
யஜுர் வேதம் ஆபஸ்த்தம்ப ஸூத்ரம்           
ப்ரஹ்மயக்ஞம் 

(ஆசமனம்) –ஓம் அச்யுதாய நம: ஓம் அனந்தாய நம:  
ஓம் க ாவிந்தாய நம: ॥ 

க ஶவ நாராயண மாதவ க ாவிந்த விஷ்கணா மதுஸூதன 
த்ரிவிக்ரம வாமந ஸ்ரீதர ஹ்ருஷீக ஶ பத்மநாப தாகமாதர ॥  

 ஶுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் । 
ப்ரஸன்ன வதநம் த்யாகயத் ஸர்வ விக்ன உபஶாந்தகய ॥ 
(ப்ராணாயாமம்) -  ஓம் பூ: ஓம் புவ: ஓகும் ஸுவ: ஓம் 
மஹ: ஓம் ஜந: ஓம் தப: ஓகும் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர் 
வகரண்யம் பர்க ா கதவஸ்ய தமீஹி திகயாகயாந: 
ப்ரகசாதயாத் ஓமாப: ஜ்கயாதீரஸ: அம்ருதம் ப்ரஹ்ம  பூர்பு 
வஸ்ஸுவகராம் ॥  

(ஸங் ல்பம்) – மகமாபாத்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா 
ஸ்ரீபரகமஶ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் ப்ரஹ்ம யக்ஞம்  ரிஷ்கய । 
ப்ரஹ்ம யக்கஞண யக்ஷ்கய । வித்யுதஸி வித்யகம 
பாப்மாநம் ருதாத் ஸத்யம் உபபமி அபஉபஸ்ப்ருஶ்ய 
மந்த்ரம் - ஓம் பூ: தத்ஸவிதுர்வகரண்யம் ஓம் புவ: 
பர்க ா கதவஸ்ய தீமஹி ஓகும் ஸுவ: திகயாகயாந: 
ப்ரகசாதயாத் । ஓம் பூ: தத்ஸவிதுர்வகரண்யம் பர்க ா 
கதவஸ்ய தீமஹி ஓம் புவ: திகயாகயாந: ப்ரகசாதயாத் । 
ஓகும் ஸுவ: தத்ஸவிதுர்வகரண்யம் பர்க ா கதவஸ்ய 
தீமஹி திகயாகயாந: ப்ரகசாதயாத் ॥ ஹரி:ஓம் । ஹரி:ஓம் ॥ 
அக்னிமீகே புகராஹிதம் யக்ஞஸ்ய கதவம் ருத்விஜம் 



கஹாதாரம் ரத்னதாதமம்॥ ஹரி:ஓம் । ஹரி:ஓம் ॥ இகஷத்வா 
ஊர்கஜத்வா வாயவஸ்த உபாயவஸ்த கதகவாவ: ஸவிதா 
ப்ரார்ப்பயது ஶ்கரஷ்டதமாய  ர்மகண ॥ ஹரி:ஓம் । ஹரி:ஓம் 
॥ அக்ன ஆயாஹி வதீகய க்ருணான: ஹவ்யதாதகய 
நிகஹாதா ஸத்ஸி பர்ஹிஷி ஶந்கநாகதவ:ீ அபிஷ்டகய 
ஆகபாபவந்து பதீகய ஶம்கயா: அபிஸ்ரவந்துந:॥ ஹரி:ஓம் ॥  

பூர்புவஸ்ஸுவ: ஸத்யம் தப: ஶ்ரத்தாயாம் ஜுகஹாமி 
என்று தீர்த்தத்பதக் க ாண்டு தபலபயச் 
சுற்றவும் 

ஓம் நகமாப்ரஹ்மகன நகமா அஸ்து அக்னகய நம: 
ப்ருதிவ்பய நம: ஓஷதீப்ய: நகமாவாகச நகமாவாசஸ்பதகய 
நகமாவிஷ்ணகவ ப்ருஹகத  கராமி (இந்த மந்திரத்பத 
மூன்று தடபவ கசால்லவும்) 
வ்ருஷ்டிரஸி வ்ருஶ்சகம பாப்மானம் ருதாத் ஸத்யம் 
உபா ாம் (அபஉபஸ்ப்ருஶ்ய) 

கதவரிஷி தர்ப்பணம்  ரிஷ்கய । (அப்பா 
இல்லாதவர் ள் மட்டும்) கதவரிஷி பித்ரு தர்ப்பணம் 

 ரிஷ்கய ॥ 

நுனி விரல் ேின் வழியா  தீர்த்தம் விட 
கவண்டும் 
ப்ரஹ்மாதய: கயகதவா: தான்கதவான் தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வான் கதவான் தர்ப்பயாமி । 



ஸர்வகதவ  ணான் தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வகதவ பத்னஸீ்தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வகதவ  ணபத்னஸீ்தர்ப்பயாம் ॥  

பூணபல மாபலயா ப் கபாட்டுக் க ாண்டு 
கசய்யவும் 
க்ருஷ்ணத்பவபாயன ஆதய: கயரிஷய: தான்ரிஷீன் 
தர்ப்பயாமி । 

ஸர்வான் ரிஷீன் தர்ப்பயாமி ॥  

ஸர்வரிஷி  ணான் தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வரிஷி பத்னஸீ் தர்ப்பயாமி ॥  

ஸர்வரிஷி  ணபத்னஸீ் தர்ப்பயாமி ।  

ப்ரஜாபதிம்  ாண்டரிஷிம் தர்ப்பயாமி  ॥  

கஸாமம்  ாண்டரிஷிம் தர்ப்பயாமி ।  

அக்னிம்  ாண்டரிஷிம் தர்ப்பயாமி ।  

விஶ்வான் கதவான்  ாண்டரிஷீன் தர்ப்பயாமி ॥ 
ஸாகும்ஹிதீ: கதவதா உபநிஷத: தர்ப்பயாமி ।  

யாக்ஞி ீ கதவதா: உபநிஷத: தர்ப்பயாமி ॥  

வாருண:ீ கதவதா:  உபநிஷத: தர்ப்பயாமி ।   

ஹவ்யவாஹம் தர்ப்பயாமி ॥  



விஶ்வான் கதவான்  ாண்டரிஷீன் தர்ப்பயாமி । 
ப்ரஹ்மாணம் ஸ்வயபுவம் தர்ப்பயாமி ॥ இந்த மந்த்ரம் 
மட்டும் ப பயத் தூக் ி தர்ப்பணம் கசய்யவும் 
விஶ்வான் கதவான்  ாண்டரிஷீன் தர்ப்பயாமி ।  

அருணான்  ாண்டரிஷீன் தர்ப்பயாமி ॥  

ஸதஸஸ்பதிம் தர்ப்பயாமி ।  

ருக்கவதம் தர்ப்பயாமி ॥ 

யஜுர்கவதம் தர்ப்பயாமி ।  

ஸாமகவதம் தர்ப்பயாமி ॥  

அதர்வனகவதம் தர்ப்பயாமி ।  

இதிஹாஸ புராணம் தர்ப்பயாமி ॥     ல்பம் தர்ப்பயாமி ॥  

அப்பா இல்லாதவர் ள் மட்டும் பூணபல 
இடமா  கபாட்டுக் க ாள்ேவும் 
கஸாம: பித்ருமான் யம: அங் ிரஸ்வான் அக்னி 
 வ்யவாஹனாதய: கய பிதர: தான் பித்ரூன் தர்ப்பயாமி ॥ 

ஸர்வான் பித்ரூன் தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வபித்ரு  ணான் தர்ப்பயாமி ॥  

ஸர்வபித்ரு பத்னஸீ் தர்ப்பயாமி ।  

ஸர்வபித்ரு  ணபத்னஸீ் தர்ப்பயாமி ॥  



ஊர்ஜம் வஹந்தீ அம்ருதம் க்ருதம்பய:  ீலாலம் பரிஸ்ருதம் 
ஸ்வதாஸ்த தர்ப்பயதகம கதவ ரிஷி (பித்ரூன்) த்ருப்யத । 
த்ருப்யத । த்ருப்யத ॥ உபவதீி । ஆசம்ய ॥   

 


