ஓம் கணபதி

கிரஹப்பிரேவச
(அைனத்

ைண

ன்தயாரிப்

பக்கங்கைள ம் அச்சிட ம்)

இந்த ன்ேனற்பா விளக்கம் கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் கணபதி, ல மி, குேபர, நவக்கிரக, வாஸ் ேவள்வி(ேஹாமங்)க க்கும்
ெபா வான . கிரஹப்பிரேவசம் சம்பிரதாயப்படி, தர்மத்தின் அடிப்பைடயில் மிக ம் னித தன்ைம டன் தரமாக அைமய ேவண் ம்
என்கிற நல்ல எண்ணத்தில் திட்டமிடல், ஒ ங்கிைணப்ப
மற் ம் ெசயல்ப வ
குறித்
இங்கு விரிவாக தரப்பட் ள்ள .
ஈ பாட் டன் தங்களிள் ஒத் ைழப் டன் நாம் கூடி இைறய ளால் கிரஹப்பிரேவச நிகழ்ச்சிைய ெவற்றியைடய ெசய்ேவாம்
னிதப்ப

த்

தல்

 ைஜ
வங்கும் ேநரத்திற்கு 4மணி ேநரம் ன்னதாக இடத்ைத சுத்தம் ெசய்ய ம்
 தைல வாசற்படிக்கு மாவிைல ேதாரணம் கட்டி. மஞ்சள் குங்குமம் இட ம்
 வாசல்படி மாைல சாற்ற ம்
 வாசல், உட் றம், ைஜயைறயில் 8 இதழ் தாமைர ேகாலம் ேபாட ம்
 ைஜ ெசய் ம் இடம் ஈரம் இல்லாமல் இ க்க ேவண் ம்

ேதைவயான ெபா ட்கள்: மாயிைல ெகாத் , சணல் கயி , சுத்தியல், கம்பி ஆணி 4,சணல் ேகாணி 5, மிதியடி 2.
மணிதவளம் : ேமற்கண்ட பணிக்கு 1 ஆண் 1 ெபண் ேதைவ
ேகா

ைஜ

 பசு ம் கன் ம் கிைடக்காத நிைலயில் ெவள்ளியில் ஆன பசு கன் அல்ல ேகாமாதா படத் டன் பிரேவசிக்க ம்
 பசுைவ வீட்டி ள் அைழத் வ பவர் குளித் , தி மண் / வி தி இட் ேவஷ்டி ண் கட்டியி க்க வலி த்த ம்
 பசு ம் கன் ம் ைஜக்கு 2 மணி ேநரம் ன்னதாக ேதைவ
 பசுவிற்கு
ெவள்ைள ேவஷ்டி 4 ழம், கன் விற்கு ண்
 ேகா ைம தவி 2 கிேலா, அரிசி1/2 கிேலா, ெவல்லம்1/2 கிேலா, வாைழப்பழம் 6
பஞ்சகவ்யம்
 பசும் பால் 2 லிட்டர் (பால் காய்ச்ச உட்பட)
 பசும் தயிர்
100 மிலி
 பசுவின் ேகாமயம் , சாணம், விரட்டி தரமாக கிைடப்பதில்ைல எனேவ தவிர்க்க ம். (கைடயில் விற்கும் ேகாமியம் தவிர்க்க ம்)
ைஜப்ெபா

ட்கள்

 பட்டியலில் உள்ள அைனத் ெபா ட்க ம் ேதைவ
 பட்டியைல ம் வாங்கிய ெபா ட்கைள ம் ஒப்பிட் சரி பார்க்க ம்
 ேதங்காய் அள கலசத்தின் வாய்க்கு ஏற்ப சிறியதாக இ க்கேவண் ம்
 ைஜப்ெபா ட்கைள 2 மணி ேநரம் ன்னதாக ைஜ இடத்தில் ேசர்ப்பிக்க ம்
 தாம்பாளம் 5, குடத்தில் நீர், டம்பளர் 5, எவர்சில்வர் கப் 4,
 சாணம் அல்ல மஞ்சள் சிய ெசங்கல் 18, மணல் 1 பாண்
பால் காய்ச்சுதல்
 திய அ ப்ைப க வி மஞ்சள் குங்குமம் இட ம், மணல் நிரப்பி அதன் ேமல் அ ப்ைப ைவக்க ம்
 2 கிேலா விறகு சுள்ளி ேதைவ (சில சூழலில் எரிவா அ ப் , மின்காந்த அ ப் ம் பயன்ப த்தலாம்)
 பால் காய்ச்ச திய பால் பாத்திரம் அள டன் வாங்க ம்.
 தன் ைறயாக மட் ம் திய மண் அ ப் ெகாண் பால் காய்ச்சுதல் நன்
 மஞ்சள் கயிற்றில் மஞ்சள்ெகாம் கட்டி பாத்திரத்தில் கட்ட ம்
 பால் ெபாங்கிய டன் அதில் சர்க்கைர, ஏலம், குங்குமப் ேபாட் பைடக்க ம்
 ேமற்கண்டைவ தயார் ெசய்ய 20 நிமிடம் ஆகும், 1 ெபண் ேபா ம்
 ேஹாம குண்டத்தி
ந் ெந ப் எ க்க இடிக்கி ேதைவ
 பால் காய்ச்சிய டன் அேத ெந ப்பில் சர்க்கைர ெபாங்கல் ெசய்தல் நன் .
 சர்க்கைர ெபாங்கல் ெசய்ய ெவல்லம்,
அரிசி, ந்திரி, திராட்ைச, ப ப்
த்தகம்
மைன குவிழா அன் விநாயகர் அகவல், ேதவாரம், தி வாசகம், திவ்யபிரபந்தம், சிவ ராணம்,தி ப் கழ், கந்தசஷ்டி கவசம்,
பகவத்கீைத, இராமாயணம், மகாபாரதம் ேபான்ற த்தகங்கைள ந வீட்டில் ைவத் வழிபட் மாைலயில் தீபம் ஏற்றியபின் படிக்க ம்
ேமற்படி த்தகங்கள் இல்ைல எனில் தவறாமல் தியதாக வாங்க ம்.
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ைசவ - ைவணவ இலச்சிைன
 தைலவாசலில் ஓம், சங்கு சக்கரம், சிவ வடிவம் ெபா த்த ம்
 தைலவாசல் ேமல் தனல மி சின்னம் நன்
க்கியமானைவகள்
 கத்தரிக்ேகால், ேதங்காய் உைடக்க கத்தி, ப்ேள , சைமயல்கத்தி
ணி - மாைல


ணி மைணயில் அமர்ந்த டன் வாழ்த்தி தரப்ப ம் உ த்திய டன் மாைல சாற்றிய பின்னர் பிள்ைளயார் ைஜ

வங்கும்

தீபம் ஒளிர் விடல்
 கிரஹப்பிரேவச ைஜகள் நிைற ெப ம் வைர தீபம் மங்களகரமாக ஒளர்விட ேவண் ம்
 இதற்கு ஒ ெபண் ெபா ப் ஏற்க ேவண் ம், ேதைவயான அள நல்ெலண்ெணய், கரண்டி
வரிைச தட்

டன் பிரேவசம்

அ கில் உள்ள ேகாயில் வாசலில் இ ந்
ைஜ வங்கும் 2 மணி ேநரம் ன்னதாக றப்பட்
வரிைச தட் கள் 9 ( ன் நாள் இரேவ தயார் ப த்தி ைவக்க ம், தயார் ெசய்ய1 மணி ேநரம் ஆகும்)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

வீட்டில் பிரேவசம் ெசய்ய ம்.

காமாட்சி விளக்கு[ ெபாட்
ைவத் ] காற் அடித்தால் அைணயாமல் இ க்க குடம்
திய விநாயகர், சரஸ்வதி, ல மி, படம்[ெபாட்
ைவத் ]
சிறிய கப்பில் சர்கைர, ளி, ப ப் 4 வைக, மிளகாய், உப் , அரிசி, தவி
ெவற்றிைல, பாக்கு, மஞ்சள் ெகாம் , சுன்னாம் , ச்சரம், வாைழப்பழம்
தம்பதி திய ணி, மாைல
மஞ்சள் சிய ேதங்காய் 5
ஐந் வித பழங்கள்(தலா 1)
மஞ்சள் ள், குங்குமம், பன்னிர், கற்கண் , சந்தனம்
சிறிய குடத்தில் நீர்

குறிப் : வாிைச எ க்க ெபண்கள் ேபா மான எண்ணிக்ைக இல்லாத ெபா
வரேவற்

மற்

வாிைச எண்1, 2,3, 4, 5 மட் ம் ேபா ம்

ம் உபசரிப்

 வி ந்தினைர வரேவற்க நன்கு அறி கமானவர் நன்
 அன்பான வரேவற் க்கு ெபரியவர்கள் ஒ வைர வாசலில் நியமிக்க ம்
 பன்னீர் ெசாம் , சந்தனக்கிண்ணம், குங்கும சிமிழ், ைடமண்ட்கற்கண் , ேராஜா , ேமைஜ விரிப் , ங்ெகாத்
 வரேவறப் இடத்தில் விைளயாட் த்தனமான சிறார்கைள நியமிக்கேவண்டாம்
 வரேவற்ப் மிக ம் ெகௗரவமான , மரியாைதக்குரிய
 நிகழ்ச்சி டி ம் வைரயில் வ பவர்கைள கமலர்ச்சி டன் வணக்கம் ெச த்தி வரேவற்க ம்
தாம் லம் ைப தந் நன்றிகூறி வாசல்வைர வழிய ப்ப ம்
 வி ந்தினர் விைடெப ம் ெபா
 கிரஹப்பிரேவச வி ந்ேதாம்பலில் வரேவற்ப் மிக ம் க்கியமான
அன்பளிப்
அன்பளிப் கைள எ த 40 பக்கம் ேகா
இட

ய்ைம / உடல்

ேபாட்ட ேநாட் , ேபனா,

ணி ைப, ரப்பர் ேபன்ட் மற் ம் ெபா ப்பாளர்

ய்ைம

 ைஜ ெசய் ம் இடத்தில் ஈரம், எண்ெணய் ைடக்க பைழய ணி, ேகாணி ேதைவ
 குப்ைப ேபாட குப்ைப கூைட அல்ல பிளாஸ்டிக் ைப
 திய மிதியடி, பைழய ெசய்தித்தாள்
 உண உண்ட பின் ைக க விட சரியான இடத்ைத ேதர் ெசய்ய ம், ைடக்க டவல் அல்ல டிஷ் ேபப்பர்
 வ ைக த பவர்கள் பயண்ப த் ம் வைகயில் கழிவைறைய தயார் ப த்த ம். ேபா மான அள நீர், வாளி, ஜக்கு
கிரஹப்பிரேவசம் அன் குப்ைபகைள, எச்சில் இைலகைள வீட்டின் ன்பகுதியில் ெகாட்டாமல் பிளாஸ்டிக் ைபகளில் ேபாட்
டிைவத்
ைறப்படி சுகாதார பணியாளர்கள் உதவி டன் ம நாள் அப் றப்ப த்த ம், இதனால் இல்லத்தின் னித ம், அழகும்
பா காக்கப்ப ம்.

குறிப் : அைனத் கழிவைறகைள ம் டிவிட்டால் காைலயில் வ ைக த ம் நீரிழி ேநாயாளிகள், ெபண்கள்,
குழந்ைதகள் மிக ம் அவதிக்குள்ளாவார்கள், வாஸ் என்கிற காரணம் காட்டி வி ந்தாளிக க்கு சிரமம் தரேவண்டாம்
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அவசர கால ேதைவ
 மின் தைட ஏற்பட்டால் சமாளிக்க 2 ெபட்ராமாஸ் விளக்கு அல்ல அவசரகால மின்விளக்கு (Emergency Light)
 டார்ச் ைலட், எலக்டிரிக் ெடஸ்டர், இன்ஸ்ேலஷன் ேடப், ஒ
ண் ஒயர்
 தல் உதவி ெபட்டி (பலர் கூ வதால்)
 திடீர் என ஏற்ப்ப ம் மின்தைட நீக்கும் வைகயில் ைஜயின் ெபா
மின் பணியாளைர இ க்க ெசால்ல ம்
ைக
ைஜயின் ெபா
எதிர்பாராத விதமாக ைக அதிகமானால் சிலரின் உடல்நிைல நலன்க தி
மின்விசிறி ேதைவ (Table Fan and Extension Wire Switch Box)
சில்லைர காசுகள்

(

ைஜ

வங்கும்

 ெவள்ளி காசு 5 கிராம் : 2 எண்ணிக்ைக (வாஸ்
1

பாய் காசு :

ன்னர்

ேராகிதர் வசம் தர

சாந்தி தானம்)

48 + 108 (லட்சுமி ைஜ மற்றம் அர்ச்சைன)

 5

ைகைய ெவளிேயற்ற ேமைஜ

ம்)

பாய் காசு : 9 (நவக்கிரக ைஜ)

 50 காசு

: 9 (தி ஷ்டி சனி)

ைறைமகள் - சம்பிரதாயம்
கிரஹப்பிரேவசத்திற்கான ைறகள் மட் ம் கைடப்பிடிக்கப்ப ம், தங்களின் கு ம்பத்தில் சம்பிரதாயங்கள் கூ கலாகேவா அல்ல
நீக்கம் இ ப்பின் ன்னதாக ேராகிதர் வசம் ெதரியப்ப த்த ம்
ேராகிதர் விபரம்
 குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் ேராகிதர் வ ைக த வார்
 ன்னாள் இர தங்கும் சூழலில் ேராகிதர் உண : எண்ெணய் இல்லாத சப்பாத்தி அல்ல இட்லி
 உதவி : ேராகித க்கு ெபா ட்கைள எ த் தர ெந க்கமான உறவினர் ஒ வைர அ கில் இ க்க ெசால்ல ம்
நல்ல ேநரம்
 கிரஹப்பிரேவஸம் ேநரம் (லக்னம்) எல்லா நட்களி ம் அதிகாைலயில் வரா . சிலநாட்களில் பகல் ெபா தி ம் வ ம்
 அதிகாைல பிரம்ம கூர்த்தம் என்ப அைனத் நாட்களி ம் சுபநாளாக ம் கிரஹப்பிரேவஸத்திற்கு உகந் ம் இ க்கா .
 கரிநாள் என்ப சூரிய உதயதிற்கு பின்னர் சூரிய மைற வைர மட் ம் கணக்காகும்.
 குறித்த நல்ல ேநரத்தில் ைஜைய வக்கி நிைற ெசய்ய நன்கு திட்டமிட ம்
 நல்ல லக்னத்தில் பால் ெபாங்குதல் க்கியம்
தி

ஷ்டி பரிகாரம்

 தி ஷ்டி பரிகாரம் சுற்றி உைடக்க கட்டிடம் கட்டிய ெதாழிலாளி குளித் தி நீ
சியவர் ேதைவ
 பாதசாரி, வாகன ஓட்டிகளின் பா காப்
ன்னிட்
சணிைய ந சாைலயில் உைடக்ககூடா என்
கவனம் ெச

த்

வலி

த்த ம்

தல்

 ைஜ வங்கிய டன்
ஈ பா டன் ைஜ ெசய்ய ஏ வாக நன்கு திட்டமிட ம்
 வ ைக த ம் வி ந்தினைர உபசரிக்க வரேவற்க நன்கு அறி கமானவைர நியமிக்க ம்
பாத

ைஜ

 தாய், தகப்பனார் இ வ ம் பாதபைஜ ெசய் பின்னர் ைஜ வக்குவ நன்
 தங்களின் ேகாத்திரம், குல ெதய்வம் அறிய ம். கு ம்பத்தினர் நட்சத்திரம், இராசி அறிய ம்
தண்ணீர்
 மின்தைடைய

ன்னிட்

ன்னாள் இரேவ ேபா மான அள

நீைர ேசமிக்க ம்

மங்கள இைச
 நாதஸ்வர ேமளம் ஏற்பா

அல்ல

மங்கள இைச, ேதவாரம், பக்திப்பாடல்கள் ஒலிவட்

ேதைவ

மனிதவளம்
 2 ஆண்கள் மற் ம் 2 ெபண்கள் இைட விடா
© கிரஹப்பிரேவஸ
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ஈ பா டன் ெசயல்பட்டால் ேபா ம் நிகழ்ச்சிைய ெவற்றிகரமாக நடத்திடலாம்

மற் ம் ெபா ள் பட் யல் - பா
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தர்மம்
கிரஹப்பிரேவசம் அன்றய தினம் ஆதரவற்ேறார், ஊன ற்ேறார்,
திேயார் இல்லங்களில் உள்ளவர்க க்கு ஒ
ேவைள
உணவிற்கு ஏற்பா ெசய்யலாம், நல்ல நிைலயில் மீதம் உள்ள உண கைள குறித்த ேநரத்தில் ேமற்படி இல்லங்க க்கு தரலாம்
ஆதரவற்ேறார் இல்ல ெதாைலேபசி எண்கள்

ஆதீஸ்வரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி
சிவாகம ேவதபாட சாைல
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல
காயத்ரி ஞானவாபி (ஆதரவற்ேறார் இ தி சடங்கு)

: 94444 85491
: 2226 4151, 2226 4152
: 2276 1658, 98410 08325
: 94444 94657, 94448 08915
: 2276 1889, 94440 00889
: 2226 0612, 6544 6378
: 2276 0612, 2233 3214
: 65129744, 94443 12367
: 2239 7567, 94440 47567
: 22212984, 2238 3333

ஷாமியானா பந்தல் / மின்அலங்காரம், மின் விளக்கு
 வாசலில் வாைழ மரம், கப் பந்தல், ேதாரணம்
 அமர்வதற்கு ஜமகாளம் , ேசர், ேமைஜ, ஷாமியானா பந்தல்,
 மின்அலங்காரம், மின் விளக்கு (குழந்ைதகள் ைகெதாடாத வைகயில், மின்அதிர்ச்சி ஏற்படாவண்ணம் பா காப் டன் )
ணிகள் (

ணிகைள

ணிக்கைடயில் மட்

ம் வாங்க

ம்)

 ைஜயின் ெபா
“பா காப்ைப ன்னிட் ” பாலியஸ்டர், ைநலான் ணிகைள உ த்த ேவண்டாம்.
 பாரம்பரிய, கலாசார ஆைட உ த்த ம்
 ைஜயில் பயன்ப த் ம் ணிகள் ப த்தியில் மட் ம் வாங்க ம், பாலியஸ்டர் கட்டாயம் தவிர்க்க ம்
“ைகத்தறி கதர்

ணி வாங்கி ஏைழ ெநசவாளியின் ஒ

நாள் உணவிற்கு வழி ெசய்ேவாம்” - மகாத்மா காந்தி

ேபாக்குவரத்
ெபா ட்கைள ெகாண்
ேவன் ஏற்பா ெசய்யலாம்
ரிந்

ெசல்ல,

வ ைக த பவர்கைள அைழத் வர, அ

ப்பி ைவக்க ேதைவப்படின் வசதிக்ேகற்ப கார்,

ணர்

ெசய்யக்கூடிய ைஜயின் ெபா ள் அறிய தமிழ் வழி விளக்கம் தரப்ப ம் இதறகு கூ தலாக 2 மணி ேநரம் ஆகும். 1 மாதம்
ன்னர் ேராகிதர் வசம் ஒப் தல் ெபற ம்
ேசைவ தரம்
 மிக அதிக தரத் டன் நிகழ்ச்சியிைன பைடக்க அைனத்
யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
 ேராகிதரின் ேசைவயில் குைறகள் இ ப்பின்அவசியம் ெதரிவிக்க ம் இ ேமன்ைமயைடய, ெசம்ைமப த்த உத ம்
 அைனத் விதமான விமர்சனங்க ம் வரேவற்கப்ப கிற
ைகப்படம்
 பசுைமயான நிைன கள் நல்ல ைறயில் பதி ெசய்ய ெதாழில் ைற ைகப்படக்கைலஞைர ஏற்பா ெசய்ய ம்
வீட்டில் உள்ளவர்கேள படம் எ ப்ப
ைமயாக ம், தரமாக ம் அைமவதில்ைல இதனால் நிகழ்ச்சியில் கவனம் ெச த் வ
மற் ம் வ ைகதந்த வி ந்தினர்கைள உபசரிக்க இயலா
எச்சரிக்ைக
டிவைடயாத பா காப்பற்ற ஆபத்தான கட் மான பகுதிக க்கு
தகுந்த பா காப் ஏற்பா ெசய்ய ம், எச்சரிக்ைக பட்ைடைய கட்ட ம்,
தைரயில் உள்ள தண்ணீர் ெதாட்டி, கழ நீர் ெதாட்டிகைள பா காப்பாக
த தவி, ைஜ கால பா காப்
தரவிறக்கம் ெசய் பலன்ெபற ம்.
© கிரஹப்பிரேவஸ
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குழந்ைதகள், வ ைக த பவர்கள்
த தவி ெபட்டி ேதைவ.
ட ம்

ன்ேனற்பா , அவசரகால ைகேய கள் என

மற் ம் ெபா ள் பட் யல் - பா

ைழயாமல் இ க்க

இைணய தளத்தில் தமிழில் தரப்பட் ள்ள ,
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குறிப் கள்
 பசு-கன்
ந்திய நாள் இரேவ வரவைழத் கட்டி ைவத்தல் நன்
 வீடிேயாகாரர், ைகப்பட கைலஞர் வசம் ேகா ைஜ ேநரத்ைத குறிப்பிட ம்
 ணிைய ணிக்கைடயி ம், அரிசிைய அரிசிகைடயில் மட் ம் வாங்க ம் அப்ெபா
தான் தரமாக இ க்கும்
 த் ணர்ச்சிக்காக அதிகாைலயில் காபி அல்ல டீ ஏற்பா
 கைடசி ேநரத்தில் கிைடக்காத ெபா ட்க க்காக அைலச்சல் படாமல் இ ப்பைத ெகாண் மனநிைற டன் ெசய்ேவாம்
 பழங்கள் ெகட் ப்ேபாகாமல் இ க்க பிளாஷ்டிக் ைபயில் ைவக்கேவண்டாம். திறந்த நிைல அல்ல குளிர் பதனியில் ைவக்க ம்
ெபயர் - நட்சத்திரம்
தங்களின் கு ம்பத்தினர் அைனவர
ெபயர், நட்சத்திரம், ராசி, ேகாத்திரம் ஆகியவற்ைற வய
வரிைசப்ப த்தி எ தி ைஜ வங்கும் ன்னர் ேராகிதர் வசம் தர ம்

ப்

அடிப்பைடயில்

ேஹாம குண்டம் கைலத்தல்
ைஜ ம நாள் அல்ல
ன்றாம் நாள் காைலயில் சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர் குளித் சாமிபடத்திற்கு தீபாராதைன ெசய்
பின்னர் வடகிழக்கில் (ஈசான்ய ைல) உள்ள ெசங்கைல கைலத் பின் மற்ற ெசங்கல்கைள ம் அப் றப்ப த்த ம்
சாம்பைல தனியாக எ க்க ம், பைழய ணிைய இரண்டாக மடித் அதில் சாம்பைல ெகாட்டி ட்ைடக்கட்டி அைத ஒ தட்டில்
தட்ட ம், தட்டில் வி ம் ண்ணிய சாம்பைல வி தியாக பயண்ப த்த ம், மீதம் உள்ள சாம்பைல ச்ெசடி அல்ல மரத்தின் அடியில்
ெகாட்ட ம்.
ேஹாமத்தில் இட்ட சில்லைர காசுகைள பண அலமாரி , ைஜ அைறயில் ைவக்க ம்
தி

க்ேகாயில் வழிபா

கிரஹப்பிரேவசம் அன்
தைலவாசலில் இ ற ம் விளக்கு ஏற்ற ம், அ கில் உள்ள சிவன் அல்ல ெப மாள் ேகாயி க்கு
ெசன் கு ம்பத்தினர் ெபயரில் அர்ச்சைன ெசய் வழிபட ம். வீ தி ம்பிய உடன் கு ம்ப அங்கத்தினர் கூட்டாக அமரந் பக்தி
த்தகத்ைத படிக்க ம்
தங்கள் ர்வீக கிராமத்தில் உள்ள வசதியற்ற ேகாயி க்கு எண்ெணய் /ஒ மாத மின்கட்டணம் தந் உதவி ங்கள். ஆகமவிதிப்படி
குளத் டன் கூடிய பழைமயான ேகாயி க்ேக ன் ரிைம தர ம்
ேவண்

ேகாள்

கிரஹப்பிரேவசம் ெதாடர்பான தங்களின் ஐயங்க க்கு
விளக்கம் ேதைவப்படின் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல் ெதாைலேபசியில்
அைழக்க ம், காைல ேவைளகளில் ைஜயில் இ க்கும் ெபா
ெதாைலேபசி அைழப் க க்கு பதில் அளிக்க டியாத சூழல்
என்பைத பணி டன் ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன். ேம ம் ைஜ ேநரங்களின் என ைகத்ெதாைலேபசி இயக்கம் நி த்தப்பட்டி க்கும்
பைழய வீட்டிலி

ந்

வீட்டிற்கு ெகாண்

( றப்ப ம்
பித்தைள கலச ெசாம்
குத் விளக்கு 2
காமாட்சி விளக்கு
எண்ெணய் ட்டி
பன்னீர் ெசாம்
சந்தன கிண்ணம்
குங்கும சிமிழ்
தட் , மணி, தீபக்கலசம்
பஞ்சபாத்திரம், உத்திரனி
தாம்பாள தட் 5 + 11 வரிைச
சிறிய கப் 11
மர மைண 3
மைண ேமல் ணி
பைழய ெசய்தித்தாள்
குப்ைப ேபாட பிளாஷ்டிக் ைப

© கிரஹப்பிரேவஸ

ன்ேனற்பா

ன் சாிபார்க்க ம்)

பைழய ணி, ேகாணி
கத்திரிக்ேகால்
ப்ேள , சைமயல் கத்தி
ேதங்காய் உைடக்க கத்தி
பக்ெகட் 1, ஜக்கு 2
ேகாலமா , வண்ணக்ேகாலம்
மாவிைல ெகாத் , ேதாரணம்
ஆணி3 , சுத்தியல்
பசும்பால், தயிர், ேகாமியம்
சாணம், விரட்டி
பால் 1 லிட்டர், பால் பாத்திரம்
சர்கைரெபாங்கல் ெபா ள்
கரண்டி 2, திய அ ப்
விறகு சுள்ளி 5 கிேலா
ெந ப் எ க்க இடிக்கி
மின் அ ப் , காந்த அ ப் ,
எரிவா அ ப்

மற் ம் ெபா ள் பட் யல் - பா

வரேவண்டியைவ

எமர்ெஜன்சி ைலட் 2, டார்ச்ைலட்
மங்கள இைச- ேதவார பாடல்
ேடபிள் ஃேபன், ைகவிசிறி
அன்பளிப் தாம் ல ைப

ைகேபசி சார்ஜர்

ெசங்கல் 9 - மணல் 1 பாண்
குடிநீர், டம்பளார்
ஜமக்காளம், பாய்
சில்லைர காசுகள்
ைஜ பட்டியல் ெபா ட்கள்
ேகமிரா
டர்கி டவல் ெபரிய 2
பக்தி த்தகங்கள்
விநாயகர் - சரஸ்வதி -ல

சரவண சர்மா - 9840369677 www.prohithar.com
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நிகழ்ச்சி நிரல்

ேததி :

நாள்:

ேநரம்:

ேகா ைஜ
கணபதி ேஹாமம்
கணபதி 108ஆவர்த்தி
வாஸ் 11 ஆவர்த்தி
பஞ்சேலாகபாலகர், அஷ்டதிக் பாலகர் ேஹாமம்
லட்சுமி குேபர ேஹாமம் 8ஆவர்த்தி
நவக்கிரக ேஹாமம்
ெஜன்ம நட்சத்திர சாந்தி ேஹாமம்
சர்வ காயத்ரி ேஹாமம் 11
குல ெதய்வ தியான மந்திரம், காயத்ரி ேஹாமம் 5

சிலநாட்களில் கிரஹப்பிரேவஸ ெசய்ய உகந்த (லக்ன) ேநரம் சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் பகலி ம் ஏற்ப ம்.
எல்லாநாட்களி ம் அதிகாைலயில் கிரஹப்பிரேவஸ லக்னம் இரா என்பைத கவனிக்க ம்.
இ

குறிப் : சரியான இலக்னத்தில் பால் காய்ச்ச ேவண் ம் என்பதால் ேநரம் இல்லாத நிைலயில் ஆவர்த்திகள் எண்ணிக்ைக குைற ம்,
அப்ெபா ைதய சூழல் ெபா த்ததாகும். எனேவ நிகழ்ச்சிகள் குறித்த ேநரத்தில் வக்குவ மிக ம் க்கியமான .

இடத் ய்ைம, ேகாலம் இடல், ேதாரணம்-மாைல சாற்றல்
 ேகா ைஜ ஏற்பா
 ேகாவி க்கு ெசன் வ தல்
 வரிைச தட் ஏற்பா
 மிக க்கிய உறவினர் வ ைக
க்கிய காரணங்களாக விளங்குகிற
ஆகியைவேய ேநரம் தாமதத்திற்கு மிக
கிைடத்த விைடயாகும் என்பைத இங்கு குறிப்பி கிேறன்
ன்னாள் இரவில் ெபாம்ைம எரித்த டன் வீட்ைட க வி ய்ைமப்ப த் வ
சரிவர சுத்தம் ெசய்யாமல் உறங்கி வி கிறார்கள். இ
ம் நிகழ்ச்சி தாமதத்திற்கு
ெகாள்ள ம்

என்ப

என

ந்திய அ பவங்களில்

கட்டிட ெதாழிலாளியின் பணியாகும். ஒ சிலர்
க்கியமான காரணம் ஆகும் என்பைத கவனத்தில்

பால் ெபாங்குதல் - ஓர் விளக்கம்

(இதில் தங்கள் வி ப்பப்ப

எந்த

ைறைய ம் பயன் ப த்தலாம்)

ைற 1: கணபதி ேஹாமத்தின் நிைறவில் அக்னி எ த்
திய அ ப்பில் பால் காய்ச்சுதல், அ த்
சர்கைர ெபாங்கல் ெசய்
சூரிய க்கு பைடத்தல். இந்த ைறயில் ேஹாமத்தில் அவல், அ கம் ல், ெகாப்பைர, ேதங்காய்ஓ , ஓம திரவியங்கள் மட் ம்
அர்பணிக்கப்ப ம்.
ைற 2: பிரேவசம் ெசய்த டன் சாமி படங்களக்கு தீபாராதைன ெசய்த டன் அந்த கற் ர தீபத்ைத ைவத்
காய்ச்சி உடன் சர்க்கைர ெபாங்கல், சுண்டல் ெசய் அைத கணபதி ேஹாமத்தில் அர்பணித்தல்

அ ப்

ட்டி பால்

ேவ வீட்டில் இ ந் சைமத் ெகாண் வரப்ப ம் சுண்டல், ெபாங்கல், ெகா கட்ைட மற் ம் ெநய்ேவத்தியங்கள் ஆகியன
கிரஹப்பிரேவச ைஜயில் & ேஹாமத்தில் சாஸ்திரப்படி அர்பணிக்ககூடா .
ேமற்படி “ ைற 2” படி கிரஹப்பிரேவச இல்லத்தில் கு ம்ப அங்கத்தினரால் சைமக்கப்ப ம் ெநய்ேவத்தியங்கள் மட் ம் ைஜயில்
அர்பணிக்கப்ப ம்.
 ேராகிதர் வ ைக:

ன்னாள் இர

ேராகிதர் தட்சைண

6000

பட்டியலில் உள்ளபடி ெபா ட்கைள வாங்குவ தங்கைள சார்ந்த
ெபா ட்கைள வாங்கித்த ம் ஏற்பா எங்களிடம் இல்ைல
மாற்

ெதாைலேபசி எண்கள்:

சில இடங்களில் ைகேபசி இைணப் சரிவர கிைடக்கா
எனேவ அதிகாைலயில்
ெதாடர் ெகாள்ள கூ தல் ெதாைலேபசி எண்கைள தந் உதவ ம்.

பா

© கிரஹப்பிரேவஸ

ேராகிதர் தங்கைள எளிதாக தைடயின்றி

|| தரமான ேசைவேய குறிக்ேகாள் ||
சரவண சர்மா, பைழய தாம்பரம் பரம்பைர ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - தணிைக பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

ன்ேனற்பா

மற் ம் ெபா ள் பட் யல் - பா
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ªî£¬ô«ðC / ïèL : 2226 1742
¬èˆªî£¬ô«ðC : 98403 69677
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¹«ó£Aî˜-«ü£Fì˜
â‡ 9, 4õ¶ ªî¼, è™ò£‡ ïè˜,
î£‹ðó‹ «ñŸ°, ªê¡¬ù 600 045

AóýŠHó«õê‹ ªð£¼œ ð†®ò™
Ì¬üŠªð£¼†èœ

ð…êèšò‹

îóñ£ù ñ…êœ Éœ 100gm
îóñ£ù °ƒ°ñ‹
25gm
ñ…êœªè£‹¹
50gm
°‡´ ñ…êœ
50gm
MÌF CPò
Pkt 1
ï£ñ Å˜í‹
ð¡m˜ ¹†®
50 ml
ê‰îù‹
10gm
ïõî£¡ò‹ èôŠ¹ 100gm
ïõî£¡ò‹ îô£ 25gm
èŸÌó‹
25gm
á¶ðˆF
1Pkt
îóñ£ù ê£‹Hó£Q 20gm
ªï™ ªð£K
1Pkt
æñˆFóMò‹
Spl
àI ð£‚ªè†
1
ªñ¿°õˆF
2
FKË™
1 è†´
«î¡ ¹†®
20gm
Ë™è‡´
3
ÌË™
2
ªõŸP¬ô
50
ð£‚°
50gm
²‡í£‹¹
CPò¶
bŠªð†®
2
î˜¬ð ¹™
ªõ™ô‹
100gm
¬ìñ¡† èŸè‡´ 100gm
«ðK„ê‹ ðö‹
200gm
ªè£†¬ìð£‚° 9
ð£‚° ªî£¡¬ù 2ìü¡
Š«÷´
1
Üõ™, ªð£K, èì¬ô 100gm
ï£†´ ê˜‚è¬ó 100gm
ªè£Šð¬ó
1
º‰FK
50gm
Fó£†¬ê
50gm
ãô‹ Éœ
10gm
ð„¬ê èŸÌó‹
5 gm
b˜ˆî ªê†
ð®è£ó‹, è‹ðO èJÁ
è¼ƒè£L è†¬ì
îóñ£ù ªïŒ
250gm
Üóê¡ ²œO
4 è†´
ïõêIˆ¶
1 è†´
«è£ôñ£¾, ê£‚dv, 5 èô˜ ªð£®
æ‹, , ªèüôzI v®‚è˜
CPò èˆFK‚«è£™ 1

ð²‹ ð£™
ð²‹ îJ˜

© கிரஹப்பிரேவஸ

ன்ேனற்பா

i†®L¼‰¶
1L†ì˜
50 IL

ÞîóŠªð£¼†èœ
ï™ªô‡ªíŒ 1Kg
õ£¬ö Þ¬ô
9
õ£¬ö ðö‹
24
è™ò£í ÌêQ 1
â½I„¬ê ðö‹ 12
ðöƒèœ (îô£ 2) 5 õ¬è
ñ†¬ì «îƒè£Œ 2
àKˆî Iè CPò «îƒè£Œ 13
ð„êKC
5 Kg
¹¿ƒè™ ÜKC 1 Kg
«è£¶¬ñ îM´ 3 Kg
ªõ™ô‹
½ Kg

°ˆ¶ M÷‚° 2 è£ñ£†C M÷‚°
ñ‡ Üè™ 4ð¡m˜ ªê£‹¹
ê‰îùA‡í‹, °ƒ°ñ CI›
õó«õŸ¹ «ñ¬ü õ¤ó¤Š¹
î†´, ñE, bð‚èôê‹
ð…êð£ˆFó‹ àˆFóQ
î£‹ð£÷ î†´ 15,
CPò èŠ 5
ñó ñ¬í 3, ñ¬í «ñ™ ¶E
â‡ªíŒ ¹†® + èó‡®
ªï¼Š¹ â´‚è Þ´‚A
ð¬öò ªêò¢î¤ î£÷¢
¬è¶¬ì‚è ð¬öò ¶E
«è£E 4
èˆFK‚«è£™, ê¬ñò™ èˆF
«îƒè£Œ à¬ì‚è èˆF
ð‚ªè† 2, ü‚° 4, °ì‹ 2
ð£™ ð£ˆFó‹, èó‡® 2
¹Fò ñ‡Ü´Š¹
Mø° ²œO 5 A«ô£

Ì õ¬èòø£
Ì ñ£¬ô
2
õ£ê™ ñ£¬ô
1
Ì„êó‹
20 ºö‹
àFKŠÌ‚èœ,Ü¼è¡ ¹™,
¶÷C, M™õ‹, î£ñ¬ó 4
ñ£ Þ¬ô ªè£ˆ¶ (è¿Mò¶)
¶E õ¬èòø£ (¶E è¬ì)
Hœ¬÷ò£˜ ¶‡´ ê¤ø¤ò¶ 2
ªðKò è£ê¤ ¶‡´ 2
ïõ‚Aóè ¶E 9 (ð¼ˆF)

ªêƒè™ 21 - ñí™ 1 ð£‡´
ê˜è¬ó ªð£ƒè™ ªð£¼œ
âñ˜ªü¡C ¬ô† 2
ì£˜„¬ô†
ñƒè÷ Þ¬ê, «îõ£ó‹, F¼Š¹è›
åLõ†´

°® c˜, ì‹ð÷£˜ 12
ÝE 4 , ²ˆFò™
Mï£òè˜ êóvõF ôzI ðì‹
ð‚F ¹ˆîèƒèœ

ð†´¶E 1Ü® x 1Ü® Ü÷¾ 1
ÜŒò˜ èî˜ «õw®/ ê†¬ì ¶E
4 ºö‹ «õw® ¶‡´ (ð²) 1

5 Aó£‹ ªõœO è£² 2
ä‰¶ ¼ð£Œ è£²
9
æ¼ ¼ð£Œ è£² 48 + 108
50 è£²
9

ªðKò Hˆî¬÷ ªê£‹¹
CPò Hˆî¬÷ ªê‹¹

ð¼Š¹, àŠ¹, I÷è£Œ, ¹O,
ê˜‚è¬ó, îM´

2
9

கைடக்கு ெசல் ம் ெபா
ணிப்ைப ெகாண் ெசல்ல ம்

மற் ம் ெபா ள் பட் யல் - பா

ÜFèñ£ù ¹¬è¬ò
ªõO«òŸø

Table Fan &
Extension Wire Box
îõø£ñ™ ªè£‡´õó¾‹
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