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Dear Members, 

Balambika Divya Sangam wishes its mem-

bers a bountiful and blissful new year, and 

a festive Pongal. As we go about our lives in 

this day and age, we celebrate the start of a 

new year based on the Western or          

Gregorian calendar, as well as the birth of 

the new year as per our Hindu cultural    

calendar. On January 1st each year we 

wish all those around us a happy and   

prosperous new year irrespective of our cul-

tural, geographic, or religious background. 

The Gregorian calendar we follow interna-

tionally, unifies the entire world with its 365 

days, 12 month, 52-weeks, 7-days per week 

sequence, and is aligned with the solar cy-

cle. Our Hindu calendar on the other hand, 

is rich with traditions and customs,          

allowing each culture to revel and ring in 

their new year in their own special way. 

Ugadi is the Telugu and Kannada New Year, 

Gudi Padwa marks the New Year for the 

Maharashtrian culture, both of which fall 

on the first day of the Chaitra month, coin-

ciding with the March-April time frame as 

per the lunar cycle. Varusha Pirappu is the 

Tamil New Year, Vishu – the Malayalam 

New Year, Baisakhi is for the people of  

Punjab, Bihu for the folks from Assam, all 

of which are based on the solar calendar, 

and hence generally fall in mid-April, 

around the 14th or the 15th . A popular 

hallmark of the celebrations of all of these 

cultures is the ushering in of the spring 

season and offering of prayers of gratitude 

to Mother Nature. 

Interestingly, our Hindu calendar is a       

60-year cycle that repeats itself, with a 

name for each of those years or samvatsara. 

Traditionally in temples, priests invoke 

blessings for the new year as they read out 

the panchangam or almanac for the new 

samvatsara. The 60-year cycle starts with 

the Prabhava samvatsara, and ends with 

Akshaya samvatsara, and the sequence    

repeats again. 2018-2019 is the 32nd year 

in this cycle, and is known as Vilambi 

samvatsara. When this cycle of 60 years   

repeats in a person’s life, and the year of his 

or her birth repeats in the 61st year, we  

celebrate the occasion with religious and 

ceremonial fervor. Married couples           

rejuvenate their vows and celebrate the 

birth samvatsara of the husband with the 

traditional ‘kalyanam’ or marriage rituals, 

only this time they celebrate it along with 

their children and grandchildren. As          

always, our Hindu traditions and festivities 

have a good rhyme and reason for their     

occasions, with due regard to science,      

nature and the Almighty. 

As we plod through our busy lifestyles we 

tend to leave behind the pristine jewels and 

treasures of our culture, and instead pick 

up new fashions and fads. While it is always 

good to keep up with the times, it is even 

more imperative that we preserve our      

heritage and remember our roots. Our     

cultural disposition is a reflection of our 

identity and who we truly are, and it is in 

our hands to pass it on to the next         

generation as unblemished as possible. As 

we celebrate our festivals this year, let us 

remember to weave in the traditions with 

the revelries and revive our age old         

customs. Sarvejana Sukhinobhavanthu. 

From The Editor’s Desk 
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Nearly everyone has been hurt by the actions or words of  

another. Perhaps, your mother criticized your parenting 

skills, your colleague sabotaged a project, or your 

friend has betrayed you.  These wounds can leave 

you with lasting feelings of anger, bitterness or 

even vengeance. Forgive those who did these 

things to you. That doesn't mean that you deny 

the other person's responsibility for hurting 

you, and it doesn't minimize or justify the 

wrong. You can forgive the person without     

excusing the act. Forgiveness brings a kind of 

peace that helps you go on with life. Forgiveness 

is a commitment to a process of change. By            

embracing forgiveness, you also embrace peace, hope, 

gratitude and joy. 

   BALA SPEAKS 

பபரும்பாலும் எல்க ாருகம ஒருவாின் வார்த்ததகளாலும், பசயல்களாலும் 

காயப்பட்டிருப்பார்கள். அகேகமாய் உங்கள் தாய் உங்கள் வளர்ப்புமுதைதய குதைகூை ாம், 

உங்கள் சக பணியாளர் உங்களின் திட்டத்திற்கு ோசம் விதளவிக்க ாம், அல் து உங்கள் 

ேண்பர் உங்களுக்கு துக ாகம் பசய்திருக்க ாம். இந்த காயங்கள் ேம் ம தில் 

ேீடித்த ககாபத்ததயும், காழ்ப்பு உணர்ச்சிதயயும், பழி வாங்கும் 

உணர்ச்சிதயயும் ஏற்படுத்திவிடுகின்ை . இதத 

பசய்தவர்கதள ோம் மன் ித்துவிடகவண்டும். இதற்கு, 

உங்கதள காயப்படுத்தியவர்களின் பபாறுப்தப 

மறுப்பகதா, அதத குதைத்து மதிப்பிடுவகதா அல் து 

அந்த தவதை ேியாயப்படுத்துவது  என்று 

அர்த்தமில்த . ேீங்கள் அந்த தவதை மன் ிக்காமல் 

அதத பசய்தவத  மன் ிக்க ாம். மன் ிப்பது ேமக்குள் 

ஒரு அதமதிதய உண்டாக்கி ேம் வாழ்க்தகதய ேடத்தி 

பசல்  உதவுகிைது. மன் ிக்கும் பண்பு மாற்ைத்திற்கா  ஒரு 

பசயல்முதை. அது ேம் கடதம. மன் ிக்கும் குணத்தத தழுவுவது 

என்பது அதமதி, ேம்பிக்தக, ேன்ைி உணர்ச்சி மற்றும் ஆ ந்தத்தத தழுவுவதாகும். 

பா ாவின் வார்த்ததகள்  
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Q  & A 

With 

Mrs Asha Manoharan 

In this edition, I would like to talk about a topic that was brought up by 
one of our BDS members. The question was: Does visiting temples and 
doing special poojas eliminate the doshas in our horoscope? 
I would like to answer this question by first saying that there is nothing 

wrong in visiting these temples or sthalams. When a temple is construct-
ed for the general public, the main deity of the temple is invoked for 
blessings to the devotees. One might then ask, why do we need to visit 
temples when God is omnipresent, all-pervading? Just like a convex lens 
converges the sun’s rays and burns the paper placed underneath, God’s 
energies are focused on the deity when a temple is established after rigor-
ous rituals and homams during Kumbhabhishekam. Therefore, visiting 
temples to request God’s blessings for our doshas and performing special 

poojas as pariharam for these doshas is definitely fine. 
However, one needs to realize the root cause of why doshas are present in 
horoscopes. When the soul (jivatama) separates from the supreme soul or 
God (paramatma) and takes birth on earth, it is subject to the laws of ac-
tion and reaction. Here, the action is the good or bad karma, and the re-
action is the respective benefit or suffering. In this manner, the soul is 
trapped in this constant cycle of birth and death due to these karmas. 
These doshas arise when we have performed bad karma in our previous 
births that has to be accounted for in our present life. When we try to do 

pariharam for these doshas, we are trying to alleviate or eliminate the 
suffering. Then the question would arise: Do these pariharams really 
work? My answer to this question is that, these pariharams merely serve 
as placebos. However, in truth, when we visit these sthalams or perform 
special poojas, God blesses us with the strength to accept the suffering 

that the doshas have imposed on us. This gives us the false impression 
that the suffering is reduced or removed. 
In practice, we should accept these doshas as a result of our bad karmas 
and strive to overcome them. Only then, will the soul be truly successful 
in defeating this cycle of birth and death and become one with the para-
matman.  

Pariharam 

 FOOD FOR THOUGHT : 
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வாசகாின் ககள்வியும் திருமதி     

ஆஷா மக ாக ன் பதிலும் 

ஜாதகத்தில் உள்ள கதாஷம் ேீங்குவதற்கும், ப் த்திகயகமாக சி  கதாஷம் ேீங்குவதற்கும் ப  

ஸ்த ங்களுக்கு பசல்வது ப ன் அளிக்குமா என்பதத பார்ப்கபாம். முதலில் இதத இ ண்டாக 

பிாித்துக்பகாள்கவாம். 

முதலில் ஸ்த ங்களுக்கு பசல்வது 

ேவக்கி க கதாஷங்கள் ேீங்க, குழந்தத கபறு உண்டாக, திருமணம் 

ேடக்க, ேிதைய ஸ்த ங்கள் உள்ள . அவற்ைிற்கு த ி பபருதம, சக்தி உள்ளது. 

ககாயில் ேிர்மாணம் பசய்வது பபாது மக்களுக்காகவும், அவர்களுக்கு கவண்டிய ப ன்கதள 

பபைவும். அக்ககாயில்களில் அதற்கு ஏற்ைார்கபால் 

பூதஜ முதைகளும் ேிர்ணயிக்கப்படுகிைது. இத ால் பதய்வம் ஸ்தாபிதம் ஆகிவிடுமா 

என்பதத ஒரு உதா ணத்தின் மூ ம் புாிந்துபகாள்ள ாம். 

சூாிய ஒளி எங்கும் ப வியிருக்கிைது. ஒரு வதளந்த ப ப்புதடய கண்ணாடியின் கீழ் 

காகிதத்தத தவத்து, சூாிய ஒளிதய கண்ணாடியின் மூ ம் பசலுத்தி ால் அந்த காகிதம் 

எைிவதத காண ாம். இங்கு சூாிய கதிர்கதள ஒருங்கிதணத்த கபாது பவப்ப சக்தி 

பபருகியதத காண்கிகைாம். இகத பயன்பாடு தான் ககாயில்களில் காண்கிகைாம். இதைவன் 

எங்கும் ேிதைந்திருக்கிைார்.எ ினும் பக்தர்களின் ககாாிக்தகக்கு ஏற்ப ப  அவதா ங்கள் 

எடுத்து, திவ்ய மங்கள ரூபங்களாக ககாயில்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் 

பாலிக்கிைார். அப்படிபட்ட திவ்ய ஸ்த ங்களுக்கு பசன்று இதைவ ின் அருதள பபறுவதில் 

தவைில்த . 

 

ஜாதகமும்  



 

Pg - 6 

 

இ ண்டாவது, கதாஷங்கள் ேீங்க பசய்யும் சிைப்பு பூதஜகள். 

எல்க ாருக்கும் அவ வர் ஜாதகத்திற்ககற்ப ேன்தமகளும் தீதமகளும் ஏற்படும். வாழ்வில் 3 

கட்டங்களில் ோம் ஜாதகம் பார்ப்கபாம். ஒன்று திருமணத்தின் கபாது, இ ண்டாவது க ாமம் 

பசய்யும்கபாது, மூன்ைாவது கஷ்டங்கள் வரும்கபாது. ஜாதகத்தில் கதாஷமும், அத ால் 

கஷ்டமும் வருவது எத ால் என்று முதலில் அைிந்து பகாள்ள பவண்டும். உ கில் உள்ள 

எல் ா ஜீவ ாசிகளும் பிைக்க அவ வர்கள் பசய்த கர்மாக்ககள கா ணம். ோம் எல்க ாருகம 

ப மனுடன் இதணந்திருக்கும் திவ்ய ஆத்மாக்ககள. அது தன் ிச்தசயாக பசயல்பட 

ஆ ம்பிக்கும்கபாது சாதா ண ஆத்மாவாக உடலுக்குள் புகுந்து இந்த உ கத்தில் பிைக்கிைது. 

ேமக்கு ஞா ம் பிைந்தால்தான் இந்த ஜ   ம ண சுழற்சியிலிருந்து விடுபடமுடியும். இதத 

அதடயும் மார்கம் சந்ேியாசம், கர்ம பாதத. கர்மாதவ ோம் சாியாக புாிந்துபகாள்ள 

கவண்டும். கர்மாதவ அனுபவித்கத தீர்த்துக்பகாள்ள முடியும். ோம் படும் கஷ்டங்கள் தான் 

கர்மாதவ எைித்து ஞா த்தத அதடய  இதைவன் ஏற்படுத்தியுள்ள சு பமா  வழி. ஆ ால் 

ோம் அந்த கஷ்டம் கவண்டாம் என்று பாிகா ம் கதடும்கபாது, அந்த கஷ்டத்தத பின்ப ாரு 

ோளிற்ககா, அல் து இன்ப ாரு ஜன்மத்திற்ககா தள்ளிதவக்கிகைாம். ஆககவ பாிகா ம் ஒரு 

தற்காலிக தீர்வு தாக  தவி  ேி ந்த  தீர்வு அல் . 

இ ண்டாவது, பதய்வங்கதள ஆவா  ம் பசய்து பசய்யும் பாிகா ங்களில், பதய்வங்கள் ேம் 

பி ார்த்தத கதள ஏற்றுக்பகாண்டு, ேம் கஷ்டங்கதள ோம் ஏற்றுக்பகாள்ளும் விதத்தில் 

மாற்ைி, பின்ப ாரு ோளிற்கு தள்ளி தவத்து அனுக்கி கம் பசய்கிைது. அவ்வளகவ. ஆககவ 

என் அைிவுத , வாழ்க்தகதய அதன் வழிகய பசன்று, அது கற்பிக்கும் பாடங்கதள 

கற்றுக்பகாண்டு, கபா ாடி  பவற்ைி பபறுவகத ேி ந்த மாகும். அதுகவ முழுதமயா  

மகிழ்ச்சிதய பகாடுக்கும். 

இன்தைய குைள் உங்களுக்காக; 

கபததப் படுக்கும் இழவூழ் அைிவகற்றும் 

ஆகலூ ழுற்ைக் கதட 

தாழ்வதற்கு உாிய விதி இருந்தால் அைிவு ம ிதத ப் கபதத ஆக்கும். 

உயர்வதற்கு உாிய விதி இருந்தால் அைிவு விாிவு பபறும். 
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    PHOTO ESSAY: 

 

MONTH OF DECEMBER 

Above & Below Right: Raja Bala, Kutti Bala and 
Rajarajeshwari adorned in dazzling ornaments 

and matching pavadai, looking beautiful during 

Margazhi Maasa Pirappu. 

Above: Raja Bala’s       

Thiruvadi adorned with 

beautiful anklets and 

flowers. 
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   PHOTO ESSAY: MONTH OF DECEMBER 

Sandhanam Abhishekam for all  

deities during Margazhi Maasa 

Pirappu  

Above: Kutti Bala looking angelic in her 

green paavadai alankaram adorned 

with hibiscus flower and ornaments. 
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   SPONSOR’S LIST : MONTH OF DECEMBER 

POOJA ITEM SPONSORS POOJA ITEM SPONSORS 

Smt. Sowmya Smt. Swathy Mahalakshmi 

Smt. Sumathi Smt. Myila & Shri. Kannan 

Smt. Roopa. V Smt. Gowri & Shri. Shekar 

Smt. Rajashree SPECIAL ARCHANA         

SPONSORS 

Shri. Balaji. S Smt. Padma 

Shri. Anthil. A Smt. Kadamba 

Smt. Kousalya. R Smt. Anuradha. S 

Smt. Mala Sarathy Smt. Usha Murali 

Shri Manoharan. K Shri. Vinay. K.S 

Smt. Vidya Mahesh Shri. Kumar. D.K 

Shri. Arjunram. V Smt. Priya Kasturi 

Smt. Gowri Shankar Shri. Adarsh Chopra 

Smt. Saranya Vinay Smt. Uma Maheshwari 

Shri. Ashok Chopra Shri. Vaikunt Prasad 

Smt. Indira Sampath Shri. Chidambaram. N 

Shri. Chidambaram. N Smt. Vani Muralidharan 

Smt. Radha Ramaswamy Shri. Vinay Srinivasan 

Smt. Chitra Narasimhan Smt. Myila Kamalakannan 

Smt. Latha & Shri. Ramesh Shri. Karthik Chakravarthy 

Smt. Gargi & Shri. Sarathy Smt. Sharanya & Shri. Naga-

nathan 
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   SPONSOR’S LIST : MONTH OF DECEMBER 

POOJA ITEM SPONSORS POOJA ITEM SPONSORS 

Shri. Vinay Smt. Padma 

Smt. Meghana Smt. Fameedha 

Shri. Anthil. A Shri. Sampath Ayyangar 

Shri. Shrivatsa Shri. Ravindran Seshadri 

Smt. Sharanya. V Smt. Sumathi Ranganathan 

Smt. Priya Rangan Smt. Priya Kasturi Rangan 

Shri. Vivek Raman Smt. Poornima and Shri. 

Srikrishnan 

Shri. Arjunram. V  

Shri. Navin Manash  

Shri. Manoharan. K  

Smt. Padma Srinivas  
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UPCOMING TEMPLE EVENTS: 

CALENDAR EVENT DIETY 

January 15th, 

Tuesday 
Pongal  Special events at the tem-

ple 

January 16th, 

Wednesday 
Kanu Pongal  Special events at the tem-

ple 

January 18th, Fri-

day 
Thai Velli Abhishekam for all deities 

January 21st, 

Monday 
Pournami Abhishekam for Kutti 

Bala 

January 24th, 

Thursday 
Chathurthi Abhishekam for Siddhi Vi-

nayagar 

January 25th, Fri-

day 

Panchami & Thai 

Velli 

Abhishekam for Raja 
Bala, Varahi, and Raja 

Shyamala 

January 29th, 

Tuesday 
Visakam Abhishekam for Raja Bala 

and Kutti Bala 

Feb 1st, Friday Thai Velli Abhishekam for all deities 

Feb 8th, Friday Chathurthi Abhishekam for Siddhi Vi-

nayagar 

Feb 10th, Sunday  Panchami Abhishekam for all deities 

Feb 13th, 

Wednesday 
Ashtami  Abhishekam for all deities  
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Malur Sri Balambika Temple 

 

Address: 

Maruthi Extension 2nd stage,  

Kasaba Hobli, Malur Taluk, Kolar District,  

Karnataka—INDIA 

 

Temple Timings: 

Monday - Sunday 

Mornings: 8:00 AM - 12:00 PM 

Evenings: 5:00 PM - 7:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 

Email: contactus@malurbalambikatemple.org 

Website: http://malurbalambikatemple.com 

mailto:balambikadivyasangam2015@gmail.com?subject=Newsletter:%20Contact%20Us
http://malurbalambikatemple.com
https://twitter.com/balambikads?lang=en
https://www.facebook.com/BalambikaDivyaSangam
https://www.youtube.com/channel/UCOvjUqQLiMcus9paGGYQA8w

