மாத மடல் - மன்மத வ டம்
மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.12.2015 தன் கிழைம அன் பகல் 02:42 த ர் ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி
: 16.12.2015 தன் கிழைம அன் இர 08:11 த ர் ரவி பிரேவஸம்

மார்கழி

தல் நாள் (17.1.2015) வியாழன்அன்

காைல த

ர் மாத ைஜகள்

மாத சுபநாள் விளக்கம்
மார்கழி 1 வியாழன் 17.12.2015
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
மார்கழி 4 ஞாயி 20.12.2015 சுபதினம்
அதிகாைல 5:45 தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

மார்கழி 5 திங்கள் 21.12.2015 ைவகுண்ட ஏகாதசி
அதிகாைல தல் மாைல 6 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் .
மார்கழி 7 தன் 23.12.2015
பிற்பகல் 3 மணிக்கு ேமல் இர

8:30 மணி வைர நன் .

மார்கழி 8 வியாழன் 24.12.2015
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
மார்கழி 11 ஞாயி 27.12.2015
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் நன் .
(ெத ங்கர்க க்கு நாள்
வ ம் சுபநாள்) 6 மணிக்கு ேமல் கரிநாள்.
மார்கழி 13 ெசவ்வாய் 29.12.2015 அங்காரக ச ர்த்தி
காைல கணபதி ேஹாமம் நன் .
மார்கழி 14 தன் 30.12.2015
அதிகாைல தல் பகல் 3 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

மார்கழி 16 ெவள்ளி 1.1.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 9:30 மணி வைர அைனத்

சுபம் ெசய்ய நன் .

மார்கழி 19 திங்கள் 4.1.2016 சுபதினம்
வ ம் நன் .
அதிகாைல தல் நாள்
மார்கழி 21 தன் 6.1.2016 சுபதினம்
காைல 9 மணி தல் நாள்
வ ம் நன் .
மார்கழி 22 வியாழன் 7.1.2016
அதிகாைல தல் காைல 9 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் .
மார்கழி 23 ெவள்ளி 8.1.2016
காைல 9:50 மணிக்கு ேமல் நன்
மார்கழி 26 திங்கள் 11.1.2016 சுபதினம்
காைல 9 மணி தல் நாள்
வ ம் நன் .
மார்கழி 28 தன் 13.1.2016 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி ன்னர் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

வங்கும்

அஷ்டம சுத்தி நாட்கள் - ேநரம்
மார்கழி 4 ஞாயி
20.12.2015
மார்கழி 5 திங்கள் 21.12.2015
மார்கழி 7 தன்
23.12.2015
மார்கழி 14 தன் 30.12.2015
மார்கழி 16 ெவள்ளி 01.1.2016
மார்கழி 19 திங்கள் 04.1.2016
மார்கழி 21 தன் 06.1.2016
மார்கழி 26 திங்கள் 11.1.2016

அதிகாைல 4:30 - 8:15, மாைல 6 - இர 9
அதிகாைல 4:30 - 7:30, மாைல 5:30 - இர 7:30
மாைல 5:30 தல் இர 8:30 வைர
அதிகாைல 4:30 - காைல 7:30
அதிகாைல 4:30 - காைல 7:30, மாைல 5:30 தல் இர
அதிகாைல 4:30 - காைல 7:30, மாைல 6:30 தல் இர
மாைல 6:30 - இர 8:30
மாைல 6 - இர 8

8:30 வைர
10:30 வைர

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
மார்கழி 14 தன் 30.12.2015
மார்கழி 16 ெவள்ளி 1.1.2016
மார்கழி 19 திங்கள் 4.1.2016
மார்கழி 22 வியாழன் 7.1.2016
மார்கழி 26 திங்கள் 11.1.2016
மார்கழி 28 தன் 13.1.2016

மார்கழி 1 வியாழன் 17.12.2015
மார்கழி 4 ஞாயி 20.12.2015
மார்கழி 5 திங்கள் 21.12.2015
மார்கழி 8 வியாழன் 24.12.2015
மார்கழி 11 ஞாயி 27.12.2015
மார்கழி 13 ெசவ்வாய் 29.12.2015
மாைல ேநர சுபநாட்கள்:

மார்கழி 19 திங்கள் 4.1.2016
மார்கழி 21 தன் 6.1.2016
மார்கழி 23 ெவள்ளி 8.1.2016
மார்கழி 26 திங்கள் 11.1.2016

மார்கழி 4 ஞாயி 20.12.2015
மார்கழி 5 திங்கள் 21.12.2015
மார்கழி 7 தன் 23.12.2015
மார்கழி 16 ெவள்ளி 1.1.2016
விரதாதி நாட்கள்
சுக்ல சஷ்டி
த ர் மஹா வியதீபாதம்
வியதீபாதம்
சுக்ல ஏகாதசி (ைவகுண்ட ஏகாதசி)
சுக்ல பிரேதாஷம்
ெபௗர்ணமி அபிேஷகம் ( ைஜ, கிரிவலம்)
சங்கடஹர ச ர்த்தி (அங்காரக ச ர்த்தி)
கி ஷ்ண ஏகாதசி
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
அமாவாைச
சுக்ல ச ர்த்தி
கி த்திைக உபவாஸம்
கி த்திைக விரதம்
தி ேவாணம்
ஆ த்ரா அபிேஷகம் / தரிசனம் காைல
ஹ மத் ஜயந்தி
கூடாரவல்லி
ஆகாமாைவ (நதி நீராடல்)

17.12.2015 வியாழன்
19.12.2015 சனி
13.1.2016 தன்
21.12.2015 திங்கள்
23.12.2015 தன்
24.12.2015 வியாழன்
29.12.2015 ெசவ்வாய்
6.1.2016 தன்
7.1.2016 வியாழன்
8.1.2016 ெவள்ளி
9.1.2016 சனி
13.1.2016
தன்
22.12.2015 ெசவ்வாய்
23.12.2015 தன்
11.1.2016 திங்கள்
26.12.2015 சனி
9.1.2016 சனி
12.1.2016 ெசவ்வாய்
25.12.2015 ெவள்ளி

சீமந்தம் ெசய்ய உகந்தநாள் (மாைல)
மார்கழி 4 ஞாயி
மார்கழி 5 திங்கள்
மார்கழி 7 தன்
மார்கழி 16 ெவள்ளி
மார்கழி 19 திங்கள்
மார்கழி 21 தன்
மார்கழி 26 திங்கள்

20.12.2015
21.12.2015
23.12.2015
01.1.2016
04.1.2016
06.1.2016
11.1.2016

மாைல 6 - இர 9
மாைல 5:30 - இர 7:30
மாைல 5:30 தல் இர 8:30 வைர
மாைல 5:30 தல் இர 8:30 வைர
மாைல 6:30 தல் இர 10:30 வைர
மாைல 6:30 - இர 8:30
மாைல 6 - இர 8

தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

த ர் மஹா வியதீபாதம்
ைவதி தி சிரார்தம்:
வியதீபாதம்
டிசம்பர்: 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28

வழிபட உகந்த நாள்)

19.12.2015 சனி
28.12.2015 திங்
13.1.2016 தன்
ஜனவரி : 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
கர்ேபாட்டம் வக்கம் 29.12.2015 வியாழன் தல் 12.1.2016 ெசவ்வாய் வைர.
மா வாங்க 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 27
எ விடல் 4,6,7,12,14,17,19

ஏ
ட்ட 4,6,7,9,12,14,27
விைதவிைதக்க 4,5,7,12,16,17,27

மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் (தி க்கணிதம் & வாக்கியம்)
த.ேத
4
5
12
14
16
19
21

கிழைம
ஞாயி
திங்கள்
திங்கள்
தன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்

ஆ.ேத
20.12.2015
21.12.2015
28.12.2015
30.12.2015
01.01.2016
04.01.2016
06.01.2016

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

நட்
ேரவதி
அசுவினி
சம்
மகம்
உத்திரம்
சுவாதி
அ ஷம்

ேயா
அ
சி
சி
சி
சி
அ
சி

லக்
மகரம்
த ஸ்
மகரம்
கும்பம்
த ஸ்
கும்பம்
கும்பம்

ேநரம்
08:30 - 10:00
06:30 - 07:30
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30
06:30 - 07:30
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30

ஏகாதசி விரதம் ைவகுண்ட ேமாக்ஷதா ஏகாதசி : மார்கழி 5 திங்கள் 21.12.2015
ஏகாதசிகளில் மிக உயர்ந்த ஏகாதசியாக இ விளங்குகிற . சாந்திரமான மார்கசீ ஷ சுக்ல ஏகாதசியான
இன் விரதம் இ ந் ைவகுண்டவாசல் திறப்ைப கண் ற்றல் ேகாடி ண்ணியம் த ம், அறியாைமய
விலக்கும். இத்தினத்தில் பசுவிற்கு அகத்திகீைர ேகா ைம தவி ெவல்லம் கலந் தானம் ெசய்தல் நன் .
ேம ம் ஏைழ எளியவர்க க்கு உண வாங்கித தல், தானம் ெசய்தல் நன்
உத்பந்நா ஏகாதசி - கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி: மார்கழி 21 தன் 6.1.2016
விஷ் வின் உடலில் இ ந்
அசுரர்கைள மாய்க்க ேதான்றி ஏகாதசி ேதவியின் தினமான இன்
அ ேணாதயத்தில் ெப மாள ேசவித்தால் தீயசக்திக ம், தவறான சிந்தைனக ம் நம்ைம நாடா .
அனங்க திரிேயாதசி: மார்கழி 7 தன் கிழைம 23.12.2015
இத்தினத்தில்
விஷ் ைவ ம், ஸ்ரீல மிைய ம்
ைஜ ெசய்
ேவதபாட சாைலயில் படிக்கும்
மாணவர்க க்கு அன்னதானம் ெசய்வித்தால் தம்பதி ஒற் ைம ஓங்கும். இல்லத்தில் மகழ்ச்சி ெப கும்.
ப ர்ணமி
ப ர்ணமி மார்கழி 8 மற் ம் 9 ேததிகளில் இ ந்தா ம் 8ம் ேததியன்
நாளாகும். அன் தான் கிரிவலம் ெசல்ல உகந்தநாளாகும்.

தான் ெபௗர்ணமி

ைஜக்கு உகந்த

ஆ த்ரா அபிேஷகம் - தரிசனம் (ஆங்கில ேததி - இந்திய ேநரப்படி )
தி வாதிைர இ க்கும் 26.12.2015 சனிக்கிழைம அன் அதிகாைல 3 மணி அளவில் நடராஜ க்கு
அபிேஷக ம் சூரிேயாதத்தில் ஆ த்ரா தரிசன ம் தி க்ேகாவில்களில் அ ஷ்டிக்கப்ப ம். அன்
சாமி
றப்பா உண் .
திஸ்ேரஷ்டகா:
2016 ஜனவரி 1, 2, 3 ஆகிய ேததிகளில்
தாைதயர்க க்கு விேசஷமான தினங்களாகும். னித
ஸ்தலங்களில் குறிப்பாக சப்த ேமாட்ச்ச ஸ்தலங்களில் ஒன்றான காஞ்சி நகரில் உள்ள ேகாவில் குளத்தில் நீராடி
தர்பணம் ெசய் ேவதபாடசாைலக்கு அரிசி, வாைழக்காய் தானம் ெசய்தல் நன்
ெபாங்க க்கு ப த்தி, ைகத்தறி ஆைடகைள வாங்கி
தமிழக ஏைழ விவசாயி மற் ம் ஏைழ ெநசவாளிகளின் ஒ நாள் உணவிற்கு வழிெசய் ங்கள்

பரசுராம ஜயந்தி: மார்கழி 11 ஞாயி 27.12.2015
மகாவிஷ் வின் அவதாரங்களின் ஒன்றான பரசுராம ஜயந்தி நாளாகும் இன்
இ ந் பிரச்சன ெப மாைள தரிசத்தல் நன்
ஸ்ரீெதாண்டரடிப்ெபாடியாழ்வார் தி நாள் 7.1.2016 வியாழன் மார்கழி 22
ைவணவெதாண்டிற்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்த ஆழ்வாரின் பிரபந்தகைள படித்

அதிகாைலயில் விரதம்

இைறவைன அைடேவாம்.

ேபாகிப் பண்டிைக: மார்கழி 29ம் ேததி (14.1.2016) வியாழக்கிழைம
இந்திரைனப் ேபால் ெசழிப் டன் ேமன்ைம அைடய பைழயன கழித ம் திய குத ம் எ ம் நிைலயில்
நமக்கு ேதைவயற்ற நல்ல நிைலயில் உள்ள ெபா ட்கைள ஏைழக க்கு தானமாக த தல் என்பேத
இந்நாளின் ேநாக்கம்
அ

மத் ஜயந்தி: மார்கழி 24 சனிக்கிழைம 9.1.2016
லம் நட்சத்திரம் அமாவாைச கூடிய தினத்தில் இன் காைல அ மத்ஜயந்தி ைஜ ெசய்தல் நன் .
இந்தநாளில் “ஹ மான் சாலிஸா” அல்ல இராமாயணம் படித்தல் நன் . ைதரியத்ைத த வ ம் ேநாய்நீங்கும்
சஞ்சீவி ேபான்ற ஹ மனின் வழிபா
கூடாரவல்லி: மார்கழி 27 ெசவ்வாய் 12.1.2016
மார்கழி மாத ைஜயில் பாசுரம் பா தல்
டி
ம் நாளான இன்
விேசஷமாக ைஜகள் ெசய் பிரபந்த சாற்
ைற ெசய்வார்கள். இன்
டித் ெப மாைள மண டித்தநாள்.

ெப மாள் ேகாவில்களில் மிக ம்
தான் ஆண்டாள் தி ப்பாைவ பாடி

ராகு - ேக ெபயர்ச்சி
வாக்கியப்படி மார்கழி 23 (8.1.2016)ெவள்ளிக்கிழைம பகல் 12:32 மணி அளவில் ராகு, ேக
சிம்மம், கும்பத்திற்கும் ெபயர்ச்சி அைடகிற .
தி க்கணிதப்படி ராகு ேக ெபயர்ச்சி
நிஜ ராகு- ேக ெபயர்ச்சி மார்கழி 24 (9.1.2016) சனிக்கிழைம காைல 10:37
சராசரி ராகு-ேக ெபயர்ச்சி ைத 15 (29.1.2016) ெவள்ளிக்கிழைம இர 1:50
நில அண்ைமநிைல
சித்திைர ெசவ்வாய் அ கில்
நிஜ உத்திராயணம்
ேராகினி சந்திரன் அ கில்
மதி
ணர் சம் நிலவின் அ கில்
தன் மீஉயர்நிைல
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
மி சூரிய க்கு அண்ைமநிைல
சித்திைர அ கில் நில
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ேகட்ைட சுக்கிரன் அ கில்
ேகட்ைட அ கில் நில
சுக்கிரன் நில சமீபம்
சனி அ கில் நில
சனி சுக்கிரன் அ கில்
சூரிய நில சந்தி
தன் அ கில் நில
தன் சூரிய உள்இைண

Moon at perigee
Spica in conjunction with Mars
Solstice
Aldebaran in conjunction with Moon
Full Moon
Pollux in conjunction with Moon
Mercury at greatest elongation
Regulus in conjunction with Moon
Jupiter in conjunction with Moon
Moon at apogee
Earth at perihelion
Spica in conjunction with Moon
Mars in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Venus
Antares in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Venus
New Moon
Mercury in conjunction with Moon
Mercury in inferior conjunction

2015 Dec 21 15
2015 Dec 21 17
2015 Dec 22 10
2015 Dec 24 01
2015 Dec 25 17
2015 Dec 27 08
2015 Dec 29 09
2015 Dec 30 02
2015 Dec 31 23
2016 Jan 2 17
2016 Jan 3 04
2016 Jan 3 10
2016 Jan 4 00
2016 Jan 6 22
2016 Jan 7 05
2016 Jan 7 05
2016 Jan 7 10
2016 Jan 9 09
2016 Jan 10 07
2016 Jan 11 00
2016 Jan 14 20

368438.286 km
3.82° South
0.65° South
376265.888 km
11.21° North
19.7° East
2.69° North
1.46° North
404242.370 km
0.983304070 AU
4.73° South
1.49° South
6.46° South
9.54° South
3.10° South
3.31° South
0.09° South
379303.386 km
2.13° South
3.03° North
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