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அமாவாஸ்யா தர்பண விபரங்கள் (மஹாளயம் அமாவாஸ்யா சேர்த்து)

॥

விகாரி வர்ஷ முக்கியக் குறிப்புகள்
ஸ்ைத்தயொக
பல
கர்மகொர்யங்கரைச்
தசய்யும்
ஆன்மீ க
அன்பர்கைின்
கவண்டுககொளுக்கினங்க, ஒரு வருைத்திற்குறிய விகாரி வருஷத்தினுரைய அமாவாஸ்யய
/ ஸங்க்ரமண தர்பண ஸங்கல்பங்கரை ததொகுத்துக் தகொடுத்துள்கைொம். (ஏப்ைல் (சித்திரை)
2019 – ஏப்ைல் (பங்குனி) 2020).
முரறயொக எல்லா தர்ர்பணங்கயளயும் விடாது தசய்வது,
பித்ருக்கைின் ப்ரீதிரய தபருவகதொடுமட்டுமல்லொது, வரும் 7 தரலமுரறக்கு அைப்பரிய
பலன்கரை தைவல்லது என்கிறது ஸொஸ்த்ைம்.
•

ஹிைண்ய ரூபமொக தசய்பவர்களுக்கு தனியொக ககொடிட்டுக்கொட்ைப்பட்டுள்ைது.

•

இத்துைன் இைண்டு ஸங்கல்பங்கள் கசர்க்கப்பட்டுள்ைது. ஒன்று கபொதொயன அமொவொஸ்ரய
– இவ்வருைம் இரண்டு வருகிறது.
02.06.2019 – ஞாயிற்றுக்கிழரம – யவகாேி 19 - கபொதொயண தர்பணம்
29.08.2019 – வியாழக்கிழரம – ஆவணி 12 - கபொதொயண தர்பணம்

•

இகதகபொல் சந்த்ைக்ைஹணம் (கஸொகமொபொைக) மற்றும் சூர்யக்ரஹணம் (ஸூர்சயாபாரக)
கயடேி பக்கத்தில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

16.07.2019 – கேவ்வாய்க்கிழயம – ஆனி 31 – சந்த்ை க்ைஹண (கஸொகமொபொைக) தர்பணம்

26.12.2019 – வியாழக்கிழயம – மார்கழி 10 – ஸூர்ய க்ரஹண (ஸுர்சயாபொைக) தர்பணம்
கமலும் சில குறிப்புகள் :
கீழே ககொடுக்கப் பட்டுள் ள தர்பண ஸங் கல் ப விபரங் கள் ஷண்ணவதி கெய் பவர்களுக்கு
கிடடயொது. ஷண்ணவதி தர்பணன்ங் கள் தனியொக ககொடுக்கப் பட்டுள் ளன.
மஹொளயபக்ஷ கொலத்தில் மட்டும் , இகரண்டு தர்பணம் வரும் ழபொது அதில் கொருணீக
பித்ருக்கள் வருவதொல் இகரண்டு தர்பணமும் தனியொக கெய் யழவண்டும் ,
ஸங்க்ைமணத்தின் கபொது ஸ்ைொர்த்தம் வருமொயின்,
தசய்துவிட்டு, ஸ்ைொர்த்தம் தசய்து சொப்பிைகவண்டும்.

பின்

கர்தொ

முதலில்
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உத்தைொயண, தக்ஷிணொயன – அயன தர்பணம் எப்தபொழுதுகம உத்தைொயணம் உள்ைகபொகத
தசய்யப்பைகவண்டும் . ஆடி (ஆஷொை) மொதத்திற்கு 8 மணி கேைம் முந்தியும் – ரத (மகைம்)
மொதத்திற்கு பிந்தியும் புண்யகொல தர்பணம் தசய்யகவண்டும்.
சூரியன்
ஸ்திை
ைொஸியில்
விஷ்ணுபதிகொலம்.

ப்ைகவசிப்பது

(ரிஷபம்,

சிம்மம்,

கும்பம்,

வ்ருஶ்சிகம்)

சூரியன் மகைம், கைகம் ப்ைகவசிப்பது அயன புண்யகொலம்.
சூரியன் துலொம், கமஷத்தில் ப்ைகவசிப்பது விஷு புண்யகொலம் – ஊர்த்வ விஷு கமஷம்
அகதொ விஷு துலொம்.
சூரியன் உபய ைொசியில் ப்ைகவசிப்பது (மிதுனம், கன்னி தனுசு, மீ னம்) 'ஷைஶ ீதி'.
மஹொைய தர்பணம் – சில குறிப்புகள்
வருஷ ப்ைத்யொப்திக ஸ்ைொர்த்த திதி தொயொருக்ககொ, தந்ரதக்ககொ மஹொையபக்ஷ ேடுவில்
வருமொயின், ஸ்ைொர்த்தம் முதலின் தசய்யப்பைகவண்டும். ஈைொக, பின் வரும் க்ருஷ்ணபக்ஷ
திதியில் மஹொையபக்ஷம் அப்பொ, அம்மொ, மூதொரதயர்களுக்கு தசய்யகவண்டும்.
ஏகதொ ஒரு கொைணத்தினொல் மஹொையபக்ஷ தர்பணம் தசய்யமுடியொமல் கபொனொல், ஈைொக
வரும்
கொர்த்திரக
க்ருஷ்ணபக்ஷத்திற்கு
முன்னொல்
தசய்துமுடிக்-கப்பைகவண்டும்.
மஹொையபக்ஷம் தசய்யும்கபொது, ஸங்கல்பம்
முடிந்த உைன் ஹிைண்யம்
(பணம்)
ப்ைொஹ்மணர்களுக்கு தத்தம் தகொடுக்ககவண்டும் (இதன் பின் தர்பணம்).
புைட்ைொசி மொதத்தில் வரும் அமொவொஸ்ரயக்கு முந்திய 15 ேொட்களுக்கு மஹொையபக்ஷம்
என்று தபயர். மஹொைய தர்பணம் தசய்யொவிட்ைொல் பித்ருக்கைின் ஸொபத்திற்கு ஆைொக
கேரிடும் என்று ஸொஸ்திைம் கூறுகிறது. தகப்பனொர், தொயொர் ஸ்ைொர்த்த திதிகைிலொவது
அல்லது மஹொையபக்ஷத்தில் பஞ்சமி திதிக்கு கமல் மத்யொஷ்ைமி, வ்யதீபொதம், கஜச்சொரய
மஹொபைணி முதலிய புண்ய தினங்கைிலொவது மஹொைய தர்பணம் தசய்யகவண்டும்.
ஆயுதம் முதலியரவகைொல் பிதொ மைணம் அரைந்திருந்தொல் சஸ்த்ைஹத மஹொையம்
என்ற முரறரயதயொட்டி சதுர்த்தஸி திதியில்தொன் மஹொைய தர்ப்பணம் தசய்யகவண்டும்.
எந்த கொைணத்தினொலொவது மஹொைய பக்ஷத்தில் தர்ப்பணம் தசய்ய முடியொவிட்ைொல் ஐப்பசி,
கொர்த்திரக மொதங்கைிலொவது க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் அந்த தர்ப்பணத்ரதச் தசய்யகவண்டும்.
இந்த மூன்று தமொழிகைின் ஸங்கல்பங்கரை ததொகுத்து வழங்க கபருதவியொக இருந்த
ஸ்ரீமான் அம்பி ஸாஸ்த்ரிகள் (கீ ழகட்டயள - கேன்யன) - ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன்,
மற்றும் ஸுகைஷுக்கு என் மனமொர்ந்த ேன்றிகள் உரித்தொகுக.
பித்ருகர்மொக்கரை சரிவை தசவ்வகன தசய்து பித்ருக்கைின் கருரணயும், பொர்வதி
பைகமஶ்வர் மற்றும் ஶ்ரீ பூமி ேீைொ ஸகமத ேீலமணிேொத ஸ்வொமியின் பரிபூர்ண க்ருபொ
கைொக்ஷமும் எல்கலொருக்கும் கிரைக்கவும், எல்கலொரும் இகதகபொல் ஸொஸ்த்ைத்தில்
கமலும் ேம்பிக்ரகயுள்ைவர்கைொக இருக்கவும் கவண்டிக்தகொள்கிகறொம்.
என்றும் ஸனொதன தர்மத்தின் கஸரவயில்,
ஈஷ்வர் ககொபொல்

-ஈஷ்வர் சகாபால் மற்றும் ஶங்கர் ராமக்ருஷ்ணனால் சுசரஷின் உதவியுடன் கதாகுக்கப்பட்டது_
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இங்கிருந்து ததொைங்கவும்…..(எல்லொ கவதங்களுக்கும்
இந்த ஸங்கல்ப மந்திைம் தபொதுவொனது.
ஆசமனம்…..ஸங்கல்பம்.. இங்கிருந்து ததொைங்கவும்…..(எல்லொ கவதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப மந்திைம்
தபொதுவொனது. ஆசமனம்…....அச்சுதொய ேம:, ககொவிந்தய ேம:, ககஶவொ, ேொைொயணொ ….....தொகமொதைொ …...

பிறகு …........ ஶுசுக்லொம் பைதைம் விஷ்ணும் …................... ஓம் பூ: பூர்புவஸ்வகைொம், மகமொபொத்த ஸமஸ்த
…... ப்ரீத்யர்த்தம், அபவித்ைொ: பவித்கைொவொ சர்வொவஸ்த்தொம் ககதொபிவொ, தயஸ்மகைத் புண்ைரீகொக்ஷம்
அப்யந்தை:

ஸபொஹ்ய,

ஶுசி:

மொனஸம்

வொசிகம்,

பொபம்,

கர்மணொ

ஸமுபொர்ஜிதம்,

ஶ்ரீைொம,

ஸ்மைகணரேவ, வ்யகபொஹதி ேஶம்ஸய: ஶ்ரீைொம ைொம ைொம திதிர்விஷ்ணு: ததொவொை: ேக்ஷத்ைம்,
விஷ்ணுகைவச கயொகஶ்ச கைணம்ரசவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத், ஶ்ரீ ககொவிந்த ககொவிந்த அத்யஶ்ரீ
பகவத: மஹொ புருஷஸ்ய விஷ்கணொைொஞயயொ ப்ைவர்த்தமொனஸ்ய, ஆத்யப்ைஹ்மண: த்விதீய
பைொர்த்கத

ஶ்கவத

ப்ைதகமபொகத

வைொஹ

ஜம்பூத்வகப,
ீ

கல்கப,

ரவவஸ்வத

பொைதவர்கஷ,

மண்வந்த்கை

பைதகண்கை

கமகைொ:

அஷ்ைொவிம்ஶதி,
தக்ஷிகண

தகம,

பொர்ஶ்கவ

கலியுகக,

ஸஹொப்கத

அஸ்மின் வர்த்தமொகண, வ்யொபஹொரிகக, ப்ைபவொதி, ஷஷ்ட்யொம் ஸம்வத்ஸைொணொம், மத்கய..... பிறகு
கீ ழ்க்கண்ை மந்திைத்த்த கூறவும்....................... ....... ............... பின் கீ ழ்க்கண்ை மந்திைத்ரத கூறவும்........
5/4/2019 சித்திரை 21 (கமஷ) சனி அமொவொஸ்யொ

தர்பணம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண வஸந்த ருததௌ கமஷ மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தஸௌம்ய வொஸை யுக்தொயொம் அஶ்வின ீ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், ஆயுஷ்மொன் ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ
புண்யகொகல
வர்கத்வய
பித்ரூன்
உத்திஶ்ய
அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*.

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

6/2/2019 ரவகொஸி 19 (வ்ருஷப) ஞொயிறு கபொதொயன அமொவொஸ்யொ தர்பணம்

(குறிப்பு: ஷண்ணவதியில் சபாதாயனக்காரர்கள் இன்றும், மற்றவர்கள் நாயள 3.6.19 அன்றும் கேய்யவும்)

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண வஸந்த ருததௌ வ்ருஷப மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
சதுர்தஶ்யொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து பொனு வொஸை யுக்தொயொம் க்ருத்திகொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், ஸுகர்ம ேொம கயொக, ஶகுனி ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம்
சதுர்தஶ்யொம்
புண்யதிததௌ
(ப்ைொசீ னொ
வதி
ீ
பூணூல்
இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....
.....கபொதொயன அமொவஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய கபொதொயன அமொவஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய
பித்ரூன்-உதிஷ்ய
கபொதொயன
அமொவஸ்யொ புண்யகொகல கபொதொயன அமொவஸ்யொ ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய
- ததங்கம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய).*.

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

6/3/2019 ரவகொஸி 20 (வ்ருஷப) திங்கள் அமொவொஸ்யொ

தர்பணம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண வஸந்த ருததௌ வ்ருஷப மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து இந்து வொஸை யுக்தொயொம் கைொஹிணி ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், ஸுகர்ம/த்ருதி ேொம கயொக, ேொகவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல
வர்கத்வய பித்ரூன்
- உத்திஶ்ய
அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

7/2/2019 ஆனி 17 (மிதுன) தசவ்வொய் அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண க்ரீஷ்ம ருததௌ மிதுன மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தபௌம வொஸை யுக்தொயொம் ஆர்த்ைொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், வ்ருத்தி ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....
அமொவொஸ்ய புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்யொ
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய *

*(ஹிைண்யமொக

ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

7/31/2019 ஆடி 15 (கைக) புதன் அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன க்ரீஷ்ம ருததௌ கைக மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தஸௌம்ய வொஸை யுக்தொயொம் புனர்வஸூ
ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம், வஜ்ை ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....
அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்யொ
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

*(ஹிைண்யமொக

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

8/29/2019 ஆவணி 12 (ஸிம்ஹ) வியொழன் கபொதொயன அமொவொஸ்யொ தர்பணம்

(குறிப்பு: ஷண்ணவதி கேய்யும் சபாதாயனக்காரர்கள் தர்பணம் இன்றும், மற்றவர்கள் நாயளயும் கேய்யவும்)

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன வர்ஷ ருததௌ ஸிம்ஹ மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
சதுர்தஶ்யொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து குரு வொஸை யுக்தொயொம் ஆஸ்கைஷொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், பரீக ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம் சதுர்தஶ்யொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம் மொற்றிக்தகொள்ைவும்)
.............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத் பித்ரு,
பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மொத்ரு,
பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்) பிதொமஹீ,
பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்) .............
ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது: பிதொமஹ,
மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்..... கபொதொயன
அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய கபொதொயன அமொவொஸ்யொ
தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*.

ஸ்ைொர்த்தம்

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்
இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய
பித்ரூன்-உதிஷ்ய
கபொதொயன
அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல கபொதொயன அமொவொஸ்யொ ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய
- ததங்கம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

8/30/2019 ஆவணி 13 (ஸிம்ஹ) தவள்ைி அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன வர்ஷ ருததௌ ஸிம்ஹ மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து ப்ருகு வொஸை யுக்தொயொம் மகொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், ஶிவ ேொம கயொக, ேொகவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம்
அமொவொஸ்யொயொம்
புண்யதிததௌ
(ப்ைொசீ னொ
வதி
ீ
பூணூல்
இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....
அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்யொ
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*.

*(ஹிைண்யமொக

ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

9/28/2019 புைட்ைொஸி 11 (கன்யொ) சனி அமொவொஸ்யொ தர்பணம் (ஸர்வ மஹாளய தர்பணம்)
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன வர்ஷ ருததௌ கன்யொ மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து ஸ்திை வொஸை யுக்தொயொம் உத்ைபல்குண ீ
ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம், ஸுப்ைஹ்ம ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண
விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ - பூணூல்
இைம் மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய
ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள்
மட்டும் கூறவும்) மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும்
தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத
தசொல்லிக் தகொள்ைவும்) ............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக,

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

மொதொமஹ, மொது: பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்..... அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

10/27/2019 ஐப்பசி 10 (துலொ) ஞொயிறு அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன ஶைத் ருததௌ துலொ மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து பொனு வொஸை யுக்தொயொம் சித்ைொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், விஷ்கம்ப ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....
அமொவொஸ்ய புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்ய ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*
.
*(ஹிைண்யமொக தசய்பவர்கள் இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

11/26/2019 கொர்த்திரக 10 (வ்ருஶ்சிக) தசவ்வொய் அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன ஶைத் ருததௌ வ்ருஶ்சிக மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தபௌம வொஸை யுக்தொயொம் விஶொகொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், அதிகண்ை ேொம கயொக, சதுஷ்பொத / ேொகவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண
விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ - பூணூல்
இைம் மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய
ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள்
மட்டும் கூறவும்) மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும்
தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத
தசொல்லிக் தகொள்ைவும்) ............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக,
மொதொமஹ, மொது: பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்..... அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

12/25/2019 மொர்கழி 09 (தனுர்) புதன் அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
கொரல 11.50க்கு அமொவொஸ்ரய ஆைம்பம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை தக்ஷிணொயகன கஹமந்த ருததௌ தனுர் மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தஸௌம்ய வொஸை யுக்தொயொம் ஜ்கயஷ்ைொ
ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம், கண்ை ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய

த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமாவாஸ்ய ஸ்ைொர்த்தம்
தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
புண்யகொகல அமாவாஸ்ய ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*
1/24/2020 ரத 10 (மகை) தவள்ைி அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண கஹமந்த ருததௌ மகை மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து ப்ருகு வொஸை யுக்தொயொம் உத்ைொஷொைொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், வஜ்ை ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய

த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமொவொஸ்ய ஸ்ைொர்த்தம்
தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
புண்யகொகல அமாவாஸ்ய ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*
2/23/2020 மொசி 11 (கும்ப) ஞொயிறு அமொவொஸ்யொ

தர்பணம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண ஶிஶிை ருததௌ கும்ப மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து பொனு வொஸை யுக்தொயொம் ஶ்ைவிஷ்ைொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், ஶிவ ேொம கயொக, ேொகவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம்
அமொவொஸ்யொயொம்
புண்யதிததௌ
(ப்ைொசீ னொ
வதி
ீ
பூணூல்
இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல
வர்கத்வய பித்ரூன்
- உத்திஶ்ய
அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

புண்யகொகல அமொவொஸ்யொ

ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண

3/23/2020 பங்குனி 10 (மீ ன) திங்கள் அமொவொஸ்யொ தர்பணம்
*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண ஶிஶிை ருததௌ மீ ன மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து இந்து வொஸை யுக்தொயொம் பூர்வப்கைொஷ்ைபதொ

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம், ஶுப ேொம கயொக, சதுஷ்பொத ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம்
அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம் அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ
- பூணூல் இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அமொவொஸ்யொ புண்யகொகல
வர்கத்வய பித்ரூன்
- உத்திஶ்ய
அமாவாஸ்யா
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமொவொஸ்யொ
புண்யகொகல அமாவாஸ்யா ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*
4/13/2020 பங்குனி 31 (மீ ன) திங்கள் – ஸார்வரீ வருஷ ரசத்ை விஷு - கமஷ ைவி ஶங்க்ைமணம் தர்பணம்

*விகாரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண ஶிஶிை ருததௌ மீ ன மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ ஷஷ்ட்யொம்
புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து இந்து வொஸை யுக்தொயொம் மூலொ ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம், பரீக ேொம
கயொக, வனரஜ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம் வர்த்தமொனொயொம்
ஷஷ்ட்யொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ - பூணூல் இைம் மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம்
(அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ
மஹொணொம்,
(இதன்
பிறகு
தொயொர்
இல்லொதவர்கள்
மட்டும்
கூறவும்)
மொத்ரு,
பிதொமஹீ,
ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்) பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ,
பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்) ............. ககொத்ைொணொம்
வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது: பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ
மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸர ரசத்ை
விஷு - கமஷ ைவி புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய ரசத்ை விஷு - கமஷ ைவி
ஶங்க்ைமணம் ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

*(ஹிைண்யமொக தசய்பவர்கள் இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்- ஸார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸர
உதிஷ்ய ரசத்ை விஷு - கமஷ ைவி புண்யகொகல ரசத்ை விஷு - கமஷ ைவி ஶங்க்ைமணம் ஸ்ைொர்த்தம்
ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*.
7/16/2019 ஆனி 31 (மிதுன) தசவ்வொய் கஸொகமொபொைொக

தர்பணம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண க்ரீஷ்ம ருததௌ மிதுன மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ ப்ைதம்யொம்
புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து தபௌம வொஸை யுக்தொயொம் உத்ைொஷொைொ ேக்ஷத்ை யுக்தொயொம்,
ரவத்ருதி ேொம கயொக, பவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம் ப்ைதம்யொம் புண்யதிததௌ (ப்ைொசீ னொ வதி
ீ - பூணூல் இைம் மொற்றிக்தகொள்ைவும்) ..............
ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ
ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்) மொத்ரு, பிதொமஹீ,
ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்) பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ,
பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்) ............. ககொத்ைொணொம்
வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது: பிதொமஹ, மொது: ப்ைபிதொ
மஹொணொம் உபயவம்ஸ பித்ரூணொம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....கஸொகமொபொைொக புண்யகொகல
வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய கஸொகமொபொைொக

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய கஸொகமொபொைொக
புண்யகொகல கஸொகமொபொைொக ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*

விகாரி வர்ஷ அமாவாஸ்யா தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020)
ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்

ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம்.

12/26/2019 மொர்கழி 10 (தனுர்) வியொழன் ஸூர்கயொபொைொக

தர்பணம்

*விகொரி ேொம ஸம்வத்ஸகை உத்தைொயகண கஹமந்த ருததௌ தனுர் மொகஸ க்ருஷ்ண பகக்ஷ
அமொவொஸ்யொயொம் புண்யதிததௌ வொஸை: வொஸைஸ்து குரு வொஸை யுக்தொயொம் மூலொ ேக்ஷத்ை
யுக்தொயொம், வ்ருத்தி ேொம கயொக, ேொகவ ேொம கைண, ஏவங்குண விகஸஷண விசிஷ்ைொயொம் அஸ்யொம்
வர்த்தமொனொயொம்
அமொவொஸ்யொயொம்
புண்யதிததௌ
(ப்ைொசீ னொ
வதி
ீ
பூணூல்
இைம்
மொற்றிக்தகொள்ைவும்) .............. ககொத்ைொனொம் (அப்பொ வழி ககொத்ைம்) வசு, ருத்ை, ஆதித்ய ஸ்வரூபொணொம்
அஸ்மத் பித்ரு, பிதொமஹ ப்ைபிதொ மஹொணொம், (இதன் பிறகு தொயொர் இல்லொதவர்கள் மட்டும் கூறவும்)
மொத்ரு, பிதொமஹீ, ப்ைபிதொமஹீனொம் .... (பின் தொயொர் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசொல்லகவண்டும்)
பிதொமஹீ, பிது:பிதொமஹீ, பிது:ப்ைபிதொ மஹீனொம் (தொயொர் பிறந்த ககொத்ைத்ரத தசொல்லிக் தகொள்ைவும்)
............. ககொத்ைொணொம் வஸுருத்ைொதித்ய, ஸ்வரூபொணொம் அஸ்மத், ஸபத்ன ீக, மொதொமஹ, மொது:
பிதொமஹ,
மொது:
ப்ைபிதொ
மஹொணொம்
உபயவம்ஸ
பித்ரூணொம்
அக்ஷ்ய்ய
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்கயொபொைொக புண்யகொகல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய ஸூர்கயொபொைொக
ஸ்ைொர்த்தம் தில தர்பண ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய*.

*(ஹிைண்யமொக

தசய்பவர்கள்

இரதச்தசொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஸூர்கயொபொைொக
புண்யகொகல ஸூர்கயொபொைொக ஸ்ைொர்த்தம் ஹிைண்ய ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய - ததங்கம் தில தர்பண
ரூகபண அத்ய கரிஷ்கய)*

*************

