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è£˜b¬è t - Müò u ñì™
கார்திைக மாத பிறப்
தி க்கணிதம்: 16.11.2013 பகல் 11:49 வி ச்சிக ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியம்: 16.11.2013 இர 7:15 வி ச்சிக ரவி பிரேவஸம்

கார்தீக தீபம்
பரணீ தீபம் : ஐப்பசி மாத இ தி நாளான 16.11.2013 சனி அன்
பரணீதீபம் ஏற்ற உகந்த நாளாகும்
சர்வாலய தீபம்(அண்ணாமைல தீபம்) 17.11.2013 ஞாயி
சந்திேராதயத்தி ம் ெபௗர்ணமி மற் ம் கார்திைக நட்சத்திரம்
ஆலயங்களி ம் கார்திைக தீபம் ஏற்றிவழிபட உகந்த நாளாகும்.

இர

பரணி நட்சத்திரம் உள்ள தினேம

அன்
சூரிய அஸ்தமன ேவைள ம்,
உள்ளதால் இன்
இல்லங்கள் மற் ம்

பாஞ்சராத்ர தீபம் விஷ்
ேகாவில் தீபம் 18.11.2013 திங்கள்
பாஞ்சராத்திர தீபம்-கார்த்திைக தீபத்திற்கு கார்த்திைக பிரதானம். தீபாேராஹண காலத்திற்கு கார்த்திைக
இ க்க ேவண் ம். இதற்கு பரணி ேவைத கூடா .சூரிய உதயாத்பரம் பரணி ஒ
விநாடி இ ந்தா ம்
ேவைததான்.இப்படி ஸம்பவித்தால் ம தினத்தில் தீபாேராஹணம்.அன் ேராஹிணியாகேவ இ க்கும். இதனால்
கி த்திைக பிச்சேம பிரதானமாகிற . என்கிற விதிப்படி பஞ்சராத்திர தீபம் ெஷ தினத்தில் கைடபிடிக்கேவண் ம்

பிள்ைளயார் ேநான் 9.12.2013 திங்கள்
9.12.2013 திங்கள் அன் காைல விரதம் இ ந் விநாயகைர வழிப தல்
நன் , குறிப்பாக தி மணம் ேவண்டி வழிபடலாம்
தமிழகத்தில் நாட் க்ேகாட்ைட ெசட்டியார் ச கத்தினர் இந்த
வழிபாட்ைட
குலசம்பிரதாயமாக
ெசய்
வ கின்றனர்.
தங்கள்
இல்லங்களில் வ டத்திற்கு ஒ
ைற "பிள்ைளயார் ேநான் " எ ம்
வழக்கத்ைதக் கைடப்பிடிக்கின்றனர். ஒவ்ெவா
வ ட ம் கார்த்திைக
அல்ல மார்கழி மாதத்தில் சஷ்டி திதி ம் சதயம் ந த்திர ம் ேசர்ந்
வ ம் நன்னாளில் இந்த ச தாயத்தினர் "பிள்ைளயார் ேநான் "
கைடபிடிக்கிறார்கள். 21 நாட்கள் விரதமி க்கும் நகரத்தார் கு ம்பத்தினர்
விநாயகைர வணங்கி ஒவ்ெவா நா ம் ஒ
லாக எ த் 21
ைல
எ த் சமர்பித் . கைடசி நாளான 21வ நாளில் விரதத்ைதப் ர்த்தி
ெசய் ெகாள் ம் விதமாக 21
ல்கைள ம் திரியாகத் திரித் இைழ
மாவில்
ைவத்
இைழ
எ த் க்
ெகாள்வைத
வழக்கமாகக்
ெகாண் ள்ளனர். வீட் க்கு
த்தபிள்ைளயாக இ ப்பவர் மற்றவர்க க்கு இைழ எ த் த் த வார்கள். நகரத்தார் வீட்
குலப்ெபண்கள் பிள்ைளயார் ேநான் தினத்தில் பாசிப்ப ப் , பலவிதமான பனியாரம், வைடகள் மற் ம் வைகவைகயான ெபாரிகள்
என் சுைவயாகத் தயாரித் வழங்கி விரதத்ைத டித் ைவப்பார்கள்.
ெவள்ைள பணியாரம், கரப்பட்டி பணியாரம், எள்உ ண்ைட, ேவர்கடைல உ ண்ைட, ெபாட் க்கடைல உ ண்ைட, ெபாரி
உ ண்ைட, மாஉ ண்ைட, அதிரசம், ேதங்குழல், சர்கைர ெபாங்கல், ெகா கட்ைட தலியன பைடக்கப்ப ம் ெநய்ேவத்தியங்களாகும்

கார்திைக ேசாமவார விரதம்: திங்கள் கிழைம
18.11.2013
25.11.2013
2.12.2013
9.12.2013
கார்திைக மாத திங்கள் கிழைம சிவ க்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும் இந்தநாளில்
ேகாவில்களில் சிவ க்கு சங்காபிேஷகம் ெசய்
ஆராதைன நைடெப ம்.
இந்நாளில் விரதம் இ ந் வழிப வ மிக ம் உகந்ததாகும். இதில் 2.12.2013
அன் ேசாமவார அமாவாைசயாக வ வ சிவ க்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும்

சனிப்பிரேதாஷம்
சிவ க்கு உகந்த இந்த கார்திைக மாதத்தில் இரண்
வ வ சிறப்பாகும்

சனிப்பிரேதாஷங்கள் 30.11.2013 மற் ம் 14.12.2013 ஆகிய ேததிகளில்

கார்திைக மாத தாைதயர் வழிபா தினங்கள்
நவம்பர்: 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30,
டிசம்பர்: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12
கார்திைக தல் நாள் அன்
டவன்
க்கு என அைழக்கப்ப ம் ணிதநீராடல் நாளாகும். அன்
தாைதயர் வழிபா மிக ம் நன் .

நீர்நிைலகளில் குளித்தல்,

கார்திைக மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்

அதிகாைல தல் நாள் காைல 8 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்

4 தன் 20.11.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 6:18 வைர நன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

20 ெவள்ளி 6.12.2013 சுக்ல ச ர்த்தி சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 7 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்

5 வியாழன் 21.11.2013 - சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்
இர 9 மணிக்கு ேமல் 12 மணி வைர நன்
6 ெவள்ளி 22.11.2013 சுபதினம்
நாள்
வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

22 ஞாயி 8.12.2013 சுக்ல சஷ்டி
அதிகாைல கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
சூரிய உதயம் தல் மாைல 3:16 வைர சுபம் தவிர்க்க ம்.
பின்னர் நன் . மாைலயில் நிச்சியதாம் லம்,
மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம்,
சாந்தி கூர்த்தம் ெசய்ய உத்தமம்

ம் ெசய்யலாம்

8 ஞாயி 24.11.2013 - வாஸ் நாள்
காைல சூரிய உதயம் பின்னர் கணபதி ேஹாமம்,
நவக்கிரக ேஹாமம் நன்
வாஸ் ேநரம்: பகல் 10:12 - 11:42
11 தன் 27.11.2013
பகல் 2:50 வைர நவமி திதி, பின்னர் மிக நன்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா,
நடன அரங்ேகற்றம், சாந்தி கூர்த்தம் ெசய்ய உத்தமம்

23 திங்கள் 9.12.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் காைல 9:45 மணி வைர நன்
(வாக்கியப்படி மாைல 3 மணி வைர நன் )
25 தன் 11.12.2013
காைல 9 மணிக்கு

12 வியாழன் 28.11.2013 - சுபதினம்
அதிகாைல 4:30-6 கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
காைல 8:30 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்
வாக்கியப்படி 9-10:30

( தாைதயர்கைள வழிபட்

பின்னர் சுபகாரியம் ெசய்யலாம்)

26 வியாழன் 12.12.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்

கூர்த்தம் நன்

13 ெவள்ளி 29.11.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்
15 ஞாயி

தல் பகல் 12 மணி வைர நன்

27 ெவள்ளி 13.12.2013
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உத்தமம்.
(வாக்கியப்படி மாைல 7 மணி வைர நன் )

1.12.2013

மாைல ேநர சுபநாட்கள் (நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள்நீராட் விழா, அரங்ேகற்றம்)

20.11.2013 தன்
28.11.2013 வியாழன்
8.12.2013 ஞாயி
சாந்தி

22.11.2013 ெவள்ளி
29.11.2013 ெவள்ளி
12.12.2013 வியாழன்

27.11.2013 தன்
6.12.2013 ெவள்ளி
13.12.2013 ெவள்ளி(வாக்கியப்படி மாைல 6-7)

கூர்த்தம்

20.11.2013 தன்
21.11.2013 வியாழன்
22.11.2013 ெவள்ளி
27.11.2013 தன்
28.11.2013 வியாழன்
29.11.2013 ெவள்ளி
08.12.2013 ஞாயி
12.12.2013 வியாழன்
தைலவாசல், தளம்,

மி

20.11.2013 தன்
22.11.2013 ெவள்ளி
24.11.2013 ஞாயி
28.11.2013 வியாழன்
29.11.2013 ெவள்ளி
01.12.2013 ஞாயி
06.12.2013 ெவள்ளி
09.12.2013 திங்கள்
12.12.2013 வியாழன்
13.12.2013 ெவள்ளி

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

8:30
8:30
8:30
8:00
8:00
8:00
10:30
8:00

தல் 9:30 வைர, &
தல் 9:30 வைர, &
தல் 9:30 வைர, &
தல் 9:00 வைர, &
தல் 9:00 வைர, &
தல் 9:00 வைர, &
தல் 11:30 வைர
தல் 10:00 வைர

11:30 தல் 11:50 வைர
11:30 தல் 11:50 வைர
11:30 தல் 11:50 வைர
11:15 தல் 11:55 வைர
11:10 தல் 11:55 வைர
11 தல் 11:50 வைர

ைஜ, (அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்)

காைல 8:00 தல் 10:00, பகல் 1:30 தல் 1:50 வைர
காைல 8:00 தல் 10:00 வைர, 12:00 தல் 1:30 வைர
பகல் 10:12 - 11:42 வாஸ் ேநரம்
காைல 9:45 தல் 11:35 வைர
காைல 7:35 தல் 9:40 வைர, 9:40 தல் 10:30 வைர
காைல 7:25 தல் 8:00 வைர
காைல 7:10 தல் 9:10 வைர, 9:10 தல் 10:25 வைர, மாைல 4:10
காைல 6:50 தல் 7:30 வைர
காைல7:30 தல் 8:40 வைர, 8:40 தல் 10:40 வைர
காைல 6:36 தல் 10:37 வைர, மாைல 3:30 தல் 5:45 வைர

தல் 6:00 வைர

கா

குத்தல், தி

டி இறக்கம் (அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்)

20.11.2013 தன்
22.11.2013 ெவள்ளி
24.11.2013 ஞாயி
28.11.2013 வியாழன்
29.11.2013 ெவள்ளி
01.12.2013 ஞாயி
06.12.2013 ெவள்ளி
08.12.2013 ஞாயி
09.12.2013 திங்கள்
12.12.2013 வியாழன்
13.12.2013 ெவள்ளி

காைல 8:00
காைல 8:00
காைல 8:00
காைல 9:45
காைல 7:35
காைல 7:25
காைல 7:10
மாைல 4:00
காைல 6:50
காைல7:30
காைல 6:36

தல் 10:00, பகல் 1:30 தல் 1:50 வைர
தல் 10:00 வைர, 12:00 தல் 1:30 வைர
தல் 10:00 வைர (சிவ வழிபாட்டினர்)
தல் 11:35 வைர
தல் 9:40 வைர, 9:40 தல் 10:30 வைர
தல் 8:00 வைர
தல் 9:10 வைர, 9:10 தல் 10:25 வைர, மாைல 4:10
தல் 4:30 வைர
தல் 7:30 வைர
தல் 8:40 வைர, 8:40 தல் 10:40 வைர
தல் 10:37 வைர, மாைல 3:30 தல் 5:45 வைர

தல் 6:00 வைர

விவாஹ சுப கூர்த்த தினங்கள்

கார்த்திைக (12 அன் வாக்கியப்படி சுபதினம்)
04
தன்
20.11.2013 ேதய் தி திைய
மி கசீரிஷம்
06
ெவள்ளி
22.11.2013 ேதய் பஞ்சமி
னர் சம்
12
வியாழன்
28.11.2013 ேதய் தசமி
அஸ்தம்
13
ெவள்ளி
29.11.2013 ேதய் ஏகாதசி
அஸ்தம்
15
ஞாயி
01.12.2013 ேதய் திரிேயாதசி
சுவாதி
20
ெவள்ளி
06.12.2013 வளர் ச ர்த்தி
உத்திராடம்
23
திங்கள்
09.12.2013 வளர் சப்தமி
சதயம்
11.12.2013 வளர் தசமி
உத்திரட்டாதி
25
தன்
26
வியாழன்
12.12.2013 வளர் தசமி+ஏகா
ேரவதி
27
ெவள்ளி
13.12.2013 வளர் ஏகாதசி
அஸ்வினி
11.12.2013 அன் வஸ்திர தானம் ெசய் பின்னர் சுபகாரியம் ெசய்ய ம்

சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

த ர்
த ர்
மகரம்
த ர்
த ர்
மகரம்
மகரம்
மகரம்
மகரம்
த ர்

09.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00 - 10.30
07.30 - 08.30
06.00 - 07.30
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.00
09.00 - 10.30
07.00 - 08.30

கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாம தினங்கள்

20.11.2013 தன்
21.11.2013 வியாழன்
22.11.2013 ெவள்ளி
24.11.2013 ஞாயி
28.11.2013 வியாழன்
29.11.2013 ெவள்ளி
01.12.2013 ஞாயி
06.12.2013 ெவள்ளி
08.12.2013 ஞாயி
09.12.2013 திங்கள்
12.12.2013 வியாழன்
13.12.2013 ெவள்ளி

அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 8:00 தல் 10:00,
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன் (கிரஹப்பிரேவஸம் தவிர்க்க ம்)
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 8:00 தல் 10:00 வைர,
காைல 8:00 தல் 10:00 வைர கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன்
அதிகாைல 4:30 - 6 , காைல 9:45 தல் 11:35 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6 , காைல 7:35 தல் 10:30 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 7:25 தல் 8:00 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 7:10 தல் 9:10 வைர, 9:10 தல் 10:25 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 6:50 தல் காைல 7:30 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல7:30 தல் காைல 10:40 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 6:36 தல் காைல 10:37 வைர,

ஆகாமாைவ(ஆஷாட, கார்தீக, மாக, ைவசாக)

ணிதநீராடல்- ஓர் விளக்கம்

“ஆகாமாைவ” என்ப ஆஷாட, கார்த்திக, மாக ைவசாகம் என்கிற சாந்திரமான(சந்திரன் அடிப்பைடயிலான)
மாதங்களின் தல் எ த் ேசர்ைகயால் வழங்கப்ப ம் வார்த்ைத. இந்த சந்திரமாதங்கள் ஆடி, கார்த்திைக, மாசி,
ைவகாசி ஆகிய தமிழ்(சூரிய) மாதங்க க்கு சற் இைணயான மாதங்கள்
இந்த மாதங்களில் வ ம் ெபௗர்னமி அன் உதயத்தில் ைவைகயைறப்ெபா தில் (உஷாக்காலம்- அதிகாைல
ஐந்தாம் ஜாம டிவில்) ெபௗர்னமி திதி இ க்க சூரிய உதயம் ன்னதாக, சந்திரன் ேமற்கில் மைற ம் ன்னர்
கடல், நதி, ஆ , ேகாவில் குளம் ஆகியவற்றில் குளிப்ப மிக ம் ண்ணியமாகும். சாஸ்திரங்களில் இந்நாள்
ணிதநீராடல் நாள் எனவைகப்ப த்தப்பட் ள்ள .
குறிப் :

ஒ நாள் என்ப இரவில் 5 ஜாமங்கள், பகலில் 5 ஜாமங்கள் என ெமாத்தம் 10 ஜாமங்கைள ெகாண்ட ,
பகல் இர சமமாக உள்ள நாளில் ஒ ஜாமம் என்ப 6 நாழிைக(1மணி24 நிமி)அளவில் இ க்கும்
குளிர்காலங்களில் இர ஜாமம் நீண் ம், ெவயில்காலங்களில் பகல் ஜாமம் நீண் ம் இ க்கும்

இந்த சந்திரமாத ெபௗர்ணமி ஆனி, ஐப்பசி, ைத, சித்திைர தமிழ் மாதங்களி ம்

எதிர் வ ம் ஆகாமாைவ தினங்கள்
 கார்திைக t 17.11.2013 ஞாயி
 ஆனி t 12.7.2014 சனி

 மாசி t 14.2.2014 ெவள்ளி
 ஐப்பசி t 6.11.2014 வியாழன்

ன்கூட்டி ம் வ ம்

சித்திைர t 14.5.2014 தன்
 ைத t 3.2.2015 ெசவ்வாய்

விரதாதி நாட்கள்

 ெபௗர்ணமி 17.11.2013
 ஏகாதசி 29.11.2013
 ேசாமவார அமாவாைச 02.12.2013
 சுக்ல சஷ்டி ைஜ 08.12.2013
 தி ேவாணம் 07.12.2013

 சங்கடஹர ச ர்த்தி 21.11.2013
 வாஸ் 24.11.2013
 சனி பிரேதாஷம் 30.11.2013
 சிவராத்திரி 01.12.2013
 ச ர்த்தி 06.12.2013
 சுக்ல சஷ்டி உபவாஸம் 07.12.2013
 சுக்ல ஏகாதசி 13.12.2013
 சனி பிரேதாஷம் 14.12.2013
 கி த்திைக 17.11.2013(விரதம்18.11.2013) 15.12.2013
கார்திைக மாத வானவியல் நிகழ்

C/2012 S1 வால்நட்சத்திரம் தன நீள்வட்ட சூரிய சுற் பாைதயில் சூரிய க்கு மிக அ கில் ( 0.012 வானியல் அலகு = 1,800,000 km) கடக்கும். C/2012 S1
will come to perihelion (closest approach to the Sun) on 28.11. 2013 (0.012 AU = 1,800,000 km; 1,100,000 mi)

நில
தன் ேமற்கில் மீஉயர்நிைல
ேராஹினி நில அ கில்
கு நில அ கில்
நில ெதாைல நிைலயில்
ணர் சம் அ கில் நில
மகம் அ கில் நில
சனி தன் அ கில்
ெசவ்வாய் அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
சனி அ கில் நில
தன் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
அமாவாைச
நில அண்ைமநிைலயில்
சுக்கிரன் நில அ கில்
ேகட்ைட அ கில் தன்
ேராஹினி அ கில் நில
நில

Full Moon
Mercury at greatest elongation
Aldebaran in conjunction with Moon
Jupiter in conjunction with Moon
Moon at apogee
Pollux in conjunction with Moon
Regulus in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Mercury
Mars in conjunction with Moon
Spica in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Mercury in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Moon
New Moon
Moon at perigee
Venus in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Mercury
Aldebaran in conjunction with Moon
Full Moon

2013 Nov 17 21
2013 Nov 18 08
2013 Nov 19 02
2013 Nov 22 11
2013 Nov 22 15
2013 Nov 22 20
2013 Nov 25 22
2013 Nov 26 09
2013 Nov 27 22
2013 Nov 29 23
2013 Dec 1 15
2013 Dec 2 04
2013 Dec 3 02
2013 Dec 3 06
2013 Dec 4 16
2013 Dec 6 06
2013 Dec 11 08
2013 Dec 16 09
2013 Dec 17 15

396282.115 km
19.5° West
2.66° South
5.10° North
405414.156 km
12.00° North
5.59° North
0.33° North
5.69° North
0.87° South
1.26° North
0.43° South
7.37° South
361795.814 km
360111.880 km
7.67° South
4.69° South
2.66° South
403901.147 km
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இந் பண்டிைககள்
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Hanuman Jayanthi, ஹ 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, மகாளய அமாவாைச, 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 , தமிழ் 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. Karthigai Deepam 2013, 2014,2015, Karthigai, Annamalai Deepam, Thiruvannamalai,
Vaikanasa Deepam, Pancharathiram Deepam, Barani Deepam, Bharani Deepam, Sarvalaya Deepam, Pournami, Agamavai, Annabhishegam, Ganges Bath, Gaya, Varanaci, Annamalayar Deepam,
Tambaram, Sri Sivan Temple, Singapore, Perungalathur, Flats for sale, 2BHK, Urappakkam, Ruby Builders, Rent Home, Construction, 3BHK, Cara parking, Low Price Home, Near to Railway Station,
New House, House Loan, Approved Plots, t.nagar, Pace, Jain Builders, VGN, Sri Ram, TVS, SSV school, Vandalore, East Tambaram, Mannivakkam, Oragadam, Hindu Temple, Free Tamil
Panchangam,

