
 ஹேவிளம்பி ஸங்க்ரமண தர்பண மந்திரம் - ஏப்ரல் 2017 - ஏப்ரல் 2018 

வாக்ய பஞ்சாங்கத்தத அடிப்பதையாகக் ககாண்டு ஈஷ்வர் ஹகாபால் மற்றும் ராமருஷ்ணன் (ஜுஆர்) ஆகிஹயார்களால் கதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.   
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இங்கிருந்து த ொடங்கவும்.....(எல்லொ வே ங்களுக்கும் இந்  ஸங்கல்ப மந் ிரம் தபொதுேொனது.  
ஆசமனம்.....ஸங்கல்பம்.. இங்கிருந்து த ொடங்கவும்.....(எல்லொ வே ங்களுக்கும் இந்  ஸங்கல்ப மந் ிரம் 
தபொதுேொனது. ஆசமனம்.......அச்சு ொய நம:, வகொேிந் ய நமஹ, வகஸேொ, 
நொரொயணொ........ ொவமொ ரொ......பிறகு...........சுக்லொம் பர ரம் ேிஷ்ணும்......................ஓம் பூ: +பூர்புேஸ்ேவரொம், 
வமொபொத்  ஸமஸ்  ......+ ப்ரீத்யர்த் ம், அபேித்ரொ: பேித்வரொேொ சர்ேொேஸ்த் ொம் கவ ொபிேொ, தயஸ்மவரத் 
புண்டரீகொக்ஷ, ஸபொஹ்ய, அப்யந் ர: சுசிஹி மொனஸம் ேொசிகம், பொபம், கர்மணொ சமுபொர்ஜி ம், ஸ்ரீரொம, 
ஸ்மரவணநநே, வ்யவபொஹ ி நசம்ஸய: ஸ்ரீரொம ரொம ரொம  ி ிர்ேிஷ்ணு:   ொேொர: நக்ஷத்ரம், ேிஷ்ணுவரேச 
வயொகஸ்ச்ச கரணம்நசே சர்ேம் ேிஷ்ணுமயம் ஜகத், ஸ்ரீ வகொேிந்  வகொேிந்  அத்யஸ்ரீ பகே : மஹொ 
புருஷஸ்ய ேிஷ்வணொரொக்யயொ ப்ரேர்த் மொனஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மண: த்ேி யீ பரொர்த்வ  ஸ்வே  ேரொஹ 
கல்வப, நேேஸ்ே  மண்ேந்த்வர அஷ்டொேிம்ஶ ி,  வம, கலியுவக, ப்ர வமபொவ  ஜம்பூத்ேவீப, பொர ேர்வஷ, 
பர கண்வட வமவரொ:  க்ஷிவண பொர்ஷ்வே ஸஹொப்வ  அஸ்மின்ேர்த் மொவண, வ்யொபஹொரிவக, ப்ரபேொ ி, 
ஷஷ்ட்யொம் ஸம்ேத்ஸரொணொம், மத்வய..... பிறகு கீழ்க்கண்ட மந் ிரத்த்  கூறவும்....................... ....... ............... ....பின் 
கீழ்க்கண்ட மந் ிரத்ந  கூறவும்........ 
 

 

14.4.2017 -  தேள்ளிக்கிழநம (வமஷ ரேி ஸங்க்ரமணம்) - சித் ிநர மொ ப்பிறப்பு 
 

ஹேவிளம்பி  நாம ஸம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே வஸந்த ரிததௌ ஹமஷ மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிததௌ வாஸேே வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக்தாயாம் விஶாகா ததுபரீ அனூோதா 
நேத்ே யுக்தாயாம், ஸித்த ததுபரீ ஸாத்ய நாம ஹயாக, பத்ரே நாம கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: 
ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ரசத்ேவிஷு புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய ஹமஷ ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ரசத்ேவிஷு புண்யகாஹல 
ஹமஷ ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய). 
 

14.5.2017 - ஞொயிற்றுக்கிழநம – சித் ிநர 31 - (வ்ருஷப ரேி ஸங்க்ரமணம்) - நேகொசி மொ ப்பிறப்பு  

ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே வஸந்த ரிததௌ ஹமஷ மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ருதீயாயாம் ததுபரீ சதுர்த்யாம் புண்யதிததௌ வாஸேே வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக்தாயாம், மூலா 
நேத்ே யுக்தாயாம், ஸித்த நாம ஹயாக, பத்ரே நாம கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் ததுபரீ சதுர்த்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: 
ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய வ்ருஷப ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல 
வ்ருஷப ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய).            



 ஹேவிளம்பி ஸங்க்ரமண தர்பண மந்திரம் - ஏப்ரல் 2017 - ஏப்ரல் 2018 

வாக்ய பஞ்சாங்கத்தத அடிப்பதையாகக் ககாண்டு ஈஷ்வர் ஹகாபால் மற்றும் ராமருஷ்ணன் (ஜுஆர்) ஆகிஹயார்களால் கதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.   
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15.6.2017 - ேியொழக்கிழநம ஆனி 01 - (மிதுன ரேி ஸங்க்ரமணம்) - ஆணி மொ ப்பிறப்பு  
 

ஹேவிளம்பி  நாம சம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே க்ரீஷ்ம ரிததௌ மிதுன மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்யதிததௌ வாஸேே வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக்தாயாம், ஸ்ோவிஷ்டா நேத்ே யுக்தாயாம், 
விஷ்காம்ப நாம ஹயாக, கேரஸ கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. 
ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா 
மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு பிதாமேி, 
ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, பிது:பிதாமேி, பிது: 
ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ஹகாத்ோோம் 
வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா 
மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஷீதீ புண்யகாஹல வர்கத்வய பித்ரூண்-
உதிஷ்ய வ்ருஷப ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஷடஷீதீ புண்யகாஹல 
வ்ருஷப ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய).            
 

16.7.2017 - ஞொயிற்றுக்கிழநம – ஆனி 32 - (கடக ரேி ஸங்க்ரமணம்) - ஆடி மொ ப்பிறப்பு  

 
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே க்ரீஷ்ம ரிததௌ கடக மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே ஸப்தம்யாம் 
ததுபரீ அஷ்டம்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக்தாயாம், ஹேவதீ நேத்ே 
யுக்தாயாம், ஸுகர்ம நாம ஹயாக, பவ ததுபரீ பாலவ கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் ஸதம்யாம் ததுபரீ அஷ்டம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: 
ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தேிோயன புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய தக்ஷிோயன புண்ய காஹல கடகேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே 
ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய தேிோயன புண்யகாஹல 
கடக ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய 
கரிஷ்ஹய). 
 

17.8.2017 – வியாழக்கிழரம - ஆேனி – 01 (சிம்ஹ ரேி ஸங்க்ரமணம்) - ஆேணி மொ ப்பிறப்பு 
 
ஹேவிளம்பி  நாம சம்வத்ஸஹே தேிோயஹன வர்ஷ ரிததௌ ஸிம்ே மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே தஶம்யாம் 
ததுபரீ ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக்தாயாம், ம்ருகஶஹீோ நேத்ே 
யுக்தாயாம், ேர்ஷே நாம ஹயாக, பத்ரே ததுபரீ ஶகுன ீகேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் ததுபரீ ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
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ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: 
ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய சிம்ே ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல 
சிம்ே ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய). 
 

17.9.2017 – ஞொயிற்றுக்கிழநம – புரட்டொசி 01 - (கன்யொ ரேி ஸங்க்ரமணம்) - புரட்டொசி மொ ப்பிறப்பு  
 
ஹேவிளம்பி  நாம ஸம்வத்ஸஹே, தேிோயஹே, வர்ஷ ரிததௌ, கன்யா மாஹஸ, க்ருஷ்ே பஹே, 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸே:வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக்தாயாம், ஆஶ்ஹலஷா நேத்ே 
யுக்தாயாம், ஶிவ நாம ஹயாக ரததுல நாம கேே ஏவங்குே விஹஸஷே விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்)..................... ஹகாத்ோோம் (அப்பாவழி ஹகாத்ேத்ரத கூறவும்) ........... ஶர்மோம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தகாள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ோதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமே ப்ேபிதாமோனாம் (தாயார் உயிருடன் இல்ரலதயனில் பின் அடுத்துவருவரதக் கூறுக...) 

மாத்ரு பிதாமே ீ ப்ேபிதாமேனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமே,ீ பிது:பிதாமே,ீ 

பிது:ப்ேபிதாமேனீாம் ................  ஹகாத்ோோம் ......... (பின் அம்மாவின் ஹகாத்ே வழிரயக் கூறவும்) ஶர்மோம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தகாள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் 
அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஷடஶதீி புண்ய காஹல கன்யா ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோர்த்தம் தில தர்பே 
ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் கீழ்க்கண்டபடி கூறவும்) வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய கன்யா ேவி 
ஸங்க்ேமே ஸ்ோர்த்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்யக்ரிஷ்ஹய ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய 
கரிஷ்ஹய). 
 

17.10.2017 – தசவ்ேொய்க்கிழநம – புரட்டொசி 31 - (துலொ ரேி ஸங்க்ரமணம்) - ஐப்பசி மொ ப்பிறப்பு 
 
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸஹே தேிோயஹன ஶேத் ரிததௌ துலா மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே: வாஸேஸ்து தபௌம வாஸே யுக்தாயாம், பூர்வபல்குன ீ நேத்ே 
யுக்தாயாம், ப்ோஹ்ம்ய நாம ஹயாக, கேரஸ கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தமானாயாம் த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. 
ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா 
மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு பிதாமேி, 
ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, பிது:பிதாமேி, பிது: 
ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ஹகாத்ோோம் 
வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா 
மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....துலா விஷு புண்யகாஹல வர்கத்வய 
பித்ரூண்-உதிஷ்ய துலா ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய துலாவிஷு புண்யகாஹல 
துலா ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய 
கரிஷ்ஹய). 
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16.11.2017 - ேியொழக்கிழநம – ஐப்பசி - 30 (வ்ருஸ்ச்சிக ரேி ஸங்க்ரமணம்) கொர்த் ிநக மொ ப்பிறப்பு  
ஹேவிளம்பி  நாம ஸம்வத்ஸஹே தேிோயஹே ஶேத் ரிததௌ துலா மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ேஹயாதஶயாம் புண்யதிததௌ குரு வாஸே யுக்தாயாம், சித்ோ நேத்ே யுக்தாயாம், ஆயுஷ்மான் நாம ஹயாக, 
வேரை கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ேஹயாதஶ்யாம் 
புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) 
வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் 
தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத 
தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய வ்ருஸ்ச்சிக ேவி ஸங்க்ேமே 
ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல 
வ்ருஸ்ச்சிக ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய). 
 

16.12.2017 - சனிக்கிழநம – மொர்கழி 01 - ( னுர் ரேி ஸங்க்ரமணம்) மொர்கழி மொ ப்பிறப்பு 
ஹேவிளம்பி  நாம ஸம்வத்ஸஹே தேிோயஹே ஹேமந்த ரிததௌ தனுர் மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ேஹயாதஶ்யாம் ததுபரீ சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திே வாஸே யுக்தாயாம், 
அனூோதா நேத்ே யுக்தாயாம், த்ருதி நாம ஹயாக, வேிரை ததுபரீ பத்ரே கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ேஹயாதஶ்யாம் ததுபரீ சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன 
விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோோம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய 
ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் 
தசால்லஹவண்டும்)  பிதாமேி, பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத 
தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஷீதீ புண்யகாஹல தில தர்ஹபே தனுர் ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோர்த்தம் தில தர்பே 
ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஷடஷதி புண்யகாஹல தனுர்  
ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய 
கரிஷ்ஹய). 

14.01.2018 - ஞொயிற்றுக்கிழநம – ந  01 (மகர ரேி ஸங்க்ரமணம்) ந  மொ ப்பிறப்பு – உத் ரொயண புண்யகொலம்  
 
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே ஹேமந்த ரிததௌ மகே மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே:  வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக்தாயாம், ஜ்ஹயஷ்டா நேத்ே 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி நாம ஹயாக, கேரஸ ததுபரீ த்ருவ நாம கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, மாது: 
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ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தோயே புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய மகே ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய உத்தோயே புண்யகாஹல 
மகே ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய 
கரிஷ்ஹய).                                                                                                                            

13.02.2018 - தசவ்ேொய்க்கிழநம – மொசி 01 - (கும்ப ரேி ஸங்க்ரமணம்) மொசி மொ ப்பிறப்பு 
 
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே ஶிஶிே ரிததௌ கும்ப மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸே: வாஸேஸ்து தபௌம வாஸே யுக்தாயாம், உத்ோஷாடா நேத்ே 
யுக்தாயாம், ஸித்தி நாம ஹயாக, கேரஸ கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தமானாயாம் த்ேஹயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு பிதாமேி, ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  
பிதாமேி, பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் 
தகாள்ளவும்) ............. ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, 
மாது: பிதாமே, மாது: ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாஹல வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய கும்ப ேவி ஸங்க்ேமே 
ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி 
புண்யகாஹல கும்ப ேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில 
தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய). 
                                                                                                                            

15.03.2018 – பு ன்கிழநம – மொசி 30  (மீன ரேி ஸங்க்ரமணம்) பங்குனி மொ ப்பிறப்பு  
 
ஹேவிளம்பி நாம சம்வத்ஸஹே உத்தோயஹே ஶிஶிே ரிததௌ கும்ப மாஹஸ க்ருஷ்ே பஹே 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ தஸௌம்ய வாஸே யுக்தாயாம், ஶ்ேவே நேத்ே யுக்தாயாம், ஶிவ நாம 
ஹயாக, ரததுல நாம கேே, ஏவங்குே விஹஸஹஷே விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ோசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்).............. ஹகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ஹகாத்ேம்) வசு, ருத்ே, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமே ப்ேபிதா 
மோோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு பிதாமேி, 
ப்ேபிதாமேனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்லவ்ஹவண்டும்)  பிதாமேி, 
பிது:பிதாமேி, பிது: ப்ேபிதா, மேேீாம் (தாயார் பிறந்த ஹகாத்ேத்ரத தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ஹகாத்ோோம் வஸுருத்ோதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமே, மாது: பிதாமே, 
மாது: ப்ேபிதா மோோம்   உபயவம்ஸபித்ரூோம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஷீதி புண்யகாஹல 
வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய மீனேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் தில தர்பே ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய. 
 
(ேிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இரதச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஷடஷீதி புண்யகாஹல 
மீனேவி ஸங்க்ேமே ஸ்ோத்தம் ேிேண்ய ரூஹபே அத்ய கரிஷ்ஹய - ததங்கம் தில தர்பே ரூஹபே 
அத்ய கரிஷ்ஹய). 
                                                                                                                            
 


