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புரராகிதர் துணணயின்றி பந்தல் கால் நடும் முணை 

(அதிகாணை 4:30மணி ரமல் 6 மணிக்கு முன்னர் மிக நன்று, 3 அல்ைது 5 ஆம் நாள் நடுதல் நன்று) 
முன்ரனற்பாடு 

 

 வீட்டின் வாசலில் 8 இதழ் தாமணர ரகாைம் இடவும் 

 வாசற்படிக்கு மஞ்சள் பூசி, குங்குமம் இடவும், வாசற்படிக்கு மாவிணை ரதாரணம் கட்டவும் 

 பச்ணச மூங்கில் 9 அடி உயரம் (நுனியில் மாவிணை, 1 முழம் பூச்சரம்  கட்டவும்) 
 வீட்டின் வவளிவாசலின் வடக்கு அல்ைது வடகிழக்கில் 2 அடி ஆழ குழி எடுக்கவும் (பந்தல் காலுடன் தான் முகப்பு சாரம்-

வாணழமரம் ரசர்த்து கட்டுவார்கள்) 
 பால் (50மி.லி), தயிர்(50மி.லி), பன்னீர், ஈரமஞ்சள், குங்குமம், வாளியில் நீர், 2 வவற்றிணை, 2பாக்கு, 1 வாணழப்பழம், 

கற்பூரம், ஏற்றிய ஊதுவத்தி, உதிரி பூக்கள், அட்சணத, நவதான்யம், நவரத்தினம் 

 மணி, தீபகைசம், பஞ்சபாத்திரம்(தீர்த்பாத்திரம்) 
 பசு ரகாமயம், சானம் கிணடத்தால் பூண  இடத்தில் ரகாமயம் வதளித்தும் சானம் வமாழுகி ரகாைம் ரபாடவும்  
 

பூண  முணை 

 

 சுமங்கலிகள் 5 ரபர் ரதணவ 

 வீட்டின் பூண  அணையில் விளக்கு ஏற்ைவும் 

 வீட்டின் வவளியில் (சுற்று சுவர் உள்ரள) வடக்கு அல்ைது கிழக்கில் ரகாைம் இட்டு அதன்ரமல் தாம்பாள தட்டில்  மஞ்சள் 
பிள்ணளயார் பிடித்து ணவக்கவும் 

 பிள்ணளயாருக்கு  குங்குமம் இட்டு அருகம்புல் ணவக்கவும், சிவப்பு ரவிக்ணக துணி சாற்ைவும், வவற்றிணை, பாக்கு, பழம், 

வவல்ைம், 1 ருபாய் காசு ணவத்து தூபம் காட்டவும், பூக்களால் விநாயகருக்கு அர்ச்சணன வசய்யவும் பின்னர் ரதங்காய் 
உணடத்து கற்பூர தீபாராதணன காட்டவும்  

 பிள்ளயார் அருகிரைரய வாளி ணவத்து அதில் மூங்கிணை 5 சுமங்கலிகள் இடது ணககளால் பிடித்து வைது ணககளால் 
கீழ்கண்டப்படி அபிரேகம் - பூண  வசய்யவும்  

 விநாயகர், ைட்சுமி மற்றும் குைவதய்வத்ணத பிரார்த்தணன வசய்து   
 

மூங்கிலுக்கு அபிரேகம் 

 
 நீர் (சிறிது மஞ்சள் தூள் கைந்து ) அபிரேகம் 
 பால் அபிரேகம், தயிர் அபிரேகம் 

 பன்னீர் அபிரேகம் 

 

மீன்டும் நீரால் அபிஷேகம் 

 மூங்கில் வகாம்ணப சற்று சாய்த்து நுனி வணர மஞ்சள் பூசவும், குங்குமம் இடவும் 

 மூங்கில் வகாம்பு நுனியில் 2 முழம் பூ சுற்ைவும் 

 பிள்ணளயார் ரமல் சாற்றிய சிவப்பு ரவிக்ணக துணிணய மூங்கில் நுனியில் கட்டவும் 

 
தயாராக உள்ள பந்தல்கால் குழியில் 5 சுமங்கலிகள் (ரசர்ந்து) 
 

 நவதான்யம், அட்சணத, நவரத்தினம், பஞ்சரைாகம் ரபாடவும் 

 குழியில் மூங்கிணை நிற்க ணவத்து மண் நிரப்பவும், மண்ணண உறுதிப்படுத்தவும் 

 பந்தல் காலுக்கு தாம்பூைம் ணவத்து, ரதங்காய் உணடத்து, தூபம் , தீபாராதணன காட்டவும் 

 அபிரேக நீணர பூச்வசடியில் விடவும் 

 

 மணப்வபண் அல்ைது மணமகனுக்கு நலுங்கு இடவும்    சுமங்கலிகளுக்கு மரியாணத தாம்பூைம் தரவும் 

மதியம் தவைாமல் முன்ரனார்கணள வழிபடவும் 

கால் நட்டவுடன் முளைப்பாலிளகக்கு நவதான்யம் ஊறளவக்கவும் 
சுபம் 



 

 

  பூண ப்வபாருட்கள் 
 
மஞ்சள்தூள்   100 கிராம் 
மஞ்சள் வகாம்பு  50 கிராம் 
குங்குமம்   25 கிராம் 
வவல்ைம்   25 கிராம் 
சந்தனம் தூள்   10 கிராம் 
பன்னீர் புட்டி   25 மில்லி 
நல்வைண்வணய்            100 மில்லி 
 
நவதான்யம் கைப்பு  100 கிராம் 
நவரத்தினம்   வபாட்டைம் 
பஞ்சரைாகம் 
 
நூல் உருண்ணட  1 
விளக்கு திரி   1 கட்டு 
வவற்றிணை   50 
பாக்கு    50 கிராம் 
ஊதுவத்தி   1 பாக்வகட் 
கற்பூரம்   25 கிராம் 
தீப்வபட்டி   2 
கல்கண்டு   50 கிராம் 
தூய்ணம தாள் (டிஷ்யூ ரபப்பர்) 1 கட்டு 
 
தணை வாணழ இணை  2 
வாணழப்பழம்   12 
உரித்த ரதங்காய்  2 
 
 
தரமான பச்சரிசி  1 கிரைா 
(மணண அடியில் ரபாட) 
பச்ணச மூங்கில் வகாம்பு 9 அடி 
 
கடப்பாணர 
கயிறு 
 

  பூ வணகயைா 
 
பூச்சரம்    15 முழம் 
உதிரிப்பூக்கள்   சிறிதளவு 
அருகன்புல் 
 
 பசுவிற்கு தானம் 
  
ரகாதுணம தவிடு 2 கிரைா 
வவல்ைம்  250 கிராம் 
 
சிவப்பு ரவிக்ணக துணி 1 
(பந்தக்காலில் கட்டிட) 
 
1 ரூபாய் காசு  21 
 
 வீட்டில் இருந்து 
 
பித்தணள கைச வசாம்பு (அபிரேகம் வசய்ய)  
பால், தயிர் 
காமாட்சி விளக்கு, எண்ணணய் புட்டி 
மணி, தீபகைசம்,  
குத்து விளக்கு 2, முக்காலி, 
மண் அகல், பஞ்சபாத்திரம், உத்திரணி 
சிறிய கிண்ணம் 3, மரமணண 2 
மணணரமல் துணி  
பணழய வசய்தித்தாள், ணகதுணடக்க துணி 
கத்திரிக்ரகால்,  
ரதங்காய் உணடக்க கத்தி 
டீ கப் 20 
மாவிணை வகாத்து 
ரகாமயம், சாணம் (கிணடத்தால்) 
 
சுமங்கலி நலுங்கு மரியாணத தாம்பூை வபாருட்கள் 
ஆரத்தி பாடல்கள் ஒலிவட்டு(CD) 

 
 

தயவு வசய்து கணடசி ரநரத்தில் பந்தக்கால் பூண க்கு புரராகிதணர அணழக்காதீர்கள் 
 

பாலு சரவண சர்மா 
பணழய தாம்பரம் கிராம பரம்பணர புரராகிதர்- ர ாதிடர்-பஞ்சாங்க கணணம் 

எண் 9, 4வது வதரு, கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ரம), வசன்ணன 45, பாரத நாடு.  
 வதாணைரபசி: 91 98403 69677 (வதாடர்பு ரநரம்: பகல் 1 மணிக்கு ரமல்) 

மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com 

www.prohithar.com 
  

mailto:prohithar@gmail.com
http://www.prohithar.com/

