மன்மத வ டம் சித்திைர மாத மடல்
தமிழ் வ ட ம் - சித்திைர மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 14.4.2015 ெசவ்வாய்அன் பகல் 1:48 மணி அளவில் ரவி ேமஷ பிரேவசம்
வாக்கியப்படி: 14.4.2015 ெசவ்வாய் அன் பகல் 12:17 மணி அளவில் ரவி ேமஷ பிரேவசம்
மன்மத வ ட பிறப் : சூரியன் நிராயண அடிப்பைடயில் ேமஷ ராசியில் பிரேவஸிக்கும் காலேம தமிழ் வ ட பிறப்பாகும்.

சித்திைர மாத சுபநாள் விளக்கம்
சித்திைர 2 தன் 15.4.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சித்திைர 20 ஞாயி 03.5.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

சுபங்கள்

சித்திைர 4 ெவள்ளி 17.4.2015
அதிகாைல தல் பகல் 2:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சித்திைர 23 தன் 06.5.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் .

சித்திைர 9 தன் 22.4.2015 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சித்திைர 24 வியாழன் 07.5.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி
பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

சித்திைர 25 ெவள்ளி 08.5.2015
அதிகாைல தல் பிற்பகல் 1 மணி வைர நன் .

சித்திைர 10 வியாழன் 23.4.2015 வாஸ் நாள்
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
வாஸ் ேநரம்: காைல7:53 தல் காைல 9:23
சித்திைர, சுவாதி, விசாகம் நட்சத்திரங்கள் வாஸ்

சித்திைர 27 ஞாயி 10.5.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

ைஜ தவிர்க்க ம்.

சித்திைர 11 ெவள்ளி 24.4.2015 சுக்ல சஷ்டி
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் நன் .
சித்திைர 18 ெவள்ளி 01.5.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

08.5.2015
10.5.2015
13.5.2015
14.5.2015

சித்திைர 31 வியாழன் 14.5.2015 சுபதினம்
காைல 7:30 தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்
எ க்க, தி

சுபங்கள்

டியிறக்கம்

தன்
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர
ெவள்ளி அதிகாைல 4:15 மணி தல் அதிகாைல 5:45 மணி வைர, காைல 7:40 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர
தன்
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர
வியாழன் அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர
ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5 மணி வைர, காைல 6:45 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர
ஞாயி
அதிகாைல 3:15 மணி தல் அதிகாைல 4:45 மணி வைர, காைல 6:40 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.

கணபதி ேஹாம நாட்கள் , சீமந்தம், வைளகாப்
15.4.2015
17.4.2015
22.4.2015
23.4.2015
01.5.2015
03.5.2015
06.5.2015

சுபங்கள்

சித்திைர 30 தன் 13.5.2015
அதிகாைல தல் காைல 8 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் .

திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள் மற் ம் ஆழ் ைள - கிண
15.4.2015
17.4.2015
22.4.2015
23.4.2015
01.5.2015
03.5.2015

சுபங்கள்

ெசய்ய உகந்த ேநரம்

தன்
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர
ெவள்ளி அதிகாைல 4:15 மணி தல் அதிகாைல 5:45 மணி வைர, காைல 7:40 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர
தன்
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர
வியாழன் அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர
ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5 மணி வைர, காைல 6:45 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர
ஞாயி
அதிகாைல 3:15 மணி தல் அதிகாைல 4:45 மணி வைர, காைல 6:40 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
தன்
அதிகாைல 3 மணி தல் அதிகாைல 4:30 மணி வைர, காைல 6:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
ெவள்ளி காைல 8:20 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர.
ஞாயி
காைல 6:15 மணி தல் காைல 8 மணி வைர, பகல் 10:20 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர
தன்
காைல 6 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர.
வியாழன் காைல 8 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
15.4.2015
22.4.2015
24.4.2015
01.5.2015

தன்
தன்
ெவள்ளி
ெவள்ளி

03.5.2015
07.5.2015
10.5.2015
14.5.2015

ஞாயி
வியாழன்
ஞாயி
வியாழன்

விரதாதி நாட்கள்
கி ஷ்ண ஏகாதசி
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
மத்சய ஜயந்தி
சிவராத்திரி
அமாவாைச
கி த்திைக
அட்சய தி திைய
பலராம ஜயந்தி
சுக்ல ச ர்த்தி
சுக்ல சஷ்டி
வாஸவி ஜயந்தி
சுக்ல ஏகாதசி

15.4.2015
16.4.2015
16.4.2015
17.4.2015
18.4.2015
20.4.2015
21.4.2015
21.4.2015
22.4.2015
24.4.2015
28.4.2015
29.4.2015

தன்
வியாழன்
வியாழன்
ெவள்ளி
சனி
திங்கள்
ெசவ்வாய்
ெசவ்வாய்
தன்
ெவள்ளி
ெசவ்வாய்
தன்

சுக்ல பிரேதாஷம்
நரசிம்ம ஜயந்தி
சித்திரா ெபௗர்ணமி
சத்யநாராயண விரதம்
சித்திரகுப்த ைஜ
சங்கடஹர ச ர்த்தி
நடராஜர் அபிேஷகம்
சிரவணம்
தத்திராத்ேரய ஜயந்தி
கி ஷ்ண ஏகாதசி

01.5.2015
02.5.2015
03.5.2015
03.5.2015
03.5.2015
07.5.2015
10.5.2015
11.5.2015
13.5.2015
14.5.2015

ெவள்ளி
சனி
ஞாயி
ஞாயி (மாைல)
ஞாயி
வியாழன்
ஞாயி (மாைல)
திங்கள்
தன்
வியாழன்

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
15.4.2015

தன்

17.4.2015

ெவள்ளி

22.4.2015

தன்

01.5.2015

ெவள்ளி

03.5.2015
06.5.2015

ஞாயி
தன்

08.5.2015
10.5.2015

ெவள்ளி
ஞாயி

13.5.2015
14.5.2015

தன்
வியாழன்

சாந்தி

அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,
இர 8:30 மணி தல் இர 10 மணி வைர.
அதிகாைல 4:15 மணி தல் அதிகாைல 5:45 மணி வைர, காைல 7:40 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
பகல் 12 மணி தல் பிற்பகல் 2 மணி வைர.
அதிகாைல 4 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,
இர 8 மணி தல் 10 மணி வைர.
அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5 மணி வைர, காைல 6:45 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
பகல் 12 மணி தல் பகல் 1 மணி வைர, இர 7:20 மணி தல் இர 9:20 மணி வைர.
அதிகாைல 3:15 மணி தல் அதிகாைல 4:45 மணி வைர, காைல 6:40 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
அதிகாைல 3 மணி தல் அதிகாைல 4:30 மணி வைர, காைல 6:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
காைல 8:20 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர.
காைல 6:15 மணி தல் காைல 8 மணி வைர, பகல் 10:20 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,
இர 11 மணி தல் இர 11:45 மணி வைர.
காைல 6 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர.
காைல 8 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, இர 10:45 மணி தல் இர 11:45 மணி வைர.

கூர்த்தம்

15.4.2015
22.4.2015
01.5.2015
10.5.2015
14.5.2015

தன்
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
வியாழன்

இர
இர
இர
இர
இர

8:30 மணி தல் இர 10 மணி வைர.
8 மணி தல் 10 மணி வைர.
7:20 மணி தல் இர 9:20 மணி வைர.
11 மணி தல் இர 11:45 மணி வைர.
10:45 மணி தல் இர 11:45 மணி வைர.

தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத் வழிபட உகந்த நாள்)
சித்திைர : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
ைவதி தி சிரார்தம்: 17.4.2015 ெவள்ளி, 13.5.2015 தன், வியதீபாத சிரார்தம்: 4.5.2015 திங்கள்
மன்மத வ ட கிரகணங்கள்
இந்த ஆண்

அ

4 கிரஹணங்கள் மியில் நிக ம். 9.3.2016 அன் நிக ம் சூரியகிரகணம் மட் ேம அ ஷ்டானத்தில் உள்ள .
1. 13.9.2015 பகுதி சூரிய கிரஹணம் (Partial Solar Eclipse) இந்தியாவில் ெதரியா
2. 28.9.2015
சந்திர கிரஹணம் (Total Lunar Eclipse) ெசன்ைனயில் 14 நிமி மட் ம் றநிழல்(Penumbral)கிரஹணமாக ெதரி ம்
3. 09.3.2016
சூரிய கிரஹணம்(Total Solar Eclipse) ெசன்ைனயில் பகுதி சூரிய கிரஹணமாக உதயத்திற்கு பின் 28 நிமி ெதரி ம்
4. 23.3.2016 றநிழல் கிரஹணம் (Penumbral Eclipse) மாைலயில் 68 நிமி ெதரி ம்

ய தி திைய 21.4.2015 ெசவ்வாய்

இம் ைற அ ய தி திைய மங்களம் ெபாங்கும் மங்களவாரத்தில் வ வ மிக ம் விேசஷமானதாகும். அ ய தி திைய அன்
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்தல், ஏைழ சுமங்கலிக்கு டைவ தானம் ெசய்தல் நன் . தானம் ெசய்த பின்னேர நைக
வாங்குதல் நன் .
பலராம ஜயந்தி: 21.4.2015 ெசவ்வாய்
மகாவிஷ் வின் அவதாரங்களில் ஒன்றான இன்னாளில் ெப மாைள ேசவித்தல் நன்
ஆதிசங்கரர் ஜயந்தி: 23.4.2015 வியாழன்
இந் மதத்தில் ஆ ெப ம் பிரி கைள ஒன் ப த்தி
ஆதிசங்கரர் அவர்களின் ஜயந்தி தி நாள்

பாரதேதசம்

வ ம் விஜயம் ெசய்

சங்கரமடங்கைள நி விய

இராமா ஜர் ஜயந்தி 24.4.2015 ெவள்ளி
இந் மத ம மலர்ச்சிக்கு வித்திட் ஆன்மீகத்திற்கும், தமிழ் ெதாண்டிற்கும் ஈடிலா ெதாண் ெசய்த தி மகன் இராமா ஜர்
ஸ்ரீெப மந் ரில் அவதரித்ததி நாளாகும்
ஸ்ரீநரசிம்ம ஜயந்தி: 2.5.2015 சனிக்கிழைம
பகவான் விஷ் வின் அவதாரங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீநரசிம்மரின் ஜயந்தி நாள் சனிக்கிழைமயில் வ வ
இன் நரசிம்மைர வழிபட்டால் ேகாபம் நீங்கி மனசாந்தி ஏற்ப ம்

மிக ம் விேசஷமாகும்.

சித்திரா ெபௗர்ணமி: 3.5.2015 ஞாயி
வஸந்தகாலத்தில் சூரிய சித்திைர மாதம் (ெசௗரமான)
நில டன் சித்திைர நட்சத்திரம் இைண ம் தினத்தில் சித்ரா ெபௗர்னமி
கைடபிடித்தல் நன் . வஸந்தகாலத்தில் சித்திைர மாதத்தில் வ ம் ெபௗர்ணமி சித்திைர நட்சத்திரத் டன் ேசர்ந் இ க்கும் இதன்
காரணமாகேவ சித்திைர மாதம் என் இம்மாதம் அைழக்கப்ப கிற (சாந்திரமான ைறயில் சித்ராப ர்னமி ேததியில் மாற்றம்
இ க்கும்).
சிவன் மற் ம் விஷ்
ேகாவில்களில் மிக ம் விேசஷமாக ெகாண்டாப்ப கிற . பண்ைடய தமிழர்கள் இந்நாைள இந்திரவிழா
என் ம் வழிபட் ள்ளனர். இந்த தினத்தில் காஞ்சி ரத்தில் உள்ள சித்திைரகுப்தர் ேகாவி க்கு ெசன் வணங்குவ ம், அன்
மாைலயில் சந்திேராதய காலத்தில் ஸ்ரீசத்ய நாராயண க்கு விரதம் இ ந்
ைஜ ெசய் விரதமகிைம கைத படித்தல் நன் .
த்த ர்ணிமா : 3.5.2015 ஞாயி
ப த்த மதத்ைத ேதாற் வித்த பகவான் த்தர் பிறந்த நாள் சாந்திரமான ைவகாசி மாத ப ர்னமி அன்

கைடபிடிக்கப்ப கி

ஆகாமாைவ: 4.5.2015 திங்கள்
ஆகாமாைவ சந்திரமாத ைவகாச ப ர்ணமி உதயத்தில் இ க்கும் காலத்தில் ணித ஸ்தலங்களில் உள்ள குளம், நதி, ஆ , கடல்
ஆகிய நீர்நிைலகளில் நீராடல் மிக ம் ணிதமானதாகும்.
அக்னி நட்சத்திரம் வக்கம்: 4.5. 2015 திங்கள் இர (5.5.2015 அதிகாைல 2:23)
சூரியன் கடக ேரைகக்கும் மத்திேரைகக்கும் ந வில் பயணிக்கும் காலங்கள் வடேகாள (இந்திய தீபகற்பத்தில்) ெவப்ப காலமாகும்
இந்த காலத்தில் மிக ம் உஷ்ணமான காலம் அக்னி நட்சத்திர காலம்.
அக்னி நட்சத்திர காலம் என்ப சூரியன் பரணி 3ல்
பிரேவசிக்கும் காலம் தல் ேராஹினி 2ல் பிரேவசிக்கும் காலம் வைர உள்ள தினங்களாகும் அக்னி நட்சத்திர கால இைடயில் சூரியன்
ன்கத்திரி, பின்கத்திரி என் ம்
கார்திைக நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கும் காலம் கத்திரி என் ம் அைழக்கப்ப கிற . இ
வழங்கப்ப கிற . இக்காலத்தில் மி ைஜ, கிரஹப்பிரேவசம் நீங்கலாக மற்ற அைனத் விேசஷங்க ம் ெசய்யலாம்.
அக்னி நட்சத்திர காலம் (இந்திய அரசு வானியல் ைற - தி க்கணித பஞ்சாங்க தகவல்படி)
அக்னி நட்சத்திர வக்கம்:
பரணி 3ல் பிரேவசம்
5.5.2015
அதிகாைல 2:23
கத்திரி வக்கம்
கார்திைக பிரேவசம்
11.5.2015 இர 11:47
கத்திரி டி
ேராஹினி பிரேவசம்
25.5.2015 இர 7:54
ேராஹினி 2ல்
29.5.2015 காைல 7:14
அக்னி நட்சத்திர டி
நடராஜர் அபிேஷகம்: 10.5.2015 ஞாயி
மாைல ேவைளயில் சிவன்ேகாவிலில்
சப்தமி: 10.5.2015 ஞாயி
ஞாயிற் க்கிழைமயில் சப்தமி வ வ
சூரியைன ெதா தல் நன் .

வ டத்தில்

தல் மாதமான சித்திைர மாதத்தில் நடராஜர் அபிேஷகம் நைடெப ம்.

பா

மிக ம் விேசஷமானதாகும். இன்

சூரிய நமஸ்காரம் ெசய் ம், ஆதித்யஹி தயம் படித்

தத்தாத்ேரயர் ஜயந்தி: 13.5.2015 தன்
பிரம்மா , விஷ் . சிவன் வடிவமான தத்தாத்ேரயைர இன் வணங்கினால் அறி ம், கல்வி ம், ஆற்ற ம் கிட் ம். சிவன்
ேகாவிலில் கர்பகிரகத்தின் ெவளிப் றத்தில் உள்ள பிரம்மைன வணங்குதல் நன் .
தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத் வழிபட உகந்த நாள்)
சித்திைர : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
ைவதி தி சிரார்தம்: 17.4.2015 ெவள்ளி, 13.5.2015 தன்
வியதீபாத சிரார்தம்: 4.5.2015 திங்கள்
சித்திைர மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்) சித்திைர 4, 12, 18, 31

சித்திைர மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
2
4
9
18
20
23
23
25
27
27
30
31

தன்
ெவள்ளி
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
தன்
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
தன்
வியாழன்

15.04.2015
ேத.ஏகாதசி
17.04.2015
ேத.திரிேயாதசி
22.04.2015
வ.ச ர்த்தி
01.05.2015
வ.திரிேயாதசி
03.05.2015
வ.ச ர்தசி
06.05.2015
ேத. விதிைய
06.05.2015
ேத. விதிைய
08.05.2015
ேத.ச ர்த்தி
10.05.2015
ேத.சப்தமி
10.05.2015
ேத.சப்தமி
13.05.2015
ேத.தசமி
14.05.2015
ேத.ஏகாதசி
வாக்கிய பஞ்சாங்க ைற

சதயம்
சி
ேமஷம்
06:00 - 07:30
உத்திரட்டாதி
சி
ேமஷம்
05:30 - 07:00
ேராகினி
சி
ேமஷம்
06:00 - 07:15
அஸ்தம்
அ
ரிஷபம்
07:00 - 08:30
சித்திைர
சி
ேமஷம்
05:51 - 06:34
அ ஷம்
சி
ரிஷபம்
06:30 - 07:30
அ ஷம்
சி
மி னம்
09:00 - 10:00
லம்
அ
மி னம்
08:30 - 09:30
உத்திராடம்
அ
ரிஷபம்
06:30 - 08:00
உத்திராடம்
அ
ரிஷபம்
07:00 - 08:00
சதயம்
சி
ரிஷபம்
06:00 - 07:30
உத்திரட்டாதி
சி
மி னம்
09:00 - 10:00
கூர்த்த நாட்கள்: சித்திைர 2,4,9,18,20,23,25,27,30,31

தீபம்

தான்யம்
தான்யம்
சந்தன கட்ைட
சந்தன கட்ைட
சந்தன கட்ைட

வானியல் தகவல்
நில
மிக்கு அ கில்
சூரிய-நில சந்தி
தன் நில ேசர்ைக
ெசவ்வாய் நில ேசர்ைக
ேராகினி சுக்கிரன் ேசர்ைக
ேராகினி நில ேசர்ைக
சுக்கிரன் நில ேசர்ைக
ெசவ்வாய் தன் ேசர்ைக
னர் சம் நில ேசர்ைக
கு அ கில் நில
மகம் அ கில் நில
நில ெதாைல நிைலயில்
சித்திைர நில ேசர்ைக
நில
சனி நில ேசர்ைக
ேகட்ைட அ கில் நில
தன் மீஉயர்நிைல
ேராகினி தன் ேசர்ைக

Moon at perigee
2015 Apr 17 09
New Moon
2015 Apr 19 00
Mercury in conjunction with Moon
2015 Apr 19 17
Mars in conjunction with Moon
2015 Apr 20 01
Aldebaran in conjunction with Venus 2015 Apr 21 10
Aldebaran in conjunction with Moon 2015 Apr 21 22
Venus in conjunction with Moon
2015 Apr 22 00
Mars in conjunction with Mercury
2015 Apr 23 13
Pollux in conjunction with Moon
2015 Apr 25 10
Jupiter in conjunction with Moon
2015 Apr 27 00
Regulus in conjunction with Moon
2015 Apr 28 10
Moon at apogee
2015 Apr 29 09
Spica in conjunction with Moon
2015 May 2 17
Full Moon
2015 May 4 09
Saturn in conjunction with Moon
2015 May 5 21
Antares in conjunction with Moon
2015 May 6 09
Mercury at greatest elongation
2015 May 7 10
Aldebaran in conjunction with Mercury 2015 May 12 06

361065.257 km
363214.386 km
3.47° North
3.11° North
7.50° South
0.91° South
6.64° North
1.39° South
11.93° North
5.47° North
3.98° North
405054.629 km
3.48° South
394985.685 km
1.99° South
9.13° South
21.2° East
7.83° South

24.2.2015 ெசவ்வாய் அன்
ெப ந் ைறயில் ஸ்ரீதணிைக தி க்கணித வானவியல் - மன்மத வ ட பஞ்சாங்கம் ஆஸ்வேமத
யாகம் ெசய்த ஆகம ெபரியார்கள் மற் ம் ேஜாதிஷ அறிஞர்களின் தி க்கரங்களால் ெவளியிடப்பட்ட .

(வலமி ந் தி . அஸ்ட்ேரா ெசந்தில் குமார், தி . சாய்குமார், மஹாஸ்ரீ காஞ்சி. இராஜப்பா சிவாச்சாரியார், மஹாஸ்ரீ.இலண்டன். இராமநாதன்
பரேமஸ்வராச்சாரியார், தி . ேஜாதிட கைலயரசு ஆதித்ய கு ஜி இவர்க டன் அடிேயன் - படம் உதவி ேவ ர் தி . சக்தி ேவல்)

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

