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K.N.ஶங்கர ஶாஸ்த்ரிகள் 

சேலம்-7 
சேல்(GPAY) 94434 71837 
  

31.01.2022 தை மாைம் 18ந் சைைி ைிங்கள்கிழதம 
(தை ஸர்வ அமாவாதஸ  புண்யகாலம்) 
(யஜுர் சேைம்) ச ாைாயன ஸூத்ரம் 
அமாோதஸ புண்யகால ைர்ப் ணம்   
 (ஆேமனம்) – ஓம் அச்யுைாய நம:  ஓம் அனந்ைாய நம:  
ஓம் சகாேிந்ைாய நம: ॥ 
சகஶே நாராயண மாைே சகாேிந்ை ேிஷ்சணா மதுஸூைன 
த்ரிேிக்ரம ோமந ஸ்ரீைர ஹ்ருஷீசகஶ  த்மநா  ைாசமாைர ॥  

 ேித்ரம் ச ாட்டு சகாண்டு காலுக்கடியில்  
ைர்ப்த கதை ச ாட்டுக் சகாண்டு தக 
அலம் ிக்சகாள்ைவும்.  ேித்ரத்துடன் 
ைர்ப்த கதை சேர்த்து சகாள்ைவும், ஶுக்லாம் 
 ரைரம் ேிஷ்ணும் ஶஶிேர்ணம் ேதுர்புஜம் । ப்ரஸன்ன 
ேைநம் த்யாசயத் ஸர்ே ேிக்ன உ ஶாந்ைசய ॥ 
(ப்ராணாயாமம்) -  ஓம் பூ: ஓம் புே: ஓகும் ஸுே: ஓம் 
மஹ: ஓம் ஜந: ஓம் ை : ஓகும் ஸத்யம் ஓம் ைத்ஸேிதுர் 
ேசரண்யம்  ர்சகா சைேஸ்ய ைமீஹி ைிசயாசயாந: 



ப்ரசோையாத் ஓமா : ஜ்சயாைீரஸ: அம்ருைம் ப்ரஹ்ம  பூர்பு 
ேஸ்ஸுேசராம் ॥  
(ஸங்கல் ம்) – மசமா ாத்ை ஸமஸ்ை துரிை க்ஷயத்ோரா 
ஸ்ரீ ரசமஶ்ேர ப்ரீத்யர்த்ைம் அ ேித்ர:  ேித்சராோ 
ஸர்ோேஸ்த்ைாம் கசைா ிோ யஸ்மசரத் புண்டரீகாக்ஷம் 
ஸ ாஹ்ய அப்யந்ைர: ஶுேி: மாநஸம் ோேிகம்  ா ம் 
கர்மணா ஸமு ார்ஜிைம் ஸ்ரீ ராம ஸ்மரசணதனே 
வ்யச ாஹைி நஸம்ஶய: ஸ்ரீ ராம ராம ராம ைிைிர்ேிஷ்ணு: 
ைைாோர: நக்ஷத்ரம் ேிஷ்ணுசரேே சயாகஶ்ே  கரணஞ்தேே 
ஸர்ேம் ேிஷ்ணுமயம் ஜகத்  ஸ்ரீ சகாேிந்ை சகாேிந்ை 
சகாேிந்ை அத்ய ஸ்ரீ  கேை: மஹாபுருஷஸ்ய ேிஷ்சணா: 
ஆக்ஞயா ப்ரேர்த்ைமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மண: த்ேிைீய 
 ரார்த்சை ஶ்சேை ேராஹ கல்ச  தேேஸ்ேை மன்ேந்ைசர 
அஷ்டா ேிம் ஶைிைசம கலியுசக ப்ரைசம  ாசை ஜம்பூத்ேசீ  
 ாரைேருசஷ  ரைகண்சட சமசரா: ைக்ஷிசண  ார்ஶ்சே 
ஸாலிோஹந ஶகாப்சை அஸ்மின் ேர்த்ைமாசன 
வ்யாேஹாரிசக ப்ர ோைீனாம் ஷஷ்ட்யா: ஸம்ேத் 
ஸராணாம் மத்சய ப்லே நாம ஸம்ேத்ஸசர உத்ைராயசன 
சஹமந்ைருசைௌ மகர மாசஸ க்ருஷ்ண  சக்ஷ  கல் மணி 
01.20 ேதர ேதுர்ைஶ்யாம் புண்யைிசைௌ  ின்னர் 
அமாோஸ்யாயம் புண்யைிசைௌ ோஸர: இந்து 
ோஸரயுக்ைாயாம் உத்ைராஷாடா நக்ஷத்ர யுக்ைாயாம் 
ேிஷ்ணு நக்ஷத்ர ேிஷ்ணு சயாக ேிஷ்ணு கரண ஏேங்குண 
ஸகல ேிசஷசஶன ேிஶிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  கல் மணி 
01.20 ேதர ேதுர்ைஶ்யாம் புண்யைிசைௌ  ின்னர்  
அமாோஸ்யாயம் புண்யைிசைௌ ॥ (ப்ராேீணாேைீி) 
பூணதல இடம்ச ாட்டுக் சகாண்டு ைகப் னார் 



(அப் ா)ேழி .............................. சகாத்ராணாம் ேஸு ருத்ர 
ஆைித்ய ஸ்ேரூ ாணாம் அஸ்மத்  ித்ரு  ிைாமஹ ப்ர ிைா 
மஹாணாம் ைாயார் (அம்மா) இல்லாைேர்கள் 
மட்டும் .............................. சகாத்ராணாம் ேஸு ருத்ர ஆைித்ய 
ஸ்ேரூ ாணாம் அஸ்மத் மாத்ரு  ிைாமஹி ப்ர ிைா 
மஹணீாம். ைாயார் (அம்மா) உள்ைேர்கள் மட்டும் 
....................... சகாத்ராணாம் ேஸு ருத்ர ஆைித்ய 
ஸ்ேரூ ாணாம் அஸ்மத்  ிைாமஹி  ிது: ிைாமஹி  ிது: 
ப்ர ிைாமஹணீாம் அம்மாேின் அப் ா (ைாத்ைா) 
மாமாேழி மாைாமஹேர்கம் ......................... 
சகாத்ராணாம் ேஸு ருத்ர ஆைித்ய ஸ்ேரூ ாணாம் அஸ்மத் 
ஸ த்னகீ மாைாமஹ மாது: ிைாமஹ மாது: ப்ர ிைா 
மஹாணாம் ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி  ித்ரூணாஞ் ே 
அக்ஷய்ய த்ருப்த்யர்த்ைம் அமாோஸ்ய புண்யகாசல ைர்ஶ 
ஶ்ராத்ைம் ைில ைர்ப் ண ரூச ண அத்ய கரிஷ்சய ।। 

(உ ேைீி) பூணதல ேலம் சேய்து சகாண்டு தக 
அலம் ிக் சகாள்ைவும், (அ உ ஸ்ப்ருஶ்ய)  
மறு டியும் பூணதல இடம் ச ாட்டுக் 
சகாள்ைவும் (ப்ராேீணாேைீி) ைம் ாைத்ைில் 
ைர்த கதை  ரப் ி சைற்கு நுனியாக ஒரு 
கூர்ச்ேத்தை தேத்துக் சகாள்ை சேண்டும்.  
மந்த்ர முடிேில் கூர்ச்ேத்ைின் சமல் எள்தை 
மரித்து ச ாடவும். ஆோஹன மந்த்ரம், 



ஆயாை ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி  ேர்கத்ேய  ிைர: 
சஸாம்யா: கம் தீர:  ைி ி: பூர்வ்தய: । ப்ரஜாம் அஸ்மப்யம் 
ைைை: ரயிஞ்ே ைீர்க்காயுத்ேஞ்ே ஶைஶாரைஞ்ே ॥ அஸ்மின் 
கூர்ச்சே ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரூன் 
ஆோஹயாமி ।।  

(ஆஸன மந்த்ரம்) – ஸக்ருைாச்ேின்னம்  ர்ஹி: 
ஊர்ணாம்ருது ஸ்சயாநம்  ித்ருப்யத்ஸ்ோ  ராம்யஹம் । 
அஸ்மின் ஸீைந்துசம  ிைர: சஸாம்யா: ।  ிைாமஹா: 
ப்ர ிைாமஹாஸ்ே அனுதகஸ்ஸஹ ॥ அஸ்மின் கூர்ச்சே  

ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரூணாம் இைமாஸனம் 
॥ எள்தை மரித்துப்ச ாடவும் ைிலாைி ஸகலாராைதன: 
ஸ்ேர்ச்ேிைம் ॥ 

1.1. ித்ரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  2. ித்ரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  3. ித்ரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

2.1. ிைாமஹான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  2. ிைாமஹான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  3. ிைாமஹான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

3.1.ப்ர ிைாமஹான்         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  2.ப்ர ிைாமஹான்         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 



  3.ப்ர ிைாமஹான்         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

ைாயார் (அம்மா) இல்லாைேர்கள் மட்டும் 

4.1.மாத்ரூ:                 ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  2.மாத்ரூ:                 ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

  3.மாத்ரூ:                 ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

5.1. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

6.1.ப்ர ிைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2.ப்ர ிைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3.ப்ர ிைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

ைாயார் (அம்மா) உள்ைேர்கள் மட்டும் 



4.1. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3. ிைாமஹ:ீ               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

5.1. ிது:  ிைாமஹ:ீ           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2. ிது:  ிைாமஹ:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3. ிது:  ிைாமஹ:ீ         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

6.1. ிது: ப்ர ிைாமஹ:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2. ிது: ப்ர ிைாமஹ:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3. ிது: ப்ர ிைாமஹ:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

7.1.மாைாமஹான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 



  2.மாைாமஹான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3.மாைாமஹான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

8.1.மாது:  ிைாமஹான்        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2.மாது:  ிைாமஹான்        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3.மாது:  ிைாமஹான்       ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

9.1,மாது: ப்ர ிைாமஹான்     ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  2.மாது: ப்ர ிைாமஹான்    ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

  3.மாது: ப்ர ிைாமஹான்     ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

10.1.மாைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

   2.மாைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 



   3.மாைாமஹ:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

11.1.மாது:  ிைாமஹ:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

   2.மாது:  ிைாமஹ:ீ         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

   3.மாது:  ிைாமஹ:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி 
॥ 

12.1.மாது: ப்ர ிைாமஹ:ீ     ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.மாது: ப்ர ிைாமஹ:ீ     ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.மாது: ப்ர ிைாமஹ:ீ     ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

13.1.ஆோர்யான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஆோர்யான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஆோர்யான்            ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

14.1.ஆோர்ய த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஆோர்ய த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஆோர்ய த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

15.1.குரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 



   2.குரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.குரூன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

16.1.குரு த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.குரு த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.குரு த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

17.1.ஸகீன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஸகீன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஸகீன்                ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

18.1.ஸகி த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஸகி த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஸகி த்ன:ீ             ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

19.1.க்ஞாைீன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.க்ஞாைீன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.க்ஞாைீன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

20.1.க்ஞாைி  த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.க்ஞாைி  த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.க்ஞாைி  த்ன:ீ          ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 



21.1.அமாத்யான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.அமாத்யான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.அமாத்யான்           ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

22.1.அமாத்ய  த்ன:ீ         ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.அமாத்ய  த்ன:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.அமாத்ய  த்ன:ீ        ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

23.1.ஸர்ோன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஸர்ோன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஸர்ோன்              ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

24.1.ஸர்ோ:               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   2.ஸர்ோ:               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

   3.ஸர்ோ:               ஸ்ேைாநமஸ் ைர் யாமி ॥ 

ஊர்ஜம் ேஹந்ைீ: அம்ருைம் க்ருைம்  ய: கீலாலம் 
 ரிஸ்ருைம் ஸ்ேைாஸ்த்ை ைர் யைசம ஆோர்யாைி 
க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரூன் த்ருப்யை । த்ருப்யை । 
த்ருப்யை ॥ 

(உ ேைீி) பூணதல ேலம் சேய்துக் சகாண்டு 
ப்ரைக்ஷிணம் நமஸ்காரம் சேய்யவும் ,,, 
சைேைாப்ய:  ித்ருப்யஶ்ே மஹாசயாகிப்ய: ஏே ே । 



நமஸ்ேைாதய ஸ்ோஹாதய நித்யசமே நசமா நம: ॥ யாநி 
காநி ே  ா ாநி ஜன்மாந்ைர க்ருைாநி ே । ைாநி ைாநி 
ேிநஶ்யந்ைி ப்ரைக்ஷிண  சை  சை ॥ நசமாே  ிைசரா ரஸாய 
। நசமாே:  ிைர ஸுஷ்மாய ।। நசமாே:  ிைசரா ஜேீாய । 
நசமாே:  ிைர ஸ்ேைாதய ।।  நசமாே:  ிைசரா மந்யசே ।  
நசமாே:  ிைசரா சகாராய ।।  ிைசரா நசமாே: । யஏைஸ்மின் 
சலாசகஸ்த்ை ।। யுஷ்மாகும்ஸ்சைநு । சயஸ்மிந் சலாசக 
மாம்சைநு ।। யசயைஸ்மிந்  சலாசகஸ்த்ை । யூயம் சைஷாம் 
ேஸிஷ்டா பூயாஸ்த்ை ।।  சயஸ்மின்சலாசக । அஹம் 
சைஷாம் ேஸிஷ்சடா பூயாஸம் ।। நசமா ப்ரஹ்மண்ய 
சைோய சகா ப்ராஹ்மண ஹிைாய ே । ஜகத்ைிைாய 
க்ருஷ்ணாய சகாேிந்ைாய நசமா நம: ॥   

அ ிோைசய நமஸ்கார: (ப்ராேீனாேைீி) பூணதல 
இடம்ச ாட்டு சகாண்டு எள் எடுத்துக் சகாண்டு 
மந்த்ர முடிேில்   கூர்ச்ேத்ைின் மட்டும் மரித்து  
ச ாடவும்   
 ஆயாை ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய   ிைர: 
சஸாம்யா: கம் தீர:  ைி ி: பூர்வ்தய: । ப்ரஜாம் அஸ்மப்யம் 
ைைை: ரயிஞ்ே ைீர்க்காயுத்ேஞ்ே ஸைஸாரைஞ்ே ॥  அஸ்மாத் 
கூர்ச்ோத் ஆோஹிை ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய 
 ித்ரூன் யைாஸ்ைானம் ப்ரைிஷ்டா யாமி ॥  

ைம் ாைத்ைில் உள்ை கூர்ச்ேத்தை எடுத்து 
 ிரித்து ேலது தக கட்ட ேிரல் ஆள்காட்டி 
ேிரலுக்கும் நடுேில் ைரப்த  நுனி சைற்க்கு 
சநாக்கி தேத்துக் சகாண்டு கீழ்  கண்ட மந்த்ர 



முடிேில் எள் ைீர்த்ைத்தை மரித்து ேிடவும்.  
ஏஷாம் ந மாைா ந  ிைா  ந  ந்து: நான்ய சகாத்ரிந: । சை 
ஸர்சே த்ருப்ைி மாயாந்து மயா உத்ஸ்ருஷ்தட குசஶாைதக: 

॥ த்ருப்யை। த்ருப்யை। த்ருப்யை ॥  

(உ ேைீி) (ஆேம்ய)  பூணதல ேலம் சேய்து 
சகாண்டு  ேித்ரத்தை  ிரித்து ச ாடவும். 
ஆேமனம் சேய்யவும்.ேிபூைி இட்டுக் சகாண்டு 
ப்ரஹ்ம யக்ஞம் சேய்ய சேண்டும்.    

அேரேர் ைகுைிக் சகற்  ைக்ஷிதண சேற்றிதல 
 ாக்குடன் ஒரு உத்ைரணி ைீர்த்ைம் ேிட்டுக் 
சகாண்டு கீழ்கண்ட மந்ைிரத்தை சோல்லி 
ைத்ைம் சேய்து தேத்துக் சகாண்டு ைங்கள் 
ோத்யாரிடம் ேமயம் கிதடக்கும் ச ாது 
ேமர் ிக்கவும், 
ஹிரண்ய கர்  கர் ஸ்த்ைம் சஹம ஜீம் ேி ாேசஸா: 
அனந்ை புண்ய  லைம் அைஶ்ஶாந்ைிம் ப்ரயச்ேசம மயா 
அனுஷ்டிை மகர மாசஸ அமாோஸ்ய புண்யகாசல 
ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரூன் உத்ைிஶ்ய ைர்ஶ 
ஶ்ராத்ை ைில ைர்ப் ண மந்த்ர ஸாத்குண்யார்த்ைம் யத்கிஞ்ேித் 
இைம் ஹிரண்யம் ஸைக்ஷிணாகம் ஸ லம்  ஸைாம்பூலம் 
ஆோர்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரு ப்ரீைிம் 
காமயமான: ஆோர்யாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரைசை நமம । 
ஓம் ைத்ஸத் ॥  



தகயில் ஜலம் ேிட்டுக் சகாண்டு மந்த்ர 
முடிேில் ைீர்த்ைதை பூமியில் ேிடவும். 
காசயநோோ மனசஸந்த்ரிதயர்ோ புத்யாத்மநாோ  
ப்ருக்ருசை: ஸ்ே ாோத் । கசராமி யத்யத் ஸகலம்  ரஸ்தம 

ஸ்ரீமந் நாராயணாசயைி ஸமர்ப் யாமி ॥  மயா அனுஷ்டிை 
மகர மாசஸ ஆச்யார்யாைி க்ஞாத்யாைி ேர்கத்ேய  ித்ரூன் 
உத்ைிஶ்ய ைர்ஸ ஶ்ராத்ைம் ைில ைர்ப் ண ரூ ாக்யம் கர்ம 
ைத்ஸத் ப்ரஹ்மார் ணம் அஸ்து ॥ ஓம் ைத்ஸத் ॥ 

அடுத்ை ைர்ப் ணம்  

02.03.2022 மாேி மாைம் 18ந் சைைி புைன்கிழதம ஸர்ே 
அமாோதஸ புண்யகாலம் 

கீழக்கண்ட ேிலாஸத்ைில் அமாோஸ்யாைி 
ைர்ப் ணங்கள் காதல 06.00 மணி முைல் 10.00 மணி 
ேதர சேய்துதேக்கப் டும்.                              

K.N.SANKARA SASTRIGAL     

 K.N.ேங்கர ோஸ்த்ரிகள் 

11/5 – 1 CROSS MARAVANERI   

 11/5 - முைல் சைரு மரேசனரி  

SALEM – 636007  சேலம் – 636007 

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



N.S.S.MANI SASTRIGAL          

 N.S.S.மணி ோஸ்த்ரிகள்   

 CELL NO 94436 97371  , 87781  08813.  

 


