
 

மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீமுரளதீரஸ்வாமிஜி கைங்ைர்யசபா 
 

 
சூரியக்ரஹணத்கதஒட்டியும், தற்பபாழுது உலபைங்கும் 
இருந்துவரும் ந ாய்பதாற்று விலைி ஆநராக்யம் மற்றும் 

ஶாந்தி ஏற்படவும் மதுரபுரிஆசிரமத்தில் 
நலாைநேமார்த்தமாை     ஜபபாராயணங்ைள் 

2020ஜூன் 5ஆம் தேேி முேல் ஜூன் 20ஆம் தேேி வரை 
மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீ முரளதீரஸ்வாமிஜி அவர்களால் காஞ்சி மஹாபெரியவாள் 

ஜயந்தியன்று 1995-ம் வருடம், ஜூன்மாதம் 12-ந்தததி பசன்னையில் 
ஸ்ரீஸாந்தீெைிகுருகுல அறக்கட்டனள ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. இந்த அறக்கட்டனளயின் 
சார்ெில், மஹாரண்யம் மதுரபுரிஆஶ்ரமத்தில் ஸ்ரீமாதுரிஸகீஸதமத ஸ்ரீெிதரமிகவரதன் 
ஸந்நிதியில் யஜுர்தவதம் மற்றும் ஸாமதவத ொடசானல நடந்துவருகின்றது. 
தமலும் இதன் விரிவாக ஸ்ரீரங்கம், னஹதராொத், குருக்ராம் (ஹரியாைா), நாங்கூர், 
தவதாரண்யம் மற்றும் தசங்கனூர் முதலிய ஊர்களில் ரிக்யஜுஸ்ஸாமதவத 
ொடசானலகளும் னவணவஆகமெிரெந்த ொடசானலகளும் புராணெடசானலகளும் 
நடந்துவருகின்றை. இந்த குருகுலத்தில் அத்யயைம் பசய்த வித்யார்த்திகளால் 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டதத “மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீமுரளதீரஸ்வாமிஜி னகங்கர்யசொ” 
என்ெதாகும். இந்த ஸொவின் மூலமாக தலாகம் தேமத்னத அனடயதவண்டி 
அவ்வப்பொழுது ஸத்ஸங்கங்களும் தவதொராயணங்களும் ஏற்ொடுபசய்யப்ெட்டு 
நடந்துவருகின்றது. அதன் பதாடர்சியாை இந்த வருடம் 2020ஜூன் மாதம் 21ந் நததி 
அன்று, தமிழ் ஆனி 7ந் நததி,  ிைழும் சூரிய ைிரஹணத்தின் பபாருட்டு மதுரபுரி 
ஆசிரமத்தில் நலாை நேமார்த்தமாை ஜபபாராயணங்ைள்  

“மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீமுரளதீரஸ்வாமிஜி கைங்ைர்யசபா” 
மூலம் 

 ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டிருக்ைிறது.  தற்பபாழுது  ிைழப்நபாகும் க்ரஹணம் 
“சூடாமணி சூரியைிரஹணம்” ஆகும்.  இந்த சூடாமணி சூரியைிரஹணம் 

மற்ற ைிரஹணங்ைகளவிட அதிைமான புண்ய பலன்ைகள தரக்கூடியது.  

தற்பபாழுது அவரவர்ைள் தனித்தனியாை பரிைாரம், சாந்தி பசய்து பைாள்ள 

முடியாத சூழ் ிகல  ிலவிவருைிறது. இந்த இக்ைட்டான  ிகலகய உத்நதசித்து 

நலாை நேமார்த்தமாைவும், இன்று உலைில் எல்நலாகரயும் துன்புறுத்தும் 

‘நைாநரானா’ என்ைிற வியாதியின் ஆபத்துமுழுவதும்  ீங்ைி, மக்ைள் 

ஆநராக்யத்துடனும், மைிழ்ச்சியுடன்வாழவும் நமலும் க்ரஹணஶாந்தி ஏற்படவும்  மது 

ஸத்குரு ாதர் மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீமுரளதீரஸ்வாமிைளின் அனுக்ரஹத்துடன் சாந்தி 
பரிைார ஜப பாராயணங்ைள் பசய்யப்பட உள்ளன. இந்த சாந்தி பரிைார ஜப 
பாராயணங்ைள் வரும் ஜூன் 5ஆம் நததி முதல் 20ஆம் நததி வகர, மதுரபுரி 
ஆஸ்ரமத்தில் ஸ்ரீமாதுரீஸைீ ஸநமத ஸ்ரீப்நரமிைவரதன் ஸன்னிதியில் பசய்யப்பட- 



 

உள்ளன., ஜூன் 5ஆம் நததியன்று ஒரு புற ிழல் சந்த்ரக்ரஹணமும் (Penumbral lunar 

eclipse,) ஸம்பவிக்ைிறது. எனநவ அந்த நததியிநலநய ஆரம்பித்து சூரிய ைிரஹணம் 

வகர15  ாட்ைளுக்கு இந்த ஜபங்ைளும் பாராயணங்ைளும் பசய்யப்படுைின்றன. இந்த 
சாந்தி பரிைார ஜப பாராயணங்ைள்  மது ஸ்ரீஸாந்தீபனி குருகுல அத்யாபைர்ைள் 

மற்றும் நவதபண்டிதர்ைகளக்பைாண்டு, ஸ்ரீஸாந்தீபனி குருகுலபிரின்சிபால் பாலாஜி 
அண்ணா அவர்ைள் முன்னிகலயில்  கடபபறும்.  

குறிப்பு:- இந்த ஜப பாராயணங்ைகள  மது மதுரபுரி ஆஸ்ரமத்தில் தங்ைியிருக்கும் 

ஸ்ரீஸாந்தீபனி குருகுல அத்யாபைர்ைள் மற்றும் நவத பண்டிதர்ைள் ஸ்ரீமாதுரீஸைீ 
ஸநமத ஸ்ரீப்நரமிைவரதன் ஸன்னிதியில் பசய்வார்ைள். தங்ைள் க்ருஹத்திநலநய 

தங்ைியிருக்கும் ஸ்ரீஸாந்தீபனி குருகுல அத்யாபைர்ைள் மற்றும் நவத பண்டிதர்ைள் 

அவர்வர்ைள்இருப்பிடத்திநலநய பசய்வார்ைள்.  

ஜபம் மற்றும் பாராயணவிவரங்ைள்.  

1) அகனவரின் நேமத்திற்ைாைவும் நலாநேமார்த்தமாை 
➢ இரண்டு ஸ்ரீமத்பாைவதஸப்தாஹங்ைள் –  

1) 05/06/2020 – 11/06/2020 2) 12/06/2020 – 18/06/2020 
➢ ஸ்ரீமத் ராமாயண  வாஹ பாராயணம் - 5/06/2020 – 13/06/2020 
➢ மூன்று  ாள் ஏைதின சுந்தர ைாண்ட பாராயணம் – 14,15,16/06/2020 

நததிைளில் 

➢ மூன்று  ாட்ைள் விராட பர்வா ஏை தின பாராயணம் 17,18,19/06/2020 

நததிைளில் 

➢ திவ்யப்ப்ரபந்த பாராயணங்ைள் 

2) சூடாமணி சூர்யக்ரஹண விநசஷ பரிஹாரங்ைள் 

▪ தினமும் 16 பசுமாடுைளுக்கு நைாபூகஜ  கடபபறும்.  
▪ 20ஆம் நததி ஆவஹந்தி நஹாமம், ஆயுஷ்ய நஹாமம், ம்ருத்யுஞ்ஜய 

நஹாமம்,  வக்ரஹ நஹாமம் விநசஷமாை பசய்யப்படும். நஷாடஶ 

தானங்ைள் மற்றும் பஞ்சதானங்ைள் பசய்யப்படும் 
ம்ருைசீருஷ  ேத்ரக்ைாரர்ைள் விநசஷ பரிைாரம் பசய்து பைாள்ள நவண்டும். 

சித்திகர, அவிட்டம், நராைிணி, திருவாதிகர  ேத்ரக்ைாரர்ைள் சாந்தி பசய்து 

பைாள்ள நவண்டும் 

▪ மிருைசீர்ஷ  ேத்ரத்தில் பிறந்தவர்ைளுக்கு மட்டும் பசய்யப்படும் 

ஜபம்:-  

➢ ஆவஹந்தி மந்திரம் 

➢ ஆயுஷ்ய மந்திரம் 

➢ ம்ருதஸஞ்ஜவீனி / ம்ருத்யுஞ்ஜய மந்திரம் 



 

▪ சித்திகர,அவிட்டம், நராைிணி, திருவாதிகர  ேத்ரக்ைாரர்ைளுக்கு 

பசய்யப்படும் ஜபம்:-    

➢ தினமும் அந்தந்த ேத்ர சாந்தி மந்திரங்ைள் 

தாங்ைநளா, தங்ைள் குடும்பத்கத நசர்ந்தவர்ைநளா மிருைசீருஷம், 

சித்திகர, அவிட்டம், நராைிணி, திருவாதிகர  ேத்திரத்கத நசர்ந்தவர்ைளாை 
இருந்தால் ைீழ்ைண்ட னகங்கர்யசொ  ிர்வாைிைளின் whatsapp ம்பருக்கு 

whatsappமூலம் பதரியப்படுத்தவும். அவர்ைளுக்ைாை ஸங்ைல்பம் 

பசய்துபைாண்டு ஜபம் பசய்யப்படும். தாங்ைள் குறிப்பிடும் முைவரிக்கு 

ப்ரஸாதம் அனுப்பிகவக்ைப்படும். 

தரநவண்டிய விவரங்ைள்:- பபயர்,  ேத்ரம், ராசி, நைாத்ரம்(பதரிந்தால்), 

முைவரி மற்றும் பதாடர்புபைாள்ளநவண்டிய பதாகலநபசி எண். 

 

இந்த ஜபம், பாராயணம் மற்றும் நஹாமங்ைளில் 
ைலந்துபைாள்ள ைட்டணம் எதுவும் ைிகடயாது. தாமாை 
முன்வந்து பைாடுப்பது ஏற்றுக்பைாள்ளப்படும்.  
 

MAHARANYAM SRISRI MURALIDHARASWAMIJI KAINKARYASABHA BANK DETAILS (Indian 

Rupee only) 

NAME: MAHARANYAM SRISRI MURALIDHARASWAMIJI KAINKARYASABHA 

BANK: CITYUNION BANK LTD., 

ACCOUNT NUMBER: 500101010862011 

IFSC CODE: CIUB0000279 

BRANCH: MYLAPORE, CHENNAI 600004 

E-MAIL: gksabha2015@gmail.com 

நமலும் விவரங்ைளுக்கு பதாடர்புபைாள்ள – 
ப்ரஹ்மஸ்ரீ வித்யாஶங்ைர ைனபாடிைள் - +919841914461, +919789670679 

ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஆனந்த் - +917904603902 
ப்ரஹ்மஸ்ரீ நவதராம ஶர்மா+918148741906 
இப்படிக்கு 
மஹாரண்யம் ஸ்ரீஸ்ரீமுரளதீரஸ்வாமிஜி னகங்கர்யசொ  ிர்வாைிைள் 

 

 

 

 

 



 

 

இந்த ஜபம்,பாராயணம் மற்றும் நஹாமங்ைளில் பங்குபபறும் 

நவதவித்வான்ைள் விவரம்: 

S.NO NAME  

BRAHMASRI 

S.NO NAME  

BRAHMASRI 

1 SETHURAMA GHANAPATIGAL 20 HAREKRISHNA IYENGAR (NANGORE) 

2 VENKATRAMA GHANAPATIGAL 21 SRIDHAR GHANAPATIGAL 

3 SUBRAHMANYA GHANAPATIGAL 22 GANGADHARA GHANAPATIGAL 

4 TATVAMASI GHANAPATIGAL 23 JAGADISH GHANAPATIGAL 

5 RAGHAVA GHANAPATIGAL(HYBD) 24 SRISAI GHANAPATIGAL 

6 UDHINESHWARA GHANAPATIGAL 25 VAIDYANATHA SHARMA 

7 BHUVANASUNDARAGHANAPATIGAL 26 KAPILAVASUDEVA SHARMA 

8 JAGADEESA SHARMA 27 SRINIVASA SHARMA 

9 SHIVARAMA SHARMA 28 KESAVA SHARMA 

10 SRIVATHSA SHARMA 29 HARIKRISHNA SROWTHIGAL 

11 BALAKRISHNA SHARMA 30 KRISHNAKANTH SROWTHIGAL 

12 SATISH PATHAK SROWTHIGAL 31 ASHISH SROWTHIGAL 

13 KARTHIK (BHAT) SHARMA 31 KARTHIKEYA SHARMA (SENGANUR) 

14 KANNAN IYENGAR (KANGEYAM) 33 MAANIKKA SHARMA (SRIRANGAM) 

15 KAMASATRI GHANAPATIGAL 34 PRABHU SHARMA(VEDARANYAM) 

16 YATHINDRA GHANAPATIGAL 35 PURUSHOTHTHAMA SHARMA(VEDAR) 

17 ANIRUDDHA GHANAPATIGAL 36 DEVANATHA CHARIYAR 

18 MUTHUSUBRAMANIA 

GHANAPATIGAL 

37 JAYAVARADAN IYENGAR 

19 GAYATHRIPRASAD GHANAPATIGAL 

(NANGORE) 

38 HARI  

 

TIME  

JAPAM: FROM JUNE 5TH2020 TO JUNE 20TH2020 

EVERYDAY MORNING 8 TO 11 AND EVENING 3PM TO 5PM 

SRIMADBHAGAVATHAM & SRIMADRAMAAYANA PARAYANAM: 

EVERYDAY MORNING 6.30 TO 12.00 Noon 

Please note: COVID-19 பதாற்று ைாரணமாை அரசின் ஆகணப்படி 

வழிபாட்டுத்தலங்ைளுக்கு வர தகடயுள்ளதால், இந்த ஜபபாராயணங்ைளில் 

ந ரில் பங்குபைாள்ள யாருக்கும் அனுமதியில்கல. எனநவ ஆஶ்ரமத்திற்கு 

யாரும் வரநவண்டாம் என்று நைட்டுக்பைாள்ளப்படுைிறார்ைள். 

 


