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காயத்ரீஜபம்/ ஹ ாமம் 

அனைத்து விதமான மந்திரங்கனையும், குருவின் மூலம் உபததசம் சசய்து சகாண்டு, 

ஜபம் மற்றும் த ாமம் சசய்வதின் மூலம் முழுனமயாை பலனை அனையலாம்.  

 

இவ்வாறு மந்திரங்கனைத் தன்ைால் ஜபம் மற்றும் த ாமம் சசய்ய இயலாதவர்கள், 

தைக்காக மற்றவர்கனை விட்டு சசய்யச் சசால்லி, அதன் பலனை நாம் அனையலாம். 

ஆகதவதான், நாம் சசய்யும் பலவிதமாை ஜப, த ாமங்கைில், நாம் ஸங்கல்பம் மட்டும் 

சசய்து சகாண்டு, மந்திரம் சதரிந்த புதரா ிதர் மூலம், நமக்காக அவனர ஜப, 

த ாமங்கள் சசய்யச் சசால்கிதறாம். இவ்வாறு நமக்காக புதரா ிதர் மந்திர ஜபம், 

த ாமம் சசய்யும்தபாது, அதன் பலன் புதரா ிதருக்கு கினைப்பதில்னல. மாறாக, 

தக்ஷினை சகாடுப்பவராை, கர்த்தாவுக்தக முழுப்பலன் கினைக்கும். இது, காயத்ரீ ஜபம் 

மற்றும் காயத்ரி த ாமம் தவிர மற்ற அனைத்து விதமாை மந்திர்ங்களுக்கும் 

சபாருந்தும்.  

“ந காயத்ர்யா: பருரா மந்தர:” என்பதாக, மந்திரங்களுக்குள் காயத்ரீ மந்திரத்னதக் 

காட்டிலும் உயர்வாை மந்திரம் இல்னல. எைதவ, ஒருவர் காயத்ரீ மந்திரத்னத, 

தைக்காக மட்டுதம ஜபம், த ாமம் சசய்யலாம். மற்றவர்களுக்காக, காயத்ரீனய 

ஜபதமா அல்லது த ாமதமா சசய்வது இல்னல. 

காயத்ரீ மந்திரத்னத குறிபிட்ை எண்ைிக்னகயில், ஜபம் மற்றும் த ாமம் சசய்ய 

தவண்டும்.  

த ாமம் சசய்ய தவண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், தாதம அக்ைியின் முன்பாக 

அமர்ந்து சகான்டு, த ாமம் சசய்ய தவண்டும். 

ஜபம்/ஹ ாமம் செய்யும்ஹபாது கடைபிடிக்க ஹேண்டிய் ேிதிகள்:- 

1) இங்கு சசால்லப்படும் விதிகள் எல்லா ஜபங்களுக்கும் சபாருந்தும். காயத்ரீ ஜபம் 

சசய்யாமல், தவறு எந்த ஜபமும் சசய்ய ஆரம்பிக்கக்கூைாது. 

2) காயத்ரீ ஜபம் சசய்யும் தபாது கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந்து சகாள்ை 
தவண்டும். 

3) தனலனய துைியால் முடிக்சகாண்டு ஜபம்/த ாமம் சசய்யக்கூைாது. 

4) இரு னககனையும் துைியால் மூடிக்சகாண்டு ஜபம் சசய்ய தவண்டும். 

5) ஈரத்துைினய உடுத்திக் சகாண்டு ஜபம்/த ாமம் சசய்யக்கூைாது. 

6) நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்சகாண்டு காயத்ரீ ஜபம் சசய்ய தவண்டும்.. 
7) பிைாஸ்டிக் ஆஸைத்தின் மீது அமர்ந்து சகாண்டு ஜபம்/த ாமம் 

சசய்யக்கூைாது. 

8) ஆைியில்லாத மரப்பலனக, தர்பாஸைம் சிறந்தது. 
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9) னகயில் யஜ்த ாபவதீத்னதப் பிடித்துக் சகாண்டு ஜபம்/த ாமம் 

சசய்யக்கூைாது. 

10) ஸந்தியாவந்தைத்தின்தபாது, காயத்ரீ ஜபம் சசய்யும் சபாழுது, கானலயிலும், 

மத்யாைத்திலும் கிழக்கு முகமாக நின்று சகாண்டும், ஸாயாங்காலத்தில் 

தமற்கு முகமாக உட்கார்ந்து சகாண்டும் சசய்ய தவண்டும். 

11) நைந்து சசல்லும் தபாதும், வாகைங்கைில் பிரயாைம் சசய்யும் தபாதும், எந்த 

ஒரு சதய்வத்தின் காயத்ரீ மந்திரத்னதயும் ஜபம் சசய்யக்கூைாது. 

12) காயத்ரீ மந்திரத்னத ஆடிதயா தகசட் மூலம் தகட்பததா அல்லது ராகமாக 

பாடுவததா கூைாது. 

13) பிறர் காதில் விழும்படி ஜபம் சசய்வது அதமம். 
14) குரல் சவைிதய தகட்காதபடி உதடு மட்டும் அனசயும்படி ஜபம் சசய்வது 
மத்திமம். 

15) மைதுக்குள் ஜபம் சசய்வது உத்தமம். 
16) திறந்த சவைியில் காயத்ரீ ஜபம்/த ாமம் சசய்யக்கூைாது. 

17) ஜபம் சசய்து முடித்த பிறகு, ஜபம் சசய்த இைத்தில் சிறிது ஜலம் சதைித்து, அந்த 

ஜலத்னத விரலால் ஒற்றி எடுத்துக் சகாண்டு தன் சநற்றியில் இட்டுக் சகாள்ை 

தவண்டும். 

18) ஜபம் முடியும் வனர எந்த காரைம் சகாண்டும் யாருைனும் தபசக்கூைாது. 

19) ஒன்றுக்கு தமற்ப்பட்ைவர்கள் உட்கார்ந்து சகாண்டு ஜபம் சசய்யும் தபாது, ஒருவர் 
பக்கத்தில் ஒருவர் உட்கார்ந்து சகாள்ை தவண்டும். ஒருவர் பின்னால் ஒருவர் 
உட்காரக்கூடாது. 

20) எத்தனன தடனவ காயத்ரீ ஹ ாமம் செய்ய உத்ஹதெிக்கிறஹமா, அதற்கு பத்து 
மடங்கு ஜபம் செய்திருக்க ஹவண்டும்.  

காயத்ரீ ஜபம் மற்றும் ஹ ாம பலன்கள்:- 

1) திைமும் ஆயிரம் முனற ஜபம் சசய்தால் தீர்க்காயுள் கிட்டும். 

2) தாமனர மலர்கைால் த ாமம் சசய்தால் தமாக்ஷம் கிட்டும். 

3) நூறு முனற ஜலத்தால் ஜபம் சசய்து, அந்த ஜலத்னத உட்சகாண்ைால் தபய், 

பிசாசு அகலும். 

4) அத்தி ஸமித்தால் த ாமம் சசய்தால் னபத்தியம் சதைியும். 

5) தயிர் அல்லது பாலால் 25 லட்சம் முனற த ாமம் சசய்தால், உைலில் காயத்ரீ 

சித்தி உண்ைாகும். 

6) பாயஸத்தால் திைமும் நூறு முனற த ாமம் சசய்தால் நல்ல புத்திரன் 

பிறப்பான். 

7) 1008 முனற காட்டு சநாச்சியால் த ாமம் சசய்தால், இடி, பூகம்பம் ததான்றாது. 

8) திைமும் சங்கு புஷ்பத்தால் த ாமம் சசய்தால் குஷ்ை தநாய் அகலும். 

9) நாயுருவி, அரச சமித்தால் த ாமம் சசய்தால், அபஸ்மாரம் தபாகும். 

10) சபாரியால் த ாமம் சசய்தால் நல்ல வரன் கினைக்கும். 
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ஹமலும் ெில ேிஷயங்கள்: 

1) மூன்று தனலமுனறயாக காயத்ரீனய விட்ைவன் பிராம்மைைாக மாட்ைான். 
2) மூன்று தனலமுனறயாக யக்ஞ்ம் இல்லாவிட்ைால் அவன் துர்ப்ராம்ைன்; 
சகட்டுப்தபாை பிராமைன். 

3) சகட்ைாலும், “பிராமைன்” என்ற சபயராவது இருக்கிறது. மறுபடியும் 
பிராம்ைன் ஆவதற்கு பிராயச்சித்தம் உள்ைது. 

4) ஆைால், காயத்ரீனய மூன்று தனலமுனறயாக விட்டுவிட்ைால், 
பிராமைத்துவம் அடிதயாடு தபாய்விடும். அவன் மறுபடியும் 
பிராம்ைைாகமாட்ைான்; அவன் பிரம்மபந்து தான்; அதாவது 
பிராமைைர்கனை உறவுக்காரர்காைாகக் சகாண்ைவன். அதிர்ஷ்ைவசமாக 
இன்னும் மூன்று தனலமுனற ஆகவில்னல. ஆனகயால், இந்த 
சநருப்புசபாறினய ஊதிப் சபரிதாக்கிக் சகாள்ை தவண்டும். 

5) ஆனகயால்,  ாயிற்றுக் கிழனமயாவது ஆயிரம் காயத்ரீ ஜபம்  பண்ை 
தவண்டும். 

6) கால நியமம், விரத நியமம், ஆ ார நியமம் முதலியனவகனை 
அனுஷ்டிப்பது பிரம்மசரியம். அத்யயாைத்தில்,ஸ்வர தலாபம், வர்ை தலாபம் 
முதலான உச்சாரைத் தப்புகள் ஏற்பைக்கூடும். இதற்குப் பிராயச்சித்தமாக 
ஆவைியாவிட்ைத்தன்று எள்ளு மாத்திரம் சாப்பிட்டு அன்று முழுவதும் 
உபவாசம் இருந்து, மறுநாள் 1008 பலாச ஸமித்து அல்லது அஸ்வத்த 
ஸமித்தால் அதுவும் இல்லாவிடில், கனைசிப் பட்ச்சமாக தர்ப்னபயிைாலாவது 
த ாமம் பண்ை தவண்டும். 

ஸ ஸ்ர மற்றும் பாப நிேர்த்தி காயத்ரீ ஜபம். 

ஆெமனம்:- அச்சுதாய நம: அநந்த்தாய நம: தகாவிந்தாய நம: தகசவ, நாராயை, மாதவ, 

தகாவிந்த, விஷ்தைா, மதுஸுதை, த்ரிவிக்ரம, வாமை, ஸ்ரீதர, ஹ்ருஷிதகச, பத்மநாபா, 
தாதமாதரா. 
 

கணபதி தியானம்:- சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவரைம் சதுர்புஜம் ப்ரஸந்நவதைம் 

த்யாதயத் ஸர்வ விக்தைாப ஸாந்ததய. 

 
ப்ராணாயாமம்:- ஒம் பூ:, ஒம் புவ:, ஒகும் ஸுவ:, ஒம் ம :, ஒம் ஜந:, ஒம் தப:, ஓகும் 

சத்யம், ஒம் தத்ஸ விதுர்வதரண்யம்| பர்தகா ததவஸ்ய தீம ி திதயாதயாந: 

ப்ர்தசாதயாத் ஓமாதபா ஜ்தயாதீரஸ: அம்ருதம் ப்ரம  பூர்வஸ்ஸுவதராம்,  

 
பாப நிேர்த்திக்கு காயத்ரீ ஸங்கல்பம்:- மதமாபாத்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா 
ஸ்ரீபதரதமஸ்வர ப்ரீத்ய்ர்த்தம் ஶுதப சஶாபதை முஷீர்த்தத ஆத்யப்ரஹ்மை: 

த்வதீீயபரார்த்தத ஶ்தவத வரா  கல்தப னவவஸ்வத மந்வந்ததர அஷ்ைாவிம்ஶதி 
ததம கலியுதக ப்ரததமபாதத ஜம்பூத்வதீப பாரத வர்தஷ பரதகண்தை தமதரா தக்ஷிதை 

பார்ஶ்தவ ஶாக்ப்தத அஸ்மின் வர்த்தமாதை வ்யவா ாரிதக ப்ராபவாதீதாம் ஷஷ்ட்யா: 
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ஸம்வத்ஸராைாம் மத்தய ………………… நாம ஸமவத்ஸதர, …………………………………. அயதை 

……………ருசதை …………. மாதஸ ………பதக்ஷ ஶபதிசதை ………………. வாஸரயக்தாயாம் 

…………………….நக்ஷ்த்ரயுக்தாயாம் ஶபநக்ஷ்த்ர ஶபகரை ஏவங்குை விதஶஷை 

விஶிஷ்ைாயாம் அஸ்யாம் ஶபதிசதை மம ஜைமாப்யாஸாத் ஜன்மப்ரப்ருதி ஏநத 

க்ஷைப்ர்யந்தம் மதைா வாக் காயயாதி சர்வங்காைி விரசித பாபாைாம் நிவ்ருத்யர்த்தம் 

ஆத்மஶுத்தி ஸித்தியர்த்தம் ஸ்ரீ சந்த்யா காயத்ரீ சாவதீ்ரீ ஸரஸ்வதி ப்தரரையா தலாக 

தக்ஷம் அவாப்யர்த்தம் ஸ்ரீ ம ா திரிபுர ஸுந்தரி ஸதமத ஸ்ரீ சந்திரசமைைஸீ்வர 
ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்ரீ காஞ்சி காமதகாடி பீைாதீர்வரஸ்ய ஸ்ரீ சந்தரதசகதரந்தர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ 

ம ாஸ்வாமீ ஸம்ய்மீந்தா குருவர்யஸ்ய ப்தரரைாய ஸ்ரீ னதயல்நாயகி அம்பிகா 
ஸதமத ஸ்ரீ னவத்தியநாத ஸ்வாமி சன்ைிசதை ( அல்லது அேரேர் குலசதய்ேத்தின் 

சபயடரஹயா அல்லது அருகில் உள்ள சதய்ேத்தின் சபயடரஹயா சொல்லிக் 

சகாள்ளவும்)   

 
பாபநிேர்த்திக்கு:- ஜன்மாப்யாஸாத் ஜன்மப்ரப்ருதி ஸமஸ்த பாப க்ஷயார்த்தம் 

தஷஸ ஸ்ர ஸங்கயாக காயத்ரீ ஜபம் கரீஷ்யாம: 

 

ஸ ஸ்ர காயத்ரிக்கு:- அஷ்தைாத்தர ஸ ஸ்ர ஸங்க்யாய காயத்ரீ ம ா மந்தர 
ஜபம் கரீஷ்தய. 

 

ப்ரணே ஜபம்:- 

 ப்ரைவஸ்ய ரீஷிர் ப்ரஹ்மா ----- ததவ ீ காயத்ரீச் சந்த: --- பரமார்த்த ததவதா. 
 

பூராதி ஸ்ப்த வ்யாஹ்ருதீைாம் அத்ரீ ப்ருகு குத்ஸ வஸிஷ்ை சகௌதம காஸ்யப 

ஆங்கிரஸ ருஷய -------- காயத்ரீ உஷ்ைிக் அனுஷ்டுப் ப்ரு தீ பங்கதி த்ருஷ்டுப் 

ஜகத்யாஸ் சந்தாகும்ஸீ ---- அக்ைி வாயு அர்க்க வாகீஸ வருை இந்தர விஸ்வதவ 

ததவா ததவதா. 
 
ஸாவித்ரியா ருஷி: விஸ்வாமித்ர ---- ததவ ீகாயத்ரீ சந்த: ----- ஸவிதா ததவத. 

 
காயத்ரீ சிரதஸா ப்ரம் ாருஷி: --- அநுஷ்டுப் சந்த: ---- பரமாத்மா ததவதா: 
 
ப்ராணாயாமம்:- (10 தைடே செய்ய ஹேண்டும்) ஒம் பூ:, ஒம் புவ:, ஒகும் ஸுவ:, ஒம் 

ம :, ஒம் ஜந:, ஒம் தப:, ஓகும் சத்யம், ஒம் தத்ஸ விதுர்வதரண்யம்| பர்தகா ததவஸ்ய 

தீம ி திதயாதயாந: ப்ர்தசாதயாத் ஓமாதபா ஜ்தயாதீரஸ: அம்ருதம் ப்ரம  

பூர்வஸ்ஸுவதராம்,  

 
காயத்ரீ ஆோ னம்:- ஆயாத்வித்யனுவாகஸ்ய வாமததவ ருஷி: --அனுஷ்டுப் சந்த: -

--- காயத்ரீ ததவதா. 
 

ஆயாது வரதா ததவ ீ அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம ஸ்ம்மிதம்! காயத்ரீம் சந்தாஸாம் மாதததம் 

ப்ரஹ்ம ஜுஷஸ்வ ந:!! ஓத ாஸி ஸத ாஸி பலமஸி ப்ராதஜாஸி ததவாைாம் தாம 

நாமஸி விஸ்வமஸி விஸ்வாயு: ஸர்வமஸி ஸர்வாயு: அபி பூதராம்  

 

காயத்ரீம் ஆவா யாமி, ஸாவித்ரீம் ஆவா யாமி, ஸரஸ்வதீம் ஆவா யாமி. 
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காயத்ரீ ந்யாஸ: :- ஸாவித்ர்யா ருஷிர் விஸ்வாமித்ர:----- நிஸ்ருத் காயத்ரீச் சந்த: --- 

ஸவிதா ததவதா! 
 

காயத்ரீ சிரதஸா ப்ரம் ா ருஷி:ப் ---- அநுஷ்டுப் சந்த: ---- பரமாத்மா ததவதா: 
 
காயத்ரீ தியானம்:-  

முக்தாவித்ரும த மநீல தவைச்சானயர் முனகஸ் த்ரீக்ஷனை: 

யுகதாமிந்துகலா நிபந்தமகுைாம் தத்வாரத்தவர்ைாமிகாம்! 

காயத்ரீம் வரதாபயாங்குச கசாச்சுப்ரம் கபாலம் குைம் 

சங்கம் சக்ரமதாரவிந்தயுகைம்  ஸ்னதர்வவ ந்தீம்பதஜ !! 

அக்ஷஸ்ரக் குண்டிகா  ஸ்தாம் சுத்தஸ்படிக நிர்மலாம்! 

ஸர்வ வித்யாமயமீ் வந்தத கயத்ரீம் தவத மாதரம்!! 

தயா ததவஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் திதயா தர்மாதிதகாசரா! 
ப்தரரதயத் தஸ்ய யத் பர்க்க: தத்வதரண்ய முபாஸ்மத !! 

 

பாப நிேர்த்திக்கு காயத்ரீ ஜபம்:- (திைம் 1000 முனற, 10 நாட்களுக்கு சதாைர்ந்து சசய்ய 

தவண்டும்)  

 
ஸ ஸ்ர காயத்ரி முடிந்த சபாழுது 1008 தைடே. 

 
காயத்ரீ மந்தரம்:-ஓம் பூர்புவஸ்ஸூவ:! ஓம் தத்ஸவிதுர்வதரண்யம்! பர்தகா ததவஸ்ய 

தீம ி! திதயா தயா ந: ப்ரதசாதயத்!!  

 
ப்ராணாயாமம்:- ஒம் பூ:, ஒம் புவ:, ஒகும் ஸுவ:, ஒம் ம :, ஒம் ஜந:, ஒம் தப:, ஓகும் 

சத்யம், ஒம் தத்ஸ விதுர்வதரண்யம்| பர்தகா ததவஸ்ய தீம ி திதயாதயாந: 

ப்ர்தசாதயாத் ஓமாதபா ஜ்தயாதீரஸ: அம்ருதம் ப்ரம  பூர்வஸ்ஸுவதராம்,  

 
காயத்ரீ உபஸ்தானம்:- உத்ததம சிகதரததவ ீ பூம்யாம் பர்வதமூர்த்தைி! 
ப்ராஹ்மதைப்தயா ஹ்யனுஜ் ாைம் கச்ச ததவி யதா ஸூகம்!!. 

 
மந்தர ைீம் க்ரயா ைீம் பக்தி ைீம்  தீாஸ!| யத்து தந்து மயாததவ 

ஸ்ரீபரிபூர்ைம் ததஸ்துதத!! ப்ராயஸ்சித்தாநி அதசஷாைி தப: கர்ம ஆத்மகாநினவ 

யாநிததஷாம் அதசஷாைாம் க்ருஷ்ை அநுஸ்மரைம் பரம்!! ஸ்ரீ க்ருஷ்ைாய நம:! ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ை க்ருஷ்ை க்ருஷ்ை. 

 

அபிேந்தனம்:- அபிவாததய  …………………………………………………………...: அ ம் அஸ்மிதமா. 
 
ஆெமனம்:- அச்சுதாய நம: அநந்த்தாய நம: தகாவிந்தாய நம: தகசவ, நாராயை, மாதவ, 

தகாவிந்த, விஷ்தைா, மதுஸுதை, த்ரிவிக்ரம, வாமை, ஸ்ரீதர, ஹ்ருஷிதகச, பத்மநாபா, 
தாதமாதரா. 
 


