
(1) 14-ஏப்ரல்-2021 சித்திரை 01 (மேஷ) புதன் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ ஶுக்ல பரே த்விதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீநேத்ே யுக் ாயாம், ப்ரீதி 
நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சைத்ர விஷு – ணேஷ 
ரவி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சைத்ர விஷு – ணேஷ 
ரவி புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(2) 14-ஏப்ரல்-2021 சித்திரை 01 (மேஷ) புதன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ ஶுக்ல பரே த்விதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீநேத்ே யுக் ாயாம், ப்ரீதி 
நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தே ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய உத்தே ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(3) 26-ஏப்ரல்-2021 சித்திரை 13 (மேஷ) திங்கள் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ ஶுக்ல பரே 
கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வஜ்ர நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....கரௌஶ்ய  
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய கரௌஶ்ய  ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(4) 28-ஏப்ரல்-2021 சித்திரை 15 (மேஷ) புதன் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்யதீபாத நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(5) 07-மே-2021 சித்திரை 24 (மேஷ) ஸவள்ளி ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஏ ாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வப்ணராஷ்டபதா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஏ ாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(6) 11-மே-2021 சித்திரை 28 (மேஷ) ஸசவ்வாய் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், கஸௌபாக்ய நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத/நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(7) 14-மே-2021 சித்திரை 31 (மேஷ) ஸவள்ளி யுகாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ம்ரு ஷீணரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஸு ர்ே நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....க்ருதயு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய க்ருதயு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(8) 14-மே-2021 சித்திரை 31 (மேஷ) ஸவள்ளி ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ம்ரு ஷீணரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஸு ர்ே நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 
புண்ய ாணல வ்ருஷப ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ணேஷ ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய விஷ்ணுபதி 
புண்ய ாணல வ்ருஷப ரவி புண்யகாரல ணேஷ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(9) 23-மே-2021 ரவகாசி 09 (வ்ருஷப) ஞாயிறு வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ வ்ருஷப மாரஸ ஶுக்ல பரே 
த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பவ/பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(10) 01-ஜூன்-2021 ரவகாசி 18 (வ்ருஷப) ஸசவ்வாய் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ வ்ருஷப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவிஷ்டா நேத்ே 
யுக் ாயாம், சவத்ருதி நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



() 09-ஜூன்-2021 ரவகாசி 26 (வ்ருஷப) புதன் மபாதாயன அோவாரஸ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ வ்ருஷப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருதி நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஷப ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(11) 10-ஜூன்-2021 ரவகாசி 27 (வ்ருஷப) வியாழன் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ வ்ருஷப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஷப 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஷப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(12) 15-ஜூன்-2021 ஆனி 01 (ேிதுன) ஸசவ்வாய் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ ஶுக்ல பரே பஞ்ைம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஆஶ்ணரஷா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யாக்யாத நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் பஞ்ைம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
– ேிதுன ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
– ேிதுன ரவி புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(13) 18-ஜூன்-2021 ஆனி 04 (ேிதுன) ஸவள்ளி வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ ஶுக்ல பரே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரபல்குே ீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(14) 24-ஜூன்-2021 ஆனி 10 (ேிதுன) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ ஶுக்ல பரே 
கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் மூலா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப்ரஹ்ே நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....இந்த்ர 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய இந்த்ர ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(15) 27-ஜூன்-2021 ஆனி 13 (ேிதுன) ஞாயிறு ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவே நேத்ே 
யுக் ாயாம், சவத்ருதி நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(16) 09-ஜூலை-2021 ஆனி 25 (ேிதுன) ஸவள்ளி தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஆர்த்ரா நேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருவ நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(17) 13-ஜூலை-2021 ஆனி 29 (ேிதுன) ஸசவ்வாய் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ ஶுக்ல பரே ைதுர்த்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ே ா நேத்ே யுக் ாயாம், வ்யதீபாத 
நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ைதுர்த்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(18) 16-ஜூலை-2021 ஆனி 32 (ேிதுன) ஸவள்ளி ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ ஶுக்ல பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த நேத்ே யுக் ாயாம், ஶிவ நாம 
ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷிோயன 
புண்ய ாணல  ட  ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய தக்ஷிோயன 
புண்ய ாணல  ட  ரவி புண்யகாரல ேிதுன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(19) 19-ஜூலை-2021 ஆடி 03 (கடக) திங்கள் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ  ட  மாரஸ ஶுக்ல பரே தஶம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே யுக் ாயாம், ஶுப 
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்யஸாவர்ேி 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஸூர்யஸாவர்ேி 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(20) 22-ஜூலை-2021 ஆடி 06 (கடக) வியாழன் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ  ட  மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ரணயாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் மூலா நேத்ே யுக் ாயாம், சவத்ருதி 
நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(21) 23-ஜூலை-2021 ஆடி 07 (கடக) ஸவள்ளி ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ  ட  மாரஸ ஶுக்ல பரே 
கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வாஷாடா 
நேத்ே யுக் ாயாம், விஷ் ம்ப நாம ரயாக, வேசை / பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ப்ரஹ்ேய ஸாவர்ேி ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - 
உத் ிஶ்ய  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ப்ரஹ்ேய ஸாவர்ேி 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(22) 08-ஆகஸ்ட்-2021 ஆடி 23 (கடக) ஞாயிறு தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ  ட  மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் புஷ்ய / ஆஶ்ணரஷா 
நேத்ே யுக் ாயாம், வ்யதீபாத நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ட  
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(23) 08-ஆகஸ்ட்-2021 ஆடி 23 (கடக) ஞாயிறு வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ  ட  மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் புஷ்ய / ஆஶ்ணரஷா 
நேத்ே யுக் ாயாம், வ்யதீபாத நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ட  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(24) 17-ஆகஸ்ட்-2021 ஆவணி 01 (ஸிம்ஹ) ஸசவ்வாய் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ ஶுக்ல பரே தஶம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி 
புண்ய ாணல - ைிம்ேரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய விஷ்ணுபதி 
புண்ய ாணல - ைிம்ேரவி புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(25) 17-ஆகஸ்ட்-2021 ஆவணி 01 (ஸிம்ஹ) ஸசவ்வாய் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ ஶுக்ல பரே தஶம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(26) 30-ஆகஸ்ட்-2021 ஆவணி 14 (ஸிம்ஹ) திங்கள் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஹர்ஷே நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்யஸாவர்ேி ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - 
உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஸூர்யஸாவர்ேி 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(27) 02-செப்டம்பர்-2021 ஆவணி 17 (ஸிம்ஹ) வியாழன் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ஏ ாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஆர்த்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஏ ாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(28) 06-செப்டம்பர்-2021 ஆவணி 21 (ஸிம்ஹ) திங்கள் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ே ா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸித்த நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(29) 09-செப்டம்பர்-2021 ஆவணி 24 (ஸிம்ஹ) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த நேத்ே யுக் ாயாம், ஶுப்ரஹ்ே 
நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தாேஸ ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய தாேஸ ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(30) 12-செப்டம்பர்-2021 ஆவணி 27 (ஸிம்ஹ) ஞாயிறு ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ ஶுக்ல பரே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே யுக் ாயாம், சவத்ருதி 
நாம ரயாக, க ௌலவ / சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ஸிம்ஹ ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(31) 17-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 01 (கன்யா) ஸவள்ளி ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே ஏ ாதஶ்யாம் 
/ த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவே நேத்ே 
யுக் ாயாம், அதி ண்ட நாம ரயாக, பத்சர / பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ஏ ாதஶ்யாம் / த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி புண்ய ாணல  ன்யா ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய 
 ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
 ன்யா ரவி புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(32) 21-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 05 (கன்யா) ஸசவ்வாய் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ப்ரதம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா நேத்ே 
யுக் ாயாம்,  ண்ட நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(33) 22-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 06 (கன்யா) புதன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ணரவதீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்ருத்தி நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(34) 23-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 07 (கன்யா) வியாழன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் அஶ்விே ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருவ நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(35) 24-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 08 (கன்யா) ஸவள்ளி ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ைதுர்த்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யாக்யாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ைதுர்த்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(36) 25-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 09 (கன்யா) சனி ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே பஞ்ைம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே/ீக்ருத்தி ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஹர்ஷே நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் பஞ்ைம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(37) 26-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 10 (கன்யா) ஞாயிறு ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்தி ா நேத்ே யுக் ாயாம், வஜ்ர 
நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



() 27-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 11 (கன்யா) திங்கள் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீநேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்தி 
நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(38) 28-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 12 (கன்யா) ஸசவ்வாய் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ம்ரு ஷீணரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(39) 28-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 12 (கன்யா) ஸசவ்வாய் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ம்ரு ஷீணரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(40) 29-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 13 (கன்யா) புதன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஆர்த்ரா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வரீயான் நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(41) 30-செப்டம்பர்-2021 புைட்டாசி 14 (கன்யா) வியாழன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் புனர்வஸூ நேத்ே யுக் ாயாம், பரீ  
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(42) 01-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 15 (கன்யா) ஸவள்ளி ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே தஶம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் புஷ்ய நேத்ே யுக் ாயாம், ஶிவ நாம 
ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(43) 02-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 16 (கன்யா) சனி ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஏ ாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் ஆஶ்ணரஷா நேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்த 
நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஏ ாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(44) 03-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 17 (கன்யா) ஞாயிறு ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ே ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஸாத்ய நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(45) 04-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 18 (கன்யா) திங்கள் யுகாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வபல்குே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....த்வாபர யு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய த்வாபர யு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(46) 04-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 18 (கன்யா) திங்கள் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வபல்குே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



() 05-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 19 (கன்யா) ஸசவ்வாய் மபாதாயன அோவாரஸ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரபல்குே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப்ரஹ்ே நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(47) 05-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 19 (கன்யா) ஸசவ்வாய் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரபல்குே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், ஶுப்ரஹ்ே நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(48) 06-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 20 (கன்யா) புதன் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த 
நேத்ே யுக் ாயாம், ப்ராஹ்ம்ய / ோணஹந்த்ர நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(49) 06-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 20 (கன்யா) புதன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த 
நேத்ே யுக் ாயாம், ப்ராஹ்ம்ய / ோணஹந்த்ர நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(50) 07-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 21 (கன்யா) வியாழன் ேஹாளயம் தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே ப்ரதம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், சவத்ருதி 
நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ப்ரதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ேஹாளயபக்ஷ 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(51) 07-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 21 (கன்யா) வியாழன் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே ப்ரதம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், சவத்ருதி 
நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ப்ரதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(52) 14-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 28 (கன்யா) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ராஷாடா நேத்ே யுக் ாயாம், த்ருதி 
நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸ்வாயம்புவ 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஸ்வாயம்புவ 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(53) 17-அக்மடோபர்-2021 புைட்டாசி 31 (கன்யா) ஞாயிறு ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ  ன்யா மாரஸ ஶுக்ல பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷக் நேத்ே யுக் ாயாம், வ்ருத்தி 
நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....துலாவிஷு 
புண்ய ாணல – துலா ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய துலாவிஷு 
புண்ய ாணல – துலா ரவி புண்யகாரல  ன்யா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(54) 23-அக்மடோபர்-2021 ஐப்பசி 06 (துலா) சனி வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்தி ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(55) 02-நவம்பர்-2021 ஐப்பசி 16 (துலா) ஸசவ்வாய் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரபல்குே ீ / 
ஹஸ்த நேத்ே யுக் ாயாம், சவத்ருதி நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(56) 04-நவம்பர்-2021 ஐப்பசி 18 (துலா) வியாழன் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஸ்வாதீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ப்ரீதி நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(57) 12-நவம்பர்-2021 ஐப்பசி 26 (துலா) ஸவள்ளி யுகாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ ஶுக்ல பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவிஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், த்ருவ 
நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....த்ணரதா யு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய த்ணரதா யு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(58) 15-நவம்பர்-2021 ஐப்பசி 29 (துலா) திங்கள் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ ஶுக்ல பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வஜ்ர நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஸ்வாணராஷிஷ 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஸ்வாணராஷிஷ 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(59) 16-நவம்பர்-2021 ஐப்பசி 30 (துலா) ஸசவ்வாய் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ரணயாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ணரவதீ நேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்தி 
நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி – 
புண்ய ாணல வ்ருஶ்ைி  ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய துலா ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய விஷ்ணுபதி – 
புண்ய ாணல வ்ருஶ்ைி  ரவி புண்யகாரல துலா ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(60) 17-நவம்பர்-2021 கார்த்திரக 01 (வ்ருஶ்சிக) புதன் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ ஶுக்ல பரே 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் அஶ்விே ீநேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்யதீபாத நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(61) 18-நவம்பர்-2021 கார்த்திரக 02 (வ்ருஶ்சிக) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ ஶுக்ல பரே ைதுர்தஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீநேத்ே யுக் ாயாம், வரீயான் 
நாம ரயாக, வேசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....தர்ேஸாவர்ே ீ
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய தர்ேஸாவர்ே ீ
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(62) 27-நவம்பர்-2021 கார்த்திரக 11 (வ்ருஶ்சிக) சனி ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் ே ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

() 03-டிெம்பர்-2021 கார்த்திரக 17 (வ்ருஶ்சிக) ஸவள்ளி மபாதாயன அோவாரஸ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே 
யுக் ாயாம், அதி ண்ட நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ைதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண 
ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய 
கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(63) 04-டிெம்பர்-2021 கார்த்திரக 18 (வ்ருஶ்சிக) சனி தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் அனூராதா நேத்ே 
யுக் ாயாம், த்ருதி நாம ரயாக, நா வ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(64) 12-டிெம்பர்-2021 கார்த்திரக 26 (வ்ருஶ்சிக) ஞாயிறு வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்ைி  மாரஸ ஶுக்ல பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில 
 ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வ்ருஶ்ைி  ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(65) 16-டிெம்பர்-2021 ோர்கழி 01 (தனுர்) வியாழன் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ ஶுக்ல பரே 
த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்தி ா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸித்த நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ரணயாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி 
புண்ய ாணல – தனுர் ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
– தனுர் ரவி புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(66) 22-டிெம்பர்-2021 ோர்கழி 07 (தனுர்) புதன் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் புஷ்ய நேத்ே 
யுக் ாயாம், ோணஹந்த்ர / சவத்ருதி நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(67) 26-டிெம்பர்-2021 ோர்கழி 11 (தனுர்) ஞாயிறு திஸ்மைஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரபல்குே ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், கஸௌபாக்ய நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ணரஷ்ட ா புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(68) 27-டிெம்பர்-2021 ோர்கழி 12 (தனுர்) திங்கள் அஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து  வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த நேத்ே யுக் ாயாம், 
ணஶாபன நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்ட ா புண்ய ாணல 
புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண 
அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(69) 28-டிெம்பர்-2021 ோர்கழி 13 (தனுர்) ஸசவ்வாய் அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், அதி ண்ட 
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(70) 02-ஜனவரி-2022 ோர்கழி 17 (தனுர்) ஞாயிறு தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் மூலா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்ருத்தி / த்ருவ நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(71) 07-ஜனவரி-2022 ோர்கழி 23 (தனுர்) ஸவள்ளி வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ ஶுக்ல பரே பஞ்ைம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷக் / பூர்வப்ணராஷ்டபதா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்யதீபாத நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் பஞ்ைம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(72) 13-ஜனவரி-2022 ோர்கழி 29 (தனுர்) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ ஶுக்ல பரே ஏ ாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்தி ா நேத்ே யுக் ாயாம், ஶுப நாம 
ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஏ ாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ைாக்ஷுஷ ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ைாக்ஷுஷ ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல தனுர் ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(73) 14-ஜனவரி-2022 ரத 01 (ேகை) ஸவள்ளி ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ ஶுக்ல பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஶுப்ரஹ்ே நாம ரயாக, பவ / பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தராயே ே ர ரவி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய உத்தராயே ே ர ரவி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(74) 17-ஜனவரி-2022 ரத 04 (ேகை) திங்கள் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ ஶுக்ல பரே 
கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் புனர்வஸூ நேத்ே 
யுக் ாயாம், சவத்ருதி நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(75) 24-ஜனவரி-2022 ரத 11 (ேகை) திங்கள் திஸ்மைஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ைித்ரா நேத்ே யுக் ாயாம், ஸு ர்ே / 
த்ருதி நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(76) 25-ஜனவரி-2022 ரத 12 (ேகை) ஸசவ்வாய் அஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஸ்வாதீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்ட ா புண்ய ாணல 
புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண 
அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(77) 26-ஜனவரி-2022 ரத13 (ேகை) புதன் அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ க்ருஷ்ே பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
 ண்ட நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. 
ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(78) 31-ஜனவரி-2022 ரத 18 (ேகை) திங்கள் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் உத்ராஷாடா 
நேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்தி நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(79) 01-பிப்ரவரி-2022 ரத 19 (ேகை) ஸசவ்வாய் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ ஶுக்ல பரே ப்ரதம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவே நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக,  ிம்ஸ்துக்ன நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ப்ரதம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(80) 07-பிப்ரவரி-2022 ரத 25 (ேகை) திங்கள் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ ஶுக்ல பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் அஶ்விே ீநேத்ே யுக் ாயாம், ஶுப 
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவவஶ்வத ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவவஶ்வத 
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(81) 11-பிப்ரவரி-2022 ரத 29 (ேகை) ஸவள்ளி ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ே ர மாரஸ ஶுக்ல பரே தஶம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ம்ரு ஷீணரா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் தஶம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ே ர ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(82) 13-பிப்ரவரி-2022 ோசி 01 (கும்ப) ஞாயிறு ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ ஶுக்ல பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ஆர்த்ரா / புனர்வஸூ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ப்ரீதி நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி – 
புண்ய ாணல கும்பரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய விஷ்ணுபதி – 
புண்ய ாணல கும்பரவி புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(83) 23-பிப்ரவரி-2022 ோசி11 (கும்ப) புதன் திஸ்மைஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் விஶா ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யாக்யாத நாம ரயாக, பவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(84) 24-பிப்ரவரி-2022 ோசி 12 (கும்ப) வியாழன் அஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் அனூராதா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஹர்ஷே நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்ட ா புண்ய ாணல 
புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண 
அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(85) 25-பிப்ரவரி-2022 ோசி 13 (கும்ப) ஸவள்ளி அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், வஜ்ர 
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(86) 27-பிப்ரவரி-2022 ோசி 15 (கும்ப) ஞாயிறு வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ராஷாடா நேத்ே யுக் ாயாம், 
வ்யதீபாத நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(87) 02-ேோர்ச்-2022 ோசி 18 (கும்ப) புதன் தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷக் 
நேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்த நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(88) 02-ேோர்ச்-2022 ோசி 18 (கும்ப) புதன் யுகாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸஸௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷக் 
நேத்ே யுக் ாயாம், ஸித்த நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  
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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்..... லியு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய  லியு ாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(89) 08-ேோர்ச்-2022 ோசி 24 (கும்ப) ஸசவ்வாய் ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ ஶுக்ல பரே ஷஷ்ட்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்தி ா நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, க ௌலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் ஷஷ்ட்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல கும்ப ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய - 
  ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(90) 15-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 01 (ேீன) ஸசவ்வாய் ஸங்க்ைேண தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ ஶுக்ல பரே த்வாதஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஆஶ்ணரஷா நேத்ே யுக் ாயாம், 
ஸு ர்ே நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
ேீன ரவி புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ஶடஶதீி புண்ய ாணல 
ேீன ரவி புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(91) 17-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 03 (ேீன) வியாழன் ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ ஶுக்ல பரே 
கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வபல்குே ீ
நேத்ே யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, வேசை / பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் கபௌர்ேோஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - 
பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....ருத்ரஸாவர்ே ீேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய 
ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய ருத்ரஸாவர்ே ீ
ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய 
-   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(92) 24-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 10 (ேீன) வியாழன் வ்யதீபாத தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், வ்யதீபாத 
நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய வ்யதீபாத 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(93) 24-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 10 (ேீன) வியாழன் திஸ்மைஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே யுக் ாயாம், வ்யதீபாத 
நாம ரயாக, பத்சர நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
ஸப்தம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய திஸ்ணரஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(94) 25-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 11 (ேீன) ஸவள்ளி அஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் மூலா நேத்ே யுக் ாயாம், வரீயான் 
நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
அஷ்டம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அஷ்ட ா புண்ய ாணல 
புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண 
அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(95) 26-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 12 (ேீன) சனி அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே நவம்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வாஷாடா நேத்ே யுக் ாயாம், பரீ  
நாம ரயாக,  ரசை நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
நவம்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அன்வஷ்ட ா 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(96) 31-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 17 (ேீன) ஸவள்ளி தர்ஶ தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா 
நேத்ே யுக் ாயாம், ப்ராஹ்ம்ய நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய அோவாஸ்ய 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 



(97) 31-ேோர்ச்-2022 பங்குனி 17 (ேீன) ஸவள்ளி ேன்வாதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் உத்ரப்ணராஷ்டபதா 
நேத்ே யுக் ாயாம், ப்ராஹ்ம்ய நாம ரயாக, ைதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 
தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....சரவத ேன்வாதி புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன 
ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சரவத ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(98) 02-ஏப்ரல்-2022 பங்குனி 19 (ேீன) சனி ரவத்ருதி தர்பணம் 

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ ஶுக்ல பரே த்விதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் அஶ்விே ீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
சவத்ருதி நாம ரயாக, பாலவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய சவத்ருதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(99) 03-ஏப்ரல்-2022 பங்குனி 20 (ேீன) ஞாயிறு ேன்வாதி தர்பணம் 



ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ ஶுக்ல பரே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் அபபரே ீநேத்ே யுக் ாயாம், விஷ் ம்ப 
நாம ரயாக, சததுல நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
த்ருதீயாயாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வசு, 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 தசால்லரவண்டும்)  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 அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தே ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல வர்கத்வய பித்ரூன் - உத் ிஶ்ய ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம்  ில  ர்பண 
ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 
(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உ ிஷ்ய உத்தே ேன்வாதி 
புண்ய ாணல புண்யகாரல ேீன ஸங்க்ேமண ஸ்ோர்த்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம் 
 ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 


