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ேராகிதர்

ைணயின்றி பந்தல் கால் ந ம்

(அதிகாைல 4:30மணி ேமல் 6 மணிக்கு

ைற

ன்னர் மிக நன் )

ன்ேனற்பா







வீட்டின் வாசலில் 8 இதழ் தாமைர ேகாலம் இட ம்
வாசற்படிக்கு மஞ்சள் சி, குங்குமம் இட ம்,
வாசற்படிக்கு மாவிைல ேதாரணம் கட்ட ம்
பச்ைச ங்கில் 9 அடி உயரம் ( னியில் மாவிைல, 1 ழம் ச்சரம் கட்ட ம்)
வீட்டின் ெவளிவாசலின் வடக்கு அல்ல வடகிழக்கில் 2 அடி ஆழ குழி எ க்க ம் (பந்தல் கா டன் தான் கப் சாரம்வாைழமரம் ேசர்த் கட் வார்கள்)
 பால் (50மி.லி), தயிர்(50மி.லி), பன்னீர், ஈரமஞ்சள், குங்குமம், வாளியில் நீர், 2 ெவற்றிைல, 2பாக்கு, 1 வாைழப்பழம்,
கற் ரம், ஏற்றிய ஊ வத்தி, உதிரி க்கள், அட்சைத, நவதான்யம், நவரத்தினம்
 மணி, தீபகலசம், பஞ்சபாத்திரம்( ளசி ேபாட ம்)
ைஜ

ைற

 சுமங்கலிகள் 5 ேபர் ேதைவ
 வீட்டின் ைஜ அைறயில் விளக்கு ஏற்ற ம்
 வீட்டின் ெவளியில் (சுற் சுவர் உள்ேள) வடக்கு அல்ல கிழக்கில் ேகாலம் இட் அதன்ேமல் தாம்பாள தட்டில்

பசுஞ்சாணத்தில் அல்ல மஞ்சள் பிள்ைளயார் பிடித் ைவக்க ம்
 பிள்ைளயா க்கு குங்குமம் இட் அ கம் ல் ைவக்க ம், சிவப் ரவிக்ைக ணி சாற்ற ம், ெவற்றிைல, பாக்கு, பழம்,
ெவல்லம், 1 பாய் காசு ைவத்
பம் காட்ட ம், க்களால் விநாயக க்கு அர்ச்சைன ெசய்ய ம் பின்னர் ேதங்காய்
உைடத் கற் ர தீபாராதைன காட்ட ம்
 பிள்ளயார் அ கிேலேய வாளி ைவத் அதில் ங்கிைல 5 சுமங்கலிகள் இட ைககளால் பிடித் வல ைககளால்
கீழ்கண்டப்படி அபிேஷகம் - ைஜ ெசய்ய ம்
 விநாயகர், லட்சுமி மற் ம் குலெதய்வத்ைத பிரார்த்தைன ெசய்

ங்கி க்கு அபிேஷகம்





நீர் (சிறி மஞ்சள் ள் கலந்
பால் அபிேஷகம்
தயிர் அபிேஷகம்
பன்னீர் அபிேஷகம்

) அபிஷகம்

மீன் ம் நீரால் அபிேஷகம்
 ங்கில் ெகாம்ைப சற் சாய்த்
னி வைர மஞ்சள் ச ம்
 குங்குமம் இட ம்
 ங்கில் ெகாம் னியில் 2 ழம் சுற்ற ம்
 பிள்ைளயார் ேமல் சாற்றிய சிவப் ரவிக்ைக ணிைய ங்கில் னியில் கட்ட ம்
தயாராக உள்ள பந்தல்கால் குழியில் 5 சுமங்கலிகள் (ேசர்ந் )






நவதான்யம், அட்சைத, நவரத்தினம், பஞ்சேலாகம் ேபாட ம்
குழியில் ங்கிைல நிற்க ைவத் மண் நிரப்ப ம், மண்ைண உ திப்ப த்த ம்
பந்தல் கா க்கு தாம் லம் ைவத் , ேதங்காய் உைடத் , பம் , தீபாராதைன காட்ட ம்
அபிேஷக நீைர ச்ெசடியில் விட ம்

 மணப்ெபண் அல்ல

மணமக

க்கு ந ங்கு இட ம்

சுபம்

 சுமங்கலிக

க்கு மரியாைத தாம் லம் தர ம்



ைஜப்ெபா ட்கள்

மஞ்சள் ள்
மஞ்சள் ெகாம்
குங்குமம்
வி தி
ெவல்லம்
சந்தனம் ள்
பன்னீர் ட்டி
நல்ெலண்ெணய்


25 கிராம்
25 கிராம்
25 கிராம்
சிறிய ெபாட்டலம்
25 கிராம்
10 கிராம்
25 மில்லி
100 மில்லி

நவதான்யம் கலப்
நவரத்தினம்
பஞ்சேலாகம்

25 கிராம்
ெபாட்டலம்

ல் உ ண்ைட
விளக்கு திரி
ெவற்றிைல
பாக்கு
ஊ வத்தி
கற் ரம்
தீப்ெபட்டி
கல்கண்
ய்ைம தாள் (டிஷ்
ெதான்ைன

1
1 கட்
50
50 கிராம்
1 பாக்ெகட்
25 கிராம்
2
50 கிராம்
ேபப்பர்) 1 கட்
12

தைல வாைழ இைல
வாைழப்பழம்
உரித்த ேதங்காய்

2
12
2

தரமான பச்சரிசி
(மைண அடியில் ேபாட)
பச்ைச ங்கில் ெகாம்

1 கிேலா
9 அடி

மாைல
ச்சரம்
உதிரிப் க்கள்
அ கன் ல்

1
15 ழம்
சிறிதள

 பசுவிற்கு தானம்
ேகா ைம தவி
ெவல்லம்

2 கிேலா
250 கிராம்

சிவப் ரவிக்ைக ணி
(பந்தக்காலில் கட்டிட)
1

பாய் காசு

1

21

 வீட்டில் இ ந்
பித்தைள கலச ெசாம் (அபிேஷகம் ெசய்ய)
பால், தயிர்
காமாட்சி விளக்கு, எண்ைணய் ட்டி
மணி, தீபகலசம்,
குத் விளக்கு 2, க்காலி,
மண் அகல், பஞ்சபாத்திரம், உத்திரணி
சிறிய கிண்ணம் 3, மரமைண 2
மைணேமல் ணி
பைழய ெசய்தித்தாள், ைக ைடக்க ணி
கத்திரிக்ேகால்,
ேதங்காய் உைடக்க கத்தி
மாவிைல ெகாத்
சுமங்கலி ந ங்கு மரியாைத தாம் ல ெபா ட்கள்
ஆரத்தி பாடல்கள் ஒலிவட் (CD)

கடப்பாைர
கயி

தய

வைகயறா

ெசய்
பா

கைடசி ேநரத்தில் பந்தக்கால் ைஜக்கு ேராகிதைர அைழக்காதீர்கள்
சரவண சர்மா

பைழய தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்-பஞ்சாங்க கணணம்

எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 98403 69677 (ெதாடர் ேநரம்: பகல் 1 மணிக்கு ேமல்)
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com

இைணயம்: www.prohithar.com

www.thanigaipanchangam.com

