
ரிக் வேதம் - ஆஸ்லாயன சூத்திரம் - தனுர் ரேி புண்யகால தர்ப்பணம். 
 
28-ம் நம்பர் பாம்பு பஞ்சாங்கக் குறிப்பு :- மார்கழி மாத தனுர் சுக்ல த்ோதசி திதியய யத மாதம் 1-ஆம் 
வததி அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.  
 
16-12-2021 - ேியாழக்கிழயம – ப்லே ேருஷம் – மார்கழி 1 – ஸ்ரார்த்த திதி: த்யரவயாதசி திதி – மறுநாள் 
அதிகாயல 05-44 மணி ேயர த்யரவயாதசி திதி. – சிேம் & சித்தம் வயாகம் – ககௌலேம் & யததுயல 
கரணம் – காயல 09-31 மணிேயர பரணி நட்சத்திரம், அதன்பிறகு கார்த்தியக நட்சத்திரம் – தனுர் மாத 
பூயை ஆரம்பம் – கிருத்தியக ேிரதம்.  
 
காயலயில் எழுந்து ஸ்னாநம் கசய்து, மடி உடுத்திக்ககாண்டு, கநற்றிக்கு ேபீூதி, சந்தனம், குங்குமம் 
இட்டுக் ககாண்டு சந்தியாேந்தனம், மாத்யான்யகம் கசய்யவும்.  பிறகு, துலா ேிஷு புண்யகால 
தர்ப்பணம் கசய்யவும்.  பிறகு, ேழக்கம் வபால் ப்ரம்மயக்ஞம் கசய்யவும். 
 
தர்ப்பணம் கசய்ய வதயேயான கபாருட்கள்:  
 
மூன்று தர்ப்யபகள் ககாண்டு கசய்யப்பட்ட பேித்ரம், பதிமூன்று கட்யட தர்ப்யபகள், கூர்ச்சம், கருப்பு 
எள், பச்யச  அரிசி, கேற்றியல, பாக்கு, ோயழப்பழம், தட்சியண, தாம்பாளம், பஞ்ச பாத்திரம், 
உத்தரணி, கசாம்பு மற்றும் தீர்த்தம்.  
 
சிறிது கருப்பு எள்யளயும் சிறிது பச்யச அரிசியயயும் கலந்து யேத்துக் ககாள்ளவும். 
 
முதலில் ஆசமனம் :- 
 
அச்யுதாய நமஹ! அனந்தாய நமஹ! வகாேிந்தாய நமஹ! 
 
வகசோ, நாராயணா, மாதோ, வகாேிந்தா, ேிஷ்ணு, மதுஸூதனா, த்ரிேிக்ரமா, ோமனா, 
ஶ்ரீதரா,  ஹ்ரிஷீவகசா, பத்மநாபா, தாவமாதரா. 
 
பேித்ரத்யத (மூன்று புல்) ேலது யக வமாதிர ேிரலில் வபாட்டுக் ககாள்ளவும்.  இரண்டு கட்யட 
தர்பங்கயள காலுக்கு அடியில் வபாட்டு ககாள்ளவும்.  ைலத்தால் யக அலம்பவும். இரண்டு கட்யட 
தர்பங்கயள, ேலது யக பேித்ர ேிரலில் பேித்ரத்துடன் வசர்த்து யேத்துக் ககாள்ளவும். 
 
கணபதி தியானம் :- 
 
சுக்லாம் பரதரம் ேிஷ்ணும் சஸீேர்ணம் சதுர்புைம் ப்ரஸன்ன ேதனம் த்யாவயத் சர்ே ேிக்ன 
உபசாந்தவய. 
 
பிராணாயாமம் :- 
 
ஒம்பூஹு ஓம்புேஹ ஓகும் சுேஹ ஓம் மஹஹ ஓம் ைனஹ ஓம் தபஹ ஓகும் சத்யம் ஓம் தத்ஸ 
ேிதுர்ேவரண்யம் பர்வகா வதேஸ்ய தீமஹி திவயாவயான:  ப்ரவசாதயாத். ஓமாவபா வைாதீரஸ: அம்ருதம் 
ப்ர்மஹ ஓம் பூர் புேஸ்ேவராம். 
 
சங்கல்ப்பம் :- 
 
மவமாபாத்த ஸமஸ்த துரித க்ஷயத்ோரா ஶ்ரீ பரவமச்ேர ப்ரீத்யர்தம் அபேித்ர: பேித்வராோ 
ஸர்ோேஸ்தாம் கவதாபிோ யஸ்மவரத் புன்டரீகாக்ஷம் சபாஹ்யா அப்யந்தரஹ சுசஹீி மானசம் 
ோசிகம் பாபம் கர்மனா ஸமுபார்ைிதம் ஶ்ரீ ராம ஸ்மரவண யனே வ்யவபாஹதிஹி நஸம்சயஹ  
ஶ்ரீராம ராம ராம திதிர் ேிஷ்ணு: ததா ோர: நக்ஷத்ரம் ேிஷ்ணுவரேச வயாகஸ்ச கரணஞ்யசே சர்ேம் 
ேிஷ்ணு மயம் ைகத் ஶ்ரீ வகாேிந்த வகாேிந்த வகாேிந்த அத்ய ஶ்ரீ பகேத: மஹா புருஷஸ்ய 
ேிஷ்வணாராஞ்யயா ப்ரேர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரம்மண: த்ேதீய பரார்வத ஷ்வேத ேராஹ கல்வப 
யேேஸ்ேத மன்ேந்தவர அஷ்டா ேிம்சதீதவம கலியுவக ப்ரதவம பாவத ைம்பூத்ேவீப பாரத ேருவஷ 
பரதஹ் கண்வட வமவரா:  தக்ஷிவண பார்ஸ்வே ஷகாப்வத அஸ்மின் ேர்தமாவன ேியேஹாரிவக 
ப்ரபோதி ஷஷ்டி ஸம்ேத்ஸரானாம்  மத்வய, 
 
ஶ்ரீ ப்லே நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயவன, வஹமந்த் ருகதௌ, தனுர் மாவஸ, சுக்ல பவக்ஷ, 
த்யரவயாதஸ்யாம் புண்ய திகதௌ, ோசர: ோசரஸ்து குரு ோஸர  யுக்தாயாம், அபபரண ீ ததுபரி 



க்ருக்திகா நட்சத்திர யுக்தாயாம், சிே ததுபரி சித்த வயாக, ககௌலே கரண ஏேங்குண ஸகல 
ேிவஷவஷண விஸிஷ்ட்டாயாம்,  அஸ்யாம் ேர்த்தமானாயாம், த்யரவயாதஸ்யாம் புண்ய திகதௌ, 
 
பூணூயல இடம் வபாட்டுக் ககாள்ளவும்.  
 
பித்ரு ேர்க்கம் :- 
 
**** வகாத்ராணாம், ****, ****, **** ஸர்மணாம் ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, 
பிதாமஹ, ப்ரபிதாமஹானாம்,  
 
மாத்ரு ேர்க்கம் :- 
 
தாயார் இல்லாதேர்கள் கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லவும். 
 
****, ****, **** தானாம் ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் மாத்ரு, பிதாமஹ,ீ பிதுர் 
பிதாமஹனீாம்,  
 
தாயார் உள்ளேர்கள் கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லவும். 
 
****, ****, **** தானாம் ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் பிதாமஹ,ீ பிதுர் பிதாமஹ,ீ பிது: 
ப்ரபிதாமஹனீாம்,  
 
மாதாமஹ ேர்க்கம் :- 
 
**** வகாத்ராணாம், ****, ****, **** சர்மனாம் ேஸு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மத் சபத்னகீ மாதா 
மஹ, மாது: பிதாமஹ:, மாது: ப்ரபிதாமஹானாம்,  
 
மாதாமஹ ீேர்க்கம் :- 
 
****, ****, **** தானாம் ேசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்ேரூபாணாம் அஸ்மது மாதாமஹ,ீ மாது: பிதாமஹ,ீ மாது: 
ப்ரபிதாமஹனீாம்,  
 
உபய ேம்ஸ பித்ரூணாம், அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம், தனுர் ரேி புண்யகாவல, தனுர் ரேி சங்க்ரமண 
ஸ்ரார்த்தம் தில தர்ப்பண ரூவபண அத்ய கரிஷ்வய. 
 
(ேலது யகயில் பேித்ரதுடன் இருக்கும் கட்யட தர்பங்கயள மட்டும் ேலப்புறம் கீவழ வபாடவும்.  
பூணூயல ேலம் வபாட்டு ககாள்ளவும். யகயய சிறிது ைலத்தால் அலம்பி, துயடத்து ககாள்ளவும்.  
மீண்டும் பூணூயல இடம் வபாட்டுக் ககாள்ளவும்.) 
 
ஆோஹன மந்திரம் :- 
 
தாம்பாளத்தின் நடுேில், மூன்று மூன்றாக இரண்டு ேரியச கட்யட தர்யபகயள கிழக்கு வமற்காக 
பரப்பி, அேற்றின் மீது கூர்ச்சத்யத கதற்கு நுனியாய் ஸம்ப்ரதாயப்படி வபாடவும்.  பின், கீழ்க்கண்ட 
மந்திரங்கயளக் கூறி, ஆள் காட்டி ேிரல் தேிர மற்ற ேிரல்களால் சிறிது கருப்பு எள் மற்றும் அட்சயத 
கலயேயய  எடுத்து கூர்ச்சத்தின் மீது வபாட்டு ஆோஹனம் கசய்யவும். 
 
உஸந்தஸ்த்ோ நிதீமஹி உஸந்த: ஸமிதீமஹி உஸந்நுஸத ஆேஹ பித்ரூந் ஹேிவஷ அத்தவே, 
அஸ்மின்  கூர்ச்வச, மம ேர்கத்ேய பித்ரூன் ஆோஹயாமி. 
 
ஆஸன மந்த்ரம் :- 
 
கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளக் கூறி, மூன்று கட்யட தர்யபகயள கூர்ச்சத்தின் வமல் யேக்கவும். 
 
ஆயாந்துந: பிதர: வஸாம்யாஸ: அக்னிஷ்ோத்தா: பதிபி: வதேயாயன: அஸ்மின் யக்வஞ ஸ்ேதயாமதந்து 
அதிப்ருேந்து வத அேந்து அஸ்மான் ேர்கத்ேய பித்ரூணாம் இதமாஸனம். 
 
பிறகு, சிறிது கருப்பு எள் மற்றும் அட்சயத கலயேயய, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லி, ேலது 
யக கட்யட ேிரல் பக்கமாக மறித்து கூர்ச்சத்தின் வமல் வபாடவும். 
 



ஸகல ஆராதயனஹி ஸ்ேர்சிதம். 
 
தர்பணம் :- 
 
கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லி சிறிது கருப்பு எள் மற்றும் அட்சயத கலயேயய நீருடன் வசர்த்து 
ேலது யக கட்யட ேிரல் நுனி ேழியாக மறித்து கூர்ச்சத்தின் மீது ேிட்டு தர்பணம் கசய்யவும். 
 
பித்ரு ேர்க்கம் :- 
 
**** வகாத்ரான் **** ஶர்மண: ேஸுரூபான் பித்ரூன் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி (மூன்று முயற கசய்ய 
வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ரான் **** ஶர்மண: ருத்ரரூபான் பிதாமஹான் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி (மூன்று முயற கசய்ய 
வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ரான் **** ஶர்மண: ஆதித்யரூபான் ப்ரபிதாமஹான் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி (மூன்று முயற 
கசய்ய வேண்டும்). 
 
மாத்ரு ேர்க்கம் :- 
 
தாயார் இல்லாதேர்கள் கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லவும். 
 
*** வகாத்ரா:  *** தா: ேஸு ரூபா: மாத்ரூன் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்.  
 
*** வகாத்ரா: *** தா: ருத்ர ரூபா பிதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்.  
 
*** வகாத்ரா: *** தா: ஆதித்ய ரூபா: பிது: பிதாமஹீஸ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்.  
 
தாயார் உள்ளேர்கள் கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லவும். 
 
*** வகாத்ரா:  *** தா: ேஸு ரூபா: பிதாமஹீஸ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும். 
 
*** வகாத்ரா: *** தா: ருத்ர ரூபா: பிது: பிதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும். 
 
*** வகாத்ரா: *** தா: ஆதித்ய ரூபா: பிது: ப்ரபிதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்பயாமி. 
மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும். 
 
மாதாமஹ ேர்க்கம் :- 
 
**** வகாத்ராணாம் **** ஶர்மண: ேஸுரூபான் மாதாமஹான் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி  
(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ராணாம் **** ஶர்மண: ருத்ரரூபான் மாது: பிதாமஹான் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி.  
(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ராணாம் **** ஶர்மண: ஆதித்யரூபான் மாது: ப்ரபிதாமஹான் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி. 
(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
மாதாமஹ ீேர்க்கம் :- 
 
**** வகாத்ரா: **** நாம்நீ; ேஸுரூபா: மாதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி. 
(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ரா: **** நாம்நீ; ருத்ரரூபா: மாது: பிதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி.  



(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
**** வகாத்ரா: **** நாம்நீ; ஆதித்யரூபா: மாது: ப்ரபிதாமஹஸீ் ஸ்ேதாநமஸ் தர்ப்பயாமி. 
(மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
ேர்கத்ேய பித்ரு :- 
  
ஞாதாக்ஞாத மம ேர்கத்ேய  பித்ரூன் ஸ்ேதாநமஸ்தர்பயாமி. ((மூன்று முயற கசய்ய வேண்டும்). 
 
பிறகு, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லி, சிறிது கருப்பு எள் மற்றும் அட்சயத கலயேயய பஞ்ச 
பாத்திரத்தில் மீதி உள்ள அயனத்து நீயரயும் ேலது யக கட்யட ேிரல் நுனி ேழியாக மறித்து 
கூர்ச்சத்தின் மீது ேிட்டு தர்பணம் கசய்யவும். 
 
ஊர்ைம் ேஹந்தீ: அம்ருதம் க்ருதம்பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம் ஸ்ேதாஸ்த தர்பயதவம பித்ரூன் த்ருப்யத 
த்ருப்யத த்ருப்யத. 
 
பூணூயல ேலம் வபாட்டு ககாள்ளவும். யகயய சிறிது ைலத்தால் அலம்பி, துயடத்து ககாள்ளவும். 
 
பிரதக்ஷிண மந்திரம் :- 
 
பின்னர், எழுந்து நின்று, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லிக் ககாண்வட கூர்ச்சங்கள் யேத்திருக்கும் 
தாம்பாளத்யத ேணங்கி, மூன்று முயற பிரதக்ஷிணம் கசய்ய வேண்டும். 
 
வதேதாப்ய: ப்த்ருப்யஸ்ச, மஹாவயாகிப்ய: ஏேச, நமஸ்ேதாயய, ஸ்ோஹாயய, நித்யவமே நவமா நம: 
 
யாநிகாநிச பாபாணி ைன்மாந்தர க்ருதானிச தானிதானி ேிநஸ்யந்தி ப்ரதக்ஷிண பவத பவத. 
 
பின்னர், நமஸ்காரம், அபிோதவய கசய்ய வேண்டும். 
 
யதாஸ்தான மந்திரம் :- 
 
பூணூயல இடம் வபாட்டுக் ககாண்டு, கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லி சிறிது கருப்பு எள் மற்றும் 
அட்சயத கலயேயய ேலது யக கட்யட ேிரல் பக்கமாக மறித்து கூர்ச்சத்தின் மீது வபாடவும்.  
 
உஸந்தஸ்த்ோ நிதீமஹி உஸந்த: ஸமிதீமஹி உஸந்நு உஸத ஆேஹ பித்ரூந் ஹேிவஷ அத்தவே 
அஸ்மாத்  கூர்ச்சாத், மம ேர்கத்ேய பித்ரூன் யதாஸ்தானம் ப்ரதிஸ்டாபயாமி// 
 
பிறகு, கூர்ச்சத்யதப் பிரித்து யகயில் எடுத்துக் ககாண்டு அதனுடன் மீதி இருக்கும் கருப்பு எள் மற்றும் 
அட்சயத கலயேயய வசர்த்து, பஞ்ச பாத்திரத்தில் மீதி உள்ள அயனத்து நீயரயும் வசர்த்து கீழ்க்கண்ட 
மந்திரங்கயளச் கசால்லி ேலது யக கட்யட ேிரல் நுனி ேழியாக மறித்து தாம்பாளத்தில் ேிட 
வேண்டும். 
 
ஏஷாம் ந மாதா, ந பிதா, ந  ப்ராதா, நச பாந்தோ: நாந்ய வகாத்ரிண: வத ஸர்வே த்ருப்தி மாயாந்து மயா 
உத்ஸ்ருஷ்யட: குவசாதயக: த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத. 
 
பின்னர், பூணூயல ேலம் வபாட்டு ககாள்ளவும். யகயய சிறிது ைலத்தால் அலம்பி, துயடத்து 
ககாள்ளவும். பிறகு, பேித்ரத்யத அேிழ்த்து, காதில் யேத்துக் ககாண்டு ஆசமனம் கசய்ய வேண்டும். 
பின்னர், பேித்ரத்யத அேிழ்த்து, பிரித்து வபாட்டு ேிட்டு, மீண்டும் ஆசமனம் கசய்ய வேண்டும்.  
 
சாஸ்திரிகளுக்கு தக்ஷியண மந்திரம் :- 
 
பின்னர்,கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கயளச் கசால்லி, சாஸ்திரிகளுக்கு கேற்றியல, பாக்கு மற்றும் 
ோயழப்பழத்துடன் தட்சியணயய தந்து நமஸ்காரம் கசய்து அபிோதனம் கசய்ய வேண்டும்.  
  
ஹிரண்யகர்ப கர்பஸ்தம், வஹம பீைம் ேிபாேவஸா: அனந்த புண்யபலதம் அத: ஸாந்திம் ப்ரயச்சவம, 
அனுஷ்டித திலதர்ப்பண மந்த்ர ஸாத்குன்யம் காமயமான: யதாஸக்தி இதம் ஹிரண்யம் ஆசார்யாய 
துப்யமஹம் ஸம்ப்ரதவத நம: நமம// 
 
ப்ரம்மார்பண மந்திரம் :- 



 
ேலது உள்ளங்யகயில் சிறிது தீர்த்தம் ேிட்டுக் ககாண்டு கீழ்கண்ட மந்திரங்கயளக் கூறி தீர்த்தத்யத 
பூமியில் வநராக ேிட்டு தர்ப்பணத்தியனப் பூர்த்தி கசய்ய வேண்டும்.   
 
காவயனோசா மனவசந்த்ரியயர்ோ புத்யாத்ம நாோ, ப்ருகிருவத ஸ்ேபாோது, கவராமி யத்யது, ஸகலம் 
பரஸ்யம, நாராயணாவயதி சமர்ப்பயாமி, தனுர் ரேி புண்யகாவல, தனுர் ரேி சங்க்ரமண ஸ்ரார்த்த 
திலதர்பணாக்யம் கர்மா ஓம் தத்சத் ப்ரம்மார்பணமஸ்து. 
 
இதயனத் கதாடர்ந்து  ப்ரம்மயக்ஞம் கசய்ய வேண்டும். 
 

*சுபம்* 
 
 


