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தர்பணம் ெபா ள் பட்டியல் (தமிழக சூழ க்கான ) 
குளக்கைரயில் தர்பணம் ெசய்ய வ ைக த ம்ெபா  ெகாண்  வரேவண்டி  

 

  ைஜப்ெபா ட்கள் 
 
மஞ்சள் ள்  25 கிராம் 
குங்குமம்   25 கிராம் 
எள்    25 கிராம் 

ல்   1 
ெவற்றிைல  25 
பாக்கு   25 கிராம் 
ஊ வத்தி   
கற் ரம்   10 கிராம் 
தீப்ெபட்டி   1 
 
வாைழ இைல(ேதைவப்படின்) 1 
வாைழப்பழம்  6 
உரித்த ேதங்காய்  2 
ச்சரம்   5 ழம் 

 
 பசுவிற்கு தானம் 
ேகா ைம தவி  2 கிேலா 
ெவல்லம்  250 கிராம் 
அகத்திகீைர 1 கட்  
 
தானம்  
(கீழ்கண்டைவ ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்காக 
வாங்க ம். ேராகித க்கு அல்ல) 
காய்கறிகள்   5 வைக 
( சனி, வாைழதண்  தவிர்க்க ம்) 
தரமான பச்சரிசி  1கிேலா 
1 பாய் காசு  11 
 
கடைல ப ப்   250 கிராம் 
பயத்தம் ப ப்   250 கிராம் 
வரம் ப ப்   250 கிராம் 

உ த்தம் ப ப்   250 கிராம் 
மிளகாய்   250 கிராம் 
ளி   250 கிராம் 
உப்  சிறிய ெபாட்டலம் 1 

மிளகு   25 கிராம் 
சீரகம்   25 கிராம் 
க கு   25 கிராம் 
ெவந்தியம்  25 கிராம் 
 
 வீட்டில் இ ந்  ெகாண்  
வரேவண்டிய  
 
பித்தைள கலச ெசாம் ,  
பஞ்சபாத்திரம் 
தாம்பாள தட்  (தர்பணம் ெசய்ய) 
 

குறிப் கள் 
 தானம் ெசய்வ  தங்களின் 
வசதிக்குட்பட்ட  
 ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு 
ேபார்ைவ, ேசாப், சர்க்கைர ேபான்  
இன் ம் பய ள்ள ெபா ட்கைள ம் 
தானமாக தரலாம். 
 

 நான் எந்த ஒ  ஆதரவற்ேறார் 
இல்லத்திற்கும் கவர், ெபா ப்பாளர், 
ெதாடர்பாளர் அல்ல என்பைத அறிய ம் 
 

 இந்  மதத்தின் அடிப்பைடேய 
தர்மம்தான். தர்பணம், தானம் 
லமாகேவ ண்ணியம் கிட் ம். 

 
 
 

பிராமண க்கு த வ  தட்சைன 
அதாவ  அவர் ெசய்த 

பணிவிைடக்கு அளிக்கும் சம்பளம் 
அ  தானம், தர்மம், ண்ணியம் 
என்  தவறாக க தேவண்டாம். 

தர்பணம் ன்தயாரிப்  
 
 ராகு காலம், எமகண்டம் ஆகியன தர்பணத்திற்கு ெபா ந்தா . 
 மதியம் உச்சிகாலம், அபரான்ன காலம் தர்பணம் ெசய்ய மிக ம் உகந்த காலம்  
 
 தங்களின் ேகாத்திரம், குலெதய்வம், ன்  தைல ைற ெபயைர அறிய ம்.  
 ைஜயின் ெபா  பாரம்பரிய, கலாசார ப த்தி, கதர், பட்டாைடகைள உ த்த ம் 
 ேதைவயான - பட்டியலில் உள்ள ெபா ட்கைள தயாராக ைவக்க ம் 
 

காய்கறி தானம் 
 தாங்கள் அளிக்கும் காய்கறி ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு தங்கள் லமாக வழங்கப்ப ம். 
எனேவ எளிதில் சைமக்கும் (Cut & Use) காய்கறி (பீன்ஸ், ேகரட், கத்திரிக்காய், ெவண்டக்காய் 
ேபான் ) ஏேத ம் ஒன்  மட் ம் 3 கிேலா ெகா த்தால் பலனாக இ க்கும்.  
 சனி, வாைழத்தண் , கீைர வைககள் ேசமிக்க, கிழங்கு வைக சைமப்ப ம் கடினம்  
 மளிைக ெபா ட்க ம் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திகு தங்களின் லமாக தரப்ப ம் 
 

வீட்டில் பைடயல் 
(குளத்தில் தர்பணம் டித்த டன் வீட்டில் ெசய்ய ேவண்டிய வழாபா ) 
 

 மைறந்தவர் படத்ைத சுத்தம்  ெசய்  வடக்கு அல்ல  கிழக்கு ேநாக்கி ைவத்  சந்தனம், குங்குமம் 
இட ம். படத்திற்கு ளசி மாைல, வில்வ மாைல சாற் வ  நல்ல  
 மரமைண ைவத்  அதில் அவர் பயன்ப த்திய ணி, நைக, கண்ணாடி ைவக்க ம் 
 2 குத்  விளக்கு ( ஒ  கம் ஏற்ற ம்), மைறந்தவ க்கு பிடித்த இனிப் , காரம், பழங்கள் 
 தங்கள் குலவழக்கப்படி  தைலவாைழயிைல பைடயல் ேபாட ம் 
 ஓட்டலில் உண  ஏற்பா  ெசய்தி ந்தா ம் பைடய க்காக வீட்டில் சர்க்கைர ெபாங்கல் ெசய்ய ம் 
 
அன்னதானம் 
 

 ேகா ைம தவி  2 கிேலா, அகத்திகீைர, ெவல்லம் 1/4 கிேலா, வாைழப்பழம் 3 ஆகியவற்ைற  
கலந்  ந்திய நாேள ஊற ைவத்  ெதவசம் அன்  காைலயில் பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம் 
 

ஆதீஸ்வரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்    : 94444 85491  
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)  : 2226 4151, 2226 4152 
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்    : 2276 1658, 98410 08325 
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்   : 94444 94657, 94448 08915 
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம் : 2276 1889, 94440 00889 
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)   : 2226 0612, 6544 6378 
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி  : 2276 0612, 2233 3214 
சிவாகம ேவதபாட சாைல    : 65129744, 94443 12367 
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல   : 2239 7567, 94440 47567 
காயத்ரி ஞானவாபி  (ஆதரவற்ேறார்  இ தி சடங்கு)  : 22212984, 2238 3333 
 

 ேராகிதர் ெதாடர்  ேநரம் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல் 
 

தட்சைன(பணிவிைடக்கான சம்பளம்) தங்களின் வசதிக்குட்பட்ட  


