
 
ைவகாசி மாதம், பிலவ வ டம் (2021) சுபதினங்கள் 

 
கிரஹப்பிரேவச கணபதி ேஹாம நாட்கள் 
ஞாயி   16.5.2021 சுக்ல ச ர்த்தி 
திங்கள்  17.5.2021  
ஞாயி   23.5.2021 “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
திங்கள்  24.5.2021  
தன்  26.5.2021 “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
ெவள்ளி 28.5.2021 
சனி  29.5.2021 சங்கடஹரச ர்த்தி 
ஞாயி   30.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் - கரிநாள் 
திங்கள்  31.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் & “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்”  - கரிநாள் 
ெவள்ளி  04.6.2021  
ஞாயி   06.6.2021  
ஞாயி   13.6.2021  
திங்கள்  14.6.2021 

 
மாைல ேநர சுபநாட்கள் 
ஞாயி  16.5.2021 சுக்ல ச ர்த்தி 
திங்கள் 17.5.2021 சுபதினம் 
ெவள்ளி 21.5.2021 சாந்திரமான சுபதினம் - கரிநாள் 
திங்கள் 24.5.2021  
ெவள்ளி 28.5.2021 
ஞாயி  30.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் - கரிநாள் 
திங்கள் 31.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் & “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்”  - கரிநாள் 
ெவள்ளி 04.6.2021 சுபதினம்  
ஞாயி  06.6.2021 சுபதினம் 
ஞாயி  13.6.2021 சுபதினம் 
திங்கள் 14.6.2021சுபதினம் 

 
 
02 ஞாயி  16.5.2021 சுக்ல ச ர்த்தி 
 அதிகாைல கணபதிேஹாமம் நன்  
 காைல 9:30 மணி ேமல் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன்  
 தி வாதிைர  வாக்கியப்படி காைல 9:12வைர (தி க்கணிதப்படி  காைல 10:59வைர) 
 
03 திங்கள் 17.5.2021 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 னர் சம் 13:21 வைர பின்னர் சம் 
 
04 ெசவ்வாய் 18.5.2021 மங்கள சஷ்டி 
 ெசவ்வாய் கிழைம ம் சுக்லசஷ்டி ம் இைணந்தநாள் சத் சம்ஹார ைஜ ெசய்தல் நன்  
 
07 ெவள்ளி 21.5.2021 சாந்திரமான சுபதினம் - கரிநாள் 
 மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்யநன்   
 ரம் பிற்பகல் 3:22 வைர பின்னர் உத்திரம்  
 
09 ஞாயி  23.5.2021 “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
 அதிகாைல தல் பகல் 12 மணிவைர அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 ஞாயி ம் அஸ்த ம் இைணந்த “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
 அஸ்தம் பகல் 12:12 மணி வைர.  பிற்பகல் வியதீபாதம் ேயாகம்  
 

சுபதினங்கள் குறித்  விளக்கம் ேதைவ எனில் ேநரில் வ ைக தர ம் 

ர்ண சந்திர கிரஹணம் 
26.5.2021 தன் 

தமிழகத்தில் ெதரியா  



 
 
10 திங்கள் 24.5.2021  
 அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவசம் நன்  
  பிற்பகல் 12 மணிக்கு ேமல் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 சித்திைர காைல 9:49 வைர பின்னர் சுவாதி 
 
12 தன் 26.5.2021 “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
 அதிகாைல தல் பகல்  12 மணிவைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 தன் கிழைம ம் அ ஷ ம் இைணந்த “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
 அ ஷம் நள்ளிர க்கு பின் 1:15 வைர. ெபௗர்ணமி  மாைல 4:44 மணி வைர 
 
14 ெவள்ளி 28.5.2021 
 அதிகாைல தல் இர  7:50 மணி வைர அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 லம், கத்திரி டி  இர  8:08மணி 
 
15 சனி 29.5.2021 சங்கடஹரச ர்த்தி 
 மாைலயில் கணபதிேஹாமம் ெசய்ய நன்  
  
16 ஞாயி  30.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் - கரிநாள் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 உத்திராடம் மாைல 4:41 வைர பின்ர் தி ேவாணம் 
 
17 திங்கள் 31.5.2021 சாந்திரமான சுபநாள் & “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்”  - கரிநாள் 
  அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
  திங்கள் கிழைம ம் தி ேவாணம் நட்சத்திர ம் இைணந்த “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்” 
  தி ேவாணம் மாைல 4 மணிவைர பின்னர் அவிட்டம் 
 
21 ெவள்ளி 04.6.2021 சுபதினம்  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 இர  8:32 மணிக்கு ேமல் ெவள்ளிக்கிழைம ம் ேரவதி ம் இைணந்த “அமிர்தாதிசித்தேயாக சுபதினம்”  
 உத்திரட்டாதி இர  8:32 வைர 
 
22 சனிக்கிழைம 05.6.2021 சனி ஏகாதசி 
 காைலயில் சுதர்ஸன ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 
23 ஞாயி  06.6.2021 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 அஸ்வினி நள்ளிர க்குப்பின் 2:27மணி வைர 
 
25 ெசவ்வாய் 08.6.2021 மங்கள கி த்திைக 
 ெசவ்வாய் கிழைம ம் கி த்திைக ம் இைணந்தநாள் சத் சம்ஹார த்ரிசதி ைஜ ெசய்தல் நன்  
 
26 தன் 09.6.2021 ேபாதாயன அமாவாைச 
 
27 வியாழன் 10.6.2021 அமாவாைச 
 
30 ஞாயி  13.6.2021 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 னர் சம் இர  7 மணி வைர 
 
31 திங்கள் 14.6.2021  சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் இர  8:30 வைர அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 சம் இர  8:36 மணி வைர  

சுபதினங்கள் குறித்  விளக்கம் ேதைவ எனில் ேநரில் வ ைக தர ம் 

வாஸ்  ைஜ ேநரம் 
ைவகாசி 21 (4.6.2021) ெவள்ளி 

 காைல 8:54 தல் 
காைல 10:24 வைர 


