
 

 

(01) 02-09-2020 புதன் ஆவணி 17 (ஸிம்ஹ) ஸஸௌம்ய மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

மஹாளாயபக்ஷம் காலை 11.05 க்கு ஆரம்பம் 

 

(குறிப்பு: மஹாளயத்தின்பபாது மட்டும் ஶண்ண்வதி தர்பணம் செய்பவர்கள் ஒரு நாள் இசெண்டு 
தர்பணம் வரும்பபாது உதாெணத்திற்கு மஹாளயம் + ஸங்க்ெமண தர்பணம் ஒபெ நாளில் வரும் – 
அப்பபாது இசெண்டையும் தனித்தனியாக செய்யபவண்டும். இந்த விதி மஹாளயபக்ஷத்திற்கு மட்டுபம 
சபாருந்தும்) ஸங்க்ெமண தர்பணம் செய்துவிட்டு மஹாளய தர்பணம் செய்யபவண்டும். 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ப்ெதம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து சஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷ்க் நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுகர்ம நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ப்ெதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ 
ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

*குறிப்பு 1:  ஒரு கூர்ச்சம் பண்ணுபவர்கள் ஸகாருணகீ வர்கத்வய பித்ரூண் ஆவாஹயாமி என்று 
ஆவாஹனம் பண்ணவும்*.  

*குறிப்பு 2: (தந்தத/தாய்  வழி தர்ப்பணம் முடிந்தபின் - கீழ்க்கண்ட மந்திரத்ததக் கூறி கூடுதலாக 
தர்ப்பணம் ககாடுக்கவும். "ஞாதாக்யாத வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ்தர்பயாமி" என்று 
க ால்லக்கூடாது அதற்கு பதில்)  த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய அவஸிஷ்ட்டாணாம் ஸர்ரவஶாம் காருணகீ பித்ரூன் ஸ்வ ா நமஸ் 
 ர்ப்பயாமி (மூன்று  டதவ அர்க்யம் விடவும்)*. 

*குறிப்பு 3: (யதாஸ்தானம் - முதலில் கூர்ச் த்தத எள்தை எடுத்து ஆவாஹனம் க ய்த மாதிரி 
எடுத்துப்பபாடவும்) - ஆயா  பி ே: ரஸாம்யா கம்பதீே:பூர்வ்தய: ப்ேஜாமஸ்மப்யம்   ர ா ேயிம் ச 
 ீர்காயுத்வம் ச ஶதஶாரதஞ்   அஸ்மாத் கூர்ச் ாத் (ஒரு கூர்ச் மா இருக்கரவா) ஸகாருணகீ 
வர்க்கத்வய பித்ரூன் யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று எள்தைப்பபாடவும்*  

*தனித்தனியாக மூன்று கூர்ச் ம் தவத்துக்ககாண்டிருந்தால் – பித்ரு, பிதாமஹ, ப்ரபிதாமஹான் –
(அம்மா இல்ைாதிருப்பின் மாத்ரு, பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹஸீ்ச் ) (அம்மா இருந்தால்…… பிதாமஹ,ீ 
பிது: பிதாமஹ,ீ பிது:ப்ரபிதாமஹ ீ ) யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று முதல் கூர்ச் த்தில் 
பபாடவும்*. 

 



 

 

*இரண்டாவது கூர்ச் த்திற்கு ஸபத்னகீ மாதாமஹ மாதுபிதாமஹ: மாது ப்ரபிதாமஹான் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று இரண்டாவது கூர்ச் த்தில் எள்தை பபாடவும்*. 

*மூன்றாவது கூர்ச் த்திற்கு :  த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மாணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் 
பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய அவஸிஷ்ட்டானாம் ஸர்வானாம் ஸகாருணகீ பித்ரூன் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்று கூர்ச் த்தில் எள்தை பபாடவும்* 

 (02) 03-09-2020 வியாழன் ஆவணி 18 (ஸிம்ஹ) குரு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வப்பொஷ்ைபதா நேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருதி நாம ரயாக, டததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது 

 (03) 04-09-2020 ஸவள்ளி ஆவணி 19 (ஸிம்ஹ) ப்ருகு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ெப்பொஷ்ைபதா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, கெடை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 



 

 

ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

(04) 05-09-2020 சனி ஆவணி 20 (ஸிம்ஹ) ஸ்திர மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திெ வாஸே யுக் ாயாம் பெவதீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
கண்ை நாம ரயாக, பத்டெ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 (05) 06-09-2020 ஞாயிறு ஆவணி 21 (ஸிம்ஹ) பானு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ெதுர்த்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் அஶ்விண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்ருத்தி நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ெதுர்த்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ 
ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 



 

 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 (06) 07-09-2020 திங்கள் ஆவணி 22 (ஸிம்ஹ) இந்து மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் – மஹாபரண ீ

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
பஞ்ெம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் அபபெண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருவ நாம ரயாக, டததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் பஞ்ெம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

(07) 08-09-2020 ஸசவ்வாய் ஆவணி 23 (ஸிம்ஹ) ஸபௌம மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து சபௌம வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்திகா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்யாக்யாத நாம ரயாக, வணடை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 



 

 

(08) 09-09-2020 புதன் ஆவணி 24 (ஸிம்ஹ) ஸஸௌம்ய மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் பொஹிண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஹர்ஷண நாம ரயாக, பத்டெ/பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்து) 

(09) 10-09-2020 வியாழன் ஆவணி 25 (ஸிம்ஹ) குரு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் (மத்ய அஷ்டமி) 
 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
அஷ்ைம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் பொஹிண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், வஜ்ெ நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்ைம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 

 



 

 

(10) 11-09-2020 ஸவள்ளி ஆவணி 26 (ஸிம்ஹ) ப்ருகு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் அ-விதவா நவமி 
 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ம்ருகஷீபொ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸித்தி நாம ரயாக, டததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ 
ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 (11) 12-09-2020 சனி ஆவணி 27 (ஸிம்ஹ) ஸ்திர மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திர வாஸே யுக் ாயாம் ஆர்த்ொ நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, வணடை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ 
ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 

 



 

 

(12) 13-09-2020 ஞாயிறு ஆவணி 28 (ஸிம்ஹ) பானு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ஏகாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் புனர்வஸூ நேத்ே 
யுக் ாயாம், வரீயான் நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஏகாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 (13) 14-09-2020 திங்கள் ஆவணி 29 (ஸிம்ஹ) இந்து மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் - ஸன்யஸ் மஹாளயம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் புஷ்ய நேத்ே யுக் ாயாம், 
பரீக நாம ரயாக, சகௌலவ/டததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 

 



 

 

 (14) 15-09-2020 ஸசவ்வாய் ஆவணி 30 (ஸிம்ஹ) ஸபௌம மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் (கஜச்சாயீ) 
 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
த்ெபயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌம வாஸே யுக் ாயாம் ஆஶ்பெஷா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸித்த நாம ரயாக, வணடை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ெபயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 (15) 16-09-2020 புதன் ஆவணி 31 (ஸிம்ஹ) ஸஸௌம்ய மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம்  

(ஷஸ்த்ர-ஹத பித்ரு மஹாளயம்) 
 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
ெதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் மகா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸாத்ய நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ெதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் ஸிம்ஹங்கர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 



 

 

(16) 17-09-2020 வியாழன் புரட்டாசி 01 (கன்யா) குரு ஷடஶதீி தர்பணம் 

குறிப்பு: ஶைஷீதி முதலில், அடுத்தது மஹாளாய தர்பணம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ கன்யா மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
அமாவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ெபல்குண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப நாம ரயாக, நாகவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அமாவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷைஶதீி புண்யகாரல  
கன்யாெவி ஸங்க்ெமண ஶ்ோத் ம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... ஷைஶதீி புண்யகாரல கன்யாெவி ஸங்க்ெமண 
ஶ்ோத் ம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

(16) 17-09-2020 வியாழன் புரட்டாசி 01 (கன்யா) குரு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ கன்யா மாரஸ க்ருஷ்ண பரே 
அமாவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ெபல்குண ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப நாம ரயாக, நாகவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அமாவாஸ்யா புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  ..... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 

 

 



 

 

 (17) 18-09-2020 ஸவள்ளி புரட்டாசி 02 (கன்யா) ப்ருகு மஹாளாயபக்ஷ தர்பணம் 

மஹாளாயபக்ஷம் இன்றுடன் முடிவு 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயபன வர்ஷ ருத ௌ கன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே ப்ெதம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த நேத்ே யுக் ாயாம், ஸுப்ெஹ்ம 
நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ப்ெதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா 
மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம்  .... 

 த் த் ரகாத்ோணாம்  த் த் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலா ி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ரவஷாம் காருனகீ பித்ரூனாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம் கன்யாகர  ஸவிதரி 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபேபே  ப்ேயுக்  மஹாளயபே புண்யகாரல (தினமும் செய்பவர்கள்) அத்ய ின 
மஹாளய ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண ெ அத்ய கரிஷ்ரய. 

(மஹாையத்திற்குண்டான க ய்முதறவிைக்கங்கள் பமபல (முதல் நாள்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது) 
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