
 

 

(1) 22-04-2020 புதன் சித்திரை 09 (மேஷ) ஸ ௌம்ய அோவாஸ்ய தர்பணம் 

அோவாஸ்ரய ஆைம்பம் காரை 06:49  ேணிமுதல் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ ணேஷ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ ௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ணரவதீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், விஷ்கம்ப நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஶ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்யா புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ராத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்யா புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ராத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(2) 22-05-2020 ஸவள்ளி ரவகாசி 09 (வ்ருஷப) ப்ருகு அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருத ௌ வ்ருஷப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் க்ருத்திகா நேத்ே 
யுக் ாயாம், அதிகண்ட நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்யா புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

 

 

 

 



 

 

(3) 20-06-2020 சனி ஆனி 06 (ேிதுன) ஸ்திை அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ே ருத ௌ ேிதுன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் ணராஹிே ீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய 
புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(4) 20-07-2020 திங்கள் ஆடி 05 (கடக) இந்து அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன க்ரீஷ்ே ருத ௌ கடக மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் புனர்வஸூ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஹர்ஷே நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

 

 

 

 

 



 

 

(5) 18-08-2020 ஸசவ்வாய் ஆவணி 02 ( ிம்ஹ) ஸபௌே அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பபௌே வாஸே யுக் ாயாம் ஆஶ்ணரஷா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வரீயான் நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 16-09-2020 புதன் ஆவணி 31 ( ிம்ஹ) ஸ ௌம்ய மபாதாயன அோவாஸ்ய தர்பணம் 
மபாதாயண ூத்ைக்காைர்களுக்கு ேட்டும் ஸபாருந்தும் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ ஸிம்ஹ மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ ௌம்ய வாஸே யுக் ாயாம் ேகா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸாத்ய நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ணபாதாயன 
அோவாஸ்ய புண்யகால தர்ஶ ஶ்ோத் ம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... ணபாதாயன அோவாஸ்ய புண்யகால தர்ஶ 
ஶ்ோத் ம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

17.9.2020 – வியாழக்கிழரே – அோவாஸ்யா தர்ஶ ஶ்ைாத்த தர்பணம் – மூன்று தர்பணங்களும் 
ஒரு மசை வருவதால் அோவாஸ்யா ஸசய்யமவண்டாம். ஶடஷீதி முதிைிலும், ேஹாளயம் அதன் 

பின்பும் ஸசய்தால் மபாறும்.  ஶடஷீதிமய வரீ்யம் அதிகோதைால் இந்த ஏற்பாடு. 

 



 

 

(06) 16-10-2020 ஸவள்ளி புைட்டாசி 30 (கன்யா) ப்ருகு அோவாஸ்ய தர்பணம் 

குறிப்பு: அோவாஸ்யய ேட்டும் ணபாதுோனது; யவத்ருதி ணவண்டாம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன வர்ஷ ருத ௌ கன்யா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஹஸ்த நேத்ே 
யுக் ாயாம், யவத்ருதி நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....யவத்ருதி 
புண்யகாணல, அோவாஸ்ய புண்யகாரல ச தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... யவத்ருதி புண்யகாணல, அோவாஸ்ய புண்யகாரல 
ச தர்ஶ ஶ்ோத்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய) 

(07) 14-11-2020 சனி ஐப்பசி 29 (துைா) ஸ்திை அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ துலா மாரஸ க்ருஷ்ே பரே சதுர்தஶ்யாம்  
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் ஸ்வாதீ நேத்ே யுக் ாயாம், 
பஸௌபாக்ய நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் 
வர்த் மானாயாம் சதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) 
.............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, 
பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ 
பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. 
ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, 
மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய 
புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

 

 

 

 



 

 

(08) 14-12-2020 திங்கள் கார்த்திரக 29 (வ்ருஶ்சிக) இந்து அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ஶரத் ருத ௌ வ்ருஶ்சிக மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து இந்து வாஸே யுக் ாயாம் ஜ்ணயஷ்டா நேத்ே 
யுக் ாயாம், ஸூல நாம ரயாக, சதுஷ்பாத ததுபரி நாகவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண 
விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் 
இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய 
ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் 
மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல 
ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் 
தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, 
மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(09) 12-01-2021 ஸசவ்வாய் ோர்கழி 28 (தனுர்) ஸபௌே அோவாஸ்ய தர்பணம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிோயணன ணஹேந்த ருத ௌ தனுர் மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
சதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸபௌே வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வாஷாடா நேத்ே 
யுக் ாயாம், வ்யாக்யாத நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் சதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

 

 

 

 



 

 

(10) 11-02-2021 வியாழன் ரத 29 (ேகை) குரு அோவாஸ்ய தர்பணம் 

 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ணஹேந்த ருத ௌ ேகர மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து குரு வாஸே யுக் ாயாம் ஶ்ரவே நேத்ே 
யுக் ாயாம், வரீயான் நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

12-03-2021 ஸவள்ளி ோசி 28 (கும்ப) ப்ருகு மபாதாயன அோவாஸ்ய தர்பணம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே சதுர்தஶ்யாம் 
புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ப்ருகு வாஸே யுக் ாயாம் ஷதபிஷக் நேத்ே யுக் ாயாம், ஸாத்ய 
நாம ரயாக, ஶகுனி நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் 
சதுர்தஶ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் 
(அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா 
மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ 
ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ 
பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) ............. ரகாத்ோணாம் 
வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா 
மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....மபாதாயன அோவாஸ்ய 
புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... மபாதாயன அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ 
ஶ்ோத்தம் ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

 

 

 

 

 



 

 

(11) 13-03-2021 சனி ோசி 29 (கும்ப) ஸ்திை அோவாஸ்ய தர்பணம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ கும்ப மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து ஸ்திை வாஸே யுக் ாயாம் பூர்வப்ணராஷ்டபதா 
நேத்ே யுக் ாயாம், ஶுப நாம ரயாக, நாகவ நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய 
த்ருப்த்யர்த்தம்.....அோவாஸ்ய புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 

(12) 11-04-2021 ஞாயிறு பங்குனி 29 (ேீன) பானு அோவாஸ்ய தர்பணம் 

குறிப்பு: ஷண்ேவதி பசய்பவர்கள் அோவாஸ்யா பசய்யணவண்டாம் 

ஶார்வரீ நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருத ௌ ேீன மாரஸ க்ருஷ்ே பரே 
அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ வாஸே: வாஸேஸ்து பானு வாஸே யுக் ாயாம் ணரவதீ நேத்ே 
யுக் ாயாம், ோணஹந்த்ர நாம ரயாக, சதுஷ்பாத நாம கேண, ஏவங்குண விரஸஷண விசிஷ்டாயாம் 
அஸ்யாம் வர்த் மானாயாம் அோவாஸ்யாம் புண்ய ித ௌ (ப்ோசீனா வ ீி - பூணூல் இடம் 
மாற்றிக்தகாள்ளவும்) .............. ரகாத்ோனாம் (அப்பா வழி ரகாத்ேம்) வஸு, ருத்ே, ஆ ித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பித்ரு, பி ாமஹ ப்ேபி ா மஹாணாம், (இ ன் பிறகு  ாயார் இல்லா வர்கள் மட்டும் கூறவும்) 
மாத்ரு, பி ாமஹ,ீ ப்ேபி ாமஹனீாம் .... (பின்  ாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் தசால்ல ரவண்டும்)  
பி ாமஹ,ீ பிது:பி ாமஹ,ீ பிது:ப்ேபி ா மஹனீாம் ( ாயார் பிறந்  ரகாத்ேத்த  தசால்லிக் தகாள்ளவும்) 
............. ரகாத்ோணாம் வஸுருத்ோ ித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னகீ, மா ாமஹ, மாது: 
பி ாமஹ, மாது: ப்ேபி ா மஹாணாம் உபயவம்ஸ பித்ரூணாம் அேய்ய த்ருப்த்யர்தம்.....அோவாஸ்ய 
புண்யகாரல  தர்ஶ ஶ்ோத்தம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய. 

(ஹிேண்யமாக தசய்பவர்கள் இத ச்தசால்லவும்...... அோவாஸ்ய புண்யகாரல தர்ஶ ஶ்ோத்தம் 
ஹிேண்ய ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய -   ங்கம்  ில  ர்பண ரூரபண அத்ய கரிஷ்ரய). 
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