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ந் சைைி ைிங்கள்கிழதம (தை ஸர்வ 
அமாவாதஸ   புண்யகாலம்) (ருக் சவைம்)  
ஆஶ்வலாயன ஸூத்ரம் அமாவதஸ 
ைர்ப்பணம்   
(ஆேமனம்) – ஓம் அச்யுைாய நம: ஓம் அனந்ைாய நம:  
ஓம் சகாவிந்ைாய நம: ॥ 

சகஶவ நாராயண மாைவ சகாவிந்ை விஷ்சணா மதுஸூைன 
த்ரிவிக்ரம வாமந ஸ்ரீைர ஹ்ருஷீசகஶ பத்மநாப ைாசமாைர ॥  

பவித்ரம் சபாட்டு சகாண்டு காலுக்கடியில்  
ைர்ப்தபகதை சபாட்டுக் சகாண்டு தக 
அலம்பிக்சகாள்ைவும். பவித்ரத்துடன் 
ைர்ப்தபகதை சேர்த்து சகாள்ைவும், ஶுக்லாம் 
பரைரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் ேதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ன 
வைநம் த்யாசயத் ஸர்வ விக்ன உபஶாந்ைசய ॥ 



(ப்ராணாயாமம்) -  ஓம் பூ: ஓம் புவ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் 
மஹ: ஓம் ஜந: ஓம் ைப: ஓம் ஸத்யம் ஓம் ைத்ஸவிதுர் 
வசரண்யம் பர்சகா சைவஸ்ய ைமீஹி ைிசயாசயாந: 
ப்ரசோையாத் ஓமாப: ஜ்சயாைீரஸ: அம்ருைம் ப்ரஹ்ம  பூர்பு 
வஸ்வசராம் ॥  

(ஸங்கல்பம்) – மசமாபாத்ை ஸமஸ்ை துரிை க்ஷயத்வாரா 
ஸ்ரீபரசமஶ்வர ப்ரீத்யர்த்ைம் அபவித்ர: பவித்சராவா 
ஸர்வாவஸ்த்ைாம் கசைாபிவா யஸ்மசரத் புண்டரீகாக்ஷம் 
ஸபாஹ்ய அப்யந்ைர: ஶுேி: மாநஸம் வாேிகம் பாபம் 
கர்மணா ஸமுபார்ஜிைம் ஸ்ரீ ராம ஸ்மரசணதனவ 
வ்யசபாஹைி நஸம்ஶய: ஸ்ரீ ராம ராம ராம ைிைிர்விஷ்ணு: 
ைைாவார: நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுசரவே சயாகஶ்ே  கரணஞ்தேவ 
ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்  ஸ்ரீ சகாவிந்ை சகாவிந்ை 
சகாவிந்ை அத்ய ஸ்ரீ பகவை: மஹாபுருஷஸ்ய விஷ்சணா: 
ஆக்ஞயா ப்ரவர்த்ைமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மண: த்விைீய 
பரார்த்சை ஶ்சவை வராஹ கல்சப தவவஸ்வை மன்வந்ைசர 
அஷ்டா விம் ஶைிைசம கலியுசக ப்ரைசம பாசை ஜம்பூத்வசீப 
பாரைவருசஷ பரைகண்சட சமசரா: ைக்ஷிசண பார்ஶ்சவ 
ஸாலிவாஹந ஶகாப்சை அஸ்மின் வர்த்ைமாசன 
வ்யாவஹாரிசக ப்ரபவாைீனாம் ஷஷ்ட்யா: 
ஸம்வத்ஸராணாம் மத்சய ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸசர 
உத்ைராயசன சஹமந்ைருசைௌ மகர மாசஸ க்ருஷ்ண 
பசக்ஷ பகல் மணி 01.20 வதர ேதுர்ைஶ்யாம் புண்யைிசைௌ 
பின்னர் 

  அமாவாஸ்யாயம் புண்யைிசைௌ வாஸர: இந்து 
வாஸரயுக்ைாயாம் உத்ைராஷாடா நக்ஷத்ர யுக்ைாயாம் 
விஷ்ணு நக்ஷத்ர விஷ்ணு சயாக விஷ்ணு கரண ஏவங்குண 



ஸகல விசஷசஶன விஶிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் பகல் மணி 
01.20 வதர ேதுர்ைஶ்யாம் புண்யைிசைௌ பின்னர் 
அமாவாஸ்யாயம் புண்யைிசைௌ (ப்ராேீணாவைீி) 
பூணதல இடம்சபாட்டுக் சகாண்டு ைகப்பனார் 
(அப்பா)வழி .............................. சகாத்ராணாம் 
1,................................2,................................3,.............................. ஶர்மணாம் 
வஸு ருத்ர ஆைித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு 
பிைாமஹ ப்ரபிைாமஹாணாம் ைாயார் (அம்மா) 
இல்லாைவர்கள் மட்டும் .............................. 
சகாத்ராணாம்1,...............................2,................................. 
.3,.................................. நாம்நீைாணாம் வஸு ருத்ர ஆைித்ய 
ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாத்ரு பிைாமஹி 
ப்ரபிைாமஹணீாம். ைாயார் (அம்மா)  
உள்ைவர்கள் மட்டும்....................... சகாத்ராணாம் 
1,........................................2,………………………...........3,…………………….................. 
நாம்நீைாணாம் வஸு ருத்ர ஆைித்ய ஸ்வரூபாணாம் 
அஸ்மத் பிைாமஹி பிது:பிைாமஹி பிது: ப்ரபிைாமஹணீாம் 
அம்மாவின் அப்பா (ைாத்ைா) மாமாவழி 
மாைாமஹவர்கம்......................... சகாத்ராணாம் 
1,..................................... 2,...................................... 3,.......................................... 
ஶர்மணாம் 1,................................. 2,................................. 
3,..................................... நாம்நீைாணாம் வஸு ருத்ர ஆைித்ய 
ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் ஸபத்னகீ மாைாமஹ 
மாது:பிைாமஹ மாது: ப்ரபிைாமஹாணாம் உபயவம்ஶ 
பித்ரூணாஞ் ே அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்ைம் அமாவாஸ்ய 



புண்யகாசல ைர்ஶ ஶ்ராத்ைம் ைில ைர்ப்பண ரூசபண அத்ய 
கரிஷ்சய ।। 

(உபவைீி) பூணதல வலம் சேய்து சகாண்டு தக 
அலம்பிக் சகாள்ைவும், (அபஉபஸ்ப்ருஶ்ய)  
மறுபடியும் பூணதல இடம் சபாட்டுக் 
சகாள்ைவும் (ப்ராேீணாவைீி) ைம்பாைத்ைில் 
ைர்தபகதை பரப்பி சைற்கு நுனியாக ஒரு 
கூர்ச்ேத்தை தவத்துக் சகாள்ை சவண்டும்.  
மந்த்ர முடிவில் கூர்ச்ேத்ைின் சமல் எள்தை 
மரித்து சபாடவும். ஆவாஹன மந்த்ரம்,  
உஶந் ைஸ்த்வா நிைீமஹி உஶந்ை:  ஸமிைீமஹி। உஶந்நுஶை 
ஆவஹ பித்ரூன் ஹவிசஷ அத்ைசவ ॥ அஸ்மின் கூர்ச்சே 
வர்கத்வய பித்ரூன்  ஆவாஹயாமி ।।  

(ஆஸன மந்த்ரம்) – ஆயந்துந: பிைர: சஸாம்யாஸ: 
அக்னிஷ்வாத்ைா: பைிபி: சைவயாதன: அஸ்மின் யக்சஞ 
ஸ்வையாமைந்து அைிப்ருவந்து சை அவந்து அஸ்மான் 
அஸ்மின் கூர்ச்சே வர்கத்வய பித்ரூணாம் இைமாஸனம் ॥ 

எள்தை மரித்து சபாடவும் ைிலாைி ஸகலாராைதன: 
ஸ்வர்ச்ேிைம் ॥ 

(அப்பா வழி) பித்ரு வர்க்கம் ைர்ப்பணம்  

1.1. .......................... சகாத்ரான் ......................... ஶர்மண: வஸு 
ரூபான் அஸ்மத் பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥  



2.  ........................... சகாத்ரான் ........................... ஶர்மண: வஸு 
ரூபான் அஸ்மத் பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥  

3.  ........................... சகாத்ரான்...............................ஶர்மண: வஸு 
ரூபான் அஸ்மத் பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2.1 ...........................சகாத்ரான் ............................ஶர்மண: ருத்ர 
ரூபான் அஸ்மத் பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥       
2.  ........................ சகாத்ரான் ..............................ஶர்மண: ருத்ர 
ரூபான் அஸ்மத் பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥  

3.  ........................ சகாத்ரான் ...............................ஶர்மண: ருத்ர 
ரூபான் அஸ்மத் பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3.1.  ......................சகாத்ரான் ...............................ஶர்மண: ஆைித்ய 
ரூபான் அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி 
॥  

2.  ......................... சகாத்ரான் ..............................ஶர்மண: ஆைித்ய 
ரூபான் அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி 
॥ 

3.  ………………….......... சகாத்ரான் ............................ ஶர்மண: ஆைித்ய 
ரூபான் அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி 
॥ 

ைாயார் (அம்மா) இல்லாைவர்கள் மட்டும் 
சேய்ய சவண்டியது ॥ 

1.1...............................சகாத்ரா: ……………................ நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாத்ரூ: ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 



2. .............................. .சகாத்ரா: ……………..................நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாத்ரூ: ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ............................... சகாத்ரா: ............................. நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாத்ரூ: ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2.1. ........................... சகாத்ரா: ...............................நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. ............................... சகாத்ரா: .............................. நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ............................... சகாத்ரா: ............................. நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3.1. .......................... சகாத்ரா: .............................. நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. .............................. சகாத்ரா: .............................. நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ............................. சகாத்ரா: ............................... நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

அம்மா (ைாயார்) உள்ைவர்கள் மட்டும் சேய்ய 
சவண்டியது ॥ 

1,1. ........................ சகாத்ரா: ............................... நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா  நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. ............................ சகாத்ரா: ............................... நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 



3. ............................ சகாத்ரா: ............................... நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2,1. ....................... சகாத்ரா: ................................ நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத் பிது:பிைாமஹ:ீ  ஸ்வைாநமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. ..........................  சகாத்ரா: ................................ நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத்  பிது:பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. .......................... சகாத்ரா: ................................. நாம்ன:ீ ருத்ர ரூபா: 
அஸ்மத் பிது:பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3,1. ...................... சகாத்ரா: ................................ நாம்ன:ீ ஆைித்ய ரூபா: 
அஸ்மத் பிது: ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. ......................... சகாத்ரா: ................................. நாம்ன:ீ ஆைித்ய ரூபா: 
அஸ்மத் பிது :ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைாநமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ......................... சகாத்ரா: ................................. நாம்ன:ீ ஆைித்ய ரூபா: 
அஸ்மத் பிது:ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

அம்மாவின் அப்பா (ைாத்ைா) (மாமாவழி) 
மாைாமஹ வர்கம் ைர்ப்பணம் ॥  
1.1.................. சகாத்ரான் ........................... ஶர்மண: வஸு ரூபான் 
அஸ்மத் மாைாமஹான் ஸ்வைாநமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. .................. சகாத்ரான் .............................ஶர்மண: வஸு ரூபான் 
அஸ்மத் மாைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ...................சகாத்ரான் .......................... ஶர்மண: வஸு ரூபான் 
அஸ்மத் மாைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 



2.1.....................சகாத்ரான் ..............................ஶர்மண: ருத்ர ரூபான் 
அஸ்மத் மாது:பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥       
 2. .........................சகாத்ரான் .......................... ஶர்மண: ருத்ர ரூபான் 
அஸ்மத் மாது:பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3.  ....................... சகாத்ரான் .............................. ஶர்மண: ருத்ர 
ரூபான் அஸ்மத் மாது:பிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

3.1.  .................... சகாத்ரான் ............................. ஶர்மண: ஆைித்ய 
ரூபான் அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥  

2.  ...................... சகாத்ரான் ............................... ஶர்மண: ஆைித்ய  
ரூபான் அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

3.  ...................... சகாத்ரான் ............................... ஶர்மண: ஆைித்ய 
ரூபான் அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹான் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

1,1. ....................... சகாத்ரா: .................................. நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. .......................... சகாத்ரா: ................................... நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ................ ...........சகாத்ரா: ................................. நாம்ன:ீ வஸு ரூபா: 
அஸ்மத் மாைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 



2,1. ...................... சகாத்ரா: .................................... நாம்ன:ீ ருத்ர 
ரூபா: அஸ்மத் மாது:பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. .......................... சகாத்ரா: .................................... நாம்ன:ீ ருத்ர 
ரூபா: அஸ்மத்  மாது:பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. .......................... சகாத்ரா: .................................... நாம்ன:ீ ருத்ர 
ரூபா: அஸ்மத் மாது:பிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் ைர்ப்பயாமி ॥ 

3,1. ........................ சகாத்ரா: ................................... நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

2. ............................ சகாத்ரா: .................................. நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

3. ............................. சகாத்ரா: ............................... நாம்ன:ீ ஆைித்ய 
ரூபா: அஸ்மத் மாது: ப்ரபிைாமஹ:ீ ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥  

1. க்ஞாைாக்ஞாை  வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥  
2. க்ஞாைாக்ஞாை வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 
3. க்ஞாைாக்ஞாை  வர்கத்வய பித்ரூன் ஸ்வைா நமஸ் 
ைர்ப்பயாமி ॥ 

ஊர்ஜம் வஹந்ைீ: அம்ருைம் க்ருைம் பய: கீலாலம் 
பரிஸ்ருைம் ஸ்வைாஸ்த்ை ைர்பயைசம  வர்கத்வய பித்ரூன் 
த்ருப்யை । த்ருப்யை । த்ருப்யை ॥ 



(உபவைீி) பூணதல வலம் சேய்துக் சகாண்டு 
ப்ரைக்ஷிணம் நமஸ்காரம் சேய்யவும் ,,, 
சைவைாப்ய: பித்ருப்யஶ்ே மஹாசயாகிப்ய: ஏவ ே । 
நமஸ்வைாதய ஸ்வாஹாதய நித்யசமவ நசமா நம: ॥ யாநி 
காநி ே பாபாநி ஜன்மாந்ைர க்ருைாநி ே । ைாநி ைாநி 
விநஶ்யந்ைி ப்ரைக்ஷிண பசை பசை ॥ நசமா ப்ரஹ்மண்ய 
சைவாய சகா ப்ராஹ்மண ஹிைாய ே । ஜகத்ைிைாய 
க்ருஷ்ணாய சகாவிந்ைாய நசமா நம: ॥   

அபிவாைசய நமஸ்கார: (ப்ராேீனாவைீி) பூணதல 
இடம்சபாட்டு சகாண்டு எள் எடுத்துக் சகாண்டு 
மந்த்ர முடிவில்   கூர்ச்ேத்ைின் சமல் மரித்து  
சபாடவும்,   
உஶந் ைஸ்த்வா நிைீமஹி உஶந்ை:  ஸமிைீமஹி । 
உஶந்நுஶை ஆவஹ பித்ரூன் ஹவிசஷ அத்ைசவ ॥ 
அஸ்மாத் கூர்ச்ோத் ஆவாஹிை வர்கத்வய பித்ரூன் 
யைாஸ்ைானம் ப்ரைிஷ்டாபயாமி  ।।   

ைம்பாைத்ைில் உள்ை கூர்ச்ேத்தை எடுத்து 
பிரித்து வலது தக கட்ட விரல் ஆள்காட்டி 
விரலுக்கும் நடுவில் ைரப்தப நுனி சைற்க்கு 
சநாக்கி தவத்துக் சகாண்டு கீழ்  கண்ட மந்த்ர 
முடிவில் எள் ைீர்த்ைத்தை மரித்து விடவும்.   



ஏஷாம் நமாைா நபிைா நபந்து: நான்ய சகாத்ரிந: ।சை ஸர்சவ 
த்ருப்ைி மாயாந்து மயா உத்ஸ்ருஷ்தட: குசஶாைதக: ॥ 
த்ருப்யை। த்ருப்யை। த்ருப்யை ॥  

(உபவைீி) (ஆேம்ய)  பூணதல வலம் சேய்து 
சகாண்டு பவித்ரத்தை பிரித்து சபாடவும். 
ஆேமனம் சேய்யவும்.விபூைி இட்டுக் சகாண்டு 
ப்ரஹ்ம யக்ஞம் சேய்ய சவண்டும்.    

அவரவர் ைகுைிக் சகற்ப ைக்ஷிதண சவற்றிதல 
பாக்குடன் ஒரு உத்ைரணி ைீர்த்ைம் விட்டுக் 
சகாண்டு கீழ்கண்ட மந்ைிரத்தை சோல்லி 
ைத்ைம் சேய்து தவத்துக் சகாண்டு ைங்கள் 
வாத்யாரிடம் ேமயம் கிதடக்கும் சபாது 
ேமர்பிக்கவும், 
ஹிரண்ய கர்ப கர்பஸ்த்ைம் சஹமபஜீம் விபாவசஸா: 
அனந்ை புண்ய பலைம் அைஶ்ஶாந்ைிம் ப்ரயச்ேசம மயா 
அனுஷ்டிை மகரமாஸ அமாவாஸ்ய புண்யகாசல வர்கத்வய 
பித்ரூன் உத்ைிஶ்ய ைர்ஶ ஶ்ராத்ை ைில ைர்ப்பண மந்த்ர 
ஸாத்குண்யார்த்ைம் யத்கிஞ்ேித் இைம் ஹிரண்யம் 
ஸைக்ஷிணாகம் ஸபலம்  ஸைாம்பூலம் வர்கத்வய பித்ரு 
ப்ரீைிம் காமயமான: ஆோர்யாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரைசை 
நமம । ஓம் ைத்ஸத் ॥  

தகயில் ஜலம் விட்டுக் சகாண்டு மந்த்ர 
முடிவில் ைீர்த்ைதை பூமியில் விடவும். 



காசயநவாோ மனசஸந்த்ரிதயர்வா புத்யாத்மநாவா 
ப்ருக்ருசை: ஸ்வபாவாத் । கசராமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்தம 
ஸ்ரீமந் நாராயணாசயைி ஸமர்ப்பயாமி ॥  மயா அனுஷ்டிை 
வர்கத்வய பித்ரூன் உத்ைிஶ்ய மகர மாஸ அமாவாஸ்ய 
புண்யகாசல ைர்ஶ ஸ்ராத்ைம் ைிலைர்ப்பண ரூபாக்யம் கர்ம 
ைத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணம் அஸ்து ॥ ஓம் ைத்ஸத் 

......................X……………………………………X…………………………………..X…………………  
அடுத்ை ைர்ப்பணம்  

02.03.2022 மாேி மாைம் 18ந் சைைி புைன்கிழதம ஸர்வ 
அமாவாதஸ புண்யகாலம் 

கீழக்கண்ட விலாஸத்ைில் அமாவாஸ்யாைி 
ைர்ப்பணங்கள் காதல 06.00 மணி முைல் 10.00 மணி 
வதர சேய்துதவக்கப்படும்.                              

K.N.SANKARA SASTRIGAL   

 K.N.ேங்கர ோஸ்த்ரிகள் 

11/5 – 1 CROSS MARAVANERI 

  11/5 - முைல் சைரு மரவசனரி  

SALEM – 636007  -- சேலம் – 636007     

  CELL(GPAY) NO – 94434  71837  ,   86675 81190. 

N.S.S.MANI SASTRIGAL   N.S.S.மணி ோஸ்த்ரிகள்                                  

CELL NO 94436 97371  , 87781  08813. 



 


