ஆனி மாத மடல் - மன்மத வ டம்
ஆனி மாத பிறப் :
சூரியன் மி கசீ ஷம் (3,4), தி வாதிைர, னர் சம் (1, 2, 3) வழியாக பயணிப்பார். இ
ேவனில் - கிரீஷ்ம
வக்கமாகும். இராசியில் இ மி ன மாதம். இம்மாதத்தின் ஆட்சி அதிபதி தன்
தி க்கணிதப்படி
: 15.6.2015 திங்கள் அன் மாைல 5:12 மணி அளவில் மி ன ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி
: 15.6.2015 திங்கள் அன் இர 7:57 மணி அளவில் மி ன ரவி பிரேவஸம்
மாத பிறப் ன்ய காலம் : ஷடசீதி 15.6.2015 திங்கள்

காலத்தின்

சூரிய க்கு ெதாைலவில் மி ெம வாக பயனிக்கும் காலமி . நிராயன ைறயில் இம்மாதத்தில் ஆதவன் வானில் 60 தல் 90
பாைக வைர பயனிக்கும். ெபா வாக ேகட்ைட நட்சத்திரம் அ கில்
நில வ வதால் ேஜஷ்ட மாதம் என் ம் அைழக்கப்ப ம்
ஆயி ம் இந்தாண் “அதிக ஆஷாட மாதம்” நிைலயில் உள்ள .
மல மாதம்:
ஆணி இரண்
அமாவாைசகள் வ வதால் இ
“மலமாதம்” என்
அைழக்கப்ப கிற . இம்மாதத்தில்
தாைதயர்க க்கு வழிபா ெசய்வ மிக ம் ண்ணியமாகும். ேம ம் சுபகாரியங்கள் ெசய் ம் அன் 5 கிேலா அரிசி ேவத பாட
சாைலக்கு தானம் ெசய்ய ம்.
அதிகமாதம்: சந்திரமாத அடிப்பைடயில் இ “அதிக ஆஷாட” மாதமாகும். மாத இ தியில் இரண்டாவ அமாவாைசக்கு பின்னர்
வ ம் சந்திரமாதம் “நிஜ ஆஷாடம்” மாதமாக க தேவண் ம். அதிகமாதம் என்கிற விஷயம் சூரியனின் அடிப்பைடயிலான தமிழ்
மாதத்திற்கு ெபா ந்தா .
கு

ெபயர்ச்சி
வாக்கியப்படி : ஆனி 20 (5.7.2015) ஞாயிற் க்கிழைம இர 10:54 மணி (42:39 நாழிைக) அளவில் கு பகவான் கடக
ராசியிலி ந் சிம்ம ராசிக்குச் ெசல்கிறார்.
தி க்கணிதப்படி : 14.7.2015 ஆனி 29 ெசவ்வாய்க்கிழைம காைல 6:25 மணியளவில் கு பகவான் கடக ராசியிலி ந் சிம்ம
ராசிக்குச் ெசல்கிறார்.
கு 2, 5, 7, 9, 11ல் சஞ்சரிக்கும் இராசியின க்கு நன் .

சந்திர தரிசனம் ெசய்ய ேவண்டிய நாள் (அதிக மாத சந்திர தரிசனம் விேசஷமான )
ஆனி 3 வியாழன் 18.6.2015
வளர்பிைற ஆரம்பித்
தன் தலில் சந்திரன் வானில் பிைற டன் ேதான் ம் இந்நாட்களில் மாைல சூர்ய
அஸ்தமனம் பின்னர் ேமற்கு திைச - கீழ்வானில் சந்திர தரிசனம் ெசய்ேவார்க்கு அந்த நாள் ெதாடங்கி அந்த மாதம்
டிய நல்ல ன்ேனற்றம் ஏற்பட் சுபிக்ஷம் ெப வார்கள் என்ப ஐதீகம். ேம ம் 1000 பிைறகள் தரிசனம் ெசய்
80வய க்கும் ேமல் ஆ ள் ெப வ ம் நிச்சயம் என் நவக்கிரக ராணம் கூ கிற .
கல்

ரி திறக்க நல்ல நாள்
3.7.2015 ெவள்ளிக்கிழைம விட 6.7.2015 திங்கள் மிக நன் .

ஆனி மாத சுபநாள் விளக்கம்
ஆனி 3 வியாழன் 18.6.2015
காைல 7:30 மணிக்கு ேமல் அைனத்
நன் .

ஆனி 20 ஞாயி 5.7.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி கணபதி ேஹாமம்
ெசய்ய மிக ம் உகந்த நாள்.

சுபங்கள் ெசய்ய

ஆனி 4 ெவள்ளி 19.6.2015
அதிகாைல தல் காைல 6:45 மணி வைர கணபதி ேஹாமம்
ெசய்ய நன் .

ஆனி 21 திங்கள் 6.7.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 7:15 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய
நன் .

ஆனி 11 ெவள்ளி 26.6.2015
காைல 8 மணிக்கு ேமல் நாள்

ஆனி 23 தன் 8.7.2015
அதிகாைல தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய
நன் .

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

ஆனி 14 திங்கள் 29.6.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ஆனி 16 தன் 1.7.2015
அதிகாைல 4:30 காைல 6 மணி மட் ம் கணபதி ேஹாமம்
ெசய்ய நன் .
ஆனி 18 ெவள்ளி 3.7.2015
அதிகாைல
தல் காைல 7:15 மணி வைர மிகநன்
பின்னர் . நாள்
வ ம்
நன் . (ஆதரவற்ேறார்
இல்லத்தில் / ேவத பாடசாைலயில் அரிசி தானம் ெசய்
பின்னர் சுபம் ெசய்ய ம்.)
கணபதி ேஹாம நாட்கள்
18.6.2015 வியாழன்
01.7.2015 தன்
8.7.2015 தன்

ஆனி 25 ெவள்ளி 10.7.2015
பகல் 12 மணி தல் பிற்பகல் 2 மணி வைர நன் . (நவமி
11 மணி வைர, அஸ்வினி 2 மணி வைர உள்ள )
அஸ்வினி, தசமி ேசர்ந்த ேநரம் அஷ்டம சுத்தி
ஆனி 27 ஞாயி 12.7.2015
பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆனி 28 திங்கள் 13.7.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

19.6.2015 ெவள்ளி
03.7.2015 ெவள்ளி
13.7.2015 திங்கள்

26.6.2015 ெவள்ளி
05.7.2015 ஞாயி

29.6.2015 திங்கள்
06.7.2015 திங்கள்

26.6.2015 ெவள்ளி
12.7.2015 ஞாயி

29.6.2015 திங்கள்
13.7.2015 திங்கள்

03.7.2015 ெவள்ளி

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
18.6.2015 வியாழன்
06.7.2015 திங்கள்
விரதாதி நாட்கள்
அமாவாைச 16.6.2015 ெசவ்வாய்
அமாவாைச 15.7.2015 தன்
சுக்ல ச ர்த்தி20.7.2015 சனி
சுக்ல சஷ்டி 22.7.2015 திங்கள்
சுக்ல ஏகாதசி 28.7.2015 ஞாயி
சுக்ல பிரேதாஷம் 29.7.2015 திங்கள் (ேசாம பிரேதாஷம்)
ெபௗர்ணமி
1.7.2015 தன்
ஆகாமாைவ 2.7.2015 வியாழன் (சூரிய உதயம்)
கி ஷ்ண ச ர்த்தி 5.7.2015 ஞாயி
கி ஷ்ண ஏகாதசி 12.7.2015 ஞாயி
ேசாம பிரேதாஷம் 13.7.2015 திங்கள்
சிவராத்திரி 14.7.2015 ெசவ்வாய்
சிராவணம்
4.7.2015 சனி
கி த்திைக
11.7.2015 சனி விரதம் / உபவாஸம்
கி த்திைக ைஜ 12.7.2015 ஞாயி
ஆனி தி மஞ்சனம் 24.6.2015 தன்(நடராஜர் அபிேஷகம்)
சாந்தி

கூர்த்தம்

26.6.2015 ெவள்ளி
29.6.2015 திங்கள்
03.7.2015 ெவள்ளி
06.7.2015 திங்கள்
12.7.2015 ஞாயி
13.7.2015 திங்கள்

இர
இர
இர
இர
இர
இர

8 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
7:45 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
7:30 மணி தல் இர 9:15 மணி வைர.
10:50 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.
10:45 மணி தல் 11:30 மணி வைர.
10:20 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
18.6.2015 வியாழன்
26.6.2015 ெவள்ளி
29.6.2015 திங்கள்
03.7.2015 ெவள்ளி
06.7.2015 திங்கள்
08.7.2015 தன்
10.7.2015 ெவள்ளி
12.7.2015 ஞாயி
13.7.2015 திங்கள்
சீமந்தம், தி

காைல 7:30 மணி தல் காைல 9:45 மணி வைர.
காைல 8 தல் காைல 9:20 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:20 மணி வைர,
இர 8 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
காைல 5 மணி தல் 7:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:15 மணி வைர,
இர 7:45 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
காைல 6:45 மணி தல் காைல 8:50 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 1 மணி வைர,
இர 7:30 மணி தல் இர 9:15 மணி வைர.
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 2:45 மணிவைர,
மாைல 3 மணி தல் 5 மணி வைர, இர 10:50 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, பகல் 10:45 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
பகல் 12:35 மணி தல் பிற்பகல் 2:30
இர 10:45 மணி தல் 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, பகல் 10:18 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
பகல் 12 மணி தல் பகல் 12:20 மணி வைர, இர 10:20 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.

டியிறக்கம், கா குத்தல்,

18.6.2015 வியாழன்
26.6.2015 ெவள்ளி
29.6.2015 திங்கள்
03.7.2015 ெவள்ளி
06.7.2015 திங்கள்
08.7.2015 தன்
10.7.2015 ெவள்ளி
13.7.2015 திங்கள்

காைல 7:30 மணி தல் காைல 9:45 மணி வைர.
காைல 8 தல் காைல 9:20 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:20 மணி வைர
பகல் 12 மணி தல் 1:15 மணி வைர
காைல 6:45 மணி தல் காைல 8:50 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 1 மணி வைர
பகல் 12 மணி தல் 2:45 மணிவைர, மாைல 3 மணி தல் 5 மணி வைர
பகல் 10:45 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
பகல் 12:35 மணி தல் பிற்பகல் 2:30
பகல் 10:18 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 12:20 மணி வைர

வாகனம் வாங்க, தளம் ேபாட, வாசற் படி ைவக்க
18.6.2015 வியாழன் காைல 7:30 மணி தல் காைல 9:45 மணி வைர.
26.6.2015 ெவள்ளி
காைல 8 தல் காைல 9:20 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:20 மணி வைர,
இர 8 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
29.6.2015 திங்கள்
பகல் 12 மணி தல் 1:15 மணி வைர, இர 7:45 மணி தல் 9:30 மணி வைர.
03.7.2015 ெவள்ளி
காைல 6:45 மணி தல் காைல 8:50 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 1 மணி வைர,
இர 7:30 மணி தல் இர 9:15 மணி வைர.
06.7.2015 திங்கள்
பகல் 12 மணி தல் 2:45 மணிவைர, மாைல 3 மணி தல் 5 மணி வைர
08.7.2015 தன்
பகல் 10:45 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.
10.7.2015 ெவள்ளி
பகல் 12:35 மணி தல் பிற்பகல் 2:30
13.7.2015 திங்கள்
பகல் 10:18 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 12:20 மணி வைர
தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

வியதீபாதம் சிரார்தம் 24.6.2015 தன்
ைவதி தி சிரார்தம் 3.7.2015 ெவள்ளி
அமாவாைச ஆனி1, ஆனி 30,
சாயன த ணாயனம்: ஆனி 6
சா ஸ ம : ஆனி 12
த்ரஸாவர்னி ம : ஆனி 24
ஆனி 2, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 26 நாட்களில் னித ஸ்தலங்களில் தாைதயர்க
மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
3
வியாழன்
18.06.2015
4
ெவள்ளி
19.06.2015
11
ெவள்ளி
26.06.2015
14
திங்கள்
29.06.2015
18
ெவள்ளி
03.07.2015
18
ெவள்ளி
03.07.2015
21
திங்கள்
06.07.2015
21
திங்கள்
06.07.2015
23
தன்
08.07.2015
28
திங்கள்
13.07.2015
வாக்கிய பஞ்சாங்க

ைற

திதி
வ. விதிைய
வ.தி திைய
வ.தசமி
வ. வாதசி
ேத. விதிைய
ேத. விதிைய
ேத.பஞ்சமி
ேத.பஞ்சமி
ேத.சப்தமி
ேத. வாதசி

நட்
னர் சம்
னர் சம்
சித்திைர
அ ஷம்
உத்திராடம்
உத்திராடம்
சதயம்
சதயம்
உத்திரட்டாதி
ேராகினி

கூர்த்த நாட்கள்: 3,4,11,14,18,21,23,28

ேயா
அ
சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி
அ

க்கு தர்பணம் ெசய்ய நன்

லக்
கடகம்
மி ன
கடகம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
மி னம்

ேநரம்
09:00 - 09:56
05:30 - 07:00
07:30 - 09:00
05:30 - 07:00
07:00 - 08:00
06:30 - 08:00
05:00 - 06:30
06:30 - 07:30
06:30 - 07:30
05:00 - 06:00

பஞ்சகம்
ரத்தினம்

தீபம்
தீபம்
தான்யம்

விவசாயம்: (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க 3,11,14..16.18.,21.23.28
எ விடல் 14,16,18,21,28

ஏ
ட்ட 11, 14, 16,18,21,23,28
விைதவிைதக்க 3,14,16,18,21,23,28

வானியல் தகவல்
ெசவ்வாய் நில ேசர்ைக
Mars in conjunction with Moon
2015 Jun 16 18
சூரிய நில சந்தி
New Moon
2015 Jun 16 20
னர் சம் அ கில் நில
Pollux in conjunction with Moon
2015 Jun 19 03
சுக்கிர நில ேசர்ைக
Venus in conjunction with Moon
2015 Jun 20 17
கு நில ேசர்ைக
Jupiter in conjunction with Moon
2015 Jun 21 05
நிஜ த ணாயனம்
Solstice
2015 Jun 21 22
மகம் நில ேசர்ைக
Regulus in conjunction with Moon
2015 Jun 22 01
நில ெதாைல நிைலயில்
Moon at apogee
2015 Jun 23 23
ேராகிகினி தன் ேசர்ைக
Aldebaran in conjunction with Mercury 2015 Jun 24 13
தன் மீஉயர் நிைல
Mercury at greatest elongation
2015 Jun 24 23
சித்திைர நில ேசர்ைக
Spica in conjunction with Moon
2015 Jun 26 09
னர் சம் நில ேசர்ைக
Pollux in conjunction with Hebe
2015 Jun 27 09
சனி நில ேசர்ைக
Saturn in conjunction with Moon
2015 Jun 29 07
ேகட்ைட அ கில் நில
Antares in conjunction with Moon
2015 Jun 30 01
கு சுக்கிரன் அ கில்
Jupiter in conjunction with Venus
2015 Jul 1 20
நில
Full Moon
2015 Jul 2 08
நில
மிக்கு அ கில்
Moon at perigee
2015 Jul 6 00
2015 Jul 7 01
மி சூரிய க்கு ெதால நிைல Earth at aphelion
ேராகினி அ கில் நில
Aldebaran in conjunction with Moon 2015 Jul 13 00
தன் அ கில் நில
Mercury in conjunction with Moon
2015 Jul 15 12
ெசவ்வாய் அ கில் நில
Mars in conjunction with Moon
2015 Jul 15 15
சூரிய நில சந்தி
New Moon
2015 Jul 16 07
ெசவ்வாய் தனக்கு அ கில் Mars in conjunction with Mercury
2015 Jul 16 10
னர் சம் அ கில் நில
Pollux in conjunction with Moon
2015 Jul 16 11

சந்திராஷ்டமம் குறித்

சிறப் பக்கம்

2015 -2018 வைர சந்திராஷ்டம தினங்கள்
http://www.thanigaipanchangam.com/chandrashtamam/index.php

5.54° North
382339.058 km
11.61° North
5.79° North
4.65° North
3.56° North
404098.610 km
2.05° South
22.5° West
3.80° South
9.77° North
1.97° South
9.16° South
0.40° North
374185.402 km
367117.515 km
1.016682014 AU
0.87° South
5.56° North
5.83° North
392764.721 km
0.14° North
11.55° North

ேஹாைர குறித்

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

சிறப் பக்கம்

ேஹாைர என்றால் என்ன? விளக்கம்
http://www.thanigaipanchangam.com/hora/index.php

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

Balu Saravana Sarma - Sri Thanigai Panchangam
Tambaram Astrolgoer - Prohithar - Hindu Almanac Creator
+91 98403 69677 (13 Hrs IST to 20 Hrs IST)
Email: prohithar@gmail.com
http://www.prohithar.com

