
மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
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ஆசைனம்.....ஸங்கல்பம்.. இங்கிருந்து ததொடங்கவும்..... (எல்லொ வேதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப ைந்திரம் 
தபொதுேொனது. ஆசைனம்....... ஓம் அச்யுதாய நம: .............கேஶவா, நாராயணா, மாதவ, கோவிந்த, 

விஷ்கணா......தாகமாதரா..। ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶশিவர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரஸன்னவதனம் 
த்யாகயத் ஸர்வம் விக்கனாபஶாந்தகய । ஓம் பூ:...........ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்வகராம் । 

மகமாபாத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரகமஷ்வர ப்ரீத்யர்தம் அபவித்ர பவித்கரா வா 
ஸர்வாவஸ்தொம் ேகதாபி வா ய: ஸ்மகரத் புண்டரீோக்ஷம் ஸ பாஹ்யப்யந்தர: ஶுசி: மானஸம் 
வாசிேம் பாபம் ேர்மணா ஸமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரகணனனவ வ்யகபாஹதி ந ஸம்ஶய: ஸ்ரீ ராம 
ராம திதிர்விஷ்ணு: ததா வார: நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுகரவச கயாேஶ்ச ேரணம் னசவ ஸர்வம் 
விஷ்ணுமயம் ஜேத் । ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த அத்ய ஸ்ரீபேவத: மஹாபுருஷஸ்ய விஷ்கணாராஞயா 

ப்ரவர்தமானஸ்ய அத்ய ப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்வத ஶ்கவதவராஹேல்கப னவவஸ்வத மன்வந்த்கர 

அஷ்டாவிம்ஶதிதகம ேலியுகே ப்ரதகமபாகத ஜம்பூத்வகீப பொரதவர்கஷ பரதேண்வட கமகரா: 

தக்ஷிகணபார்ஶ்கவ ஶோப்கத அஸ்மின் வர்த்தமாகன வ்யாவஹாரிகே ப்ரபவாதி ஷஷ்டி 

ஸம்வத்ஸராணாம் மத்கய...................... ....... ............... ....பின் கீழ்க்கண்ட ைந்திரத்மத கூறவும்........ 

06.09.2017 - புதன்கிழமைண் 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண,, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
ப்ரதமாயாம் புண்யதிததௌ, வாஸர:வாஸரஸ்து தஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம், ஶதபிஷக் நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், த்ருதி நாம கயாே பவ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... 
கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் (அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், 

தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் 

(தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) மாத்ரு பிதாமஹ ீப்ரபிதாமஹனீாம் 

....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  

கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் (அம்மாவின்அப்பா தபயர், 

தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னேீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் தத்தத் கோத்ராணாம் 
தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவசிஷ்டானாம் 
ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் கதவாணாம் 
மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ 
ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண ரூகபண அத்ய 
ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய அலம்பிக்ேிறது, 
திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

குறிப்பு 1:  ஒரு கூர்ச்சம் பண்ணுபவர்ேள் ஸோருணேீ வர்ேத்வய பித்ரூண் ஆவாஹயாமி என்று 
ஆவாஹனம் பண்ணவும். 

குறிப்பு 2: (தந்மத/தொய் ேழி தர்ப்பணம் முடிந்தபின் - கீழ்க்கண்ட ைந்திரத்மதக் கூறி கூடுதலொக 
தர்ப்பணம் தகொடுக்கவும். "ஞொதொக்யொத ேர்கத்ேய பித்ரூன் ஸ்ேதொ நைஸ்தர்பயொைி" என்று 
தசொல்லக்கூடொது அதற்கு பதில்) தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
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ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவஸிஷ்ட்டாணாம் ஸர்கவஶொம் ஸோருணேீ 
பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்ப்பயாமி (மூன்று தடனவ அர்க்யம் விடவும்). 
 
குறிப்பு 3: (யதொஸ்தொனம் - முதலில் கூர்ச்சத்மத எள்மை எடுத்து ஆேொஹனம் தசய்த ைொதிரி 
எடுத்துப்வபொடவும்) - ஆயாத பிதர: கஸாம்யா ேம்பனீர:பூர்வ்னய: ப்ரஜாமஸ்மப்யம் ததகதா ரயிம் ச 
தீர்ோயுத்வம் ச ஶதஶொரதஞ் ச அஸ்ைொத் கூர்ச்சொத் (ஒரு கூர்ச்சைொ இருக்கரேொ) ஸகொருணகீ 
ேர்க்கத்ேய பித்ரூன் யதொஸ்த்தொனம் ப்ரதிஷ்டொபயொைி என்று எள்மைப்வபொடவும்.  
 
தனித்தனியொக மூன்று கூர்ச்சம் மேத்துக்தகொண்டிருந்தொல் - பித்ருபிதொைஹ ப்ரபிதொைஹொன் 
ைொத்ருபிதொைஹி ப்ரபிதொைஹஸீ்ச்ச யதொஸ்த்தொனம் ப்ரதிஷ்டொபயொைி என்று முதல் கூர்ச்சத்தில் 
வபொடவும். 
 

இரண்டொேது கூர்ச்சத்திற்கு ஸபத்னகீ ைொதொைஹ ைொதுபிதொைஹ: ைொது ப்ரபிதொைஹொன் 
யதொஸ்த்தொனம் ப்ரதிஷ்டொபயொைி என்று இரண்டொேது கூர்ச்சத்தில் எள்மை வபொடவும். 
 
மூன்றொேது கூர்ச்சத்திற்கு : தத்தத்  கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவஸிஷ்ட்டான் ஸர்வான் ஸோருணேீ பித்ரூன் யதொஸ்த்தொனம் 
ப்ரதிஷ்டொபயொைி என்று கூர்ச்சத்தில் எள்மை வபொடவும். 
 

வைற்கூறிய குறிப்பு எண் 1, 2, 3 - குறிப்புகமை கீவழேரும் எல்லொ நொட்களுக்கும் ததொடர்ந்து தசய்யவும்.   

07.09.2017 - ேியொழக்கிழமை ண் 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண,, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ, வாஸர:வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம், பூர்வப்கராஷ்டபதா நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸூல நாம கயாே தேௌலவ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

. 
 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

08.09.2017 - தேள்ைிக்கிழமை 
 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம், உத்ரப்கராஷ்டபதா நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ேண்ட நாம கயாே ேரனஸ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

09.09.2017 - சனிக்கிழமை  
கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
சதுர்த்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து ஸிதிர வாஸர யுக்தாயாம், கரவதீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் 
வ்ருத்தி நாம கயாே பத்னர ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் 
சதுர்த்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் 

(அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் (அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா 

தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் 

இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் 

உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... 

(பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் (அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், 

தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் 
வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ 
பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ 
புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது 
பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 
 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

10.09.2017 – ஞொயிற்றுக்கிழமை (ைஹொபரண)ீ 
கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
பஞ்சம்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து பானு வாஸர யுக்தாயாம், அஶ்வின ீததுபரீ அபபரண ீ
நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் த்ருவ நாம கயாே தேௌலவ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் பஞ்சம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

11.09.2017 - திங்கட்கிழமை ண் 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம், க்ருத்திோ நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் வ்யாக்யாத நாம கயாே ேரனஸ நாம ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

12.09.2017 – தசவ்ேொய்கிழமை 
கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து தபௌம வாஸர யுக்தாயாம், கராஹிண ீ நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் ஹர்ஷண நாம கயாே பத்னர ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

13.09.2017 – புதன்கிழமை (ைத்யொஷ்டைி) 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து தஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம், ம்ருேஷீகரா நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் வஜ்ர நாம கயாே பாலவ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

14.09.2017 – ேியொழக்கிழமை (அேிதேொ நேைி + ைஹொவ்யொவதபொதம்)  
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
நவம்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம், ஆர்த்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் 
வ்யதீபாத நாம கயாே வணினஜ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... 
கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் (அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், 

தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் 

(தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) மாத்ரு பிதாமஹ ீப்ரபிதாமஹனீாம் 

....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  

கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் (அம்மாவின்அப்பா தபயர், 

தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னேீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் தத்தத் கோத்ராணாம் 
தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவசிஷ்டானாம் 
ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் கதவாணாம் 
மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ 
ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண ரூகபண அத்ய 
ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய அலம்பிக்ேிறது, 
திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

15.09.2017 - தேள்ைிக்கிழமை  
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
தஶம்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம், புனர்வஸூ நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் வரீயான் நாம கயாே பத்னர நாம ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

16.09.2017 - சனிக்கிழமை  
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
ஏோதஶ்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம், புஷ்ய நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் 
பரீே நாம கயாே பாலவ நாம ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் ஏோதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 
17.09.2017 – ஞொயிற்றுக்கிழமை (ஸந்யொஸ்த ைஹொையம் – கன்யொரேி ஸங்க்ரைணத்மத ஒட்டிேருகிறது) 

 
கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ேன்யா மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து பானு வாஸர யுக்தாயாம், ஆஸ்கரஷா நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் ஶிவ நாம கயாே னததுல நாம ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ேன்யாேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
 

www.pradosham.com 

 

18.09.2017 – திங்கட்கிழமை (ஶஸ்த்ர ஹத ைஹொையம்) 
கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ேன்யா மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
த்ரகயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம், மோ நக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் ஸித்த நாம கயாே வணனஜ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் த்ரகயாதஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் 
(அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் 

பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) 

மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 

பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் 
(அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் 
தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய 
அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் 
கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ேன்யாேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண 
ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய 
அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

 

19.09.2017 - தசவ்ேொய்கிழமை (ைஹொைய அைொேொஸ்மய) 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ேன்யா மாகஸ, க்ருஷ்ண பகக்ஷ, 
சதுர்தஶ்யாம் ததுபரீ அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து தபௌம வாஸர 
யுக்தாயாம், பூர்வபல்குண ீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஸாத்ய நாம கயாே சகுன ீ நாம ேரண ஏவங்குண 
விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் சதுர்தஶ்யாம் ததுபரீ அமாவாஸ்யாயாம் 
புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... கோத்ராணாம் (அப்பாவழி 
கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் (அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) 

வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் (தாயார் உயிருடன் 

இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) மாத்ரு பிதாமஹ ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் ....... (தாயார் 

உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  கோத்ராணாம் ......... 

(பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் (அம்மாவின்அப்பா தபயர், தாத்தா தபயர், 

தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னேீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் 
வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவசிஷ்டானாம் ஸர்கவஷாம் ோருணேீ 
பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் கதவாணாம் மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம் ேன்யாேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல 
அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. (தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் 
கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்ேிறது). 
 



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
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(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

 

20.09.2017 – புதன்கிழமை 
 

கஹவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸகர, தக்ஷிணாயகண, வர்ஷ ரிததௌ, ஸிம்ஹ மாகஸ, ஶுக்ல பகக்ஷ, 
ப்ரதமாயாம் புண்யதிததௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து தஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம், உத்ரபல்குண ீநக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம் ஶுப நாம கயாே நாேவ ேரண ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தோள்ளவும்)..................... 
கோத்ராணாம் (அப்பாவழி கோத்ரத்னத கூறவும்) ........... ஶர்மணாம் (அப்பாவின் தபயர், தாத்தா தபயர், 

தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் 

(தாயார் உயிருடன் இல்னலதயனில் பின் அடுத்துவருவனதக் கூறுே...) மாத்ரு பிதாமஹ ீப்ரபிதாமஹனீாம் 

....... (தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்...) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹனீாம் ................  

கோத்ராணாம் ......... (பின் அம்மாவின் கோத்ர வழினயக் கூறவும்) ஶர்மணாம் (அம்மாவின்அப்பா தபயர், 

தாத்தா தபயர், தோள்ளுத் தாத்தா தபயர்) வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னேீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் தத்தத் கோத்ராணாம் 
தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு-ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்ேத்வய அவசிஷ்டானாம் 
ஸர்கவஷாம் ோருணேீ பித்ரூணாம்ஶ்ச துரிகலாசன ஸம்யோணாம் விஶ்கவஷாம் கதவாணாம் 
மஹாவிஷ்ணூஶ்ச அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ேன்யாேகத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ ப்ரயுக்த 
மஹாளய பக்ஷ புண்யோகல அத்யதின மஹாளய ஸ்ரார்த்தம்  தில தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய. 
(தர்ப்பத்னத வலது பக்ேம் கபாட்டுவிட்டு, பூணூனல வலம் பண்ணிண்டு னேனய அலம்பிக்ேிறது, திருப்பியும் இடம் 
பண்ணிக்ேிறது). 
 
(ஹிரண்யமாே தசய்பவர்ேள் ேீழ்க்ேண்டபடி கூறவும்) அத்யதின ப்ரயுக்த மஹாளயபக்ஷ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய ரூகபண அத்யக்ரிஷ்கய ததங்ேம் தில  தர்பண ரூகபண அத்ய ேரிஷ்கய). 

 

 

DURING MAHAALAYAM, WE HAVE TO PERFORM  THARPANAM FOR KARUNYA PITHRUS.  THOSE WHO  PERFORM 
PAKSHA MAHAALAYAM, HAS  TO KEEP ONE MORE ADDITIONAL KOORCHAM FOR KARUNYA PITHRUS. SIMILAR 
TO AMMAVASYA THARPANAM, FIRST PITHRU VARGAM, SECOND MAATHA MAHA VARGAM AND THEN TO 
KARUNIKA PITHRUS BY RECITING EACH ONE'S GOTHRA, NAME AND RELATIONSHIP, BY POURING BLACK-
SEASME WITH WATER THREE TIMES, FOR EXAMPLE :- 
 
FATHER's ELDER BROTHER    .....  ........       
STEP-MOTHER               ....  ........     
FATHER's YOUNGER BROTHER    ..  ..........     
YOUNGER BROTHER          .....  ........       
ELDER BROTHER      ......  ........       FATHER's SISTER         ......  ........ 

      
MOHTER's BROTHER -UNCLE  .....  ........     
MOTHER's SISTER         ......  ........       



மஹாளயபக்ஷ தர்ப்பண ஸங்கல்பம் - 06.09.2017 (புதன்) முதல் 21.09.2017 ப்ரதமை முதல் ப்ரதமை வரை 

ததாகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் ககாபலன் மற்றும் இைாமக்ருஷ்ணன் (JR) (வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்பரையில் இந்திய கேைப்படி ததாகுக்கப்பட்ைது). 
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OWN SISTERS              .....  ........       
SISTER's SON             .....  ........       
DAUGHTER                 .....  ........       
WIFE                      ....  ........       
FATHER-IN-LAW    .....  ........        
BROTHER-IN-LAW   .....  ........        
DAUGHTER-IN-LAW   .....  ........       
WIFE's BROTHER   .....  ........        
GURU             .....  ........        
ACHARYAM         .....  ........        
CLOSE FRIEND      ....  ........      
 

மஹாளயத்தில் கூடவரும் தர்ப்பணங்கள்...  

 

அப்பாவவாட அண்ணாவாயிருந்தால் - ஜ்வயஷ்ட பித்ருவ்யன் 

அப்பாவவாட தம்பியாக இருந்தால் - கனிஷ்ட பித்ருவ்யன் 

அப்பாவவாட மன்னிக்கு - ஜ்வயஷ்ட பித்ருவ்ய பத்னீ 

சித்தப்பாவவாட ஆத்துக்காரிக்கி - கனிஷ்ட பித்ருவ்ய பத்னீ 

மாமனாருக்கு - ஸஸாஸுரர் 

மாம்யாருக்கு - ஸஸாஸுர பத்னீ 

அண்ணாவானால் - ஜ்வயஷ்ட பித்ருவ்யன் 

தம்பியாக இருந்தால் - கனிஷ்ட பித்ருவ்யன் 

அப்பாவுடடய மூத்த ஸம்ஸாரத்திற்கு - ஸபத்னீ மாதா 

அப்பாவுடடய கூடப்பிறந்த ஸவகாதரகீளுக்கு - பித்ரு பகிணீ என்றும், 

அம்மாவுடய கூடப்பிறந்த ஸவகாதரகீளுக்கு - மாத்ரு பகிணீ 

மாமாக்கு - மாமதுலன் என்றும் - மாமிக்கு - மாதுலிணீ  

நண்பனுக்கு - ஸகா என்று கூறி தர்ப்பணம் ஸெய்யலாம். 

 

இவரக்ளுக்கு பிள்டளகள் இருந்தால் நாம் ஸெய்யக்கூடாது - பிள்டளகள் இல்லாவிட்டால் - மும்மூன்று தரடவ 

வகாத்திரம், ஶர்மா கூறி தர்ப்பணம் ஸெய்யலாம். 

 

 
 

 


