
 

 

13/04/2020 பங்குனி 31 (மீன) திங்கள் – ஸார்வரீ வருஷ சைத்ர விஷு - மேஷ ரவி ஶங்க்ரமணம் தர்பணம் 

 

*விகாரீ நாே ஸம்வத்ஸமர உத்தராயமே ஶிஶிர ருததௌ ேீன ோமஸ க்ருஷ்ே பமே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம் மூலா நேத்ர யுக்தாயாம், பரீக நாே 
மயாக, வனசை நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் 
ஷஷ்ட்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் 
(அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா 
ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்லமவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 
ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸர சைத்ர 

விஷு - மேஷ ரவி புண்யகால ஶங்க்ரேே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய* 

*(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஸார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸர சைத்ர விஷு - மேஷ 
ரவி புண்யகால ஶங்க்ரேே ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே 
ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய)*. 

(1) 14-05-2020 வியாழன் வவகாசி 01 (வ்ருஷப – குரு) விஷ்ணுபதி தர்பணம் 

 

ஸப்தமி காவை 11:12 வவை, ஶ்ைவண நக்ஷத்ைம் 10:26 வவை 

*ஶார்வரீ* நாே ஸம்வத்ஸமர *உத்தராயணே வஸந்த* ருததௌ *வ்ருஷப* ோமஸ *க்ருஷ்ே* பமே 
*ஸப்தமி / அஷ்டமி* புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து *குரு* வாஸர யுக்தாயாம் *ஶ்ரவே ததுபரி 
ஶ்ரவிஷ்டா* நேத்ர யுக்தாயாம், *ப்ராஹ்ம்ய* நாே மயாக, *பவ ததுபரி பாலவ* நாே கரே, ஏவங்குே 
விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் *ஸப்தமி / அஷ்டமி* புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா 
வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் 
இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் 
ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த 
மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், 
ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய 

த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாமல வ்ருஷபரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே 
அத்ய கரிஷ்மய.  



 

 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்......விஷ்ணுபதி புண்யகாமல வ்ருஷபரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

 

 

 

(02) 15-06-2020 திங்கள் ஆனி 01 (மிதுன) இந்து ஷடஶதீி தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருததௌ ஸிம்ஹ ோமஸ க்ருஷ்ே பமே 
தஶம்யாம் புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம் ணரவதீ நேத்ர யுக்தாயாம், 
ஸஸௌபாக்ய நாே மயாக, வேஜை நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் தஶம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ 
ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 
ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாமல  மிதுனரவி 

ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாமல மிதுனரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(03) 16-07-2020 வியாழன் ஆடி 01 (மிதுன) தக்ஷிணாயன தர்பணம் 
தக்ஷிணாயனம் மாவை 05:54க்குத்தான் ஆைம்பிக்கிறது 



 

 

 

*ஶார்வரீ* நாே ஸம்வத்ஸமர *உத்தராயணே* _க்ரீ_ஷ்ம ருததௌ *மிதுன* ோமஸ *க்ருஷ்ே* பமே 
*ஏகாதஶ்யாம்* புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து _கு_*ரு* வாஸர யுக்தாயாம் *க்ருத்திகா* நேத்ர 
யுக்தாயாம், *கண்ட* நாே மயாக, *பவ* நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, 
பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, 
பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ 
பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, 
ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷிோயன 

புண்யகாமல  கடகரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... தக்ஷிோயன புண்யகாமல கடகரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

 

 

 

 

 

(04) 17-08-2020 திங்கள் ஆவணி 01 (ஸிம்ஹ) இந்து விஷ்ணுபதி தர்பணம் 

(ஷண்ணவதி சசய்பவர்கள் இத்தர்பணம் சசய்யவவண்டாம், வ்யதீபாதம் மட்டும் வபாதுமானது) 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருததௌ ஸிம்ஹ ோமஸ க்ருஷ்ே பமே 
சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய நேத்ர யுக்தாயாம், 
வ்யதீபாத நாே மயாக, பத்ஜர நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, 
பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, 
பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ 
பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, 



 

 

ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 
புண்யகாமல  ஸிம்ஹரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... விஷ்ணுபதி புண்யகாமல ஸிம்ஹரவி ஸங்க்ரமே 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(05) 17-09-2020 வியாழன் புைட்டாசி 01 (கன்யா) குரு ஷடஶதீி தர்பணம் 

குறிப்பு: ஶடஷீதி முதலில், அடுத்தது மஹாளாய தர்பேம் 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருததௌ கன்யா ோமஸ க்ருஷ்ே பமே 
அமாவாஸ்யாம் புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம் உத்ரபல்குே ீ நேத்ர 

யுக்தாயாம், ஶுப நாே மயாக, நாகவ நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் அமாவாஸ்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, 
பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, 
பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ 
பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, 
ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாமல  
கன்யாரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாமல கன்யாரவி ஸங்க்ரமே 
ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(06) 17-10-2020 சனி ஐப்பசி 01 (துைா) ஸ்திை துைாவிஷு தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர தக்ஷிோயணன ஶரத் ருததௌ துலா ோமஸ ஶுக்ல பமே ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து ஸ்திை வாஸர யுக்தாயாம் சித்ரா நேத்ர யுக்தாயாம், விஷ்கம்ப 
நாே மயாக, கிம்ஸ்துக்ே நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ 
ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 



 

 

ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....துலாவிஷு புண்யகாமல  துலாரவி 

ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... துலாவிஷு புண்யகாமல துலாரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(07) 16-11-2020 திங்கள் கார்த்திவக 01 (வ்ருஶ்சிக) இந்து விஷ்ணுபதி தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர தக்ஷிோயணன ஶரத் ருததௌ வ்ருஶ்சிக ோமஸ ஶுக்ல பமே 
த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து இந்து வாஸர யுக்தாயாம் அனூராதா நேத்ர 
யுக்தாயாம், அதிகண்ட நாே மயாக, பாலவ நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் 
ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) 
ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  
பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: 
பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 

புண்யகாமல  வ்ருஶ்சிகரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... விஷ்ணுபதி புண்யகாமல வ்ருஶ்சிகரவி 

ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய 
கரிஷ்மய). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(08) 16-12-2020 புதன் மார்கழி 01 (தனுர்) சஸௌம்ய ஷடஶதீி தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர தக்ஷிோயணன ணஹமந்த ருததௌ தனுர் ோமஸ ஶுக்ல பமே 
த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து சஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம் பூர்வாஷாடா நேத்ர 
யுக்தாயாம், வ்ருத்தி நாே மயாக, ஸகௌலவ நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் 
ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் 
அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) 
ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  
பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. மகாத்ராோம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: 
பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி 

புண்யகாமல  தனுர்ரவி ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாமல தனுர்ரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(09) 14-01-2021 வியாழன் வத 01 (மகை) குரு உத்தைாயண தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர உத்தராயணே ணஹமந்த ருததௌ மகர ோமஸ ஶுக்ல பமே த்விதீயாயாம் 
புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவே நேத்ர யுக்தாயாம், வஜ்ர நாே 
மயாக, பாலவ நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் 
த்விதீயாயாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் 
(அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா 
ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 
ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தராயே புண்யகாமல  மகரரவி 

ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... உத்தராயே புண்யகாமல மகரரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 



 

 

 

 

 

 

 

(10) 18-02-2021 வியாழன் மாசி 06 (கும்ப) குரு ஜவவஶ்வத மன்வாதி தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர உத்தராயணே ஶிஶிர ருததௌ கும்ப ோமஸ ஶுக்ல பமே ஸப்தம்யாம் 
புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம் அபபரே ீநேத்ர யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய 
நாே மயாக, கரஜை நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தோனாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. மகாத்ரானாம் 
(அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ ப்ரபிதா 
ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 
ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஜவவஶ்வத மன்வாதி புண்யகால  

ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஜவவஶ்வத மன்வாதி புண்யகால மன்வாதி 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

(11) 14-03-2021 ஞாயிறு பங்குனி 01 (மீன) பானு ஷடஶதீி தர்பணம் 



 

 

 

ஶார்வரீ நாே ஸம்வத்ஸமர உத்தராயணே ஶிஶிர ருததௌ மீன ோமஸ ஶுக்ல பமே ப்ரதம்யாம் 
புண்யதிததௌ வாஸர: வாஸரஸ்து பானு வாஸர யுக்தாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா நேத்ர யுக்தாயாம், 
ஸுப்ர நாே மயாக, பவ நாே கரே, ஏவங்குே விமஸஷே விைிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த்தோனாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்யதிததௌ (ப்ராைீனா வதீி - பூணூல் இடம் ோற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
மகாத்ரானாம் (அப்பா வழி மகாத்ரம்) வஸு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத் பித்ரு, பிதாேஹ 
ப்ரபிதா ேஹாோம், (இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் ேட்டும் கூறவும்) ோத்ரு, பிதாேஹ,ீ 
ப்ரபிதாேஹனீாம் .... (பின் தாயார் இருப்பவர்கள் ேட்டும் தைால்ல மவண்டும்)  பிதாேஹ,ீ பிது:பிதாேஹ,ீ 
பிது:ப்ரபிதா ேஹனீாம் (தாயார் பிறந்த மகாத்ரத்சத தைால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. மகாத்ராோம் 
வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாோம் அஸ்ேத், ஸபத்னகீ, ோதாேஹ, ோது: பிதாேஹ, ோது: ப்ரபிதா 
ேஹாோம் உபயவம்ஸ பித்ரூோம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஶதீி புண்யகாமல  மீனரவி 

ஸங்க்ரமே ஶ்ராத்தம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய. 

(ஹிரண்யோக தைய்பவர்கள் இசதச்தைால்லவும்...... ஷடஶதீி புண்யகாமல மீனரவி ஸங்க்ரமே 

ஶ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய - ததங்கம் தில தர்பே ரூமபே அத்ய கரிஷ்மய). 

www.pradosham.com 

வாக்ய பஞ்சாங்கத்ஜத மூலமாக் ஸகாண்டு, ஸதாகுத்துக்ஸகாடுத்தவர்கள் – 
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