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விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண விபரங்கள் ॥ 
 

விகொரீ  வர்ஷ முக்கியக் குறிப்புகள் 

 

ஸ்ரத்தயாக பல கர்மகார்யங்களைச் செய்யும் ஆன்மீக அன்பர்கைின் 
வேண்டுவகாளுக்கினங்க, ஒரு ேருடத்திற்குறிய ேிகாரீ  ேருஷத்தினுளடய மஹாளய 
அமாவாஸ்யய தர்பண ஸங்கல்பங்களை சதாகுத்துக் சகாடுத்துள்வைாம். செப்டம்பர் 15 
முதல் சதாடங்குகிறது. முளறயாக எல்லா தர்பணங்கயளயும் விடாது செய்ேது, 
பித்ருக்கைின் ப்ரீதிளய சபருேவதாடுமட்டுமல்லாது, ேரும் 7 தளலமுளறக்கு அைப்பரிய 
பலன்களை தரேல்லது என்கிறது ஸாஸ்த்ரம்.  
 
• ஹிரண்ய ரூபமாக செய்பேர்களுக்கு தனியாக வகாடிட்டுக்காட்டப்பட்டுள்ைது. 
 
வமலும் ெில குறிப்புகள் : 

 

கீழே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள தரப்ண ஸங்கல்ப விபரங்கள் ஷண்ணவதி கெய்பவர்களுக்கு 

கிடடயொது. ஷண்ணவதி தரப்ணன்ங்கள் தனியொக ககொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

மஹொளயபக்ஷ கொலத்தில் மட்டும், இகரண்டு தரப்ணம் வரும்ழபொது  அதில் கொருணீக 

பித்ருக்கள் வருவதொல் இகரண்டு தரப்ணமும் தனியொக கெய்யழவண்டும், 

 

ஸங்க்ரமணத்தின் வபாது ஸ்ரார்த்தம் ேருமாயின், பின் கர்தா முதலில் தர்பணம் 
செய்துேிட்டு, ஸ்ரார்த்தம் செய்து ொப்பிடவேண்டும். 
 
உத்தராயண, தக்ஷிணாயன – அயன தர்பணம் எப்சபாழுதுவம உத்தராயணம் உள்ைவபாவத 
செய்யப்படவேண்டும் . ஆடி (ஆஷாட) மாதத்திற்கு 8 மணி வேரம் முந்தியும் – ளத (மகரம்) 
மாதத்திற்கு பிந்தியும் புண்யகால தர்பணம் செய்யவேண்டும். 
 
சூரியன் ஸ்திர ராஸியில் ப்ரவேெிப்பது (ரிஷபம், ெிம்மம், கும்பம், வ்ருஶ்ெிகம்) 
ேிஷ்ணுபதிகாலம். 
 
சூரியன் மகரம், கடகம் ப்ரவேெிப்பது அயன புண்யகாலம். 
சூரியன் துலாம், வமஷத்தில் ப்ரவேெிப்பது ேிஷு புண்யகாலம் – ஊர்த்ே ேிஷு வமஷம் 
அவதா ேிஷு துலாம். 
சூரியன் உபய ராெியில் ப்ரவேெிப்பது (மிதுனம், கன்னி தனுசு, மீனம்) 'ஷடஶதீி'. 
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மஹொளய தர்பணம் – சில குறிப்புகள் 

 
ேருஷ ப்ரத்யாப்திக ஸ்ரார்த்த திதி தாயாருக்வகா, தந்ளதக்வகா மஹாையபக்ஷ ேடுேில் 
ேருமாயின், ஸ்ரார்த்தம் முதலின் செய்யப்படவேண்டும். ஈடாக, பின் ேரும் க்ருஷ்ணபக்ஷ 
திதியில் மஹாையபக்ஷம் அப்பா, அம்மா, மூதாளதயர்களுக்கு செய்யவேண்டும். 
 
ஏவதா ஒரு காரணத்தினால் மஹாையபக்ஷ தர்பணம் செய்யமுடியாமல் வபானால், ஈடாக 
ேரும் கார்த்திளக க்ருஷ்ணபக்ஷத்திற்கு முன்னால் செய்துமுடிக்-கப்படவேண்டும். 
மஹாையபக்ஷம் செய்யும்வபாது, ஸங்கல்பம் முடிந்த உடன் ஹிரண்யம் (பணம்) 
ப்ராஹ்மணர்களுக்கு தத்தம் சகாடுக்கவேண்டும் (இதன் பின் தர்பணம்). 
 

புரட்டாெி மாதத்தில் ேரும் அமாோஸ்ளயக்கு முந்திய 15 ோட்களுக்கு மஹாையபக்ஷம் 
என்று சபயர்.  மஹாைய தர்பணம் செய்யாேிட்டால் பித்ருக்கைின் ஸாபத்திற்கு ஆைாக 
வேரிடும் என்று ஸாஸ்திரம் கூறுகிறது. தகப்பனார், தாயார் ஸ்ரார்த்த திதிகைிலாேது 
அல்லது மஹாையபக்ஷத்தில் பஞ்ெமி திதிக்கு வமல் மத்யாஷ்டமி, வ்யதீபாதம், கஜச்ொளய 
மஹாபரணி முதலிய புண்ய தினங்கைிலாேது மஹாைய தர்பணம் செய்யவேண்டும். 
 
ஆயுதம் முதலியளேகைால் பிதா மரணம் அளடந்திருந்தால் ெஸ்த்ரஹத மஹாையம் 
என்ற முளறளயசயாட்டி ெதுர்த்தஸி திதியில்தான் மஹாைய தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.   
 
எந்த காரணத்தினாலாேது மஹாைய பக்ஷத்தில் தர்ப்பணம் செய்ய முடியாேிட்டால் ஐப்பெி, 
கார்த்திளக மாதங்கைிலாேது க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் அந்த தர்ப்பணத்ளதச் செய்யவேண்டும். 
 

இந்த மூன்று சமாழிகைின் ஸங்கல்பங்களை சதாகுத்து ேழங்க வபருதேியாக இருந்த 
ஸ்ரீமான் அம்பி ஸாஸ்த்ரிகள் (கீழகட்டளள - சென்ளை) - ஶங்கர் ராமக்ருஷ்ணன், 
மற்றும் ஸுவரஷுக்கு என் மனமார்ந்த ேன்றிகள் உரித்தாகுக. 
 
பித்ருகர்மாக்களை ெரிேர செவ்ேவன செய்து பித்ருக்கைின் கருளணயும், பார்ேதி 
பரவமஶ்ேர் மற்றும் ஶ்ரீ பூமி ேீைா ஸவமத ேீலமணிோத ஸ்ோமியின் பரிபூர்ண க்ருபா 
கடாக்ஷமும் எல்வலாருக்கும் கிளடக்கவும், எல்வலாரும் இவதவபால் ஸாஸ்த்ரத்தில் 
வமலும் ேம்பிக்ளகயுள்ைேர்கைாக இருக்கவும் வேண்டிக்சகாள்கிவறாம்.  
 
என்றும் ஸனாதன தர்மத்தின் வஸளேயில், 
 
 
ஈஷ்வர் ககொபொல் 
-ஈஷ்வர் ககாபால் மற்றும் ஶங்கர் ராமக்ருஷ்ணைால் சுகரஷின் உதவியுடன் சதாகுக்கப்பட்டது_ 
14.04.2019 – www.pradosham.com – info@pradosham.com  
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இங்கிருந்து ததொைங்கவும்…..(எல்லொ கவதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப மந்திைம் தபொதுவொனது.  
ஆசமனம்…..ஸங்கல்பம்.. இங்கிருந்து ததொைங்கவும்…..(எல்லொ கவதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப 
மந்திைம் தபொதுவொனது. ஆசமனம்…....அச்சுதொய நம:, ககொவிந்தய நம:, ககஶவொ, நொைொயணொ 
….....தொகமொதைொ …... பிறகு …........ ஶுசுக்லொம் பைதைம் விஷ்ணும் …................... ஓம் பூ: பூர்புவஸ்வகைொம், 
மகமொபொத்த ஸமஸ்த …... ப்ரீத்யர்த்தம், அபவித்ைொ: பவித்கைொவொ சர்வொவஸ்த்தொம் ககதொபிவொ, 
தயஸ்மகைத் புண்ைரீகொக்ஷம் ஸபொஹ்ய, அப்யந்தை: ஶுசி: மொனஸம் வொசிகம், பொபம், கர்மணொ 
ஸமுபொர்ஜிதம், ஸ்ரீைொம, ஸ்மைகணரநவ, வ்யகபொஹதி நஶம்ஸய: ஸ்ரீைொம ைொம ைொம திதிர்விஷ்ணு: 
ததொவொை: நக்ஷத்ைம், விஷ்ணுகைவச கயொகஶ்ச கைணம்ரசவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத், ஸ்ரீ 
ககொவிந்த ககொவிந்த அத்யஸ்ரீ பகவத: மஹொ புருஷஸ்ய விஷ்கணொைொஞயயொ ப்ைவர்த்தமொனஸ்ய, 
ஆத்யப்ைஹ்மண: த்விதீய பைொர்த்கத ஶ்கவத வைொஹ கல்கப, ரவவஸ்வத மண்வந்த்கை 
அஷ்ைொவிம்ஶதி, தகம, கலியுகக, ப்ைதகமபொகத ஜம்பூத்வகீப, பொைதவர்கஷ, பைதகண்கை கமகைொ: 
தக்ஷிகண பொர்ஶ்கவ ஸஹொப்கத அஸ்மின் வர்த்தமொகண, வ்யொபஹொரிகக, ப்ைபவொதி, ஷஷ்ட்யொம் 
ஸம்வத்ஸைொணொம், மத்கய..... பிறகு கீழ்க்கண்ை மந்திைத்த்த கூறவும்....................... ....... ............... பின் 
கீழ்க்கண்ை மந்திைத்ரத கூறவும்........ 
 

 9/14/2019 ஆவணி 28 (ஸிம்ஹ) சனி மஹொளய தர்பணம் 
மஹொளயபக்ஷம் கொரல10.21-க்கு ஆைம்பம் 

 
(குறிப்பு: மஹாளயத்தின்பபாது மட்டும் ஷண்ணவதி தர்பணம் செய்பவர்கள் ஒரு நாள் இசெண்டு 
தர்பணம் வரும்பபாது - உதாெணத்திற்கு மஹாளயம் + ஸங்க்ெமண தர்பணம் ஒபெ நாளில் வரும் – 
அப்பபாது இசெண்யடயும் தனித்தனியாக செய்யபவண்டும். இந்தச் ெட்டம் மஹாளயபக்ஷத்திற்கு 
மட்டுபம சபாருந்தும்) 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன *ேர்ஷ* ருசதௌ *ஸிம்ஹ* மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து *ஸ்திர* ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வபபாஷ்டபதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், *ஸூல* ோம வயாக, (இெவு 21.24 வயெ) *பாலே* (முழு நாளும்) ோம கரண, ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம்....(பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம்.... *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

 

*குறிப்பு 1:  ஒரு கூர்ச்ெம் பண்ணுபேர்கள் ஸகாருணகீ ேர்கத்ேய பித்ரூண் ஆோஹயாமி என்று 
ஆோஹனம் பண்ணவும்*. 

*குறிப்பு 2: (தந்ரத/தொய் வழி தர்ப்பணம் முடிந்தபின் - கீழ்க்கண்ை மந்திைத்ரதக் கூறி கூடுதலொக 
தர்ப்பணம் தகொடுக்கவும். "ஞொதொக்யொத வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வதொ நமஸ்தர்பயொமி" என்று 
தசொல்லக்கூைொது அதற்கு பதில்) தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-ேஸு ஸ்ேரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்ட்டாணாம் ஸர்வேஶொம் ஸகாருணகீ பித்ரூன் ஸ்ேதா 
ேமஸ் தர்ப்பயாமி (மூன்று தடளே அர்க்யம் ேிடவும்)*. 
 
*குறிப்பு 3: (யதொஸ்தொனம் - முதலில் கூர்ச்சத்ரத எள்ரள எடுத்து ஆவொஹனம் தசய்த மொதிரி 
எடுத்துப்கபொைவும்) - ஆயாத பிதர: வஸாம்யா கம்பளீர:பூர்வ்ளய: ப்ரஜாமஸ்மப்யம் ததவதா ரயிம் ெ 
தீர்காயுத்ேம் ெ ஶதஶொைதஞ் ச அஸ்மொத் கூர்ச்சொத் (ஒரு கூர்ச்சமொ இருக்கைவொ) ஸகொருணகீ 
வர்க்கத்வய பித்ரூன் யதொஸ்த்தொனம் ப்ைதிஷ்ைொபயொமி என்று எள்ரளப்கபொைவும்*  
 
*தனித்தனியொக மூன்று கூர்ச்சம் ரவத்துக்தகொண்டிருந்தொல் – பித்ரு, பிதொமஹ, ப்ைபிதொமஹொன் –
(அம்மா இல்லாதிருப்பின் மொத்ரு, பிதொமஹி, ப்ைபிதொமஹஸீ்ச்ச) (அம்மா இருந்தால்…… பிதாமஹ,ீ 
பிது: பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹ ீ ) யதொஸ்த்தொனம் ப்ைதிஷ்ைொபயொமி என்று முதல் கூர்ச்சத்தில் 
கபொைவும்*. 
 
*இைண்ைொவது கூர்ச்சத்திற்கு ஸபத்னகீ மொதொமஹ மொதுபிதொமஹ: மொது ப்ைபிதொமஹொன் 
யதொஸ்த்தொனம் ப்ைதிஷ்ைொபயொமி என்று இைண்ைொவது கூர்ச்சத்தில் எள்ரள கபொைவும்*. 
 
*மூன்றொவது கூர்ச்சத்திற்கு : தத்தத்  வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-ேஸு ஸ்ேரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்ட்டான் ஸர்ோன் ஸகாருணகீ பித்ரூன் யதொஸ்த்தொனம் 
ப்ைதிஷ்ைொபயொமி என்று கூர்ச்சத்தில் எள்ரள கபொைவும்* 
 

 9/15/2019 ஆவணி 29 (ஸிம்ஹ) ஞொயிறு மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ேிதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பொனு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், கண்ட ோம வயாக (இெவு 22.13 வயெ), சகௌலே (மதியம் 12.24 வளர) பின் ளததுல ோம 
கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்ேிதீயாயாம் புண்யதிசதௌ 
(ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, 
ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

9/16/2019 ஆவணி 30 (ஸிம்ஹ) திங்கள் மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ த்ேிதீளய 
/த்ருதீளய புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் வரேதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்ருத்தி ோம வயாக (இெவு 22.53 வயெ), கரளஜ ோம கரண (மதியம் 14.35 வயெ), ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்ேிதீளய /த்ருதீளய புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா 
ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, 
ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/17/2019 ஆவணி 31 (ஸிம்ஹ) தசவ்வொய் மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து தபௌம ோஸர யுக்தாயாம் அஶ்ேின ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், த்ருே ோம வயாக (இெவு 23.20 வயெ), பத்ளர ோம கரண (மாயல 16.33 வயெ), ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்மங்கவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 
 9/17/2019 ஆவணி 31 (ஸிம்ஹ மாஸம்) தசவ்வொய் (புரட்டாெி) கன்யா ரவி ஶங்க்ைமண தர்பணம் 

 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து தபௌம ோஸர யுக்தாயாம் அஶ்ேின ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், த்ருே ோம வயாக, பத்ளர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி - கன்யா ரேி 
புண்யகாவல ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய கன்யா ெவி ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய* 
 
*(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஶடஶதீி - கன்யா ரேி 
புண்யகாவல கன்யாெவி ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய)*. 
 

 9/18/2019 புைட்ைொஸி 01 (கன்யொ) புதன் மஹொளய தர்பணம் (மஹாபரண)ீ 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ெதுர்த்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து தஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யாக்யாத ோம வயாக (இெவு 23.33 வயெ), பாலே ோம கரண (மாயல 18.12 வயெ), ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்த்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
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ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/19/2019 புைட்ைொஸி 02 (கன்யொ) வியொழன் மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் க்ருத்திகா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ஹர்ஷண ோம வயாக (இெவு 23.26 வயெ), சகௌலவ (காயல 6.52 வயெ) பின் ளததுல ோம கரண, 
ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ 
(ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, 
ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 
 
 
 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

 
 9/20/2019 புைட்ைொஸி 03 (கன்யொ) தவள்ளி மஹொளய தர்பணம் 

 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிணி ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ேஜ்ர ோம வயாக (இெவு 22.55 வயெ), கெயை (காயல 7.53 வர்யெ) பின் ேனளஜ ோம கரண, 
ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ 
(ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, 
ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/21/2019 புைட்ைொஸி 04 (கன்யொ) சனி மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திை ோஸர யுக்தாயாம் ம்ருகஶவீரா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்தி ோம வயாக (இெவு 21.56 வயெ), பத்யெ (காயல 8.21 வயெ) பின் பே ோம கரண, 
ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ 
(ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, 
ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 
 

9/22/2019 புைட்ைொஸி 05 (கன்யொ) ஞொயிறு மஹொளய தர்பணம் (மத்யொஷ்ைமி) 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பொனு ோஸர யுக்தாயாம் ஆர்த்ரா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக (இெவு 20.25 வயெ), பாலவ (காயல 8.11 வயெ) பின் சகௌலே ோம 
கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ 
(ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, 
ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் *** தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் 
ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்டானாம் 
ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின மஹாைய 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/23/2019 புைட்ைொஸி 06 (கன்யொ) திங்கள் மஹொளய தர்பணம் (அ-விதவா நவமி) 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ேேம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் புனர்ேஸூ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ேரீயான் 
ோம வயாக (இெவு 18.20 வயெ), யததுல (காயல 7.19 வயெ) பின் கரளஜ ோம கரண, ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ேேம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/24/2019 புைட்ைொஸி 07 (கன்யொ) தசவ்வொய் மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ தஸம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து தபௌம ோஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், பரீக ோம 
வயாக (பின்மதியம் 15.41 வயெ), பத்ளர ோம கரண (மாயல 16.42 வயெ), ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் தஸம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் 
ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்டானாம் 
ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி ஆஷாட்யா: 
பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின மஹாைய 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

9/25/2019 புைட்ைொஸி 08 (கன்யொ) புதன் மஹொளய தர்பணம் (ஸந்யாஸ மஹாளயம்) 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஏகாதஶி 
/ த்ோதஶி புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து தஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் ஆஸ்வரஷா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶிே (மதியம் 12.31 வயெ) பின் ஸித்த ோம வயாக, பாலே ோம கரண (மதியம் 14.09 வயெ) 
பின் சகௌலவ, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஏகாதஶி / த்ோதஶி 
புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி 
வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் 
பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் 
இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் 
பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் 
*** தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி 
ேர்கத்ேய அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத 
ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) 
அத்யதின மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/26/2019 புைட்ைொஸி 09 (கன்யொ) வியொழன் மஹொளயம் தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் மகா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ஸித்தி (காயல 08.53 வயெ) பின் ஸாத்ய ோம வயாக, யததுல (காயல 11.03 வயெ) பின் கரளஜ ோம 
கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்ரவயாதஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி 
வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் 
இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் 
பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் 
*** தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி 
ேர்கத்ேய அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத 
ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) 
அத்யதின மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 
 
 
 
 

9/27/2019 புைட்ைொஸி 10 (கன்யொ) தவள்ளி மஹொளய தர்பணம் (ஸஸ்த்ைஹத பித்ரு மஹொளயம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் பூர்ேபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶுப ோம வயாக (முழு நாள்), வனயை (காயல 7.32 வயெ) பத்ளர (மாயல 17.40 வயெ) 
ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி 
வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் 
பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் 
இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் 
பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் 
*** தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி 
ேர்கத்ேய அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத 
ஸவிதரி ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) 
அத்யதின மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/28/2019 புைட்ைொஸி 11 (கன்யொ) சனி மஹொளய தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அமாோஸ்யாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திை ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸுப்ரஹ்ம ோம வயாக, ெதுஷ்பாத (மதியம் 13.51 வயெ) ோம கரண, ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அமாோஸ்யாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா 
ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, 
ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது) 
 

 9/28/2019 புைட்ைொஸி 11 (கன்யொ) சனி அமொவொஸ்யொ தர்பணம் (ஸர்வ மஹாளய தர்பணம்) 
 

*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அமாோஸ்யாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திை ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸுப்ரஹ்ம ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அமாோஸ்யாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
சொல்லவேண்டும்) பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்..... அமாோஸ்யா புண்யகாவல ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஶ்ய அமாோஸ்யா  
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய* 
 



விகாரீ வர்ஷ மஹாளய தர்பண ஸங்கல்ப விவரம் – சித்திரை-பங்குனி (ஏப்ைல் 2019 – ஏப்ைல் 2020) 

ததொகுப்பு: ஈஷ்வர் ககொபொல், ஶங்கர் ைொமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுகைஷ் – அடிப்பரை வொக்கிய பஞ்சொங்கம். 

 

*(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாோஸ்யா 
புண்யகாவல அமாோஸ்யா  ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய)*. 
 

 9/29/2019 புைட்ைொஸி 12 (கன்யொ) ஞொயிறு மஹொளயம் தர்பணம் 
 
***குறிப்பு: ஸ்ொத்தமாக பண்ணுபவர்கள் இயத ***இந்த இடத்தில் பெர்த்துக்சகாள்ளவும் 
 
(பூணூயல இடது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) துரிருெி ஸம்யகானாம் ேிஶ்வேஶாம் வதோனாம் 
மாஹாேிஷ்வணாஶ்ெ (பூணூயல வலது பதாளில் மாற்றிக்சகாள்ளவும்) 
 
*ேிகாரீ  ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ேர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பொனு ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய 
ோம வயாக (மாயல 16.08 வயெ), கிம்ஸ்துக்ன (காயல 10.03 வயெ பின் பவ ோம கரண, ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் 
சொல்லவேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத 
சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, 
மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......ேர்கத்ேய பித்ரூன் - உத்திஷ்ய *** தத்தத் 
வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-வஸு ஸ்ேரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய 
அேஸிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம்  அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகவத ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஸ்ரார்த்தம் ஹிெண்ய  ரூபபண அத்ய கரிஷ்பய – ததங்கம் தில தர்பண ரூபபண அத்ய 
கரிஷ்பய). 
 
(மஹொளயத்திற்குண்ைொன தசய்முரறவிளக்கங்கள் கமகல (முதல் நொள்) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது). 
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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         .....गोत्रं ........ शर्मण ं वसुरूपर् ् ज्येष्ठ पपतवृ्यं स्वध नर्स्तपमय मर् 

STEP-MOTHER                     .... गोत्रं ........ न म्नीर् ्सपत्नी र् तरर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

FATHER's YOUNGER BROTHER    .. गोत्र ं..........शर्मण ं वसुरूपर् ्कननष्ठपवृ्यं स्वध नर्स्तपमय मर् 

YOUNGER BROTHER               ..... गोत्रं ........ शर्मण र् ्वसुरूपर् ् कननष्ठ भ्र तरर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

ELDER BROTHER      ...... गोत्रं ........ शर्मण र् ्वसुरूपर् ्  ज्येष्ठ भ्र तरर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् FATHER's 
SISTER         ...... गोत्रं ........ न म्नी ं वसुरूपर् ् पपतसृ्वस रं स्वध नर्स्तपमय मर् 

MOHTER's BROTHER -UNCLE  ..... गोत्रं ........ शर्मण र् ्वसुरूपर् ्र् तुलं स्वध नर्स्तपमय मर् 

MOTHER's SISTER          ...... गोत्रं ........ न म्नी ंवसुरूपर् ् र् तभृगगनीं  स्वध नर्स्तपमय मर् 

OWN SISTERS               ..... गोत्रं ........ न म्नी ंवसुरूपर् ् भगगनी ं स्वध नर्स्तपमय मर् 

SISTER's SON              ..... गोत्र ं........ शर्मण ं वसुरूपर् ् भगगनेयं  स्वध नर्स्तपमय मर् 

DAUGHTER                  ..... गोत्रं ........ न म्नी ं वसुरूपर् ् दहुितरं स्वध नर्स्तपमय मर् 

WIFE                        .... गोत्रं ........ न म्नी ं वसुरूपर् ् भ य मर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

FATHER-IN-LAW     ..... गोत्रं ........  शर्मण ं  वसुरूपर् ् श्वशुरर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

BROTHER-IN-LAW    ..... गोत्रं ........  शर्मण ं  वसुरूपर् ् भ व्वुकं स्वध नर्स्तपमय मर् 

DAUGHTER-IN-LAW    ..... गोत्रं ........ न म्नी ं वसुरूपर् ् स्नुष र् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

WIFE's BROTHER    ..... गोत्रं ........  शर्मण ं  वसुरूपर् ् स्य लकं स्वध नर्स्तपमय मर् 

GURU               ..... गोत्रं ........  शर्मण ं  वसुरूपर् ् गुरं स्वध नर्स्तपमय मर् 

ACHARYAM          ..... गोत्रं ........  शर्मण ं  वसुरूपर् ् आच यमर् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 

CLOSE FRIEND       .... गोत्रं ........  शर्मण ं  सखिन र् ्स्वध नर्स्तपमय मर् 
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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 பகிண ீ

மாமாக்கு - மாமதுலன் என்றும் - மாமிக்கு - மாதுலிணீ  

நண்பனுக்கு - ஸகா என்று கூறி தர்ப்பணம் ஸெய்யலாம். 

 

இவர்களுக்கு பிள்டளகள் இருந்தால் நாம் ஸெய்யக்கூடாது - பிள்டளகள் இல்லாவிட்டால் - மும்மூன்று 

தரடவ வகாத்திரம், ஶர்மா கூறி தர்ப்பணம் ஸெய்யலாம். 

 


