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ஶ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நமஃ
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(The list is Hyperlinked to the text)

யஜுர் உபகர்ம
கணமகர்ஷீத் மந்யுரகர்ஷீத் ஜபம்
கண்ட ருஷி தர்பேம்
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ஶ்ரீஃ
யஜுர் உபகர்ம
கணமகர்ஷீத் மந்யுரகர்ஷீத் மஹ மந்த்ர ஜபம்
After the ritual bath, wear fresh clothes (maDi clothes), and face East::

ஆசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ ----(ஸ்தலஶுத்தி ப்பக்ஷணம், ஆஸம்) ப்ரேயமம் ::

ஓம் பூஃ, ஓம் புவஃ, ஓம் ஸுவஃ, -----ததவ, ணதவத, குரு வந்தநம்
ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பப்பஹ்நண நஃ
ஶ்ரீ த்நவதீ ஸநத ஶ்ரீ வங்கேஶன நஃ
ஶ்ரீ விஷ்ணவ பநத்ந நஃ
ஶ்ரீநத பநநுஜன நஃ
ஶ்ரீ நிகநந்த நஹதஶிகன நஃ
ஶ்ரீ ஸயிபம்
ஓம் அஸ்நத் குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் பந குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் ஸர்வ குருப்ன நஃ
ஶ்ரீமணத ஶ்ரீ ஆதிவண் ஶடணகப யதீந்த்ர மஹ ணதஶிகய நமஃ

நத பிதன நஃ

னஸ்னவத்க்த ஜர்திஹந்துஃ
பித்ருத்வநந்னஷ்வவிசர்ன தூர்ணம் |
ஸ்தம்வதபஸ்தநந்னலப்னம்
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹம் ஶபணம் ப்பத்ன ||
ஶ்ரீநந் வங்கேதர்னஃ கவிதர்கிககஸரீ |
வதந்த சர்ன வர்னந ஸந்நிதத்தம் ஸதஹ்ருதி ||
குருப்னஸ்தத் குருப்னஶ்ச நவகநதீநஹ |
வ்ருணீநஹ ச தத்பத்னௌ தம்தீ ஜகதம் தீ ||
ஶ்ரீநந்பீஷ்ே வபத | த்வநஸ்மி ஶபணம்கதஃ||
ஸ்வஶஷ பூத நன ஸ்வீனஃ ஸர்வ ரிச்சதஃ |
விததும் ப்ரீதநத்நம் தவஃ ப்பக்பநத ஸ்வனம் ||
ஶுக்லம்பதபம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்பஸந்வதம் த்னனத் ஸர்வ விக்ஶந்தன ||
னஸ்ன த்விபத வக்த்பத்னஃ ரிஷத்னஃ பஃஶதம் |
விக்ம் நிக்ந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸம் தநஶ்பன ||
ஸங்கல்பம் ::

(hold the palms in sa~gkalpa mudra)

ஹரிஃ ஓம் தத் ஸத் ஶ்ரீகவிந்த கவிந்த கவிந்த
அஸ்ன ஶ்ரீ கவத நஹ புருஷஸ்ன விஷ்ணபஜ்ஞன
ப்பவர்தநஸ்ன ஆத்ன ப்பஹ்நண (ப்பஹ்நணஃ) த்விதீன
பர்த ஶ்ரீ ஶ்வதவபஹ கல் வவஸ்வத
நந்வந்தப கலியுக ப்பதந த (ஜம்பூ த்வீ, பத
வர்ஷ, பத கண்ே, ஶகப்த, நபஃ தக்ஷிண
ர்ஶ்வ) அஸ்மிந் வர்தநம் வ்னவஹரிகணம்
ப்பவதீம் ஷஷ்ட்னஃ ஸம்வத்ஸபணம் நத்ன::
-----ந ஸம்வத்ஸப-----அன-----ருதௌ-----நஸ
-----க்ஷ-----ஶு திதௌ-----வஸப-----க்ஷத்ப யுக்தனம்

ஶ்ரீவிஷ்ணுனக விஷ்ணுகபண ஶு னக ஶு கபண
வம் குண விஶஷண விஶிஷ்ேனம் அஸ்னம் --------ஶு திதௌ
ஶ்ரீ கவதஜ்ஞன ஶ்ரீநந்பனண ப்ரீத்னர்தம், தஷ்னம்,
ௌர்ணநஸ்னம் அத்னனத்ஸர்ஜ அகபண
ப்பனஶ்சித்தர்தம் அஷ்ேத்தப ஸஹஸ்ப (ஶத)
ஸங்க்னன கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் நஹ நந்த்ப
ஜம் கரிஷ்ன ||
ஸத்விகத்யகம் ::

(hold the palms in namaskAra posture)

ஓம் கவவ ஸ்வநினம்ன ஸ்வரூஸ்திதி ப்பவ்ருத்தி
ஸ்வஶஷதகபஸ அ ஆத்ந கர்த்ப
ஸ்வகீனஶ்சகபணஃ ஸ்வபதக ப்பனஜன
பந புருஷஃ ஸர்வஶஷீ ஶ்ரினஃதிஃ ஸ்வஶஷ
பூதமிதம் கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் நஹ நந்த்ப ஜம்
கர்ந கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன ஸ்வனநவ கபனதி
மந்த்ர ஜபம் ::
கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் ந நஃ ||
கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் ந நஃ ||
(1008 times or at least 108 times)

அபிவதநம் ::
அபிவதன (.........) (..........) (.........) .......
(.........) ருஷன ப்பவபந்வித
(...........) கத்பஃ
(...........) ஸூத்பஃ
(..............) ஶகத்னயீ
ஶ்ரீ (..............) ஶர்நநஹம் அஸ்மிஃ||
(gOtra pravara details given at the end)

திக் வந்தநம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்

ப்பச்ன திஶ நஃ
தக்ஷிணன திஶ நஃ
ப்பதீச்ன திஶ நஃ
உதீச்ன திஶ நஃ
ஊர்த்வன நஃ
அதபன நஃ
அந்தரிக்ஷன நஃ
பூம்ன நஃ
விஷ்ணவ நஃ

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms straight

த்னனஸ்ஸத ஸவித்ருநண்ேல நத்னவர்தீ
பனணஃ ஸபஸிஜஸ ஸந்நிவிஷ்ேஃ |
கயூபவந் நகபகுண்ேலவந் கிரீடீ
ஹரீ ஹிபண்நன வபுஃ த்ருத ஶங்க சக்பஃ ||
ஶங்க சக்ப கத ண த்வபக நிலனச்யுத |
கவிந்த புண்ேரீகக்ஷ பக்ஷ நம் ஶபணகதம் ||
ந ப்பஹ்நண்ன தவன கப்பஹ்நணஹிதன ச |
ஜகத்திதன க்ருஷ்ணன ஶ்ரீ கவிந்தன ந நஃ
ப்ரேம்ய, (ஸஷ்ேம்க ப்பணநம்) அபிவதணயத் ::
அபிவதன (.........) (..........) (.........) .......
(.........) ருஷன ப்பவபந்வித
(...........) கத்பஃ
(...........) ஸூத்பஃ
(..............) ஶகத்னயீ
ஶ்ரீ (..............) ஶர்நநஹம் அஸ்மிஃ||

ஶ்ரீ க்ருஷ்ணனநஃ, ஶ்ரீ க்ருஷ்ணனநஃ, ஶ்ரீ
க்ருஷ்ணனநஃ, ....... ...... .
do japam 10 times

புநரசமநம்
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ, கவிந்தன நஃ,. .....
...... .....
Sprinkle water over the place where ஜபம் was done
then perform

ஸத்விக த்யகம் ::

ஓம் கவவ கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் நஹ
நம்த்ப ஜம் கர்ந கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன
ஸ்வனநவ கரிதவந்
ஶ்ரீபங்க நங்களநிதிம் கருணநிவஸம்
ஶ்ரீவங்கேத்ரி ஶிகபலன கலநகம் |
ஶ்ரீஹஸ்திஶல ஶிகபஜ்வல ரிஜதம்
ஶ்ரீஶம் நமி ஶிபஸ னதுஶல தீம் ||
கனவச நஸந்த்ரினர்வ
புத்த்னத்ந வ ப்பக்ருதஃ ஸ்வவத் |
கபமி னத்னத்ஸகலம் பஸ்ந
ஶ்ரீநந்பனணனதி ஸநர்னமி ||

ஸர்வம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ேர்பேமஸ்து

கண்ட ருஷி தர்பேம்
ஆசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ ----(ஸ்தலஶுத்தி ப்பக்ஷணம், ஆஸம்) ப்ரேயமம்

::

ஓம் பூஃ, ஓம் புவஃ, ஓம் ஸுவஃ, -----ததவ, ணதவத, குரு வந்தநம்
ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பப்பஹ்நண நஃ
ஶ்ரீ த்நவதீ ஸநத ஶ்ரீ வங்கேஶன நஃ
ஶ்ரீ விஷ்ணவ பநத்ந நஃ
ஶ்ரீநத பநநுஜன நஃ
ஶ்ரீ நிகநந்த நஹதஶிகன நஃ
ஶ்ரீ ஸயிபம்
ஓம் அஸ்நத் குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் பந குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் ஸர்வ குருப்ன நஃ
ஶ்ரீமணத ஶ்ரீ ஆதிவண் ஶடணகப யதீந்த்ர மஹ ணதஶிகய நமஃ

நத பிதன நஃ
னஸ்னவத்க்த ஜர்திஹந்துஃ
பித்ருத்வநந்னஷ்வவிசர்ன தூர்ணம் |
ஸ்தம்வதபஸ்தநந்னலப்னம்
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹம் ஶபணம் ப்பத்ன ||
ஶ்ரீநந் வங்கேதர்னஃ கவிதர்கிககஸரீ |
வதந்த சர்ன வர்னந ஸந்நிதத்தம் ஸதஹ்ருதி ||
குருப்னஸ்தத் குருப்னஶ்ச நவகநதீநஹ |
வ்ருணீநஹ ச தத்பத்னௌ தம்தீ ஜகதம் தீ ||

ஶ்ரீநந்பீஷ்ே வபத | த்வநஸ்மி ஶபணம்கதஃ||
ஸ்வஶஷ பூத நன ஸ்வீனஃ ஸர்வ ரிச்சதஃ |
விததும் ப்ரீதநத்நம் தவஃ ப்பக்பநத ஸ்வனம் ||
ஶுக்லம்பதபம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்பஸந்வதம் த்னனத் ஸர்வ விக்ஶந்தன ||
னஸ்ன த்விபத வக்த்பத்னஃ ரிஷத்னஃ பஃஶதம் |
விக்ம் நிக்ந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸம் தநஶ்பன ||
ஸங்கல்பம் :: (hold the palms in sa~gkalpa mudra)
ஹரிஃ ஓம் தத் ஸத் ஶ்ரீகவிந்த கவிந்த கவிந்த
அஸ்ன ஶ்ரீ கவத நஹ புருஷஸ்ன விஷ்ணபஜ்ஞன
ப்பவர்தநஸ்ன ஆத்ன ப்பஹ்நண (ப்பஹ்நணஃ) த்விதீன
பர்த ஶ்ரீ ஶ்வதவபஹ கல் வவஸ்வத
நந்வந்தப கலியுக ப்பதந த (ஜம்பூ த்வீ, பத
வர்ஷ, பத கண்ே, ஶகப்த, நபஃ தக்ஷிண
ர்ஶ்வ) அஸ்மிந் வர்தநம் வ்னவஹரிகணம்
ப்பவதீம் ஷஷ்ட்னஃ ஸம்வத்ஸபணம் நத்ன::
-----ந ஸம்வத்ஸப-----அன-----ருதௌ-----நஸ
-----க்ஷ-----ஶு திதௌ-----வஸப-----க்ஷத்ப யுக்தனம்
ஶ்ரீவிஷ்ணுனக விஷ்ணுகபண ஶு னக ஶு கபண
வம் குண விஶஷண விஶிஷ்ேனம் அஸ்னம் --------ஶு திதௌ
ஶ்ரீ கவதஜ்ஞன ஶ்ரீநந்பனண ப்ரீத்னர்தம்,
ஶ்பவண்னம், ௌர்ணநஸ்னம் அத்னனகர்ந
கரிஷ்ன. ததங்கம் கண்ேருஷி தர்ணம் கரிஷ்ன.
ததங்கம் னங்கவீத தபணம் கரிஷ்ன. ததங்கம்
கவரீ ஸ்நஹம் கரிஷ்ன.
(ப்பஹ்நசரிகள் நட்டும்)
ததங்கதன நௌஞ்ஜ்னஜி, தண்ேதபணநி ச கரிஷ்ன

ல்லரும்::
(hold the palms in praNAma posture)

ஸத்விகத்யகம் ::
ஓம் கவவ ஸ்வநினம்ன ஸ்வரூஸ்திதி ப்பவ்ருத்தி
ஸ்வஶஷதகபஸ அ ஆத்ந கர்த்ப ஸ்வகீன—
ஶ்சகபணஃ ஸ்வபதக ப்பனஜன பந
புருஷஃ ஸர்வஶஷீ ஶ்ரினஃதிஃ ஸ்வஶஷபூத மிதம்—
கர்ந கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன ஸ்வனநவ கபனதி::
மந்த்ர ப்ணரக்ஷேம் ::
If kANDaRuShi tarpanaM is done immediately after japaM, AtmaprOkShaNaM will suffice. Otherwise, one should take a bath.

யஜ்ண பவீத தரேம் ::
யஜ்ண பவீத தரே மந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்ம ருஷிஃ ஶிபஸி
த்ருஷ்ணுப் சந்தஃ
ஸக்பம்
த்ரயீவித்ய ணதவத
ஹ்ருதன/பி

னஜ்ஞ வீதம் பநம் வித்பம் ப்பஜதர்னத்ஸஹஜம்
புபஸ்தத். ஆயுஷ்ன நக்ர்னம் ப்பதி முஞ்ச ஶுப்பம்
னஜ்ஞ வீதம் லநஸ்து தஜஃ..
(க்ருஹஸ்தர்கள் நட்டும் த்விதீன னஜ்ஞவீதம்):புநரசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ, கவிம்தன நஃ, ------புநஃ ப்ரேநயம்ய ::
ஓம் பூஃ, ஓம் புவஃ, ஓம் ஸுவஃ ----புநஃ ஸங்கல்பம் ::
அத்ன பூர்வக்தவத் வம் குண விஶஷண
விஶிஷ்ேனம் அஸ்னம் --------- ஶு திதௌ
ஶ்ரீ கவதஜ்ஞன ஶ்ரீநந் பனணப்ரீத்னர்தம்
கர்ஹஸ்னர்தம் த்விதீன னஜ்ஞவீத தபணம் கரிஷ்ன
யஜ்ண பவீத தரே மந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்ம ருஷிஃ ஶிபஸி
த்ருஷ்ணுப் சந்தஃ
ஸக்பம்
த்ரயீவித்ய ணதவத
ஹ்ருதன/பி
னஜ்ஞ வீதம் பநம் வித்பம் ப்பஜதர்னத்ஸஹஜம்
புபஸ்தத். ஆயுஷ்ன நக்ர்னம் ப்பதி முஞ்ச ஶுப்பம்
னஜ்ஞ வீதம் லநஸ்துதஜஃ..

ல்லரும்:: புநரசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ, கவிந்தன நஃ,
புரதந யஜ்ண பவீத விஸர்ஜநம் ::
உவீதம் சிந் தந்தும் ஜீர்ணம் கஶ்நள தூஷிதம்
விஸ்ருஜமி புர் ப்பஹ்நந் வர்ச தீர்கயுபஸ்து ந ||
(ப்பஹ்நசரிகள் நட்டும்)
(நௌஞ்ஜீ, அஜிம், தண்ே தபணம்):நௌஞ்ஜீ ::
இனம் துருக்தத் ரிதந, ஶர்நவரூேம் புதீ 
ஆகத் | ப்பணப்னம் லநபந்தீ ப்ரின
தவம் ஸுக நகலனம் || ருதஸ்ன கப்த்ரீ
தஸஃ பஸ்வீ, க்தீபக்ஷஃ ஸஹந அபதீஃ |
ஸஃ ஸநந்தம் அநுரீஹி த்பன ர்தபந்த நகல
நரிஷந ||
அஜிம் ::
மித்பஸ்ன சக்ஷுர் தருணம் லீனஃ தஜ
னஶஸ்விஸ்தவிபம் ஸமித்தம் |
அஹஸ்னம் வஸம்ஜரிஷ்ணு ரிதம் வஜ்னஜிம்
ததஹம் ||
தண்ேம் ::
ஸுஶ்பவஃ ஸுஶ்பவஸம் நகுரு னதத்வம் ஸுஶ்பவஃ
ஸுஶ்பவ அஸி
வநஹம் ஸுஶ்பவஃ ஸுஶ்பவ பூனஸம் |
னதத்வம் ஸுஶ்பவதவம் நிதிகஸி
வநஹம் ப்பஹ்நணம் நிதிகபூனஸம் ||

ல்லரும்::
கண்டருஷி தர்பேம் :: புநரசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ, கவிந்தன நஃ,
Wear the னஜ்ஞவீதம் around the neck in the manner of
a garland (நிவீத ரீதி) hold it down in the palms with the thumbs
and perform கண்டருஷி தர்பேம் with a mixture of sesame
seeds and rice. Each offering to be done thrice.

அர்க்ன ரீத்ன----ப்பஜதிம் கண்ேருஷிம் தர்னமி, ப்பஜதிம் --ஸநம் கண்ேருஷிம் தர்னமி, ஸநம் -- ஸநம் -அக்நிம் கண்ேருஷிம் தர்னமி, அக்நிம் --- அக்நிம் ---விஶ்வந் ணதவந் கண்டருஷிம் தர்பயமி, விஶ்வந் ணதவந்--ஸம்ஹிதீர்ணதவத உபநிஷதஃ தர்பயமி, ஸம்ஹிதீர்ணதவத ---

யஜ்ஞிகீர்ணதவத உபநிஷதஃ தர்பயமி, யஜ்ஞிகீர்ணதவத ----

வருணீர்தவத உநிஷதஃ தர்னமி, வருணீர்தவத
ப்பஹ்ந தீர்த ரீத்ன- (rear of palm, between wrists)
ப்பஹ்நணம் ஸ்வனம்புவம் தர்னமி, ப்பஹ்நணம் ---,
சுண்டு விபல்கள் வழினக
ஸதஸஸ்திம் தர்னமி, ஸதஸ்திம் ----, ஸதஸ்திம்

அர்க்ன ரீத்ன----ருக் வதம் தர்னமி, ருக் வதம் --னஜுர் வதம் தர்னமி, னஜுர் வதம் ----ஸநவதம் தர்னமி, ஸந வதம் ---அதர்வண வதம் தர்னமி, அதர்வண ---இதிஹஸந் தர்னமி, இதிஹஸந் -----புபணந் தர்னமி, புபணந் -----கல்ந் தர்னமி, கல்ந் -----»Those who do pitRu tarpaNaM should do it at this stage
ஸத்விகத்யகம் ::

(hold the palms in praNAma posture)

ஓம் கவவ பந புருஷஃ ஸர்வஶஷீ ஶ்ரினஃதிஃ
ஸ்வஶஷபூத மிதம்கர்ந கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன
ஸ்வனநவ கரிதவந் அ ப்ரீனதம் ஶ்ரீ வஸுதவஃ ||
கனவச நஸந்த்ரினர்வ
புத்ன த்ந வ ப்பக்ருத ஸ்வவத்
கபமி னத்னத் ஸகலம் பஸ்ந
ஶ்ரீநந் பனணனதி ஸநர்னமி ||

ஸர்வம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ேர்பேமஸ்து

கயத்ரீ ஜபம்
After the ritual bath, wear fresh clothes (maDi clothes), and face East::

ஆசமநம் ::
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ ----(ஸ்தலஶுத்தி ப்பக்ஷணம், ஆஸம்) ப்ரேயமம் ::

ஓம் பூஃ, ஓம் புவஃ, ஓம் ஸுவஃ, -----ததவ, ணதவத, குரு வந்தநம்
ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பப்பஹ்நண நஃ
ஶ்ரீ த்நவதீ ஸநத ஶ்ரீ வங்கேஶன நஃ
ஶ்ரீ விஷ்ணவ பநத்ந நஃ
ஶ்ரீநத பநநுஜன நஃ
ஶ்ரீ நிகநந்த நஹதஶிகன நஃ
ஶ்ரீ ஸயிபம்
ஓம் அஸ்நத் குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் பந குருப்ன நஃ
ஓம் அஸ்நத் ஸர்வ குருப்ன நஃ
ஶ்ரீமணத ஶ்ரீ ஆதிவண் ஶடணகப யதீந்த்ர மஹ ணதஶிகய நமஃ

நத பிதன நஃ
னஸ்னவத்க்த ஜர்திஹந்துஃ
பித்ருத்வநந்னஷ்வவிசர்ன தூர்ணம் |
ஸ்தம்வதபஸ்தநந்னலப்னம்
லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹம் ஶபணம் ப்பத்ன ||

ஶ்ரீநந் வங்கேதர்னஃ கவிதர்கிககஸரீ |
வதந்த சர்ன வர்னந ஸந்நிதத்தம் ஸதஹ்ருதி ||
குருப்னஸ்தத் குருப்னஶ்ச நவகநதீநஹ |
வ்ருணீநஹ ச தத்பத்னௌ தம்தீ ஜகதம் தீ ||
ஶ்ரீநந்பீஷ்ே வபத | த்வநஸ்மி ஶபணம்கதஃ||
ஸ்வஶஷ பூத நன ஸ்வீனஃ ஸர்வ ரிச்சதஃ |
விததும் ப்ரீதநத்நம் தவஃ ப்பக்பநத ஸ்வனம் ||
ஶுக்லம்பதபம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்பஸந்வதம் த்னனத் ஸர்வ விக்ஶந்தன ||
னஸ்ன த்விபத வக்த்பத்னஃ ரிஷத்னஃ பஃஶதம் |
விக்ம் நிக்ந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸம் தநஶ்பன ||
ஸங்கல்பம் ::

(hold the palms in sa~gkalpa mudra)

ஹரிஃ ஓம் தத் ஸத் ஶ்ரீகவிந்த கவிந்த கவிந்த
அஸ்ன ஶ்ரீ கவத நஹ புருஷஸ்ன விஷ்ணபஜ்ஞன
ப்பவர்தநஸ்ன ஆத்ன ப்பஹ்நண (ப்பஹ்நணஃ) த்விதீன
பர்த ஶ்ரீ ஶ்வதவபஹ கல் வவஸ்வத
நந்வந்தப கலியுக ப்பதந த (ஜம்பூ த்வீ, பத
வர்ஷ, பத கண்ே, ஶகப்த, நபஃ தக்ஷிண
ர்ஶ்வ) அஸ்மிந் வர்தநம் வ்னவஹரிகணம்
ப்பவதீம் ஷஷ்ட்னஃ ஸம்வத்ஸபணம் நத்ன::
-----ந ஸம்வத்ஸப-----அன-----ருதௌ-----நஸ
-----க்ஷ-----ஶு திதௌ-----வஸப-----க்ஷத்ப யுக்தனம்

ஶ்ரீவிஷ்ணுனக விஷ்ணுகபண ஶு னக ஶு கபண
வம் குண விஶஷண விஶிஷ்ேனம் அஸ்னம் --------ஶு திதௌ
ஶ்ரீ கவதஜ்ஞன ஶ்ரீநந்பனண ப்ரீத்னர்தம், மித்னதீத
ப்பனஶ்சித்தர்தம் அஷ்ேத்தப ஸஹஸ்ப (1008)
ஸம்க்னன கனத்ரீ நஹ நந்த்ப ஜம் கரிஷ்ன ||
ஸத்விகத்யகம் ::

(hold the palms in namaskAra posture)

ஓம் கவவ ஸ்வநினம்ன ஸ்வரூஸ்திதி ப்பவ்ருத்தி
ஸ்வஶஷதகபஸ அ ஆத்ந கர்த்ப ஸ்வகீன—
ஶ்சகபணஃ ஸ்வபதக ப்பனஜன பந
புருஷஃ ஸர்வஶஷீ ஶ்ரினஃதிஃ ஸ்வஶஷ பூதமிதம்
மித்னதீத ப்பனஶ்சித்தர்த்த கனத்ரீ நஹ நந்த்ப ஜம் கர்ந
கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன ஸ்வனநவ கபனதி ::
கனத்ரீ ஆவஹம்
ஆயது இத்யநுவகஸ்ய வமணதவ ருஷிஃ ஶிபஸி

அநுஷ்டுப் சந்தஃ
கயத்ரீ ணதவத

ஸக்பம்
ஹ்ருதன/பி

கனத்ரீ ஆவஹ விநினகஃ
ஆனது வபத தவீ அக்ஷபம் ப்பஹ்ந ஸம்மிதம் |
கனத்ரீம் சந்தஸம் நததம் ப்பஹ்ந ஜுஷஸ்வஃ |
ஓணஜஸி ஸணஹஸி, பலமஸி ப்ரணஜஸி, ணதவநம் தம நமஸி,
விஶ்வமஸி விஶ்வயுஃ, ஸர்வமஸி ஸர்வயுஃ அபிபூணரம்

கனத்ரீம் ஆவஹனமி (ஆத்ந ஆவஹம்)
ஸவித்ரீம் ஆவஹனமி (ஆத்ந ஆவஹம்)
ஸபஸ்வதீம் ஆவஹனமி (ஆத்ந ஆவஹம்)

ஸவித்ர்ன ருஷிஃ விஶ்வமித்பஃ ஶிபஸி
தவீ கனத்ரீ சந்தஃ
ஸக்பம்
ஸவித தவத
ஹ்ருதன/பி
னதவ ஸவிதஸ்நகம் தின தர்நதி கசபஃ |
ப்பபனத் தஸ்ன னத்ர்கஃ தத்வபண்னமுஸ்நஹ ||
ஆதித்னநண்ேலத்னனத் பநத்நநவ்னனம் |
விஷ்ணும் சதுர்புஜம் பத்குண்ேலர்நண்டிதங்கம் ||
ஸர்வபத் ஸநயுக்த ஸர்வபண பூஷிதம் |
வம் த்னத்வ ஜந்நித்னம் நந்த்பநஷ்ேத்தபம் ஶதம் ||
கனத்ரீ ஜம்
ஓம் | பூர்புவஸ்ஸுவஃ | தத்ஸவிதுர்வபணினம் |
ர்கதவஸ்ன தீநஹி | தின னஃ ப்பசதனத். ||
ஓம் | பூர்புவஸ்ஸுவஃ | ........ ........ ........ ........ ........
japaM to be performed 1008 times.

கனத்ரீ உஸ்தம்
புஃ ப்பணனநம்
ஓம் பூஃ, ஓம் புவஃ, ஓம் ஸுவஃ, ஓம் நஹஃ, ....... ......
ஸங்கல்ம்
ஶ்ரீ கவதஜ்ஞன ஶ்ரீநந்பனண ப்ரீத்னர்தம்
கனத்ரீ உஸ்தம் கரிஷ்ன

உத்தந இத்னநுவகஸ்ன வநதவ ருஷிஃ ஶிபஸி
அநுஷ்டுப் சம்தஃ
ஸக்பம்
கனத்ரீ தவத
ஹ்ருதன/பி
கனத்ரீ உத்வஸ
விநினகஃ

(Perform the udvaasana mudra with the palms, then stand
up, and hold the palms in praNaama/namaste posture)

உத்தந ஶிகப தவீ பூம்னம் ர்வத மூர்தநி |
ப்பஹ்நணப்ன ஹ்னநுஜ்ஞம் கச்சதவி னத ஸுகம்
ஸந்த்னதி தவத வம்தம்
ஓம் ஸந்த்னன நஃ
ஓம் ஸவித்ர்ன நஃ
ஓம் கனத்ர்ன நஃ
ஓம் ஸபஸ்வத்ன நஃ
ஓம் ஸர்வப்ன தவதப்ன ந நஃ
ஓம் கநகர்ஷீத் நந்யுபகர்ஷீத் ந நஃ
அபிவதநம் ::
அபிவதன (.........) (..........) (.........) .......
(.........) ருஷன ப்பவபந்வித
(...........) கத்பஃ
(...........) ஸூத்பஃ
(..............) ஶகத்னயீ
ஶ்ரீ (..............) ஶர்நநஹம் அஸ்மிஃ||

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East
Facing East

திக் வந்தநம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்
ஓம்

ப்பச்ன திஶ நஃ
தக்ஷிணன திஶ நஃ
ப்பதீச்ன திஶ நஃ
உதீச்ன திஶ நஃ
ஊர்த்வன நஃ
அதபன நஃ
அந்தரிக்ஷன நஃ
பூம்ன நஃ
விஷ்ணவ நஃ

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms straight

த்னனஸ்ஸத ஸவித்ருநண்ேல நத்னவர்தீ
பனணஃ ஸபஸிஜஸ ஸந்நிவிஷ்ேஃ |
கயூபவந் நகபகுண்ேலவந் கிரீடீ
ஹரீ ஹிபண்நன வபுஃ த்ருத ஶங்க சக்பஃ ||
ஶங்க சக்ப கத ண த்வபக நிலனச்யுத |
கவிந்த புண்ேரீகக்ஷ பக்ஷ நம் ஶபணகதம் ||
ந ப்பஹ்நண்ன தவன கப்பஹ்நணஹிதன ச |
ஜகத்திதன க்ருஷ்ணன ஶ்ரீ கவிந்தன ந நஃ
ப்ரேம்ய, (ஸஷ்ேம்க ப்பணநம்) அபிவதணயத் ::
அபிவதன (.........) (..........) (.........) .......
(.........) ருஷன ப்பவபந்வித
(...........) கத்பஃ
(...........) ஸூத்பஃ
(..............) ஶகத்னயீ
ஶ்ரீ (..............) ஶர்நநஹம் அஸ்மிஃ||

ஶ்ரீ க்ருஷ்ணனநஃ, ஶ்ரீ க்ருஷ்ணனநஃ, ஶ்ரீ
க்ருஷ்ணனநஃ, ....... ...... .
do japam 10 times

புநரசமநம்
அச்யுதன நஃ, அந்தன நஃ, கவிந்தன நஃ,. .....
...... .....
Sprinkle water over the place where ஜபம் was done
then perform

ஸத்விக த்யகம் ::

ஓம் கவவ மித்னதீத ப்பனஶ்சித்தர்த கனத்ரீ
நஹ நந்த்ப ஜம் கர்ந கவந் ஸ்வஸ்ந ஸ்வப்ரீதன
ஸ்வனநவ கரிதவந்
ஶ்ரீபங்க நங்களநிதிம் கருணநிவஸம்
ஶ்ரீவங்கேத்ரி ஶிகபலன கலநகம் |
ஶ்ரீஹஸ்திஶல ஶிகபஜ்வல ரிஜதம்
ஶ்ரீஶம் நமி ஶிபஸ னதுஶல தீம் ||
கனவச நஸந்த்ரினர்வ
புத்த்னத்ந வ ப்பக்ருதஃ ஸ்வவத் |
கபமி னத்னத் ஸகலம் பஸ்ந
ஶ்ரீநந்பனணனதி ஸநர்னமி ||

ஸர்வம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ேர்பேமஸ்து
*****

ணகத்ர ப்ரவரம்
ணகத்ரம்

ப்ரவரம்

ஆத்பன

ஆத்பன,அர்சஸ,ஶ்னவஶ்வ,
த்பனருஷன

கஶ்ன

கஶ்ன,ஆவத்ஸப,ஶண்டில்ன, த்பனருஷன

கௌண்டிந்ன
கௌஶீக

வஶிஷ்ே,நத்பவருண,கௌண்டிந்ன,
த்பனருஷன
வஶ்வமித்ப,ஆகநர்ஷண,கௌஶிக,
த்பனருஷன

கர்க்ன

ஆங்கீபஸ,ஶந்ன,கர்க்ன, த்பனருஷன

த்ருவகஶ்ன

கஶ்ன,ஆவத்ஸப,த்த்ருவ, த்பனருஷன

பத்வஜ

ஆங்கீபஸ,ர்ஹஸ்த்ன,பத்வஜ,
த்பனருஷன

வதூல

ர்கவ,வீதஹவ்ன,ஸவதஸ, த்பனருஷன

ஶேநர்ஷண
ஶண்டில்ன
ஶ்ரீவத்ஸ
ஹரித

ஆங்கீபஸ,த்பஸதஸ்ன,ௌருகுத்ஸ,
த்பனருஷன
கஶ்ன,ஆவத்ஸப,த்ருவ,ப,ப,
ஶௌண்டில்ன,ஶண்டில்ன, ஸப்தருஷன
ர்கவ,ச்னவ,ஆப்வ,ஔர்வ,ஜநதக்ந்ன,
ம்சருஷன
ஆங்கீபஸ,அம்ரீஷ,னௌவஶ்வ,
த்பனருஷன

