உ

மாசி மாத மடல் - ஸ்ரீஜய வ

டம் (2015)

மாசி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி 13.2.2015 ெவள்ளிக்கிழைம காைல 8:27 மணி அளவில் கும்ப ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி: 13.2.2015 ெவள்ளிக்கிழைம காைல 9:18 மணி அளவில் கும்ப ரவி பிரேவஸம்
மாசி தல் நாள் விஷ் பதி ண்யகாலம், வி த்தியார்கம், அன்வஷ்டகா சிரார்தம் என பித் க்க
இன் தர்பணம், தானம், தர்மம் ெசய்ய உகந்த தினமாகும்.

க்கு உகந்த நாளாக உள்ள .

ஷட்திலா ஏகாதசி : 15.2.2015 ஞாயி
சாந்திரமான மாக பகுள ஏகாதசி “ஷட்திலா ஏகாதசி” என் அைழக்கப்ப கிற . அன் எள் கலந்த நீரில் நீராடி, எள்ைள ேதய்த்
குளித் , எள்கலந்த நீைர ப கி, எள்
ண்ைட உண் , நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய் , எள்ளால் ேஹாமம் ெசய் ஆ வைகயில்
எள்ைள பயன்ப த்தி ஸ்ரீவிஷ் ைவ விரதம் இ ந் வழிப ம் நாளாகும். இம் ைறயில் வழிபட்டால் சந்ததி வி த்தியைட ம்.
ஆமலகீ ஏகாதசி: 1.3.2015 ஞாயி
பால்குன சுத்த ஏகாதசி அன் ெநல்லி மரத்ைத விஷ் ைவ வரித் சுற்றி வந் ெநல்லிக்கணிைய பிரசாதமாக உண்
நாளாகும். இ ஆ ள் வி த்திைய தரக்கூடியதாகும். (அவ்ைவயார் அதியமா க்கு தந்த ம் ெநல்லிக்கணிேய)

வழிப ம்

மாசி மகம்: 4.3.2015 தன்
சூரியன் கும்ப ராசியில் நிற்க சிம்ம ராசியில்
நில மகம் நட்சத்திரத் டன்ேச ம் காலேம மாசிமகம். னிதமான ேகாவிைலேய
ேம ம் னிதப்ப த்த அன்
சிவ க்கு கும்ப நீரால் அபிேஷகம் ெசய்
வணங்கும் நாளாகும். இத்தினத்தில் னிதநீராடல்
சகலபாவங்கைள ம் நீக்கவல்லதாகும். ேகாடி கங்ைக குளிய க்கு ேபாற்றப்ப கிற . இந்தாண் மகம், ெபௗர்னமி
ைமயாக
ேசர்ந் வ வ சிறப்பாகும்.
மகாமகம்: அ த்த ஆண் கு சிம்மத்தில் இ க்க 22.2.2016 திங்கள் அன் வ ம் மாசி மகம் 12 ஆண் க க்கு ஒ
ைற வ ம்
“மகாமகம்” ஆகும். அன்
கும்பேகாணத்தில் கும்ேபஸ்வர க்கு மிகசிறப்பாக வழிபா
நைடெப ம். ெப ம்திரளான மக்கள்
கலந் க்ெகாண்
னிதநீரா வார்கள்
மஹா ேசாம பிரேதாஷம்: 16.2.2015 திங்கள்
இந்த ஆண் திங்கள் கிழைமயில் ேசாம மஹாபிரேதாஷமாக வ வ மிக ம் விேசஷமானதாகும். மஹா பிரேதாஷத்தில் கலந்
ெகாண்டால் சிவ க்கு ஆயிரம் அபிேஷகத்திைன நடத்தியைமக்கு சமமாகும். சகல ேதாஷங்கைள ம் நீக்கும் வல்லைம பைடத்த
பிரேதாஷ வழிபாடாகும்
மஹா சிவராத்திரி: 17.2.2015 ெசவ்வாய்
மஹா சிவராத்திரி சிவ க்கு மிக ம் உன்னதமான இரவான இன் கண்விழித்
நான்கு கால அபிேஷகம் பார்த் ம்,
சிவ ராணத்ைத படித் ம் இைறவைன ெதா தல் மிக ம் பலன்தரவல்ல . நிைனத்த நல்ல காரியங்கள் ைககூ ம் விரதமாகும்.
அங்காரக ச ர்த்தி: 10.3.2015 ெசவ்வாய்
ெசவ்வாய் அன் வ ம் ச ர்த்தி அங்காரக ச ர்த்தி என் அைழக்கப்ப கிற . இந்நாளில் த்திரசந்தானம் ேவண்டி உதயத்தில்
ெசவ்வாய் ேஹாைரயில் விநாயகைர வழிபட மிக ம் உகந்தநாளாகும்.
நடராஜர் அபிேஷகம்:
மாசி மாத வளர்பிைற ச ர்தசி திதியில் மாைலயில் 6 மணிக்கு ேமல் ஸ்ரீநடராஜ க்கு நைடெப ம் அபிேஷகமாகும். இந்த
அபிேஷகம் ஸ்வாதிஷ்டான ைஜயாக ம், சங்கவ (இரண்டாம்) கால ைஜயாக ம், காலசந்தி ைஜயாக ம் கைடபிடிக்கப்ப கிற .
மாசி மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்
3 ஞாயி 15.2.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

10 ஞாயி 22.2.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்க

ம்

11 திங்கள் 23.2.2015 - சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 6 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் .

24 ஞாயி 8.3.2015
அதிகாைல தல் நாள்
நன்

சுபங்கள்

17 ஞாயி 1.3.2015 சுபதினம் (கரிநாள்)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய
நன் . கரிநாள் வழக்கம் இல்லாதவர்கள் அன் சுபம்
ெசய்யலாம்
18 திங்கள் 2.3.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
நன்

26 ெசவ்வாய் 10.3.2015 அங்காரக ச ர்த்தி
ெசவ்வாய்கிழைமயில் ச ர்த்தி வ வ மிக ம் விேசஷமாகும்
காைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்
28 வியாழன் 12.3.2015
அதிகாைல தல் நாள்
நன்

சுபங்கள்

21 வியாழன் 5.3.2015
அதிகாைலயில் பைழய மற் ம்
ப்பித்த ( னர்நிர்மானம்)
இல்லங்க க்கு கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய மிக ம் உகந்தநாள்
22 ெவள்ளி 6.3.2015 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் (ெசன்ைன) காைல 9:35
வைர. (தி ேவாணம் நட்சத்தினர் வாஸ்
தவிர்க்க ம் )

சுபங்கள் ெசய்ய

25 திங்கள் 9.3.2015
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர கணபதி
ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
குறிப் : வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய
நன்

சுபங்கள் ெசய்ய

20 தன் 4.3.2015 மாசிமகம் - சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 8:30 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன்

வ ம் அைனத்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய

30 சனி 14.3.2015 காரைடயான் ேநான்
மாசி மாதம் டி ற் பங்குனி மாத வங்கும் காலத்தில்
ெபண்கள் சுமங்கலியாக இ க்க ேவண்டி விரதம் இ ந்
மஞ்சள் சரைட அணி ம் விரதமாகும்.
இர க்குப்பின் 15.3.2015 ஞாயி அன் அதிகாைல 5 மணி
ன்காரைடயான் ேநான் வழிப தல் நன்

தல் பகல் 11:05
ைஜைய

கணபதி ேஹாமம் & கிரகப்பிரேவசம் நாட்கள்
15.2.2015 ஞாயி
22.2.2015 ஞாயி
23.2.2015 திங்கள்
1.3.2015 ஞாயி (4½ - 6)
2.3.2015 திங்கள்

4.3.2015 தன்
5.3.2015 வியாழன்(4½ - 6)
8.3.2015 ஞாயி
9.3.2015 திங்கள் (4½ - 6)
10.3.2015 ெசவ்வாய் (4½ - 6)

கரிநாள் வழக்கம் இல்லாதவர்கள்
1.3.2015 ஞாயி அன் சுபம்
ெசய்யலாம்

4.3.2015 தன்
8.3.2015 ஞாயி
9.3.2015 திங்கள்(வாக்கியப்படி)

12.3.2015 வியாழன்
குறிப் : கரிநாள் வழக்கம் இல்லாதவர்கள் 1.3.2015 ஞாயி
அன் சுபம் ெசய்யலாம்

12.3.2015 வியாழன்

மாைல ேநர சுபநாட்கள்
22.2.2015 ஞாயி
1.3.2015 ஞாயி
2.3.2015 திங்கள்
தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்

மாசி இ தி இரண் நாட்க ம், பங்குனி தல் நா ம் (மார்ச் 12, 13, 14) ஆகிய ன் தினங்க ம் ைறேய திஸ்ேராஷ்டகா,
அஷ்டகா, அன்வஷ்டகா என் அைழக்கப்ப கிற . இந்த நாட்களில் னித ஸ்தலங்களில் நீராடி , தர்பணம் ெசய்
ன்ேனார்கைள
வழிபட உகந்த காலமாகும்.
ேமாட்சஸ்தலமான ஸ்ரீகாஞ்சி ரத்தில்
ன்னியம் கிட் ம்.

ன்ேனார்க

க்கு தர்பணம் ெசய்

வழிபட்டால் ஏ

ேமாட்சஸ்தலங்களில் வழிப ம்

பிப்ரவரி :13, 15, 17, 18, 19, 25, 26 மார்ச்: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14
மாசி மாத
த.ேத
3
10
11
17
18
20
24
25
28

கூர்த்த நாட்கள்
கிழைம
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
ஞாயி
திங்கள்
வியாழன்

ஆ.ேத
15.02.2015
22.02.2015
23.02.2015
01.02.2015
02.03.2015
04.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
12.03.2015

திதி
ேத.ஏகாதசி
வ.ச ர்த்தி
வ.பஞ்சமி
வ.ஏகாதசி
வ. வாதசி
வ.ச ர்தசி
ேத.தி திைய
ேத.ச ர்த்தி
ேத.ஷஷ்டி

நட்
லம்
ேரவதி
அஸ்வினி
னர் சம்
சம்
மகம்
அஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்

ேயா
அ
அ
சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி

லக்
ேமஷம்
கும்பம்
ேமஷம்
மீனம்
ேமஷம்
ரிஷபம்
ேமஷம்
ேமஷம்
ேமஷம்

ேநரம்
10:00 - 11:00
06:30 - 07:30
09:30 - 10:30
07:15 - 08:45
09:00 - 10:30
11:00 - 12:00
08:30 - 10:00
09:00 - 10:00
06:30 - 08:00

குறிப் :

மாசி 17 ஞாயி அன் கரிநாள் ஆயி ம் கூர்த்தம் ெசய்யலாம்
மாசி 25(9.3.2015) திங்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி கூர்த்தநாள்

அஷ்டம சுத்தியான தினங்கள்
15.2.2015 ஞாயி
4:30 - 6:15, 8:10 - 9:45
22.2.2015 ஞாயி
4:30 - 6, 7:45 - 9:15, 11:10 - 12, இர 7:40 - 11
23.2.2015 திங்கள் 4 - 5:50, 9 - 9:15, நன்பகல் 12 - 1
01.3.2015 ஞாயி
4 - 5:30, 7:15 - 8:45, இர 7:10 - 11
02.3.2015 திங்கள் 4 - 5:30, 7:10 - 7:30, நன்பகல் 12 - 12:35, இர 7 - 11
04.3.2015 தன் 7 - 7:30, 10:30 - 12, இர 7 - 8:30
08.3.2015 ஞாயி
4 - 5, 6:45 - 8:20, 10:15 - 12, மாைல 6:40 - இர 11
09.3.2015 திங்கள் 4 - 5, 10:15 -10:30, 12 - 2:10, மாைல 6:35 - இர 11 (வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி)
12.3.2015 வியாழன் 7:30 - 8, 10 - 1:20, மாைல 6:30 - 10
மி ைஜ, தளம் ேபாட, கட் மானம் வங்க
வாஸ் நாள் 22 ெவள்ளி 6.3.2015
வாஸ் ேநரம் (ெசன்ைனக்கு) காைல 9:35 தல் பகல் 11:05 வைர
(தி ேவாணம் நட்சத்தினர் வாஸ்
ைஜைய தவிர்க்க ம்)
15.2.2015 ஞாயி
4:30 - 6:15, 8:10 - 9:45
22.2.2015 ஞாயி
4:30 - 6, 7:45 - 9:15, 11:10 - 12
23.2.2015 திங்கள் 4 - 5:50, 9 - 9:15, நன்பகல் 12 - 1
01.3.2015 ஞாயி
4 - 5:30, 7:15 - 8:45
02.3.2015 திங்கள் 4 - 5:30, 7:10 - 7:30, நன்பகல் 12 - 12:35
04.3.2015 தன் 7 - 7:30, 10:30 - 12
08.3.2015 ஞாயி
4 - 5, 6:45 - 8:20, 10:15 - 12
09.3.2015 திங்கள் 4 - 5, 10:15 -10:30, 12 - 2:10 (வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி)
12.3.2015 வியாழன் 7:30 - 8, 10 - 1:20
கா குத்தல், தி

டி இறக்கம், சீமந்தம், தாலி கயி

மாற்றல், வாகனம் வாங்க

15.2.2015 ஞாயி
6 - 6:15, 8:10 - 9:45
22.2.2015 ஞாயி
7:45 - 9:15, 11:10 - 12
23.2.2015 திங்கள் 9 - 9:15, நன்பகல் 12 - 1
01.3.2015 ஞாயி
7:15 - 8:45
02.3.2015 திங்கள் 7:10 - 7:30, நன்பகல் 12 - 12:35
04.3.2015 தன் 7 - 7:30, 10:30 - 12
08.3.2015 ஞாயி
6:45 - 8:20, 10:15 - 12
09.3.2015 திங்கள் 10:15 -10:30, 12 - 2:10 (வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி)
12.3.2015 வியாழன் 7:30 - 8, 10 - 1:20
பத்திர பதி , வீ

வாங்க

23.2.2015 திங்கள் 9 - 9:15, நன்பகல் 12 - 1
02.3.2015 திங்கள் 7:10 - 7:30, நன்பகல் 12 - 12:35

04.3.2015 தன்
12.3.2015 வியாழன்

7 - 7:30, 10:30 - 12
7:30 - 8, 10 - 1:20

மாசி மாத தி க்கணித கிரக ெபயர்ச்சி
சூரியன்
சுக்கிரன்
தன்
சுக்கிரன்
சூரியன்
மாசி மாதம்

கும்பம் பிரேவசம்
13.2.2015
08:27 மணி
மீனம் பிரேவசம்
16.2.2015
06:11 மணி
கும்பம் பிரேவசம்
09.3.2015
06:31 மணி
ேமஷம் பிரேவசம்
12.3.2015
18:08 மணி
மீனம் பிரேவசம்
15.3.2015
05:19 மணி
வ ம் கு கடகம், சனி வி ச்சிகம், ராகு கன்னி, ேக

விரத நாட்கள்
கி ஷ்ண ஏகாதசி
மகாேசாம பிரேதாஷம்
மகா சிவராத்திரி
அமாவாைச
சுக்ல ச ர்த்தி

15.2.2015 ஞாயி
16.2.2015 திங்கள்
17.2.2015 ெசவ்வாய்
18.2.2015 தன்
22.2.2015 ஞாயி

மீனம் நிைலயில் உள்ள

சிரவண விரதம்
கி த்திைக

18.2.2015 தன்
25.2.2015 தன்

வியதீபாத சிரார்தம்
ைவதி தி சிரார்தம்

17.2.2015 ெசவ்வாய்
25.2.2015 தன்

சுக்ல மங்கள சஷ்டி
சுக்ல ஏகாதசி
சுக்ல பிரேதாஷம்
ப ர்னமி
சங்கடஹர ச ர்த்தி

24.2.2015 ெசவ்வாய்
1.3.2015 ஞாயி
3.3.2015 ெசவ்வாய்
5.3.2015 வியாழன்
9.3.2015 திங்கள்

வியதீபாத சிரார்தம்

14.3.2015 சனி

மாசி மகம்
நடராஜர் அபிேஷகம்

4.3.2015 தன்
4.3.2015 தன்

மாசி மாத வானில் நிலவின் அ கில் கிரகங்கள்
சனி அ கில் நில
தன் அ கில் நில
மிக்கு அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில

13.2.2015
17.2.2015
19.2.2015
21.2.2015

ெசவ்வாய் அ கில் நில
கு அ கில் நில
மிக்கு ெதாைலவில் நில
சனி அ கில் நில

21.2.2015
03.3.2015
05.3.2015
12.3.2015

