ஆடி மாத மடல் (ஜய வ டம் - 2014)
 ஆடி மாத பிறப் (த ணாயனம்)
தி க்கணிதம்: தன் 16.7.2014 அன் இர 9:52 மணி அளவில் ரவி கடக பிரேவஸம் (த
வாக்கியம்: வியாழன் 17.7.2014 அன் காைல 4:32 மணி அளவில் ரவி கடக பிரேவஸம் (த

ணாயனம்)
ணாயனம்)

த

ணாயன ண்யகாலம்: (தர்பணம் மற் ம் தாைதயர் வழிபா )
த னாயனம் வங்கும் ன்8 மணி ேநரம் (20 நாழிைக) ன்னியகாலமாகும் இந்த காலத்தில் தர்பணம், ஜபம் ெசய்தல் நன்
ன்னியகால வக்கம் : 16.7.2014 தன் பகல் 1:52 மணிக்கு ேமல் அபரான்ன காலத்தில் தர்பணம் ெசய்தல் மிக ம் நன் ,

 ஆடி ெவள்ளி
இந்தாண் ஆடி மாதத்தில் 5 ெவள்ளிக்கிழைமகள் வ கிற . இத்தினங்களில் ஏைழ சுமங்கலிக க்கு டைவ எ த் த தல்,
தாம் லம் த தல் மங்களத்ைத த ம். ஏேத ம் ஒ ெவள்ளிக்கிழைமயில் ஆதரவற்ற இல்லத்தில் நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய்தால்
ஆயிரம் தீபங்கள் ஏற்றிய ண்ணியம் கிட் ம்
ஆடி கி த்திைக 21.7.2014 திங்கள்
க க்கு மிக ம் உகந்த விேசஷ நாட்களில் ஒன்றான இன் இைறவைன வணங்கி ேசவித்தால் எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்கி
வாழ் வளம் ெப ம், சந்தான பாக்கியம் கிட் ம். இன் அ பைடவீ களில் இைறவன் ெதப்பத்தில் தி உலா வ ம் நாளாகும்.
 ஆடி அமாவாைச 26.7.2014 சனி
தட்சிணாயன ன்யகாலத்தில் வ ம் தல் அமாவாைசயான ஆடி மாத அமாவாைச ன்ேனார் நினவாக வழிபட மிக ம் உகந்த
நாள். இந்த நாளில் தர்பணம் ெசய் , ஆதரவற்ற திேயார்க க்கு தானம் ெசய்வ நன் . காைலயில் பசுவிற்கு ேகா ைம தவி 2
கிேலா, ெவல்லம் 200 கிராம், அகத்திகீைர கலந் பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம்.
 வாஸ் நாள் 27.7.2014 ஞாயி
காைல 6:41 தல் காைல 8:11 வைர வாஸ்
ைஜ - மி ைஜ ெசய்ய நன்
த ர் இராசியில் பிறந்தவர்க க்கு அன் சந்திராஷ்ம ேதாஷம் உள்ள எனேவ அவர்கள் வாஸ்

ைஜைய தவிர்க்க ம்

 ஆடி ரம் 30.7.2014 தன்
ைசவத்தி க்ேகாவில்களில் அகிலத்ைத காத்த ள அம்பாள் அவதாரம் எ த்த தி நாளாக ெகாண்டாடப்ப கிற . அபிராம
பட்ட க்கு அம்பாள் காட்சியளத்த ேசாழவளநாட்டின் தி த்தலமான தி க்கட ரில் இன் மிக ம் சிறப்பான ஆராதைனகள்
நைடெப ம்
ைவணவ தி க்ேகாவில்களில் சூடிக்ெகா த்த சுடர்ெகாடி ஆண்டாள் அவதரித்த தி நளாக விமரிைசயாக ெகாண்டாடப்ப கிற
குறிப்பாக ஸ்ரீவில்லி த் ரின் பிரதான தி நா ம் இ ேவயாகும்.
 நாக ைஜ - க ட ைஜ
நாக ச ர்த்தி 31.7.2014 வியாழன்
அைனத் ெதய்வங்களின் க த்தி ம் சுற்றிக்ெகாண் ெதய்வத்தின் தைலயில் குைடேபால் பா காக்கும் நாகத்ைத வழிப ம்
நாளாகும் இன் உடன் பிறந்த சேகாதரர்களின் நல டன் விளங்க ேவண்டி சேகாதரிகள் அ கில் உள்ள அம்மன் ேகாவில் அல்ல
பாம் ற் க்கு நாக ேதவைதக்குப் ைஜ ெசய் , ற் க்குப் பால் ஊற்றி, ற் மண்ைணப் பிரசாதமாக அணிந் ெகாள்ள ம். பின்னர்
சேகாதரர்க க்கும் காதில் ற் மண்ைண சாற்ற ம்.
ற்றில் பால் ஊற் ம் ெபா
வாசுகி, கிஷகாலன், அப்ஜன், மகரி அப்ஜன், கங்குபாலன், கார்க்ேகாடன், குளிஜன், பத்மன்
ஒன்ப நாக ேதவைதகளின் தி நாமத்ைத கூறேவண் ம்
ஜாதகத்தில் சர்ப (ராகு-ேக ) ேதாஷம் உள்ளவர்கள் இந்நாளில் அ கில் உள்ள உயிரியல் ங்காவில் வசிக்கும் பாம்பின் பராமரிப்
ெசலவிற்கு நிதி உதவி ெசய்யலாம். வண்ட ர் உயிரியல் ங்காவி ம் இந்த ஏற்பா உள்ள .
நாக பஞ்சமி மற் ம் க ட பஞ்சமி 01.8.2014 ெவள்ளி
நாக பஞ்சமி விரதத்தால் த்திர பாக்கியம் உண்டாகும். த்திர பாக்கியம் உள்ளவர்கள் இந்த விரதத்ைதக் கைடப்பிடிப்பதால்,
த்திரர்கள் தீர்க்க ஆ
டன் வாழ்வார்கள். அன் மாைல ெப மாள் ேகாவி க்கு ெசன் க ட தரிசிப்ப நற்பலன் த ம்.
 சுக்ல சஷ்டி 02.8.2014 சனி
ஆடி மாத வளர்பிைற சஷ்டி தமிழ்கட ள்
க க்கு மிக ம் விேசஷமான நாளாகும் . இந்நாளில் விரதம் இ ந் தி ப் கழ் பாடி
இைறவைன வழிப வதால் எதிரிகள் ெதால்ைல, ெதாழில் ேபாட்டி விலகும். ேம ம்
ன்னாள் 1.8.2014 அன்
ெவள்ளி டன்
சுக்ல சஷ்டி உள்ள நாளில்
கைன பாடல்கைள பாடி வழிப வதால் ேநாய் நீங்கும், ெசவ்வாய் ேதாஷ நிவர்த்தியைட ம்.

ஆடி அமாவாைச அன் ேவத பாடசாைலக க்கு அரிசி, காய்கறிகள்,
ணி, எ
ெபா ள் தானம் ெசய்வ
ன்னியம் த ம்

 ஆடி ெப க்கு 03.8.2014 ஞாயி
18ம் ெப க்கு என்
அைழக்கப்ப ம் இந்நாளில் கன்னியர் தி மணம் ேவண்டி ம், தி மணமான தம்பதி நீண்ட நாள்
மங்களகரமாக வாழ ம் ேவண்டி ஆற்றில், நீர்நிைலயில் வழிபா ெசய் தீபம் ஏற் ம் நாளாகும்.
 வரலட்சுமி விரதம் 08.8.2014 ெவள்ளி
சாந்திரமான சிராவண மாத ெபௗர்ணமிக்கு
ன்னர் வ ம் ெவள்ளிக்கிழைம
ஸ்ரீலட்சுமிக்கு மிக ம் உகந்த நாள்,
சுமங்கலிக க்கான சிறப்பான நா ம்கூட. இத்தினத்தில் ேவண் ம் வரத்ைத த ம் ஸ்ரீலட்சுமிைய வரலட்சுமி ஸ்வ பமாக வழிப தல்
மங்களத்ைத த ம்.
 ரக்ஷ பந்தனம் 10.8.2014 ஞாயி
சேகாதரிகள் சேகாதரத் வத்ைத ேபாற் ம் வைகயில் தன் சேகாதரன்அர்ஜூன்ைனப்ேபால் வீர ட
இைறவைன ேவண்டி சேகாதர க்கு ைகயில் காப் கட் ம் நாளாகும்.

ம், பல டன் விளங்க

இந்நாளில் தான் கி.பி. 1303ம் ஆண் சித் ர்கைர (ராஜஸ்தான்) ெடல்லி சுல்தான் அலா தீன் கில்ஜி தாக்க வ ம் ேபா ராணி
பத்மினி அண்ைட நாட் மன்னர்க க்கு ராக்கி அ ப்பியதாக சரித்திரக் குறிப் கள் உள்ளன. இதன் லம் தன் சேகாதரிையக்
காக்க அந்த மன்னர்கள் தங்கள் பைடகைள அ ப்பி அலா தீன் கில்ஜி டன் ேபாரிட்டார்கள்
 ஆவணி அவிட்டம் 10.8.2014 ஞாயி
யஜூர் ேவதிகள்
ல் தரித் காயத்தரிைய வணங்கும் நாளாகும். யஜூர் ேவதிகள் உபகர்மாைவ இன் ம் ம நாள் காயத்ரி
ஜபம் ெசய்திடல் ேவண் ம்
க் ேவதிகள் உபாகர்மா ஆவணி 22 (7.9.2014) அன் கைடபிடிக்கேவண் ம்
ஸாமேவதிகள் விநாயகர் ச ர்த்தி(29.8.2014) அன் கைடபிடிக்கேவண் ம்
 மஹா சங்கடஹர ச ர்த்தி 13.8.2014
தன்
விநாயகர் ச ர்த்திக்கு ன்னர் வ ம் ேதய்பிைற ச ர்த்தி அன் விநாயகைர வழிப வதால் ஒ வ டம்
வ ம் விநாயகைர
வழிபட்ட பலன் கிட் ம். அன் யாைனக்கு பிடித்தமான க ம்ைப உணவாக த வதால் தற்கட ள் அ ள் ெபற் அைனத்
சங்கடங்க ம் நீங்கும்
சுபநாள் விளக்கம்
ஆடி 01 வியாழன் 17.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 02 ெவள்ளி 18.7.2014
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 வைர கணபதி
ேஹாமம் ெசய்யநன் .
சூரிய உதயத்திற்கு பின் கரிநாள் வக்கம்

ஆடி 21 தன் 06.8.2014
அதிகாைல தல் பகல் 10:30 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் . (கிரஹப்பிரேவசம்)

ஆடி 22 வியழான் 07.8.2014 காைல 9:30 மணி ேமல் நன்
பித்
ைஜ - தில ேஹாமம்.

ஆடி 07 தன் 23.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

ஆடி 23 ெவள்ளி 08.8.2014
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 நன் .
கிரஹப்பிரேவசம், 6-7 தி மணம் நன் .

ஆடி 08 வியாழன் 24.7.2014
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 வைர கணபதி
ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

ஆடி 25 ஞாயி 10.8.2014 ெபௗர்ணமி - சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

ஆடி 11 ஞாயி 27.7.2014 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் : காைல 6:41 - 8:11 வைர

ஆடி 28 தன் 13.8.2014
பகல் 3 மணி ேமல் நன் . நிச்சியதார்த்தம்,
மஞ்சள் நீராட் .

ஆடி 15 வியழான் 31.7.2014
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 வைர கணபதி
ேஹாமம் (ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவசம்) நன் .
16 ெவள்ளி 01.8.2014 சுபதினம் - கிரஹப்பிரேவசம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
ஆடி 18 ஞாயி 03.8.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 6 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் . (கிரஹப்பிரேவசம்)


தாைதயர் வழிபா

ஆடி 29 வியாழன் 14.8.2014 சுபதினம்- கிரஹப்பிரேவசம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
உதயத்தில் ச ர்த்தி கணபதிேஹாமம் நன் .
ஆடி 30 ெவள்ளி 15.8.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

சுபம்

நாட்கள் (பி ர் ைஜ, ணித பயனம்)

ஜூைல:17,19, 20, 22, 26, 27, 28

சுபம்

ஆகஸ்ட்: 4, 5, 7, 10,11,16

 கணபதி ேஹாம நாட்கள்
17.7.2014
18.7.2014
23.7.2014
24.7.2014

வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
வியாழன்

31.7.2014
01.8.2014
03.8.2014
06.8.2014

 கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள் - ெத ங்கர்க
31.7.2014 வியாழன்
01.8.2014 ெவள்ளி
03.8.2014 ஞாயி
06.8.2014 தன்
07.8.2014 வியாழன்
08.8.2014 ெவள்ளி
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி

வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி
தன்

08.8.2014
10.8.2014
14.8.2014
15.8.2014

ெவள்ளி
ஞாயி
வியாழன்
ெவள்ளி

க்கு சிராவண (ஆவணி) மாதம் அடிப்பைடயில்

அதிகாைல 4:30- 6
அதிகாைல 4:30- 7, காைல 9 - 10:30
அதிகாைல 4:45 - 6:30, காைல 9 - பகல் 12
அதிகாைல 5 - 6:30, காைல 9 - 10:30
காைல 9:30- பகல் 1:30
அதிகாைல 4:30- 6
அதிகாைல 4 - 6, காைல 8:15 - பகல் 1:30,
அதிகாைல 4:30 - 6, பகல் 10 - 10:30

கிராமத்தில் உள்ள அம்மன்
ேகாவில்க

க்கு மின்சார

கட்டணம் ெச

மாதம்

வ

த்தினால்

ம் விளக்ேகற்றிய

பலன் கிைடக்கும்

 மாைல ேநர சுபநாள்
17.7.2014
23.7.2014
01.8.2014
07.8.2014

வியாழன்
தன்
ெவள்ளி
வியாழன்

13.8.2014
14.8.2014
15.8.2014

தன்
வியாழன்
ெவள்ளி

 விரதாதி நாட்கள்
ஆடி கி த்திைக 21.7.2014 திங்கள்
கி ஷ்ண திரிேயாதசி 24.7.2014 வியாழன்
ஆடி அமாவாைச 26.7.2014 சனி
சுக்ல ச ர்த்தி 31.7.2014 வியாழன்
நாக பஞ்சமி 01.8.2014 ெவள்ளி
ஆடி ெப க்கு 03.8.2014 ஞாயி
சுக்ல திரிேயாதசி 08.8.2014 ெவள்ளி
ர
பந்தனம் 10.8.2014 ஞாயி
யஜூர் உபாகர்மா 10.8.2014 ஞாயி
சங்கடஹ ச ர்த்தி 13.8.2014 தன்

கி ஷ்ண ஏகாதசி 22.7.2014 ெசவ்வாய்
கி ஷ்ண ச ர்தசி 25.7.2014 ெவள்ளி
ஆடி ரம் 30.7.2014 தன்
நாக ச ர்த்தி 31.7.2014 வியாழன்
சுக்ல சஷ்டி 02.8.2014 சனி
சுக்ல ஏகாதசி 07.8.2014 வியாழன்
வரலட்சுமி விரதம்08.8.2014 ெவள்ளி
ஆவணி அவிட்டம் 10.8.2014 ஞாயி
சிரவணம் 10.8.2014 ஞாயி

 அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்
17.7.2014 வியாழன்
23.7.2014 தன்
01.8.2014 ெவள்ளி
03.8.2014 ஞாயி
06.8.2014 தன்
07.8.2014 வியாழன்
10.8.2014 ஞாயி
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி
 சீமந்தம்
17.7.2014 வியாழன்
23.7.2014 தன்
01.8.2014 ெவள்ளி
03.8.2014 ஞாயி
06.8.2014 தன்
07.8.2014 வியாழன்
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி

காைல 7:30 - 8, பகல் 10 - நன்பகல் 1:30, இர 6:30 - 8:15, இர 11:30 - 12
அதிகாைல 3:30 - 7:30, காைல 9: 40 - பகல் 11:30, இர 6 - 7:45, இர 11:20 - 12
அதிகாைல 4:30- 7, காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1, மாைல 5:30 - 7:15
அதிகாைல 4:45 - 6:30, காைல 9 - பகல் 12, மாைல 5:30 - மாைல 6 மணி
அதிகாைல 5 - 6:30, காைல 9 - 10:30
காைல 9:30- பகல் 1:30, மாைல 5 - மாைல 7
அதிகாைல 4:15 - 6:25, காைல 8:30 - பகல் 12, பிற் பகல் 1:30 - 2:40, மாைல 6 - மாைல 6:50
அதிகாைல 4 - 6, காைல 8:15 - பகல் 1:30, இர 10 - 11:40
அதிகாைல 4:30 - 6, பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 2:25, இர 9:50 - 11:30
 சாந்தி
காைல 7:30 - 8, பகல் 10 - நன்பகல் 1:30,
இர 6:30 - 8:15
காைல 9: 40 - பகல் 11:30, இர 6 - 7:45
காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1, மாைல 5:30 - 7:15
காைல 9 - பகல் 12, மாைல 5:30 - மாைல 6 மணி
காைல 9 - 10:30
காைல 9:30- பகல் 1:30, மாைல 5 - மாைல 7
காைல 8:15 - பகல் 1:30
பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 2:25

கூர்த்தம்

17.7.2014 வியாழன்
23.7.2014 தன்
01.8.2014 ெவள்ளி
07.8.2014 வியாழன்
13.8.2014 தன்
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

7:30 - 8:15,
11:30 - 12
11:20 - 12
10:45 - 12
10:30 - 12
10 - 11:30
10 - 11:30
9:50 - 11:30

 தளம் ேபாட
17.7.2014 வியாழன்
23.7.2014 தன்
01.8.2014 ெவள்ளி
03.8.2014 ஞாயி
06.8.2014 தன்
07.8.2014 வியாழன்
10.8.2014 ஞாயி
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி

 வணிகப்பணி, வாகனம் வாங்க, கா
17.7.2014 வியாழன்
23.7.2014 தன்
01.8.2014 ெவள்ளி
03.8.2014 ஞாயி
06.8.2014 தன்
07.8.2014 வியாழன்
10.8.2014 ஞாயி
14.8.2014 வியாழன்
15.8.2014 ெவள்ளி
 ஆடி மாத
7
16
18
22
29
30

ஆவணி மாத கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்

காைல 7:30 - 8, பகல் 10 - நன்பகல் 1:30
காைல 6 - 7:30, காைல 9: 40 - பகல் 11:30
காைல 6- 7, காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1
காைல 6 - 6:30, காைல 9 - பகல் 12, மாைல 5:30 - 6
அதிகாைல 5 - 6:30, காைல 9 - 10:30
காைல 9:30- பகல் 1:30
காைல 8:30 - பகல் 12, பிற் பகல் 1:30 - 2:40
காைல 8:15 - பகல் 1:30
பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 2:25

20.8.2014 தன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி
31.8.2014 ஞாயி
04.9.2014 வியாழன்

07.9.2014 ஞாயி
08.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
12.9.2014 ெவள்ளி
15.9.2014 திங்கள்

குத்தல்

காைல 7:30 - 8, பகல் 10 - நன்பகல் 1:30, இர 6:30 - 8:15
அதிகாைல 3:30 - 7:30, காைல 9: 40 - பகல் 11:30, இர 6 - 7:45
அதிகாைல 4:30- 7, காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1, மாைல 5:30 - 7:15
அதிகாைல 4:45 - 6:30, காைல 9 - பகல் 12, மாைல 5:30 - மாைல 6 மணி
அதிகாைல 5 - 6:30, காைல 9 - 10:30
காைல 9:30- பகல் 1:30, மாைல 5 - மாைல 7
அதிகாைல 4:15 - 6:25, காைல 8:30 - பகல் 12, பிற் பகல் 1:30 - 2:40, மாைல 6 - மாைல 6:50
அதிகாைல 4 - 6, காைல 8:15 - பகல் 1:30
அதிகாைல 4:30 - 6, பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 2:25

கூர்த்த நாள்

தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
வியாழன்
வியாழன்
ெவள்ளி

23.07.2014
01.08.2014
03.08.2014
07.08.2014
14.08.2014
15.08.2014

ேத. வாதசி
வ.பஞ்சமி
வ.சப்தமி
வ. வாதசி
ேத.ச ரத்தி
ேத.பஞ்சமி

ேராகிணி
அஸ்தம்
சுவாதி
லம்
உத்திரட்டாதி
ேரவதி

சி
அ
சி
சி
சி
சி

கடகம்
கன்னி
சிம்மம்
லாம்
கன்னி
சிம்மம்

06:00 - 07:00
09:30 - 10:30
07:30 - 09:00
11:00 - 12:00
09:00 - 10:30
06:30 - 08:00

 வானியல் தகவல்

நிகழ்

ேராகினி நில
ேசர்ைக
சுக்கிரன் நில ேசர்ைக
கு சூரிய ேசர்ைக
தன் நில ேசர்ைக
ணர் சம் ேசர்ைக நில
கு நில ேசர்ைக
அமாவாைச நில
நில ெதாைல நிைலயில்
ணர் சம் தன் ேசர்ைக
மகம் நில ேசர்ைக
சித்திைர நில ேசர்ைக
கு
தன் ேசர்ைக
ெசவ்வாய் நில ேசர்ைக
சனி நில ேசர்ைக
ணர் சம் சுக்கிரன் ேசர்ைக
தன் சூரிய ெவளிேசர்க்ைக
நில அன்ைம நிைலயில்
நில
மகம் தன் ேசர்ைக

ேததி

2014 Jul 22
2014 Jul 25
2014 Jul 25
2014 Jul 25
2014 Jul 26
2014 Jul 27
2014 Jul 27
2014 Jul 28
2014 Jul 29
2014 Jul 29
2014 Aug 2
2014 Aug 2
2014 Aug 3
2014 Aug 4
2014 Aug 8
2014 Aug 8
2014 Aug 10
2014 Aug 11
2014 Aug 15

ேநரம் குறிப்

18 1.82° South
00 4.42° North
02 0.40° North
21 5.11° North
11 11.87° North
04 5.46° North
04 406068.342 km
09 406548.073 km
11 6.05° North
12 4.65° North
19 2.33° South
22 0.96° South
16 2.22° South
16 0.07° North
02 6.58° North
22 1.74° North
23 356947.369 km
00 356895.935 km
17 1.27° South

வ ைமயில்

வா ம்

கைலஞர்கள்
மட் ேம

இந்த

தங்களின்

ெகாண்

கிராமிய
மாதத்தில்
கைலகைள

பிைழக்கிறார்கள்.

அவர்களின் திறைம ெவளிப்ப த்
மாதமி

ம்

.

தமிழகத்தின்

கலாசாரத்ைத

இம்மாதத்திேலதான்

அழகாக

காண

கிராமிய

டி ம்.

கைலஞர்க

க்கு

ஊக்கம்

அளிக்கும் வைகயில் அவர்க
தங்களால்
ெபா

தவி

க்கு

இயன்ற

நிதி தவி,

ெசய்

அவர்கள்

வாழ்வில் ஒளிேயற் ங்கள்.

| www.prohithar.com | www.thanigaipanchangam.com | ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம் | 27.6.2014

