� சத்��நாதரின் 48வ� ஆராதைன
நிகழ் ச்� நிரல்
5.12.2021 – 21.12.2021
5.12.2021
ஞாயர்

காைல 5.00–10.30

�ர்த்�கள் வ�பா�, கணப� ேஹாமம்
பாத �ைஜ�டன் நிகழ் ச�
் கள் ஆரம் பம்
அன் னெகா� ேயற் றம்

மாைல 7.00 – 9.30

நாமசங் �ர்தனம்

காைல 5.30

��ஷ்ண யஜுர்ேவத பாராயணம் , மஹா�த்ர
ஜபம் மஹா சங் கல் பத்�டன் ஆரம் பம்

மாைல 7.00 – 9.30

நாமசங் �ர்தனம் -

7.12.2021
ெசவ் வாய்

காைல 5.30

� மஹா கணப� ேஹாமம்

மாைல 6.00

நாமசங் �ர்தனம் -

8.12.2021
�தன்

காைல 6.00

� �த்யா கடஸ்தாபனம் ,
சண்� பாராயணம்

6.12.2021
�ங் கள்

� நவாவர்ண �ைஜ (ெபௗர்ண� வைர)

அ�ஷ்டானத்�ல் ல�ார்ச்சைன ஆரம் பம்
(ஆராதைன ���ம் வைர மஹன் யாச�ம் , ஏகாதச

�த்ர ஜப�ம் , ல�ார்ச்சைன�ம் ெதாடர்ந்�
நைடெப�ம் )

மாைல 7.00 – 9.30

நாமசங் �ர்தனம் –

9.12.2021
�யாழன்

காைல 7.30

��கன் காவ� உற் சவம்

மாைல 7.00 – 9.30

நாமசங் �ர்தனம் -

10.12.2021
ெவள் ளி
11.12.2021
சனி

மாைல 7.00 – 9.30

� பகவ� ேசைவ

காைல 6.00

� சண்� கடஸ்தாபனம்
�க்ல யஜுர்ேவதம் , ரிக், சாமேவதம் , ேத�
பாகவதம் , சங் கர பாஷ்யம் , �வாகமம்
�மத் ராமாயணம் பாராயணங் கள் ஆரம் பம்
(9 �னங் கள் நைடெப�ம் )

மாைல 6.00

அகண்டதார ராமநாம ஜபம் ஆரம் பம்

காைல 6.00

�ர்ய நமஸ்காரம்
நவக்ரஹ ேஹாமம் &
�ேசஷ நவக்ரஹ அ�ேஷகம்

12.12.2021
ஞாயர்

மாைல 6.00

அகண்டதார ராமநாம ஜபம் �ர்த்�

மாைல 7.30

�மத் பாகவத மஹாத்�யம் ப் ரவசனம்
மஹாத்மா � ��ஷ்ணப் ேர� ஸ்வா�கள் ,
பர�ர்

13.12.2021
�ங் கள் �தல்
18.12.2021
சனி வைர

காைல 6 - 11

�மத் பாகவதம் �ல பாராயணம்

மாைல 3.00 -500
இர� 7.30 -9.30

19.12.2021

மாைல 3.00-5.00

� மத்பாகவத சப்தாஹ �ரவசனம்
மஹாத்மா � ���ஷ்ணப் ேர� ஸ்வா�கள் ,
பர�ர்

14.12.2021
ெசவ் வாய்

காைல 10.00

� �ஷ்� ஸஹஸ்ரநாம ஜப யக்ஞம்

1512.2021
�தன்
16.12.2021
�யாழன்

காைல 8.00

� �தர்சன ேஹாமம்

காைல 6.00-10.30

� மஹா�த்ர ேஹாமம்

காைல 8.00-1.00

� நவசண்� ேஹாமம்

18.12.2021
சனி

கைல 6.30-11.00

� ஸுக்த ேஹாமம்
�ஆவஹந்� ேஹாமம்

மாைல 5.00

மணிமண்டபம் சற் ��நாதர் சன் னி��ல்
மஹா அ�ேஷகம்
��த்யா ேஹாமம்

காைல 8.00

அ�ஷ்டானத்�ல் 108 கலச �ரா�ேஷகம்
ஸஹஸ்ர சங் கா�ேஷகம்

மாைல 8.00

நாமசங் �ர்தனம்

காைல 5.30

ஆ�த்ரா தரிசனம் , நடராஜர் அ�ேஷகம்

&

அன் �

ஏகாத�

(ெபௗர்ண�)

19.12.2021
ஞாயர்

20.12.2021

�ங் கள்
ஆராதைன
���ைய

21.12.2021
ெசவ் வாய்

காைல 10.15 TO
ம�யம் 1.30
மாைல 7.00 – 9.30
காைல 10.00

�ேசஷ பாத�ைஜகள்
ல�ார்ச்சைன �ர்த்�
�ேசஷ அ�ஷ்டான �ைஜ
ஆராதைன - �ர்த்த நாராயண �ைஜ
நாமசங் �ர்தனம்
�ைடயாற் � உற் சவம்

