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மஹாளய த�பண� – சில �றி��க4 

 

வ�ஷ �ர�யா�திக �ரா��த திதி தாயா��ேகா, த�ைத�ேகா மஹாளயப� ந�வ�� வ�மாய��, 
�ரா��த�  தலி� ெச$ய�படேவ&��. ஈடாக, ப�� வ�� ��(ணப� திதிய�� மஹாளயப�� 
அ�பா, அ�மா, +தாைதய�க,�- ெச$யேவ&��. 
 
ஏேதா ஒ� காரண�தினா� மஹாளயப� த�பண� ெச$ய 1யாம� ேபானா�, ஈடாக வ�� 
கா��திைக ��(ணப��தி2-  �னா� ெச$3 1�-க�படேவ&��. மஹாளயப�� 
ெச$5�ேபா3, ஸ7க�ப�  1�த உட� ஹிர&ய� (பண�) �ரா;மண�க,�- த�த� 
ெகா��கேவ&�� (இத� ப�� த�பண�). 
 

=ர>டாசி மாத�தி� வ�� அமாவா�ைய�-  �திய 14 நா>க,�- மஹாளயப�� எ�@ ெபய�.  
மஹாளய த�பண� ெச$யாவ�>டா� ப����களA� ஸாப�தி2- ஆளாக ேநC�� எ�@ ஸா�திர� 
D@கிற3. தக�பனா�, தாயா� �ரா��த திதிகளAலாவ3 அ�ல3 மஹாளயப��தி� பFசமி திதி�- 
ேம� ம�யா(டமி, GயதHபாத�, கஜJசாைய மஹாபரண�  தலிய =&ய தின7களAலாவ3 மஹாளய 
த�பண� ெச$யேவ&��. 
 

ஆ5த�  தலியைவகளா� ப�தா மரண� அைட�தி��தா� ச��ரஹத மஹாளய� எ�ற 
 ைறையெயா>1 ச3��தஸி திதிய��தா� மஹாளய த��பண� ெச$யேவ&��.   
 

எ�த காரண�தினாலாவ3 மஹாளய ப��தி� த��பண� ெச$ய  1யாவ�>டா� ஐ�பசி, கா��திைக 
மாத7களAலாவ3 ��(ண ப��தி� அ�த த��பண�ைதJ ெச$யேவ&��. 
 

இ�த +�@ ெமாழிகளA� ஸ7க�ப7கைள ெதா-�3 வழ7க ேப�தவ�யாக இ��த ஶ7க� 
ராம��(ண�, ம2@� ஸுேரஷு�- எ� மனமா��த ந�றிகO உC�தா-க. 
 
ப���க�மா�கைள சCவர ெசGவேன ெச$3 ப����களA� க�ைண5�, பா�வதி பரேமPவ� ம2@� 
Q 5மி நHளா ஸேமத நHலமண�நாத �வாமிய�� பCR�ண ��பா கடா� � எ�ேலா��-� 
கிைட�கS�, எ�ேலா�� இேதேபா� ஸா��ர�தி� ேமT� ந�ப��ைக5Oளவ�களாக இ��கS� 
ேவ&1�ெகாOகிேறா�.  

எ�@� ஸனாதன த�ம�தி� ேஸைவய��,  ஈ!வ�க ேகாபா� 
02.03.2018 – www.pradosham.com – info@pradosham.com  
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இ�கி&�7 ெதாட�க8�…..(எ�லா ேவத�க=%�� இ�த ஸ�க�ப ம�திர� ெபா7வான7.  

ஆசமன�…..ஸ�க�ப�.. இ�கி&�7 ெதாட�க8�…..(எ�லா ேவத�க=%�� இ�த ஸ�க�ப 

ம�திர� ெபா7வான7. ஆசமன�…....அ@Aதாய நம:, ேகாவ��தய நம:, ேகஶவா, நாராயணா 

….....தாேமாதரா …... ப�ற� …........ ஶுA%லா� பரதர� வ�!C� …................... ஓ� 5: 5��வEவேரா�, 

மேமாபா�த ஸமEத …... �F�ய��த�, அபவ��ரா: பவ��ேராவா ச�வாவE�தா� கேதாப�வா, 

ெயEமேர� �GடFகாH� ஸபாIய, அ�ய�தர: ஶுசி: மானஸ� வாசிக�, பாப�, க�மணா 

ஸJபா�ஜித�, Lராம, Eமரேணைநவ, Mயேபாஹதி நஶ�ஸய: Lராம ராம ராம திதி�வ�!C: 

ததாவார: நH�ர�, வ�!Cேரவச ேயாகNச கரண�ைசவ ஸ�வ� வ�!Cமய� ஜக�, L 

ேகாவ��த ேகாவ��த அ�யL பகவத: மஹா �&ஷEய வ�!ேணாராஞ யயா �ரவ��தமானEய, 

ஆ�ய�ரIமண: �வ�தPய பரா��ேத Nேவத வராஹ க�ேப, ைவவEவத மGவ��ேர 

அ!டாவ��ஶதி, தேம, கலிQேக, �ரதேமபாேத ஜ�5�வ Pேப, பாரதவ�ேஷ, பரதகGேட ேமேரா: 

தHிேண பா�Nேவ ஸஹா�ேத அEமி' வ��தமாேண, MயாபஹாRேக, �ரபவாதி, ஷ!Sயா� 

ஸ�வ�ஸராணா�, ம�ேய..... ப�ற� கீU%கGட ம�திர��த Vற8�....................... ....... ............... ப�' 

கீU%கGட ம�திர�ைத Vற8�........ 

25.09.2018  -  �ரட்டா� 09 - (க'யா) - ெசMவாY – நா4 01 (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� �ரத�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 ெபௗம வாஸர 5�தாயா� உ�ர�ேரா(டபதா ந��ர 5�தாயா�, 

G��தி நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� 

வ��தமானாயா� �ரத�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. 

ேகா�ரானா� (அ�பா வழி ேகா�ர�) வY, ��ர, ஆதி�ய �வZபாணா� அ�ம� ப���, ப�தாமஹ 

�ரப�தா மஹாணா�, (இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 
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�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய).  

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

26.09.2018  -  �ரட்டா� 10 - (க'யா) - �த' - நா4 02 - (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� �வ�தHயாயா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 ெஸௗ�ய வாஸர 5�தாயா� ேரவதி ந��ர 5�தாயா�, ��வ 

நாம ேயாக, ெகௗலவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

�வ�தHயாயா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 
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ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z�-உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 
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27.09.2018  -  �ரட்டா� 11 - (க'யா) - வ�யாழ ' - நா4 03 - (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� ��தHயாயா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 �& வாஸர 5�தாயா� அPவ�ன H ந��ர 5�தாயா�, Gயா�யாத 

நாம ேயாக, கரைஜ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

��தHயாயா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z�-உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  
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தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

28.09.2018  -  �ரட்டா� 12 - (க'யா) - ெவ4ளb - நா4 04 - (மஹாளய பH� - மஹாபரண�) த�பண� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� ச3��யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 �&� வாஸர 5�தாயா� அபபரண H ந��ர 5�தாயா�, ஹ�ஷண 

நாம ேயாக, பவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

ச3��யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா 

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

ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� 

(தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, 

�வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ 

ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய 

�வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக 

ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய 

����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல 

அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

29.09.2018  -  �ரட்டா� 13 - (க'யா) - சனb - நா4 05 - (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� பFச�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 Eதிர வாஸர 5�தாயா� ���திகா ந��ர 5�தாயா�, வ^ர நாம 

ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

பFச�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z�-உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய).  

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

30.09.2018  -  �ரட்டா� (க'யா) 14 - ஞ ாய�) - நா4 06 - (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� ஷ(>யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 பாg வாஸர 5�தாயா� ேராஹிண� ந��ர 5�தாயா�, ஸி�தி 

நாம ேயாக, கரைஜ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

ஷ(>யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 
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ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

01.10.2018  -  �ரட்டா� 15  (க'யா) - தி�க4 - நா4 07 - (மஹாளய பH த�பண�) – மஹாMயதPபாத� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� ஸ�த�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 இ�7 வாஸர 5�தாயா� ��கஷHேரா ந��ர 5�தாயா�, GயதHபாத 

நாம ேயாக, ப�ைர நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

ஸ�த�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z�-உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

02.10.2018  -  �ரட்டா� 16 - ெசMவாY - நா4 08 - (மஹாளய பH த�பண� – (ம�யா!டமி)  

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� அ(ட�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 ெபௗம வாஸர 5�தாயா� ஆ��ரா ந��ர 5�தாயா�, வ_யா� 

நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

அ(ட�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

03.10.2018  -  �ரட்டா� 17 - (க'யா) �த' - நா4 09 - (மஹாளய பH த�பண� (அ-வ�தவா நவமி)  

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� நவ�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 ெஸௗ�ய வாஸர 5�தாயா� =ன�வஸூ ந��ர 5�தாயா�, ப_க 

நாம ேயாக, ைத3ல நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

நவ�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா 

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

ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� 

(தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, 

�வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ 

ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய 

�வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக 

ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய 

����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல 

அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

(44) 04.10.2018  -  �ரட்டா� 18 - (க'யா)  - நா4 10 -வ�யாழ ' (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� தஶ�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 �& வாஸர 5�தாயா� =(ய ந��ர 5�தாயா�, ஸி�த நாம 

ேயாக, வனைஜ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

தஶ�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா 

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

ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

(தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, 

�வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ 

ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய 

�வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக 

ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய 

����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல 

அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 
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ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

(45) 05.10.2018  -  �ரட்டா� 19 - (க'யா) - ெவ4ளb - நா4 11 - (மஹாளய பH த�பண�) 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� ஏகாதPயா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 �&� வாஸர 5�தாயா� ஆ�ேரஷா ந��ர 5�தாயா�, ஸா�ய 

நாம ேயாக, பாலவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

ஏகாதPயா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� 

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

(இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, 

மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, 

ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. 

ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: 

�ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� 

ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய).   

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

(46) 06.10.2018  -  �ரட்டா� 20 - (க'யா) சனb - நா4 12 - (மஹாளயபH த�பண�)–ஸ�யாஸ மஹாளய� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� �வாதPயா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 Eதிர வாஸர 5�தாயா� மகா ந��ர 5�தாயா�, ஶுப நாம ேயாக, 

ைத3ல நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� �வாதPயா� 

=&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா வழி 

ேகா�ர�) வY, ��ர, ஆதி�ய �வZபாணா� அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா�, (இத� 

ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� 

(தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, 

�வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ 

ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய 

�வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக 

ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய 

����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல 

அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 



வ�ள�ப� வ�ஷ மஹாளய த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – 2018 

ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

07.10.2018  -  �ரட்டா� 21 - (க'யா) ஞ ாய�) - நா4 13 - மஹாளய பH த�பண� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� 

�ரேயாதPயா� த3பC ச3�தPயா� =&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 பாg வாஸர 5�தாயா� 

R�வப�-ண� ந��ர 5�தாயா�, ஸு�ர;ம நாம ேயாக, வனைஜ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண 

வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� �ரேயாதPயா� த3பC ச3�தPயா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா 

வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா வழி ேகா�ர�) வY, ��ர, ஆதி�ய 

�வZபாணா� அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா�, (இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO 

ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� 

ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத 

ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, 

மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய 

����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய 

மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன 

ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத 

ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய 

�ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 
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ெதா���: ஈ!வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம%&!ண' ம()�  ஸுேர! – அ,�பைட வா%கிய ப0சா�க�. 
 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

(49) 08.10.2018  -  �ரட்டா� 22 – (க'யா)-தி�க4 - நா4 14 - (மஹாளய பH� + அமாவாEயா) த�பண� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� 

அமாவா�யாயா� =&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 இ�7 வாஸர 5�தாயா� உ�ரப�-ண� ந��ர 

5�தாயா�, �ரா;�ய நாம ேயாக, ச3(பாத நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� 

அ�யா� வ��தமானாயா� அமாவா�யாயா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� 

மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா வழி ேகா�ர�) வY, ��ர, ஆதி�ய �வZபாணா� 

அ�ம� ப���, ப�தாமஹ �ரப�தா மஹாணா�, (இத� ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) 

மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  

ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� (தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) 

............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, �வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, 
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மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய 

கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  

தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 
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09.10.2018  -  �ரட்டா� 23 -  (க'யா) -  ெசMவாY - நா4 15 -- மஹாளய பH த�பண� 

வ�ள�ப� நாம ஸ�வ�ஸேர த�ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க�யா மாேஸ ��(ண பே� �ரத�யா� 

=&யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�3 ெபௗம வாஸர 5�தாயா� ஹ�த ந��ர 5�தாயா�, மாேஹ��ர 

நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ7-ண வ�ேஸஷண வ�சி(டாயா� அ�யா� வ��தமானாயா� 

�ரத�யா� =&யதிெதௗ (�ராசீனா வ Hதி - RX� இட� மா2றி�ெகாOளS�) .............. ேகா�ரானா� (அ�பா 

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

ப�ற- தாயா� இ�லாதவ�கO ம>�� DறS�) மா��, மா3:ப�தாமஹH, மா3:�ரப�தாமஹHனா�....(ப�� 

தாயா� இ��பவ�கO ம>�� ெசா�லேவ&��)  ப�தாமஹி, ப�3:ப�தாமஹி, ப�3: �ரப�தா, மஹHனா� 

(தாயா� ப�ற�த ேகா�ர�ைத ெசா�லி� ெகாOளS�) ............. ேகா�ராணா� வஸு��ராதி�ய, 

�வZபாணா� அ�ம�, ஸப�ன Hக, மாதாமஹ, மா3: ப�தாமஹ, மா3: �ரப�தா மஹாணா� உபயவ�ஸ 

ப��Zணா� அ[$ய ����ய��த�.....த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய 

�வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக 

ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய 

����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� �ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல 

அ�யதின மஹாளய �ரா��த� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய. 

(ஹிர&யமாக ெச$பவ�கO இைதJெசா�லS�......வ�க�வய ப��Z� - உ�தி(ய த�த� ேகா�ராணா� 

த�த� ஶ�மணா� வஸு-��ர-ஆதி�ய �வZபாணா� ப����ய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன Hக ப��Zனா�Pச 3Cேலாசன ஸ�யகானா� வ�Pேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ�(ேணாPச அ�$ய ����ய�த� க�யாகேத ஸாவ�தாC ஆஷா>யா: பFசமாபரப� 

�ர5�த மஹாளயப� =&யகாேல அ�யதின மஹாளய �ரா��த�ஹிர&ய Zேபண அ�ய கC(ேய 

- தத7க� தில த�பண Zேபண அ�ய கC(ேய). 

�றி�� 1:  ஒ� D�Jச� ப&\பவ�கO ஸகா�ண Hக வ�க�வய ப��Z& ஆவாஹயாமி எ�@ 
ஆவாஹன� ப&ணS�. 

�றி�� 2: (த�ைத/தாY வழ ி த��பண� J,�தப�' - கீU%கGட ம�திர�ைத% Vறி V]தலாக 

த��பண� ெகா]%க8�. "ஞ ாதா%யாத வ�க�வய ப��_' Eவதா நமEத�பயாமி" எ') 

ெசா�ல%Vடா7 அத(� பதி�) த�த� ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண Hக ப��Z� �வதா நம� 

த��பயாமி (+�@ தடைவ அ��ய� வ�டS�). 

�றி�� 3: (யதாEதான� - Jதலி� V�@ச�ைத எ4ைள எ]�7 ஆவாஹன� ெசYத மாதிR 

எ]�7�ேபாட8�) - ஆயாத ப�தர: ேஸா�யா க�ப]ைர:R�Gைய: �ரஜாம�ம�ய� ததேதா ரய�� ச 

தH�கா5�வ� ச ஶதஶாரத0 ச அEமா� V�@சா� (ஒ& V�@சமா இ&%கரவா) ஸகா&ணPக 

வ�%க�வய ப��_' யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') எ4ைள�ேபாட8�.  
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தனb�தனbயாக c') V�@ச� ைவ�7%ெகாG,&�தா� - ப��&ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா' 

மா�&ப�தாமஹி �ரப�தாமஹPE@ச யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') Jத� V�@ச�தி� 

ேபாட8�. 

இரGடாவ7 V�@ச�தி(� ஸப�னPக மாதாமஹ மா7ப�தாமஹ: மா7 �ரப�தாமஹா' 

யதாE�தான� �ரதி!டாபயாமி எ') இரGடாவ7 V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

c'றாவ7 V�@ச�தி(� : த�த�  ேகா�ராணா� த�த� ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வZபாணா� 

ப���Gய மா3லாதி வ�க�வய அவஸி(>டா� ஸ�வா� ஸகா�ண Hக ப��Z� யதாE�தான� 

�ரதி!டாபயாமி எ') V�@ச�தி� எ4ைள ேபாட8�. 

 

 

******(( ந'றி ))****** 

 


