
 

 

अमायुग मनकु्रान्ति धृन्िपाि महालया: । अष्टका अतवष्टकाचेन्ि षण्णवत्या: प्रकीन्िििा: ॥ 

அமாயுக மனுக்ராந்தி த்ருதிபாத மஹாலயா: । 
அஷ்டகா அன்வஷ்டகாசேதி ஷண்ணவத்ய: ப்ரகீர்திதா: ॥ 

 
ஷண்ணவதி தர்பணம் – ஶார்வரீ வர்ஷ முக்கியக் குறிப்புகள் 

 

ஸ்ரத்தயாக பல கர்மகார்யங்களைச் செய்யும் ஆன்மீக அன்பர்கைின் 
வேண்டுவகாளுக்கினங்க, ஒரு ேருடத்திற்குறிய ஶார்வரீ ேருஷத்தினுளடய ஷண்ணேதி 
தர்பண ஸங்கல்பங்களை சதாகுத்துக் சகாடுத்துள்வைாம். (ஏப்ரல் (ெித்திளர) 2020 – ஏப்ரல் 
(பங்குனி) 2021).  ோழ்ேில் ஒருமுளறயாேது ஷண்ணேதி எனிகின்ற 96 (இவ்வருடம் 97) 
முளற தர்பணங்களை செய்ேது, பித்ருக்கைின் ப்ரீதிளய சபருேவதாடு மட்டுமல்லாது, ேரும் 
7 தளலமுளறக்கு அைப்பரிய பலன்களை தரேல்லது என்கிறது ஸாஸ்த்ரம்.      
 
ஷண்ணேதி என்றால் 96, (ஆனால் ம ாத்தம் இவ்வருத் மதாகுபு 97, மெய்யவவண்டியவவ 92 
வரும்) தர்பணங்கள் மெய்து மூதாவதயர்களின் ஆெீர்வாதத்வத மபறுவவாம். யுகாதிக்கு 
 றுநாள் (அ)  றுநாவளக்கு  றுநாள் வரும் உத்த  ன்வாதி தர்பணத்திலிருந்து மதாடங்கி 
பங்குனி  ாஸம் அ ாவாஸ்வய முடிய மெய்வது கணக்கு.   
 
ம ாத்தக் கணக்கு :- 
 

அமாோஸ்ளய (மஹாையம் வெர்த்து) 12, ஸங்க்ரமணம்: 11, மஹாையம் 
17, க்ருதயுகாதி 1, த்வரதாயுகாதி 1, த்ோபரயுகாதி 1, கலியுகாதி 1, 
மன்ேந்தரம் 14, ளேத்ருதீ வயாகம் 15, வ்யதீபாத வயாகம் 14  திஸ்வரஷ்டகா 
4, அஷ்டகா 4, அன்ேஷ்டகா 4 = ஆக சமாத்தம் : 97  

 

• ஹிரண்ய ரூபமாக செய்பேர்களுக்கு தனியாக வகாடிட்டுக்காட்டப்பட்டுள்ைது. 
 

• இத்துடன் இரண்டு (எண்ேரிளெ இல்லாமல்) ஸங்கல்பங்கள் வெர்க்கப்பட்டுள்ைது. ஒன்று 
வபாதாயன அமாோஸ்ளய – இவ்ேருடம் இரண்டு ேருகிறது. 

 
16.09.2020 – புதன் கிழமம – ஆவணி 31 - ப ாதாயண தர்பணம் 

12.03.2021 – வவள்ளிக்கிழமை –  ங்குனி 29 - ப ாதாயண தர்பணம் 
 

• இவதவபால் ஸூர்யக்ரஹணம் (ஸூர்வயாபாரக) தனியாக மகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
21.06.2020 – ஞாயிற்றுக்கிழமை – ஆனி 06 –ஸூர்ய க்ரஹண (ஸுர்பயாபாரக) தர்பணம் 
 
 



வமலும் ெில குறிப்புகள் : 

 

கீழே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள தரப்ண ஸங்கல்ப விபரங்கள் ஷண்ணவதி கெய்பவர்களுக்கு 

மட்டுழம கபொருந்தும். ஸங்க்ரமண/அமொவொஸ்யய தனித்தனியொக 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ளன. க்ரஹண தரப்ணங்கள் இதில் அடங்கொ. 

 

மஹொளயபக்ஷ கொலத்தில் மட்டும், இகரண்டு தரப்ணம் வரும்ழபொது  அதில் கொருணீக 

பித்ருக்கள் வருவதொல் இகரண்டு தரப்ணமும் தனியொக கெய்யழவண்டும், 

 

ஸங்க்ரமணத்தின் வபாது ஶ்ராத்தம் ேருமாயின், கர்தா முதலில் ஶ்ராத்தம் செய்து, பின் 
ஸங்க்ரமண தர்பணம் செய்துேிட்டு ொ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'. 
 

மஹாளய தர்பணம் – ேில குறிப்புகள் 

 
ப்ரதவ யிலிருந்து ப்ரதவ  வவர  ஹாளாம் – இது மெய்ய முடியாதவர்கள் – (பஞ்ெ ி 
முதல் அடுத்த ப்ரதவ  வவர கட்டாயம் மெய்யவவண்டும்) 
 
ேருஷ ப்ரத்யாப்திக ஶ்ராத்த திதி தாயாருக்வகா, தந்ளதக்வகா மஹாையபக்ஷ ேடுேில் 
ேருமாயின், ஶ்ராத்தம் முதலில் செய்யப்படவேண்டும். (பக்ஷ தர்பணம் மெய்பவர்களுக்கு 
 ட்டும்). ஈடாக, பின் ேரும் க்ருஷ்ணபக்ஷ திதியில் மஹாையபக்ஷம் அப்பா, அம்மா, 
மூதாளதயர்கள், காருனகீ பித்ருக்களுக்குச் செய்யவேண்டும். ஶ்ராத்தம், பக்ஷதர்ப்பணம் 
+ ஹாளய தர்பணம் 
 
ஏவதா ஒரு காரணத்தினால் மஹாையபக்ஷ தர்பணம் செய்யமுடியாமல் வபானால், ஈடாக 
ேரும் கார்த்திளக க்ருஷ்ணபக்ஷத்திற்கு முன்னால் செய்து முடிக்கப்படவேண்டும். 
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 ஶ்ராத்த 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 
ஸ்ரீைான் அம் ி எனிகின்ற வவங்கபேஸ ஸாஸ்த்ரிகள் (கீழகட்ேமள - வென்மன) 
- ஶங்கர் ராமக்ருஷ்ணன், மற்றும் ஸுவரஷுக்கு என் மனமார்ந்த ேன்றிகள் உரித்தாகுக. 
 
பித்ருகர்மாக்களை ெரிேர செவ்ேவன செய்து பித்ருக்கைின் பரிபூர்ண ஆஶரீ்வாதங்கவளயும், 
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, 
 
 
ஈஷ்வர்க சகாபால் 
01.04.2020 – www.pradosham.com – info@pradosham.com  
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இங்கிருந்து ததாடங்கவும்…..(எல்லா சவதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப மந்திரம் தபாதுவானது.  
ஆேமனம்…..ஸங்கல்பம்..…....அச்சுதாய நம:, சகாவிந்தய நம:, சகஶவா, நாராயணா ….....தாசமாதரா …... 
பிறகு …........ ஶுசுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் …................... ஓம் பூ: பூர்புவஸ்வசராம், மசமாபாத்த 
ஸமஸ்த …... ப்ரீத்யர்த்தம், அபவித்ரா: பவித்சராவா ேர்வாவஸ்த்தாம் கசதாபிவா, தயஸ்மசரத் 
புண்டரீகாக்ஷம் ஸபாஹ்ய, அப்யந்தர: ஶுேி: மானஸம் வாேிகம், பாபம், கர்மணா ஸமுபார்ஜிதம், 
ஸ்ரீராம, ஸ்மரசணமநவ, வ்யசபாஹதி நஶம்ஸய: ஸ்ரீராம ராம ராம திதிர்விஷ்ணு: ததாவார: 
நக்ஷத்ரம், விஷ்ணுசரவே சயாகஶ்ே கரணம்மேவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத், ஸ்ரீ சகாவிந்த 
சகாவிந்த அத்யஸ்ரீ பகவத: மஹா புருஷஸ்ய விஷ்சணாராஞயயா ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, 
ஆத்யப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்சத ஶ்சவத வராஹ கல்சப, மவவஸ்வத மண்வந்த்சர 
அஷ்டாவிம்ஶதி, தசம, கலியுசக, ப்ரதசமபாசத ஜம்பூத்வசீப, பாரதவர்சஷ, பரதகண்சட சமசரா: 
தக்ஷிசண பார்ஶ்சவ ஸஹாப்சத அஸ்மின் வர்த்தமாசண, வ்யாபஹாரிசக, ப்ரபவாதி, ஷஷ்ட்யாம் 
ஸம்வத்ஸராணாம், மத்சய..... பிறகு கீழ்க்கண்ட மந்திரத்த்த கூறவும்....................... ....... ............... பின் 
கீழ்க்கண்ட மந்திரத்மத கூறவும்........ 
 

13/04/2020 பங்குனி 31 (மீன) திங்கள் – ஸார்வரீ வருஷ ளெத்ர ேிஷு - வமஷ ரேி ஶங்க்ரமணம் தர்பணம் 
 
*ேிகாரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ மீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஷஷ்ட்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் மூலா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், பரீக ோம 
வயாக, ேனளஜ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, 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 அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸார்வரீ நா  ஸம்வத்ஸர ளெத்ர 
ேிஷு - வமஷ ரேி புண்யகால ஶங்க்ரமண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய* 
 
*(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஸார்வரீ நா  ஸம்வத்ஸர ளெத்ர ேிஷு - வமஷ 
ரேி புண்யகால ஶங்க்ரமண ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய)*. 

 
(1) 21-04-2020 வெவ்வாய் ெித்திமர 08 (பைஷ) வ ௌை வவத்ருதி தர்பணம் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ ஷ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மபௌ  ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஶ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2) 22-04-2020 புதன் ெித்திமர 09 (பைஷ) வஸௌம்ய அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
அைாவாஸ்மய ஆரம் ம் காமை 06:49  ைணிமுதல் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ ஷ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், விஷ்கம்ப ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஶ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (3) 25-04-2020 ெனி ெித்திமர 12 (பைஷ) ஸ்திர க்ருதயுகாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ ஷ மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ த்ருதீயாயாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் க்ருத்திகா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
மஸௌபாக்ய ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....க்ருதயுகாதி புண்யகால  
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......க்ருதயுகாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
காமை 11.34-க்குப் ின் தர்ப் ணம் வெய்யபவண்டும் 
 

(4) 07-05-2020 வியாழன் ெித்திமர 24 (பைஷ) குரு வ்யதீபாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ ஷ மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ஸ்வாதீ ததுபரி 
விஶாகா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
ஸ்வாதீ நக்ஷத்ரம் காமை  11.49 வமர 
 
 



 (5) 14-05-2020 வியாழன் மவகாெி 01 (வ்ருஷ  – குரு) விஷ்ணு தி தர்பணம் 
 
ஸப்தைி காமை 11:12 வமர, ஶ்ரவண நக்ஷத்ரம் 10:26 வமர 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஸப்த ி 
/ அஷ்ட ி புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவண ததுபரி ஶ்ரவிஷ்டா 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய ோம வயாக, பவ ததுபரி பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்த ி / அஷ்ட ி புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாவல வ்ருஷ ரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய.  
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்......விஷ்ணுபதி புண்யகாவல வ்ருஷ ரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (6) 16-05-2020 ெனி மவகாெி 03 (வ்ருஷ ) ஸ்திர மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஷதபிஷ்க் ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால  ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(7) 22-05-2020 வவள்ளி மவகாெி 09 (வ்ருஷ ) ப்ருகு அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் க்ருத்திகா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், அதிகண்ட ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 



 (8) 01-06-2020 திங்கள் மவகாெி 19 (வ்ருஷ ) இந்து வ்யதீ ாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ தஶம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத 
ோம வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (9) 05-06-2020 வவள்ளி மவகாெி 23 (வ்ருஷ ) ப்ருகு இந்த்ர/வ ௌஷ்ய ைன்வாதி தர்பணம் 
முக்கிய குறிப்பு:  இந்த்ர அல்ைது (மபௌஷ்ய) ஏதாவது ஒன்றுதான் ஸங்கல் த்தில் கூறபவண்டும்  

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் அனூராதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்த ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்..... இந்த்ர 
அல்லது (வ ௌஷ்ய)  ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... இந்த்ர அல்லது (வ ௌஷ்ய)  ன்வாதி புண்யகால 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(10) 10-06-2020 புதன் மவகாெி 28 (வ்ருஷ ) வஸௌம்ய வவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஸந்த ருசதௌ வ்ருஷப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவண ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம்,  ாவஹந்த்ர ோம வயாக, மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால   ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 



 (11) 15-06-2020 திங்கள் ஆனி 01 (ைிதுன) இந்து ஷேஶதீி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
மஸௌபாக்ய ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாவல   ிதுனரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாவல  ிதுனரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (12) 20-06-2020 ெனி ஆனி 06 (ைிதுன) ஸ்திர அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸூல ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய 
புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 

21-06-2020 ஞாயிறு ஆனி 07 (ைிதுன ைாஸம்)  ானு வாஸரம் ஸூர்பயா பராக தர்பணம் 
க்ரஹணம் காமல 10.22 ஆரம்பித்து 01.42 மதியசவமளயில் விடுகிறது.  பார்ஷ்வ சூடாமணி க்ரஹணம் 

 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் ம்ருகஷீவரா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், கண்ே ோம வயாக, நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்வயா பாரக 
புண்யகா ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஸூர்வயா பராக புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 



 (13) 27-06-2020 ெனி ஆனி 13 (ைிதுன) ஸ்திர வ்யதீ ாத தர்பணம் 
பூர்வ ல்குண ீகாமை 10:37 வமர, 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ஸப்தம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வ ததுபரி உத்ரபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம்  ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (14) 30-06-2020 வெவ்வாய் ஆனி 16 (ைிதுன) வ ௌை ஸுர்யஸாவர்ண ீைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ தஶம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் ஸ்வாதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶிவ ோம 
வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸுர்யஸாேர்ண ீ மன்ோதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஸுர்யஸாவர்ண ீ ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(15) 04-07-2020 ெனி ஆனி 20 (ைிதுன) ஸ்திர ப்ரஹ்  ஸாவர்ண ீ  ன்வாதி தர்பணம் 
வ ௌர்ணைி காமை 12.02 க்கு ஆரம் ம் 

ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் மூலா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ப்ரஹ்மஸாேர்ண ீ மன்ோதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய 
கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ப்ரஹ்ம்யஸாவர்ண ீ   ன்வாதி புண்யகால 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 



(16) 06-07-2020 திங்கள் ஆனி 22 (ைிதுன இந்து) மவத்ருதி தர்பணம் 
*காவல 10.58 வவர ப்ரதவ * 

ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ த்விதீயாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் உத்ராஷாடா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வவத்ருதி ோம வயாக, மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வவத்ருதி புண்யகாவல வவத்ருதி 
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 

 (17) 16-07-2020 வியாழன் ஆடி 01 (ைிதுன) குரு தக்ஷிணாயன தர்பணம் 
தக்ஷிணாயனம் ைாமை 05:54க்குத்தான் ஆரம் ிக்கிறது 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண க்ரீஷ்  ருசதௌ  ிதுன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் க்ருத்திகா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், கண்ட ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷிணாயன 
புண்யகாவல  கடகரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... தக்ஷிணாயன புண்யகாவல கடகரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 

(18) 20-07-2020 திங்கள் ஆடி 05 (கேக) இந்து அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன க்ரீஷ்  ருசதௌ கடக மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் புனர்வஸூ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஹர்ஷண ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 



 (19) 23-07-2020 வியாழன் ஆடி 08 (கேக) குரு வ்யதீ ாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன க்ரீஷ்  ருசதௌ கடக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ த்ருதீயாயாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம்  கா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம 
வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (20) 31-07-2020 வவள்ளி ஆடி 16 (கேக) ப்ருகு மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன க்ரீஷ்  ருசதௌ கடக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ த்வாதஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் மூலா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம்,  ாவஹந்த்ர  
ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(21) 11-08-2020 வெவ்வாய் ஆடி 27 (கேக) வ ௌை தக்ஷஸாவர்ண ீ ன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன க்ரீஷ்  ருசதௌ கடக மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மபௌ  ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷஸாவர்ண ீ
 ன்வாதி புண்யகாlல ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... தக்ஷஸாவர்ண ீ ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 
 



 (22) 17-08-2020 திங்கள் ஆவணி 01 (ஸிம்ஹ) இந்து வ்யதீ ாத தர்பணம் 
(ஷண்ணவதி வெய் வர்கள் – வ்யதீ ாத தர் ணம் ைட்டும் வெய்தால் ப ாதுைானது) 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால 
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (23) 17-08-2020 திங்கள் ஆவணி 01 (ஸிம்ஹ) இந்து விஷ்ணு தி தர்பணம் 
 

(ஷண்ணவதி வெய் வர்கள் இத்தர் ணம் வெய்யபவண்ோம், கண்க்குக்காக ைட்டும் ப ாேப் ட்ேது) 
 

ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 
புண்யகாவல  ஸிம்ஹரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... விஷ்ணுபதி புண்யகாவல ஸிம்ஹரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(24) 18-08-2020 வெவ்வாய் ஆவணி 02 (ஸிம்ஹ) வ ௌை அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மபௌ  ோஸர யுக்தாயாம் ஆஶ்வரஷா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வரீயான் ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 



 (25) 21-08-2020 வவள்ளி ஆவணி 05 (ஸிம்ஹ) ப்ருகு தாைஸ ைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்த ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தா ஸ  ன்வாதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... தா ஸ  ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (26) 26-08-2020 புதன் ஆவணி 10 (ஸிம்ஹ) வஸௌம்ய மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் அனூராதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால   
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(27) 02-09-2020 புதன் ஆவணி 17 (ஸிம்ஹ) வஸௌம்ய  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 
ைஹாளாய க்ஷம் காமை 11.05 க்கு ஆரம் ம் 

 
(குறிப்பு:  ஹாளயத்தின்வபாது  ட்டும் ஶண்ண்வதி தர்பணம் மெய்பவர்கள் ஒரு நாள் இமரண்டு 
தர்பணம் வரும்வபாது உதாரணத்திற்கு  ஹாளயம் + ஸங்க்ர ண தர்பணம் ஒவர நாளில் வரும் – 
அப்வபாது இமரண்வடயும் தனித்தனியாக மெய்யவவண்டும். இந்த விதி  ஹாளயபக்ஷத்திற்கு  ட்டுவ  
மபாருந்தும்) ஸங்க்ர ண தர்பணம் மெய்துவிட்டு  ஹாளய தர்பணம் மெய்யவவண்டும். 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் ஷதபிஷ்க் ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶுகர்  ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 



ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
*குறிப்பு 1:  ஒரு கூர்ச்ெம் பண்ணுபேர்கள் ஸகாருணகீ ேர்கத்ேய பித்ரூண் ஆோஹயாமி என்று 
ஆோஹனம் பண்ணவும்*.  

*குறிப்பு 2: (தந்மத/தாய்  வழி தர்ப்பணம் முடிந்தபின் - கீழ்க்கண்ட மந்திரத்மதக் கூறி கூடுதலாக 
தர்ப்பணம் தகாடுக்கவும். "ஞாதாக்யாத வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ்தர்பயாமி" என்று 
தோல்லக்கூடாது அதற்கு பதில்) தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் ேஸு-ேஸு ஸ்ேரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்ட்டாணாம் ஸர்வேஶாம் காருணகீ பித்ரூன் ஸ்ேதா ேமஸ் 
தர்ப்பயாமி (மூன்று தடளே அர்க்யம் ேிடவும்)*. 
 
*குறிப்பு 3: (யதாஸ்தானம் - முதலில் கூர்ச்ேத்மத எள்மள எடுத்து ஆவாஹனம் தேய்த மாதிரி 
எடுத்துப்சபாடவும்) - ஆயாத பிதர: வஸாம்யா கம்பளீர:பூர்வ்ளய: ப்ரஜாமஸ்மப்யம் ததவதா ரயிம் ெ 
தீர்காயுத்ேம் ெ ஶதஶாரதஞ் ே அஸ்மாத் கூர்ச்ோத் (ஒரு கூர்ச்ேமா இருக்கரவா) ஸகாருணகீ 
வர்க்கத்வய பித்ரூன் யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று எள்மளப்சபாடவும்*  
 
*தனித்தனியாக மூன்று கூர்ச்ேம் மவத்துக்தகாண்டிருந்தால் – பித்ரு, பிதாமஹ, ப்ரபிதாமஹான் –
(அம்ைா இல்ைாதிருப் ின் மாத்ரு, பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹஸீ்ச்ே) (அம்ைா இருந்தால்……  ிதாைஹ,ீ 
 ிது:  ிதாைஹ,ீ  ிது:ப்ர ிதாைஹ ீ ) யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று முதல் கூர்ச்ேத்தில் 
சபாடவும்*. 
 
*இரண்டாவது கூர்ச்ேத்திற்கு ஸபத்னகீ மாதாமஹ மாதுபிதாமஹ: மாது ப்ரபிதாமஹான் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று இரண்டாவது கூர்ச்ேத்தில் எள்மள சபாடவும்*. 
 
*மூன்றாவது கூர்ச்ேத்திற்கு : தத்தத் வகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர் ாணாம் ேஸு-ேஸு ஸ்ேரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலாதி ேர்கத்ேய அேஸிஷ்ட்டானாம் ஸர்ோனாம் ஸகாருணகீ பித்ரூன் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று கூர்ச்ேத்தில் எள்மள சபாடவும்* 
 

 (28) 03-09-2020 வியாழன் ஆவணி 18 (ஸிம்ஹ) குரு ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வப்வராஷ்டபதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், த்ருதி ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
 

 

 

 

 



 (29) 04-09-2020 வவள்ளி ஆவணி 19 (ஸிம்ஹ) ப்ருகு ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸூல ோம வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

(30) 05-09-2020 ெனி ஆவணி 20 (ஸிம்ஹ) ஸ்திர  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
கண்ட ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 (31) 06-09-2020 ஞாயிறு ஆவணி 21 (ஸிம்ஹ)  ானு ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்த்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் அஶ்விண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்த்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 



ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 (32) 07-09-2020 திங்கள் ஆவணி 22 (ஸிம்ஹ) இந்து ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் – ைஹா ரண ீ
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், த்ருவ ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

(33) 08-09-2020 வெவ்வாய் ஆவணி 23 (ஸிம்ஹ) வ ௌை  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மபௌ  ோஸர யுக்தாயாம் க்ருத்திகா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யாக்யாத ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 

 

 

 

 

 



(34) 09-09-2020 புதன் ஆவணி 24 (ஸிம்ஹ) வஸௌம்ய ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஹர்ஷண ோம வயாக, பத்வர/பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்து) 

(35) 10-09-2020 வியாழன் ஆவணி 25 (ஸிம்ஹ) குரு ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் (ைத்ய அஷ்ேைி) 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வஜ்ர ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(36) 11-09-2020 வவள்ளி ஆவணி 26 (ஸிம்ஹ) ப்ருகு  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் அ-விதவா நவைி 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ம்ருகஷீவரா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்தி ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 (37) 12-09-2020 ெனி ஆவணி 27 (ஸிம்ஹ) ஸ்திர வ்யதீ ாத தர்பணம் (ைஹா வ்யதீ ாதம்) 
குறிப்பு: முதலில் வ்யதீபாதம் மெய்யவவண்டும், பின்  ஹாளயக்ஷ தர்பணம் மெய்யவும் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஆர்த்ரா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 

 
 (38) 12-09-2020 ெனி ஆவணி 27 (ஸிம்ஹ) ஸ்திர ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஆர்த்ரா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 



(39) 13-09-2020 ஞாயிறு ஆவணி 28 (ஸிம்ஹ)  ானு  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பானு ோஸர யுக்தாயாம் புனர்வஸூ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வரீயான் ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 
 (40) 14-09-2020 திங்கள் ஆவணி 29 (ஸிம்ஹ) இந்து ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் - ஸன்யஸ் ைஹாளயம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
பரீக ோம வயாக, மகௌலவ/வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

(41) 15-09-2020 வெவ்வாய் ஆவணி 30 (ஸிம்ஹ) வ ௌை த்வாபரயுகாதி தர்பணம் 
குறிப்பு: த்வாபரயுகாதி முதலில் மெய்யவும் பின்  ஹாளயபக்ஷம் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மபௌ  ோஸர யுக்தாயாம் ஆஶ்வரஷா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்த ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....த்வாபரயுகாதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 



(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... த்வாபரயுகாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 

 
 (42) 15-09-2020 வெவ்வாய் ஆவணி 30 (ஸிம்ஹ) வ ௌை ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் (கஜச்ொயீ) 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் ஆஶ்வரஷா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸித்த ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 (43) 16-09-2020 புதன் ஆவணி 31 (ஸிம்ஹ) வஸௌம்ய ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம்  
(ஷஸ்த்ர-ஹத  ித்ரு ைஹாளயம்) 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம்  கா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸாத்ய ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸிம்ஹங்கவத ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

 

 

 

 

 

 



 16-09-2020 புதன் ஆவணி 31 (ஸிம்ஹ) வஸௌம்ய ப ாதாயன அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
ப ாதாயணஸூத்ரக்காரர்களுக்கு ைட்டும் வ ாருந்தும் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ ஸிம்ஹ மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம்  கா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸாத்ய ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வபாதாயன 
அ ாவாஸ்ய புண்யகால தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வபாதாயன அ ாவாஸ்ய புண்யகால தர்ஶ 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(44) 17-09-2020 வியாழன் புரட்ோெி 01 (கன்யா) குரு ஷேஶதீி தர்பணம் 
குறிப்பு: ஶடஷீதி முதலில், அடுத்தது  ஹாளாய தர்பணம் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶு  ோம வயாக, நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாவல  
கன்யாரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாவல கன்யாரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(45) 17-09-2020 வியாழன் புரட்ோெி 01 (கன்யா) குரு  ஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶு  ோம வயாக, நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யா புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 



 (46) 18-09-2020 வவள்ளி புரட்ோெி 02 (கன்யா) ப்ருகு ைஹாளாய க்ஷ தர்பணம் 
ைஹாளாய க்ஷம் இன்றுேன் முடிவு 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸுப்ரஹ்  
ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  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 ஸேிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்ெமாபரபக்ஷ  ப்ரயுக்த மஹாையபக்ஷ புண்யகாவல (தினமும் மெய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாைய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண ெ அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(மஹாளயத்திற்குண்டான தேய்முமறவிளக்கங்கள் சமசல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) 
 

(47) 21-09-2020 திங்கள் புரட்ோெி 05 (கன்யா) இந்து வவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ பஞ்ெம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் விஶாகா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வவத்ருதி 
ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (48) 25-09-2020 வவள்ளி புரட்ோெி 09 (கன்யா) ப்ருகு ஸ்வாயம்புவ ைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ நவம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வஷாபண ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்..... ஸ்வாயம்புவ  ன்வாதி புண்யகால  
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஸ்வாயம்புவ  ன்வாதி புண்யகாவல ஸ்வாயம்புவ 
 ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய). 
 



 

 (49) 07-10-2020 புதன் புரட்ோெி 21 (கன்யா) வஸௌம்ய வ்யதீ ாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ பஞ்ெம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால 
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(50) 16-10-2020 வவள்ளி புரட்ோெி 30 (கன்யா) ப்ருகு அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 
குறிப்பு: அ ாவாஸ்வய  ட்டும் வபாது ானது; வவத்ருதி வவண்டாம் 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வவத்ருதி 
புண்யகாவல, அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல ெ தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வவத்ருதி புண்யகாவல, அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல 
ெ தர்ஶ ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய) 
 

 (51) 16-10-2020 வவள்ளி புரட்ோெி 30 (கன்யா) ப்ருகு மவத்ருதி தர்பணம் 



குறிப்பு: இது கணக்குக்காக  ட்டுவ  வபாடப்படது, இந்த தர்பணம் பண்ண வவண்டாம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வர்ஷ ருசதௌ கன்யா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 

 (52) 17-10-2020 ெனி ஐப் ெி 01 (துைா) ஸ்திர துைாவிஷு தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ துலா மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ெித்ரா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், விஷ்கம்ப 
ோம வயாக, கிம்ஸ்துக்ண ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....துலாவிஷு புண்யகாவல  துலாரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... துலாவிஷு புண்யகாவல துலாரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(53) 01-11-2020 ஞாயிறு ஐப் ெி 16 (துைா)  ானு வ்யதீபாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ துலா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பானு ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத 
ோம வயாக, பாலவ ததுபரி மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 

 (54) 11-11-2020 புதன் ஐப் ெி 26 (துைா) வஸௌம்ய மவத்ருதி தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ துலா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஏகாதஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வவத்ருதி ோம வயாக, பாலவ ததுபரி மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால   ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (55) 14-11-2020 ெனி ஐப் ெி 29 (துைா) ஸ்திர அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ துலா மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ெதுர்தஶ்யாம்  
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஸ்வாதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
மஸௌபாக்ய ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய 
புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(56) 16-11-2020 திங்கள் கார்த்திமக 01 (வ்ருஶ்ெிக) இந்து விஷ்ணுபதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் அனூராதா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், அதிகண்ட ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 
புண்யகாவல  வ்ருஶ்ெிகரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... விஷ்ணுபதி புண்யகாவல வ்ருஶ்ெிகரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய 
கரிஷ்வய). 
 

 (57) 23-11-2020 திங்கள் கார்த்திமக 08 (வ்ருஶ்ெிக) இந்து த்பரதாயுகாதி தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ நவம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் ஷதபிஷ்க் ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஹர்ஷண 
ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....த்வரதாயுகாதி புண்யகாவல  
த்வரதாயுகாதி ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... த்வரதாயுகாதி புண்யகாவல த்வரதாயுகாதி ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

(58) 26-11-2020 வியாழன் கார்த்திமக 11 (வ்ருஶ்ெிக) குரு ஸ்வாவராஷிஶ  ன்வாதி தர்பணம் 
(குறிப்பு இது ைட்டும் வெய்தால் ப ாதுைானது) 

 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்..... வ்யதீபாத புண்யகாவல  
ஸ்வாவராஷிஶ  ன்வாதி புண்யகாவல ெ ஸ்வாவராஷிஶ  ன்வாதி ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகாவல  ஸ்வாவராஷிஶ  ன்வாதி 
புண்யகாவல ெ ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய 
கரிஷ்வய). 

 
 (59) 26-11-2020 வியாழன் கார்த்திமக 11 (வ்ருஶ்ெிக) குரு வ்யதீ ாத தர்பணம் 

குறிப்பு: இது கணக்குக்காக  ட்டுவ  வபாடப்படது, இந்த தர்பணம் பண்ண வவண்டாம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால 
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 



 

 (60) 30-11-2020 திங்கள் கார்த்திமக 15 (வ்ருஶ்ெிக) இந்து தர்ைஸாவர்ண ீைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஶிவ ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....தர்மஸாேர்ண ீமன்ோதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... தர் ஸாவர்ண ீ  ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 

 (61) 06-12-2020 ஞாயிறு கார்த்திமக 21 (வ்ருஶ்ெிக)  ானு மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் ஆஶ்வரஷா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(62) 14-12-2020 திங்கள் கார்த்திமக 29 (வ்ருஶ்ெிக) இந்து அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன ஶரத் ருசதௌ வ்ருஶ்ெிக மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் ஜ்வயஷ்டா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், ஸூல ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ததுபரி நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(63) 16-12-2020 புதன் ைார்கழி 01 (தனுர்) வஸௌம்ய ஷேஶதீி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி ோம வயாக, மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி 
புண்யகாவல  தனுர்ரவி ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாவல தனுர்ரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 
 

 (64) 22-12-2020 வெவ்வாய் ைார்கழி 07 (தனுர்) வ ௌை வ்யதீ ாத தர்பணம் - தனுர் வ்யதீ ாதம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 



(65) 01-01-2021 வவள்ளி ைார்கழி 17 (தனுர்) ப்ருகு வவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
த்விதீயாயாம் ததுபரி த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் ததுபரி த்ருதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா 
ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, 
ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (66) 05-01-2021 வெவ்வாய் ைார்கழி 21 (தனுர்) வ ௌை திஸ்பரஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வஷாபண ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்வரஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... திஸ்வரஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (67) 06-01-2021 புதன் ைார்கழி 22 (தனுர்) வஸௌம்ய அஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் ஹஸ்த ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், அதிகண்ட ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 



(68) 07-01-2021 வியாழன் ைார்கழி 23 (தனுர்) குரு அன்வஷ்டகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ெித்ரா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ஶுகர்  ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்ேஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அன்வஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (69) 12-01-2021 வெவ்வாய் ைார்கழி 28 (தனுர்) வ ௌை அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர தக்ஷிணாயவன வஹ ந்த ருசதௌ தனுர் மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யாக்யாத ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (70) 14-01-2021 வியாழன் மத 01 (ைகர) குரு உத்தராயண தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ த்விதீயாயாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவண ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வஜ்ர ோம 
வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
த்விதீயாயாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தராயண புண்யகாவல   கரரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... உத்தராயண புண்யகாவல  கரரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 



(71) 16-01-2021 ெனி மத 03 (ைகர) ஸ்திர வ்யதீபாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ெதுர்த்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஷதபிஷ்க் ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யதீபாத 
ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ெதுர்த்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 

 (72) 24-01-2021 ஞாயிறு மத 11 (ைகர)  ானு ொக்ஷுஷ ைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ஏகாதஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ப்ராஹ்ம்ய ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ொக்ஷுஷ  ன்வாதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ொக்ஷுஷ  ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 

 (73) 26-01-2021 வெவ்வாய் மத 13 (ைகர) வ ௌை மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வ ௌை ோஸர யுக்தாயாம் ஆர்த்ரா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் த்ரவயாதஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 



(74) 03-02-2021 புதன் மத 21 (ைகர) வஸௌம்ய திஸ்வரஷ்டகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஷஷ்ட்யாம் ததுபரீ ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் 
ெித்ரா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸூல ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண 
ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் ததுபரீ ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா 
ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, 
ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் 
மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், 
ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்வரஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... திஸ்வரஷ்டகா புண்யகாவல திஸ்வரஷ்டகா 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (75) 04-02-2021 வியாழன் மத 22 (ைகர) குரு அஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ஸப்தம்யாம் ததுபரீ அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ஸ்வாதீ 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், கண்ட ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் ததுபரீ அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அஷ்டகா புண்யகாவல அஷ்டகா ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (76) 05-02-2021 வவள்ளி மத 23 (ைகர) ப்ருகு அன்வஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அஷ்டம்யாம் ததுபரீ நவம்யாம்  புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் விஶாகா 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்ருத்தி ோம வயாக, மகௌலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் ததுபரீ நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அன்வஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 



(77) 10-02-2021 புதன் மத 28 (ைகர) வஸௌம்ய வ்யதீபாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து மஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் உத்ராஷாடா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (78) 11-02-2021 வியாழன் மத 29 (ைகர) குரு அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவண ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வரீயான் ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (79) 12-02-2021 வவள்ளி மத 30 (ைகர) ப்ருகு விஷ்ணு தி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண வஹ ந்த ருசதௌ  கர மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவிஷ்டா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், பரீக 
ோம வயாக, கிம்ஸ்துக்ண ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாவல  கும் ரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... விஷ்ணுபதி புண்யகாவல கும் ரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(80) 18-02-2021 வியாழன் ைாெி 06 (கும் ) குரு வவவஶ்வத  ன்வாதி தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ஸப்தம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து குரு ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய 
ோம வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வவவஶ்வத  ன்வாதி புண்யகால  
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வவவஶ்வத  ன்வாதி புண்யகால  ன்வாதி 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 

 (81) 20-02-2021 ெனி ைாெி 08 (கும் ) ஸ்திர மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ அஷ்டம்யாம் 
ததுபரீ நவம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் வராஹிண ீேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வவத்ருதி ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் ததுபரீ நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 

 (82) 05-03-2021 வவள்ளி ைாெி 21 (கும் ) ப்ருகு திஸ்பரஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஸப்தம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் அனூராதா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ஹர்ஷண ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) 
.............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ 
பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. 
வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, 
மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்வரஷ்டகா 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... திஸ்வரஷ்டகா புண்யகாவல திஸ்வரஷ்டகா 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய) 
. 

(83) 06-03-2021 ெனி ைாெி 22 (கும் ) ஸ்திர அஷ்டகா தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ அஷ்டம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் ஜ்வயஷ்டா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வஜ்ர 
ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அஷ்டகா புண்யகாவல அஷ்டகா ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 

 (84) 07-03-2021 ஞாயிறு ைாெி 23 (கும் )  ானு அன்வஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ நவம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் மூலா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸித்தி ோம 
வயாக, கரவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்ேஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அன்வஷ்டகா புண்யகாவல அன்வஷ்டகா ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 

 (85) 08-03-2021 திங்கள் ைாெி 24 (கும் ) இந்து வ்யதீ ாத தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ தஶம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

12-03-2021 வவள்ளி ைாெி 28 (கும் ) ப்ருகு ப ாதாயன அ ாவாஸ்ய தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ெதுர்தஶ்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் ஷத ிஷக் ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸாத்ய 
ோம வயாக, ஶகுனி ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ப ாதாயன அ ாவாஸ்ய 
புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ப ாதாயன அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(86) 13-03-2021 ெனி ைாெி 29 (கும் ) ஸ்திர கைியுகாதி தர்பணம் 
 

குறிப்பு: ஷண்ணவதி மெய்பவர்கள் - கலியுகாதி  ட்டும் மெய்தால் வபாது ானது 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வப்வராஷ்டபதா 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶுப ோம வயாக, நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல, கலியுகாதி புண்யகாவல ெ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... .அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல, கலியுகாதி 
புண்யகாவல ெ ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய 
கரிஷ்வய). 
 

 (87) 13-03-2021 ெனி ைாெி 29 (கும் ) ஸ்திர அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ கும்ப மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வப்வராஷ்டபதா 
ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶுப ோம வயாக, நாகவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(88) 14-03-2021 ஞாயிறு  ங்குனி 01 (ைீன)  ானு ஷடஶதீி தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து பானு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
ஸுப்ர ோம வயாக, பவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாவல   ீனரவி 
ஸங்க்ர ண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாவல  ீனரவி ஸங்க்ர ண 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (89) 17-03-2021 புதன்  ங்குனி 04 (ைீன) வஸௌம்ய மவத்ருதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ெதுர்த்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து வஸௌம்ய ோஸர யுக்தாயாம் அபபரண ீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், 
வவத்ருதி ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் ெதுர்த்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. 
வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ 
ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 
 

 (90) 28-03-2021 ஞாயிறு  ங்குனி 15 (ைீன)  ானு ருத்ரஸாவர்ண ீைன்வாதி தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ 
மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குண ீேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
ேர்த்தமானாயாம் மபௌர்ண ாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ருத்ரஸாவர்ண ீ ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ருத்ரஸாவர்ண ீ ன்வாதி புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(91) 02-04-2021 வவள்ளி  ங்குனி 20 (ைீன) ப்ருகு வ்யதீபாத தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ பஞ்ெம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ப்ருகு ோஸர யுக்தாயாம் அனூராதா ததுபரீ ஜ்வயஷ்ோ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வ்யதீபாத ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வ்யதீபாத புண்யகால ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண 
அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 

 (92) 03-04-2021 ெனி  ங்குனி 21 (ைீன) ஸ்திர திஸ்பரஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ ஷஷ்ட்யாம் 
ததுபரீ ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து ஸ்திர ோஸர யுக்தாயாம் மூலா ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம், வரீயான் ோம வயாக, வணவை ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் ததுபரீ ஸப்தம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்வரஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... திஸ்வரஷ்டகா புண்யகாவல திஸ்வரஷ்டகா 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
 
 
 
 

 (93) 04-04-2021 ஞாயிறு  ங்குனி 22 (ைீன)  ானு அஷ்ேகா தர்பணம் 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ அஷ்டம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், பரீக 
ோம வயாக, பாலவ ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
அஷ்டம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அஷ்டகா புண்யகாவல அஷ்டகா ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(94) 05-04-2021 திங்கள்  ங்குனி 23 (ைீன) இந்து அன்வஷ்டகா தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ நவம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் உத்ராஷாடா ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶிவ 
ோம வயாக, வததுல ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
நவம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்ேஷ்டகா புண்யகால ஶ்ராத்தம் 
தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அன்வஷ்டகா புண்யகாவல அன்வஷ்டகா ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

 (95) 11-04-2021 ஞாயிறு  ங்குனி 29 (ைீன)  ானு மரவத ைன்வாதி தர்பணம் 
 

குறிப்பு: வரவத  ன்வாதி தர்பணம்  ட்டும் வபாது ானது 
 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்வராஷ்டபதா 
ததுபரீ வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம்,  ாவஹந்த்ர ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண 
ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி 
- பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய 
ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல 
வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் 
சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, 
மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....வரவத  ன்வாதி புண்யகாவல, அ ாவாஸ்யா புண்யகாவல ெ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... வரவத  ன்வாதி புண்யகாவல, அ ாவாஸ்யா 
புண்யகாவல ெ ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய 
கரிஷ்வய). 
 

(96) 11-04-2021 ஞாயிறு  ங்குனி 29 (ைீன)  ானு அைாவாஸ்ய தர்பணம் 
குறிப்பு: ஷண்ணவதி மெய்பவர்கள் அ ாவாஸ்யா மெய்யவவண்டாம் 

ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ க்ருஷ்ண பவக்ஷ 
அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து  ானு ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர 
யுக்தாயாம்,  ாவஹந்த்ர ோம வயாக, ெதுஷ்பாத ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் அ ாவாஸ்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் (அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  
பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) 
............. வகாத்ராணாம் ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: 
பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்தம்.....அ ாவாஸ்ய 
புண்யகாவல  தர்ஶ ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... அ ாவாஸ்ய புண்யகாவல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிரண்ய ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 

(97) 12-04-2021 திங்கள்  ங்குனி 30 (ைீன) இந்து வவத்ருதி தர்பணம் 



 
ஶார்வரீ ோம ஸம்ேத்ஸவர உத்தராயவண ஶிஶிர ருசதௌ  ீன மாவஸ ஶுக்ல பவக்ஷ ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிசதௌ ோஸர: ோஸரஸ்து இந்து ோஸர யுக்தாயாம் வரவதீ ேக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வவத்ருதி 
ோம வயாக, பத்வர ோம கரண, ஏேங்குண ேிவஸஷண ேிெிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம் 
ப்ரதம்யாம் புண்யதிசதௌ (ப்ராெீனா ேதீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்சகாள்ைவும்) .............. வகாத்ரானாம் 
(அப்பா ேழி வகாத்ரம்) ேஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா 
மஹாணாம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதேர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ 
ப்ரபிதாமஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பேர்கள் மட்டும் சொல்ல வேண்டும்)  பிதாமஹ,ீ பிது:பிதாமஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா மஹனீாம் (தாயார் பிறந்த வகாத்ரத்ளத சொல்லிக் சகாள்ைவும்) ............. வகாத்ராணாம் 
ேஸுருத்ராதித்ய, ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா 
மஹாணாம் உபயேம்ஸ பித்ரூணாம் அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் தில 
தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ஹிரண்யமாக செய்பேர்கள் இளதச்சொல்லவும்...... ளேத்ருதி புண்யகால  ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய 
ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய - ததங்கம் தில தர்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய). 
 
ஶார்வரீ வர்ஷ ஷண்ணவதி தர்பண ஸங்கல்ப மந்த்ரம் – ேித்திமர-பங்குனி (ஏப்ரல் 2020 – ஏப்ரல் 2021) 

ததாகுப்பு: ஈஷ்வர் சகாபால், ஶங்கர் ராமக்ருஷ்ணன் மற்றும்  ஸுசரஷ் – அடிப்பமட வாக்கிய பஞ்ோங்கம். 
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