† ச… �வாஹா‡ ||  
64. நம†- ஶ …	வாய† ச பஶு …பத†ேய ச… �வாஹா‡ || 
65. நேமா … ந�ல†�3:வாய ச ஶிதி …க.டா†2ய ச… �வாஹா‡ ||  
66. நம†: கப…	தி3ேன† ச… PM†�தேகஶாய ச… �வாஹா‡ ||  
67. நம†� ஸஹ�ரா …%ாய † ச ஶ…தத†4Dவேன ச… �வாஹா‡ ||  
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68. நேமா† கி3N…ஶாய† ச ஶிப�வ�…6டாய† ச… �வாஹா‡ || 
69. நேமா† மL …f46ட †மாய… ேசஷு†மேத ச… �வாஹா‡ ||  
70. நேமா‡ Cர…�வாய † ச வாம…னாய† ச… �வாஹா‡ || 
71. நேமா† �3�ஹ …ேத ச… வ	.ஷ�†யேஸ ச… �வாஹா‡ ||  

72. நேமா† P� …�3தா4ய † ச ஸ…�ÆP��3�4வேன ச… �வாஹா‡ || 
73. நேமா … அ�3N†யாய ச �ரத…2மாய † ச… �வாஹா‡ ||  
74. நம† ஆ…ஶேவ† சாஜி…ராய † ச… �வாஹா‡ || 
75. நம…- ஶ�ீ4N†யாய ச… ஶ�ீ4யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
76. நம† ஊ…	�யா†ய சாவ�வ …Dயா†ய ச… �வாஹா‡ || 
77. நம� �ேராத…�யா†ய ச… �3வ ��யா†ய ச… �வாஹா‡ || 5 || 
 
6th Anuvaaka 

78. நேமா‡ #ேய …6டா2ய † ச கன+…6டா2ய† ச… �வாஹா‡ || 
79. நம†: �	வ…ஜாய † சாபர…ஜாய† ச… �வாஹா‡ || 
80. நேமா† ம�3�4ய …மாய † சாபக…31பா4ய† ச… �வாஹா‡ || 
81. நேமா† ஜக…4Dயா†ய ச… 43�4ன+†யாய ச… �வாஹா‡ || 
82. நம†� ேஸா…�4யா†ய ச �ரதிஸ …	யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
83. நேமா … யா�யா †ய ச… ே%�யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
84. நம† உ	வ…	யா†ய ச… க21யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
85. நம…- -ேலா�யா†ய சாவஸா …Dயா†ய ச… �வாஹா‡ || 
86. நேமா … வDயா†ய ச… கKயா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
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87. நம†- -ர…வாய† ச �ரதி-ர…வாய † ச… �வாஹா‡ || 
88. நம† ஆ…ஶுேஷ†ணாய சா …ஶுர†தாய ச… �வாஹா‡ ||  
89. நம…- ஶூரா†ய சாவப�4'த…3ேத ச… �வாஹா‡ || 
90. நேமா† வ…	மிேண † ச வl…தி2ேன † ச… �வாஹா‡ ||  
91. நேமா† ப� …31மிேன† ச கவ…சிேன † ச… �வாஹா‡ || 
92. நம†- - …தாய† ச - தேஸ…னாய † ச… �வாஹா‡ || 6 || 
 
7th Anuvaaka 

93. நேமா† �3'�…3�4யா†ய சாஹன …Dயா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
94. நேமா† �4� …6ணேவ † ச �ர�� …ஶாய † ச… �வாஹா‡ || 
95. நேமா† […3தாய† ச… �ரஹி †தாய ச… �வாஹா‡ ||  
96. நேமா† நிஷ…�கி3ேண † ேசஷுதி …4மேத† ச… �வாஹா‡ ||  
97. நம† �த�…Kேணஷ†ேவ சாM…தி4ேன † ச… �வாஹா‡ ||  
98. நம†� �வாM…தா4ய† ச ஸு…த4Dவ†ேன ச… �வாஹா‡ || 
99. நம…� � �யா†ய ச… ப�2யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
100. நம†: கா …gயா†ய ச ந�…�யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
101. நம…� ஸூ�4யா†ய ச ஸர…�யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
102. நேமா† நா …�4யாய † ச ைவஶ…'தாய† ச… �வாஹா‡ || 
103. நம…: x�யா†ய சாவ…gயா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
104 நேமா … வ	6யா†ய சாவ…	6யாய† ச… �வாஹா‡ || 
105. நேமா† ேம…�4யா†ய ச வ��3M…�யா †ய ச… �வாஹா‡ ||  
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106. நம† ஈ …�4Nயா†ய சாத…�யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
107. நேமா… வா�யா†ய ச… ேர6மி †யாய ச… �வாஹா‡ || 
108. நேமா† வா�த…Pயா†ய ச வா��…பாய† ச… �வாஹா‡ || 7 ||  
 
8th Anuvaaka 

109. நம…� ேஸாமா†ய ச  …�3ராய † ச… �வாஹா‡ ||  
110. நம†�தா …�ராய † சா …ணாய † ச… �வாஹா‡ || 
111. நம†- ஶ…�கா3ய † ச பஶு…பத†ேய ச… �வாஹா ‡ || 
112. நம† உ …�3ராய† ச ப>…4மாய† ச… �வாஹா‡ || 
113. நேமா† அ�3ேரவ …தா4ய † ச [3ேரவ…தா4ய† ச… �வாஹா‡ ||  
114. நேமா† ஹ…'�ேர ச… ஹன�†யேஸ ச… �வாஹா‡ || 
115. நேமா† P� …ே%�4ேயா … ஹN†ேகேஶ�4ய …� �வாஹா‡ || 
116. நம†�தா …ராய… �வாஹா‡ || 
117. நம†- ஶ…�ப4ேவ† ச மேயா…ப4ேவ† ச… �வாஹா‡ ||  
118. நம†- ஶ�க…ராய† ச மய�க…ராய† ச… �வாஹா‡ ||  
119. நம†- ஶி…வாய† ச ஶி…வத†ராய ச… �வாஹா‡ ||  
120. நம…�த�	�2யா†ய ச… x1யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
121. நம†: பா…	யா†ய சாவா …	யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
122. நம†: �ர…தர†ணாய ேசா …�தர†ணாய ச… �வாஹா‡ ||  
123. நம† ஆதா …	யா†ய சாலா …�3யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
124. நம…- ஶ6�யா†ய ச… ேப2Dயா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
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125. நம†� ஸிக…�யா†ய ச �ரவா …Cயா†ய ச… �வாஹா‡ || 8  
 
9th Anuvaaka 

126. நம† இN….யா†ய ச �ரப…�2யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  

127. நம†: கிóèஶி …லாய † ச… %ய†ணாய ச… �வாஹா‡ || 
128. நம†: கப …	தி3ேன† ச 4ல…�தேய † ச… �வாஹா‡ || 
129. நேமா… ேகா36g2யா†ய ச… �3�Cயா†ய ச… �வாஹா‡ || 
130. நம… �த1�யா†ய ச… ேக3Cயா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
131. நம†: கா …gயா†ய ச க3Cவேர…6டா2ய† ச… �வாஹா‡ || 
132. நேமா‡ Cரத…3Qயா†ய ச நிேவ…6�யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  

133. நம†: பாóèஸ…Pயா†ய ச ரஜ…�யா †ய ச… �வாஹா‡ ||  
134. நம…- ஶு6�யா†ய ச ஹN…�யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
135. நேமா… ேலா�யா†ய ேசால…�யா†ய ச… �வாஹா‡ || 
136. நம† ஊ…	Pயாய ச ஸூ…	�யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  
137. நம†: ப…	.யா†ய ச ப	ணஶ…�3யா†ய ச… �வாஹா‡ ||  

138. நேமா†Åப5 …3ரமா†ணாய சாப�4�4ன …ேத ச… �வாஹா‡ ||  
139. நம† ஆ�2கி2த…3ேத ச† �ர�2கி2த…3ேத ச… �வாஹா‡ || 

140. நேமா† வ: கிN…ேக�4ேயா† ேத…3வானா …óè … C�த†3ேய�4ய …� 

�வாஹா‡ || 
141. நேமா† வ�%�ண …ேக�4ேயா† ேத…3வானா …óè…  C�த†3ேய�4ய…� 

�வாஹா‡ || 
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142. நேமா† வ�சிDவ…�ேக�4ேயா … ேத…3வானா …óè… C�த†3ேய�4ய…� 

�வாஹா‡ || 
143. நம† ஆன+	.ஹ…ேத�4ேயா … ேத…3வானா …óè … C�த†3ேய�4ய…� 

�வாஹா‡ || 
144. நம† ஆமLவ…�ேக�4ய †: ேத…3வானா …óè… C�த†3ேய�4ய…�  

�வாஹா‡ ||  9 || 
 
10th Anuvaaka 

145. �3ராேப … அ'த†4ஸ�பேத… த3N†�3ர…D ந�ல†ேலாஹித |  

ஏ …ஷா� 4 †ஷாணாேம …ஷா� ப †ஶூ…னா� மா ேப4	மாÅேரா…  

ேமா ஏ †ஷா�…  கி?ச…னாம†ம…�2 �வாஹா‡ ||  
146. யா ேத†  �3ர ஶி…வா த…e- ஶி …வா வ�…-வாஹ†ேப4ஷஜ� |  

ஶி …வா  …�3ர�ய† ேப4ஷ …ஜ� தயா† ேநா ��ட3 ஜ�…வேஸ… 

�வாஹா‡ ||  
147. இ…மாóè  …�3ராய† த…வேஸ† கப …	தி3ேன‡ % …ய�3வ �†ராய … 

�ரப †4ராமேஹ ம…தி� | யதா† ந…- ஶமஸ†�3-�3வ�…பேத…  

ச�†6பேத…3 வ�-வ†� 4 …6ட� �3ராேம† அ…�மிD  

நனா†�ர…ò … �வாஹா‡ ||  
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148. �� …டா3 ேநா†  �3ேரா … தேனா … மய †���தி4 % …ய�3வ �†ராய… 

நம†ஸா வ�ேத4ம ேத |  

ய;ச2?ச… ேயா-ச… ம"†ராய…ேஜ ப� …தா தத†3-யாம … தவ †  �3ர… 

�ரண �†ெதௗ… �வாஹா‡ ||   
149. மா ேநா† ம…ஹா'த†I…த மா ேநா† அ	ப…4க� மா ந… 

உ% †'தI …த மா ந† உ%ி …த� | மா ேநா† வத�4: ப� …தர…� ேமாத 

மா …தர†� �N…யா மா ந†�த…"ேவா†  �3ர :Nஷ …� �வாஹா‡ ||  
150. மா ந†�ேதா …ேக தன†ேய… மா ந… ஆM†ஷி… மா ேநா… ேகா3ஷு … 

மா ேநா … அ-ேவ†ஷு :Nஷ: | வ �…ராDமாேனா†  �3ர 

பா4மி…ேதாவ†த�4	. ஹ…வ�6ம †'ேதா … நம †ஸா வ�ேத4ம ேத… 

�வாஹா‡ ||  
151. ஆ…ரா�ேத† ேகா …3�4ன உ…த � † ஷ …�4ேன % …ய�3வ �†ராய 

ஸு…�னம …�ேம ேத† அ�� | ர%ா † ச ேநா … அதி †4 ச ேத3வ 

�3l …Cயதா†4 ச ந…- ஶ	ம† ய;ச2�3வ� …ப3	.ஹா …� �வாஹா‡ ||  

152. ��…ஹி - …த�  க†3	த…ஸத…3� ÆMவா†ன� ��…க3Dன 

ப>…4மI†பஹ…�"-I …�3ர� | �� …டா3 ஜ†N …�ேர  †�3ர… �தவா†ேனா 

அ…Dய'ேத† அ…�மDன+வ †ப'� … ேஸனா …� �வாஹா‡ ||  
153. பN†ேணா  …�3ர�ய† ேஹ…தி	 P� †ண�� … பN†�ேவ…ஷ�ய † 
�3	ம…திர†கா …4ேயா: | அவ † �தி …2ரா ம…க4வ †�3�4ய-�த"6வ… 

மLg4வ †�ேதா …காய … தன†யாய ��ட3ய… �வாஹா‡ || 



361 

vedavms@gmail.com                           Page 361 of 422 

154. மLf †46டம … ஶிவ†தம ஶி…ேவா ந†� ஸு …மனா† ப4வ |  

ப …ர…ேம P� …% ஆM†த4Dன+ …தா4ய… ���தி…� Æவஸா†ன… ஆச†ர… 
ப�னா†க…� ப�3�4ர…தா3க†3ஹி… �வாஹா‡ ||  

155. வ�கி†Nத…3 வ�ேலா†ஹித… நம †�ேத அ�� ப3க4வ: |  

யா�ேத† ஸ…ஹ�ரóè† ேஹ …தேயா …ÅDய-ம…�மDன+வ†-ப'�…  

தா: �வாஹா‡ ||     

156. ஸ…ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4 பா†3ஹு …ேவா�தவ†  
ேஹ…தய†: | தாஸா …மLஶா†ேனா ப4க3வ: பரா …சீனா … Iகா†2  
��தி…4 �வாஹா‡ || 10 ||    

 
11th Anuvaaka 

157.ஸ…ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ேஶா ேய  …�3ரா அதி…4  

�4�யா‡� |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||    
158.அ…�மிD-ம†ஹ…�ய†	ண …ேவ‡-Å'தN†ே% ப …4வா அதி †4 |    

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||    

159. ந�ல†�3:வா- ஶிதி …க.டா‡2- ஶ…	வா அ…த4: % †மாச…ரா: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||    
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160. ந�ல†�3:வா- ஶிதி …க.டா …2 தி3வóè†  …�3ரா உப †-Nதா: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||    

161. ேய P� …ே%ஷு † ஸ…�ப�?ஜ†ரா … ந�ல†�3:வா …  

வ�ேலா†ஹிதா: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||    

162. ேய � …4தானா …-மதி†4பதேயா வ�ஶி …கா2ஸ †: கப …	தி3ன †: |   

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||  
    

163. ேய அDேன†ஷு வ� …வ��3�4ய †'தி … பா�ேர†ஷு… ப�ப †3ேதா … 

ஜனாD† | ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ…த4Dவா†ன+  

தDமஸி … �வாஹா‡ ||   

164. ேய ப…தா2� ப †தி …2ர% †ய ஐல�3� …தா3 ய…PMத†4: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||  

165. ேய த�…	�தா2ன+† �ர…சர†'தி �� …காவ†'ேதா நிஷ …�கி3ண †: |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4Dவா†ன+ தDமஸி… 

�வாஹா‡ ||   
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166. ய ஏ…தாவ†'த-ச… �4யாóè†ஸ-ச… தி3ேஶா†  …�3ரா 

வ� †த�தி …2ேர | ேதஷாóè † ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ…த4Dவா†ன+ 

தDமஸி … �வாஹா‡ || 
 

167. நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய �� †தி …2Pயா� 

Æேயஷா …மDன…மிஷ†வ …�-ேத�4ேயா … த3ஶ … �ராசீ…	த3ஶ † த3%ி…ணா 

த3ஶ† �ர…த�சீ …	-த3ேஶா-த�†3சீ…	-த3ேஶா …	�4வா�-ேத�4ேயா … நம…�ேத 

ேநா† ��ட3ய'� … ேத ய' �3வ� …6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d… 

த� Æேவா … ஜ�ேப †4 த3தா4மி …  

�வாஹா‡ || (��தி2வ�ஷ
3�4ேயா �
3ேர�4ய இத3� ந மம) 

 

168. நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய ‡Å'தN†ே% … ேயஷா …� Æவாத† 
இஷ†வ…�-ேத�4ேயா … த3ஶ… �ராசீ…	த3ஶ† த3%ி …ணா த3ஶ† �ர…த�சீ …	-
த3ேஶா-த�†3சீ…	-த3ேஶா …	�4வா�-ேத�4ேயா … நம…�ேத ேநா† 
��ட3ய'�… ேத ய' �3வ� …6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d… த� 

Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி … �வாஹா‡ || 
(அ$த� †fஷ
3�4ேயா �
3ேர�4ய இத3� ந மம) 

169. நேமா†  …�3ேர�4ேயா … ேய தி …3வ� ேயஷா‡� Æவ	.ஷ …மிஷ†வ…�-

ேத�4ேயா … த3ஶ… �ராசீ…	த3ஶ† த3%ி …ணா த3ஶ† �ர…த�சீ …	-த3ேஶா-

த�†3சீ…	-த3ேஶா …	�4வா�-ேத�4ேயா … நம …�ேத ேநா† ��ட3ய'� … ேத 
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ய' �3வ�…6ேமா ய-ச† ேநா … �3ேவ6d … த� Æேவா… ஜ�ேப †4 
த3தா4மி … �வாஹா‡ || 11 ||  
(தி3வ^ஷ
3�4ேயா �
3ேர�4ய இத3� ந மம)      
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18.1 சமக ேஹாம: 
For Chamak Homa Ahutis the "yajamaana" has to say the same  
“prati svaahaakaara mantra” as – 

அ�3னாவ�6J�4யா� இத3� ந மம | 

 

அ�3னா†வ�6� ஸ…ேஜாஷ†ேஸ …மா வ †	�3த4'� வா …�கி3ர: † |  
�3M…மைன	 வாேஜ†ப�…4ராக†3த� |  

1. வாஜ†-ச ேம �ரஸ …வ-ச† ேம… --- ஶ: †ராண� ச ேம… �வாஹா‡ | 
2. ைஜ6g2ய †?ச ம… ------------ஸும …தி-ச† ேம … �வாஹா‡ | 
3. ஶ?ச† ேம… ------------------ஸு…தின†3?ச ேம … �வாஹா | 

4. ஊ	�ச† ேம ----------------- ந�…வாரா‡-ச ேம … �வாஹா‡ | 
5. அ-மா ச† ேம… --------------- க3தி †-ச ேம… �வாஹா‡ | 
6. அ…�3ன+-ச† ம … இ'�3ர†-ச ேம… ---- �ர…ஜாப †தி-ச ம … 

இ'�3ர†-ச ேம… �வாஹா‡ | 

7. அ…óè…ஶு-ச† ேம --------- ஹாNேயா …ஜன-ச† ேம … �வாஹா‡ | 
8. இ…�4ம-ச† ேம ------------   �வகா3கா …ர-ச† ேம … �வாஹா‡ | 

9. அ…�3ன+-ச† ேம க…4	ம-ச† ேம… ----- ய…#ேஞன† க1ேபதா …ò … 

�வாஹா‡ | 

10. க3	பா‡4-ச ேம -----ய …#ேஞா ய …#ேஞன† க1பதா …ò…  

�வாஹா‡ | 
11. ஏகா† ச ேம ------- 44வ†ன …-சாதி †4பதி-ச… �வாஹா‡ | 
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Chamaka Homam is followed by "vasoordhaaraa", "poornahuti.  
Then Chartur- Veda paarayanam, which may include ghanam, 
geetham, padyam, gadyam etc . 
The Section 19.1 gives the uttaraanga Puja that is performed to the 

Kalasha/Kumbha before udvaapanam.  

This is detailed in Rudra Ekadasini and Maharudram. 
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Section 7 – UttarAnga PUja 
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19 உ
தரா!க3 �ஜா 

19.1 கலஶ உ
3வாபன� 

நித†4னபதேய… நம:  நித†4னபதா'திகாய … நம: |  

ஊ	�3�4வாய … நம: ஊ	�3�4வலி�கா3ய … நம:     

ஹிர.யாய … நம:  ஹிர.யலி�கா3ய … நம:   

ஸுவ	ணாய… நம:  ஸுவ	ணலி�கா3ய … நம:   

தி3Pயாய … நம:  தி3Pயலி�கா3ய… நம:   

ப4வாய … நம:   ப4வலி�கா3ய… நம:   

ஶ	வாய… நம:   ஶ	வலி�கா3ய… நம:   

ஶிவாய … நம:   ஶிவலி�கா3ய… நம:   

#வலாய … நம:   #வலலி�கா3ய … நம:   

ஆ�மாய … நம:   ஆ�மலி�கா3ய… நம:   

பரமாய … நம:   பரமலி�கா3ய… நம:   

ஏத�2ேஸாம�ய† ஸூ	ய…�ய… ஸ	வ†லி�க3ò † �தா2ப …ய …தி … 

பாண�ம'�ர†� பவ�…�ர� |   

ஸ …�3ேயா ஜா …த� �ர†ப�4யா …மி … ஸ…�3ேயா ஜா …தாய… ைவ நேமா … 

நம†: | ப…4ேவ ப †4ேவ… நாதி†ப4ேவ ப4வ�வ … மா� | 

ப …4ேவா�3ப †4வாய … நம†: ||  
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வா …ம …ேத…3வாய… நேமா‡ #ேய…6டா2ய… நம†- -ேர…6டா2ய … நேமா† 
 …�3ராய … நம…: காலா†ய… நம…: கல†வ�கரணாய … நேமா … 

ப3ல†வ�கரணாய… நேமா … ப3லா†ய… நேமா … ப3ல †�ரமத2னாய … நம …� 

ஸ	வ†�4தத3மனாய… நேமா † ம…ேனாDம †னாய… நம †: |  

அ…ேகா4ேர‡�4ேயாÅத…2 ேகா4ேர‡�4ேயா …  ேகா4ர…ேகா4ர†தேர�4ய: | 

ஸ	ேவ ‡�4ய� ஸ	ேவ…ஶ	ேவ ‡�4ேயா … நம†�ேத அ�� 

 …�3ரl †ேப�4ய: ||  

த�4 †ஷாய வ� …�3மேஹ† மஹாேத…3வாய† த�4மஹி |  

தDேனா†  �3ர: �ரேசா …த3யா‡� || 
ஈஶான� ஸ	வ †வ��3யா …னா …-மL-வர� ஸ	வ†�4தா …னா …� 

�3ரCமாதி†4Åபதி …	-�3ரCம…ேணாÅதி†4பதி …	- �3ரCமா†  
ஶி …ேவா ேம† அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� || 

நேமா ஹிர.யபா3ஹேவ ஹிர.யவ	ணாய ஹிர.யlபாய 

ஹிர.யபதேய Å�ப�3காபதய உமாபதேய பஶுபதேய†  
நேமா … நம †: || 
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19.1.1 (தி3) வ$தன�) �
3ர ஏகத3ஶினi / 

மஹா �
3ர� 

நம…: �ரா;ைய† தி …3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ …த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா …  

நேமா த3%ி †ணாைய தி …3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ …த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நம…: �ரத�‡;ைய தி…3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நம… உத�‡3;ைய தி …3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ …த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நம† ஊ…	�4வாைய† தி …3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ …த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நேமாÅத†4ராைய தி…3ேஶயா-ச† ேத…3வதா† ஏ…த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நேமா†Åவா'த…ராைய † தி…3ேஶயா-ச† ேத…3வதா † ஏ…த�யா …� 

�ரதி†வஸ'�ேய … தா�4ய†-ச… நேமா … 

நேமா க3�கா3 யIனேயா	 ம�4ேய ேய† வஸ…'தி… ேத ேம 

�ரஸDனா�மா-ன-சிர� ஜ�வ�த� Æவ †	த4ய'தி…   

நேமா க3�கா3 யIனேயா	 Iன+ †�4ய-ச… நேமா …  

நேமா க3�கா3 யIனேயா	 Iன+ †�4ய-ச… நம: ||  
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((ஆ…M…ரா-ஶா‡�ேத | ஸு …�ர…ஜா …��வமா-ஶா‡�ேத | 

ஸ …ஜா …த…வ…ன…�யாமா-ஶா‡�ேத | உ�த†ரா'ேத3வ-ய …#யாமா-

ஶா‡�ேத | �4ேயா† ஹவ�…6கர†ண…மா-ஶா ‡�ேத |  

தி…3Pய'தா4மா-ஶா‡�ேத | வ�-வ†� �N …யமாஶா‡�ேத | 

யத…3ேனன† ஹ …வ�ஷா-ஶா‡�ேத | 

தத†3-யா …-�த�3� †�3�4யா� | தத†3�ைம ேத…3வாரா†ஸ'தா� | 

தத…3�3ன+	 ேத…3ேவா ேத…3ேவ�4ேயா … வன†ேத |  
வ…யம…�3ேன	 மா"†ஷா: | இ…6ட� ச† வ �…த� ச† |  

உ…ேப4ச†ேனா… �4யாவா† ��தி …2வ � அóèஹ †ஸ�பாதா� |  

இ…ஹ க3தி †	வா …ம�ேய …த3� ச† | நேமா† ேத…3ேவ�4ய†: |  
�3 …ப …தா …3தி…3ேவD I†Iசா …ன: | �வ� …Dன� �னா …�வ � 

மலா†தி3வ | �…த� ப …வ��ேர†ேண … வா#ய‡� |  

ஆப †- ஶு'த4'�… ைமன†ஸ: |  

�4	44வ…�ஸுேவா … �4	44வ …�ஸுேவா … �4	44வ…�ஸுவ†: ||)) 
ஶி …ேவன† ேம… ஸ'தி†6ட2�வ �ேயா …ேனன † ேம … 

ஸ'தி †6ட2�வ ஸு� …4ேதன† ேம … ஸ'தி †6ட2�வ 

�3ரCமவ	ச…ேஸன† ேம… ஸ'தி †6ட2�வ ய …#ஞ�ய	தி…4  

ம"… ஸ'தி †6ட…2 �ேவா-ப †ேத ய#ஞ … நம … உப † ேத…  

நம… உப † ேத… நம†: || 
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19.1.2 �4ப� :  

[4ர†ஸி… [4	வ… [4	வ†'த…� [4	வ…த� Æேயா‡Å�மாD  

[4	வ †தி … த� [‡4	வ …ய� Æவ…ய� [4	வா†ம…��வ� 

ேத…3வானா†மஸி … ஸ�ன+ †தம…� ப�N†தம…� ஜு6ட †தம …� 

வCன+†தம…� ேத3வ…ஹூத†ம …-மC †தமஸி ஹவ� …	தா4ன …� 

�3�óèஹ†�வ… மாCவா‡	-மி …�ர�ய† �வா … ச%ு†ஷா … �ேரே% … 

மா ேப4	மா ஸ�Æவ� †�தா … மா �வா† ஹிóèஸிஷ� | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

[4ப� ஆ�4ராபயாமி | 

19.1.3 த̀3ப� : 

உ�3த�‡3�ய�வ ஜாதேவேதா3-Åப …�4னD-நி	.�தி …� மம† |  

ப …ஶுò †-ச… மCய…மாவ†ஹ… ஜ�வ †ன� ச… தி3ேஶா† தி3ஶ |  

மாேனா† ஹிóèt#-ஜாதேவேதா …3 கா3ம-வ …� 4 †ஷ …� ஜக†3� | 
அப� †3�4ர…த3�3ன … ஆக†3ஹி -N …யா மா … பN†பாதய | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

த�3ப�  த3	.ஶயாமி | [4பத�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

19.1.4 ைநேவ
3ய� :  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ †: | ஓ� த�2ஸ †வ� …�	-வேர‡.ய� ப4	ேகா†3 
ேத…3வ�ய † த�4மஹி |  

தி4ேயா … ேயா ந†: �ரேசா…த3யா‡� |  
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ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	ேதன பNஷி?சாமி | 

(ரா�ெரௗ - �த� �வா ஸ�ேயன பNஷி?சாமி) |   
அ��த� ப4வ� | அ��ேதாப�தரணமஸி |  

ஓ� �ராணாய �வாஹா:| ஓ� அபானாய �வாஹா: |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா: | ஓ� உதா3னாய �வாஹா: |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா: | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா: |  
 

ம�…4வாதா† �தாய…ேத ம� †4%ர'தி… ஸி'த†4வ: |  

மா�3�4வ �‡	 ந� ஸ …'�ேவாஷ†த�4: | ம�…4ந�த† I …ேதாஷஸி … 

ம�†4ம …�பா	தி †2வ…óè… ரஜ†: | ம�…4�4ெயௗர†�� ந: ப� …தா | 

ம�†4மாDேனா … வன …�பதி …	-ம�†4மாóè அ�� … ஸூ	ய †: | 
மா�4வ �…	கா3ேவா† ப4வ'� ந: || ம�…4 ம�…4 ம�…4 || 
ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 

**தி3PயாDன�,�4�த53ளபாயஸ�,**.....நாள+ேகரக2.ட3�3வய�, 

கத3ள �ப2ல� ஸ	வ மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ம�3�4ேய ம�3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி | 

அ��தாப�தா4னமஸி | ஹ�த�ர%ாளன� ஸமரபயாமி | 

பாத3�ர%ாளன� ஸமரபயாமி | ைநேவ�3யான'தர ஆசமன �ய� 

ஸம	பயாமி |  
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19.1.5 தா��3ல� 

�கீ3ப2லஸமாM�த� நாக3வ1qத3ைள	Mத� |  

க\�ரv	ண ஸ�M�த� தா��3ல� �ரதி�3�Cயதா� | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

க\�ர தா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி | 

19.1.6 பrச�க2 த̀3ப� 

ஸ�ர†த2 ஸ …பா4� ேம † ேகா3பாய | ேய ச… ஸ�4யா‡� ஸபா…4 

ஸத†3: | தான+†'�3N …யாவ†த: 5  | ஸ	வ…மாM…- பா†ஸதா� | 

அேஹ† 43�ன+ய… ம'�ர†� ேம ேகா3பாய |  

ய��ஷ†ய-��ரய>-வ� …தா3 வ� …�3: |  

�ச…� ஸாமா†ன+… யஜூóè †ஷி |  

ஸா ஹி Gர…��தா† ஸ …தா� | (or / and) 

ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ப?ச…மó èஹூ…த: 

�ர�ய†-�ேணா� | ஸ ப?ச†ஹூேதா Åப4வ� |  

ப?ச†ஹூேதா ஹ … ைவ நாைம …ஷ: |  

த� Æவா ஏ …த� ப?ச†ஹூத…óè… ஸ'த‡� |  

ப?ச†ேஹா …ேத�யா ச†%ேத ப …ேராே% †ண |  

ப …ேரா% †�Nயா இவ… ஹி ேத…3வா: || 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 

அல�கார-ப?சIக2த�3ப� �ரத3	.ஶயாமி |  
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ஆசமன�ய� ஸம	பயாமி | 

19.1.7 க��ரந̀ராஜன� 

ேஸாேமா … வா ஏ…த�ய † ரா …#யமாத†3�ேத |  
ேயா ராஜா …ஸD ரா…#ேயா வா … ேஸாேம †ன … யஜ†ேத | 
ேத…3வ…ஸு …வாேம…தான+ † ஹ…வ�óèஷி † ப4வ'தி |  

ஏ …தாவ †'ேதா … ைவ ேத…3வானாóè† ஸ …வா: |  

த ஏ …வா�ைம † ஸ …வாD �ரய†;ச2'தி |  
த ஏ †ன …� 4ன†� ஸுவ'ேத† ரா …#யாய † | ேத…3வ…ஸூ ராஜா† ப4வதி | 

 

ந த�ர ஸூ	ேயா பா4தி ச†'�3ரதா …ர…க…� ேநமா-வ ��4Mேதா பா4'தி 

5ேதா†Åயம …�3ன+: | தேமவ பா4'தம" பா†4தி ஸ	வ… த�ய 

பா4ஸா ஸ	வமித†3� வ�பா …4தி | 

ேயா ைவ தா‡� �3ர…Cம †ேணா ேவ…த3 |  

அ…��ேத†னாP� …தா� 4: ‡� | த�ைம ‡ �3ரCம ச†  
�3ரCமா … ச | ஆ…M: கீ	தி †� �ர…ஜா� த†3�3: | 

�வ�தி ஸா�ரா#ய� ேபா4#ய� �வரா#ய� Æைவரா#ய� 

பரேம6டயóè ரா#ய� மஹாரா#யமாதி4ப�ய� | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 

க\�ரன �ராஜன� �ரத3	.ஶயாமி |  

க\�ரன �ராஜனான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  
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�3� …ஹ�2ஸாம † %�ர…�4�� P� …�3த4P� †6ண�ய� 

�N…6fெபௗ4ஜ†- ஶுப�…4த-I…�3ரவ �†ர� | இ'�3ர… �ேதாேம†ன 

ப?சத…3ேஶன … ம�3�4ய †மி …த3� Æவாேத†ன … ஸக†3ேரண ர%ா |  

ர%ா� தா4ரயாமி | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | 

(இதி ந�ராஜன� �வ ���யாத) 

ரா …ஜா …தி …4ரா …ஜாய† �ரஸCயஸா …ஹிேன ‡ |  

நேமா† வ…ய� Æைவ‡-ரவ…ணாய† 5	மேஹ |  

ஸ ேம … காமா …D காம …காமா†ய… மCய ‡� | கா …ேம…-வ…ேரா 
ைவ‡-ரவ…ேணா த†3தா3� | 5ேப …3ராய† ைவ-ரவ…ணாய † | 
ம …ஹா …ரா …ஜாய … நம†: | ஸுவ	ண46ப� ஸம	பயாமி |  

பாNஜாத 46ப� ஸம	பயாமி |  

19.1.8 ம$
ர |kப� 

ேயா†Åபா� 46ப…� Æேவத†3 | 46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D பஶு…மாD 

ப †4வதி | ச…'�3ரமா … வா அ…பா� 46ப ‡�  |  

46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D பஶு…மாD ப †4வதி |  

 

ஓ‡� த�3�3ர…Cம | ஓ‡� த�3வா …M: | ஓ‡� ததா …3�மா |  

ஓ‡� த�2ஸ…�ய� | ஓ ‡� த�2ஸ	வ ‡�  | ஓ‡� த�4ேரா …	 நம: |  

அ'த-சரதி† �4ேத…ஷு … ஜுஹாயா� Æவ�†-வj …	திஷு |  

�வ� Æய#ஞ��வ� Æவஷgகார��வ-மி'�3ர��வóè-

 �3ர��வ� Æவ�6J��வ�-�3ரCம�வ†� �ரஜா …பதி: |  
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�வ'த†தா3ப … ஆேபா … #ேயாத�…ரேஸா …Å��த…� �3ரCம … 
�4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

ந க	ம†ணா ந �ர…ஜயா … த4ேன †ன … �யாேக†3ைனேக அ��த…�வ-

மா†ன …ஶு: | பேர†ண … நாக…� நிஹி†த…� 53ஹா†யா�  

Æவ�…�4ராஜ†ேத…3த-�3யத†ேயா வ�…ஶ'தி† |  
ேவ…தா …3'த… வ�…#ஞான … ஸுன+ †-சிதா …	தா2� ஸDயா†ஸ 

ேயா …கா3�3யத†ய- ஶு�3த…4 ஸ�வா‡: | ேத �3ர†Cமேலா …ேக  

�… பரா‡'தகாேல … பரா†��தா …� பN†I;ய'தி… ஸ	ேவ‡ | 
த…3Cர…� Æவ�பா…ப� ப…ரேம ‡-வ�4த…� ய�4†.ட3: …க�  

4 …ரம†�3�4யஸ…ò …�த2� | த…�ரா …ப�… த…3Cர� க…3க3ன†� வ�ேஶாக…-

�த�மி †D. யத…3'த�த-�3பா†ஸித…Pய� | 

ேயா ேவதா3ெதௗ3 �வ†ர: �ேரா …�ேதா … ேவ…தா3'ேத†  
ச �ர…தி6d †2த: | த�ய † �ர…��தி †qன …�ய… ய…: பர†�ஸ 

ம …ேஹ-வ†ர: | ேவேதா3�த ம'�ர46ப� ஸம	பயாமி |  

19.1.9 சe ேவத3 பாராயண� 

அ…�3ன+மL ‡ேள 4 …ேராஹி†த�-ய…#ஞ�ய † ேத…3வ�� …�வ�ஜ‡� | 

ேஹாதா‡ர� ர�ன … தா4த†ம� | 

இ…ேஷ�ேவா …	 ேஜ�வா† வா …யவ†��ேதா2 பா …யவ†��த2 

ேத…3ேவா வ†�ஸவ� …தா �ரா	ப †ய�… -ேர6ட †2தமாய … க	ம †ேண |  
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அ�3ன … ஆயா†ஹி வ �…தேய † �3�ணா …ேனா ஹ…Pய தா†3தேய | 

நிேஹாதா† ஸ�2ஸி ப3	 ….ஹிஷி† |  
ஶDேனா† ேத…3வ �ர…ப�46ட†ய… ஆேபா† ப4வ'� ப>…தேய ‡ | 

ஶ�Æேயார…ப�4�ர†வ'� ந: ||  

19.1.10  ஆப_த�ப3 �ெரௗத ஸூ
ர |ராண 

வா)யா: 
அதா2ேதா த3	.ஶ�	ணமாெஸௗ Pயா�2யா�யா …ம: | 

�ராதர�3ன+ேஹா�ர� ஹு�வா |  

அDய-மாவஹன�ய� �ரண �ய | அ�3ன�நDவா த3தா4தி |  

ந க3த-NேயாÅDயம�3ன+� �ரணயதி |  

(-ெரௗத ஸூ�ர வா�ய:)  

பN�ராணாய ஸா[4னா� Æவ�னாஶாய ச �36��தா� | 

த4	ம ஸ��தா2பநா	�தா2ய ஸ�ப4வாமி Mேக3 Mேக3 | 

(4ராண வா�ய: ) 

19.2 ��ப4 கலஶ உ
3வாபன� 

19.2.1 கலஶ உ
3வாபன ம$
ரா: 

நி …�4�6ைவ†ர ஸ …மாM†ைத: | காைல	. ஹN�வ†மாப …Dைன: | 

இ'�3ராயா†ஹி ஸ…ஹ�ர†M� | அ…�3ன+	 வ� …�4ரா6d† வஸன: | 

வா …M- -ேவத†ஸிக�3 …க: | ஸ …�Æவ…�2ஸ…ேரா வ�†ஷூ…வ	ைண ‡: |  
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நி�யா …�ேத Å"ச†ரா�த…வ | ஸு�3ரCம.ேயாóè 

ஸு�3ரCம.ேயாóè  ஸு†�3ரCம ….ேயா� |  

ஓ� த� 4 †ஷாய வ� …�மேஹ† மஹாேஸ …னாய † த�4மஹி | 

தDன†- ஷ.Iக2: �ரேசா …த3யா‡� | 
 

தா …4தா: வ�†தா …4தா ப †ர…ேமாத ஸ…'�3�� �ர…ஜாப †தி: பரேம…6r2 

வ� …ராஜா‡ | �ேதாமா …-ச'தா3óè †ஸி நி …வ�ேதா†3ம ஆஹுேர… 

த�ைம † ரா …6gர-ம…ப�4ஸDன†மாம | அ…�4யாவ †	த�4வ …-Iப …ேமத† 

ஸா …கம …யóè ஶா…�தா-Åதி†4பதி	ேவா அ�� |  

அ…�ய வ�…#ஞான …-ம"…ஸóè ர†ப4�4வமி …ம� ப …-சாத3"†  
ஜ�வாத…2 ஸ	ேவ‡ ||   
ஓ� �…4த…னா …தா2ய † வ�…�மேஹ† | ப4வ4 …�ராய† த�4மஹி |  

தDன†- ஶா�தா �ரேசா …த3யா‡� | 
 

நேமா† அ�� ஸ …	ேப�4ேயா … ேய ேக ச† ��தி…2வ �ம"† |  
ேய அ …'தN†ே% … ேய தி…3வ� ேத�4ய†� ஸ …	ேப�4ேயா… நம †: | 

ேய†Åேதா3 ேரா†ச…ேன தி…3ேவா ேய வா … ஸூ	ய†�ய ர…-மிஷு† | 
ேயஷா†ம …�2ஸு ஸத†3: �� …த� ேத�4ய †� ஸ …	ேப�4ேயா … நம†: | 

யா இஷ†ேவா யா� … தா4னா†னா …� Æேய வா … வன…�பத�…óè … ர"† |  

ேயவா †Åவ…ேடஷு… ேஶர†ேத… ேத�4ய †� ஸ …	ேப�4ேயா… நம†: |  
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ஓ� ஸ…	ப …ரா…ஜாய† வ�…�மேஹ† | ஸஹ�ரப …2ணாய † த�4மஹி | 

தDேனா† அன'த: �ரேசா …த3யா‡� | 
ஓ� நேமா … �3ரCம†ேண… நேமா† அ��வ…�3னேய … நம†: 
��தி…2Pைய நம … ஓஷ†த�4�4ய…: | நேமா† வா …ேச நேமா† 
வாச�பத†ேய… நேமா … வ�6ண †ேவ �3�ஹ …ேத க†ேராமி | 

(�Nவார� ஜேப�- jDT Iைற) 
 

வ ணாய நம: | ஸகலாராத4ைன �வ	சித� |  

த�வா† யாமி… �3ரCம†ணா … வ'த †3மான …�ததா3ஶா‡�ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�	ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ ேண …ஹ  

ேபா …3�3�4M †ஶóèஸ… மா ந… ஆM…: �ர ேமா†ஷ�: ||  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி |  

 

அ�மா� 5�பா4� ஆவாஹித� ஸகல-த�	தா2தி4பதி�  

Æவ ண� Æயதா2�தா2ன� �ரதி6டா2பயாமி |  

(ேஶாப4னா	�ேத2 ே%மாய 4னராக3மனாய ச) | 
 

பN† ேத… த4Dவ†ேனா ேஹ…திர…�மாD-P� †ண�� வ� …-வத†: |  
அேதா …2 ய இ†ஷு…தி4�தவா …ேர அ…�மDன+ேத†4ஹி … த� ||  

ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ம…ேனாDம†னாய… நம†: | 
ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி | 
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�	ய†�ப3க� Æயஜாமேஹ ஸுக…3'தி4� 4†6d…வ	த†4ன� | 

உ…	வா … …கமி †வ… ப3'த†4னாD-�� …�ேயா	-I†%�ய… மாÅ��தா‡� |  
ெகௗ…3: மி †மாய ஸலி …லான+ … த% …�ேயக†பத�3 �3வ� …பதி …3 ஸா 

ச�†6பத�3 | அ…6டாப †த�…3 நவ†பத�3 ப3�…4_ஷ�† ஸ…ஹ�ரா‡%ரா 

பர…ேம Pேயா†மDD | 
 

நம†�ேத  �3ர ம…Dயவ† உ…ேதாத… இஷ†ேவ … நம†: |  
நம†�ேத அ�� … த4Dவ†ேன பா …3ஹு�4யா†I …த ேத… நம†: |  
ஓ� C:� நம †- ஶி …வாய † | ஸ…�3ேயாஜா …த� �ர†ப�3யாமி |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  

 

அ�மிD 5�ேப4/கலேஶ மஹாேத3வ� ,ஶிவ�,  �3ர�, 

ஶ�கர�, ந�லேலாஹித�, ஈஶான�, வ�ஜய�, ப>4ம�, 

ேத3வேத3வ�, ப4ேவா�3ப4வ�, ஆதி3�யா�மக �3ர� 

யதா2�தா2ன� �ரதி6டா2பயாமி | 

(ேஶாப4னா	�ேத2 ே%மாய 4னராக3மனாய ச |) 
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19.3 அப^4ேஷக� 
 

The general order of reciting Sukhtams during abhishekam to the 

idols/deities are given below. However, the order may vary depending 

on time availability) 

 

1. Purusha Sukhtam 
2. Uttara Naaraayanam 
3. Maha Naaraayanam 
4. Durga Sukhtham 
5. Sri Sukhtham 
6. Medha Sukhtam 
7. Navagraha Sukhtam 
8. Ayushya Sukhtam 
9. Shanti Panchakam 

 

Note: When abhiShekam is performed to the yajamana dampati as a 

part of Rudra Ekadasini, Agamarshana Suktham shall be chanted 

first.  
19.4 ஆல!கர�, ஆ சனா, �ஜா 

 

This section gives the final puja performed to Deities/idols for which 
Abhishekam has been performed. These deities are cleaned, 
decorated and then the puja shall be performed. The Ashtothra 
Pooja/Archana shall be performed for these idols/deities. The count of 
the archanaas performed will vary depending on the function and the 
paucity of time. It is beneficial to perform Rudra krama archana during 
Pradhosha Puja. 

 
 

19.4.1 ப^3sவாkடக� 

�Nத3ள� �N53ணாகார� �Nேன�ர� ச �NயாMஷ� |  

�NஜDமபாப ஸ�ஹார� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 1 
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�Nஶாைக2: ப�31வப�ைர-ச-Cயசி2�3ைர: ேகாமைள- 

ஶுைப4: | ஶிவ�ஜா� கN6யாமி ஏக ப�31வ�  

ஶிவா	பண� || 2 
 

அக2.ட3 ப�31வப�ேரண �ஜிேத ந'தி3ேக-வேர | 

ஶு�3�4ய'தி ஸ	வ பாேப�4ேயா ஏக ப�31வ�  

ஶிவா	பண� || 3  
 

ஸாள�3ராம ஶிலாேமகா� வ��ராணா� ஜா� சாப	ேய� |  

ேஸாமய#?ய மஹா4.ய� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 4 
 

ஸாள�3ராேமஷு வ��ேரஷு தடாேக வனxபேயா: |  

ய#ஞ ேகாd ஸஹ�ராணா� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 5 
 

த3'தி ேகாd ஸஹ�ராண� வாஜேபய ஶதான+ ச  

ேகாd கDயா மஹாதா3ன� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 6 
 

லK�யா� �தன� உ�பDன� மஹாேத3வ�ய  

ச �Nய� |  

ப�31வ P�%� �ரய;சா2மி ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 7  

 
த3	.ஶன� ப�31வP�%�ய �ப	.ஶன� பாப நாஶன� |  

அேகா4ர பாப ஸ�ஹார� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� ||  8 
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காஶேீ%�ர நிவாஸ� ச காலைப4ரவ த3	.ஶன� | 

�ரயாேக3 மாத4வ� �3�6gவா ஏக ப�31வ�  

ஶிவா	பண� || 9  
 

�ளஸி ப�31வ நி	53.d3 ஜ�ப�3ராமலகான+ ச |  

ப?சப�31வ மிதி�ேரா�த� ஏக ப�31வ� ஶிவா	பண� || 10 
 

ப�31வா6டகமித3� 4.ய� ய: பேட2;சி2வ ஸDன+ெதௗ4 |  

ஸ	வபாப வ�ன+	I�த- ஶிவேலாக-மவா�"யா� || 11  
19.4.2 �4ப� :  

[4ர†ஸி… [4	வ… [4	வ†'த…� [4	வ…த� Æேயா‡Å�மாD  

[4	வ †தி … த� [‡4	வ …ய� Æவ…ய� [4	வா†ம…��வ� 

ேத…3வானா†மஸி … ஸ�ன+ †தம…� ப�N†தம…� ஜு6ட †தம …� 

வCன+†தம…� ேத3வ…ஹூத†ம …-மC †தமஸி ஹவ� …	தா4ன …� 

�3�óèஹ†�வ… மாCவா‡	-மி …�ர�ய† �வா … ச%ு†ஷா … �ேரே% … 

மா ேப4	மா ஸ�Æவ� †�தா … மா �வா† ஹிóèஸிஷ� |  

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

[4ப� ஆ�4ராபயாமி | 

19.4.3 த̀3ப� : 

உ�3த�‡3�ய�வ ஜாதேவேதா3-Åப …�4னD-நி	.�தி …� மம† |  

ப …ஶுò †-ச… மCய…மாவ†ஹ… ஜ�வ †ன� ச… தி3ேஶா† தி3ஶ |  
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மாேனா† ஹிóèt#-ஜாதேவேதா …3 கா3ம-வ …� 4 †ஷ …� ஜக†3� | 
அப� †3�4ர…த3�3ன … ஆக†3ஹி -N …யா மா … பN†பாதய |  

 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

த�3ப�  த3	.ஶயாமி | [4பத�3பான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  

19.4.4 ைநேவ
3ய� :  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ †: | த�2ஸ†வ� …�	-வேர‡.ய� ப4	ேகா†3 
ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயா ந†: �ரேசா …த3யா‡� |  
ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	ேதன பNஷி?சாமி | 

(ரா�ெரௗ - �த� �வா ஸ�ேயன பNஷி?சாமி) |   
அ��த� ப4வ� | அ��ேதாப�தரணமஸி |  

ஓ� �ராணாய �வாஹா:| ஓ� அபானாய �வாஹா: |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா: | ஓ� உதா3னாய �வாஹா: |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா: | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா: |  
 

ம�…4வாதா† �தாய…ேத ம� †4%ர'தி… ஸி'த†4வ: |  

மா�3�4வ �‡	 ந� ஸ …'�ேவாஷ†த�4: | ம�…4ந�த† I …ேதாஷஸி … 

ம�†4ம …�பா	தி †2வ…óè… ரஜ†: | ம�…4�4ெயௗர†�� ந: ப� …தா | 

ம�†4மாDேனா … வன …�பதி …	-ம�†4மாóè அ�� … ஸூ	ய †: | 
மா�4வ �…	கா3ேவா† ப4வ'� ந: || ம�…4 ம�…4 ம�…4 ||  
 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 
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**தி3PயாDன�,�4�த53ளபாயஸ�,**.....நாள+ேகரக2.ட3�3வய�, 

கத3ள �ப2ல� ஸ	வ மஹாைநேவ�3ய� நிேவத3யாமி |  

ம�3�4ேய ம�3�4ேய அ��தபான �ய� ஸம	பயாமி | 

அ��தாப�தா4னமஸி | ஹ�த�ர%ாளன� ஸமரபயாமி | 

பாத3�ர%ாளன� ஸமரபயாமி | ைநேவ�3யான'தர ஆசமன �ய� 

ஸம	பயாமி | 

19.4.5 தா��3ல� 

�கீ3ப2லஸமாM�த� நாக3வ1qத3ைள	Mத� |  

க\�ரv	ண ஸ�M�த� தா��3ல� �ரதி�3�Cயதா� | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: |  

க\�ர தா��3ல� நிேவத3யாமி | ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

ஸம�ேதாபசாராD ஸம	பயாமி | 

19.4.6 பrச�க2 த̀3ப� 

ஸ�ர†த2 ஸ …பா4� ேம † ேகா3பாய | ேய ச… ஸ�4யா‡� ஸபா…4 

ஸத3: | தான+†'�3N …யாவ†த: 5  | ஸ	வ…மாM…- பா†ஸதா� | 

அேஹ† 43�ன+ய… ம'�ர†� ேம ேகா3பாய |  

ய��ஷ†ய-��ரய>-வ� …தா3 வ� …�3: |  

�ச…� ஸாமா†ன+… யஜூóè †ஷி |  

ஸா ஹி Gர…��தா† ஸ …தா� | (or / and) 
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ஆ�ம…Dனா-�ம…Dன+�யா-ம†'�ரயத | த�ைம † ப?ச…மóèஹூ…த: 

�ர�ய†-�ேணா� | ஸ ப?ச†ஹூேதா Åப4வ� | ப?ச†ஹூேதா 

ஹ…ைவ நாைம…ஷ: | த� Æவா ஏ…த� ப?ச†ஹூத…óè… ஸ'த‡� |  

ப?ச†ேஹா …ேத�யா ச†%ேத ப …ேராே% †ண |  

ப …ேரா% †�Nயா இவ… ஹி ேத…3வா: || 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 

அல�கார-ப?சIக2த�3ப� �ரத3	.ஶயாமி |  

ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி | 

19.4.7 க��ரனர̀ாஜன� 

ேஸாேமா … வா ஏ…த�ய † ரா …#யமாத†3�ேத |  
ேயா ராஜா … ஸ�ரா …#ேயா வா … ேஸாேம †ன … யஜ†ேத | 
ேத…3வ… ஸு…வாேம…தான+ † ஹ…வ�óèஷி † ப4வ'தி |  

ஏ …தாவ †'ேதா … ைவ ேத…3வானாóè† ஸ …வா: |  

த ஏ …வா�ைம † ஸ …வாD �ரய†;ச2'தி |  
த ஏ †ன …� 4ன†� ஸுவ'ேத† ரா …#யாய † | ேத…3வ…ஸூ ராஜா† ப4வதி | 

 

ந த�ர ஸூ	ேயா பா4தி ச†'�3ரதா …ர…க…� ேநமா-வ ��4Mேதா பா4'தி 

5ேதா†Åயம …�3ன+: | தேமவ பா4'தம" பா†4தி ஸ	வ… த�ய 

பா4ஸா ஸ	வமித†3� வ�பா …4தி | 
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ேயா ைவ தா‡� �3ர…Cம †ேணா ேவ…த3 |  

அ…��ேத†னாP� …தா� 4†:� (4:‡�) | த�ைம ‡ �3ரCம ச†  
�3ரCமா … ச | ஆ…M: கீ	தி †� �ர…ஜா� த†3�3: | 

�வ�தி ஸா�ரா#ய� ேபா4#ய� �வரா#ய� Æைவரா#ய� 

பரேம6டயóè ரா#ய� மஹாரா#யமாதி4ப�ய� | 

ஆவாஹிதா�4ய� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நம: | 

க\�ரன �ராஜன� �ரத3	.ஶயாமி |  

க\�ரன �ராஜனான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  
 

�3� …ஹ�2ஸாம † %�ர…�4�� P� …�3த4P� †6ண�ய� 

�N…6fெபௗ4ஜ†- ஶுப�…4த-I…�3ரவ �†ர� | இ'�3ர…�ேதாேம†ன 

ப?சத…3ேஶன … ம�3�4ய †மி …த3� Æவாேத†ன … ஸக†3ேரண ர%ா |  

ர%ா� தா4ரயாமி |  

ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | 
(இதி ந�ராஜன� �வ ���யாத) 
 

ரா …ஜா …தி …4ரா …ஜாய† �ரஸCய ஸா …ஹிேன‡ |  

நேமா† வ…ய� Æைவ‡-ரவ…ணாய† 5	மேஹ |  

ஸ ேம … காமா …D காம …காமா†ய… மCய ‡� | கா …ேம…-வ…ேரா 
ைவ‡-ரவ…ேணா த†3தா3� | 5ேப …3ராய† ைவ-ரவ…ணாய † | 
ம …ஹா …ரா …ஜாய … நம†: | ஸுவ	ண46ப� ஸம	பயாமி |  

பாNஜாத 46ப� ஸம	பயாமி |  
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19.4.8 ம$
ர |kப� (� ண) 

ஓ� | ேயா†Åபா� 46ப …� Æேவத†3 | 46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D 

பஶு…மாD ப †4வதி | ச…'�3ரமா … வா அ…பா� 46ப ‡� |  

46ப †வாD �ர…ஜாவா‡D பஶு…மாD ப †4வதி | ய ஏ …வ� Æேவத†3 || 1 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

அ…�3ன+	வா அ …பாமா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ேயா‡Å�3ேனரா …யத†ன …� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ஆேபா … வா அ…�3ேனரா …யாத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 2 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

வா …M	வா அ…பாமா…யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ேயா வா …ேயாரா …யத†ன� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ஆேபா … ைவ வா …ேயாரா…யாத†ன� | 

ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 3 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

அ…ெஸௗ ைவ தப †Dன …பா-மா …யத†ன� |  

ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ேயா†ÅI6ய …-தப †த ஆ…யத†ன …� Æேவத3 |  
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ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ஆேபா … வா அ…I6ய…-தப†த ஆ…யத†ன� | 

ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 4 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ச…'�3ரமா … 

வா அ …பாமா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய- ச…'�3ரம †ஸ ஆ…யத†ன …� Æேவத3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ஆேபா … ைவ ச…'�3ரம†ஸ ஆ…யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 5 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ந% †�ராண� … வா அ…பாமா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ேயா ந% †�ராணா-மா …யத†ன …� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ஆேபா … ைவ ந% †�ராணா-மா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 6 
 

ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ப …	ஜDேயா … வா அ…பாமா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய: ப …	ஜDய†-�யா …யத†ன …� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ஆேபா … ைவ ப …	ஜDய†-�யா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  

ய ஏ…வ� Æேவத†3 || 7 
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ேயா†Åபாமா …யத†ன…� Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி | 

ஸ …�Æவ…�2ஸ…ேரா வா அ…பாமா …யத†ன� |  

ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ய� ஸ †�Æவ�2ஸ …ர-�யா …யத†ன …�  

Æேவத†3 | ஆ…யத†னவாD ப4வதி | ஆேபா … ைவ ஸ†�Æவ�2ஸ…ர-

�யா …யத†ன� | ஆ…யத†னவாD ப4வதி |  ய ஏ …வ� Æேவத†3 || 8  
 

ேயா‡Å�2ஸுனாவ …� �ரதி †6d2தா …� Æேவத3 |  

�ர�ேய …வதி†6ட2தி || 9  
 

ரா …ஜா …தி …4ரா …ஜாய† �ரஸCய ஸா …ஹிேன‡ | நேமா† வ…ய� 

Æைவ‡-ரவ…ணாய † 5	மேஹ | ஸ ேம… காமா …D காம…காமா†ய … 

மCய‡� | கா …ேம…-வ…ேரா ைவ‡-ரவ …ேணா த†3தா3� |  

5…ேப …3ராய † ைவ-ரவ …ணாய † | ம…ஹா …ரா …ஜாய… நம†: |  
 

ஓ‡� த�3 �3ர…Cம | ஓ ‡� த�3வா …M:| ஓ‡� த�3ஆ…�மா |  

ஓ‡� த�2ஸ…�ய� | ஓ ‡� த�2ஸ	வ ‡� | ஓ‡� த�4ேரா …	நம: |  
 

அ'த-சரதி† �4ேத…ஷு … ஜுஹாயா� Æவ�†-வj …	திஷு |  

�வ� Æய#ஞ��வ�-வÆஷgகார��வ-மி'�3ர��வóè-

 �3ர��வ�-Æவ�6J��வ�-�3ரCம�வ †� �ரஜா …பதி: | 
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�வ'த†தா3ப … ஆேபா … #ேயாத�…ரேஸா …Å��த…� �3ரCம … 
�4	44வ…�ஸுவ …ேரா� |  
 

ந க	ம†ணா ந �ர…ஜயா … த4ேன †ன … �யாேக†3ைனேக அ��த…�வ-

மா†ன …ஶு: | பேர†ண … நாக…D நிஹி †த…� 53ஹா†யா�  

Æவ�…�ரா4ஜ†ேத…3த�3 யத†ேயா வ� …ஶ'தி † |  
 

ேவ…தா …3'த…வ�…#ஞான … ஸுன+†-சிதா …	தா2� ஸDயா†ஸ 

ேயா …கா3�3யத†ய- ஶு�3த…4 ஸ�வா‡: | ேத �3ர†Cமேலா …ேக  

�… பரா‡'தகாேல … பரா†��தா …� பN†I;ய'தி… ஸ	ேவ‡ |  
 

த…3Cர…� Æவ�…பா…ப� ப …ரேம‡-ம�4த…� Æய�4†.ட3: …க�  

4 …ரம†�3�4யஸ…ò …�த2� |  

த…�ரா …ப� … த…3Cர� க…3க3ன†� Æவ�ேஶாக…-�த�மி †D. யத…3'த�த-

�3பா†ஸித…Pய� |  
 

ேயா ேவதா3ெதௗ3 �வ†ர: �ேரா�ேதா … ேவ…தா3'ேத† ச 
�ர…தி6d †2த: | த�ய † �ர…��தி †-qன�ய … ய…: பர†� ஸ 

ம …ேஹ-வ†ர: | 
 

ேயா ைவ தா‡� �3ரCம†ேணா ேவ…த3 | அ…��ேத†னாP� …தா� 

4: ‡� | த�ைம ‡ �3ரCம ச† �3ரCமா … ச |  

ஆ…M: கீ	தி †� �ர…ஜா� த†3�3: | 
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19.4.9 �ரத3fிண-நம_கார ம$
ரா: 

யான+ கான+ ச பாபான+ ஜDமா'தர ��தான+ ச  

தான+ தான+ வ�ன-ய'தி �ரத3%ிண பேத3 பேத3 || 1  
 

�ர��6ட பாப நாஶாய �ர��6ட ப2லஸி�3த4ேய 

�ரத3%ிண� கேராமLஶ �ரtத3 பரேம-வர || 2 
 

க3ஜானன� �4தக3ணாதி3 ேஸவ�த� | கப��த2 ஜ�43  

ப2லஸார-ப4%ித� | உமாஸுத� ேஶாகவ�னாஶ காரண� |  

நமாமி வ��4ேன-வர பாத3ப�கச� || 3 
 

அக3ஜானன ப�மா	�க� க3ஜானன மஹ	Dன+ஶ� | 

அேனக த3'த� ப4�தானா� ஏகத3'த-Iபா�மேஹ | 4 
 

ஹாலா�ய நாதா2ய மேஹ-வராய | ஹாலாஹாலால�-

��தக'த4ராய | மLேன%ணாயா: பதேய ஶிவாய |  

நேமா நம:  ஸு'த3ர-தா.ட3வாய | 5 
 

��பாஸI�3ர� ஸுIக2� �Nேன�ர� |  

ஜடாத4ர� பா	வத� வாமபா4க3� | ஸதா3ஶிவ�  �3ர-

மன'தlப� | சித3�ப3ேரஶ� C�தி3 பா4வயாமி | 6 
 

நம-ஶிவா�4யா� நவெயௗவனா�4யா� | பர�பரா-லி6டவ 

�	த4ரா�4யா� | நாேக3'�3ர-கDயா-P�ஷேகதனா�4யா� | 

நேமா நம- ஶ�கர-பா	வத��4யா� | 7 
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நம-ஶிவாய ஸா�பா3ய ஸக3ணாய ஸஸூனேவ ,   

ஸன'தி3ேன ஸக3�கா3ய ஸP�ஷாய நேமா நம: | 8 
 

மஹாேத3வ� மேஹஶான� மேஹ-வர-Iமாபதி� , 

மஹாேஸன53 � வ'ேத3 மஹாப4ய நிவாரண� |  9 
 

�ண-ேராகா3தி3-தா3N�3	ய பாப%ுத3ப���யவ:,ய�ேராத4 

மன:�ேலஶா: ந-ய'� மம ஸ	வதா3 | 10  
 

ஸ	வம�க3ள மா�க3}ேய ஶிேவ ஸ	வா�த2 ஸாதி4ேக | 

ஶர.ேய �	ய�ப�3ேக ெகௗ3: நாராயண� நேமாÅ��ேத | 11 
 

ஶா'தாகார� 44ஜக3ஶயன� ப�3மனாப4� ஸுேரஶ� |  

வ�-வாகார� க3க3னஸ�3�ஶ� ேமக4வ	ண� ஶுபா4�க3� |  

லKமLகா'த� கமலனயன� ேயாகி3C��3�4யான-க3�ய� |  

வ'ேத3 வ�6J� ப4வப4யஹர� ஸ	வேலாைகக 

 நாத2� || 12   
 

பா4ேனா பா4�கர மா	�தா.ட3 ச.ட3ர-ேம தி3வாகர ,  

ஆMரா-ேரா�3ய-ைம-வ	ய -Nய� 4�ரா�-ச ேத3ஹி ேம | 13 

அனாயாேஸன ஸாc#ய� வ�னா த3இDேயன ஜ�வன�,  

ேத3ஹி ேம ��பயா ஶ�ேபா4 �வய� ப4�திமச?சலா� | 14 

பா3ேலாÅஹ� பா3ல43�3தி4-ச பா3லச'�3ரா	க ேஶக2ர,  
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நாஹ� ஜாேன தவா	சைன %�யதா� க ணான+ேத4 | 15  
 

அDயதா2 ஶரண� நா�தி �வேமவ ஶரண� மம த�மா� 

கா .ய பா4ேவன ர% ர% மேஹ-வர |  

ர% ர% மேஹ-வ: | 16 
    

அன'தேகாd �ரத3%ிண நம�காராD ஸம	பயாமி |  

19.4.10 உபசார�  
ஆவாஹிதா�4� ஸ	வா�4ேயா ேத3வதா�4ேயா நேமா நம: |  

1. ச2�ர� தா4ரயாமி   2. சாமேர வ �ஜயாமி  

3. வா�4ய� ேகா4ஷயாமி  4. '��த� த3	.ஶயாமி  

5. கீ3த� -ராவயாமி   6. ஆ'ேதா3ள+கா� ஆேராஹயாமி  

7. அ-வ� ஆேராஹயாமி 8. க3ஜ� ஆேராஹயாமி  

9. ரத2� ஆேராஹயாமி 

ஸம�த ராேஜாபசாராD-ேத3ேவாபசாராD ஸம	பயாமி ||  

19.4.11 சe ேவத3 பாராயண� 

அ…�3ன+மL ‡ேள 4 …ேராஹி†த�-ய…#ஞ�ய † ேத…3வ�� …�வ�ஜ‡� | 

ேஹாதா‡ர� ர�ன … தா4த†ம� | 

இ…ேஷ�ேவா …	 ேஜ�வா† வா …யவ†��ேதா2 பா …யவ†��த2 

ேத…3ேவா வ†�ஸவ� …தா �ரா	ப †ய�… -ேர6ட †2தமாய … க	ம †ேண |  

அ�3ன … ஆயா†ஹி வ �…தேய † �3�ணா …ேனா ஹ…Pய தா†3தேய | 

நிேஹாதா† ஸ�2ஸி ப3	 ….ஹிஷி† |  
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ஶDேனா† ேத…3வ �ர…ப�46ட†ய… ஆேபா† ப4வ'� ப>…தேய ‡ | 

ஶ�Æேயார…ப�4�ர†வ'� ந: ||  

19.4.12 ஆப_த�ப3 �ெரௗத ஸூ
ர |ராண வா)யா: 

அதா2ேதா த3	.ஶ�	ணமாெஸௗ Pயா�2யா�யா …ம: | 

�ராதர�3ன+ேஹா�ர� ஹு�வா |  

அDய-மாவஹன�ய� �ரண �ய | அ�3ன�நDவா த3தா4தி |  

ந க3த-NேயாÅDயம�3ன+� �ரணயதி |  

(-ெரௗத ஸூ�ர வா�ய:)  

பN�ராணாய ஸா[4னா� Æவ�னாஶாய ச �36��தா� | 

த4	ம ஸ��தா2பநா	�தா2ய ஸ�ப4வாமி Mேக3 Mேக3 | 

(4ராண வா�ய: ) 

19.5 ந-தி3ேக�வர �ஜா  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …ேரா� | அ�யா� க4.ட2யா� 

ந'தி3ேக-வர� �4யாயாமி | ஆவாஹயாமி | �நான� 

ஸம	பயாமி | (ஶிவாப�4ேஷக நி	மா1ய த�	�த2� அப�4ஷி;யா) | 

�நானான'தர� ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  
க3'த4-46ப [4ப-த�3ப� ஸகலாராத4ைன� �வ	சித� |  

ஓ� �4	44வ…�ஸுவ …: | த�2ஸ†வ� …�	-வேர‡.ய� 

ப4	ேகா†3ேத…3வ�ய † த�4மஹி | தி4ேயா … ேயா ந†: �ரேசா…த3யா‡� | 
ேத3வ ஸவ�த: �ரஸுவ: | ஸ�ய� �வ	ேதன பNஷி?சாமி | 

(ரா�ெரௗ - �த� �வா ஸ�ேயன பNஷி?சாமி) |  
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ஓ� ந'தி3ேக-வராய நம: |  

அ��த� ப4வ� | அ��ேதாப�தரணமஸி |  

ஓ� �ராணாய �வாஹா: | ஓ� அபானாய �வாஹா: |  
ஓ� Pயானாய �வாஹா: | ஓ� உதா3னாய �வாஹா: |  

ஓ� ஸமானாய �வாஹா: | ஓ� �3ரCமேண �வாஹா: | 
 

பா3ண ராவண ச.ேட3ஶ ந'தி3 �4��கி3Nடா3த3ய: , 

மஹாேத3வ�ரஸாேதா3ய� ஸ	வ� �3�Cண'�  

ஶா�ப4வா: || ஓ� ந'தி3ேக-வராய நம: | 

நி	மா1யேத3வதா�4ேயா நம: |  

ஶிவநி	மா1ய� ஸம	பயாமி | அ��தாப�தா4னமஸி | 

ஆசமன �ய� ஸம	பயாமி |  
 

ஈஶான� ஸ	வ †வ��4யா …னா …-மL-வர� ஸ	வ†�4தானா …� 

�3ரCமாதி†4பதி …	-�3ரCம…ேணா�தி†4பதி …	- �3ரCமா† ஶி…ேவா 

ேம† அ�� ஸதா3ஶி …ேவா� ||  

ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | ஓ� ஹர | 
(அன'தர� Gஶ�தி ப?சா%:ம'�ர� ஜேப�- see Chapter  11.6 ) 

C��ப�3ம க	ண� காம�3�4ய� உமயா ஸஹ ஶ�கர,  

�ரவ�ஶ �வ� மஹாேத3வ ஸைவராரைண� ஸஹ |  

இதி நி	மா1ய� ஆ�4ராய �ேதா�ராதி3க� பேட2� | 
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19.6 fமா �ரா த2னா 
யத2%ர-பத3�4ர6ட� மா�ராஹ�ன� � ய� ப4ேவ� |  

த� ஸ	வ� %�யதா� ேத3வ நாராயண நேமா���ேத | 1 
 

வ�ஸ	க3-ப�3'�3-மா�ராண� பத3-பாதா3%ராண� ச 'cனான+ 

சாதிN�தான+ %ம�வ க ணான+ேத4 (4 ேஷா�தம) | 2 
 

ம'�ர ஹ�ன� �Nயா ஹ�ன� ப4�தி ஹ�ன� 

மேஹ-வர(ஸுேர-வர) |  

ய��ஜித� மயா ேத3வ பN�	ண� தத3�� ேத | 3 
 

காேயன வாசா மனேஸ'�3Nைய	வா, 43�3�4யா�மனா வா 

�ர��ேத� �வபா4வா� | கேராமி ய�4ய� ஸகல�, பர�ைம 

நாராயணாேயதி ஸம	பயாமி | 4 
 

கரசரண ��த� வா�காயஜ� க	மஜ� வா, -ரவண நயனஜ� 

வா மானஸ� வா�பராத4� | வ�ஹிதமவ�ஹித� வா 

ஸ	வேமத� %ம�வ ஜய ஜய க ணா�3ேத4  

G மஹாேத3வ ஶ�ேபா4 || 5 
 

G  �3ர� ந ஜானாமி , ந ஜானாமி சமக� |  

ஸூ�தான+ ந ஜானாமி, ந ஜானாமி �ேதா�ராண� |  

ஆவாஹன� ந ஜானாமி, ந ஜானாமி வ�ஸ	ஜன� |  

�ஜா வ�தி4� ந ஜானாமி, %ம�வ பரேம-வர || 6 
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அDயதா ஶரண� நா�தி �வேமவ ஶரண� மம | 

த�மா� கா .ய-பா4ேவன ர% ர% மஹா�ரேபா4 | 7 
 

ய�ய ����யா ச நாேமா��யா தப: �ஜா �Nயாதி3ஷு |  

'cன� ஸ��	ணதா� யாதி ஸ�4ேயா வ'ேத3 தம;Mத� |  

அனயா �ஜயா ஸபNவார- G ஸா�ப3பரேம-வர:  

�:யதா� |  
ஓ� த�2ஸ� �3ரCமா	பணம�� | 
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20 ஆஶ ீவாத3�,_வ_தி வசன�  
�வ�தி ம'�ரா� ஸ�யா� ஸப2லா� ஸ'�வ�தி 

ப4வ'ேதாÅ"�3�Cண'� | 1 (ததா2�� ) 

 

�வ�தி �ரஜா�4ய: பNபாலய'தா� 'யாேயன மா	ேக3ண 

மஹ�� மஹ�ஶா: |  

ேகா3�3ராCமேண�4ய- ஶுப4ம�� நி�ய� Æேலாகா� 

ஸம�தா� ஸுகி2ேனா ப4வ'� || 2  

(ததா2��)  
 

அனேயா	த3�ப�ேயா: (5மார�ய 5ம	யா-ச) ேவேதா3�த� 

த�3	க4மாM6ய� �4யாஸுNதி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 3 (ததா2��) 

 

..... Iஹூ	�த� ஸுIஹூ	ேதா �4யாஸுNதி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 4. (ததா2��) 

 

த1ல�3னாராேப%யா ஆதி3�யானா� நவானா� 

�3ரஹாணாமா"x1ய� �4யாஸுNதி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 5 (ததா2��) 
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ேய ேய �3ரஹா- ஶுப4�தா2ேனஷு �தி2தா: ேதஷா� 

�3ரஹாணா� ஶுப4�தா2ன-ப2லாவா�தி-ர��வ�தி 

�4யாஸுNதி ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ�3�Cண'� || 6 

(ததா2��) 

 

அனேயா	த3�ப�ேயா: ஆM	ப3ல� யேஶா வ	ச: பஶவ� 

�ைத	ய ஸி�3தி4	லKமி: %மா கா'தி�ஸ�353ணா 

ÅÅன'ேதா நி�ேயா�2ஸேவா நி�யG	 நி�ய ம�க3ள-

மி�ேயஷா� ஸ	வதா3 Åப�4P��3தி4	 ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 7 (ததா2��) 

 

ஸ	ேவ ஜனா: நிேராகா3 நி ப�3ரவா� ஸதா3சார ஸ�பDனா 

ஆg4யா நி	ம�2ஸரா த3யாலவ-ச �4யாஸுNதி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 8 (ததா2��) 

 

ேத3ேஶாÅய� நி ப�3ரேவாÅ�� | ஸ	ேவ ஜனா� ஸுகி2ேனா 

ப4வ'� | ஸம�த ஸ'ம�க3ளான+ ஸ'� | 9 (ததா2��) 

 

அேனன �ஜாவ�ேத4ன ப4க3வாD ஸ	வா�மக� ஸபNவார- 

G ஸா�ப3பரேம-வர ஸு�:த� ஸு�ரஸDேனா வரேதா3 

�4�வா ...... அ�ய யஜமான�ய, (ஏத� ஸமாஜ�தானா�, 

க	ம�ரவ	தகானா�, �ேரா�2ஸாஹகானா�, 
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ஸாஹாQயகா:ணா�, நானா�3ரPய தா3��காணா�, 

த3	.ஶானா	த2 ஆக3தானா�, ஆகா3மி-யாணா�, அகி2ல-

�4ம.ட3ல-நிவாஸானா�, ஸா-Nத ப3'�4மி�ராணா�, 

ஸ	ேவஷா� மஹாஜனானா�/ ப4�தஜனானா� ) 

ஸ5f�ப3�ய,ஸ4�ரக�ய ஸ4�:க�ய ஸ�4ரா��க�ய  

ஸா-Nத ப3'�4ஜன-வ	க3�ய ச ே%ம-�ைத2	ய-ைத4	ய-

வ �	ய-வ�ஜய ஆMரா-ேரா�3ைய--வ	யாணா� 

அப�4P��3தி4�ரத3� ஸ	வதா3 த4	ம மதி�ரத3-ச 

ஸா�ப3பரேம-வர பாதா3ரவ�'த3ேயா: அச?சல நி6கபட 

ப4�திவாD �4யாஸுNதி ப4வ'ேதா 

மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 10 (ததா2��) 

 

அ�ம� �3�ேஹ வஸதா� �3வ�பதா3� ச�6பதா3� ச 

ஸ	ேவஷா� நிேராக3 �	ணாM6ய ஸி�3தி4�ரேதா3 

�4யாஸுNதி ப4வ'ேதா மஹா'ேதாÅ"�3�Cண'� || 11 

(ததா2��)  
 

உ�தேர க	மண� அவ��4னம�� |  

உ�தேரா�தரா-ப�4P��3தி4ர�� || 12 (ததா2��) 

 



403 

vedavms@gmail.com                           Page 403 of 422 

20.1 �ராஶன� �ரஸாத3 வ^நிேயாக3� த3fிண 

_வக̀ரண�  
20.1.1 ஶ!க2த` த2 �ேராfண�  

ஶ�க2ம�3�4ேய �தி2த� ேதாய� �4ராமித� ேகஶேவாபN |  

அ�க3ல�3ன� ம"6யாண� �3ரCமஹ�யா  

Mத� த3ேஹ� | 

20.1.2  (அப^4ேஷக) த̀ த2�ராஶன�  

ஸாள�3ராம ஶிலாவாN பாபஹா: ஶ:Nணா� 

ஆஜDம��த பாபானா� �ராய-சி�த� தி3ேன தி3ேன || 

அகால���M-ஹரண� ஸ	வPயாதி4நிவாரண�  

ஸ	வபாப%யகர� ஶிவபாேதா3த3க� ஶுப4� | 

20.1.3 பrசக3vய �ராஶன�  

ய�வ� அ�தி2க3த� பாப� ேத3ேஹ தி6ட2தி மாமேக  

�ராஶன� ப?சக3Pய�ய த3ஹ� அ�3NNவ இ'த4ன� | 

20.1.4 �ரஸாத3 வ^னiேயாக3� (யஜமான) 
(just indicative only) 

ஶ…தமா†ன� ப4வதி ஶ…தாM…: 4 †ஷ-ஶ…ேத'�3N†ய… 

ஆM†6ேய…ேவ'�3N …ேய �ரதி †தி6ட2தி | 1 
 

G	-வ	ச†�வ …-மாM†6ய…-மாேரா‡�3ய…மாவ �†தா …4-;ேசா2பா†4மான� 

மஹ�…யேத‡ | தா …4Dய� த…4ன� ப …ஶு� ப …3ஹு4†�ரலா …ப4� 

ஶ…தஸ‡�வ�2ஸ …ர� த�…3	க4மாM†: || 2 
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% …�ர�ய … ராஜா … வ †ேணாÅதி4ரா …ஜ: |  

ந%�ராணாóè ஶ…தப�†4ஷ …-�வஸி †6ட2: |  

ெதௗ ேத…3ேவ�4ய†: ��Jேதா த�…3	க4மாM†: | 3 
 

ஸா��3ரஹ….ேய6gயா† யஜேத |  

இ…மா� ஜ…னதா …óè … ஸ��3�1Cணா … ந�தி † |  
�3வாத†3ஶா ர�ன � ரஶ …னா ப †4வதி |  

�3வாத†3ஶ… மாஸா‡� ஸ�Æவ�2ஸ …ர: |  

ஸ�Æவ�2ஸ …ர ேம …வா வ† 'ேத4 | ெமௗ …�ஜ� ப†4வதி |  

ஊ	�ைவ I?சா‡: | ஊ	ஜ†ேம …வா வ† 'ேத4 |  

சி …�ரா ந% †�ர� ப4வதி | சி …�ர� Æவா ஏ…த� க	ம † |  
யத†3-வேம…த4� ஸ�� †�3�4ைய ||  4 
 

ய…ஶ�கா†ர…� ப3லா†வ'த� �ர…44�வ‡� தேம …வ ரா‡ஜாதி …4 

பதி†	.ப3�4வ | ஸ�கீ‡	ண நாகா3-வ … பதி †	னராணா …� 

ஸும…�க31ய‡� ஸதத� த�…3	க4மாM†: || 5 
20.1.5 த3fிண _வக̀ரண�  

ஹி	ணயக3	ப4-க3	ப4�த2� ேஹம ப>3ஜ� ப�3பா4வேஸா: 

அன'த 4.ய ப2லத3மத- ஶா'தி� �ரய;ச2ேம | அ�மிD 

 �3ைரகாத3ஶDயா�2ய* (யேதா2சித�* ) மஹா�ராய-சி�த 

க	மண� த�ப2ல �வ �கரணா	த2� உ�தத3%ிணா 
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�ர�யா�ராய�ேவன இத3� ஹிர.ய� �ஜாஜப க	���4ேயா 

�3ராCமேண�4ேயா� ஸ��ரத3ேத3 |  

நம: | ந மம | ஓ� த�2ஸ� |  

ஓ� த�2ஸ� �3ரCமா	பணம�� || 

------------------------------------- ஶுப4�--------------------------------- 
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21  Appendix 
21.1 ஶிவாkேடா
தர-ஶத-நாமாவளi: 
1. ஓ� ஶிவாய நம:        

2. ஓ� மேஹ-வராய நம:   
3. ஓ� ஶ�ப4ேவ நம:     

4. ஓ� ப�னாகிேன நம:  
5. ஓ� ஶஶிேஶக2ராய நம:     

6. ஓ� வாமேத3வாய நம: 

7. ஓ� வ�lபா%ாய நம:     

8. ஓ� கப	தி3ேன நம:  

9. ஓ� ந�லேலாஹிதாய நம:     

10. ஓ� ஶ�கராய நம:  
11. ஓ� ஶூலபாணேய நம:     

12. ஓ� க2gவா�கி3ேன நம: 

13. ஓ� வ�6Jவ1லபா4ய நம:    

14. ஓ� ஶிப�வ�6டாய நம:  
15. ஓ� அ�ப�3காநாதா2ய நம:    

16. ஓ� Gக.டா2ய நம: 

17. ஓ� ப4�தவ�2ஸலாய நம:    

18. ஓ� ப4வாய நம:  

19. ஓ� ஶ	வாய நம:     

20. ஓ� �Nேலாேகஶாய நம:  
21. ஓ� ஶிதிக.டா2ய நம:    
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22. ஓ� ஶிவாவ�Nயாய நம: 
23. ஓ� உ�3ராய நம:     

24. ஓ� கபாலிேன நம: 
25. ஓ� காமாரேய நம:     

26. ஓ� அ'த4காஸுர ஸூத3னாய நம: 

27. ஓ� க3�கா3த4ராய நம:    

28. ஓ� லலாடா%ாய நம: 
29. ஓ� காலகாலாய நம:    

30. ஓ� ��பாநித4ேய நம: 

31. ஓ� ப>4மாய நம:     

32. ஓ� பரஶுஹ�தாய நம: 
33. ஓ� ��க3பாணேய நம:    

34. ஓ� ஜடாத4ராய நம: 

35. ஓ� ைகலாஸவாஸிேன நம:    

36. ஓ� கவசிேன நம: 
37. ஓ� கேடா2ராய நம:     

38. ஓ� �N4ரா'தகாய நம: 
39. ஓ� P�ஷா�காய நம:    

40. ஓ� P�ஷபா4lடா4ய நம:  

41. ஓ� ப4�ேமா�3[4லித வ��3ரஹாய நம:   

42. ஓ� ஸாம�Nயாய நம:  
43. ஓ� �வரமயாய நம:    

44. ஓ� �ரய>j	�தேய நம: 
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45. ஓ� அந�-வராய நம:    

46. ஓ� ஸ	வ#ஞாய நம: 
47. ஓ� பரமா�மேன நம:    

48. ஓ� ேஸாமஸூ	யா3�ன+ ேலாசனாய நம: 

49. ஓ� ஹவ�ேஷ நம:     

50. ஓ� ய#ஞமயாய நம: 
51. ஓ� ேஸாமாய நம:     

52. ஓ� ப?சவ��ராய நம: 
53. ஓ� ஸதா3ஶிவாய நம:    

54. ஓ� வ�-ேவ-வராய நம: 
55. ஓ� வ �ரப4�3ராய நம:    

56. ஓ� க3ணநாதா2ய நம: 

57. ஓ� �ரஜாபதேய நம:    

58. ஓ� ஹிர.யேரதேஸ நம: 
59. ஓ� �3	த4	ஷாய நம:    

60. ஓ� கி3:ஶாய நம:  

61. ஓ� கி3Nஶாய நம:     

62. ஓ� அனகா4ய நம: 

63. ஓ� 44ஜ�க3 �4ஷணாய நம:  

64. ஓ� ப4	காய நம: 

65. ஓ� கி3Nத4Dவேன நம:    

66. ஓ� கி3N�Nயாய நம: 

67. ஓ� ���திவாஸேஸ நம:    



409 

vedavms@gmail.com                           Page 409 of 422 

68. ஓ� 4ராராதேய நம: 
69. ஓ� ப4க3வேத நம:      

70. ஓ� �ரமதா2தி4பாய நம:  

71. ஓ� ���M?ஜயாய நம:   

72. ஓ� ஸூKமதனேவ நம: 
73. ஓ� ஜக3�3Pயாப�ேன நம:    

74. ஓ� ஜக3�3 53ரேவ நம: 

75. ஓ� Pேயாமேகஶாய நம:    

76. ஓ� மஹாேஸன ஜனகாய நம: 
77. ஓ� சா வ��ரமாய நம:    

78. ஓ�  �3ராய நம: 

79. ஓ� �4தபதேய நம:     

80. ஓ� �தா2ணேவ நம:  

81. ஓ� அஹி	 (அஹேய) 43�4Dயாய நம:    

82. ஓ� தி3க3�ப3ராய நம: 

83. ஓ� அ6டj	�தேய நம:    

84. ஓ� அேநகா�மேன நம: 
85. ஓ� ஸா�வ�காய நம:            

86. ஓ� ஶு�3த4வ��3ரஹாய நம: 

87. ஓ� ஶா-வதாய நம:     

88. ஓ� க.ட3பரஶேவ நம: 

89. ஓ� அஜாய நம:             

90. ஓ� பாஶவ�ேமாசகாய நம:  
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91. ஓ� ��டா3ய நம:     

92. ஓ� பஶுபதேய நம: 
93. ஓ� ேத3வாய நம:     

94. ஓ� மஹாேத3வாய நம: 

95. ஓ� அPயயாய நம:     

96. ஓ� ஹரேய நம: 
97. ஓ� �ஷத3Dதப�4ேத3 நம:    

98. ஓ� அPய�தாய நம: 
99. ஓ� த3%ா�3�4வரஹராய நம:  

100. ஓ� ஹராய நம:  
101. ஓ� ப4க3ேன�ரப�4ேத நம:  

102. ஓ� அPய�3ராய நம: 

103. ஓ� ஸஹ�ரா%ாய நம:   

104. ஓ� ஸஹ�ரபேத3 நம: 

105. ஓ� அபவ	க3�ரதா3ய நம:   

106. ஓ� அன'தாய நம: 
107. ஓ� தாரகாய நம:     

108. ஓ� பரேம-வராய நம: || 
 
ய��Nஸ'�3�4ய� பேட2Dன+�ய� நாம நாேமா6ேடா�தர� 

ஶத� | ஶத �3ர�NராP��யா ய� ப2ல� லப4ேத நர: | 
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த� ப2ல� �ரா�"யாDன+�ய� ஏகாP��யா ந ஸ�ஶய: | 

ஸ���3வா நாமாப�4: �#ய 5லேகாd� ஸI�3த4ேர� || 

 

ப�31வப�ைர: �ரஶ�ைத-ச 46ைப-ச �ளtத3ைள: | 

திலா%ைத	 யேஜ�3ய�� ஜ�வI�ேதா ந ஸ�ஶய: || 

(�கா'த3 4ராண�) 
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22 � ேபா3தா4யன மஹா$யாஸ 

ஸூ
ராண^ 
 
Mahanaaysa vidhi of Bodhaayna Rishi is appearing in  
"Bodhayana Gruhya SheSha SutraM” – Chapter 6.9. 
Here BodhayanamaharShi is giving the mahanyaasa in a capsule form.  
He is directly teaching the mahanyaasa method  

(வ�தி4� Pயா�2யா�யாம:)  
 

ஓ� அதா2த: ப?சா�க3 �3ராணா�  'யாஸ�	வக� 

ஜபேஹாமா	;சனாப�4ேஷகவ�தி4� Pயா�2யா�யாம: || 

(ப?சா�க3 �3ர�ய அயம	�த2: ப?ச�ரகாரா: அ�க3 

'யாஸா: ேயஷு ேத ப?சா�க3  �3ரா: | ஏவ� ஷட3�க3 
 �3ர�யாப� ஷg�ரகாரா: அ�க3 'யாஸா: ய�ய ஸ: 

இ�ய	�த2: |  

த�ர ஶிகா2�3ய��ரப	ய'த� ஏக�N�ஶத3�க3 'யாஸ:  

தி3�3ப3'த4 ஸஹித: �ரத2ம: ) 

 

'யாஸ� 1 - (ஶிகா2�3ய��ரப	ய'த� ஏக�N�ஶத3�க3 

'யாஸ: தி3�3ப3'த4 ஸஹித: �ரத2ம:) 

 
1. யாேத  �3ேரதி ஶிகா2யா� |  

அ�மிD மஹ�ய	ணவ இதி ஶிரஸி |  
ஸஹ�ராண �தி லலாேட |  
ஹ(��)ஸ: ஶுசிஷதி3தி �4 ேவா	ம�3�4ேய | 
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�	ய�ப3க� யஜாமேஹ இதி ேந�ரேயா: |    

நம: � �யாேயதி க	ணேயா: | 
மான�ேதாக இதி  நாஸிகாயா� | அவத�ேயதி Iேக2 |  

ந�ல�3:ெவௗ �3ெவௗ க.ேட2 |  

நம�ேத அ��வாMதா4ேயதி பா3Cேவா: |  

யா ேத ேஹதிN�Mபபா3Cேவா: |   

பNேணா  �3ர�ய ேஹதிNதி மண�ப3'த4ேயா: |   

ேய த�	�தா2ன�தி ஹ�தேயா: |  

ஸ�3ேயாஜாதமிதி ப?சா"வாகாD ப?ச�வ�53qஷு |    

நேமா வ: க ிNேக � 4ய இதி C த3ேய |    

நேமா க3ேண�4ய இதி ��6ேட2 |    

நேமா ஹிர.யபா3ஹவ இதி பா	-வேயா: |  

வ�#ய� த4"Nதி ஜட2ேர |    

ஹிர.யக3	ப4 இதி  நாெபௗ4 | மL�46டேமதி கgயா� |    

ேய �4தானாமதி4பதய இதி 53Cேய |  

ேய அDேன6வ��ய.ட3ேயா: | 

ஸஶிரா ஜாதேவதா3 இ�யபாேன |  

மாேனா மஹா'தமி�M	ேவா: |  
ஏஷேத  �3ர பா4க3 இதி ஜா'ேவா: |  

ஸ(��)��6டஜிதி3தி ஜ�க4ேயா: | 

வ�-வ� �4தமிதி 531ப2ேயா: | ேய பதா2மிதி பாத3ேயா: |  

அ�3�4யேவாசதி3தி கவச� |   

நேமா ப�31மின இ�Mபகவச� | 
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நேமா அ��  ந�ல�3:வாேயதி � த�ய� ேந�ர� |  

�ரI?ச த4Dவன இ�ய��ர� |  

ய ஏதாவ'த-ேசதி தி3�3ப3 'த4: || 
 

'யாஸ� 2 - (j	�3தா4தி3பாதா3'த� த3ஶா��க3 'யாஸ: 

�3வ�த�ய: ) 

 

2. ஓ�  நேமா ப4க3வேத  �3ராேயதி  நம�காராD 'யேஸ� |  
 

i) ஓ� கார� j	�3�4ன+ வ�'ய�ய நகார�  நாஸிகா�3ரத: |  

ேமாகார� [ லலாேட ைவ ப4கார� Iக2ம�3�4யத: ||  

ii) க3கார� க.ட3ேத3ேஶ � வகார� C�தி3 வ�'யேஸ� |  

  ேதகார� த3%ிேண ஹ�ேத  கார� வாமேதா  'யேஸ� ||  

iii) �3ராகார� நாப�4ேத3ேஶ � யகார� பாத3ேயா	 'யேஸ� ||  
 

 'யாஸ� 3  - பாதா3தி3j	�3தா4'த� ப?சா�க3 'யாஸ: 

��த�ய:  
 

3.   i) ஸ�3ய� ச பாத3ேயா	'ய�ய வாம� 

'ய�ேயா ம�3�4யத: | 

அேகா4ர� C�தி3 வ�'ய�ய Iேக2 த� 4 ஷ�  'யேஸ� ||  

ii) ஈஶான� j	�3த4ன+ வ�'ய�ய ஹ�ேஸா நாமஸதா3ஶிவ: | 

ஹ�ஸ ஹ�ேஸதி ேயா �3lயா�3த4�ேஸா (�3lயா� 

ஹ�ேஸா)  நாம ஸதா3ஶிவ: |  

iii) ஏவ�  'யாஸவ�தி4� ���வா தத: ஸ�4டமாரேப 4� |  
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iv)  �ராதாரமி'�3ர�, �வ'ேநா அ�3ேன, ஸுக3'ந: ப'தா 2� , 

அஸு'வ'த� , த�வா யாமி, ஆ ேநா நிM�3ப�4: |  

வய(��)ேஸாம, தமLஶான� , அ�ேம  �3ரா, �ேயாநா 

��தி2வ ��ேயத� ஸ�4ட� இ'�3ராதி3 தி3%ூ வ�'ய�ய; 

ஏவேமவா�மன+ ேஷாட3ஶெரௗ�3:கரண� ���வா 

வ��4ரt�ய"வாேகன ஸா"ஷ�ேக3ண ||  

v)  �வக3�தி2க3ைத: ஸ	வபாை ப : �ரI;யேத 

ஸ	வ�4ேத6வபராஜிேதா ப4வதி |   

தேதா �4த�ேரத ப�ஶாச �3ரCமரா%ஸ ய% யம[3த 

ஶாகின � டா3கின � ஸ	ப -வாபத3 P�-சிக 

த�கரா�3cப�3ரவா�3-cபகா4தா: || 

vi) ஸ	ேவ (�3ரஹா: ) #வல'த� ப-ய'� |   மா� ர%'� |  
 

 'யாஸ� 4  - 53Cயாதி3ம�தகா'த ஷட3�க3 'யாஸ: 

ச�	�த2:  

 

4. மேனா#ேயாதி:, அேபா3�3�4ய�3ன+:, அ�3ன+	j	�3தா4, 

j	�3தா4ன�, ம	மாண� ேத, ஜாதேவதா3,  

இதி 53Cய-நாப�4-C�த3ய-க.ட2-Iக2-ஶிரா��யப�4ம'�Qர 

ஆ�மர%ா க	�தPயா �3ரCமா�ம'வத3��ஜ- 

ேத�ய"வாேகன |  
 

'யாஸ� 5 - C�த3யா�3ய ��ரா'த� ஷட3�க3 'யாஸ: 

ப?சம:  
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5.  ஶிவஸ�க1ப� C�த3ய�, 4 ஷஸூ�த� ஶிர:, 

உ�தரநாராயண� ஶிகா2, அ�ரதிரத2� கவச�,  

�ரதி4 ஷ�3வய�  ேந�ர�, ஶத �3Nயமி�ய��ர� |  
korvai for SivasangkalpaM  

       1.  ேயேனத3� , ேயன க	மாண�, ேயனக	மா.யபேஸா,  

ய� �ர#ஞான(��), ஸுஷாரதி2	, ய�மி''�ேசா, யத3�ர 

ஷ6ட2� , ய#ஜா�3ரேதா, ேயேனத3� , ேயன �3ெயௗ:  

��தி2வ � த3ஶ | 

2.  ேய மேனா C�த3ய, மசி '�ய, ேமகா ச, ேய ப?ச, 

ேவதா3ஹேமத� , ய�ேயத3� த�4ரா: , பரா� பரதர� ைசவ,  

பரா� பரதேரா �3ரCமா, யா ேவதா3தி3ஷு,  

ேயா ைவ ேத3வ� த3ஶ | 

3.  �ரயேதா, ேயாெஸௗ, ேகா3ப�4	 ஜு6ட�, ைகலாஸ ஶிக2ேர, 

�	ய�ப3க� , வ�-வத-ச%ு, -ச�ேரா ேவதா3',  

மாேனா மஹா 'த�, மான�ேதாக, �த(��) ஸ�ய� த3ஶ | 

4.  க�3 �3ராய, �3ரCமஜ#ஞான� , ய: �ராண ேதா , ய 

ஆ�மதா3, ேயா  �3ேரா, க3'த4�3வாரா� , ய இத3(��) 

ஶிவஸ�க1ப(��) ஸ�த�N(��)ஶ�. 
 
ப?சா�க3� ஸ���ஜேப� -  

ஹ(��)ஸ: ஶ ுச ிஷ� ,  �ரத�3வ�6J:, �	ய�ப3க� , 

த�ஸவ��	 P�ண�மேஹ, வ�6J	 ேயான+மிதி |  
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அ6டா�க3� �ரண�ய -  

ஹிர.யக3	ேபா4, ய: �ராண ேதா , �3ரCமஜ#ஞான� , 

மஹ�ெதௗ3: , உப-வாஸய, அ�3ேன  நய, 

யாேத அ�3ேன, இம� யம இ�ய6டா�க3� �ரண�ய |  

 
அதா2�மான� ஶிவா�மான� G �3ரlப� �4யாேய� |  

(*அதா2�மான�  �3ரlப� �4யாேய� ப?சIக2� ஶிவ� |   

இதி பாடா2'தர� |)  

i) ஶு�3த4�ப2dக ஸ�காஶ� �Nேந�ர� ப?சவ��ரக�  

 க3�கா3த4ர� த3ஶ44ஜ� ஸ	வாப4ரண �4ஷித� | 

ii)  ந�ல�3:வ� ஶஶா�கா�க� நாக3ய#ேஞாபவ �தின�  

Pயா�4ரச	ேமா�த:ய� ச வேர.யமப4ய�ரத3� |  

iii) கம.ட31வ%ஸூ�ேர ச த3தா4ன� ஶூலபாண�ன�  

#வல'த� ப��க3ளஜட� ஶிகா2ம�3�4ேயாத3தா4Nண�  

iv)அ��ேதநா�Wத� C�6ட� தி3Pயேபா4க3ஸம'வ�த�  

தி3�3ேத3வதா ஸமாM�த� ஸுராஸுர  நம���த� |  

v) நி�ய� ச ஶா-வத� ஶு�3த4� �4 வம%ரமPயய�  

ஸ	வPயாப�னமLஶான�  �3ர� ைவ வ�-வlப�ண� | 

ஏவ� �4யா�வா �3வ�ஜ: ஸ��� தேதா யஜனமாரேப4� |  

அதா2ேதா  �3ர�நாநா	சநாப�4ேஷகவ�தி4�  

Pயா�2யா�யாம: || 

ஆதி3த ஏவ த�	�ேத2 �நா�வா, உேத3�ய அஹத� வாஸ: 

பNதா4ய, ஶுசி: �ரயேதா � 3ரCமசா: ஶு�லவாஸா: , 



418 

www. vedavms.in                                Page 418 of 422 

ஈஶான�ய �ரதி��தி�  ���வா த�ய 

த3%ிணா�ர�ய�3ேத3ேஶ த'Iக2: �த ி2�வா,  

ஆ�மன+ ேத3வதா: �தா 2பேய� |  

 

 'யாஸ� 6 - அய� ஷ6ட2:  'யாஸ:  

 
6) �ரஜனேன �3ரCமா தி6ட2� |  

பாத3ேயா: வ �6J �தி6ட2� |   

ஹ�தேயா: ஹ ர�த ி6ட2� |  

பா3CேவாN'�3ர�தி6ட2� |    

ஜட2ேர அ�3ன+�தி6ட2� | C�த3ேய ஶிவ�தி6ட2� |    

க.ேட2 வஸவ�தி6ட2 '� | வ��ேர ஸர�வத� தி6ட2� | 

நாஸிகேயா	 வாM�தி6ட2� |   

நயனேயா-ச'�3ராதி3�ெயௗ �தி6ட2தா� |  

க	ணேயார-வ�ெநௗ �தி6ட2தா� |   

லலாேட  �3ரா�தி6ட2 '� | 

j	�3த4'யாதி3�யா�தி6ட2'� |  

ஶிரஸி மஹாேத3வ�தி6ட2� | 

ஶிகா2யா� வாமேத3வ�தி6ட2� |  

��6ேட2 ப�னாகீ �தி6ட�2 | 4ரத: ஶூq  �தி6ட2� | 

பா	-வேயா: ஶ ிவ ாஶ� கெரௗ  �த ி6ட2தா� | 

ஸ	வேதா வாM �தி6ட2� | தேதா ப3ஹ�: ஸ	வேதா� 3ன+	 

#வாலாமாலாபNP�த�தி6ட2� |  
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ஸ	ேவ6வ�ேக3ஷு ஸ	வாேத3வதா யதா2�தா2ன� 

தி6ட2'� |  மா� (ஸ5f�ப3� ) ர% '� |  

 
அ�3ன+	ேம வாசி -Nத இதி யதா2லி�க3� அ�கா3ன+ 

ஸ����-ய ஆ�மான� க3'த446ப[4பத�3ப  ைநேவ�3ைய: 

மானைஸ: ஆ ராத 4ேய� |  

 
அைத2ன� �ரஸாத3ேய� |  

 
ஆராதி4ேதா ம"6ைய��வ� ஸி�3ைத4	  

ேத3வாஸுராதி3ப�4: | 

ஆராத4யாமி ப4��யா �வா"�3ரஹாண (�வா� மா� 

�3�ஹாண) மேஹ-வர |  

 

ஆ�வா வஹ'� ஹரய: ஸேசதஸ : -ேவைதர-ைவ : 
ஸஹேக�ம�3ப�4: | வாதாஜிைத	 ப3லவ�3ப�4: 

மேனாஜைவராயாஹி ஶ�ீ4ர� மம ஹPயாய ஶ	ேவா� |    

�	ய�ப3கமிதி ச, இ�யாவாஹயதி, �தா2ப�ேத �  ந 

ஆவாஹன� |  
 
அத2 ஆஸன� | த3தா3தி ஸ�3ேயா ஜாதமிதி |  

ப4ேவ ப4வ இதி பா�3ய� |  

ப4ேவா�3பா4வாய  நம: இ�ய	� 4ய� |  

வாமேத3வாய  நம: இ�யாசமன �ய� |  
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அைத2ன� �நபயதி |    

ஆேபா ஹி6டா2தி3ப�4: த ி��ப�4:, ஹிர.ய வ	ணா இதி, 

பவமான: ஸ ுவ 	ஜன : இ�ய"வாேகன மா	ஜய��வ ா ,  
ஸ	ேவா ைவ  �3ர: , கயா  ந-சி�ர: , அேபா வா இத(��) 

ஸ	வ� இ�ேயைத-ச,  
வாமேத3வாய  நம: இத ி வ��ர� ,  

#ேய6டா2ய  நம: இ�Mபவ �த� ,  

 �3ராய  நம: இ�யாசமன �ய� , 

�ரணேவன �4ஷண� , காலாய  நம: இத ி க 3'த4� , 

கலவ�கரணாய  நம: இ�ய% தா' ,  
ப3லவ�கரணாய  நம: இத ி 46ப� ,  

ப3லாய  நம: இத ி[ 4ப�, 

ப3ல�ரமத2நாய  நம: இத ி த �3ப�,  

ஸ	வ�4தத3மநாய  நம: இத ி  ைநேவ�3ய� , 

மேனாDமனாய  நம: இத ி தா�� 3ல� த3தா3தி |  

 

அதா2�ைம அ6டப�4	 ம'�ைர: அ6ெடௗ  46பாண � 

த3தா3தி ’ப4வாய ேத3வாய நம:’ இ�யாத ி3 |    

அதா2�ய அேகா4ரத�lபதி6ட2ேத 

அேகா4ேர�4ேயாத2ேகா4ேர�4ய: இத ி, 

அத2  �3ரகா3ய�:� ஜேப�, த� 4 ஷாய வ��3மஹ இதி 

ஶத���வ: அ பNம ித  ���வ: வ ா  த 3ஶவார� வா |   
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அைத2ன� ஆஶிஷமாஶா�ேத, ஈஶான: ஸ	வவ �� 3யாநா� 

இதி |  
 

அத2�ய j	�3த4ன+ ஹிர.யகலேஶன ஸ'தததா4ரா�  

நிஷி?ேச� | ம�4நா ஸ	ப�ஷா பயஸா ேச%ுரேஸன  

ஆ�ரரேஸன வா  நாள+ேகேராத3ேகன வா தத3லாேப4 உத3ேகன  

வா  நம�ேத  �3ரம'யவ இ�ேயகாத3ஶா"வாகாD ஜேப� |  

ஜபா'ேத அ�3நாவ�6J ஸேஜாஷேஸ�ேயகாத3ஶா"வாகாD  

�ர�ேயகேமகேமக� ஜேப� |  
ஸ	ேவஷா� பாேர 4னராராத4ேய� உ�தமாராத4ேனன |  

 

ேதன அப�4ஷி�ேதாத3ேகன அ%��4யா� இ�ய"வாேகன 

அ�3லி�கா3தி3ப�4-ச ஆ பாதா3� ஸ����-ய 

பாப%யா	�த�2 Pயாதி4வ�ேமா%ா	�த�2 Gகாம: ஶா 'திகாம: 

46dகாம: �6dகாம : ஆM6காம : ஆ ேரா� 3யகாம: 

ஏவ� 5	யா� |  ஏவ� x	வD ஸி�3தி4மவா�ேனாதி |  
 

ஆசா	யாய த3%ிணா� த3தா3தி | த3ஶ கா3: ஸவ�ஸா : 

ஸுவ	ண�4ஷிதா: P�ஷைப4காத3ஶா: தத 3லாேப4 ஏகா� 

கா3� த3�3யா� |   ஏகாத3ஶ �3ராCமணாD ேபா4ஜேய� | 

அ-வேமத4�ர�ஸஹ�ரப2லமவா�ேனாத��யாஹ ப4க3வாD 

ேபா3தா4யன: |  
 

|| இதி ேபா3தா4யன மஹ	ஷி �ரண �தான+  

மஹா'யாஸ ஸூ�ராண� ||  
----- ஶுப4� ---- 
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(Mahanaaysa vidhi Of  Bhodhayna appearing in "Bhodhayna gruhya 
SeSha sutraM - 6.9") 
 

Books referred for “Bodayana sootrani” 
1. BodhayanIya brahmakarma samuccayaH, Page 785, Chapter -  
"mahanyAsa vidhi" 
2. "Mahanyaasam" book by R. S.  Vadhyaar and Sons, Kalpathi, Palaghat.. 
Tamil compilation dated 05.06.2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


