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மஹாளய பட்சம் (மாளய பட்சம்) Malaya Patcham 2013 
(20.9.2013 ெவள்ளி தல் 04.10.2013 ெவள்ளி வைர) Very Auspicious days for Deceased Ancestors   

மாளய அமாவாைசயில் தான - தர்மம்  
 மாளய அமாவாைச (4.10.2013) அன்  ஏைழக க்கு ஒ  
பாய் கட்டணத்தில் தர்பணம் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் 

 அன்  வ ம் அைனத்  ெபா ள்க ம் ஆதரவற்ேறார் 
இல்லத்திற்கு உடனடியாக தானம் ெசய்யப்ப ம் 
 தர்மசிந்தைன உைடயவர்கள்  உதவி டன் ஏைழ 
மானவர்க க்கு காலனி வழங்குதல், ேபார்ைவ வழங்குதல் நைடெப ம். 
 கடந்த ஆண்  2012ல் மாளய அமாவாைச அன்  பைழய தாம்பரம் 
குளக்கைரயில் நடந்த தர்பண நிகழ்ச்சியில் ெபயர் ெவளியிட வி ம்பாத சில 
தர்மவான்கள் உதவி டன்  20,000 ெசலவில் ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு 
ணிகள், மளிைக ெபா ட்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 இந்த ஆண்  ஆதரவற்ேறார் இல்ல ஏைழ மாணவர்க க்கு 
அரிசி, மளிைக ெபா ட்கள், பற்பைச, ேசாப், ேபார்ைவ, காலனி மற் ம் 
தரமான மைழத ப்  உைட (Raincoat ) தர உத்ேதசித் ள்ேளாம். இந்த 
ண்ணிய காரியத்திற்கு  தான - த மம் ெசய்ய வி ப்ப ள்ளவர்கள் 

ன்னதாக ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.  
எக்காரணம் ெகாண் ம் தானம் த பவர்களின் ெபயர்கள் அவர்களின் அ மதி இன்றி ெவளியிடப்படமாட்ட  
கடந்த ஆண்  மஹாளய அமாவாைச ைகப்படங்கள் : 
https://plus.google.com/photos/112292199305867435143/albums/5802136817079779249  

 
மாளய பட்சம் ன்ேனார் வழிபா    
(20.9.2013 ெவள்ளி தல் 04.10.2013 ெவள்ளி வைர) 
  

 மாளய அமாவாைசக்கு ன்னர் வ ம் 15 நாட்கள் மாளயபட்சம் என்  
அைழக்கப்ப கிற  இந்த நாட்களில் ன்ேனார் நிைனவாக வழிபா  ெசய்வ  மிக ம் 
நன்ைமைய த ம். 
 இந்த நாட்களில் தர்ப்பணம், திதி ெசய்வ ம், தான தர்மங்கைள ெசய்வ ம் மிக ம் அவசியமான ஒன் . தங்களின் வசதிக்கு 
ஏற்ப ஏேத ம் ஒ நாளில் கூட ெசய்யலாம். மாளய அமாவாைச அன்  தர்ப்பணம் ெசய்வ  மிக ம் ண்ணியமாகும். 
 தர்பணத்திற்கு ெசல் ம் ெபா  காலம் ெசன்ற தாைதயர், ஆசிரியர்கள், அன்பானவர்கள், உறவினர்கள் ெபயர்கைள 
ன்கூட்டி ஒ  தாளில் வரிைசயாக எ திக்ெகாண்  ெசல்வதால் காலதாமதம், மறந்  வி தல் ஆகியவற்ைற தவிர்க்கலாம்! 

 
ெவளிநா களில் உள்ளவர்கள்: 
 ெவளிநா களில் வசிப்பவர்கள் அ கில் உள்ள ேகாவி க்கு ெசன்  தர்பணம் ெசய்யலாம் 
 தர்பணம் ெசய்ய இயலாதவர்கள் ஆத்ம சாந்தி வழிபா  ெசய்யலாம் 
 பாரதத்தில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு அல்ல  ர்வீக கிராமத்  பள்ளி மாணவர்க க்கு கல்வி உதவி ெசய்யலாம் 

 
ஸ்ரீ விஜய (2013) வ ட மாளய பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்க ம் அதன் க்கியத் வ ம் 
திதி உகந்தவர்கள் ேததி - கிழைம 
மஹாபரணி அைனவ க்கும் 23.9.2013 திங்கள் 
வியதிபாதம் அைனவ க்கும் 26.9.2013 வியாழன் 
மத்யாஷ்டமி குறிப்பாக காணாமல் ேபானவர்க க்கு 27.9.2013 ெவள்ளி 
நவமி (அவிதவா நவமி) அைனவ க்கும் 28.9.2013 சனி 
ஏகாதசி அைனவ க்கும் 30.9.2013 திங்கள் 
வாதசி(ஸன்யஸ்த மாளயம் ற  ண்டவர்க க்கு 1.10.2013 ெசவ்வாய் 

திரிேயாதசி(கஜச்சாயா) விதைவக க்கு 2.10.2013 தன் 
ச ர்தசி(சஸ்தரஹத மாளயம்) விபத் , தீ விபத் , திடீர் மரணம் 3.10.2013 வியாழன் 
மஹாளய அமாவாைச அைனவ க்கும் 4.10.2013 ெவள்ளி 
  

வழிபா :  ேமற்படி தினங்களில் தர்பணம், அன்னதானம், ஆத்மாசாந்தி, பைடயல் வழிபா  நன் .  
Mode of Prayer: perform Tharpanam, Food Donation, Atma Shanthi Prayer 

 
ராகு காலம் - எமகண்டம், அபராண காலங்களில் தர்பணம் ெசய்வ   மிக ம் நன்  



 

பசு- ேகாமாதா 
 மாளயபட்சத்தில் ேமல் குறிப்பிட்ட நாட்களில்  காைல 2 கிேலா ேகா ைம தவி , 100 கிராம் ெவல்லம், உ விய அகத்திகீைர 
50 கிராம் எள்  ஆகியவற்ைற கலந்  ஊரைவத்  பசுவிற்கு தானமாக தர ம். 
 

மாளய பட்ச திதிகளில் தர்பணம் ெசய் ம் பலன்கள் 
பிரதைம:   ெசல்வம் ெப கும் (தனலாபம்) 
விதிைய:  வாரிசு ெப கும்(வம்ச வி த்தி) 

தி திைய:  நல்ல விவாஹ சம்பந்தம்(வரன்) கிட் ம் 
ச ர்த்தி:   பைகைம விலகி, எதிரிகள் ெதால்ைல 
பஞ்சமி:   வி ம்பிய ெபா ள் கிைடக்கும்(ஸம்பத்  வி த்தி) 
சஷ்டி:   மனதில் ெதய்வீக தன்ைம ேமேலாங்கும் (மற்றவர்கள் நம்ைம ேபாற் வார்கள்) 
சப்தமி:   ேம லகம் (பரேலாக) ஆசிர்வதிக்கும் 
அஷ்டமி:   உயரிய அறிைவ த ம்( த்தி) 
நவமி:   ஏ ப்பிறவிக்கும் நல்ல மைனவிைய(கணவைன) த ம் 
தசமி:   வி ப்பங்கள் தைடநீங்கி விைரவில் கிட் ம் 
ஏகாதசி:   ேவத வித்ைதகள், கல்வி, கைலகள் கிைடக்கும் 
வாதசி:  தங்கம், ைவர ஆபரங்கள் ேச ம் 

திரிேயாதசி:  நல்ல குழந்ைதகள், ேமைத, கால்நைடச்ெசல்வம்,நீண்ட ஆ ள் 
ச ர்தசி:   ைமயான இல்லறம் (கணவன் - மைணவி டன் நல்ல வாழ்க்ைக) 
அமாவாைச:  தாைதயர், ரிஷிகள், ேதவர்கள் ஆசிர்வாதம் 

- ேமற்படி தகவல் லஆதார ல்: யஜூர் ேவத ஆபஸ்தம்ப தர்பணம்  

 
மாளயத்தில் தர்பணம் ெசய் ைவக்கும் பிராமண க்கு த ம் பணம் சம்பளம் (சம்பாவைன) ஆகும். அ  தானம் அல்ல! 

தாய் - தகப்பனார் உள்ளவர்கள் இைதெசய்யலாமா? 
 
 தகப்பனார் இ ந் ம் அவர் மாளயபட்ச வழிபாட்ைட ெசய்யாத நிைலயில் மகன், மகள் யார் 
ேவண் மானா ம் மாளயபட்ச வழிபாட்ைட ெசய்யலாம். “தர்பணம்” தவிர்த்  பசுவிற்கு தானம், 
ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் தானம், ஏைழ மாணவர்க க்கு கல்வி உதவி, ஆத்ம சாந்தி வழிபா , 
ேவதபாடசாைலக்கு உதவி ேபான்ற வழிகள் லமாக ம் வழிபா  ெசய்யலாம். 
 அமாவாைச தினம் என்ப  இைறவனடி ேசர்ந்த தாைதயர்கைள (பித் ர்கைள) நிைனத்  
அவர்க க்கு வழிபா  ெசய் ம் நாளாகும். நம  ற்பிறவியில் நாம் அ பவித்த ன்பங்க க்கும், இனி 
வ ம் பிறவிகளில் நற்பிறவி எ க்க ம், நம் சந்ததியினிர் நல டன் வாழ ம் வழிபட மிக ம் னிதமான 
நாேள அமாவாைச ஆகும். ஒவ்ெவா  மாத ம் அமாவாைச தினத்தன்  நீராடி தாைதயர்க க்கு 
பைடயல், தர்ப்பணம், ஆத்ம சாந்தி ைஜ, பசுவிற்கு அகத்திகீைர தானம் ேபான்ற  வழிபா கைள ெசய்வ  
வழக்கம். அமாவாைசயில் மஹாளய அமாவாைச மிக ம் குறிப்பிடத்தக்க . 
 மஹாளய பட்சம் என்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் சந்திர மாதப்படி பாத்ரபதம் (தமிழ்படி ஆவணி, 

ரட்டாசி மாதங்களில் வ ம்) ப ர்ணமிக்கு அ த்த நாளான பிரதைம தல் அமாவாைச வைர 15 தினங்க க்கு ேதய்பிைறயில் 
இறந்த பித் க்கள் மிக்கு வ கிறார்கள் என்  நம்பப்ப கிற . இறந்  ேபானவரின் திதி ெதரிந்தால் மாளயபட்சத்தில் வ ம் அந்த 
திதி தினத்தன் ம், ெதரியாவிட்டால் மஹாளய அமாவாைச தினத்தன் ம் பித் க்கள் நற்கதி அைடய ைஜ ெசய்யேவண் ம் என்  
கூறப்பட் ள்ள . 
 மஹாளய அமாவாைச தினத்தன்  பித் க்கள், குறிப்பாக ஆ தம் லமாகெகால்லப்பட்ேடா, தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாண்ேடா, அல்ல  விபத்  லமாக அகாலமரணைடந்  ேபான பித் க்க க்கு க்தி கிைடக்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
ைஜெசய் ம் நாளாகும். 

 மஹாளய அமாவாைச தினத்தன்  உணவிற்காக ஏங்கும் மனித க்கும், ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு, ேவதபாடசைலயில் 
பயி ம் மாணவர்க க்கு  அன்னதானம் ெசய்வ தான்மிக சிறந்த  என்  உபநிடதங்க ம், ேவதங்க ம், சாஸ்திரங்க ம் 
வலி த் கிற .  
 “தர்பணம் ெசய்  ைவக்கும் பிராமணர்க க்கு த வ  சம்பளம் (சம்பாவைன) அ  தானம், தர்மம் அல்ல” 

 
வானவியல் கணிதம்: மாளய அமாவாைச ஓர் விளக்கம்  

 சந்திரனின் மீ  வி ம் சூரிய ஒளிைய மியில் இ ந்  பார்க்கும் 
ெபா  ேதான் ம் பிைறயின் ேகாண அளேவ திதி ஆகும். சூரியைன ேநாக்கி 
ெசல் ம் ெபா  ேதய்பிைற என் ம், சூரியைன எதிர்த்  ெசல்வ  வளர்பிைற 
என் ம் அைழக்கப்ப கிற . சூரிய ம் சந்திர ம் தீர்காம்ஸ அடிப்பைடயில் 
இைணவ  அமாவாைசயாகும். சந்திரன் மிக்கு பின் ற ம் அேத ேநரத்தில் 
சூரிய க்கு எதிராக வ ம் ெபா  ெபௗர்னமியாக ேதான் ம். ெபௗர்னமிைய 
கண்களால் காணலாம் ஆனால் அமாவாைசைய கணித வழியில் மட் ேம அறிய 
டி ம் !! ( சூரிய கிரகணத்தில் சந்திரன் க ப்  வட்டமாக ேதான் ம்) 

 சூரியன், சந்திரன், மி ேநர்ேகாட்டில் வ வேத அமாவாைசயாகும் 



 

ஆயி ம் சந்திரனின் வி வட்ட ேகாணம் 5 பாைக சாய்  நிைலயில் இ ப்பதால் சூரியைன சந்திரன் அைனத்  அமாவாைச 
தினங்களி ம் மைறப்பதில்ைல. சூரியன், சந்திரனின் சாய்  ேகாணம், வி ெவட் ப் ள்ளி ம்(Draconic Node) சந்திக்கும் ெபா  
மட் ேம சூரிய கிரகணம் நிக ம் . 
 சூரியைன ெதாட்ட சந்திரன் வளர்பிைறயாக பின்னர் ேதய்பிைறயாக ேதான்றி மீண் ம் சூரியைன(360 பாைக சுழற்ச்சி) 
ெதாட ஆகும் காலம் (synodic period) சுமார் 29 நாள் 12 மணி  44 நிமிடம்.  இந்த கால இைடெவளிைய இந்  ைறப்படி 30 
பகுதிகளாக ைறேய வளர்பிைற 14திதிகள், ெபௗர்னமி, ேதய்பிைற 14திதிகள், அமாவாைச என ெமாத்தம் 30 
திதிகளாக(பாகங்களாக) பிரிக்கப்ப கிற . சந்திரன், மியின்(சூரிய) நீள்வட்ட பாைத காரணமாக சுழற்ச்சி ேவகம் ெதாடர்ந்  
மா தலைடவதால் திதியின் கால அள ம் ேவ ப கிற . ஒ  திதி என்ப  சந்திரனின் ஒ  சுழற்ச்சியான(synodic period)  360 
பாைகைய 30ஆல் வகுக்க வ ம் 12 பாைக ேகாண அளவாகும்.  
 ஒ  சூரிய(தமிழ்) மாதத்தில் இரண்  அமாவாைசகள் வந்தால், தல் அமாவாைச வங்கி 
இரண்டாம் அமாவாைச வைர உள்ள சந்திர மாதம் மல மாதம் என் ம் அதிக மாதம் என் ம் 
அைழக்கப்ப கிற . இந்த சந்திர மாதத்ைத கணக்கில் ெகாள்ளாமல் அ த்  வ ம் சந்திர மாதம் 
நிஜமாதம் என அைழக்கப்ப ம்.  
 தமிழர்களின் மாதம் சூரிய அடிப்பைடயிலான  இதில் அதிக மாதம், மலமாதம் ஏற்படா . இந்த 
ேதாஷங்கள் வ டத்திற்கு சரியாக 12 மாதங்கள் ெகாண்ட தமிழ் மாதங்க க்கு ெபா ந்தா .  
 சந்திரமாதத்திைன சூரியமாதத் டன்2.7 வ ட இைடெவளியில் ஒ ைற 
சமன்ப த்தப்ப கிற . இதற்கு அமாவாைச மிக க்கிய காரணியாக உள்ள . 
 

  
 மாைளய அமாவாைச என்ப  சந்திர மாத அடிப்பைடயிலான பாத்திரபத மாதத்தில் வ ம் அமாவாைசயாகும்  

 அமாவாைசயின்குைறந்த பட்ச அதிக பட்ச கால அள : 19 மணி 59 நிமிடம் தல் 26 
மணி 47 நிமிடம் வைர இ க்கும்  
 நீள்வட்ட பாைதயில் மிக்கு அ கில் சந்திரன் இ க்க அமாவாைச நிக மாயின் 
சந்திரனின் அதிகமான சுழற்ச்சி ேவகம் காரணமாக அமாவாைசயின் கால அள  குைறந் ம்.  
 நீள்வட்ட பாைதயில் மிக்கு ெதாைலவில் சந்திரன் இ க்க அமாவாைச நிக மாயின் 
சந்திரனின் சுழற்ச்சி ேவகம் குைறவதால் அமாவாைசயின் கால அள  அதிகரித் ம் இ க்கும்.  
 குறிப் : சந்திரன் மிைய நட்சத்திர பின்னனியில் சுற்றிவர (sidereal period) ஆகும் 
காலம் 27நாட்கள் 7மணி 43 நிமிடம் 
 திதியின் பாதி அளேவ கரணம் ஆகும்(6 பாைக அள ), கரணம் ெமாத்தம் 11 ஆகும் 
அமாவாைச அ த்த பிரதைம திதியின் பின்பாதியில்  “பவ” கரணம் வங்கும். 
 Tithi: The moment of new Moon, or that point of time when the longitudes of Sun 
and Moon are equal is called ‘amavasya’. The tithi is the time taken by the Moon in 
increasing its distance from the Sun by 12 degrees. The complete revolution of the Moon 
(29.5 days) occupies 30 tithis for 360 degrees. Since the motions of the Sun and Moon 
are always varying in speed the length of a tithi constantly alters. 

 
 

தர்பண சங்கல்பம்: Sankalpam- மாளயம் (4.9.2013)அன்  சங்கல்பம் - தமிழாக்கம்  
 காைல 7 மணிக்கு ேமல் இந்தியா வ ம் பயன்ப த்தலாம்,  
 காைல 9:30 மணிக்கு ேமல் சிங்கப் ர், மேலசியா, இந்ேதாேனஷியாவில் பயன்ப த்தலாம் 
  

கலி கம்: 5115,  ஸ்ரீவிஜய வ டம்( பிரபவ தல் 27ஆம் ஆண் ), த ணாயனம் (சூரியன் ெதற்கில் பயணம்), வ ஷ  
(மைழக்காலம்), கன்யா மாஸம் - ரட்டாசி மாதம் (சூரியன் கன்னி இராசியில் அதாவ  150 பாைக ேமல் 180 பாைக இைடயில் 
இ க்கும்), சாந்தரமான பாத்ரபத அமாவாைஸ, பகுள, கி ஷ்ண பட்சம்(ேதய்பிைற) அமாவாைச திதி (சூரிய க்கு அ கில் இைணப்  
நிைலயில் சந்திரன் உள்ள நாள்)  உத்திரம் நட்சத்திரம் (146° 40' - 160°00' பாைக இைடயில் பயணிக்கும் நாள்), ெவள்ளிக்கிழைம -  
சுக்கிர வாரம் (சுக்கிர கிரகத்ைத குறிக்கும் நாள்), பிராம்யம் ேயாகம் (சந்திர சூரிய பாைக கூட் த்ெதாைக ), ச ஷ்பாதம் 
கரணம்(திதியில் பாதி) 
 சங்கல்பம் என்ப  வானவியல் நிைலகைள வடெமாழியில் கூ வதாகும் 
 
 

மாளயபட்ச தர்ப்பண மந்திரம் 
தமிழ் எ த்  வடிவில், ஒலி வடிவில்-தமிழில் 

என  இைணய தளத்தில் தரப்பட் ள்ள (வடகைல, ெதன்கைல, ஸ்மார்தா) 

 
ஏகாதசி 30.9.2013 திங்கள்  
 அஜா : ரட்டாசி(பாத்ரபத) க் ஷ்ண ஏகாதசிைய அஜா என்  ெசால்வ . உலகத்தில் பிறப் ைடயவன் ன்பமில்லாமல் இ ப்ப  அரி . 
பிறந்த ேம ன்பக்கடலில் ழ்குவான். இ  இயற்ைக. இந்த ஏகாதசியில் வ்ரதம் இ ப்பவன் ஏற்பட்ட ன்பங்களிலி ந்  வி பட்  அஸத் சமான 

ப்பிறைவைய அைடவான். எனேவ இதற்கு அைஜ எனப்ெபயர். அரிச்சந்திரன் வ் த்தாந்தம் நாம் அறிந்தேத. ராஜ்யத்ைத இழந்தவன் மைனவி 
மக்கைளத் றந்தான். தா ம் ஒ  சண்டாளனிடம் அடிைமயாய் இ ந்தவன். இப்படி பலஅல்லல்க க்கு ஆளானவன். இவைன ெகளதம 
னிவர்கண்டார். இரக்கம் ெகாண்டார். இந்த ஏகாதசியில் வ்ரதமி ந்தால் ன்பங்கள் அக ம் என்றார். இதன்படி இவன் நடந்தான். 

மைனவிைய ம் மக்கைள ம் இராஜ்யத்ைத ம் ெபற்றான். எனேவ இதில் உபவாஸம் இ ப்பவன் இழந்தைவகைளப்ெபற்  ஸுகமைடவான். 
 



 

அ த்த ஆண்  மாளய அமாவாைச நாள் : 23.9.2014 Tuesday 
 

தர்மம் தைல ைற காக்கும்: ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள் மற் ம் ேவதபாடசாைல 
 

 ஆதீஸ்ரர் 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 

 
கடந்த ஆண்  மஹாளய அமாவாைச ைகப்படங்கள் : 
https://plus.google.com/photos/112292199305867435143/albums/5802136817079779249   

 

மைழ த ப்  உைட (Raincoat) தானம் 
 

 ஆதரவற்ற மாணவர்கள் பள்ளிக்கு 
மைழக்காலங்களி ம் தின ம் பள்ளிக்கு 
ெசல்ல அவர்க க்கு மைழ த ப்  உைட 
(Raincoat) தந்  அவர்கள் 
தங்குதைடயின்றி  கல்வி ெபற உதவி 
ெசய்வ ம் தர்மம் தான் 
 மாைளய அமாவாைச அன்  
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ள 
மாணவர்க க்கு மைழ த ப் உைட 
(Raincoat) தானமாக தர 
திட்டமிட் ள்ேளாம். இந்த தர்ம 
காரியத்திற்கு தங்களின் ேமலான 
ஆதர  ேதைவ. 

 
தானம் ெசய்பவர்கள் ன்னதாக ெதாடர்  ெகாண்டால் அவர்க க்கு ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு ேதைவயான ெபா ட்கள் குறித்த விபரங்கள் ெதரிவிக்கப்ப ம் 

எக்காரணம் ெகாண் ம் தானம் த பவர்களின் ெபயர்கள் அவர்களின் அ மதி இன்றி ெவளியிடப்படமாட்ட  
 

 

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா  சரவண சர்மா 
பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்  
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com  இைணயம்: www.prohithar.com 
எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .    

காப் ரிைம © 13.9.2013    ேராகிதர் ெதாடர்  ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல். ( கூர்த்த நாட்களில் ெதாடர்  ேநரம் மா த க்குட்பட்ட ) 
 

இந்  பண்டிைககள்   
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Hanuman Jayanthiஹ மத் ெஜயந்தி ,Boghi ேபாகி, மகர சங்கராந்தி Makarsankranti, மாட்  ெபாங்கல் Mattu Pongal, கா ம் ெபாங்கல் Kanum Pongal,ஜல்லிக்கட்  Jalli kattu, ேகாமாதா 
ைஜ Gomatha Poojai, Festival தி விழா, ைவபவம், உற்சவம், ெதாப்பம், குட ழக்கு, கும்பாபிேஷகம், ைத கி த்திைக thai Krithigai,பீஷ்ம ஏகாதசி Bhishma Ekadashi,ைத சம் Thai Poosam,ைத அமாவாைச Thai Amavasai,சனி 

அமாவாைச Sani Amavasai,வசந்த பஞ்சமி, வஸந்த நவராத்திரி Vasant Panchami,ரத சப்தமி, Ratha Sapthami,சனி பிரேதாஷம் Sani Pradosham,மாசி மகம் Masi Maham, Kumbha Mela, கும்பேமளா ஹரித்வார் ,சனி மகா பிரேதாசம் 
Sani Maha Pradosham,மகா சிவராத்திரி, மஹா சிவராத்திரி, மஹா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி Maha Shivaratri, கா ைடயான் ேநான்   Karadaiyan Nombu, சிவராத்திரி ேநான்  Savitri Nonbu Vritham,ேஹாலி பண்டிைக 
Holi,Panguni Uttaram பங்குனி உத்திரம் , காதி, ெத ங்கு வ ட பிறப் , Ugaadi Telugu New Year,வ ஷப்பிறப் , Vishu வி  கணி , சித்திர பிறப் , தமிழர் த்தாண் , தமி.ழ் வ ட பிறப் , Tamil New Year chithiri pirappau, tamil 
pudhu varudam,ஆங்கில த்தாண்  New Year,ஸ்ரீ ராம நவமி, Sri Ramanavami, ம ைர மீனாட்சி சுந்தேரஸ்வரர் தி க்கல்யாணம், கள்ளழகர் ைவகா ஆற்றில் இறங்குதல், Madurai Meenakshi Thiru Kalyanam,மஹாவீர் ெஜயந்தி Mahavir 
Jayanti, சித்திரா ெபௗர்ணமி இந்திர விழா, சித்ரகுப்தர் ைஜ, Chitra Pournami, பலராம ெஜயந்தி, Balarama Jayanthi, அக்ஷய தி திைய, அட்சய தி திைய, Akshaya Tritiya, இராமா ஜர் ெஜயந்தி Sri Ramanuja Jayanthi, சங்கரர் 
ெஜயந்தி Sri Sankara Jayanthi, வசந்த காலம், வாசவி, வாஸவி ெஜயந்தி Vasavi Jayanthi,நரசிம்ம ெஜயந்தி, நரஸிம்ஹ, ைவகாசி விசாகம், த்த ர்ணிமா, Narasimha Jayanti,Vaikasi Visakam, கு  கிரக ெபயர்ச்சி, சனி 
கிரக ெபயர்ச்சி, ராகு, ேக  கிரக ெபயர்ச்சி, ராசி பலன், மாத பலன், நட்சத்திரம், Guru Peyarchi, அங்காரக சங்கடஹர ச ர்த்தி, Angarak Sankatahara Chadurthi, சனி அமாவாைச, ேசாமவார அமாவாைச, Sani Amavasai, கூர்ம ெஜயந்தி 
Koorma Jayanti, ஆனி தி மஞ்சனம் Aani Thirumanjanam, ஆடி கி த்திைக Aadi Krithigai, ஆடி ெவள்ளி, Aadi Velli, ஆடிப்ெப க்கு, பதிெனட்டாம் ெப க்கு,  Aadi Peruku, ஆடி அமாவாைச Aadi Amavasai, ஆடி ரம், ஆடி அம்மன் 
தி விழா, தீமிதி தி விழா, உறியடி, கூழ் வார்த்தல்,Aadi Pooram, நாக ச ர்த்தி, நாக பஞ்சமி, க ட பஞ்சமி, Naga Chadurthi,Garuda Panchami,Naga Panchami, வரலட்சுமி விரதம் Varalakshmi Vratham, ஆவணி ஆவிட்டம், யஜூர் 
உபாகர்மா, ஸாம ேவத உபாகர்மா Aavani Avitam, ரக் ஷா பந்தன், ராக்கி, Raksha Bandhan, காயத்ரி ஜபம், காயத்திரி மந்தரம் Gayatri Japam, மஹா சங்கட ஹர ச ர்த்தி Maha Sankadahara chaturthi, னித்ரய ெஜயந்தி Munithirya 
Jayanthi, ஸ்ரீெஜயந்தி, ைவஷ்ணவ ெஜயந்தி, Sri Jayanthi, கி ஷ்ண ெஜயந்தி, ேகாகுலாஷ்டமி, பாஞ்சரத்திர ெஜயந்தி,Krishna Jayanthi, கி ஷ்ணாஷ்டமி Gokulashtami,Kalashtami,கல்கி ெஜயந்தி Kalki Jayanthi,விநாயகர் ச ர்த்தி, 
பிள்ைளயார் ச ர்த்தி, Vinayaga Chaturthi, அகவல், ரிஷி பஞ்சமி, Rishi Panchami,வாம ெஜயந்தி, Sri Vamana Jayanthi, தி ேவாணம், மகாபலி, Onam Festival, உமா மேகஸ்வர விரதம், Uma Maheswara 
Vratham,மஹாைளயம், மகாளயம், மஹாலயம் பட்சம், Mahalaya Paksha ,மஹாளய அமாவாைச  மகாளய அமாவாைச Mahalaya Amavasai, நவராத்திரி வக்கம், ெகா , Navaratri Begins, ரட்டாசி சனி Purataasi Saturday, மஹா 
ர்காஷ்டமி, Maha Durgashtami, சரஸ்வதி ைஜ, Saraswati Pooja Ayudha Pooja, ஆ த ைஜ, மஹா நவமி, Maha Navami, விஜய தசமி, வித்யாரம்பம், Vijayadasami, வி  ண்ய காலம், Vishu Punyakalam, ஐப்பசி, சிவன் 

அன்னாபிேஷகம், Aippasi Ayppaci Maha Annabhishekam, லட்சுமி, லஷ்மி குேபர ைஜ, Lakshmi Kubera Pooja,நரக ச ர்தசி குளியல், Naraga Chadurdasi, கங்கா ஸ்நானம், Ganga Snanam, லா ஸ்நானம்,  Thula Snanam, 
தீபாவளி, Deepavali, Diwali, தீப ஒளி, ச ர்தசி ேநான் , தீபாவளி ேநான் , deepavli nonbu, தீபாவளி பைடயல், Deepavali Padayal, Chathurdasi Nonbu, Naga Chadurthi, கார்தீைக, கார்திைக ேசாம வராம், ஸ்கந்த ஷஷ்டி, சஷ்டி ைஜ 
விரதம், Skanda Shashti, தி ச்ெசந் ர் கன் சூர சம்ஹாரம் Soora Samharam,Thiruchandur,  தி வண்ணாமைல தீபம், அண்ணாமைல தீபம், Thiruvannamalai Deepam, Annamalaiyar Deepam, பாஞ்சராத்திர தீபம், Pancharathina 
Deepam, ைவகானாஸ தீபம், Vaiganasa Deepam, பரணி தீபம், Barani Deepam,கால ைபரவ அஷ்டமி, Kala Bhairavashtami,Sukla Pradosham, ேசாம பிரேதாஷம், Soma Pradhosham, தத்தாத்ேரய ெஜயந்தி, Dattatreya Jayanthi, 
ஆ த்ரா தரிசனம், தி வாதிைர தி நாள், தில்ைல நடராஜர், Aaruthra Darisanam, பரசுராம ெஜயந்தி, Parasurama Jayanthi, உத்திராயணம், தட்சிணாயனம், தக்ஷணாயனம், ண்ணிய காலம், சிரார்தம், ெதவசம், தர்பணம், மாத சங்கரமணம், 
வ ஷ பிறப் , Utrayana Punyakalam, Dakshnayan Punyakalam, Vausha Sankaramanam, மன்வாதி, கல்பாதி, Manvathi, Shanvathi, Vyatipatham, Maha மஹா வியதீபாதம், Viyathipadam, கூடாரவல்லி, Godaravalli, மார்கழி 
தி விழா, Markazi, Arudhra Darisanam, Thiruvathirai, Sankadahar Chathurthi,  சுக்ல சஷ்டி விரதம், ஏகாதசி விரதம், Sukla Sashti, ைவகுண்ட ஏகாதசி, ெசார்க வாசல், ஸ்ரீரங்கம், Vaikunda Ekadasi, தி ப்பதி Tirmal Thirpathi 
Brahamosatvam, பிரம்ேமார்ச்சவம், கும்பாபிேஷகம், Kumbabishegam, Bairava Ashtami, காளி ைஜ, Kali, Kaali Pooja, அனந்த விரதம், Anantha virtam, சத்ய நாராயண விரதம் ைஜ, வSathya Narayana Poojai, Chitra Gupatha 
Poojai, மன்மத ஏகாதசி, Manmatha Ekadai. 
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