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14அபபரண ீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர க ௌலவ

06:02
ரா 12:11--13:43
ய 07:35--09:07
கு 10:39--12:11
தி 25:39*

அருந்ததீ வ்ரத ஆரம்ப
பஞ்சாங் படநம்
மேஷ ஸங்க்ராந்தி

விஷுக் னி

ப்ரீதி

Apr

திதி* தருʼதீயா
பால்

06:20
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:43

ெந்  ந்யா

15 ருʼத்தி ா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:02
ரா 13:43--15:15
ய 06:02--07:34
கு 09:06--10:39
தி 25:38*

கஸௌபாக்ய க ௌரீவ்ரதம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* ---
எண்ணணய்

06:20
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:43

ெந் துலா

16மராஹிண ீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

06:01
ரா 10:38--12:11
ய 15:15--16:48
கு 07:34--09:06
தி 25:38*

ஶுக்லசதுர்த்திவ்ரதம்

கஸௌபாக்ய

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:20
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:43

ெந் துலா

17ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:01
ரா 09:06--10:38
ய 13:43--15:15
கு 06:01--07:33
தி 25:38*

கூர்ே  ல்பாதி
லக்ஷ்ேீ பஞ்சேீ

மஶாபந

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:20
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி) 
10:43

ெந் துலா

21புஷ்ய
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

05:58
ரா 12:09--13:42
ய 07:31--09:04
கு 10:37--12:09
தி 25:36*

ஶ்ரீ ஆநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ஶ்ரீராேநவேீ
வஸந்தநவராத்ர ஸோபநம்

ஶூல

திதி* நவேீ
பால்

06:21
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:42

ெந் தநு

22ஆஶ்மரஷா
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

05:58
ரா 13:42--15:15
ய 05:58--07:31
கு 09:04--10:36
தி 25:36*

தர்ேராஜதஶேீ

 ண்ட

திதி* தஶேீ
எண்ணணய்

06:21
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:42

ெந் தநு

23ே ா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

05:57
ரா 10:36--12:09
ய 15:15--16:48
கு 07:30--09:03
தி 25:36*

ஸமுத்ரேந்தநம்
ஸர்வ ாேதா ஏ ாதஶீ

வருʼத்தி

திதி* ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

06:21
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் ே ர

24பூர்வபல்குநீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பவ

05:57
ரா 09:03--10:36
ய 13:42--15:15
கு 05:57--07:30
தி 25:36*

ஶநி ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
மவங் டாசமல

வஸந்மதாத்ஸவ ஆரம்ப
ேீனாக்ஷீ திருக் ல்யாணம்

த்ருவ

திதி* த்வாதஶீ
தயிர்

06:21
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் ே ர

18ஆர்த்ரா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:00
ரா 16:48--18:20
ய 12:10--13:43
கு 15:15--16:48
தி 25:37*

ஷஷ்டீ வ்ரதம்
ராோநுஜ ஜயந்தீ
யமுநா ஜயந்தீ

அதி ண்ட

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

06:20
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் வருʼஶ்சி 

19புநர்வஸு
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:00:
ரா 07:32--09:05
ய 10:37--12:10
கு 13:43--15:15
தி 25:37*

ஸு ர்ே

திதி* ஸப்தேீ
தயிர்

06:20
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் வருʼஶ்சி 

20புநர்வஸு
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

05:59
ரா 15:15--16:48
ய 09:04--10:37
கு 12:10--13:42
தி 25:37*

அமஶா ாஷ்டேீ
பவாந்யுத்பத்தி

தருʼதி

திதி* அஷ்டேீ
பால்

06:20
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:42

ெந் தநு

25ஹஸ்த
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

05:56
ரா 16:48--18:21
ய 12:09--13:42
கு 15:15--16:48
தி 25:35*

ஆதித்யஹஸ்த புண்ய ால
தேந மசாரீ உத்ஸவ

மவங் டாசமல 
வஸந்மதாத்ஸவ

வ்யா ாத

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்லம்

06:21
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் கும்ப

26சித்ரா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர வணிஜ

05:56
ரா 07:29--09:02
ய 10:35--12:09
கு 13:42--15:15
தி 25:35*

மவங் டாசமல பூர்ணிோ
 ருட மஸவா
தேந சதுர்தஶீ
சித்ரகுப்த பூதஜ

வஜ்ரம்

திதி* சதுர்தஶீ / கபௌர்ணோஸீ
தயிர்

06:21
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் கும்ப

27ஸ்வாதீ
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர பவ

05:56
ரா 15:15--16:48
ய 09:02--10:35
கு 12:08--13:42
தி 25:35*

ஶ்ரீ ஹநூேத் ஜயந்தீ
தசத்ர பூர்ணிோ
சித்ரகுப்த வ்ரதம்

ஸித்தி

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:21
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந் ேீந

11அபபரண ீ
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

05:50
ரா 15:16--16:50
ய 08:59--10:33
கு 12:07--13:41
தி 25:33*

ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 3 ஆராதநா

வஹ்நி வ்ரதம்
பார் வ ராே பூஜா

கஸௌபாக்ய

திதி* அோவாஸ்யா
பால்

06:24
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந்  ந்யா

12 ருʼத்தி ா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர  ிஸ்துக்ந

05:50
ரா 12:07--13:41
ய 07:24--08:59
கு 10:33--12:07
தி 25:33*

ஶ்யாோ ஶாஸ்த்ரீ ஜயந்தீ
பராஶர ேஹர்ஷி ஜயந்தீ
தவஶா ோஸ ஆரம்ப

 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

மஶாபந

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:24
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந்  ந்யா

13மராஹிண ீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

05:50
ரா 13:41--15:16
ய 05:50--07:24
கு 08:58--10:33
தி 25:33*

சந்த்ர தர்ஶநம்

அதி ண்ட

திதி* த்விதீயா
எண்ணணய்

06:25
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:41

ெந் துலா

14ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

05:49
ரா 10:33--12:07
ய 15:16--16:50
கு 07:24--08:58
தி 25:33*

அக்ஷய்ய தருʼதீயா
பலராே ஜயந்தீ

பரஶுராே ஜயந்தீ
ராஜ ோதங் ீ ஜயந்தீ

ஸு ர்ே

திதி* ஶூந்யதிதி
ணேல்லம்

06:25
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:41

ெந் துலா

28விஶா ா
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

05:55
ரா 12:08--13:42
ய 07:28--09:02
கு 10:35--12:08
தி 25:35*

புதாநுராதா புண்ய ால
ஶ்ரீ அத்தவதாத்ேப்ர ாமஶந்த்ர

ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

வ்யதீபாத

திதி* த்விதீயா
பால்

06:21
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந் ேீந

29அநூராதா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர வணிஜ

05:55
ரா 13:42--15:15
ய 05:55--07:28
கு 09:01--10:35
தி 25:34*

வி ட ேஹா ணபதி
ஸங் டஹரசதுர்தீ வ்ரதம்

வரீயாந்

திதி* தருʼதீயா
எண்ணணய்

06:22
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:41

ெந் மேஷ

2பூர்வாஷாடா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர வணிஜ

05:53
ரா 16:49--18:22
ய 12:08--13:41
கு 15:15--16:49
தி 25:34*

ஸாத்ய

திதி* ஷஷ்டீ/ஸப்தேீ
ணேல்லம்

06:22
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:41

ெந் வருʼஷப

3உத்தராஷாடா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர பவ

05:53
ரா 07:27--09:00
ய 10:34--12:08
கு 13:41--15:15
தி 25:34*

மஸாேஶ்ராவண ீபுண்ய ால
ஶ்ரீஸர்வஜ்ஞ ஸதாஶிவ
மபாமதந்த்ர ஸரஸ்வதீ 

ஆராதநா

ஶுப

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

06:22
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:41

ெந் ேிதுநம்

30ஜ்மயஷ்டா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பவ

05:54
ரா 10:35--12:08
ய 15:15--16:48
கு 07:28--09:01
தி 25:34*

பரி 

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:22
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:41

ெந் மேஷ

1மூலா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

05:54
ரா 09:01--10:34
ய 13:41--15:15
கு 05:54--07:27
தி 25:34*

லக்ஷ்ேீவராஹஜயந்தீ

ஸித்த

May

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:22
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:41

ெந் வருʼஷப

9மரவதீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

05:51
ரா 16:50--18:24
ய 12:07--13:41
கு 15:15--16:50
தி 25:33*

ோஸஶிவராத்ரி
ப்ரமதாஷ வ்ரதம்

ரேண ேஹர்ஷி ஆராதநா
ேத்ஸ்ய ஜயந்தீ

ப்ரீதி

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்ல
ம்06:24

பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:41

ெந் ஸிஹ

10அஶ்விநீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

05:51
ரா 07:25--08:59
ய 10:33--12:07
கு 13:41--15:16
தி 25:33*

 ங் ாஸ்நாநம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* சதுர்தஶீ
தயிர்

06:24
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி) 
10:41

ெந்  ந்யா

4ஶ்ரவணம்
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர க ௌலவ

05:53
ரா 15:15--16:49
ய 09:00--10:34
கு 12:08--13:41
தி 25:34*

அக்நிநக்ஷத்ரஆரம்ப

ஶுக்ல

திதி* நவேீ
பால்

06:23
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந் ேிதுநம்

5ஶ்ரவிஷ்டா
திதி நவேீ
யயா
கர  ர

05:52
ரா 12:07--13:41
ய 07:26--09:00
கு 10:34--12:07
தி 25:33*

ப்ரஹ்ே

திதி* தஶேீ
பால்

06:23
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:41

ெந்  ட 

6ஶதபிஷக்
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

05:52
ரா 13:41--15:15
ய 05:52--07:26
கு 09:00--10:33
தி 25:33*

இந்த்ர

திதி* ---
எண்ணணய்

06:23
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:41

ெந்  ட 

8உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

05:51
ரா 08:59--10:33
ய 13:41--15:15
கு 05:51--07:25
தி 25:33*

விஷ் ம்ப

திதி* த்வாதஶீ
தயிர்

06:23
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:41

ெந் ஸிஹ

7பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

05:51
ரா 10:33--12:07
ய 15:15--16:49
கு 07:25--08:59
தி 25:33*

தவதருʼதி ஶ்ராத்தம்
ஸர்வ வரூதிநீ ஏ ாதஶீ

தவதருʼதி

திதி* ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

06:23
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:41

ெந்  ட 

ேதுர வி ஆழ்வார்
திருநக்ஷத்திரம்

 மஜந்த்ர மோக்ஷ

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வேதமிருந்தால்தான் வலாகம் நன்றாக இருக்கும், ஆத்மாவும் வேமமடையும் என்பது என் அபிப்ராயம்.
இந்தப் ணபரிய மூலதனம் இப்வபாது வீணாகப் வபாயிருக்கிற நிடல மாறி, இடத மறுபடி
தடைக்கும்படியாகப் பண்ணவேண்டுணமன்பவத எனக்கு ஸதா விசாரமாக இருக்கிறது. அதற்காகத்தான்
என்னாலானடத ஏவதா திட்ைம் கிட்ைம் வபாட்டு வேத ரேணம், ஸ்டைபண்ட் என்று பல இைங்களில்
ஏற்பாடு ணசய்திருக்கிறது. ஆனால் இது இந்த மைம், அல்லது சில ஸ்தாபனங்களின் கைடம மட்டுமல்ல;
இது நம் எல்வலார் கைடமயுமாகும்; உங்கள் எல்வலாருடைய ட்யூட்டியும் ஆகும். நிர்ப்பந்தத்துக்காக
இல்லாமல், ஆடசவயாடு ஆர்ேத்வதாடு நீங்கள் எல்வலாரும் வசர்ந்து இது வேத பூமி என்படத மறுபடி
நிஜமாக்கப் பிரயாடஸப் பைவேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கு இடத நான் முக்கியமாகச் ணசால்கிவறன்.

மவதமும் தமிழ்நாடும் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 30 2 9 16 23

இந்துவாஸரம் 31 3 10 17 24

பபளமவாஸரம் 4 11 18 25

பஸளம்யவாஸரம் 5 12 19 26

குருவாஸரம் 6 13 20 27

பிருகுவாஸரம் 7 14 21 28

ஸ்திரவாஸரம் 1 8 15 22 29

வருʼஷபரவகாசி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

உத்தராயணம் ேஸந்த ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

15ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

05:49
ரா 08:58--10:33
ய 13:42--15:16
கு 05:49--07:24
தி 25:32*

ப லாமு ீ ஜயந்தீ
விஷ்ணுபதீவருʼஷபரவி

தருʼதி

May

திதி* சதுர்தீ
தயிர்

06:25
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் வருʼஶ்சி 

16ஆர்த்ரா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

05:49
ரா 16:51--18:25
ய 12:07--13:42
கு 15:16--16:51
தி 25:32*

வார்தா க ௌரீவ்ரதம்

ஶூல

திதி* பஞ்சேீ
ணேல்ல
ம்06:25

பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் வருʼஶ்சி 

17புநர்வஸு
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

05:49
ரா 07:23--08:58
ய 10:33--12:07
கு 13:42--15:16
தி 25:32*

ஶங் ர ஜயந்தீ
ஶ்ரீ ேஹாமதமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா

ஷஷ்டீ வ்ரதம்

 ண்ட

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

06:26
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் வருʼஶ்சி 

18புஷ்ய
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர தததில

05:49
ரா 15:17--16:51
ய 08:58--10:33
கு 12:07--13:42
தி 25:32*

 ங் ாஸப்தேீ

வருʼத்தி

திதி* ஸப்தேீ
பால்

06:26
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:42

ெந் தநு

19ஆஶ்மரஷா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர வணிஜ

05:48
ரா 12:07--13:42
ய 07:23--08:58
கு 10:33--12:07
தி 25:32*

ஶர் ரா ஸப்தேீ
ஶ்ரீ ப்ரஜ்ஞா மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

த்ருவ

திதி* அஷ்டேீ
பால்

06:26
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:42

ெந் தநு

20ே ா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பவ

05:48
ரா 13:42--15:17
ய 05:48--07:23
கு 08:58--10:33
தி 25:32*

ஸீதாநவேீ
ோதவோஸ

வ்யா ாத

திதி* நவேீ
எண்ணணய்

06:26
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:42

ெந் ே ர

21பூர்வபல்குநீ
திதி நவேீ
யயா
கர க ௌலவ

05:48
ரா 10:33--12:07
ய 15:17--16:52
கு 07:23--08:58
தி 25:32*

மவங் டாசமல பத்ோவதீ
பரிணமயாத்ஸவ ஆரம்ப

வஸிஷ்ட ேஹர்ஷி ஜயந்தீ

ஹர்ஷண

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:27
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் ே ர

23ஹஸ்த
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

05:48
ரா 16:52--18:27
ய 12:08--13:42
கு 15:17--16:52
தி 25:33*

ஆதித்யஹஸ்த புண்ய ால
மவங் டாசமல பத்ோவதீ

பரிணமயாத்ஸவ ஸோபநம்
வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

ஸித்தி

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்ல
ம்06:27

பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:42

ெந் கும்ப

24சித்ரா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

05:48
ரா 07:23--08:58
ய 10:33--12:08
கு 13:43--15:18
தி 25:33*

மஸாே ப்ரமதாஷவ்ரதம்

வ்யதீபாத

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:28
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:43

ெந் ேீந

22உத்தரபல்குநீ
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

05:48
ரா 08:58--10:33
ய 13:42--15:17
கு 05:48--07:23
தி 25:32*

ஶ்ரீ ஆதி ஶங் ர
ப வத்பாத ஆராதநா

ஸ்ோர்த மோஹிநீ ஏ ாதஶீ
நிேிஷாம்பா ஜயந்தீ

வஜ்ரம்

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:27
பரி

மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:42

ெந் கும்ப

25ஸ்வாதீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

05:48
ரா 15:18--16:53
ய 08:58--10:33
கு 12:08--13:43
தி 25:33*

ஶ்ரீ ஸச்சித்விலாமஸந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

மவங் டாசமல பூர்ணிோ
 ருட மஸவா

வரீயாந்

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:28
பரி

ஸித்த/மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:43

ெந் ேீந

26அநூராதா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

05:48
ரா 12:08--13:43
ய 07:23--08:58
கு 10:33--12:08
தி 25:33*

புதாநுராதா புண்ய ால
ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 7 ஜயந்தீ

ஸம்பத் க ௌரீ வ்ரதம்

ஶிவ

திதி* கபௌர்ணோஸீ
பால்

06:28
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:43

ெந் மேஷ

10மராஹிண ீ
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

05:48
ரா 13:46--15:21
ய 05:48--07:23
கு 08:59--10:35
தி 25:35*

சிதம்பமர ரஜத
சந்த்ரப்ரப வாஹநம்

தவஶா அோவாஸ்யா
ஶு ேஹர்ஷி ஜயந்தீ

தருʼதி

திதி* அோவாஸ்யா
எண்ணணய்

06:32
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:46

ெந் துலா

11ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

05:48
ரா 10:35--12:10
ய 15:22--16:57
கு 07:24--08:59
தி 25:35*

சிதம்பமர ஸ்வர்ண
ஸூர்யப்ரப வாஹநம்

சந்த்ர தர்ஶநம்
புந்நா க ௌரீவ்ரதம்

ஶூல

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

06:33
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:46

ெந் வருʼஶ்சி 

12ஆர்த்ரா
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

05:48
ரா 08:59--10:35
ய 13:46--15:22
கு 05:48--07:24
தி 25:35*

சந்த்ர தர்ஶநம்
சிதம்பமர ரஜத பூத வாஹநம்

 ண்ட

திதி* த்விதீயா
தயிர்

06:33
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:46

ெந் வருʼஶ்சி 

27ஜ்மயஷ்டா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

05:47
ரா 13:43--15:18
ய 05:47--07:23
கு 08:58--10:33
தி 25:33*

ஸித்த

திதி* ப்ரதோ/த்விதீயா
எண்ணணய்

06:28
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:43

ெந் மேஷ

28மூலா
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

05:47
ரா 10:33--12:08
ய 15:18--16:53
கு 07:23--08:58
தி 25:33*

ஶ்ரீ ஶங் ர விஜமயந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆஶ்ரே
ஸ்வ ீார ஜயந்தீ
நாரத ஜயந்தீ

ஸாத்ய

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

06:29
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:43

ெந் வருʼஷப

30உத்தராஷாடா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

05:47
ரா 16:54--18:29
ய 12:08--13:44
கு 15:19--16:54
தி 25:33*

 ஶ்யப ேஹர்ஷிஜயந்தீ

ஶுக்ல

திதி* பஞ்சேீ
ணேல்ல
ம்06:29

பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:44

ெந் ேிதுநம்

31ஶ்ரவணம்
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

05:47
ரா 07:23--08:58
ய 10:33--12:08
கு 13:44--15:19
தி 25:33*

மஸாேஶ்ராவண ீபுண்ய ால

ப்ரஹ்ே

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

06:30
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:44

ெந் ேிதுநம்

1ஶ்ரவிஷ்டா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

05:47
ரா 15:19--16:55
ய 08:58--10:33
கு 12:09--13:44
தி 25:33*

தவதருʼதிஶ்ராத்தம்

தவதருʼதி

Jun

திதி* ஸப்தேீ
பால்

06:30
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:44

ெந்  ட 

6அஶ்விநீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

05:48
ரா 16:56--18:31
ய 12:09--13:45
கு 15:20--16:56
தி 25:34*

ஸர்வஅபரா ஏ ாதஶீ
உந்ேீலநீ ேஹாத்வாதஶீ

மஶாபந

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்ல
ம்06:31

பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:45

ெந்  ந்யா

7அபபரண ீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

05:48
ரா 07:23--08:59
ய 10:34--12:10
கு 13:45--15:21
தி 25:34*

மஸாே ப்ரமதாஷவ்ரதம்

அதி ண்ட

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:32
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:45

ெந்  ந்யா

8 ருʼத்தி ா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

05:48
ரா 15:21--16:56
ய 08:59--10:34
கு 12:10--13:45
தி 25:34*

ஶ்ரீ ஸர்வஜ்ஞாத்மேந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்
ோஸஶிவராத்ரி

ஸு ர்ே

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:32
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:45

ெந்  ந்யா

2ஶதபிஷக்
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

05:47
ரா 12:09--13:44
ய 07:23--08:58
கு 10:33--12:09
தி 25:33*

புதாஷ்டேீ

விஷ் ம்ப

திதி* அஷ்டேீ
பால்

06:30
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:44

ெந்  ட 

3பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

05:47
ரா 13:44--15:20
ய 05:47--07:23
கு 08:58--10:34
தி 25:34*

ஶ்ரீஆநந்தஜ்ஞாமநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

ப்ரீதி

திதி* நவேீ
எண்ணணய்

06:30
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:44

ெந்  ட 

4உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

05:47
ரா 10:34--12:09
ய 15:20--16:55
கு 07:23--08:58
தி 25:34*

ஆயுஷ்ோந்

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:31
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:44

ெந் ஸிஹ

9 ருʼத்தி ா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர ஶகுநி

05:48
ரா 12:10--13:46
ய 07:23--08:59
கு 10:34--12:10
தி 25:34*

சிதம்பமர த்வஜாமராஹணம்

ஸு ர்ே

திதி* ---
பால்

06:32
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:46

ெந் துலா

29பூர்வாஷாடா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

05:47
ரா 08:58--10:33
ய 13:43--15:19
கு 05:47--07:23
தி 25:33*

ஶ்ரீ மபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா
அக்நிநக்ஷத்ர ஸோபநம்

ஸாவித்ரீ வ்ரதம்

ஶுப

திதி* சதுர்தீ
தயிர்

06:29
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:43

ெந் வருʼஷப

5மரவதீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பவ

05:47
ரா 08:58--10:34
ய 13:45--15:20
கு 05:47--07:23
தி 25:34*

பத்ர ாள ீஜயந்தீ

கஸௌபாக்ய

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:31
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:45

ெந் ஸிஹ

13புநர்வஸு
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

05:48
ரா 16:58--18:33
ய 12:11--13:46
கு 15:22--16:58
தி 25:35*

சிதம்பமர ரஜதருʼஷப
வாஹநம்

ரம்பா தருʼதீயா

வருʼத்தி

திதி* தருʼதீயா
ணேல்ல
ம்06:33

பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:46

ெந் வருʼஶ்சி 

14புஷ்ய
திதி சதுர்தீ
யயா
கர வணிஜ

05:48
ரா 07:24--09:00
ய 10:35--12:11
கு 13:47--15:22
தி 25:35*

சிதம்பமர ரஜத  ஜவாஹநம்
 தலீ க ௌரீ வ்ரதம்

உோ அவதார

த்ருவ

திதி* ஶூந்யதிதி
தயிர்

06:34
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:47:

ெந் தநு

ஶ்ரீ ஸதாஶிவ ப்ரஹ்மேந்த்ர
ஆராதநா

மவங் டாசமல பத்ோவதீ
பரிணயம்

ஶ்ரீ வாஸவ ீ ஜயந்தீ

தவஷ்ணவ மோஹிநீ ஏ ாதஶீ
 ிரிஜா  ல்யாணம்

 ாஞ்சீ  ாேம ாடி ேட
ப்ரதிஷ்டாபந ஜயந்தீ

ஏ தந்த ேஹா ணபதி
ஸங் டஹர சதுர்தீ வ்ரதம்

தவஶா 
ோஸ ஸோபநம்

தவஶா ஸ்நாநபூர்தி

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

வேதங்களில் அவநக விஷயங்கடளப் பற்றிச் ணசால்லியிருக்கும்வபாது, வேதாந்தமான உபநிஷத்தில்
ணசான்ன ஆத்ம ஸாோத்காரம்தான் வேதங்களுக்ணகல்லாம் முக்கியமான தாத்பரியம் என்றால், எப்படி
ஒப்புக்ணகாள்ேது?

அக்னி வ ாத்ரம், வஸாம யாகங்கள், ஸத்ர யாகங்கள், இஷ்டிகள் என்கிற பல வேள்விகள், பல
விதமான கர்மாக்கள், வ ாமங்கள் எல்லாம் வேதத்தில் இருக்கின்றன. இடேதான் வேதத்தின் லக்ஷியம்
என்று ஏன் ணசால்லக் கூைாது?

மவதங்களின் முக்கிய தாத்பரியம் என்ன? : பதய்வத்தின் குரல் 
(இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 6 13 20 27

இந்துவாஸரம் 7 14 21 28

பபளமவாஸரம் 1 8 15 22 29

பஸளம்யவாஸரம் 2 9 16 23 30

குருவாஸரம் 3 10 17 24 31

பிருகுவாஸரம் 4 11 18 25

ஸ்திரவாஸரம் 5 12 19 26

மிதுநம்ஆனி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

உத்தராயணம் க்ரீஷ்ம ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

15ஆஶ்மரஷா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

05:49
ரா 15:23--16:58
ய 09:00--10:36
கு 12:11--13:47
தி 25:36*

சிதம்பமர த லாஸவாஹநம்
ஶ்ரீநிவாஸேங் ாபுமர

ஸாக்ஷாத் ார
தவபமவாத்ஸவ ஆரம்ப

வ்யா ாத

Jun

திதி* ஶூந்யதிதி
பால்

06:34
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:47

ெந் தநு

16ே ா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

05:49
ரா 12:11--13:47
ய 07:24--09:00
கு 10:36--12:11
தி 25:36*

ஶ்ரீ சந்த்ரசூமடந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ௨ ஆராதநா
ஶ்ரீ ஶுத்தாநந்மதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ஹர்ஷண

திதி* ஶூந்யதிதி
பால்

06:34
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:47

ெந் ே ர

17பூர்வபல்குநீ
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

05:49
ரா 13:47--15:23
ய 05:49--07:25
கு 09:00--10:36
தி 25:36*

ஶ்ரீ ஸச்சித்ஸும ந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
சிதம்பமர ரமதாத்ஸவ

வருண பூஜா

வஜ்ரம்

திதி* ஸப்தேீ
எண்ணணய்

06:34
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:47

ெந் ே ர

18உத்தரபல்குநீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

05:49
ரா 10:36--12:12
ய 15:23--16:59
கு 07:25--09:01
தி 25:36*

ஶ்ரீ உஜ்ஜ்வல ஶங் மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்
ஜ்மயஷ்டாஷ்டேீ

வ்யதீபாத

திதி* அஷ்டேீ
ணேல்லம்

06:35
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:48

ெந் கும்ப

19ஹஸ்த
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

05:49
ரா 09:01--10:36
ய 13:48--15:23
கு 05:49--07:25
தி 25:37*

ஶ்ரீ ேஹாமதமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 4 ஆராதநா

ேமஹஶ நவேீ
ஶுக்ல மதவ ீ பூஜா

வரீயாந்

திதி* நவேீ
தயிர்

06:35
பரி

மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:48

ெந் கும்ப

20சித்ரா
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

05:50
ரா 16:59--18:35
ய 12:12--13:48
கு 15:24--16:59
தி 25:37*

ஶ்ரீ ஸதாஶிமவந்த்ர 
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
அலர்மேல்ேங் ாபுமர 
ப்லமவாத்ஸவ-ஆரம்ப

பரி 

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:35
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:48

ெந் கும்ப

21ஸ்வாதீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

05:50
ரா 07:25--09:01
ய 10:37--12:13
கு 13:48--15:24
தி 25:37*

அலர்மேல்ேங் ாபுமர
ப்லமவாத்ஸவ

ஸர்வ பாண்டவ நிர்ஜலா
ஏ ாதஶீ

ஶிவ

திதி* ஏ ாதஶ/ீத்வாதஶீ
தயிர்

06:35
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:48

ெந் ேீந

22விஶா ா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

05:50
ரா 15:24--17:00
ய 09:01--10:37
கு 12:13--13:48
தி 25:37*

மவங் டாசமல ஜ்மயஷ்ட
அபித்மயய ாபிமஷ 
அலர்மேல்ேங் ாபுமர

ப்லமவாத்ஸவ

ஸித்த

திதி* த்ரமயாதஶீ
பால்

06:35
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:48

ெந் ேீந

23அநூராதா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

05:50
ரா 12:13--13:49
ய 07:26--09:02
கு 10:37--12:13
தி 25:37*

அலர்மேல்ேங் ாபுமர
ப்லமவாத்ஸவ

மவங் டாசமல ஜ்மயஷ்ட
அபித்மயய ாபிமஷ 

ஸாத்ய

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:49

ெந் மேஷ

24ஜ்மயஷ்டா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

05:50
ரா 13:49--15:24
ய 05:50--07:26
கு 09:02--10:37
தி 25:38*

அலர்மேல்ேங் ாபுமர
ப்லமவாத்ஸவ ஸோபநம்
மவங் டாசமல பூர்ணிோ

 ருட மஸவா

ஶுப

திதி* கபௌர்ணோஸீ
எண்ணணய்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:49

ெந் மேஷ

25மூலா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பாலவ

05:51
ரா 10:38--12:13
ய 15:25--17:00
கு 07:26--09:02
தி 25:38*

ப்ரஹ்ே

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

06:36
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:49

ெந் வருʼஷப

26உத்தராஷாடா
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

05:51
ரா 09:02--10:38
ய 13:49--15:25
கு 05:51--07:27
தி 25:38*

இந்த்ர

திதி* த்விதீயா
தயிர்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:49

ெந் வருʼஷப

27ஶ்ரவணம்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

05:51
ரா 17:01--18:36
ய 12:14--13:49
கு 15:25--17:01
தி 25:38*

 ருʼஷ்ணபிங் ல
ேஹா ணபதிஸங் டஹர

சதுர்தீ வ்ரதம்
தவதருʼதி-ஶ்ராத்தம்

தவதருʼதி

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

06:36
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:50

ெந் ேிதுநம்

28ஶ்ரவிஷ்டா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

05:51
ரா 07:27--09:03
ய 10:38--12:14
கு 13:50--15:25
தி 25:38*

ஶ்ரவண-வ்ரதம்

விஷ் ம்ப

திதி* சதுர்தீ/பஞ்சேீ
தயிர்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:50

ெந் ேிதுநம்

29ஶதபிஷக்
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

05:52
ரா 15:25--17:01
ய 09:03--10:39
கு 12:14--13:50
தி 25:39*

ப்ரீதி

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

06:37
பரி

மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:50

ெந்  ட 

30பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர வணிஜ

05:52
ரா 12:14--13:50
ய 07:28--09:03
கு 10:39--12:14
தி 25:39*

ஆயுஷ்ோந்

திதி* ஸப்தேீ
பால்

06:37
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:50

ெந்  ட 

1உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர பவ

05:52
ரா 13:50--15:26
ய 05:52--07:28
கு 09:03--10:39
தி 25:39*

கஸௌபாக்ய

Jul

திதி* அஷ்டேீ
எண்ணணய்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:50

ெந் ஸிஹ

2மரவதீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர க ௌலவ

05:52
ரா 10:39--12:15
ய 15:26--17:01
கு 07:28--09:04
தி 25:39*

பருʼகுமரவதீ புண்ய ால
திந்து ாஷ்டேீ

த்ரிமலாசநாஷ்டேீ
விநாய ாஷ்டேீ

மஶாபந

திதி* ---
ணேல்லம்

06:37
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:50

ெந் ஸிஹ

4அஶ்விநீ
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

05:53
ரா 17:02--18:37
ய 12:15--13:51
கு 15:26--17:02
தி 25:40*

ஸு ர்ே

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:51

ெந்  ந்யா

5அபபரண ீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பவ

05:53
ரா 07:29--09:04
ய 10:40--12:15
கு 13:51--15:26
தி 25:40*

 ருʼத்தி ா வ்ரதம்
ஸர்வமயா ிநீ ஏ ாதஶீ

தருʼதி

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:37
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:51

ெந்  ந்யா

6 ருʼத்தி ா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

05:54
ரா 15:26--17:02
ய 09:05--10:40
கு 12:15--13:51
தி 25:40*

சிதம்பமர த்வஜாமராஹணம்
கூர்ே ஜயந்தீ

பக்ஷவர்திநீ ேஹாத்வாதஶீ

ஶூல

திதி* த்வாதஶீ
பால்

06:37
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:51

ெந் துலா

7மராஹிண ீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

05:54
ரா 12:16--13:51
ய 07:29--09:05
கு 10:40--12:16
தி 25:40*

சிதம்பமர ரஜத 
சந்த்ரப்ரப வாஹநம்
ப்ரமதாஷவ்ரதம்

 ண்ட

திதி* த்ரமயாதஶீ
பால்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:51

ெந் துலா

8ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

05:54
ரா 13:51--15:27
ய 05:54--07:30
கு 09:05--10:40
தி 25:41*

சிதம்பமர ஸ்வர்ண
ஸூர்யப்ரப வாஹநம்

ோஸஶிவராத்ரி

வருʼத்தி

திதி* சதுர்தஶீ
எண்ணணய்

06:37
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:51

ெந் துலா

3மரவதீ
திதி நவேீ
யயா
கர  ர

05:53
ரா 09:04--10:39
ய 13:50--15:26
கு 05:53--07:28
தி 25:40*

துர் ாஸ்வாபநம்

அதி ண்ட

திதி* நவேீ
தயிர்

06:37
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:51

ெந் ஸிஹ

9ஆர்த்ரா
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

05:54
ரா 10:41--12:16
ய 15:27--17:02
கு 07:30--09:05
தி 25:41*

மபா ஶாயி பூஜா
சிதம்பமர ரஜதபூதவாஹநம்
ஜ்தயஷ்டஅோவாஸ்யா

த்ருவ

திதி* அோவாஸ்யா
ணேல்லம்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:51

ெந் வருʼஶ்சி 

11புஷ்ய
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

05:55
ரா 17:02--18:37
ய 12:16--13:51
கு 15:27--17:02
தி 25:41*

சந்த்ர தர்ஶநம்
சிதம்பமர ரஜத ஜவாஹநம்
ரவிபுஷ்யமயா புண்ய ால
வாராஹீநவராத்ரஆரம்ப

ஹர்ஷண

திதி* த்விதீயா
ணேல்ல
ம்06:37

பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:52

ெந் தநு

12ஆஶ்மரஷா
திதி த்விதீயா
யயா
கர க ௌலவ

05:55
ரா 07:31--09:06
ய 10:41--12:16
கு 13:52--15:27
தி 25:41*

அேருʼதலக்ஷ்ேீவ்ரதம்
சிதம்பமரத லாஸவாஹநம்

ஜ ந்நாத ரதயாத்ரா

வஜ்ரம்

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

06:37
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)
10:52

ெந் தநு

13ே ா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

05:56
ரா 15:27--17:02
ய 09:06--10:41
கு 12:16--13:52
தி 25:41*

சிதம்பமர
பிக்ஷாடந ஸ்வர்ணரத
வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

ஸித்தி

திதி* சதுர்தீ
பால்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:52

ெந் ே ர

14பூர்வபல்குநீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

05:56
ரா 12:17--13:52
ய 07:31--09:06
கு 10:41--12:17
தி 25:42*

சிதம்பமர ரமதாத்ஸவ

வ்யதீபாத

திதி* பஞ்சேீ
பால்

06:37
பரி

அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)
10:52

ெந் ே ர

15உத்தரபல்குநீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

05:56
ரா 13:52--15:27
ய 05:56--07:31
கு 09:06--10:42
தி 25:42*

ஶ்ரீ சித்ஸும ந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
குோர ஷஷ்டீ வ்ரதம்
ஶேீ க ௌரீ வ்ரதம்

வரீயாந்

திதி* ஷஷ்டீ
எண்ணணய்

06:37
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)
10:52

ெந் ே ர

சிதம்பமர பிக்ஷாடந ஸ்வர்ணரத
ஷஷ்டீ வ்ரதம்
க ௌரீ வ்ரதம்

ஶ்ரீநிவாஸேங் ாபுமர ஸாக்ஷாத் ார
தவபமவாத்ஸவ ஸோபநம்

சிதம்பமர நடராஜஸ்ய
ராஜஸபாயா ேஹாபிமஷ 

சிதம்பமர முத்துப்பல்லக்கு
ப்ரஹ்ோண ீ பூஜா

ஶ்ரீ பூர்ணாநந்த ஸதாஶிமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
தஶபாபஹரா தஶேீ

ஶ்ரீ ஸுமரஶ்வராசார்ய ஆராதநா
கபரியாழ்வார் திருநக்ஷத்திரம்

ராேலக்ஷ்ேண த்வாதஶீ
 வாேயந த்வாதஶீ
ப்ரமதாஷ வ்ரதம்

சத்ரபதி ஶிவாஜீ ராஜ்யாபிமஷ 
புதாநுராதா புண்ய ால

9புநர்வஸு
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

05:54
ரா 09:05--10:41
ய 13:51--15:27
கு 05:55--07:30
தி 25:41*

ஶ்ரீ ஸச்சிதாநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

சிதம்பமர ரஜத 
ருʼஷப வாஹநம்

வ்யா ாத

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)
10:52

ெந் வருʼஶ்சி 

சிதம்பமர நடராஜஸ்ய
ராஜஸபாயாாஂ ேஹாபிமஷ 

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

இந்திய பாடஷகள் பலேற்றிவல இருக்கப்பட்ை தனிப்பட்ை விவசஷங்கடளணயல்லாம் அங்கங்வக
இருக்கிற வேதாத்யயன அேர வித்யாஸங்கவளாடு இடணத்துப் பார்க்கிறவபாது, ஒவ்ணோரு
பாடஷக்கும் உள்ள தனிப் பண்புகளுக்கும், இதனால் அடேகளுக்கிடையில் ஏற்பட்டுள்ள
வித்யாஸங்களுக்கும் அந்தந்தப் பிரவதசத்திலுள்ள வேத சப்தங்கவள காரணம் என்ற ணபரிய விஷயம்
ணதரிகிறது. இப்படி நான் ஃடபலாலாஜிகலாகப் பண்ணின சில ஆராய்ச்சிகடளச் ணசால்கிவறன்:

மவத சப்தமும் பிரமதச பமாழிச் சிறப்பும் : பதய்வத்தின் குரல்
(இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 31 3 10 17 24

இந்துவாஸரம் 32 4 11 18 25

பபளமவாஸரம் 5 12 19 26

பஸளம்யவாஸரம் 6 13 20 27

குருவாஸரம் 7 14 21 28

பிருகுவாஸரம் 1 8 15 22 29

ஸ்திரவாஸரம் 2 9 16 23 30

கடகஆடி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் க்ரீஷ்ம ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

16ஹஸ்த
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர தததில

05:56
ரா 10:42--12:17
ய 15:27--17:02
கு 07:31--09:07
தி 25:42*

சிதம்பமர முத்துப்பல்லக்கு
 ட ஸங்க்ராந்தி

ஸர்வநதீ ரஜஸ்வலா
தவவஸ்வத ஸப்தேீ

பரி 

Jul

திதி* ஶூந்யதிதி
ணேல்லம்

06:37
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் கும்ப

17சித்ரா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

05:57
ரா 09:07--10:42
ய 13:52--15:27
கு 05:57--07:32
தி 25:42*

ேஹிஷக்நீ பூஜா
ஸர்வநதீ ரஜஸ்வலா

ஶிவ

திதி* ஶூந்யதிதி
தயிர்

06:37
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

18ஸ்வாதீ
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

05:57
ரா 17:02--18:37
ய 12:17--13:52
கு 15:27--17:02
தி 25:42*

ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
ஐந்த்ரீ துர் ா பூஜா

வாராஹீ நவராத்ர ஸோபநம்

ஸாத்ய

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

06:37
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேீந

19விஶா ா
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

05:57
ரா 07:32--09:07
ய 10:42--12:17
கு 13:52--15:27
தி 25:42*

ஶ்ரீ அத்தவதாநந்தமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ஆஶா தஶேீ
சாதுர்ோஸ்யவ்ரத ஆரம்ப

ஶுப

திதி* தஶேீ
தயிர்

06:37
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

20அநூராதா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

05:57
ரா 15:27--17:02
ய 09:07--10:42
கு 12:17--13:52
தி 25:42*

ம ாபத்ேவ்ரதஆரம்ப
ஸர்வஶயநஏ ாதஶீ

ஶுக்ல

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

06:37
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் மேஷ

21ஜ்மயஷ்டா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

05:58
ரா 12:17--13:52
ய 07:32--09:07
கு 10:42--12:17
தி 25:42*

ஶ்ரீ ப்ரஹ்ோநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
ஶ்ரீ ேஹாமதமவந்த்ர

ஸரஸ்வதீ 5 ஆராதநா

ப்ரஹ்ே

திதி* த்வாதஶீ
பால்

06:37
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் மேஷ

22மூலா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

05:58
ரா 13:52--15:27
ய 05:58--07:33
கு 09:07--10:42
தி 25:42*

தவதருʼதிஶ்ராத்தம்
ஶுசி ோஸ

இந்த்ர

திதி* த்ரமயாதஶ/ீசதுர்தஶீ
எண்ணணய்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் வருʼஷப

23பூர்வாஷாடா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர வணிஜ

05:58
ரா 10:42--12:17
ய 15:27--17:01
கு 07:33--09:08
தி 25:43*

ஶ்ரீ ஸுமரஶ்வமரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ம ா ில வ்ரதம்
பவித்ர சதுர்தஶீ

தவதருʼதி

திதி* கபௌர்ணோஸீ
ணேல்லம்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஷப

24உத்தராஷாடா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர பவ

05:58
ரா 09:08--10:42
ய 13:52--15:27
கு 05:58--07:33
தி 25:43*

ஶ்ரீ வ்யாஸாசல 
ேஹாமதமவந்த்ர

ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
ஆஷாட பூர்ணிோ ஸ்நாநம்

விஷ் ம்ப

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

25ஶ்ரவணம்
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

05:59
ரா 17:01--18:36
ய 12:17--13:52
கு 15:26--17:01
தி 25:43*

அஷ்டநா பூஜா
அஶூந்யஶயநவ்ரதம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

06:36
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ேிதுநம்

26ஶ்ரவிஷ்டா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர வணிஜ

05:59
ரா 07:33--09:08
ய 10:43--12:17
கு 13:52--15:26
தி 25:43*

ஶ்ரீஜமயந்த்ர
ஸரஸ்வதீஜயந்தீ

கஸௌபாக்ய

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

06:36
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

27ஶதபிஷக்
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பவ

05:59
ரா 15:26--17:01
ய 09:08--10:43
கு 12:17--13:52
தி 25:43*

அங் ார ீ  ஜாநந
ேஹா ணபதிஸங் டஹர

சதுர்தீ வ்ரதம்
அங் ார சதுர்தீ

மஶாபந

திதி* சதுர்தீ
பால்

06:35
பரி

மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ட 

28பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

05:59
ரா 12:17--13:52
ய 07:34--09:08
கு 10:43--12:17
தி 25:43*

அதி ண்ட

திதி* பஞ்சேீ
பால்

06:35
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

29உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

05:59
ரா 13:52--15:26
ய 05:59--07:34
கு 09:08--10:43
தி 25:43*

ஸு ர்ே

திதி* ஷஷ்டீ
எண்ணணய்

06:35
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ஸிஹ

30மரவதீ
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:00
ரா 10:43--12:17
ய 15:26--17:00
கு 07:34--09:08
தி 25:43*

பருʼகுமரவதீ புண்ய ால
சாமுண்மடஶ்வரீஜயந்தீ

தருʼதி

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

06:34
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ஸிஹ

31அஶ்விநீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:00
ரா 09:08--10:43
ய 13:51--15:26
கு 06:00--07:34
தி 25:43*

ஶூல

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

06:34
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

1அபபரண ீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:00
ரா 13:49--15:24
ய 05:50--07:26
கு 09:02--10:37
தி 25:43*

 ண்ட

Aug

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

06:34
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

2 ருʼத்தி ா
திதி நவேீ
யயா
கர  ர

06:00
ரா 07:34--09:09
ய 10:43--12:17
கு 13:51--15:25
தி 25:43*

 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

வருʼத்தி

திதி* தஶேீ
தயிர்

06:34
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

3மராஹிண ீ
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:00
ரா 15:25--16:59
ய 09:09--10:43
கு 12:17--13:51
தி 25:43*

திருப்பாணாழ்வார்
திருநக்ஷத்திரம்

த்ருவ

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

06:33
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

4ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:01
ரா 12:17--13:51
ய 07:35--09:09
கு 10:43--12:17
தி 25:43*

ஸர்வ ாேி ா ஏ ாதஶீ

வ்யா ாத

திதி* ---
பால்

06:33
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

5ஆர்த்ரா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

06:01
ரா 13:51--15:25
ய 06:01--07:35
கு 09:09--10:43
தி 25:43*

ப்ரமதாஷவ்ரதம்

ஹர்ஷண

திதி* த்வாதஶீ
எண்ணணய்

06:32
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் வருʼஶ்சி 

6ஆர்த்ரா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:01
ரா 10:43--12:17
ய 15:24--16:58
கு 07:35--09:09
தி 25:43*

ோஸஶிவராத்ரி
ஆடி கவள்ளிக் ிழதே

வஜ்ரம்

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்லம்

06:32
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

7புநர்வஸு
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:01
ரா 09:09--10:43
ய 13:50--15:24
கு 06:01--07:35
தி 25:43*

ஸித்தி

திதி* சதுர்தஶீ
தயிர்

06:32
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

8புஷ்ய
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

06:01
ரா 16:58--18:31
ய 12:16--13:50
கு 15:24--16:58
தி 25:43*

ஶ்ரீ அபிநவஶங் மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ஶ்ரீ ஸாந்த்ராநந்தமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

வ்யதீபாத

திதி* அோவாஸ்யா
ணேல்லம்

06:31
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் தநு

9ஆஶ்மரஷா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர  ிஸ்துக்ந

06:01
ரா 07:35--09:09
ய 10:42--12:16
கு 13:50--15:23
தி 25:43*

ஶ்ரீ ங் ாதமரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா

வரீயாந்

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

06:31
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

10ே ா
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

06:02
ரா 15:23--16:57
ய 09:09--10:42
கு 12:16--13:50
தி 25:42*

சந்த்ர தர்ஶநம்
ேமநாரதத்விதீயா

ஸத்யநாராயணஜயந்தீ

பரி 

திதி* த்விதீயா
பால்

06:30
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

11பூர்வபல்குநீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:02
ரா 12:16--13:49
ய 07:35--09:09
கு 10:42--12:16
தி 25:42*

ஹரியாலீதருʼதீயா
ேதுஶ்ராவணிவ்ரதம்

பார்வதீ பவித்ராமராபணம்
ஸ்வர்ணக ௌரீவ்ரதம்

ஶிவ

திதி* தருʼதீயா
பால்

06:30
பரி

அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

12உத்தரபல்குநீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

06:02
ரா 13:49--15:23
ய 06:02--07:35
கு 09:09--10:42
தி 25:42*

தூர்வா  ணபதி வ்ரதம்

ஸித்த

திதி* சதுர்தீ/பஞ்சேீ
எண்ணணய்

06:30
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் கும்ப

13ஹஸ்த
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

06:02
ரா 10:42--12:15
ய 15:22--16:56
கு 07:35--09:09
தி 25:42*

 ருட பஞ்சேீ
 ல் ி ஜயந்தீ
நா பஞ்சேீ

ஆடி கவள்ளிக் ிழதே

ஸாத்ய

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

06:29
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் கும்ப

14சித்ரா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர தததில

06:02
ரா 09:09--10:42
ய 13:49--15:22
கு 06:02--07:35
தி 25:42*

ஷஷ்டீ வ்ரதம்
ஸூமபாதந வ்ரதம்
ஶதீலா ஸப்தேீ

ஶுப

திதி* ஸப்தேீ
தயிர்

06:29
பரி

மரண/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

15விஶா ா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர வணிஜ

06:02
ரா 16:55--18:28
ய 12:15--13:48
கு 15:22--16:55
தி 25:42*

அவ்யங் ஸப்தேீ
த்வாதஶஸப்தேீ
பாபநாஶநீஸப்தேீ
துலஸீதாஸஜயந்தீ

ஶுக்ல

திதி* அஷ்டேீ
ணேல்லம்

06:28
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேீந

16அநூராதா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பவ

06:02
ரா 07:35--09:09
ய 10:42--12:15
கு 13:48--15:21
தி 25:42*

துர் ா வ்ரதஆரம்ப
க ௌோரீபூஜா

மஸங் ாலிபுரம் அநந்தராே
தீக்ஷிதஜயந்தீ

இந்த்ர

திதி* ஶூந்யதிதி
தயிர்

06:28
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் மேஷ

ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
வாஸுமதவ த்வாதஶீ
ஶா வ்ரத ஆரம்ப

மவங் டாசமல பூர்ணிோ
 ருட மஸவா

யதிசாதுர்ோஸ்யவ்ரத ஆரம்ப
பூர்ணிோ வ்ரதம்

ஶிவ ஶயமநாத்ஸவ

ரவிபுஷ்யமயா புண்ய ால
ஆஷாட அோவாஸ்யாவிஜயா பாநுஸப்தேீ

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

நம் மதத்துக்குப் பிரமாணமான பதினாலு வித்டதகளில் நாலு வேதங்களும் ஆறு வேதாங்கங்களும்
வபாக மீதமுள்ள நாலும் வேத உபாங்கங்கள் எனப்படுபடே.

உப + அங்கம் = உபாங்கம்.

“உப” என்றால் துடணயாக இருப்பது. உப ஸபாநாயகர் என்றால் ஸபாநாயகருக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில்
இருப்பேர்தாவன?

இப்படி ஆறு அங்கங்களுக்கு அப்புறம் வேதத்தின் துடண உறுப்புகளாக, உப அங்கங்களாக நூலு
ேருகின்றன.

மீமாம்ரஸ - கர்ம மார்க்கம் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 6 13 20 27

இந்துவாஸரம் 7 14 21 28

பபளமவாஸரம் 1 8 15 22 29

பஸளம்யவாஸரம் 2 9 16 23 30

குருவாஸரம் 3 10 17 24 31

பிருகுவாஸரம் 4 11 18 25

ஸ்திரவாஸரம் 5 12 19 26

ஸிஹஆவணி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் ேர்ஷா ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

17ஜ்மயஷ்டா
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

06:02
ரா 15:21--16:54
ய 09:09--10:42
கு 12:15--13:48
தி 25:42*

ஶ்ரீ பரேஶிமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா
தவதருʼதி ஶ்ராத்தம்

விஷ்ணுபதீ ஸிாஂஹரவி

தவதருʼதி

Aug

திதி* ஶூந்யதிதி
பால்

06:27
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் மேஷ

18மூலா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:02
ரா 12:14--13:47
ய 07:35--09:08
கு 10:41--12:14
தி 25:42*

ஶ்ரீ பூர்ணமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
 மஜந்த்ர மோக்ஷ

ஸர்வ பவித்மராபாந ஏ ாதஶீ

விஷ் ம்ப

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

06:26
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

19பூர்வாஷாடா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 13:47--15:20
ய 06:03--07:35
கு 09:08--10:41
தி 25:41*

தாமோதர த்வாதஶீ
ததி வ்ரத ஆரம்ப

ஶா வ்ரத ஸோபநம்

ப்ரீதி

திதி* த்வாதஶீ
எண்ணணய்

06:26
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் வருʼஷப

20உத்தராஷாடா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:03
ரா 10:41--12:14
ய 15:20--16:53
கு 07:35--09:08
தி 25:41*

அநங் த்ரமயாதஶீ
ப்ரமதாஷவ்ரதம்
வரலக்ஷ்ேீவ்ரதம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்லம்

06:25
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேிதுநம்

21ஶ்ரவணம்
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:03
ரா 09:08--10:41
ய 13:47--15:19
கு 06:03--07:35
தி 25:41*

ருʼக்மவத உபா ர்ே
மவங் டாசமல பூர்ணிோ

 ருட மஸவா

கஸௌபாக்ய

திதி* சதுர்தஶீ
தயிர்

06:25
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

22ஶ்ரவிஷ்டா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 16:52--18:24
ய 12:14--13:46
கு 15:19--16:52
தி 25:41*

ஶ்ரீ மூ ஶங் மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
யஜுர்மவத உபா ர்ே

 ாயத்ரீ ஜயந்தீ

மஶாபந

திதி* கபௌர்ணோஸீ
ணேல்லம்

06:24
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ேிதுநம்

23ஶதபிஷக்
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

06:03
ரா 07:35--09:08
ய 10:41--12:13
கு 13:46--15:18
தி 25:41*

அஶூந்யஶயநவ்ரதம்
 ாயத்ரீஜப

அதி ண்ட

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

06:24
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

24பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

06:03
ரா 15:18--16:51
ய 09:08--10:40
கு 12:13--13:45
தி 25:40*

பருʼஹதீவருʼக்ஷ பூஜா
பேீ சண்டீஜயந்தீ

ஶ்ரீ ரா மவந்த்ரஸ்வாேீ
ஆராதநா

ஸு ர்ே

திதி* த்விதீயா
பால்

06:23
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ட 

25உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 12:13--13:45
ய 07:35--09:08
கு 10:40--12:13
தி 25:40*

பஹுலா சதுர்தீ
மஹரம்பேஹா ணபதி

ேஹாஸங் டஹர
சதுர்தீ வ்ரதம்

ஶூல

திதி* தருʼதீயா
பால்

06:22
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

26மரவதீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 13:45--15:17
ய 06:03--07:35
கு 09:08--10:40
தி 25:40*

 ண்ட

திதி* சதுர்தீ
எண்ணணய்

06:22
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ஸிஹ

27அஶ்விநீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

06:03
ரா 10:40--12:12
ய 15:17--16:49
கு 07:35--09:08
தி 25:40*

ரக்ஷா பஞ்சேீ

வருʼத்தி

திதி* பஞ்சேீ
ணேல்லம்

06:21
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

28அபபரண ீ
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

06:03
ரா 09:07--10:40
ய 13:44--15:16
கு 06:03--07:35
தி 25:40*

ஹலஷஷ்டீ

த்ருவ

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

06:21
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

29 ருʼத்தி ா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 16:48--18:20
ய 12:12--13:44
கு 15:16--16:48
தி 25:39*

பாநுஸப்தேீ
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

த்ருவ

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

06:20
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

30 ருʼத்தி ா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 07:35--09:07
ய 10:39--12:11
கு 13:43--15:15
தி 25:39*

ஶ்ரீ ஸார்வகபௌேகுரு
சந்த்ரசூமடந்த்ர

ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
ஶ்ரீ ருʼஷ்ணஜந்ோஷ்டேீ

வ்யா ாத

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

06:19
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி) 

ெந் துலா

31மராஹிண ீ
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:03
ரா 15:15--16:47
ய 09:07--10:39
கு 12:11--13:43
தி 25:39*

ஶ்ரீ சித்ஸும ந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
அரவிந்த ஜயந்தீ
சண்டி ா பூஜா

ஹர்ஷண

திதி* நவேீ
பால்

06:19
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

1ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 12:11--13:42
ய 07:35--09:07
கு 10:39--12:11
தி 25:39*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா

கதாடக் ம்

வஜ்ரம்

Sep

திதி* தஶேீ
பால்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

2ஆர்த்ரா
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 13:42--15:14
ய 06:03--07:35
கு 09:07--10:39
தி 25:39*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 2ம் நாள்

வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

ஸித்தி

திதி* ஏ ாதஶீ
எண்ணணய்

06:17
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் வருʼஶ்சி 

3புநர்வஸு
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 10:38--12:10
ய 15:13--16:45
கு 07:35--09:07
தி 25:38*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 3ம் நாள்

முரு ன் பவனி

வ்யதீபாத

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

06:17
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

4புஷ்ய
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

06:03
ரா 09:06--10:38
ய 13:41--15:13
கு 06:03--07:35
தி 25:38*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 4ம் நாள்

யாதனவாஹநத்தில் 
முரு ன்அம்பாள் பவனி

வரீயாந்

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:16
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

5ஆஶ்மரஷா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 16:44--18:15
ய 12:09--13:41
கு 15:12--16:44
தி 25:38*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 5ம் நாள்

ோஸஶிவராத்ரி

பரி 

திதி* சதுர்தஶீ
ணேல்லம்

06:15
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் தநு

6ே ா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர ஶகுநி

06:03
ரா 07:35--09:06
ய 10:38--12:09
கு 13:40--15:12
தி 25:38*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 6ம் நாள்

கவள்ளித் மதர் பவனி
ஶ்ராவண அோவாஸ்யா

ஶிவ

திதி* அோவாஸ்யா
தயிர்

06:15
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

7பூர்வபல்குநீ
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

06:03
ரா 15:11--16:43
ய 09:06--10:37
கு 12:09--13:40
தி 25:37*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 7ம் நாள்
சி ப்பு சாத்தி அலங் ாரம்

வருʼஷப பூஜா

ஸாத்ய

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:14
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

12விஶா ா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:03
ரா 16:40--18:10
ய 12:07--13:38
கு 15:09--16:40
தி 25:36*

திருச்கசந்தூர் ஆவணித்
திருவிழா நிதைவு

ஷஷ்டீமதவ ீ ஷஷ்டீ வ்ரதம்
குோரி ா ஸ்வபநம்

தவதருʼதி

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

06:10
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் மேஷ

13அநூராதா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 07:34--09:05
ய 10:36--12:07
கு 13:37--15:08
தி 25:36*

அமுக்தாபரணஸப்தேீ
அநந்தபலஸப்தேீ

தூர்வாஷ்டேீ
குக்குடீவ்ரதம்

விஷ் ம்ப

திதி* ஸப்தேீ/அஷ்டேீ
தயிர்

06:10
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் மேஷ

14ஜ்மயஷ்டா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 15:08--16:38
ய 09:05--10:35
கு 12:06--13:37
தி 25:35*

ததீசி ேஹர்ஷி ஜயந்தி
 மஜந்த்ர மோக்ஷ

ராதாஷ்டேீ
பிட்டுக்கு ேண் சுேந்த லீதல

ஆயுஷ்ோந்

திதி* நவேீ
பால்

06:09
பரி

ஸித்த/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் மேஷ

15பூர்வாஷாடா
திதி நவேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:03
ரா 12:06--13:36
ய 07:34--09:05
கு 10:35--12:06
தி 25:35*

ேஹாலக்ஷ்ேீ வ்ரத ஆரம்ப
நந்தா நவேீ
தாலநவேீ

குரு ஸங்க்ராந்தி

கஸௌபாக்ய

திதி* தஶேீ
பால்

06:08
பரி

அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

16உத்தராஷாடா
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

06:03
ரா 13:36--15:07
ய 06:03--07:34
கு 09:04--10:35
தி 25:35*

தஶாவதாரவ்ரதம்
விதஸ்மதாத்ஸவ

மஶாபந

திதி* ஶூந்யதிதி
எண்ணணய்

06:08
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் வருʼஷப

8உத்தரபல்குநீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 12:08--13:40
ய 07:35--09:06
கு 10:37--12:08
தி 25:37*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 8ம் நாள்
பச்தச சாத்தி அலங் ாரம்

சந்த்ர தர்ஶநம்

ஶுப

திதி* த்விதீயா
பால்

06:13
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

9ஹஸ்த
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

06:03
ரா 13:39--15:10
ய 06:03--07:34
கு 09:06--10:37
தி 25:37*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 9ம் நாள்

ஸாேமவத உபா ர்ே
ஹரிதாலி ா வ்ரதம்

ஶுக்ல

திதி* தருʼதீயா
எண்ணணய்

06:13
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் கும்ப

10சித்ரா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 10:37--12:08
ய 15:10--16:41
கு 07:34--09:05
தி 25:37*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா

10ம் நாள் மதர்
ஶ்ரீவிநாய சதுர்தீ

ப்ரஹ்ே

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:12
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேீந

11ஸ்வாதீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 09:05--10:36
ய 13:38--15:09
கு 06:03--07:34
தி 25:36*

திருச்கசந்தூர் முரு ன்
ஆவணித் திருவிழா 11ம் நாள்

தவதருʼதி ஶ்ராத்தம்
ருʼஷி பஞ்சேீ வ்ரதம்

இந்த்ர

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:11
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

ஹயக்ரீவ ஜயந்தீ
பூர்ணிோ வ்ரதம்
ரக்ஷாபந்தநம்

துஷ்டிப்ராப்தி தருʼதீயா
 ஜ்ஜலீதருʼதீயா

க ௌோர பூஜா
நந்மதாத்ஸவ

ஶநி ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
ஜயா ேஹாத்வாதஶீ
மராஹிண ீ த்வாதஶீ

அம ார சதுர்தஶீ
தர்பஸங்க்ரஹ

அங் ார ஜயந்தீ

விபத்தார க ௌரீ வ்ரதம்
வராஹ ஜயந்தீ

லலிதா ஷஷ்டீ
ேந்தந ஷஷ்டீ
ஸூர்ய ஷஷ்டீ

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

ராஜாங்கம் என்பது இந்த வலாகத்தில் இருக்கும் ணபாழுது நாம் நன்றாக இருப்பதற்காக ஏற்பட்ைது.
துஷ்ைர்களால் ஸாதுகளுக்குக் கஷ்ைம் ஏற்பைக் கூைாது, பலிஷ்ைர்களால் துர்பலர்களுக்குக் கஷ்ைம்
உண்ைாகக் கூைாது. இந்த ரேடணடயத் தருேதற்கும், ஜனங்களுடைய மற்ற இகவலாக
ணஸளக்கியங்கடள ஏற்படுத்தி தருேதற்காகவும், ராஜா என்று ஒருத்தடன டேத்தார்கள். இப்வபாது
மந்திரி சடப என்று டேத்துக் ணகாண்டிருக்கிவறாம். எதுோனாலும் நமக்கு இந்த ரேடணடயயும்
ேசதிகடளயும் தருகிற ராஜாங்கத்துக்குப் பிரதியாக நாம் வசடே ணசய்கிவறாம்; பலவிதமான ேரிகள்
ணசலுத்துகிவறாம்.

குருகுல வாஸம் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 3 10 17 24

இந்துவாஸரம் 4 11 18 25

பபளமவாஸரம் 5 12 19 26

பஸளம்யவாஸரம் 6 13 20 27

குருவாஸரம் 7 14 21 28

பிருகுவாஸரம் 1 8 15 22 29

ஸ்திரவாஸரம் 2 9 16 23 30

கந்யாபுரட்டாசி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் ேர்ஷா ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

17ஶ்ரவணம்
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 10:35--12:05
ய 15:06--16:36
கு 07:34--09:04
தி 25:35*

ஷடஶதீி  ந்யாரவி
 டதாமநாத்ஸவ

ஸர்வ பரிவர்திநீ ஏ ாதஶீ
வாேந ஜயந்தீ

அதி ண்ட

Sep

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

06:07
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேிதுநம்

18ஶ்ரவிஷ்டா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 09:04--10:34
ய 13:35--15:05
கு 06:03--07:34
தி 25:34*

ஶநி ப்ரமதாஷவ்ரதம்
அநந்தத்வாதஶீ

புவமநஶ்வரீஜயந்தீ
தூர்வத்ரிவ்ரதம்

ஸு ர்ே

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:06
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

19ஶதபிஷக்
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:03
ரா 16:35--18:06
ய 12:04--13:35
கு 15:05--16:35
தி 25:34*

அநந்த சதுர்தஶீ
அநந்த பத்ேநாபவ்ரதம்;

தருʼதி

திதி* சதுர்தஶீ
ணேல்லம்

06:06
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ட 

20பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 07:33--09:04
ய 10:34--12:04
கு 13:34--15:04
தி 25:34*

ஶ்ரீ ப வந்நாே மபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
பூர்ணிோ வ்ரதம்

உோ ேமஹஶ்வர வ்ரதம்

ஶூல

திதி* கபௌர்ணோஸீ
தயிர்

06:05
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

21உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 15:04--16:34
ய 09:03--10:34
கு 12:04--13:34
தி 25:34*

அப்பய்ய தீக்ஷித ஜயந்தீ
ேஹாலய பக்ஷ ஆரம்ப

 ண்ட

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:04
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

22மரவதீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

06:03
ரா 12:03--13:33
ய 07:33--09:03
கு 10:33--12:03
தி 25:33*

அஶூந்யஶயநவ்ரதம்
நபஸ்யோஸ

வருʼத்தி

திதி* த்விதீயா
பால்

06:03
பரி

மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

23மரவதீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

06:03
ரா 13:33--15:03
ய 06:03--07:33
கு 09:03--10:33
தி 25:33*

த்ருவ

திதி* தருʼதீயா
எண்ணணய்

06:03
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ஸிஹ

24அஶ்விநீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

06:03
ரா 10:33--12:03
ய 15:02--16:32
கு 07:33--09:03
தி 25:33*

விக்நராஜ ேஹா ணபதி
ஸங் டஹர சதுர்தீ வ்ரதம்

க ௌரீ வ்ரதம்
 ஜரீ தருʼதீயா

வ்யா ாத

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:02
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

25அபபரண ீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 09:03--10:33
ய 13:32--15:02
கு 06:03--07:33
தி 25:33*

திக்பால பூஜா
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

ஹர்ஷண

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:01
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

26 ருʼத்தி ா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

06:03
ரா 16:31--18:01
ய 12:02--13:32
கு 15:01--16:31
தி 25:32*

சந்த்ர ஷஷ்டீ
நா பூஜா

ஸப்தர்ஷி பூஜா

வஜ்ரம்

திதி* ---
ணேல்லம்

06:01
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் துலா

27மராஹிண ீ
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 07:33--09:02
ய 10:32--12:02
கு 13:31--15:01
தி 25:32*

ஶ்ரீ ஸச்சிதாநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா

 பில ஷஷ்டீ

ஸித்தி

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

06:00
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

28ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 15:00--16:30
ய 09:02--10:32
கு 12:01--13:31
தி 25:32*

ஶ்ரீ அபிநவ வித்யாதீர்த
ேஹாஸ்வாேீ ஆராதநா

ேஹாவ்யதீபாதம்

வ்யதீபாத

திதி* ஸப்தேீ
பால்

05:59
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

29ஆர்த்ரா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:03
ரா 12:01--13:30
ய 07:33--09:02
கு 10:32--12:01
தி 25:32*

அமஶா ாஷ்டேீவ்ரதஆரம்ப
புதாஷ்டேீ

ஜமீூதவாஹநபூஜா
ேத்யாஷ்டேீ

வரீயாந்

திதி* அஷ்டேீ
பால்

05:59
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

30புநர்வஸு
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:03
ரா 13:30--14:59
ய 06:03--07:33
கு 09:02--10:31
தி 25:31*

க ௌரீபூஜா
ஸுேங் லா நவேீ

பரி 

திதி* நவேீ
எண்ணணய்

05:58
பரி

அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் வருʼஶ்சி 

3ே ா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:03
ரா 16:27--17:56
ய 12:00--13:29
கு 14:58--16:27
தி 25:31*

 ஜச்சாயா மயா 
யதி ேஹாலயம்

ஸாத்ய

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

05:56
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

4பூர்வபல்குநீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

06:03
ரா 07:32--09:01
ய 10:30--11:59
கு 13:28--14:57
தி 25:30*

ஶ்ரீ பூர்ணமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா

த்வாபரயு ாதி
ோஸஶிவராத்ரி

ஶுப

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

05:55
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

5உத்தரபல்குநீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:04
ரா 14:57--16:26
ய 09:01--10:30
கு 11:59--13:28
தி 25:30*

 ருʼஷ்ணாங் ார சதுர்தஶீ
புண்ய ால

 ாத்யாயநீ ஜயந்தீ
ஶஸ்த்ரஹதசதுர்தஶீ

ஶுக்ல

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

05:55
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

1புஷ்ய
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

06:03
ரா 10:31--12:00
ய 14:59--16:28
கு 07:33--09:02
தி 25:31*

ஶிவ

Oct

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

05:57
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் தநு

2ஆஶ்மரஷா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 09:02--10:31
ய 13:29--14:58
கு 06:03--07:33
தி 25:31*

ஸர்வஇந்திரா ஏ ாதஶீ

ஸித்த

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

05:56
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

6ஹஸ்த
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

06:04
ரா 11:59--13:28
ய 07:32--09:01
கு 10:30--11:59
தி 25:30*

ஸுஜந்ேப்ராப்தி வ்ரதம்
ேஹாலய அோவாஸ்யா
அஶ்வஶிமரா மதவ பூஜா

 ஜச்சாயா மயா 

ப்ரஹ்ே

திதி* அோவாஸ்யா
பால்

05:54
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

7சித்ரா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

06:04
ரா 13:27--14:56
ய 06:04--07:32
கு 09:01--10:30
தி 25:30*

அக்ரமஸநேஹாராஜஜயந்தீ
சந்த்ர தர்ஶநம்

கதௌஹித்ரப்ரதிபத்
 ருʼஹமதவபீூஜா

தவதருʼதி

திதி* ப்ரதோ/த்விதீயா
எண்ணணய்

05:53
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் கும்ப

8ஸ்வாதீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர க ௌலவ

06:04
ரா 10:30--11:58
ய 14:55--16:24
கு 07:32--09:01
தி 25:30*

விஷ் ம்ப

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

05:53
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேீந

9விஶா ா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:04
ரா 09:01--10:29
ய 13:26--14:55
கு 06:04--07:32
தி 25:29*

மதவதாஸுவாஸிநீ பூஜா
மே பாலீய தருʼதீயா

ப்ரீதி

திதி* சதுர்தீ
தயிர்

05:52
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

10அநூராதா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:04
ரா 16:23--17:51
ய 11:58--13:26
கு 14:54--16:23
தி 25:29*

லலிதா பஞ்சேீ
உபாங் லலிதாவ்ரதம்
ஶாந்தி பஞ்சேீ வ்ரதம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* பஞ்சேீ
ணேல்லம்

05:51
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் மேஷ

11ஜ்மயஷ்டா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:04
ரா 07:32--09:01
ய 10:29--11:57
கு 13:26--14:54
தி 25:29*

ஷஷ்டீவ்ரதம்
ஸரஸ்வதீஆவாஹநம்

கஸௌபாக்ய

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

05:51
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் மேஷ

12மூலா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:04
ரா 14:54--16:22
ய 09:01--10:29
கு 11:57--13:25
தி 25:29*

ஶ்ரீ பரேஶிமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 1 ஆராதநா
பத்ரி ா ப்ரமவஶ பூஜா

ஶுப ஸப்தேீ

மஶாபந

திதி* ஸப்தேீ
பால்

05:50
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

13பூர்வாஷாடா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:04
ரா 11:57--13:25
ய 07:32--09:00
கு 10:29--11:57
தி 25:29*

பத்ர ாள ீபூஜா
புதாஷ்டேீ
துர் ாஷ்டேீ

 ால த்ரிராத்ரிவ்ரதம்

அதி ண்ட

திதி* அஷ்டேீ
பால்

05:50
பரி

அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

14உத்தராஷாடா
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

06:04
ரா 13:25--14:53
ய 06:04--07:32
கு 09:00--10:29
தி 25:29*

பத்ர ாள ீ வ்ரதம்
ஸரஸ்வதீ பூஜா

ஶரந்நவராத்ர ஸோபநம்
ேந்வாதி

தருʼதி

திதி* நவேீ
எண்ணணய்

05:49
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் ேிதுநம்

15ஶ்ரவணம்
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

06:04
ரா 10:28--11:56
ய 14:52--16:20
கு 07:32--09:00
தி 25:28*

புத்தஜயந்தீ
தஶஹரா
துர் ா பூஜா

 ங் ாவதரணம்

ஶூல

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

05:48
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேிதுநம்

16ஶ்ரவிஷ்டா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:04
ரா 09:00--10:28
ய 13:24--14:52
கு 06:04--07:32
தி 25:28*

ஸர்வபாபாங்குஶா ஏ ாதஶீ

 ண்ட

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

05:48
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

விஶ்வ ர்ோ ஜயந்தீ

ததி வ்ரதஸோபநம்
ம ா த்ரிராத்ரிவ்ரதம்
பமயாவ்ரதஆரம்ப

உபாங் லலிதா க ௌரீ வ்ரதம்
மவங் டாசமல பூர்ணிோ

 ருட மஸவா

ேஹாபரண ீ

மஸாேேருʼ ஶரீ்ஷ புண்ய ால

ேஹாலக்ஷ்ேீ வ்ரத ஸோபநம்

மஸாே ப்ரமதாஷ வ்ரதம்

ஸ்தநவருʼத்தி க ௌரீவ்ரதம்
தவதருʼதிஶ்ராத்தம்
ஶரந்நவராத்ரஆரம்ப

ஶ்ரீோர்தாண்டவித்யா மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

யுத்தமதவதா ஆராதநா
கூஷ்ோண்ட தஶேீ

விஜயதஶேீ
ஶேீ பூஜா

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

புராணம் என்பது வேதத்துக்குப் பூதக் கண்ணாடி. சின்னஞ்சிறியதாக இருப்படத பூதக்கண்ணாடி
நன்றாகப் ணபரிசுப் பண்ணி காட்டுகிறதல்லோ? இம்மாதிரி வேதத்தில் சுருக்கமாக, சின்ன சின்னதாகப்
வபாட்டிருக்கிற தர்மவிதிகடள கடதகள் மூலம் ணபரிசு பண்ணிக் காட்டுேது தான் புராணம்.

ஒன்டறச் சுருக்கமாகச் ணசான்னால் அது மனஸில் ஆைப்பதியாமல் வபாய்விைலாம். அடதவய
சுோரஸ்யமான கடதயாக விஸ்தாரம் பண்ணிச் ணசான்னால் நன்றாக மனஸில் பதியும்.

ஸத்யம் ேத’ (உண்டமவய வபசு) என்று மட்டும் வேதம் ணசால்கிறது. அப்படிப் வபசுேதால் எத்தடன
ணபருடம ஏற்படுகிறது என்படத  ரிச்சந்திரன் கடத பல அத்யாயங்களில் விஸ்தாரமாகச் ணசால்கிறது.
‘தர்மம் சர’ (அறத்டதப் பின்பற்று) என்று இரண்டு ோர்த்டதயில் வேதம் ணசான்னடத நீள ணநடுக
ம ாபாரதத்தில் தர்ம புத்திரரின் கடதயாகச் ணசால்லியிருக்கிறது.

புராணம் பகுதி : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 1 8 15 22 29

இந்துவாஸரம் 2 9 16 23 30

பபளமவாஸரம் 3 10 17 24

பஸளம்யவாஸரம் 4 11 18 25

குருவாஸரம் 5 12 19 26

பிருகுவாஸரம் 6 13 20 27

ஸ்திரவாஸரம் 7 14 21 28

துலாஐப்பசி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் ஶரத் ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

17ஶதபிஷக்
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:05
ரா 16:19--17:47
ய 11:56--13:24
கு 14:52--16:19
தி 25:28*

மபயாழ்வார் திருநக்ஷத்திரம்
ஆ ாஶதீபஆரம்ப

த்விதலவ்ரதஆரம்ப
பமயாவ்ரதஸோபநம்

வருʼத்தி

திதி* ஶூந்யதிதி
ணேல்லம்

05:47
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

18பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

06:05
ரா 07:33--09:00
ய 10:28--11:56
கு 13:24--14:51
தி 25:28*

மஸாே ப்ரமதாஷவ்ரதம்

த்ருவ

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

05:47
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

19உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:05
ரா 14:51--16:19
ய 09:00--10:28
கு 11:56--13:23
தி 25:28*

ம ா ஜா ர்தி வ்ரதம்

வ்யா ாத

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

05:46
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

20மரவதீ
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

06:05
ரா 11:55--13:23
ய 07:33--09:00
கு 10:28--11:55
தி 25:28*

ஶ்ரீ சித்ஸு ாநந்மதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

லக்ஷ்ேீ இந்த்ர குமபர பூஜா
குந்தீ (பார்வதீ) வ்ரதம்

ஹர்ஷண

திதி* கபௌர்ணோஸீ
பால்

05:46
பரி

மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

21அஶ்விநீ
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பாலவ

06:05
ரா 13:23--14:50
ய 06:05--07:33
கு 09:00--10:28
தி 25:28*

ஜயாவாப்தி வ்ரதம்
ஸப்தே அபரபக்ஷ ஆரம்ப

வஜ்ரம்

திதி* ப்ரதோ
எண்ணணய்

05:45
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந்  ந்யா

22அபபரண ீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

06:05
ரா 10:28--11:55
ய 14:50--16:17
கு 07:33--09:00
தி 25:28*

அஶூந்யஶயந வ்ரதம்
பருʼகுவார

ஸுப்ரஹ்ேண்ய வ்ரதம்

ஸித்தி

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

05:45
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

24மராஹிண ீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பவ

06:06
ரா 16:17--17:44
ய 11:55--13:22
கு 14:49--16:17
தி 25:28*

 ர சதுர்தீ
வக்ரதுண்ட ேஹா ணபதி
ஸங் டஹர சதுர்தீ வ்ரதம்

வரீயாந்

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

05:44
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் துலா

25ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:06
ரா 07:33--09:00
ய 10:28--11:55
கு 13:22--14:49
தி 25:28*

ம ாட பஞ்சேீ
மஸாேேருʼ ஶரீ்ஷ

புண்ய ால

பரி 

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

05:43
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

26ஆர்த்ரா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

06:06
ரா 14:49--16:16
ய 09:00--10:27
கு 11:55--13:22
தி 25:28*

கபௌோர்த்ரா-புண்ய ால
மஸங் ாலிபுரம் அநந்தராே

தீக்ஷித ஆராதநா

ஶிவ

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

05:43
பரி

மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

27ஆர்த்ரா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர வணிஜ

06:06
ரா 11:54--13:21
ய 07:33--09:00
கு 10:27--11:54
தி 25:28*

ஸித்த

திதி* ஸப்தேீ
பால்

05:42
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

28புநர்வஸு
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர பவ

06:07
ரா 13:21--14:48
ய 06:07--07:34
கு 09:01--10:27
தி 25:28*

குருபுஷ்ய புண்ய ால

ஸாத்ய

திதி* அஷ்டேீ
எண்ணணய்

05:42
பரி

அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் தநு

29புஷ்ய
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:07
ரா 10:27--11:54
ய 14:48--16:15
கு 07:34--09:01
தி 25:28*

ஜமீூதவாஹந பூஜா
ஜவீபுத்ரி ாஷ்டேீ

 ாலாஷ்டேீ
ேங் ல வ்ரதம்

ஶுப

திதி* ---
ணேல்லம்

05:42
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் தநு

31ே ா
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:07
ரா 16:14--17:41
ய 11:54--13:21
கு 14:48--16:14
தி 25:28*

ப்ரஹ்ே

திதி* தஶேீ/ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

05:41
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

1பூர்வபல்குநீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:08
ரா 07:34--09:01
ய 10:28--11:54
கு 13:21--14:47
தி 25:28*

ம ாவத்ஸ த்வாதஶீ
ஸர்வ ரோ ஏ ாதஶீ

இந்த்ர

திதி* த்வாதஶீ
தயிர்

05:41
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

2உத்தரபல்குநீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

06:08
ரா 14:47--16:14
ய 09:01--10:28
கு 11:54--13:21
தி 25:28*

ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
தவதருʼதி ஶ்ராத்தம்
வஸுமதவ பூஜா
வ்யாக்ர த்வாதஶீ

தவதருʼதி

திதி* த்ரமயாதஶீ
பால்

05:40
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

3ஹஸ்த
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:08
ரா 11:54--13:21
ய 07:35--09:01
கு 10:28--11:54
தி 25:28*

ஶ்ரீ அபிநவ வித்யாதீர்த
ேஹாஸ்வாேீ ஜயந்தீ

நர சதுர்தஶீ
ோஸஶிவராத்ரி

விஷ் ம்ப

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

05:40
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

23 ருʼத்தி ா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர வணிஜ

06:06
ரா 09:00--10:28
ய 13:22--14:50
கு 06:06--07:33
தி 25:28*

சந்த்மராதய க ௌரீ வ்ரதம்
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

 ந  மணஶ வ்ரதம்
லலிதா க ௌரீ வ்ரதம் 

வ்யதீபாத

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

05:44
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

30ஆஶ்மரஷா
திதி நவேீ
யயா
கர  ர

06:07
ரா 09:01--10:27
ய 13:21--14:48
கு 06:07--07:34
தி 25:28*

பேீமஸந ஜயந்தீ

ஶுக்ல

திதி* நவேீ
தயிர்

05:41
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

5விஶா ா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர  ிஸ்துக்ந

06:09
ரா 10:28--11:54
ய 14:47--16:13
கு 07:35--09:02
தி 25:28*

ம ாவர்தநபூஜா

ஆயுஷ்ோந்

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ேீந

6அநூராதா
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

06:09
ரா 09:02--10:28
ய 13:20--14:47
கு 06:09--07:36
தி 25:28*

சந்த்ர தர்ஶநம்
யே ப்ராதருʼ த்விதீயா

மஶாபந

திதி* த்விதீயா
தயிர்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் மேஷ

7ஜ்மயஷ்டா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:10
ரா 16:13--17:39
ய 11:54--13:20
கு 14:47--16:13
தி 25:28*

அதி ண்ட

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

05:39
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் மேஷ

8மூலா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

06:10
ரா 07:36--09:02
ய 10:28--11:54
கு 13:20--14:47
தி 25:28*

 ருʼத்தி ா மஸாேவாஸர

ஸு ர்ே

திதி* சதுர்தீ/பஞ்சேீ
தயிர்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

9பூர்வாஷாடா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

06:10
ரா 14:46--16:13
ய 09:02--10:28
கு 11:54--13:20
தி 25:29*

பத்ரா அந்த்ய புஷ் ர ஆரம்ப
மதவமஸநா பஞ்சேீ

பாண்டவ (லாப) பஞ்சேீ
ஸர்ப பூஜா

தருʼதி

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

10உத்தராஷாடா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர தததில

06:11
ரா 11:55--13:20
ய 07:37--09:03
கு 10:29--11:55
தி 25:29*

ஸாவித்ர்ய  ல்பாதி

ஶூல

திதி* ஸப்தேீ
பால்

05:38
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

11ஶ்ரவணம்
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர வணிஜ

06:11
ரா 13:21--14:46
ய 06:11--07:37
கு 09:03--10:29
தி 25:29*

ம ாபாஷ்டேீ
 ார்தவரீ்யார்ஜுந ஜயந்தீ

 ண்ட

திதி* அஷ்டேீ
எண்ணணய்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் ேிதுநம்

12ஶ்ரவிஷ்டா
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

06:11
ரா 10:29--11:55
ய 14:46--16:12
கு 07:37--09:03
தி 25:29*

ஶ்ரீ பரிபூர்ணமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

அக்ஷயா நவேீ
ஜ த்தாத்ரீ பூஜா

த்ருவ

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ட 

13ஶதபிஷக்
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

06:12
ரா 09:03--10:29
ய 13:21--14:46
கு 06:12--07:38
தி 25:29*

மபயாழ்வார் திருநக்ஷத்திரம்
 ம்ʼஸ வத

வ்யா ாத

திதி* தஶேீ
தயிர்

05:38
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

14பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:12
ரா 16:12--17:38
ய 11:55--13:21
கு 14:46--16:12
தி 25:30*

ஆதிஶங் ர ோநஸி 
ஸந்ந்யாஸதிநம்

பஷீ்ே பஞ்ச வ்ரதஆரம்ப

ஹர்ஷண

திதி* ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

05:38
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

15உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:13
ரா 07:38--09:04
ய 10:30--11:55
கு 13:21--14:46
தி 25:30*

துலஸீ விவாஹ
உந்ேீலநீ ேஹாத்வாதஶீ
ஸர்வ உத்தாந ஏ ாதஶீ
ஆ ாஶதீப ஸோபநம்

வஜ்ரம்

திதி* த்வாதஶீ
தயிர்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

Oct

துலா  ாமவரீஸ்நாநஆரம்ப
துலா புண்ய ால

மவங் டாசமல பூர்ணிோ
 ருட மஸவா

பூர்ணிோ வ்ரதம்

வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

ேஹாலக்ஷ்ேீ வ்ரதம்

Nov

ம ா த்ரிராத்ரி வ்ரதம்
தந்வந்தரி ஜயந்தீ

4சித்ரா
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

06:09
ரா 13:21--14:47
ய 06:09--07:35
கு 09:01--10:28
தி 25:28*

தீபாவலீ
ஶ்ரீராே பட்டாபிமஷ 

விக்ரோதித்ய பட்டாபிமஷ 
ம தார க ௌரீ வ்ரதம்

ப்ரீதி

திதி* அோவாஸ்யா
எண்ணணய்

05:40
பரி

ஸித்த/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் ேீந

ஆக்ரயண மஹாே
ஆஶ்வயுஜ அோவாஸ்யா

ஸ் ந்தஷஷ்டீ வ்ரதம்

கபாய்த யாழ்வார்
திருநக்ஷத்திரம்

பூதத்தாழ்வார்திருநக்ஷத்திரம்

துலா  ாமவரீ
ஸ்நாநஸோபநம்

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

இந்த வலாக ோழ்க்டகயில் ஸந்வதாஷம், துக்கம் இரண்டும் கலந்து கலந்து ேருகின்றன. சிலருக்கு
ஸந்வதாஷம் அதிகமாக இருக்கிறது. சிலருக்கு துக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. மனடஸக் கட்டுப்பாட்டில்
ணகாண்டு ேந்து, எத்தடன துக்கத்திலும் சிரித்துக் ணகாண்டு ஸந்வதாஷமாயிருப்பேர்கள் எங்வகயாேது
அபூர்ேமாக இருக்கிறார்கள். ஸந்வதாஷப்பை எத்தடனவயா இருந்தும் திருப்தியில்லாமல் அழுபேர்கவளா
நிடறய இருக்கிவறாம். குடறயிருக்கிறது என்றால் துக்கம் என்றுதான் அர்த்தம்.

எப்வபாதும் ஸந்வதாஷமாயிருக்க வேண்டும் என்பது தான் அத்தடன ஜீேராசிகளும் விரும்புேது.
எப்வபாதும் ஸந்வதாஷமாயிருக்கிற இைங்கள் இரண்டு உண்டு. வதேவலாகம் அல்லது ஸ்ேர்க்கம் என்பது
ஒன்று.

நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்கள் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 6 13 20 27

இந்துவாஸரம் 7 14 21 28

பபளமவாஸரம் 1 8 15 22 29

பஸளம்யவாஸரம் 2 9 16 23 30

குருவாஸரம் 3 10 17 24

பிருகுவாஸரம் 4 11 18 25

ஸ்திரவாஸரம் 5 12 19 26

வருʼஶ்சிககார்த்திரக ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் ஶரத் ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

19 ருʼத்தி ா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர பவ

06:15
ரா 10:31--11:56
ய 14:47--16:12
கு 07:40--09:05
தி 25:31*

 ார்த்தி பூர்ணிோ ஸ்நாநம்
நவே அபரபக்ஷ ஆரம்ப

பூர்ணிோ வ்ரதம்
பஷீ்ே பஞ்ச வ்ரதஸோபநம்

பரி 

திதி* ---
ணேல்லம்

05:38
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந்  ந்யா

16மரவதீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:13
ரா 14:47--16:12
ய 09:04--10:30
கு 11:55--13:21
தி 25:30*

ப்ரமதாஷவ்ரதம்
பருʼந்தாவந த்வாதஶீ

த்விதலவ்ரதஸோபநம்
ம ாபத்ேவ்ரதஸோபநம்

ஸித்தி

திதி* த்ரமயாதஶீ
பால்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ஸிஹ

17அஶ்விநீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

06:14
ரா 11:56--13:21
ய 07:39--09:05
கு 10:30--11:56
தி 25:30*

 ார்த்தி ோஸ
அந்திேத்ரயதிதி வ்ரத ஆரம்ப

வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்

வ்யதீபாத

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

05:38
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

18அபபரண ீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:14
ரா 13:21--14:47
ய 06:14--07:39
கு 09:05--10:30
தி 25:31*

திருவண்ணாேதல தீபம்
மவங் டாசமல பூர்ணிோ

 ருட மஸவா
ேணி ர்ணி ா ஸ்நாநம்

வரீயாந்

திதி* கபௌர்ணோஸீ
எண்ணணய்

05:38
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந்  ந்யா

 ருʼத்தி ா ேண்டலபாராயணம்
ப்ரமபாமதாத்ஸவ

20ப்ரதோ
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

06:15
ரா 09:06--10:31
ய 13:22--14:47
கு 06:15--07:40
தி 25:31*

ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 5 ஆராதநா

ஶநிமராஹிண ீ புண்ய ால

ஶிவ

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

05:38
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

21மராஹிண ீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

06:15
ரா 16:12--17:38
ய 11:56--13:22
கு 14:47--16:12
தி 25:32*

பேீரதீ ஆதி புஷ் ர ஆரம்ப
குரு ஸங்க்ராந்தி

ஸித்த

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ ப்ரதீச்யா

ெந் துலா

22ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர வணிஜ

06:16
ரா 07:41--09:06
ய 10:32--11:57
கு 13:22--14:47
தி 25:32*

ஶ்ரீ  ருʼபாஶங் மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

 ருʼத்தி ா மஸாேவாஸர

ஸாத்ய

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

05:38
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

23ஆர்த்ரா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பவ

06:16
ரா 14:47--16:12
ய 09:07--10:32
கு 11:57--13:22
தி 25:32*

அங் ார ீ  ணாதிப
ேஹா ணபதி

ஸங் டஹர சதுர்தீ வ்ரதம்
அங் ார சதுர்தீ

ஸாத்ய

திதி* சதுர்தீ
பால்

05:38
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

24புநர்வஸு
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:17
ரா 11:57--13:22
ய 07:42--09:07
கு 10:32--11:57
தி 25:33*

ஶுப

திதி* பஞ்சேீ
பால்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

25புஷ்ய
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

06:17
ரா 13:23--14:48
ய 06:17--07:42
கு 09:08--10:33
தி 25:33*

குருபுஷ்ய புண்ய ால
திருவிஶலூர்  ங் ா ர்ஷண

ேமஹாத்ஸவ ஆரம்ப

ஶுக்ல

திதி* ஷஷ்டீ
எண்ணணய்

05:38
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் தநு

26ஆஶ்மரஷா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:18
ரா 10:33--11:58
ய 14:48--16:13
கு 07:43--09:08
தி 25:33*

ப்ரஹ்ே

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

05:38
பரி

மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் தநு

27ே ா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:18
ரா 09:08--10:33
ய 13:23--14:48
கு 06:18--07:43
தி 25:34*

ஶ்ரீ ப்ரஹ்ோநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா
ஶ்ரீ ேஹாமதமவந்த்ர

ஸரஸ்வதீ 3 ஆராதநா

இந்த்ர

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

05:38
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

28பூர்வபல்குநீ
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:19
ரா 16:13--17:38
ய 11:59--13:23
கு 14:48--16:13
தி 25:34*

தவதருʼதி

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

05:38
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

29உத்தரபல்குநீ
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

06:19
ரா 07:44--09:09
ய 10:34--11:59
கு 13:24--14:49
தி 25:34*

ஶ்ரீ ேஹாமதமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 1 ஆராதநா

 ருʼத்தி ா மஸாேவாஸர

ப்ரீதி

திதி* தஶேீ
தயிர்

05:38
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

30ஹஸ்த
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பவ

06:20
ரா 14:49--16:14
ய 09:10--10:34
கு 11:59--13:24
தி 25:35*

ஸர்வ உத்பந்நா ஏ ாதஶீ

ஆயுஷ்ோந்

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

1சித்ரா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:21
ரா 12:00--13:24
ய 07:45--09:10
கு 10:35--12:00
தி 25:35*

கஸௌபாக்ய

திதி* த்வாதஶீ
பால்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

2ஸ்வாதீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

06:21
ரா 13:25--14:50
ய 06:21--07:46
கு 09:11--10:35
தி 25:36*

ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
ோஸஶிவராத்ரி

மஶாபந

திதி* த்ரமயாதஶீ
எண்ணணய்

05:39
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ேீந

3விஶா ா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:22
ரா 10:36--12:00
ய 14:50--16:15
கு 07:46--09:11
தி 25:36*

அதி ண்ட

திதி* சதுர்தஶீ
ணேல்லம்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே) 

ெந் ேீந

Nov

ஶ்ரீ ம ாவிந்த
ப வத்பாதஆராதநா

திருேங்த யாழ்வார்
திருநக்ஷத்திரம்

பத்ரா அந்த்ய
புஷ் ர ஸோபநம்

கஸௌபாக்ய ஸுந்தரீ வ்ரதம்
மஸாேேருʼ ஶரீ்ஷ புண்ய ால

ஶ்ரீ ஆத்ேமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா
 ாலதபரவாஷ்டேீ
தவதருʼதி ஶ்ராத்தம்

4அநூராதா
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

06:22
ரா 09:12--10:36
ய 13:25--14:50
கு 06:22--07:47
தி 25:37*

ஶ்ரீ மயா தில ஸுமரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

திருவிஶலூர்  ங் ா ர்ஷண
ேமஹாத்ஸவ ஸோபநம்

ஸு ர்ே

திதி* அோவாஸ்யா/ப்ரதோ
தயிர்

05:39
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் மேஷ

7உத்தராஷாடா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர வணிஜ

06:24
ரா 14:51--16:16
ய 09:13--10:38
கு 12:02--13:27
தி 25:38*

பதரீ க ௌரீவ்ரதம்
ஸு ாஅங் ார சதுர்தீ

வருʼத்தி

திதி* சதுர்தீ
பால்

05:40
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஷப

8ஶ்ரவணம்
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:24
ரா 12:03--13:27
ய 07:49--09:13
கு 10:38--12:03
தி 25:38*

த்ருவ

திதி* பஞ்சேீ
பால்

05:41
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

9ஶ்ரவிஷ்டா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:25
ரா 13:27--14:52
ய 06:25--07:49
கு 09:14--10:38
தி 25:39*

ஶ்ரீ சிதாநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

வ்யா ாத

திதி* ஷஷ்டீ
எண்ணணய்

05:41
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் ேிதுநம்

ோர் ஶரீ்ஷ ஶிவலிங் ஷஷ்டீ
ஸுப்ரஹ்ேண்ய ஷஷ்டீ வ்ரதம்

5ஜ்மயஷ்டா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

06:23
ரா 16:15--17:40
ய 12:01--13:26
கு 14:51--16:15
தி 25:37*

சந்த்ர தர்ஶநம்
திந்த்ரிண ீக ௌரீவ்ரதம்
வநதுர் ாநவராத்ரஆரம்ப

ஶூல

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

05:40
பரி

மரண/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் மேஷ

6பூர்வாஷாடா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

06:23
ரா 07:48--09:12
ய 10:37--12:02
கு 13:26--14:51
தி 25:37*

 ண்ட

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

05:40
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

14அஶ்விநீ
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:28
ரா 14:54--16:19
ய 09:16--10:41
கு 12:05--13:30
தி 25:41*

 ீதா ஜயந்தீ
குருவாயுபுர ஏ ாதஶீ
த ஶி ஏ ாதஶீ

ஸர்வ மோக்ஷதாஏ ாதஶீ

பரி 

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

05:43
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

15அபபரண ீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பவ

06:28
ரா 12:06--13:30
ய 07:53--09:17
கு 10:41--12:06
தி 25:42*

த ஶி த்வாதஶீ
ஹரிவாஸர
பரண ீ தீபம்

ஶிவ

திதி* த்வாதஶீ
பால்

05:43
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

கபௌோஶ்விநீ புண்ய ால

12உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

06:27
ரா 16:18--17:42
ய 12:04--13:29
கு 14:53--16:18
தி 25:40*

வநதுர் ாநவராத்ரஸோபநம்
வ்யதீபாதஶ்ராத்தம்

வ்யதீபாத

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

05:42
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ஸிஹ

13மரவதீ
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

06:27
ரா 07:52--09:16
ய 10:40--12:05
கு 13:29--14:54
தி 25:41*

நாராயணயீ ஜயந்தீ

வரீயாந்

திதி* தஶேீ
தயிர்

05:43
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

10ஶதபிஷக்
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:25
ரா 10:39--12:03
ய 14:52--16:17
கு 07:50--09:14
தி 25:39*

ஶ்ரீ ஜ்ஞாநாநந்மதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

ேித்ர ஸப்தேீ
நந்தா ஸப்தேீ

ஹர்ஷண

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

05:41
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ட 

11பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:26
ரா 09:15--10:39
ய 13:28--14:53
கு 06:26--07:50
தி 25:40*

வஜ்ரம்

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

05:42
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ட 

Dec

பேீரதீ ஆதி புஷ் ர ஸோபநம்

 ார்த்தி அோவாஸ்யா
 ார்த்தி ஸ்நாநபூர்தி

நவே அபரபக்ஷ ஸோபநம்

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

ணசௌளத்துக்குப் பின் ேருேது உபநயனம்.

குைந்டதயாயிருந்தேனுக்கு அறிவு ேந்து, தாவன மந்திரங்கடளச் ணசால்கிற சமயத்தில் உபநயனம்
நைக்கிறது. “பிோசர்யம் சர” (பிடே எடு) என்று இந்தச் சைங்கில் ணசான்னால் பூணூல்காரப் டபயன்
“பாைம்” ( baad`ham) (அப்படிவய ணசய்கிவறன்) என்கிறான். அதனால் இேனுக்கு உபநயனத்துக்கு
முன்வப “பிோசர்யம் சர” என்று ணசான்னால் அடதப் புரிந்துணகாள்ேதற்கான ஸம்ஸ்கிருத ஞானம்
இருக்க வேண்டும். ஐந்து ேயதில் படிக்க ஆரம்பித்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று ேருஷத்தில்
இப்படிப்பட்ை பாஷா ஞானம் ேந்துவிடும். ஆதலால் எட்டு ேயதில் பூணூல் வபாைவேண்டும்
என்றாகிறது.

பிரம்மசரியம் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 4 11 18 25

இந்துவாஸரம் 5 12 19 26

பபளமவாஸரம் 6 13 20 27

பஸளம்யவாஸரம் 7 14 21 28

குருவாஸரம் 1 8 15 22 29

பிருகுவாஸரம் 2 9 16 23

ஸ்திரவாஸரம் 3 10 17 24

தநுமார்கழி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

தக்ஷிணாயநம் வ மந்த ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

16அபபரண ீ
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:29
ரா 13:31--14:55
ய 06:29--07:53
கு 09:18--10:42
தி 25:42*

ப்ரமதாஷவ்ரதம்
ஷடஶதீி தநுர்ரவி
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

ஶிவ

Dec

திதி* த்ரமயாதஶீ
எண்ணணய்

05:44
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந்  ந்யா

17 ருʼத்தி ா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:29
ரா 10:42--12:07
ய 14:56--16:20
கு 07:54--09:18
தி 25:43*

ஸித்த

திதி* சதுர்தஶீ
ணேல்லம்

05:44
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் துலா

18மராஹிண ீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:30
ரா 09:19--10:43
ய 13:32--14:56
கு 06:30--07:54
தி 25:43*

மவங் டாசமல
பூர்ணிோ  ருட மஸவா
ஶநிமராஹிண ீ புண்ய ால

தத்தாத்மரய ஜயந்தீ

ஸாத்ய

திதி* கபௌர்ணோஸீ
தயிர்

05:45
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

19ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர பவ

06:30
ரா 16:21--17:45
ய 12:08--13:32
கு 14:56--16:21
தி 25:44*

ஶ்ரீஸச்சித் மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா
அந்நபூர்ணாஜயந்தீ
அந்த ாஸுரவத

ஶுப

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

05:45
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

20ஆர்த்ரா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

06:31
ரா 07:55--09:20
ய 10:44--12:08
கு 13:33--14:57
தி 25:44*

நடராஜர் ேஹாபிமஷ ம்

ஶுக்ல

திதி* த்விதீயா
தயிர்

05:46
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

21புநர்வஸு
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

06:31
ரா 14:57--16:22
ய 09:20--10:44
கு 12:09--13:33
தி 25:45*

ரேணேஹர்ஷிஜயந்தீ
ஸமஹாோஸதக்ஷிணாயநம்

ப்ரஹ்ே

திதி* ---
பால்

05:46
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் வருʼஶ்சி 

22புஷ்ய
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

06:32
ரா 12:09--13:34
ய 07:56--09:21
கு 10:45--12:09
தி 25:45*

ஆகுரதேஹா ணபதி
ஸங் டஹரசதுர்தீ வ்ரதம்
உத்தராயணபுண்ய ால
தவதருʼதிஶ்ராத்தம்

இந்த்ர

திதி* தருʼதீயா
பால்

05:47
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

23ஆஶ்மரஷா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

06:32
ரா 13:34--14:58
ய 06:32--07:57
கு 09:21--10:45
தி 25:46*

தவதருʼதி

திதி* சதுர்தீ
எண்ணணய்

05:47
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் தநு

24ே ா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:33
ரா 10:46--12:10
ய 14:59--16:23
கு 07:57--09:22
தி 25:46*

விஷ் ம்ப

திதி* பஞ்சேீ
ணேல்லம்

05:48
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

25பூர்வபல்குநீ
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

06:33
ரா 09:22--10:46
ய 13:35--14:59
கு 06:33--07:58
தி 25:47*

ப்ரீதி

திதி* ஷஷ்டீ
தயிர்

05:48
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

26உத்தரபல்குநீ
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:34
ரா 16:24--17:49
ய 12:11--13:36
கு 15:00--16:24
தி 25:47*

பாநுஸப்தேீ

ஆயுஷ்ோந்

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

05:49
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

27ஹஸ்த
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:34
ரா 07:59--09:23
ய 10:47--12:12
கு 13:36--15:00
தி 25:48*

ஶ்ரீஸத்யமபாமதந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

கஸௌபாக்ய

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

05:49
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

28சித்ரா
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:35
ரா 15:01--16:25
ய 09:23--10:48
கு 12:12--13:37
தி 25:48*

ஶ்ரீமஶஷாத்ரி
ஸ்வாேீஆராதநா

ோர் ஶரீ்ஷஅந்வஷ்ட ா
ஶ்ராத்தம்

மஶாபந

திதி* நவேீ
பால்

05:50
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் கும்ப

29ஸ்வாதீ
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:35
ரா 12:13--13:37
ய 07:59--09:24
கு 10:48--12:13
தி 25:49*

ஸு ர்ே

திதி* தஶேீ
பால்

06:25
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

30விஶா ா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:35
ரா 13:38--15:02
ய 06:35--08:00
கு 09:24--10:49
தி 25:49*

ஶ்ரீசந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 7 ஆராதநா
ஸர்வஸபலா ஏ ாதஶீ

தருʼதி

திதி* ஏ ாதஶ/ீத்வாதஶீ
எண்ணணய்

05:51
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ேீந

31அநூராதா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

06:36
ரா 10:49--12:14
ய 15:03--16:27
கு 08:00--09:25
தி 25:49*

ப்ரமதாஷவ்ரதம்

ஶூல

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்லம்

05:51
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் மேஷ

1ஜ்மயஷ்டா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:36
ரா 09:25--10:50
ய 13:39--15:03
கு 06:36--08:01
தி 25:50*

ோஸஶிவராத்ரி
கதாண்டரடிப்கபாடியாழ்வார்

திருநக்ஷத்திரம்

 ண்ட

Jan

திதி* சதுர்தஶீ
தயிர்

05:52
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் மேஷ

3பூர்வாஷாடா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர  ிஸ்துக்ந

06:37
ரா 08:02--09:26
ய 10:51--12:15
கு 13:40--15:04
தி 25:51*

வ்யா ாத

திதி* ப்ரதோ
தயிர்

05:53
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

4உத்தராஷாடா
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

06:37
ரா 15:05--16:29
ய 09:26--10:51
கு 12:16--13:40
தி 25:51*

சந்த்ர தர்ஶநம்

ஹர்ஷண

திதி* த்விதீயா
பால்

05:54
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

5ஶ்ரவணம்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:38
ரா 12:16--13:41
ய 08:02--09:27
கு 10:51--12:16
தி 25:52*

வஜ்ரம்

திதி* தருʼதீயா/சதுர்தீ
பால்

05:54
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

2மூலா
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

06:37
ரா 16:28--17:53
ய 12:15--13:39
கு 15:04--16:28
தி 25:50*

ஶ்ரீவித்யா மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா
ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 2 ஆராதநா

வருʼத்தி

திதி* அோவாஸ்யா
ணேல்லம்

05:53
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஷப

6ஶ்ரவிஷ்டா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

06:38
ரா 13:41--15:06
ய 06:38--08:03
கு 09:27--10:52
தி 25:52*

வ்யதீபாதஶ்ராத்தம்

ஸித்தி

திதி* பஞ்சேீ
எண்ணணய்

05:55
பரி

ஸித்த/மரண/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந்  ட 

7பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

06:38
ரா 10:52--12:17
ய 15:06--16:31
கு 08:03--09:28
தி 25:52*

ஷஷ்டீவ்ரதம்
ேஹாதநுர்வ்யதீபாதம்

வ்யதீபாத

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

05:55
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ட 

8உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர தததில

06:39
ரா 09:28--10:53
ய 13:42--15:07
கு 06:39--08:03
தி 25:53*

வரீயாந்

திதி* ஸப்தேீ
தயிர்

05:56
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

9உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர வணிஜ

06:39
ரா 16:32--17:57
ய 12:18--13:42
கு 15:07--16:32
தி 25:53*

விஜயா பாநுஸப்தேீ

பரி 

திதி* அஷ்டேீ
ணேல்லம்

05:57
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ஸிஹ

10மரவதீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பவ

06:39
ரா 08:04--09:29
ய 10:53--12:18
கு 13:43--15:08
தி 25:54*

ஶிவ

திதி* நவேீ
தயிர்

05:57
பரி

மரண/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

11அஶ்விநீ
திதி நவேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:39
ரா 15:08--16:33
ய 09:29--10:54
கு 12:19--13:43
தி 25:54*

கபௌோஶ்விநீ புண்ய ால

ஸித்த

திதி* ---
பால்

05:58
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

12அபபரண ீ
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

06:40
ரா 12:19--13:44
ய 08:04--09:29
கு 10:54--12:19
தி 25:54*

 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

ஸாத்ய

திதி* தஶேீ
பால்

05:58
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

13 ருʼத்தி ா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:40
ரா 13:44--15:09
ய 06:40--08:05
கு 09:30--10:54
தி 25:55*

ஶ்ரீசந்த்ரசூமடந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 3 ஆராதநா

ஸர்வதவகுண்டஏ ாதஶீ
த்தரலங் ஸ்வாேீ ஜயந்தீ

ஶுப

திதி* ஏ ாதஶீ
எண்ணணய்

05:59
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் துலா

ோர் ஶரீ்ஷபூர்ணிோ
பூர்ணிோவ்ரதம்

ஸர்ப பலி உத்ஸர்ஜநம்
த்ரிபுரதபரவ ீஜயந்தீ

ோர் ஶரீ்ஷஅஷ்ட ாபூர்மவத்யு

ோர் ஶரீ்ஷஅஷ்ட ாஶ்ராத்தம்

ோர் ஶரீ்ஷ அோவாஸ்யா
ஶ்ரீ ஹநூேத் ஜயந்தீ

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

ஒரு யுோோனேன் குருகுலோஸம் முடித்து ஸமாேர்த்தனமாகிய உைவனவய அேனுக்கு ஒற்டறப்
பூணூல் வபாய் இரட்டைப் பூணூல் ஏற்பட்டு விடுகிறது. பிரம்மசரிய ஆச்ரமத்தில் தரித்த தண்ைம்,
கிருஷ்ணாஜினம் (மான் வதால்) வமகடல முதலியன வபாய்விடுகின்றன. இப்வபாது அேன்
ஏகேஸ்திரத்டத தட்ைாடையாக உடுத்துேதும் வபாய், பஞ்சகச்சம் கட்டிக்ணகாண்டு, உத்தரீயமாக வமல்
வேஷ்டி வபாட்டுக் ணகாள்ள வேண்டும். பிரம்மசரியத்தில் வபாக்யம் உதோது என்று ஒதுக்கின சந்தனம்,
குண்ைலம், புஷ்பம் (புருஷர்களும் சிடகயில் புஷ்பம் தரிப்பதுண்டு) , பாதரடே முதலிய அலங்கார
ேஸ்துகடளயும், ணஸளக்ய ஸாதனங்கடளயும் அணிந்து ணகாண்டு, டம கூை இட்டுக்ணகாண்டு, குடை
பிடித்துக்ணகாண்டு வபாய் அேன் ராஜாவிைவமா, ராஜப் பிரதிநிதியிைவமா தன் வித்டயடயயும், சுத்த
பிரம்மசரியத்டதயும் நிரூபித்துவிட்டு, வமற்ணகாண்டு கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய திரவியத்டத தானமாகப்
ணபறவேண்டும்- இது சாஸ்திரத்தில் ணசான்னபடியாகும்.

கிருஹஸ்தாச்ரமம் (இல்லறம்) : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 3 10 17 24

இந்துவாஸரம் 4 11 18 25

பபளமவாஸரம் 5 12 19 26

பஸளம்யவாஸரம் 6 13 20 27

குருவாஸரம் 7 14 21 28

பிருகுவாஸரம் 1 8 15 22 29

ஸ்திரவாஸரம் 2 9 16 23 30

மகரரத ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

உத்தராயணம் வ மந்த ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

14மராஹிண ீ
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பவ

06:40
ரா 10:55--12:20
ய 15:10--16:34
கு 08:05--09:30
தி 25:55*

ே ர ஜ்மயாதி
ே ரஸங்க்ராந்தி

பாபநாஶிநீ ேஹாத்வாதஶீ

ஶுக்ல

Jan

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

05:59
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் துலா

15ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:40
ரா 09:30--10:55
ய 13:45--15:10
கு 06:40--08:05
தி 25:55*

ஶநி ப்ரமதாஷவ்ரதம்
 னுப் கபாங் ல்

இந்த்ரபூஜா
ம ா பூஜா

ப்ரஹ்ே

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:00
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் துலா

16ஆர்த்ரா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:40
ரா 16:35--18:00
ய 12:20--13:45
கு 15:10--16:35
தி 25:55*

ஶ்ரீத வல்யாநந்தமயாம ந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

 பாலீ கதப்மபாத்ஸவம்

இந்த்ர

திதி* சதுர்தஶீ
ணேல்லம்

06:00
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

17புநர்வஸு
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

06:40
ரா 08:06--09:31
ய 10:56--12:21
கு 13:46--15:11
தி 25:56*

பதரீஜ்மயாதிர்ேட
ப்ரதிஷ்டாபந ஜயந்தீ

ஶருʼங்ம ரீஶாரதாேட
ப்ரதிஷ்டாபந ஜயந்தீ

தவதருʼதி

திதி* கபௌர்ணோஸீ
தயிர்

06:01
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

18புஷ்ய
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பாலவ

05:49
ரா 15:11--16:36
ய 09:31--10:56
கு 12:21--13:46
தி 25:56*

 பாலீ கதப்மபாத்ஸவம்

விஷ் ம்ப

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:02
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

19ஆஶ்மரஷா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

06:41
ரா 12:21--13:47
ய 08:06--09:31
கு 10:56--12:21
தி 25:56*

ஶ்ரீவித்யா மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 3 ஆராதநா
ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 4 ஆராதநா

ப்ரீதி

திதி* த்விதீயா
பால்

06:02
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

20ஆஶ்மரஷா
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

06:41
ரா 13:47--15:12
ய 06:41--08:06
கு 09:31--10:56
தி 25:56*

ஸஹஸ்யோஸ
மஹேந்தருʼது

ஆயுஷ்ோந்

திதி* தருʼதீயா
எண்ணணய்

06:03
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் தநு

21ே ா
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

06:41
ரா 10:57--12:22
ய 15:13--16:38
கு 08:06--09:31
தி 25:57*

லம்மபாதரேஹா ணபதி
ஸங் டஹரசதுர்தீ வ்ரதம்

கஸௌபாக்ய

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:03
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

22பூர்வபல்குநீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

06:41
ரா 09:32--10:57
ய 13:48--15:13
கு 06:41--08:06
தி 25:57*

மஶாபந

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:04
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ே ர

23உத்தரபல்குநீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர தததில

06:41
ரா 16:39--18:04
ய 12:22--13:48
கு 15:13--16:39
தி 25:57*

ஆதித்யஹஸ்தபுண்ய ால
பஹுலபஞ்சேீ

த்யா ராஜஆராதநா

அதி ண்ட

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

06:04
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் கும்ப

24ஹஸ்த
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர வணிஜ

06:41
ரா 08:06--09:32
ய 10:57--12:23
கு 13:48--15:14
தி 25:57*

ஶ்ரீமஶஷாத்ரிஸ்வாேீ ஜயந்தீ
கபௌஷஅஷ்ட ா பூர்மவத்யு

ஸு ர்ே

திதி* ஸப்தேீ
தயிர்

06:05
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

25சித்ரா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர பவ

06:41
ரா 15:14--16:40
ய 09:32--10:57
கு 12:23--13:49
தி 25:57*

கபௌஷஅஷ்ட ாஶ்ராத்தம்
விமவ ாநந்தஜயந்தீ

தருʼதி

திதி* அஷ்டேீ
பால்

06:05
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

26ஸ்வாதீ
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:41
ரா 12:23--13:49
ய 08:06--09:32
கு 10:58--12:23
தி 25:58*

பஷீ்ே ஜயந்தீ
கபௌஷஅந்வஷ்ட ா

ஶ்ராத்தம்

ஶூல

திதி* நவேீ
பால்

06:06
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

27விஶா ா
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

06:41
ரா 13:49--15:15
ய 06:41--08:06
கு 09:32--10:58
தி 25:58*

த்தரமலாக்யக ௌரீவ்ரதம்

வருʼத்தி

திதி* தஶேீ
எண்ணணய்

06:06
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் மேஷ

28அநூராதா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பவ

06:41
ரா 10:58--12:24
ய 15:15--16:41
கு 08:06--09:32
தி 25:58*

ஸர்வஷட்திலா ஏ ாதஶீ

த்ருவ

திதி* ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

06:06
பரி

ஸித்த/மரண/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் மேஷ

29மூலா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:41
ரா 09:32--10:58
ய 13:50--15:15
கு 06:41--08:06
தி 25:58*

ஶநி ப்ரமதாஷவ்ரதம்
மஸங் ாலிபுரம்

முத்தண்ணாவாள்ஆராதநா

வ்யா ாத

திதி* த்வாதஶீ
தயிர்

06:07
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

30பூர்வாஷாடா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

06:41
ரா 16:42--18:07
ய 12:24--13:50
கு 15:16--16:42
தி 25:58*

ோஸஶிவராத்ரி

ஹர்ஷண

திதி* த்ரமயாதஶீ
ணேல்லம்

06:07
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஷப

31உத்தராஷாடா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர ஶகுநி

06:40
ரா 08:06--09:32
ய 10:58--12:24
கு 13:50--15:16
தி 25:58*

கேௌநி அோவாஸ்யா

வஜ்ரம்

திதி* சதுர்தஶ/ீஅோவாஸ்யா
தயிர்

06:08
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

1ஶ்ரவணம்
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

06:40
ரா 15:16--16:42
ய 09:32--10:58
கு 12:24--13:50
தி 25:58*

வ்யதீபாதஶ்ராத்தம்

வ்யதீபாத

Feb

திதி* ப்ரதோ
பால்

06:08
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

2ஶ்ரவிஷ்டா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

06:40
ரா 12:24--13:50
ய 08:06--09:32
கு 10:58--12:24
தி 25:58*

சந்த்ர தர்ஶநம்
ஶ்யாேளாநவராத்ரஆரம்ப

வரீயாந்

திதி* த்விதீயா
பால்

06:09
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

3ஶதபிஷக்
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

06:40
ரா 13:51--15:17
ய 06:40--08:06
கு 09:32--10:58
தி 25:58*

பரி 

திதி* தருʼதீயா
எண்ணணய்

06:09
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந்  ட 

4பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர வணிஜ

06:40
ரா 10:58--12:25
ய 15:17--16:43
கு 08:06--09:32
தி 25:58*

ோர் ண்மடயஜயந்தீ
வரகுந்த சதுர்தீ

ஶிவ

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:09
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ட 

5உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:40
ரா 09:32--10:58
ய 13:51--15:17
கு 06:40--08:06
தி 25:58*

ோ ீஸரஸ்வதீபூஜா
ஸர்ப பூஜா

வஸந்தஶ்ரீபஞ்சேீ
ஶ்ரீராேவநவாஸ ேநம்

ஸித்த

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:10
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

6மரவதீ
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:39
ரா 16:44--18:10
ய 12:25--13:51
கு 15:17--16:44
தி 25:58*

ஷஷ்டீவ்ரதம்
திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா 2ம் நாள்

ஸாத்ய

திதி* ஷஷ்டீ
ணேல்லம்

06:10
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ஸிஹ

7அஶ்விநீ
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:39
ரா 08:06--09:32
ய 10:58--12:25
கு 13:51--15:18
தி 25:58*

அசலாஸப்தேீ வ்ரதம்
நர்ேதா ஜயந்தீ
ரதஸப்தேீ

ஶுப

திதி* ஸப்தேீ
தயிர்

06:11
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

8அபபரண ீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:39
ரா 15:18--16:44
ய 09:32--10:58
கு 12:25--13:51
தி 25:58*

பஷீ்ோஷ்டேீ
ம ாடியார ோதா ஜயந்தீ
திருச்கசந்தூர் முரு ன்

ோசித் திருவிழா 4ம் நாள்

ஶுக்ல

திதி* அஷ்டேீ
பால்

06:11
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

9 ருʼத்தி ா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பவ

06:39
ரா 12:25--13:52
ய 08:05--09:32
கு 10:58--12:25
தி 25:58*

புதாஷ்டேீ
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா 5ம் நாள்

ப்ரஹ்ே

திதி* நவேீ
பால்

06:11
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

10மராஹிண ீ
திதி நவேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:38
ரா 13:52--15:18
ய 06:38--08:05
கு 09:32--10:58
தி 25:58*

ஶ்ரீஶிவாநந்த சித் மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

ஶ்யாேளாநவராத்ரஸோபநம்

இந்த்ர

திதி* தஶேீ
எண்ணணய்

06:12
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் துலா

11ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

06:38
ரா 10:58--12:25
ய 15:18--16:45
கு 08:05--09:31
தி 25:58*

தவதருʼதிஶ்ராத்தம்
ஸாம்ப தஶேீ

தவதருʼதி

திதி* ---
ணேல்லம்

06:12
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் துலா

12ஆர்த்ரா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:38
ரா 09:31--10:58
ய 13:52--15:19
கு 06:38--08:05
தி 25:58*

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா 8ம் நாள்
பச்தச சாத்தி அலங் ாரம்

விஷ் ம்ப

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:12
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

ேதுதர ேீனாக்ஷீ ம ாயிலில்
 ல்யாதனக்கு ரும்பு

ம ாடுத்தலீதல

 பாலீ கதப்மபாத்ஸவம்
மவங் டாசமலபூர்ணிோ
தவதருʼதிஶ்ராத்தம்

 ருடமஸவா

திருேழிதசயாழ்வார்
திருநக்ஷத்திரம்

திருகநல்மவலிகநல்தலயப்பர்
பத்ர தீப திருவிழா

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா கதாடக் ம்

திருச்கசந்தூர்முரு ன்ோசித்
திருவிழா 3ம் நாள்முரு ன்பவனி
த்வார ா ேட ப்ரதிஷ்டாபந ஜயந்தீ

திருச்கசந்தூர் முரு ன் ோசித்
திருவிழா 6ம் நாள்

கவள்ளித் மதர் பவனி

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா 7ம் நாள்

உருகுசத்தச் மசதவ
சி ப்பு சாத்தி அலங் ாரம்

ஸர்வஜயாதபேீ ஏ ாதஶீ

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

புராண புருஷர்கள்தான் நமக்கு ideal (ஆதரிசமானேர்கள், ேழிகாட்டிகள்) என்று ணதரிகிறது.
அேர்களுடைய கடதகடளப் படித்தால் அேர்களுடையது மாதிரியான உயர்ந்த குணங்கடளப் ணபற
வேண்டுணமன்ற ஆடச உண்ைாகிறது. ஆனாலும் ஆடச உண்ைாகிறவத தவிர, அந்த உத்தம
குணங்கடள சம்பாதித்துக் ணகாண்டு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அேற்றிலிருந்து நழுோமல்
இருப்பணதன்றால், இது அஸாத்தியமானதாக இருக்கிறது.

காரியம் ஏதாேது பண்ணிக்ணகாண்வையிருப்பதுதான் மநுஷ்யனின் இயற்டகயாக இருக்கிறது. ேண
காலம்கூை மனடஸ நிறுத்திவிட்டு இருக்க முடியமாட்வைன் என்கிறது. பகோனும் கீடதயில்,
“மநுஷ்யனானேன் ஒரு ணநாடியும் சும்மா இல்லாமல் காரியம் பண்ணிக் ணகாண்வையிருக்கும்
படியாகத்தான் பிரகிருதி (இயற்டக) அேடன ஏவிக்ணகாண்டிருக்கிறது.

தர்ம சாஸ்திரம் (ஸ்மிருதி) : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 1 8 15 22 29

இந்துவாஸரம் 2 9 16 23 30

பபளமவாஸரம் 3 10 17 24

பஸளம்யவாஸரம் 4 11 18 25

குருவாஸரம் 5 12 19 26

பிருகுவாஸரம் 6 13 20 27

ஸ்திரவாஸரம் 7 14 21 28

கும்பமாசி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

உத்தராயணம் ஶிஶிர ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

நம் மதத்தில் பிராம்மணர், ேத்ரியர், டேச்யர், சூத்ரர் என்று நான்கு ேர்ணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.
இந்த ‘ேர்ண’ங்கடள நாம் ‘ஜாதி’ என்கிவறாம்.

ோஸ்தேத்தில் ஜாதி வேவற, ேர்ணம் வேவற. ேர்ணங்கள் வமவல ணசான்ன நாலுதான். இதற்குள்வளவய
ஒவ்ணோன்றிலும் பல ஜாதிகள் இருக்கின்றன. ப்ராமண ேர்ணத்திவலவய ஐயர், ஐயங்கார், ராவ் என்று
பல ஜாதிகள் இருக்கின்றன. நாலாம் ேர்ணம் ஒன்றிவலவய முதலியார், பிள்டள, ணரட்டி, நாயக்கர்,
நாயுடு, கவுண்ைர், படையாட்சி என்கிற மாதிரி எத்தடனவயா ஜாதிகள் இருக்கின்றன.

இருந்தாலும் ணபாது ேைக்கில் ேர்ணம் என்று ணசால்லாமல் ஜாதி என்வற ணசால்லுேதால், நானும் இந்த
இரண்டிற்கும் வித்யாஸம் பார்க்காமல் ேர்ணத்டதயும் ஜாதி என்வற ணசால்லிக்ணகாண்டு வபாகிவறன்.

ஜாதிமுரற : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

13ஆர்த்ரா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:37
ரா 16:46--18:13
ய 12:25--13:52
கு 15:19--16:46
தி 25:58*

பஷீ்ே த்வாதஶீ
திலபத்ேத்வாதஶீ
வராஹத்வாதஶீ

விஷ்ணுபதீகும்பரவி

ப்ரீதி

Feb

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

06:13
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

14புநர்வஸு
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர க ௌலவ

06:37
ரா 08:04--09:31
ய 10:58--12:25
கு 13:52--15:19
தி 25:58*

மஸாே ப்ரமதாஷவ்ரதம்
குலமஶ ரஆழ்வார்

திருநக்ஷத்திரம்

ஆயுஷ்ோந்

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:13
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

15புஷ்ய
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர  ர

06:37
ரா 15:19--16:46
ய 09:31--10:58
கு 12:25--13:52
தி 25:58*

திருச்கசந்தூர்முரு ன்கதப்பம்
கஸௌபாக்ய

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:13
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

16ஆஶ்மரஷா
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர விஷ்டி

06:36
ரா 12:25--13:52
ய 08:03--09:31
கு 10:58--12:25
தி 25:57*

ோ பூர்ணிோ
ோ பூர்ணிோ ஸ்நாநம்
மவங் டாசமல பூர்ணிோ

 ருட மஸவா

மஶாபந

திதி* கபௌர்ணோஸீ
பால்

06:13
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

17ே ா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பாலவ

06:36
ரா 13:52--15:19
ய 06:36--08:03
கு 09:30--10:58
தி 25:57*

ஶ்ரீவித்யாதீர்மதந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

அதி ண்ட

திதி* ப்ரதோ
எண்ணணய்

06:14
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ே ர

18பூர்வபல்குநீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர தததில

06:35
ரா 10:57--12:25
ய 15:19--16:47
கு 08:03--09:30
தி 25:57*

தமபாோஸ

ஸு ர்ே

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

06:14
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

19உத்தரபல்குநீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர வணிஜ

06:35
ரா 09:30--10:57
ய 13:52--15:19
கு 06:35--08:02
தி 25:57*

த்விஜப்ரியேஹா ணபதி
ஸங் டஹரசதுர்தீ வ்ரதம்

தருʼதி

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

06:14
பரி

மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

20ஹஸ்த
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பவ

06:35
ரா 16:47--18:14
ய 12:24--13:52
கு 15:19--16:47
தி 25:57*

ஆதித்யஹஸ்தபுண்ய ா

ஶூல

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:14
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் கும்ப

21சித்ரா
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:34
ரா 08:02--09:29
ய 10:57--12:24
கு 13:52--15:19
தி 25:57*

 ண்ட

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:15
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

22ஸ்வாதீ
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

06:34
ரா 15:20--16:47
ய 09:29--10:57
கு 12:24--13:52
தி 25:56*

யமஶாதாஜயந்தீ

வருʼத்தி

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

06:15
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

23விஶா ா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:33
ரா 12:24--13:52
ய 08:01--09:29
கு 10:56--12:24
தி 25:56*

புதாநுராதா புண்ய ால
ோ அஷ்ட ாபூர்மவத்யு

நிக்ஷுபார் ஸப்தேீ
ஶபரீ ஜயந்தீ

த்ருவ

திதி* ஸப்தேீ
பால்

06:15
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

24அநூராதா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:33
ரா 13:52--15:20
ய 06:33--08:01
கு 09:28--10:56
தி 25:56*

ஶ்ரீ சந்த்ரமஶ மரந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 6 ஆராதநா

ோ அஷ்ட ா ஶ்ராத்தம்

ஹர்ஷண

திதி* அஷ்டேீ/நவேீ
எண்ணணய்

06:15
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் மேஷ

25ஜ்மயஷ்டா
திதி நவேீ
யயா
கர  ர

06:32
ரா 10:56--12:24
ய 15:20--16:48
கு 08:00--09:28
தி 25:56*

ோ அந்வஷ்ட ாஶ்ராத்தம்

வஜ்ரம்

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:15
பரி

மரண/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் மேஷ

27பூர்வாஷாடா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:31
ரா 16:48--18:16
ய 12:23--13:52
கு 15:20--16:48
தி 25:55*

ஶ்ரீ ஶங் ர விஜமயந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஜயந்தீ

ஸ்ோர்த விஜயா ஏ ாதஶீ
தவஷ்ணவ விஜயா ஏ ாதஶீ

வ்யதீபாத

திதி* த்வாதஶீ
ணேல்லம்

06:16
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஷப

28உத்தராஷாடா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர  ர

06:31
ரா 07:59--09:27
ய 10:55--12:23
கு 13:51--15:20
தி 25:55*

மஸாே ப்ரமதாஷவ்ரதம்
மஸாேஶ்ராவண ீபுண்ய ால

வரீயாந்

திதி* த்ரமயாதஶீ
தயிர்

06:16
பரி

மரண/அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

1ஶ்ரவிஷ்டா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:30
ரா 15:20--16:48
ய 09:27--10:55
கு 12:23--13:51
தி 25:55*

ோஸஶிவராத்ரி
ேஹாஶிவராத்ரி

பரி 

Mar

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:16
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேிதுநம்

26மூலா
திதி தஶேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:32
ரா 09:28--10:56
ய 13:52--15:20
கு 06:32--08:00
தி 25:55*

ஸ்ோர்தவிஜயா ஏ ாதஶீ

ஸித்தி

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:16
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

2ஶதபிஷக்
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர சதுஷ்பாத்

06:30
ரா 12:23--13:51
ய 07:58--09:26
கு 10:55--12:23
தி 25:54*

ோ அோவாஸ்யா
ோ ஸ்நாநபூர்தி

புரந்தரதாஸஆராதநா

ஶிவ

திதி* அோவாஸ்யா
பால்

06:16
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ட 

3பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி ப்ரதோ
யயா
கர  ிஸ்துக்ந

06:29
ரா 13:51--15:20
ய 06:29--07:57
கு 09:26--10:54
தி 25:54*

ஶ்ரீேஹாமதமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீ 5 ஆராதநா

ஸாத்ய

திதி* ப்ரதோ
எண்ணணய்

06:16
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந்  ட 

4உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி த்விதீயா
யயா
கர பாலவ

06:28
ரா 10:54--12:23
ய 15:20--16:48
கு 07:57--09:25
தி 25:54*

சந்த்ர தர்ஶநம்
பூமலரா தூஜ்
ராே ருʼஷ்ண

பரேஹாஂஸ ஜயந்தீ

ஶுப

திதி* த்விதீயா
ணேல்லம்

06:17
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் ஸிஹ

5மரவதீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர தததில

06:28
ரா 09:25--10:54
ய 13:51--15:20
கு 06:28--07:56
தி 25:53*

ஶுக்ல

திதி* தருʼதீயா
தயிர்

06:17
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

6அஶ்விநீ
திதி சதுர்தீ
யயா
கர வணிஜ

06:27
ரா 16:48--18:17
ய 12:22--13:51
கு 15:19--16:48
தி 25:53*

பூந்தாநஜயந்தீ

ப்ரஹ்ே

திதி* சதுர்தீ
ணேல்லம்

06:17
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ந்யா

7அபபரண ீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பவ

06:27
ரா 07:56--09:24
ய 10:53--12:22
கு 13:51--15:19
தி 25:53*

இந்த்ர

திதி* பஞ்சேீ
தயிர்

06:17
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

8 ருʼத்தி ா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:26
ரா 15:19--16:48
ய 09:24--10:53
கு 12:22--13:50
தி 25:52*

ஷஷ்டீவ்ரதம்
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

தவதருʼதிஶ்ராத்தம்

தவதருʼதி

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

06:17
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ந்யா

9 ருʼத்தி ா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:26
ரா 12:21--13:50
ய 07:54--09:23
கு 10:52--12:21
தி 25:52*

நந்தாஸப்தேீ

விஷ் ம்ப

திதி* ஸப்தேீ
பால்

06:17
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

10மராஹிண ீ
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:25
ரா 13:50--15:19
ய 06:25--07:54
கு 09:23--10:52
தி 25:52*

ப்ரீதி

திதி* அஷ்டேீ
எண்ணணய்

06:17
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் துலா

11ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

06:24
ரா 10:52--12:21
ய 15:19--16:48
கு 07:53--09:23
தி 25:51*

 பாலீ அதி ார நந்தி
 பாலீ பூதண் பூத ீ

ஆயுஷ்ோந்

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

06:17
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

12ஆர்த்ரா
திதி நவேீ
யயா
கர க ௌலவ

06:24
ரா 09:22--10:51
ய 13:50--15:19
கு 06:24--07:53
தி 25:51*

 பாலீ சவுடல் விோனம்
 பாலீ ரிஷப வாஹனம்

கஸௌபாக்ய

திதி* தஶேீ
தயிர்

06:17
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

13புநர்வஸு
திதி தஶேீ
யயா
கர  ர

06:23
ரா 16:48--18:18
ய 12:20--13:50
கு 15:19--16:48
தி 25:51*

 பாலீ பல்லக்கு விழா
மவங் டாசமல

ப்லமவாத்ஸவஆரம்ப

மஶாபந

திதி* ஏ ாதஶீ
ணேல்லம்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

14புஷ்ய
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர விஷ்டி

06:22
ரா 07:52--09:21
ய 10:51--12:20
கு 13:49--15:19
தி 25:50*

ர பரீ ஏ ாதஶீ
ஸர்வஆேல ீஏ ாதஶீ

மவங் டாசமலப்லமவாத்ஸவ

அதி ண்ட

திதி* ஶூந்யதிதி
தயிர்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா 9ம் நாள்
தங் த லாசவாஹனம்

திருச்கசந்தூர்முரு ன்
ோசித் திருவிழா
10ம் நாள் மதர்

நடராஜர் ேஹாபிமஷ ம்

திருச்கசந்தூர்ோசித்
திருவிழா நிதைவு
லலிதா ஜயந்தீ

வ்யதீபாத ஶ்ராத்தம்
த்ரிஸ்பர்ஶா ேஹாத்வாதஶீ

 ருʼஷ்ணாங் ார 
சதுர்தஶீபுண்ய ால

யேதர்பணம்

ஶ்ரீ ரா மவந்த்ரஸ்வாேீ ஜயந்தீ

குலமஶ ரஆழ்வார் திருநக்ஷத்திரம்

 ாரதடயான்மநான்பு
 பாலீ மதர்

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்



பானுவாஸரம் 6 13 20 27

இந்துவாஸரம் 7 14 21 28

பபளமவாஸரம் 1 8 15 22 29

பஸளம்யவாஸரம் 2 9 16 23 30

குருவாஸரம் 3 10 17 24

பிருகுவாஸரம் 4 11 18 25

ஸ்திரவாஸரம் 5 12 19 26

மீநபங்குனி ப்லவ வருஷம்

ஆஸ்திக தர்மம் - மேற்கு ோம்பலம், சென்னை 600 033. 

உத்தராயணம் ஶிஶிர ருது

https://asthikadharmam.org/91-99401-00056

आस्तिकधर्मः
ஆஸ்திக தர்மம் Asthika Dharma

தர்ம அர்த்த காம வமாேம் என்று நான்கு புருஷார்த்தங்கடளச் ணசால்கிவறாம். இதிவல முதலாேதான
தர்மம் எப்வபாதுவம விட்டுப் வபாகக்கூைாது. அர்த்தம் (பணம்) சம்பாதிப்பதும் காம அநுபேமும் ஒரு
காலத்தில் விட்டு விடுபடே. ஆனால் இேற்டற அநுபவிக்கும் காலத்திலும் தர்மத்திலிருந்து
விலகக்கூைாது. சாஸ்திர தர்மங்கடளயும் விட்டு ஸந்நியாஸியாகிறவபாதுகூை, ஒருத்தன் தர்மத்துக்கு
அப்பாற்பட்ைேனாகி விடுகிறாவன தவிர, அடத ஆவேபிக்கிறேனாகவோ, அதர்மத்டதச்
ணசய்கிறேனாகவோ ஆகிவிைவில்டல. ‘ஸந்நியாஸ தர்மம்‘ என்றுதாவன அேன் பின்பற்ற
வேண்டியடேகடளவய ணசால்கிவறாம்?

விவாஹம் : பதய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பகுதி)

வமலும் ணதரிந்து ணகாள்ள

2021 - 2022
காஞ்சிபுரம்இந்த காலண்டர் த்ருக்கணித பஞ்ொங்கப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

15ஆஶ்மரஷா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:22
ரா 15:19--16:48
ய 09:21--10:50
கு 12:20--13:49
தி 25:50*

ப்ரமதாஷ வ்ரதம்
மவங் டாசமல ப்லமவாத்ஸவ

நரஸிாஂஹ த்வாதஶீ

ஸு ர்ே

Mar

திதி* த்ரமயாதஶீ
பால்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

16ே ா
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர தததில

06:21
ரா 12:19--13:49
ய 07:51--09:20
கு 10:50--12:19
தி 25:49*

மவங் டாசமல
ப்லமவாத்ஸவ

தருʼதி

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:18
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

17பூர்வபல்குநீ
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:20
ரா 13:49--15:19
ய 06:20--07:50
கு 09:20--10:50
தி 25:49*

மவங் டாசமல
பூர்ணிோ  ருடமஸவா

 ற்ப ாம்பாள்  பாலீஶ்வரர்
திருக் ல்யாணம்

ஶூல

திதி* கபௌர்ணோஸீ
எண்ணணய்

06:18
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் ே ர

18உத்தரபல்குநீ
திதி கபௌர்ணோஸீ
யயா
கர பவ

06:20
ரா 10:49--12:19
ய 15:18--16:48
கு 07:50--09:19
தி 25:49*

பூர்ணிோவ்ரதம்
பங்குனி உத்திரம்

 ண்ட

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

06:18
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ே ர

19ஹஸ்த
திதி ப்ரதோ
யயா
கர க ௌலவ

06:19
ரா 09:19--10:49
ய 13:48--15:18
கு 06:19--07:49
தி 25:48*

வருʼத்தி

திதி* த்விதீயா
தயிர்

06:18
பரி

மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் கும்ப

20சித்ரா
திதி த்விதீயா
யயா
கர  ர

06:19
ரா 16:48--18:18
ய 12:18--13:48
கு 15:18--16:48
தி 25:48*

ப்ரஹ்ே ல்பாதி
தபஸ்யோஸஶிஶிரருʼது

த்ருவ

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் கும்ப

21ஸ்வாதீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர விஷ்டி

06:18
ரா 07:48--09:18
ய 10:48--12:18
கு 13:48--15:18
தி 25:48*

பாலசந்த்ர ேஹா ணபதி
ஸங் டஹரசதுர்தீ வ்ரதம்
சத்ரபதி ஶிவாஜீ ஜயந்தீ

வ்யா ாத

திதி* சதுர்தீ
தயிர்

06:18
பரி

அமருʼத/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேீந

22விஶா ா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர பாலவ

06:17
ரா 15:18--16:48
ய 09:17--10:48
கு 12:18--13:48
தி 25:47*

அங் ார சதுர்தீ
ரங் பஞ்சேீ

ஹர்ஷண

திதி* பஞ்சேீ
பால்

06:18
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ேீந

23அநூராதா
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர  ர

06:17
ரா 12:17--13:48
ய 07:47--09:17
கு 10:47--12:17
தி 25:47*

புதாநுராதா புண்ய ால

வஜ்ரம்

திதி* ஷஷ்டீ
பால்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் மேஷ

24ஜ்மயஷ்டா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:16
ரா 13:47--15:18
ய 06:16--07:46
கு 09:17--10:47
தி 25:46*

பால்குநஅஷ்ட ாபூர்மவத்யு
வ்யதீபாதஶ்ராத்தம்

ஸித்தி

திதி* ஸப்தேீ
எண்ணணய்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் மேஷ

24உத்தராஷாடா
திதி தஶேீ
யயா
கர வணிஜ

06:14
ரா 16:48--18:19
ய 12:16--13:47
கு 15:17--16:48
தி 25:45*

ஶிவ

திதி* தஶேீ
ணேல்லம்

06:19
பரி

அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ேிதுநம்

28ஶ்ரவணம்
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர பாலவ

06:13
ரா 07:44--09:15
ய 10:45--12:16
கு 13:47--15:17
தி 25:45*

மஸாேஶ்ராவண ீ புண்ய ால
ஸர்வ பாபமோசநீ ஏ ாதஶீ
 பாலீ விதடயாற்ைி நிதைவு

ஸித்த

திதி* ஏ ாதஶீ
தயிர்

06:19
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ேிதுநம்

29ஶ்ரவிஷ்டா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர தததில

06:13
ரா 15:17--16:48
ய 09:14--10:45
கு 12:16--13:46
தி 25:44*

ப்ரமதாஷவ்ரதம்

ஸாத்ய

திதி* த்வாதஶ/ீத்ரமயாதஶீ
பால்

06:19
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ட 

30ஶதபிஷக்
திதி த்ரமயாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:12
ரா 12:15--13:46
ய 07:43--09:14
கு 10:44--12:15
தி 25:44*

ோஸஶிவராத்ரி
வாருண ீத்ரமயாதஶீ

ஶுப

திதி* சதுர்தஶீ
பால்

06:19
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந்  ட 

31பூர்வப்மராஷ்டபதா
திதி சதுர்தஶீ
யயா
கர ஶகுநி

06:11
ரா 13:46--15:17
ய 06:11--07:42
கு 09:13--10:44
தி 25:44*

பால்குநஅோவாஸ்யா

ஶுக்ல

திதி* அோவாஸ்யா
எண்ணணய்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ தக்ஷிணம் 
(கத)

ெந் ஸிஹ

25மூலா
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர பாலவ

06:15
ரா 10:46--12:17
ய 15:18--16:48
கு 07:46--09:16
தி 25:46*

பால்குநஅஷ்ட ாஶ்ராத்தம்

வரீயாந்

திதி* அஷ்டேீ
ணேல்லம்

06:18
பரி

அமருʼத/ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் வருʼஷப

26பூர்வாஷாடா
திதி நவேீ
யயா
கர தததில

06:15
ரா 09:16--10:46
ய 13:47--15:17
கு 06:15--07:45
தி 25:46*

பால்குந
அந்வஷ்ட ாஶ்ராத்தம்

பரி 

திதி* நவேீ
தயிர்

06:18
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஷப

1உத்தரப்மராஷ்டபதா
திதி அோவாஸ்யா
யயா
கர நா 

06:11
ரா 10:44--12:15
ய 15:17--16:48
கு 07:42--09:13
தி 25:43*

ஶ்ரீ ங் ாதமரந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா
ஶ்ரீ சித்விலாமஸந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

ப்ரஹ்ே

Apr

திதி* ப்ரதோ
ணேல்லம்

06:19
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் 
(மே)

ெந் ஸிஹ

3அஶ்விநீ
திதி த்விதீயா
யயா
கர க ௌலவ

06:09
ரா 16:48--18:19
ய 12:14--13:45
கு 15:17--16:48
தி 25:43*

ஆந்மதாலநதருʼதீயா
அருந்ததீவ்ரதஆரம்ப
சூமலலாலஜயந்தீ

ேந்வாதி

தவதருʼதி

திதி* தருʼதீயா
ணேல்லம்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந்  ந்யா

4அபபரண ீ
திதி தருʼதீயா
யயா
கர  ர

06:09
ரா 07:40--09:11
ய 10:43--12:14
கு 13:45--15:16
தி 25:42*

கஸௌபாக்ய க ௌரீவ்ரதம்
 ருʼத்தி ா வ்ரதம்

விஷ் ம்ப

திதி* ---
தயிர்

06:19
பரி

ஸித்த/மரணயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந்  ந்யா

5 ருʼத்தி ா
திதி சதுர்தீ
யயா
கர விஷ்டி

06:08
ரா 15:16--16:48
ய 09:11--10:42
கு 12:14--13:45
தி 25:42*

முத்துஸ்வாேீ தீக்ஷித ஜயந்தீ
ஸு ா அங் ார சதுர்தீ

ப்ரீதி

திதி* சதுர்தீ
பால்

06:19
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் துலா

6மராஹிண ீ
திதி பஞ்சேீ
யயா
கர பாலவ

06:07
ரா 12:13--13:45
ய 07:39--09:10
கு 10:42--12:13
தி 25:41*

ஹயபூஜா
கூர்ே  ல்பாதி
லக்ஷ்ேீ பஞ்சேீ

ஶாலிமஹாத்ரவ்ரதஆரம்ப

ஆயுஷ்ோந்

திதி* பஞ்சேீ
பால்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ) 

ெந் துலா

7ேருʼ ஶரீ்ஷம்
திதி ஷஷ்டீ
யயா
கர க ௌலவ

06:07
ரா 13:45--15:16
ய 06:07--07:38
கு 09:10--10:41
தி 25:41*

ஷஷ்டீவ்ரதம்
யமுநாஜயந்தீ

கஸௌபாக்ய

திதி* ஷஷ்டீ
எண்ணணய்

06:19
பரி

மரணயயா*

சூ தக்ஷிணம் (கத)

ெந் துலா

8ஆர்த்ரா
திதி ஸப்தேீ
யயா
கர  ர

06:06
ரா 10:41--12:13
ய 15:16--16:48
கு 07:38--09:09
தி 25:41*

மஶாபந

திதி* ஸப்தேீ
ணேல்லம்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் வருʼஶ்சி 

10புஷ்ய
திதி நவேீ
யயா
கர பாலவ

06:05
ரா 16:48--18:19
ய 12:12--13:44
கு 15:16--16:48
தி 25:40*

ஶ்ரீஆநந்த மநந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா
ேஹாதாராஜயந்தீ

ரவிபுஷ்யமயா புண்ய ால

ஸு ர்ே

திதி* நவேீ
ணேல்லம்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பஶ்ச்சிேம் (மே)

ெந் தநு

11புஷ்ய
திதி தஶேீ
யயா
கர தததில

06:04
ரா 07:36--09:08
ய 10:40--12:12
கு 13:44--15:16
தி 25:40*

தர்ேராஜதஶேீ

தருʼதி

திதி* தஶேீ
தயிர்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் தநு

12ஆஶ்மரஷா
திதி ஏ ாதஶீ
யயா
கர வணிஜ

06:04
ரா 15:16--16:48
ய 09:08--10:40
கு 12:12--13:44
தி 25:39*

ஸமுத்ரேந்தநம்
ஸ்ோர்த  ாேதா ஏ ாதஶீ

ஶூல

திதி* ஏ ாதஶீ
பால்

06:20
பரி

ஸித்தயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் தநு

13ே ா
திதி த்வாதஶீ
யயா
கர பவ

06:03
ரா 12:11--13:43
ய 07:35--09:07
கு 10:39--12:11
தி 25:39*

ப்ராதருʼப்ராப்தி வ்ரதஆரம்ப
தேந ாமராபணத்வாதஶீ

குருஸங்க்ராந்தி
துலஸீஜநநக்ஷீரஸா ரத

 ண்ட

திதி* த்வாதஶீ
பால்

06:20
பரி

ஸித்த/அமருʼதயயா*

சூ உத்தரம் (வ)

ெந் ே ர

2மரவதீ
திதி ப்ரதோ
யயா
கர பவ

06:10
ரா 09:12--10:43
ய 13:46--15:17
கு 06:10--07:41
தி 25:43*

சந்த்ர தர்ஶநம்
தவதருʼதிஶ்ராத்தம்

வஸந்தநவராத்ரஆரம்ப
யு ாதி

இந்த்ர

திதி* த்விதீயா
தயிர்

06:19
பரி

மரண/ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் ஸிஹ

9புநர்வஸு
திதி அஷ்டேீ
யயா
கர விஷ்டி

06:06
ரா 09:09--10:41
ய 13:44--15:16
கு 06:06--07:37
தி 25:40*

அமஶா ாஷ்டேீ
பவாந்யுத்பத்தி

அதி ண்ட

திதி* அஷ்டேீ
தயிர்

06:19
பரி

ஸித்தயயா*

சூ பூர்வம் ( ி)

ெந் வருʼஶ்சி 

ஶ்ரீ ஜமயந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

மஹாலி ா பூர்ணிோ
 ாே தஹநம்

 பாலீஉோ ேமஹஶ்வரதரிசனம்

ஶ்ரீஜமயந்த்ரஸரஸ்வதீ
ஆஶ்ரேஸ்வ ீார ஜயந்தீ

ஶ்ரீஸுதர்ஶநேஹாமதமவந்த்ர
ஸரஸ்வதீஆராதநா

ஶ்ரீ ஶங் ராநந்மதந்த்ர
ஸரஸ்வதீ ஆராதநா

பருʼகுமரவதீ புண்ய ால

தவஷ்ணவ ாேதா ஏ ாதஶீ

வபனம்

க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி* ச்ராத்த திதி

சுக்ல பக்ஷம்

கபௌர்ணேி

முஹூர்த்த தினம்

அோவாதச

யயா* அம்ருதாதி மயா ம்

ெந் சந்த்ராஷ்டேம்

அப்யங்  ஸ்நாநம்

பிரமதாஷம்

ஶிவராத்ரி

ஶ்ரீ சங் ர ேடம்
தவபவங் ள்

ஆழ்வார் 
திருநக்ஷத்திரம்


