ன்யாவசனம் - சாந்தி ேஹாம ெபா



ைஜப்ெபா ட்கள்

மஞ்சள் ள்
மஞ்சள் ெகாம்
குங்குமம்
வி தி
ெவல்லம்
சந்தனம் ள்
பன்னீர் ட்டி
ஆவின் ெநய்
நல்ெலண்ெணய்
நவதான்யம் கலப்
தரமான ேதன் ட்டி
ல் உ ண்ைட
விளக்கு திரி

25 கிராம்
25 கிராம்
25 கிராம்
சிறிய ெபாட்டலம்
25 கிராம்
10 கிராம்
25 மில்லி
200 கிராம்
100 மில்லி
25 கிராம்
சிறிய 1
1
1 கட்

தைல வாைழ இைல
வாைழப்பழம்
எ மிச்ைச
மட்ைட ேதங்காய்
உரித்த ேதங்காய்
தரமான பச்சரிசி

2
12
2
1
2
1 கிேலா



வைகயறா

மாைல (ந த்தர அள )
1
ச்சரம்
10 ழம்
உதிரிப் க்கள்
250 கிராம்
அ கன் ல், ளசி, வில்வம்

மஞ்சள் ரவிக்ைக
5 ₹ நாணயம்

2 கிேலா
250 கிராம்
ணி

ல்
ெவற்றிைல
பாக்கு
ஊ வத்தி
கற் ரம்
தீப்ெபட்டி
தர்ைப ல்
உமி ெபாட்டலம்
அரசன் சுள்ளி
ஓம திரவியம்
சாம்பிராணி
கல்கண்
சிறிய கத்தி
ய்ைம தாள் (டிஷ்
பாக்கு ெதான்ைன

2
50
50 கிராம்
10 கிராம்
1
சிறிதள
1
சிறிய கட்
சிறிதள
10 கிராம்
50 கிராம்
1
ேபப்பர்) 1 கட்
12

1
11

ன்யாவசனம்

ன்ேனற்பா

1

 வீட்டில் இ ந்
பித்தைள கலச ெசாம்
பசுவின் பால், தயிர், ேகாமியம், சாணம்
காமாட்சி விளக்கு, எண்ைணய் ட்டி
மணி, தீபகலசம்,
குத் விளக்கு 2, க்காலி,
மண் அகல், பஞ்சபாத்திரம், உத்திரணி
சிறிய கிண்ணம் 3, மரமைன 2
மைனேமல் ணி (ெவள்ைள)
பைழய ெசய்தித்தாள், ைக ைடக்க ணி
கத்திரிக்ேகால்,
ேதங்காய் உைடக்க கத்தி

மாவிைல ெகாத் , ேவப்பிைல ெகாத்
தட்டில் மணல்
ந ங்கு மரியாைத தாம் ல ெபா ட்கள்

 பசுவிற்கு தானம்
ேகா ைம தவி
ெவல்லம்

ள் பட்டியல்

ஆரத்தி பாடல்கள்

கைடக்கு ெசல் ம் ெபா
ணி ைப ெகாண் ெசல்ல ம்

ன்தயாரிப்

 தாய்மாமன் தல் மரியாைத:
பாவாைட - தாவணி ணி தயாராக ைவத்தி க்க ம்
 தைல வாசற்படிக்கு மாவிைல ேதாரணம் கட்டி மஞ்சள் குங்குமம் இட ம்
 வாசல் & ைஜ இடத்தில் 8 இதழ் தாமைர ேகாலம் ேபாட ம்
 ைஜ அைறைய தயார் ப த்த ம், பித்தைள ெபா ட்க க்க க்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட ம்
 நட்சத்திரம், இராசி, ேகாத்திரம், குலெதய்வம், ன் தைல ைற ெபயைர அறிய ம்
 வாசலில் கால் அலம்ப வாளியில் நீர் மற் ம் ெசாம்
 ைஜயின் ெபா
பா காப்ைப ன்னிட் பாலியஸ்டர் ணிகைள உ த்த ேவண்டாம்.
 பட்டியலில் உள்ள ெபா ட்கைள தயாராக ைவக்க ம்
 வாைழப்பழத்ைத பிளாஸ்டிக் ைபயில் ைவக்கேவண்டாம்
 5 சுமங்கலிகள் ந ங்கு ைவக்க ேதைவ (தாயார் நீங்கலாக)
 ைகப்பட கைலஞர் ஏற்பா
ேவண்

ேகாள்:

 ப்பைடந்த ெபண் சி மியாக இ க்கும் நிைலயில் படிப் , மனநிைல பாதிக்காதபடி மிக
எளிைமயாக
நடத்த ம்.
அதிக
எண்ணிக்ைகயில்
உறவினர்,
நண்பர்கைள
அைழக்கேவண்டாம்.
 3ம்நாள் தைலக்குளியல் பின்னர் பள்ளிக்கு அ ப்ப ம். ன்னியாவசனம் அன்
ேதைவப்படின் பள்ளி வி ப் கூற ம்.
பைடயல்


ன்யாவசனம் டிந்த ம் ந வீட்டில் சர்க்கைர ெபாங்கல் ைவத் பைடக்க ம்
 சூரிய வழிபா நடத்தி, காகத்திற்கு பிரசாதம் பைடத்த டன் வி ந்ைத வக்க ம்
 ஓட்டலில் உண ஏற்பா ெசய்தி ந்தா ம் பைடய க்காக வீட்டில் சர்க்கைர ெபாங்கல் ெசய்ய ம்
ேகா

ைஜ

மற்

ம் அன்னதானம்

 ேகா ைம தவி 2 கிேலா, ெவல்லம் 1/4 கிேலா, வாைழப்பழம் 3 ஆகியவற்ைற கலந்
ந்திய
நாேள ஊற ைவத்
ைஜ அன் காைலயில் பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம்
 அன்றய தினம் ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் உள்ளவர்க க்கு ஒ ேவைள உணவிற்கு தானம்
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி

: 2226 4151, 2226 4152
: 2276 1658, 98410 08325
: 94444 94657, 94448 08915
: 2276 1889, 94440 00889
: 2276 0612, 2233 3214

சங்கரமடம் ேவதபாடசாைல - குேராம்ேபட்ைட
சிவாகம ேவதபாடசாைல - டிச்சூர்
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாடசாைல

: 944413 9934
: 65129744, 94443 12367
: 2239 7567, 94440 47567

 ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல்
தட்சைன.

.2000 (ெவளி ர் எனில் ேபாக்குவரத்

ெசல

தனி)

