ஸ்ரீ:

தி மண் தரிக்கும்
12வ

ைற

ெநற்றியில் ெதாடங்கி ந வயிற்றில் இரண் , ந மார் 3, ந க த் 4, வல 5,6,7, இட 8,9,10, பின் றம் 11 மற் ம்
தி மண் காப் இடப்பட் ள்ளைத கவனிக்க ம். ஸ்ரீசூர்ண ம் இேத க்ரமத்தில்தான் தரிக்கேவண் ம்.

ெநற்றி தல் ந பாகம் வைர அ த் வல
றம் இடப்பட் ள்ள .
அ த் இட
றம் இடப் பட் , அ த்த படத்தில் பின் றம் உள்ள இ இடங்கள் இடப்ப கிற .
இவற்ைற தரிக்கும்ேபா ெசால்ல ேவண்டிய பகவான் நாமாக்கள் கீேழ இேத க்ரமத்தில்
தரப்பட் ள்ளன.

தி மண் காப் பவித்ர மந்த்ரம்
உத்தரிணியால் ஜலம் எ த்
இட ைகைய "ஓம் வீர்யாய அஸ்த்ராய பட்" என் அலம்பி
"ஓம் ஜ்ஞானாய ஹ் தயாய நம:" என் சிறி தீர்த்தம் எ த் க் ெகாண்
"உத் தாஸி வராேஹண க் ஷ்ேணன சத பாஹுநா" என் தி மண்ைண எ த்
" மிர் ேத ர்தரணி ேலாக தாரிணி" என் ப்ரணவம் ெசால்லி ைகயில் ைவத்
"கந்தத்வாராம் ராதர்ஷாம் நித்ய ஷ்டாம் கரீஷிணீம் ஈச்வரீம் ஸர்வ தாநாம்
த்வாமிேஹாபஹ்வேய ச்ரியம்" என் குைழத் மீண் ம் "வீர்யாய அஸ்த்ராய பட்"
என் ரைக்ஷ ெசய் "ஓம்
ெரளம்" என் மந்திரித் ,
"பகவான் பவித்ரம் வாஸுேதவ: பவித்ரம் சததாரம் ஸஹஸ்ரதாரம்
அபரிமிததாரம் அச்சித்ரம் அரிஷ்டம் அக்ஷய்யம் பரமம் பவித்ரம்
பகவாந் வாஸுேதவ: நா " என் பவித்ர மந்த்ரம் ெசால்லேவண் ம்.
பின்னர் ஆட்காட்டி விரல் அல்ல ேமாதிர விரலால் இட் க்ெகாள்ள ேவண் ம்
என்ப சாஸ்திரம் ஒ ங்கு அழகு க தி ஈர்க்கால் இட் க்ெகாள்ளப் ப கிற .
படத்தில் காட்டிய வரிைசப்படி கீழ்க்கண்ட நாமாக்கைள உச்சரித் இட் க்ெகாள்ள ம்.
1. ேகஸவாய நம:

7. திரிவிக்ரமாய நம:

2. நாராயணாய நம:

8. வாமநாய நம:

3. மாதவாய நம:

9. ஸ்ரீதராய நம:

4. ேகாவிந்தாய நம:

10.

5. விஷ்ணேவ நம:

11. பத்மநாபாய நம:

6. ம சூதநாய நம:

12. தாேமாதராய நம:

ஷிேகசாய நம:

பாக்கி உள்ள தி மைண வல

ைகயாேலேய "வாஸுேதவாய நம:" என்

உச்சந்தைலயில் தடவிக்ெகாள்வ

சிஷ்டாச்சாரம்.

ஸ்ரீசூர்ணம் குைழத்
ன் ேபாலேவ பவித்ர மந்திரத்தால் ரைக்ஷ ெசய் ெகாண் தி மண் இட்ட வரிைசயிேலேய
ஸ்ரீசூர்ணத்ைத ம் இைடயில் இடேவண் ம். அதற்கான தாயார் நாமங்கள் கீேழ தரப்பட் ள்ளன.
1. ஸ்ரீைய நம:

7. வராேராஹாைய நம:

2. அம் ேதாத்பவாைய நம:

8. ஹரிவல்லபாைய நம:

3. கமலாைய நம:

9. சார்ங்கிண்ைய நம:

4. சந்த்ரேஸாதர்ைய நம:

10. ேதவேதவிகாைய நம:

5. விஷ்

11. ஸுரஸுந்தர்ைய நம:

பத்ந்ைய நம:

6. ைவஷ்ணவ்ைய நம:

12. மஹால

ம்ைய நம:

ன் தி மண் மீந்தைத உச்சந்தைலயில் இட் க்ெகாண்ட
பலப்ரதாைய நம:" என் இட் க் ெகாள்ளேவண்டிய .

ேபால ஸ்ரீசூர்ணம் மீந்தைத ம் உச்சந்தைலயில் "ஸர்வாபீஷ்ட

நன்றி: http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/370-Article-How-to-wear-Dwadasa-(12)-Thiruman-Sri-Vaishnavites
ேகாவிந்தா ! ேகாவிந்தா !! ேகாவிந்தா !!!

