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இ
கி.�9 ெதாட
க:�…..(எ�லா ேவத
க?��� இ�த ஸ
க�ப ம�திர� ெபா9வான9.  

ஆசமன�…..ஸ
க�ப�.. இ
கி.�9 ெதாட
க:�…..(எ�லா ேவத
க?��� இ�த ஸ
க�ப 

ம�திர� ெபா9வான9. ஆசமன�…....அABதாய நம:, ேகாவ��தய நம:, ேகஶவா, நாராயணா 

….....தாேமாதரா …... ப�ற� …........ ஶுB�லா� பரதர� வ�*E� …................... ஓ� G: G�'வHவேரா�, 

மேமாபா�த ஸமHத …... �I�ய��த�, அபவ��ரா: பவ��ேராவா ச�வாவH�தா� கேதாப�வா, 

ெயHமேர� 'JடIகாK� ஸபாLய, அ�ய�தர: ஶுசி: மானஸ� வாசிக�, பாப�, க�மணா 

ஸMபா�ஜித�, Oராம, Hமரேணைநவ, Pயேபாஹதி நஶ�ஸய: Oராம ராம ராம திதி�வ�*E: 

ததாவார: நK�ர�, வ�*Eேரவச ேயாகRச கரண�ைசவ ஸ�வ� வ�*Eமய� ஜக�, O 

ேகாவ��த ேகாவ��த அ�யO பகவத: மஹா '.ஷHய வ�*ேணாராஞ யயா �ரவ��தமானHய, 

ஆ�ய�ரLமண: �வ�தTய பரா��ேத Rேவத வராஹ க�ேப, ைவவHவத மJவ��ேர 

அ*டாவ��ஶதி, தேம, கலிUேக, �ரதேமபாேத ஜ�G�வ Tேப, பாரதவ�ேஷ, பரதகJேட ேமேரா: 

தKிேண பா�Rேவ ஸஹா�ேத அHமி/ வ��தமாேண, PயாபஹாVேக, �ரபவாதி, ஷ*Wயா� 

ஸ�வ�ஸராணா�, ம�ேய..... ப�ற� கீY�கJட ம�திர��த Zற:�....................... ....... ............... ப�/ 

கீY�கJட ம�திர�ைத Zற:�........ 

14.04.2018  -  �த்�ைர 01 – (ேமஷ�) - சன� - ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண வஸ9த �ெதௗ ேமஷ மாேஸ ��@ண பே* ச��த?யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� Hதிர வாஸர :�தாயா	 உ�ர�ேரா@டபதா ந*�ர :�தாயா	, 

மாேஹ9�ர நாம ேயாக, ப�ைர நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 

வ��தமானாயா	 ச��த?யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. 

ேகா�ரானா	 (அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா	, (இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....ைச�ரவ�ஷு �(யகாேல 

வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய ேமஷரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W�-உதி@ய ைச�ரவ�ஷு �(யகாேல 

ேமஷரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண 

அ�ய க=@ேய). 

15.05.2018  -  ைவகா� 01 – (P.ஷப�) - ெசPவா[ – வ�*Eபதி 'Jயகால ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண வஸ9த �ெதௗ >�ஷப மாேஸ ��@ண பே* 

அமாவா�யாயா	 �(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� ெபௗம வாஸர :�தாயா	 ���திகா ந*�ர 

:�தாயா	, ேஷாபன நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 

வ��தமானாயா	 அமாவா�யாயா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) 
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.............. ேகா�ரானா	 (அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா	, (இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....வ�@Aபதி �(யகாேல 

வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய >�ஷப ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய 

க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W�-உதி@ய வ�@Aபதி >�ஷப ரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண அ�ய 

க=@ேய). 

15.06.2018  -  ஆனி 01  – (மி9ன�) - ெவ]ள� - ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண �[@ம �ெதௗ மி9ன மாேஸ ஶு�ல பே* �வ�தPயாயா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� �.� வாஸர :�தாயா	 ஆ��ரா ந*�ர :�தாயா	, >��தி நாம 

ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

�வ�தPயாயா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 

(அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, 

(இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....ஶடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய 

ப��W� - உ�தி?ய மி�ன ரவ� ஶடஶதீி �(யகால ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய 

க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	...... ஶடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய 

மி�ன ரவ� ஶடஶதீி �(யகால ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 
தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய). 

16.07.2018  -  ஆனி 32 - (மி9ன�) - தி
க] - ஸ
�ரமண� - தKிணாயன 'Jயகால த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண �[@ம �ெதௗ மி9ன மாேஸ ஶு�ல பே* ச���யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� இ�9 வாஸர :�தாயா	 மகா ந*�ர :�தாயா	, >யதPபாத நாம 

ேயாக, வனைஜ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

ச���யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 (அ�பா 

வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, (இத� 

ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 
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(தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, 

�வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: �ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ 

ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....த*ிணாயன �(யகாேல வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய க�கடக 

ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	...... வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய க�கடக ரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண அ�ய 
க=@ேய). 

17.08.2018 - ஆவணி 01 - (ஸி�ஹ�) -ெவ]ள� (ஸி�ஹ ரவ�) வ�*Eபதி 'Jயகால ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர த*ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ ஸி	ஹ மாேஸ ஶு�ல பே* ஸ�த	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� �.� வாஸர :�தாயா	 �வாதி ந*�ர :�தாயா	, ஸு�ர]ம 

நாம ேயாக, கரைஜ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

ஸ�த	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 

(அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, 

(இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....வ�@Aபதி �(யகாேல 

வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய ஸி	ஹரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய 

க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	...... வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய ஸி	ஹரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண அ�ய 
க=@ேய). 

17.09.2018  -  �ரட்டா� 01 - தி
க] (க/யா) - (ஷடஶதீி – க/யா ரவ�) ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர த*ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ஶு�ல பே* அ@ட	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� இ�9 வாஸர :�தாயா	 ^லா ந*�ர :�தாயா	, ஆ:@மா� 

நாம ேயாக, பவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

அ@ட	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 

(அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, 

(இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஸ
�ரமண த�பண ஸ
க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப
�ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ
க� ராம�.*ண/ ம01�  ஸுேர* – அ4�பைட வா�கிய ப7சா
க�. 
 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....ஷடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய 

ப��W� - உ�தி?ய க�யா ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய ஷடஶதீி �(யகாேல 

க�யா ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண 
அ�ய க=@ேய). 

18.10.2018  -  ஐப்ப� 01 – (9லா) - வ�யாழ/ - ஸ
�ரமண� (9லாரவ�) த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர த*ிணாயேன ஶர� �ெதௗ �லா மாேஸ ஶு�ல பே* நவ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� �. வாஸர :�தாயா	 ?ரவண ந*�ர :�தாயா	, ��தி நாம 

ேயாக, ெகௗலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

நவ	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 (அ�பா 

வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, (இத� 

ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 

(தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, 

�வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: �ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ 

ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....�லா ரவ� �(யகாேல வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய �லா ரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய �லா ரவ� �(யகாேல 

�லா ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண 
அ�ய க=@ேய). 

17.11.2018  -  காரத்்�ைக 01 - (P.Rசிக�) சன� - ஸ
�ரமண� (P.Rசிக ரவ� – வ�*Eபதி) த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர த*ிணாயேன ஶர� �ெதௗ >�?சிக மாேஸ ஶு�ல பே* தஶ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� Hதிர வாஸர :�தாயா	 R�வ�ேரா@டபதா ந*�ர :�தாயா	, 

>யா�யாத நாம ேயாக, ைத�ல நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 

வ��தமானாயா	 தஶ	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. 

ேகா�ரானா	 (அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா	, (இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....வ�@Aபதி �(யகாேல 

வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய >�?சிக ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய 

க=@ேய. 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஸ
�ரமண த�பண ஸ
க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப
�ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ
க� ராம�.*ண/ ம01�  ஸுேர* – அ4�பைட வா�கிய ப7சா
க�. 
 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	...... வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய வ�@Aபதி 

�(யகாேல >�?சிக ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில 
த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய). 

16.12.2018  -  மார்க� 01 - (த_�) ஞ ாய�1 (ஸ
�ரமண (த_� ரவ� – ஷடஶதீி 'Jயகால) த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர த*ிணாயேன ேஹம9த �ெதௗ தE� மாேஸ ஶு�ல பே* நவ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� பா_ வாஸர :�தாயா	 உ�ர�ேரா@டபதா ந*�ர :�தாயா	, 

>யதPபாத நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 

வ��தமானாயா	 நவ	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. 

ேகா�ரானா	 (அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா	, (இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....ஷடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய 

ப��W� - உ�தி?ய தE� ரவ� ஷடஶதீி �(யகால �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய ஷடஶதீி �(யகாேல 

தE� ரவ� ஷடஶதீி �(யகால �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண 
Wேபண அ�ய க=@ேய). 

15.01.2019  -  ைத 01 – ெசPவா[�கிழைம (உ�தராயண 'Jயகால) மகரரவ� ஸ
�ரமண த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண ேஹம9த �ெதௗ மகர மாேஸ ஶு�ல பே* நவ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� ெபௗம வாஸர :�தாயா	 அ?வ�ன P ந*�ர :�தாயா	, ஸா�ய 

நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

நவயா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 (அ�பா 

வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, (இத� 

ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 

(தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, 

�வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: �ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ 

ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....உ�தராயண �(யகாேல வ�க�வய ப��W�-உ�தி?ய மகர ரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய உ�தராயண 

�(யகாேல மகர ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண 
Wேபண அ�ய க=@ேய). 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஸ
�ரமண த�பண ஸ
க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப
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ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ
க� ராம�.*ண/ ம01�  ஸுேர* – அ4�பைட வா�கிய ப7சா
க�. 
 

13.02.2019  -  மா� 01 – (��ப) - 'த/ (ஸ
�ரமண – வ�*Eபதி 'Jயகால) த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண ஶிஶிர �ெதௗ 	ப மாேஸ ஶு�ல பே* நவ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� ெஸௗ�ய வாஸர :�தாயா	 ���திகா ந*�ர :�தாயா	, 

மாேஹ9�ர நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 

வ��தமானாயா	 நவ	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. 

ேகா�ரானா	 (அ�பா வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா	, (இத� ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, 

மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, 

ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 (தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. 

ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, �வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: 

�ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....வ�@Aபதி �(யகாேல 

வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய 	ப ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	......வ�க�வய ப��W� - உ�தி@ய வ�@Aபதி 

�(யகாேல 	ப ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	 ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில 
த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய). 

(89) 15.03.2019  -  பங்�னி 01  – (மaன�) - ெவ]ள� (ஸ
�ரமண� – ஷடஶதீி 'Jயகால) த�பண� 

வ�ள	ப� நாம ஸ	வ�ஸேர உ�தராயேண ஶிஶிர �ெதௗ மGன மாேஸ ஶு�ல பே* நவ	யா	 

�(யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�� �.� வாஸர :�தாயா	 ஆ��ரா ந*�ர :�தாயா	, ெஸௗபா�ய 

நாம ேயாக, ெகௗலவ நாம கரண, ஏவ�ண வ�ேஸஷண வ�சி@டாயா	 அ�யா	 வ��தமானாயா	 

நவ	யா	 �(யதிெதௗ (�ராசீனா வ Pதி - RS" இட	 மா6றி�ெகா�ளU	) .............. ேகா�ரானா	 (அ�பா 

வழி ேகா�ர	) வF, ��ர, ஆதி�ய �வWபாணா	 அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா	, (இத� 

ப�ற தாயா� இ"லாதவ�க� ம%&	 XறU	) மா��, மா�:ப�தாமஹP, மா�:�ரப�தாமஹPனா	....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�க� ம%&	 ெசா"லேவ(&	)  ப�தாமஹி, ப��:ப�தாமஹி, ப��: �ரப�தா, மஹPனா	 

(தாயா� ப�ற9த ேகா�ர�ைத ெசா"லி� ெகா�ளU	) ............. ேகா�ராணா	 வஸு��ராதி�ய, 

�வWபாணா	 அ�ம�, ஸப�ன Pக, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: �ரப�தா மஹாணா	 உபயவ	ஸ 

ப��Wணா	 அY$ய ����ய��த	.....ஷடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய மGன ரவ� 

ஸ��ரமண �ரா��த	 தில த�பண Wேபண அ�ய க=@ேய. 

(ஹிர(யமாக ெச$பவ�க� இைதZெசா"லU	...... ஷடஶதீி �(யகாேல வ�க�வய ப��W� - உ�தி?ய 

மGன ரவ� ஸ��ரமண �ரா��த	ஹிர(ய Wேபண அ�ய க=@ேய - தத�க	 தில த�பண Wேபண 
அ�ய க=@ேய). 

******(( ந/றி ))****** 

 


