
 

 
 

अमायुग मनुक्रा�� धृितपाद महालया: । अ�का अ��काचेित 
ष�व�ा: प्रकीित�ता: ॥ 

அமா�க ம�க்ராந்� *த்��*பாத மஹாலயா: । 
அஷ்டகா அன்வஷ்டகாேச� ஷண்ணவத்ய: ப்ர�ர�்தா: ॥ 

 
ஶண்ணவ� தரப்ணம் – *ஶுப*க்�த் **வர்ஷ** �க்�யக் ��ப்�கள் 

 
ஶ்ரத்தயாக பல கர்ம கார்யங்கைளச் ெசய்�ம் ஆன்ம�க அன்பர்கள�ன் 
ேவண்�ேகா�க்கினங்க, ஒ� வ�டத்திற்�றிய *ஶுபக்�த்* வ�ஷத்தி�ைடய ஷண்ணவதி 
தர்பண ஸங்கல்பங்கைள ெதா�த்�க் ெகா�த்�ள்ேளாம். (ஏப்ரல் (சித்திைர) 2022 – ஏப்ரல் 
(பங்�ன�) 2023). வாழ்வ�ல் ஒ� �ைறயாவ� ஷண்ணவதி என�கின்ற 96 (இவ்வ�டம் 99 (3 
அதிகம்) �ைற தர்பணங்கைள ெசய்வ�, ப�த்�க்கள�ன் *ப்�தி*ைய ெப�வேதா� 
மட்�மல்லா�, வ�ம் 7 தைல�ைறக்� அளப்ப�ய பலன்கைள தரவல்ல� என்கிற� 
ஸாஸ்த்ரம்.      
 
ஶண்ணவதி என்றால் 96, (ஆனால் ெமாத்தம் இவ்வ�த் ெதா�ப்� 99, ெசய்யேவண்�யைவ 
92 வரகிற� அதன் வ�ளக்கம் கீழ் ெகா�க்க்கப்பட்�ள்ள�) தர்பணங்கள் ெசய்� 
�தாைதயர்கள�ன் ஆசீர்வாதத்ைத ெப�ேவாம். �காதிக்� ம�நாள் (அ) ம�நாைளக்� 
ம�நாள் வ�ம் உத்தமமன்வாதி தர்பணத்திலி�ந்� ெதாடங்கி பங்�ன� மாஸம் 
அமாவாஸ்ைய ��ய ெசய்வ� கணக்�.   
 
ெமாத்தக் கணக்� :- 
 

அமாவாஸ்ைய (மஹாளயம் ேசர்த்�) 12, ஸங்க்ரமணம்: 12, மஹாளயம் 16 
க்�த�காதி 1, த்ேரதா�காதி 1, த்வாபர�காதி 1, கலி�காதி 1, மன்வந்தரம் 
15, ைவத்�த� ேயாகம் 13, *வ்யத�பாத* ேயாகம் 15  *திஸ்ேராஷ்டகா* 4, 
*அஷ்டகா* 4, *அன்வஷ்டகா* 4 = ஆக ெமாத்தம் : 99 (அதிகம் 03)  
 

இதில் ஒேர நாள�ல் இெரண்டாக (ப்ரஹ்ம ஸாவர்ண� + ைவத்�த� 13.07.2022) 
��க்கி�வதால் எதில் வ �ர்யாம் அதிகமாக இ�க்கிறேதா அைதமட்�ம் 
ெசய்தால் ேபா�ம், அதாவ� ப்ரஹ்மஸாவர்ண� மட்�ம் ெசய்தால் ேபா�ம்.  
 
 



 
கவன�க்க : இந்த சட்டம் ஷண்ணவதி ெசய்பவர்க�க்� மட்�ம் ெபா�ந்�ம் 
இப்ப� ெமாத்தம் 3 தர்பண நாட்கள் வ�கிற� அைத உங்கள் ெசௗகர்யத்திற்� 
ந�க்கி வ�ட்ேடாம்.   
 
அப�ப்ப்ராய ேபத�ள்ளவர்கள் வ�த்வான்கள�டன் ேகட்�த்ெதள�� ெப�க. 
 

 

• ஹிரண்ய �பமாக ெசய்பவர்க�க்� தன�யாக ேகா�ட்�க்காட்டப்பட்�ள்ள�. 
 

• இத்�டன் இரண்� (எண்வ�ைச இல்லாமல்) ஸங்கல்பங்கள் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. ஒன்� 
ேபாதாயன அமாவாஸ்ைய – இவ்வ�டம் �ன்� வ�கிற�. 

 

24.10.2022 (ஐப்பசி 07) – திங்கட்கிழைம - ேபாதாயண தர்பணம் 

22.12.2022 – (மார்கழி 07) வ�யாழக்கிழைம – ேபாதாயண தர்பணம் 

19.02.2023 – (மாசி 07) ஞாய�ற்�க்கிழைம – ேபாதாயண தர்பணம் 

 
• இவ்வ�டம் இெரண்� (2) �ர்ய மற்�ம் சந்த்ர க்ரஹணம் வ�கிற� :- 

 
25.10.2022 (ஐப்பசி 08) – ெசவ்வாய்க்கிழைம – �ர்யக்ரஹணம் 
 
08.11.2022 – (ஐப்பசி 22) ெசவ்வாய்க்கிழைம - சந்த்ரக்ரஹணம்  
 

ேம�ம் சில �றிப்�கள் : 
 
கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள தர்பண ஸங்கல்ப வ�பரங்கள் ஷண்ணவதி ெசய்பவர்க�க்� 
மட்�ேம ெபா�ந்�ம். ஸங்க்ரமண/அமாவாஸ்ைய தன�த்தன�யாக ெகா�க்கப்-
பட்�ள்ளன. க்ரஹண தர்பணங்கள் இதில் அடங்கா. 
 
மஹாளயபக்ஷ காலத்தில் மட்�ம், இெரண்� தர்பணம் வ�ம்ேபா�  அதில் கா�ண�க 
ப�த்�க்கள் வ�வதால் இெரண்� தர்பண�ம் தன�யாக ெசய்யேவண்�ம், 
 

ஸங்க்ரமணத்தின் ேபா� ஶ்ராத்தம் வ�மாய�ன், கர்தா �தலில் ஶ்ராத்தம் ெசய்�, ப�ன் 
ஸங்க்ரமண தர்பணம் ெசய்�வ�ட்� சாப்ப�டேவண்�ம். 
 

உத்தராயண, தக்ஷிணாயன – அயன தர்பணம் எப்ெபா��ேம உத்தராயணம் உள்ளேபாேத 
ெசய்யப்படேவண்�ம் . ஆ� (ஆஷாட) மாதத்திற்� 8 மண� ேநரம் �ந்தி�ம் – ைத (*மகர*ம்) 
மாதத்திற்� ப�ந்தி�ம் �ண்யகால தர்பணம் ெசய்யேவண்�ம். 
 
��யன் ஸ்திர ராஸிய�ல் ப்ரேவசிப்ப� (�ஷபம், சிம்மம், **�ம்ப**ம், *வ்�ஶ்சிக*ம்) 
வ�ஷ்�பதிகாலம். 
 
��யன் *மகர*ம், கடகம் ப்ரேவசிப்ப� அயன �ண்யகாலம். ��யன் �லாம், ேமஷத்தில் 
ப்ரேவசிப்ப� வ�ஷு �ண்யகாலம் – ஊர்த்வ வ�ஷு ேமஷம் அேதா வ�ஷு �லாம். 
 
��யன் உபய ராசிய�ல் ப்ரேவசிப்ப� (மி�னம், கன்ன� த��, ம�னம்) 'ஷடஶதீி'. 



 
 
மஹாளய தர்பணம் – சில �றிப்�கள் 
 
ப்ரதைமய�லி�ந்� ப்ரதைம வைர மஹாளாம் – இ� ெசய்ய ��யாதவர்கள் – (பஞ்சமி 
�தல் அ�த்த ப்ரதைம வைர கட்டாயம் ெசய்யேவண்�ம்) 
 

வ�ஷ ப்ரத்யாப்திக ஶ்ராத்த திதி தாயா�க்ேகா, தந்ைதக்ேகா மஹாளயபக்ஷ ந�வ�ல் 
வ�மாய�ன், ஶ்ராத்தம் �தலில் ெசய்யப்படேவண்�ம். (பக்ஷ தர்பணம் ெசய்*பவ*ர்க�க்� 
மட்�ம்). ஈடாக, ப�ன் வ�ம் *க்�ஷ்ண*பக்ஷ திதிய�ல் மஹாளயபக்ஷம் அப்பா, அம்மா, 
�தாைதயர்கள், கா�ன �க ப�த்�க்க�க்�ச் ெசய்யேவண்�ம். ஶ்ராத்தம், பக்ஷதர்ப்பணம் + 
மஹாளய தர்பணம் 
 
ஏேதா ஒ� காரணத்தினால் மஹாளயபக்ஷ தர்பணம் ெசய்ய��யாமல் ேபானால், ஈடாக 
வ�ம் கார்த்திைக *க்�ஷ்ண*பக்ஷத்திற்� �ன்னால் ெசய்� ��க்கப்படேவண்�ம். 
மஹாளயபக்ஷம் ெசய்�ம்ேபா�, ஸங்கல்பம் ��ந்த உடன் ஹிரண்யம் (பணம்) 
ப்ராஹ்மணர்க�க்� தத்தம் ெகா�க்கேவண்�ம் (இதன் ப�ன் தர்பணம்). 
 
�ரட்டாசி மாதத்தில் வ�ம் அமாவாஸ்ையக்� �ந்திய 15 நாட்க�க்� மஹாளயபக்ஷம் 
என்� ெபயர்.  மஹாளய தர்பணம் ெசய்யாவ�ட்டால் ப�த்�க்கள�ன் ஸாபத்திற்� ஆளாக 
ேந��ம் என்� ஸாஸ்திரம் ��கிற�. தகப்பனார், தாயார் ஶ்ராத்த திதிகள�லாவ� அல்ல� 
மஹாளயபக்ஷத்தில் பஞ்சமி திதிக்� ேமல் மத்யாஷ்டமி, வ்யத�பாதம், கஜச்சாைய 
மஹாபரண� �தலிய �ண்ய தினங்கள�லாவ� மஹாளய தர்பணம் ெசய்யேவண்�ம். 
 
ஆ�தம் �தலியைவகளால் ப�தா மரணம் அைடந்தி�ந்தால் சஸ்த்ரஹத மஹாளயம் 
என்ற �ைறையெயாட்� ச�ர்த்தஸி திதிய�ல்தான் மஹாளய தர்ப்பணம் ெசய்யேவண்�ம்.   
 
எந்த காரணத்தினாலாவ� மஹாளய பக்ஷத்தில் தர்ப்பணம் ெசய்ய ��யாவ�ட்டால் ஐப்பசி, 
கார்த்திைக மாதங்கள�லாவ� *க்�ஷ்ண* பக்ஷத்தில் அந்த தர்ப்பணத்ைதச் ெசய்யேவண்�ம். 
 
இந்த �ன்� ெமாழிகள�ன் ஸங்கல்பங்கைள ெதா�த்� வழங்க ேப�தவ�யாக இ�ந்த 
�மான் ேவதவ�த் அம்ப� என�கின்ற ெவங்கேடச ஸாஸ்த்�கள் (கீழகட்டைள - ெசன்ைன) 
- ஶங்கர் இராமக்�ஷ்ணன், மற்�ம் ஸுேரஷ் இராமக்�ஷ்ண�க்�ம் என் மனமார்ந்த 
நன்றிகள் உ�த்தா�க. 
 
ப�த்�கர்மாக்கைள ச�வர ெசவ்வேன ெசய்� ப�த்�க்கள�ன் ப��ர்ண ஆஶரீ்வாதங்கைள�ம், 
க�ைண�ம், பார்வதி பரேமஶ்வர் மற்�ம் � �மி ந�ளா ஸேமத ந�லமண�நாத ஸ்வாமிய�ன் 
ப��ர்ண க்�பா கடாக்ஷ�ம் எல்ேலா�க்�ம் கிைடக்க�ம், எல்ேலா�ம் இேதேபால் 
ஸாஸ்த்ரத்தில் ேம�ம் நம்ப�க்ைக�ள்ளவர்களாக இ�க்க�ம் ேவண்�க்ெகாள்கிேறாம்.  
 
என்�ம் ஸனாதன தர்மத்தின் ேஸைவய�ல், 
 
ஈஷ்வர் ேகாபால்/ஶங்கர் இராமக்�ஷ்ணன்/ஸுேரஷ் இராமக்�ஷ்ணன் 
 
 
info@pradosham.com 10.04.2022 
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இங்��ந்� ெதாடங்க�ம்…..(எல்லா ேவதங்க�க்�ம் இந்த ஸங்கல்ப மந்�ரம் 

ெபா�வான�.  ஆசமனம்…..ஸங்கல்பம்..…....அச�்தாய நம:, ேகா�ந்தய நம:, 

ேகஶவா, நாராயணா ….....தாேமாதரா …... �ற� …........ ஶு�க்லாம் பரதரம் 

�ஷ்�ம் …................... ஓம் �: �ர்�வஸ்வேராம், மேமாபாத்த ஸமஸ்த …... 

ப்ரத்ீயரத்்தம், அப�த்ர: ப�த்ேராவா சர்வாவஸ்த்தாம் கேதா�வா, 

ெயஸ்மேரத் �ண்டரகீா�ம் ஸபாஹ்ய, அப்யந்தர: ஶு�: மானஸம் வா�கம், 

பாபம், கர்மணா ஸ�பார்�தம், �ராம, ஸ்மரேணைநவ, வ்யேபாஹ� 

நஶம்ஸய: �ராம ராம ராம ��ர்�ஷ்�: ததாவார: ந�த்ரம், 

�ஷ்�ேரவச ேயாகஶ்ச கரணம்ைசவ ஸர்வம் �ஷ்�மயம் ஜகத், � 

ேகா�ந்த ேகா�ந்த அத்ய� பகவத: மஹா ��ஷஸ்ய �ஷ்ேணாராஞயயா 

ப்ரவரத்்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மண: த்��ய பராரத்்ேத ஶ்ேவத வராஹ 

கல்ேப, ைவவஸ்வத மண்வந்த்ேர அஷ்டா�ம்ஶ�, தேம, க��ேக, 

ப்ரதேமபாேத ஜம்�த்�ேப, பாரதவர்ேஷ, பரதகண்ேட ேமேரா: த�ேண 

பார்ஶ்ேவ ஸஹாப்ேத அஸ்�ன் வரத்்தமாேண, வ்யாபஹாரிேக, ப்ரபவா�, 

*ஷஷ்ட்யாம்* ஸம்வத்ஸராணாம், மத்ேய..... �ற� �ழ்க்*கண்ட* மந்�ரத்த்த 

�ற�ம்....................... ....... ............... �ன் �ழ்க்*கண்ட* மந்�ரத்ைத �ற�ம்...... 
  



 
(1) 14-ஏப்ரல்-2022 சித்திைர 01 (*ேமஷ*) வ�யாழன் ைசத்ர வ�ஷூ - ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரபல்�ண�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *த்�வ* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ைசத்ர வ�ஷு �ண்யகாேல  – *ேமஷ* ரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ைசத்ர வ�ஷு �ண்யகாேல – *ேமஷ* ரவ� 
ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 

(2) 16-ஏப்ரல்-2022 சித்திைர 03 (*ேமஷ*) சன� ெரௗஶ்ய மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *சித்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஹர்ஷண* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ 
(ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, 
�த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ெரௗஶ்ய மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ெரௗஶ்ய மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(3) 19-ஏப்ரல்-2022 சித்திைர 06 (*ேமஷ*) ெசவ்வாய் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *அ�ராதா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகால ஶ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(4) 28-ஏப்ரல்-2022 சித்திைர 15 (*ேமஷ*) வ�யாழன் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரப்ேராஷ்டபதா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(5) 30-ஏப்ரல்-2022 சித்திைர 17 (*ேமஷ*) சன� அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ப்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(6) 03-ேம-2022 சித்திைர 20 (*ேமஷ*) ெசவ்வாய் - க்�த�காதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ேஶாபண* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....க்�த�காதி �காதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... க்�த�காதி �காதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(7) 14-ேம-2022 சித்திைர 31 (*ேமஷ*) சன� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *ேமஷ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *சித்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத �ண்யகால *ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(8) 15-ேம-2022 ைவகாசி 01 (*வ்�ஷப*) ஞாய�� வ�ஷ்�பதி *வ்�ஷப* ரவ� ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *வ்�ஷப* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ�யான்* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல *வ்�ஷப* ரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல *வ்�ஷப* ரவ� 
ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(9) 23-ேம-2022 ைவகாசி 09 (*வ்�ஷப*) திங்கள் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *வ்�ஷப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
**அஷ்டம்யாம்** �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஷதப�ஷக்* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(10) 30-ேம-2022 ைவகாசி 16 (*வ்�ஷப*) திங்கள் தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *வ்�ஷப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஸுகர்ம* நாம ேயாக �க்தாயாம், *நாகவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(11) 09-ஜூன்-2022 ைவகாசி 26 (*வ்�ஷப*) வ�யாழன் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *வ்�ஷப* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(12) 14-ஜூன்-2022 ைவகாசி 31 (*வ்�ஷப*) ெசவ்வாய் .....*இந்த்ரமன்வாதி* மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *வஸந்த* �ெதௗ *வ்�ஷப* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ஜ்ேயஷ்டா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், **ஶுப** நாம ேயாக �க்தாயாம், *பவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ 
(ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, 
�த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*இந்த்ரமன்வாதி* மன்வாதி �ண்யகாேல *இன்ந்த்ரமன்வாதி* ஸ்ரார்த்தம் 
தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *இந்த்ரமன்வாதி* மன்வாதி �ண்யகாேல 
*இன்ந்த்ரமன்வாதி* ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(13) 15-ஜூன்-2022 ஆன� 01 (மி�ன) �தன் ஸங்க்ரமண ஶடஶதீி �ண்யகால தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *�லா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶுப்ரஹ்ம* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி �ண்யகால மி�ன ரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஶடஶதீி �ண்யகால மி�ன ரவ� ஸங்க்ரமண 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(14) 18-ஜூன்-2022 ஆன� 04 (மி�ன) சன� *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவண* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(15) 28-ஜூன்-2022 ஆன� 14 (மி�ன) ெசவ்வாய் அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ம்�கஷ�ேரா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்�த்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(16) 04-ஜூைல-2022 ஆன� 20 (மி�ன) திங்கள் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வபல்�ண�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(17) 08-ஜூைல-2022 ஆன� 24 (மி�ன) ெவள்ள� ஸூர்யஸாவர்ண� மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்த* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்யஸாவர்ண� மன்வாதி �ண்யகாேல ஸூர்யஸாவர்ண� ஸ்ரார்த்தம்  தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஸூர்யஸாவர்ண� மன்வாதி �ண்யகாேல 
ஸூர்யஸாவர்ண� ஸ்ரார்த்தம்  ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(18) 13-ஜூைல-2022 ஆன� 29 (மி�ன) �தன் ப்ரஹ்மஸாவர்ண �  மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ மி�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் 
*�ர்வாஷாடா* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண 
�க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* 
�ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி 
ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் 
ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் 
இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் 
ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ப்ரஹ்மஸாவர்ண� மன்வாதி �ண்யகாேல ப்ரஹ்மஸாவர்ண � மன்வாதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ப்ரஹ்மஸாவர்ண� மன்வாதி �ண்யகாேல 
ப்ரஹ்மஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் 
தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(20) 17-ஜூைல-2022 ஆ� 01 (கடக) ஞாய�� தக்ஷிணாயன  கடக ரவ� ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர **தக்ஷிணாயேன** *க்�ஷ்ம* �ெதௗ கடக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
**ச�ர்த்யாம்** �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ஷதப�ஷக்* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், **ெஸௗபாக்ய** நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் **ச�ர்த்யாம்** �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷிணாயன  �ண்யகாேல கடக ரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... தக்ஷிணாயன  கடக ரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(21) 28-ஜூைல-2022 ஆ� 12 (கடக) வ�யாழன் அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ கடக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *�ஷ்ய* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், **வஜ்ர** நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(22) 30-ஜூைல-2022 ஆ� 14 (கடக) சன� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ கடக மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ஆஷ்ேரஷா த�ப� 
*மகா* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், 
ஏவங்�ண வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ 
(ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, 
�த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(23) 08-ஆகஸ்ட்-2022 ஆ� 23 (கடக) திங்கள் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *க்�ஷ்ம* �ெதௗ கடக மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஜ்ேயஷ்டா*/*�லா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(24) 17-ஆகஸ்ட்-2022 ஆவண� 01 (*ஸிம்ஹ*) �தன் வ�ஷ்�பதி ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஷஷ்ட்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *கண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஷஷ்ட்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல - சிம்மரவ� ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல  - சிம்மரவ� ஸங்க்ரமண 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(25) 19-ஆகஸ்ட்-2022 ஆவண� 03 (*ஸிம்ஹ*) ெவள்ள�க – தக்ஷஸாவர்ண� மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *க்�த்திகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *த்�வ* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....தக்ஷஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல தக்ஷஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... தக்ஷஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல 
தக்ஷஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(26) 24-ஆகஸ்ட்-2022 ஆவண� 08 (*ஸிம்ஹ*) �தன் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *�னர்வஸூ* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(27) 26-ஆகஸ்ட்-2022 ஆவண� 10 (*ஸிம்ஹ*) ெவள்ள� தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *ஆஶ்ேரஷா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ப�க* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(28) 30-ஆகஸ்ட்-2022 ஆவண� 14 (*ஸிம்ஹ*) ெசவ்வாய் தாமஸ மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶுப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....தாமஸ மன்வாதி �ண்யகாேல தாமஸ மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... தாமஸ மன்வாதி �ண்யகாேல தாமஸ மன்வாதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(29) 03-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 18 (*ஸிம்ஹ*) சன� *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *அ�ராதா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(30) 11-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 26 (*ஸிம்ஹ*) ஞாய�� மஹாளயம் தர்பணம் (01) 

 
(�றிப்�: மஹாளயத்தின்ேபா� மட்�ம் ஶண்ண்வதி தர்பணம் ெசய்பவர்கள் ஒ� நாள் இெரண்� 
தர்பணம் வ�ம்ேபா� உதாரணத்திற்� மஹாளயம் + ஸங்க்ரமண தர்பணம் ஒேர நாள�ல் வ�ம் – 
அப்ேபா� இெரண்ைட�ம் தன�த்தன�யாக ெசய்யேவண்�ம். இந்த வ�தி மஹாளயபக்ஷத்திற்� 
மட்�ேம ெபா�ந்�ம்) ஸங்க்ரமண தர்பணம் ெசய்�வ�ட்� மஹாளய தர்பணம் ெசய்யேவண்�ம். 
 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வப்ேராஷ்டபதா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஶுல* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின) மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

 

*�றிப்� 1:  ஒ� �ர்ச்சம் பண்�*பவ*ர்கள் ஸகா�ண�க வர்கத்வய ப�த்�ண் ஆவாஹயாமி என்� 
ஆவாஹனம் பண்ண�ம்*.  

*�றிப்� 2: (தந்ைத/தாய்  வழி தர்ப்பணம் ��ந்தப�ன் - கீழ்க்*கண்ட* மந்திரத்ைதக் �றி ��தலாக 
தர்ப்பணம் ெகா�க்க�ம். "ஞாதாக்யாத வர்கத்வய ப�த்�ன் ஸ்வதா நமஸ்தர்பயாமி" என்� 
ெசால்லக்�டா� அதற்� பதில்) தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு 
ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய அவஸிஷ்ட்டாணாம் ஸர்ேவஶாம் கா�ண �க ப�த்�ன் 
ஸ்வதா நமஸ் தர்ப்பயாமி (�ன்� தடைவ அர்க்யம் வ�ட�ம்)*. 
 
*�றிப்� 3: (யதாஸ்தானம் - �தலில் �ர்ச்சத்ைத எள்ைள எ�த்� ஆவாஹனம் ெசய்த மாதி� 
எ�த்�ப்ேபாட�ம்) - ஆயாத ப�தர: ேஸாம்யா கம்ப�ைர:�ர்வ்ைய: ப்ரஜாமஸ்மப்யம் ததேதா ரய�ம் ச 
த�ர்கா�த்வம் ச ஶதஶாரதஞ் ச அஸ்மாத் �ர்ச்சாத் (ஒ� �ர்ச்சமா இ�க்கரவா) ஸகா�ண �க 
வர்க்கத்வய ப�த்�ன் யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்� எள்ைளப்ேபாட�ம்*  
 
*தன�த்தன�யாக �ன்� �ர்ச்சம் ைவத்�க்ெகாண்��ந்தால் – ப�த்�, ப�தாமஹ, ப்ரப�தாமஹான் –
(அம்மா இல்லாதி�ப்ப�ன் மாத்�, ப�தாமஹி, ப்ரப�தாமஹ�ஸ்ச்ச) (அம்மா இ�ந்தால்…… ப�தாமஹ�, 
ப��: ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தாமஹ� ) யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்� �தல் �ர்ச்சத்தில் 
ேபாட�ம்* . 
 
*இரண்டாவ� �ர்ச்சத்திற்� ஸபத்ன �க மாதாமஹ மா�ப�தாமஹ: மா� ப்ரப�தாமஹான் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்� இரண்டாவ� �ர்ச்சத்தில் எள்ைள ேபாட�ம்* . 
 
*�ன்றாவ� �ர்ச்சத்திற்� : தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மாணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் 
ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய அவஸிஷ்ட்டானாம் ஸர்ேவஷாம் ஸகா�ண�க ப�த்�ன் 
யதாஸ்த்தானம் ப்ரதிஷ்டாபயாமி என்� �ர்ச்சத்தில் எள்ைள ேபாட�ம்* 
 

(31) 12-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 27 (*ஸிம்ஹ*) திங்கள் மஹாளயம் தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ேரவத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *கண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 



 

(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 
 

 

(32) 13-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 28 (*ஸிம்ஹ*) ெசவ்வாய் மஹாளயம் தர்பணம் 

 
 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்�த்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(33) 14-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 29 (*ஸிம்ஹ*) �தன் மஹாளய தர்பணம் 

மஹாபரண� 
 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்த்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *அபபரண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *த்�வ* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்த்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம் 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 

(34) 15-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 30 (*ஸிம்ஹ*) வ�யாழன் மஹாளய தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *க்�த்திகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யாக்யாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....  
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 



 

(35) 16-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 31 (*ஸிம்ஹ*) ெவள்ள� மஹாளயம் தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஷஷ்ட்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வஜ்ர* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஷஷ்ட்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் *ஸிம்மங்*கேத 
ஸவ�த� ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) 

அத்யதின மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 
 

(36) 17-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 32 (*ஸிம்ஹ*) சன� ஶடஶதீி ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *ஸிம்ஹ* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி �ண்யகாேல *கன்யா* ரவ� ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஶடஶதீி �ண்யகாேல *கன்யா* ரவ� ஸங்க்ரமண 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 



 

(37) 17-ெசப்டம்பர்-2022 ஆவண� 32 (**கன்யா**) சன� மஹாளயம் தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ **கன்யா** மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா*கேத* ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 
 

(38) 18-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 01 (*கன்யா*) ஞாய�� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ம்�கஷ�ேரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(39) 18-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 01 (*கன்யா*) ஞாய�� மஹாளயம் தர்பணம் 

மஹாவ்யத�பாதம் + மத்யாஷ்டமி 
 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ம்�கஷ�ேரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 
 

(40) 19-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 02 (*கன்யா*) திங்கள் மஹாளயம் தர்பணம் 

அ-வ�தவா நவம� 
*ஶுப*க்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
**நவம்யாம்** �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஆர்த்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ�யான்* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் **நவம்யாம்** �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம்) 



 

(41) 20-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 03 (*கன்யா*) ெசவ்வாய் மஹாளயம் தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *�னர்வஸூ* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ப�க* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 
 

(42) 21-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 04 (*கன்யா*) �தன் மஹாளயம் தர்பணம் 

*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *�ஷ்ய* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ப�க* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 



 

(43) 22-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 05 (*கன்யா*) வ�யாழன் மஹாளயம் தர்பணம் 

ஸந்யஸ்த மஹாளயம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்வாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *ஆஶ்ேரஷா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶிவ* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்வாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 
 

(44) 23-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 06 (*கன்யா*) ெவள்ள� த்வாபர�காதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *மகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்த* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....த்வாபர�காதி �ண்யகாேல த்வாபர�காதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... த்வாபர�காதி �ண்யகாேல த்வாபர�காதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(45) 23-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 06 (*கன்யா*) ெவள்ள� மஹாளயம் தர்பணம் 

- கஜஜ்ஜாைய - 
 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *மகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்த* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 
 

(46) 24-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 07 (*கன்யா*) சன� மஹாளயம் தர்பணம் 

ஸஸ்த்ரஹத மஹாளயம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வபல்�ண�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஸாத்ய* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 



 

(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 

(47) 25-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 08 (*கன்யா*) ஞாய�� தர்ஶ (மஹாளய) அமாவாஸ்ய தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரபல்�ண�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஶுப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(48) 25-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 08 (*கன்யா*) ஞாய�� மஹாளய பக்ஷ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரபல்�ண�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஶுப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 
 



 

(49) 26-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 09 (*கன்யா*) திங்கள் மஹாளயம் தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶுப்ரஹ்ம* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கிம்ஸ்�க்ன* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... 
 
தத்தத் ேகாத்ராணாம் தத்தத் ஶர்மணாம் வஸு-வஸு ஸ்வ�பாணாம் ப�த்�வ்ய மா�லாதி வர்கத்வய 
அவஸிஷ்டானாம் ஸர்ேவஷாம் கா�ன�க ப�த்�னாம் அக்ஷய்ய த்�ப்த்யர்தம் **கன்யா**கேத ஸவ�த� 
ஆஷாட்யா: பஞ்சமாபரபக்ஷ  ப்ர�க்த மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல (தின�ம் ெசய்பவர்கள்) அத்யதின 
மஹாளய ஶ்ராத்தம் தில தர்பண �ேபண ச அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *மஹாளயபக்ஷ �ண்யகாேல மஹாளய  
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
(�றிப்�கள் �தல் நாள் ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள� ----- பார்த்� ��ந்�ெகாண்� அதன்ப� நடக்க�ம் 
 

(50) 28-ெசப்டம்பர்-2022 �ரட்டாசி 11 (*கன்யா*) �தன் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(51) 04-அக்ேடாபர்-2022 �ரட்டாசி 17 (*கன்யா*) ெசவ்வாய் ஸ்வாயம்�வ மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் **உத்ராஷாடா** நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *அதிகண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஸ்வாயம்�வ மன்வாதி �ண்யகாேல ஸ்வாயம்�வ மன்வாதி �ன்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... .ஸ்வாயம்�வ மன்வாதி �ண்யகாேல 
ஸ்வாயம்�வ மன்வாதி �ன்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(52) 14-அக்ேடாபர்-2022 �ரட்டாசி 27 (*கன்யா*) ெவள்ள� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *வர்ஷ* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(53) 18-அக்ேடாபர்-2022 ஐப்பசி 01 (*கன்யா*) ெசவ்வாய் �லா வ�ஷூ ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ *கன்யா* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *�ஷ்ய* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸித்த* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....�லா வ�ஷூ �ண்யகாேல – �லா ரவ� �ண்யகால ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... �லா வ�ஷூ �ண்யகாேல – �லா ரவ� �ண்யகால 
ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

 24-அக்ேடாபர்-2022 ஐப்பசி 07 (�லா) திங்கள் தர்ஶ (ேபாதாயண) அமாவாஸ்ய தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், **ஶ�ன�** நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ேபாதாயன அமவாஸ்ய �ண்யகால தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ேபாதாயன அமவாஸ்ய �ண்யகால தர்ஶ 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(54) 24-அக்ேடாபர்-2022 ஐப்பசி 07 (�லா) திங்கள் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ஶ�ன�* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(55) 25-அக்ேடாபர்-2022 ஐப்பசி 08 (�லா) ெசவ்வாய் தர்ஶ (அமாவாஸ்ய) தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *சித்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ�ஷ்கம்ப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *நாகவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

25-அக்ேடாபர்-2022 ஐப்பசி 08 (�லா) ெசவ்வாய் (�ர்ய க்ரஹணம்) ஸூர்ேயாபாரக தர்பணம் 

(மாைல 5.52 ஆரம்ப�த்� மாைல 06.23க்� வ��கிற�)  

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ப்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கிம்ஸ்�க்ன* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஸூர்ேயாபாரக �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஸூர்ேயாபாரக �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(56) 02-நவம்பர்-2022 ஐப்பசி 16 (�லா) �தன் த்ேரதா �காதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவ�ஷ்டா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *கண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....த்ேரதா�காதி �ண்யகாேல த்ேரதா�காதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... .த்ேரதா�காதி �ண்யகாேல த்ேரதா�காதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(57) 05-நவம்பர்-2022 ஐப்பசி 19 (�லா) சன� ஸ்வாேராஶிஷ மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்வாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரப்ேராஷ்டபதா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், ஹர்ஷண நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்வாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஸ்வாேராஶிஷ மன்வாதி �ண்யகாேல ஸ்வாேராஶிஷ மன்வாதி �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஸ்வாேராஶிஷ மன்வாதி �ண்யகாேல 
ஸ்வாேராஶிஷ மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(59) 08-நவம்பர்-2022 ஐப்பசி 22 (�லா) ெசவ்வாய் தர்மஸாவர்ண� மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *அபபரண � * 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ 
(ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, 
�த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....தர்மஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல தர்மஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... தர்மஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல 
தர்மஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

08-நவம்பர்-2022 ஐப்பசி 22 (�லா) ெசவ்வாய் (சந்த்ர க்ரஹணம்) - ேஸாேமாபாரக தர்பணம் 

(மாைல 05.47-க்� ஆரம்ப�த்� மாைல 06.26-க்� வ��கிற�) 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ �லா மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *அபபரண � * நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ேஸாேமாபாரக �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ேஸாேமாபாரக ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(60) 17-நவம்பர்-2022 கார்த்திைக 01 (வ்�ஶ்சிக) வ�யாழன் ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *மகா* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், 
*மாேஹந்த்ர* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல -வ்�ஶ்சிக ரவ� ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல -வ்�ஶ்சிக ரவ� 
ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(61) 18-நவம்பர்-2022 கார்த்திைக 02 (வ்�ஶ்சிக) ெவள்ள� *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வபல்�ண�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *தஶம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(62) 23-நவம்பர்-2022 கார்த்திைக 07 (வ்�ஶ்சிக) �தன் அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *வ�ஶாகா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், ேஶாபண நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்ய தர்ஶ �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(63) 03-�சம்பர்-2022 கார்த்திைக 17 (வ்�ஶ்சிக) சன� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ேரவத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(64) 13-�சம்பர்-2022 கார்த்திைக 27 (வ்�ஶ்சிக) ெசவ்வாய் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ஆஶ்ேரஷா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(65) 15-�சம்பர்-2022 கார்த்திைக 29 (வ்�ஶ்சிக) வ�யாழன் திஸ்ேராஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ஶரத்* �ெதௗ வ்�ஶ்சிக மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வபல்�ண�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ப்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(66) 16-�சம்பர்-2022 மார்கழி 01 (த�ர்) ெவள்ள� ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரபல்�ண�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், ஆ�ஷ்மான் நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீ� – �ண்யகாேல த�ர் ரவ� ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஶடஶதீ� – �ண்யகாேல த�ர் ரவ� ஸங்க்ரமண 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

(67) 16-�சம்பர்-2022 மார்கழி 01 (த�ர்) ெவள்ள� அஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ரபல்�ண�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், ஆ�ஷ்மான் நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(68) 17-�சம்பர்-2022 மார்கழி 02 (த�ர்) சன� அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ெஸௗபாக்ய* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

22-�சம்பர்-2022 மார்கழி 07 (த�ர்) வ�யாழன் ேபாதாயண அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *ஜ்ேயஷ்டா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶுல* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ஶ�ன�* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ேபாதாயன அமவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ேபாதாயன அமவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(69) 23-�சம்பர்-2022 மார்கழி 08 (த�ர்) ெவள்ள� அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *�லா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *கண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *நாகவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(70) 29-�சம்பர்-2022 மார்கழி 14 (த�ர்) வ�யாழன் *த�ர் வ்யத�பாத �ண்யகால* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வப்ேராஷ்டபதா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*த�ர் வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *த�ர் வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(71) 02-ஜனவ�-2023 மார்கழி 18 (த�ர்) திங்கள் சாக்ஷுஸ மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *அபபரண � * நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸாத்ய* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... சாக்ஷுஸ மன்வாதி �ண்யகாேல சாக்ஷுஸ மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... சாக்ஷுஸ மன்வாதி �ண்யகாேல சாக்ஷுஸ 
மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(72) 07-ஜனவ�-2023 மார்கழி 23 (த�ர்) சன� *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன* *ேஹமந்த* �ெதௗ *த�ர்* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *�னர்வஸூ* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ப்ரதம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(73) 14-ஜனவ�-2023 மார்கழி 30 (த�ர்) சன� திஸ்ேராஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *தக்ஷிணாயேன**ேஹமந்த* �ெதௗ த�ர் மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *ஹஸ்த* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸுகர்ம* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

(74) 15-ஜனவ�-2023 ைத 01 (*மகர*) ஞாய�� ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *சித்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *த்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....உத்தராயண �ண்யகாேல– *மகர* ரவ� �ண்யகால ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... உத்தராயண �ண்யகாேல– *மகர* ரவ� �ண்யகால 
ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(75) 15-ஜனவ�-2023 ைத 01 (*மகர*) ஞாய�� அஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *சித்ரா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *த்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(76) 16-ஜனவ�-2023 ைத 02 (*மகர*) திங்கள் அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஶுல* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் 
மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) 
மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  
ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) 
............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: 
ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(77) 21-ஜனவ�-2023 ைத 07 (*மகர*) சன� தர்ஶ அமாவாஸ்ய தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ராஷாடா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், ஹர்ஷண நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(78) 23-ஜனவ�-2023 ைத 09 (*மகர*) திங்கள் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவ�ஷ்டா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்வ�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(79) 28-ஜனவ�-2023 ைத 14 (*மகர*) சன� ைவவஶ்வத மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண**ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ஸாத்ய* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ைவவஶ்வத மன்வாதி �ண்யகாேல ைவவஶ்வத மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ைவவஶ்வத மன்வாதி �ண்யகாேல ைவவஶ்வத 
மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(80) 01-ப�ப்ரவ�-2023 ைத 18 (*மகர*) �தன் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண**ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *ம்�கஷ�ேரா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஏகாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(81) 12-ப�ப்ரவ�-2023 ைத 29 (*மகர*) ஞாய�� திஸ்ேராஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ேஹமந்த* �ெதௗ *மகர* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ஸ்வாத�* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *கண்ட* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

(82) 13-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 01 (*�ம்ப*) திங்கள் ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *வ�ஶாகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்�த்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல – *�ம்ப* ரவ� ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... வ�ஷ்�பதி �ண்யகாேல – *�ம்ப* ரவ� 
ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 



 

(83) 13-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 01 (*�ம்ப*) திங்கள் அஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *வ�ஶாகா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்�த்தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பாலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(84) 14-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 02 (*�ம்ப*) ெசவ்வாய் அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *அ�ராதா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யாக்யாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ைத�ல* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

 

 

 

 



 

(85) 18-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 06 (*�ம்ப*) சன� *வ்யத�பாத* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ஸ்திர* வாஸர �க்தாயாம் *உத்ராஷாடா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *வனைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்ரேயாதஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

19-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 07 (*�ம்ப*) ஞாய�� ேபாதாயண அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *பா�* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவண* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ�யான்* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ஶ�ன�* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ச�ர்தஶ்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ேபாதாயன அமவாஸ்ய �ண்யகால தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ேபாதாயன அமவாஸ்ய �ண்யகால தர்ஶ 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(86) 20-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 08 (*�ம்ப*) திங்கள் கலி�காதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவ�ஷ்டா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ப�க* நாம ேயாக �க்தாயாம், *நாகவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்..... கலி�காதி �ண்யகாேல கலி�காதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... கலி�காதி �ண்யகாேல கலி�காதி �ண்யகால 
ஶ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(87) 20-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 08 (*�ம்ப*) திங்கள் அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ஶ்ரவ�ஷ்டா* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ப�க* நாம ேயாக �க்தாயாம், *நாகவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா 
வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, 
ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்யா �ண்யகாேல தர்ஶ ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(88) 27-ப�ப்ரவ�-2023 மாசி 15 (*�ம்ப*) திங்கள் *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *ேராஹிண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(89) 07-மார்ச்-2023 மாசி 23 (*�ம்ப*) ெசவ்வாய் �த்ரஸாவர்ண� மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வபல்�ண�* 
நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *த்�தி* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ 
(ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, 
�த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் 
இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் 
மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த 
ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....�த்ரஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல �த்ரஸாவர்ண � மன்வாதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... �த்ரஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகாேல 
�த்ரஸாவர்ண � மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில 
தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(90) 14-மார்ச்-2023 மாசி 30 (*�ம்ப*) ெசவ்வாய் திஸ்ேராஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ *�ம்ப* மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் *ஜ்ேயஷ்டா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வஜ்ர* நாம ேயாக �க்தாயாம், பவ நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண 
வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ஸப்தம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் 
இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... திஸ்ேராஷ்டகா �ண்யகாேல திஸ்ேராஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 

(91) 15-மார்ச்-2023 பங்�ன� 01 (ம�ன) �தன் ஸங்க்ரமண தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *�லா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....ஶடஶதீி �ண்யகாேல – ம�னரவ� ஸங்க்ரமண �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ஶடஶதீி �ண்யகாேல – ம�னரவ� ஸங்க்ரமண 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 



 

(93) 15-மார்ச்-2023 பங்�ன� 01 (ம�ன) �தன் அஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் *�லா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அஷ்டம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அஷ்டகா �ண்யகாேல அஷ்டகா �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(94) 16-மார்ச்-2023 பங்�ன� 02 (ம�ன) வ�யாழன் அன்வஷ்டகா தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *��* வாஸர �க்தாயாம் *�ர்வாஷாடா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ�யான்* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *நவம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்..... அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அன்வஷ்டகா �ண்யகாேல அன்வஷ்டகா 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 



 

(95) 21-மார்ச்-2023 பங்�ன� 07 (ம�ன) ெசவ்வாய் ைரவத மன்வாதி தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் 
*�ர்வப்ேராஷ்டபதா* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஶுப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண 
�க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* 
�ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி 
ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் 
ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் 
இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் 
ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ைரவத மன்வாதி �ண்யகாேல ைரவத மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ைரவத மன்வாதி �ண்யகாேல ைரவத மன்வாதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(96) 21-மார்ச்-2023 பங்�ன� 07 (ம�ன) ெசவ்வாய் அமாவாஸ்ய தர்ஶ தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*அமாவாஸ்யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெபௗம* வாஸர �க்தாயாம் 
*�ர்வப்ேராஷ்டபதா* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *ஶுப* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ச�ஷ்பாத* நாம கரண 
�க்தாயாம், ஏவங்�ண வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *அமாவாஸ்யாயாம்* 
�ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி 
ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் 
ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் 
இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் 
ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....அமாவாஸ்ய தர்ஶ �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... அமாவாஸ்ய தர்ஶ �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் 
ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(97) 24-மார்ச்-2023 பங்�ன� 10 (ம�ன) ெவள்ள� உத்தம மன்வாதி தர்பணம் 



 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....உத்தம மன்வாதி �ண்யகாேல உத்தம மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண 
�ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... உத்தம மன்வாதி �ண்யகாேல உத்தம மன்வாதி 
�ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய 
க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(98) 24-மார்ச்-2023 பங்�ன� 10 (ம�ன) ெவள்ள� *ைவத்�த�* தர்பணம் 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ப்��* வாஸர �க்தாயாம் *அஶ்வ�ண �* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *ைவத்�த�* நாம ேயாக �க்தாயாம், *கரைஜ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *த்�த�யாயாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி 
- ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *ைவத்�த�* �ண்யகாேல *ைவத்�த�* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
 

(99) 05-ஏப்ரல்-2023 பங்�ன� 22 (ம�ன) �தன் ெரௗஶ்ய மன்வாதி தர்பணம் 



 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *ஶுக்ல* பேக்ஷ 
*ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *ெஸௗம்ய* வாஸர �க்தாயாம் 
*உத்ரபல்�ண�* நக்ஷத்ர �க்தாயாம், *த்�வ* நாம ேயாக �க்தாயாம், *பத்ைர* நாம கரண �க்தாயாம், 
ஏவங்�ண வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *ெபௗர்ணமாஸ்யாம்* 
�ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - ��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி 
ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் 
ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் 
இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் 
ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் 
அஸ்மத், ஸபத்ன�க, மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் 
அக்ஷ்ய்ய த்�ப்த்யர்த்தம்.....ெரௗஶ்ய மன்வாதி �ண்யகாேல ெரௗஶ்ய மன்வாதி �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... ெரௗஶ்ய மன்வாதி �ண்யகாேல ெரௗஶ்ய 
மன்வாதி �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100) 10-ஏப்ரல்-2023 பங்�ன� 27 (ம�ன) திங்கள் *வ்யத�பாத* தர்பணம் 



 

 
*ஶுபக்�த்* நாம ஸம்வத்ஸேர *உத்தராயேண* *ஶிஶிர* �ெதௗ ம�ன மாேஸ *க்�ஷ்ண* பேக்ஷ 
*பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ வாஸர: வாஸரஸ்� *இந்�* வாஸர �க்தாயாம் *அ�ராதா* நக்ஷத்ர 
�க்தாயாம், *வ்யத�பாத* நாம ேயாக �க்தாயாம், *ெகௗலவ* நாம கரண �க்தாயாம், ஏவங்�ண 
வ�ேஸஷண வ�சிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் *பஞ்சம்யாம்* �ண்யதிெதௗ (ப்ராசீனா வ �தி - 
��ல் இடம் மாற்றிக்ெகாள்ள�ம்) .............. ேகாத்ரானாம் (அப்பா வழி ேகாத்ரம்) வ�, �த்ர, ஆதித்ய 
ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத் ப�த்�, ப�தாமஹ ப்ரப�தா மஹாணாம், (இதன் ப�ற� தாயார் இல்லாதவர்கள் 
மட்�ம் �ற�ம்) மாத்�, ப�தாமஹ�, ப்ரப�தாமஹ�னாம் .... (ப�ன் தாயார் இ�ப்பவர்கள் மட்�ம் 
ெசால்லேவண்�ம்)  ப�தாமஹ�, ப��:ப�தாமஹ�, ப��:ப்ரப�தா மஹ�னாம் (தாயார் ப�றந்த ேகாத்ரத்ைத 
ெசால்லிக் ெகாள்ள�ம்) ............. ேகாத்ராணாம் வஸு�த்ராதித்ய, ஸ்வ�பாணாம் அஸ்மத், ஸபத்ன�க, 
மாதாமஹ, மா�: ப�தாமஹ, மா�: ப்ரப�தா மஹாணாம் உபயவம்ஸ ப�த்�ணாம் அக்ஷ்ய்ய 
த்�ப்த்யர்த்தம்.....*வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண �ேபண 
அத்ய க�ஷ்ேய. 
 
(ஹிரண்யமாக ெசய்பவர்கள் இைதச்ெசால்ல�ம்...... *வ்யத�பாத* �ண்யகாேல *வ்யத�பாத* �ண்யகால 
ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய - ததங்கம் தில தர்பண �ேபண அத்ய க�ஷ்ேய). 
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