ைவகாசி மாத மடல் - மன்மத வ டம்
ைவகாசி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி15.5.2015 ெவள்ளி அன் காைல 10:38 மணி அளவில் ரிஷப ரவி பிரேவஸம்
(வாக்கியப்படி15.5.2015 ெவள்ளி காைல 10:17 மணி அளவில் ரிஷப ரவி பிரேவஸம்)
பள்ளிகூடம் திறக்க நல்ல நாள்
4.6.2015 வியாழன் காைல 8:45 ேமல் 10:45 மணிக்கு
ைஜ ெசய் பள்ளி வக்க நன்

ன்னர் த

ணா ர்த்தி, ஹயக்ரீவர்

ைவகாசி மாத சுபநாள் விளக்கம்
ைவகாசி 6 தன் 20.5.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ைவகாசி 21 வியாழன் 4.6.2015 சுபதினம் (வாஸ் நாள்)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 7 வியாழன் 21.5.2015
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர கணபதி
ேஹாமம் ெசய்ய நன் . (கிரஹப்பிரேவஸம் தவிர்க்க ம்)

வாஸ்

ேநரம் : காைல 8:54

தல் 10:24 மணி வைர.

(பரணி, கி த்திைக, ேராகினி, மி கசீ ஷம் ஆகிய
நட்சத்திரத்தினர் வாஸ் ைஜ தவிர்க்க ம்)

ைவகாசி 22 ெவள்ளி 5.6.2015
மாைல 6:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 8 ெவள்ளி 22.5.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
(கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக)
ைவகாசி 11 திங்கள் 25.5.2015
அதிகாைல தல் காைல 9:30 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய
நன் .(காைல 9:30 மணிக்கு ேமல் அஷ்டமி)
ைவகாசி 13 தன் 27.5.2015
மாைல 3 மணிக்கு ேமல் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 14 வியாழன் 28.5.2015
பகல் 11:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 15 ெவள்ளி 29.5.2015
காைல 7:14 மணி அளவில் அக்னி நட்சத்திர டி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் கிரஹப்பிரேவஸம்
உட்பட அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ைவகாசி 17 ஞாயி 31.5.2015 (சூரிய உதயம் பின் கரிநாள்)
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவசம் நன் .
ெத ங்கர்க க்கு மாைல 6 மணி வைர நன்

ைவகாசி 24 ஞாயி 7.6.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 4 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 25 திங்கள் 8.6.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .(ெநல் தானம்
ெசய் பின் சுபம் வக்கம்),கணபதி ேஹாமம் நன்
(கிரஹப்பிரேவஸம் தவிர்க்க ம்)
ைவகாசி 28 வியாழன் 11.6.2015 சுபதினம்
காைல 7:30 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் சுபம் தினம்
ைவகாசி 29 ெவள்ளி 12.6.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ைவகாசி 32 திங்கள் 15.6.2015
காைல 6:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் நன் .

திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்
29.5.2015 ெவள்ளி
31.5.2015 ஞாயி
4.6.2015 வியாழன்
7.6.2015 ஞாயி
11.6.2015 வியாழன்
12.6.2015 ெவள்ளி

அதிகாைல 4:50 மணி தல் காைல 10:30 மணி வைர
அதிகாைல 4:45 தல் காைல 5:45 மணி வைர (காைல 5:45 மணிக்கு ேமல் கரிநாள்)
காைல 7:30 மணி தல் காைல 10:45 மணி வைர
அதிகாைல 4:15 தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 8:30 - 10:30 மணி வைர
காைல 7:30 மணி தல் பகல் 10:15 மணி வைர
அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 10:15 மணி வைர

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
20.5.2015 தன்
21.5.2015 வியாழன்
22.5.2015 ெவள்ளி

25.5.2015 திங்கள்
29.5.2015 ெவள்ளி
31.5.2015 ஞாயி

4.6.2015 வியாழன்
7.6.2015 ஞாயி
8.6.2015 திங்கள்

11.6.2015 வியாழன்
12.6.2015 ெவள்ளி
15.6.2015 திங்கள்

3 பிரேதாஷங்கள் 2 சிவராத்திரி வ ம் சிவனடியார்களின் மாதமி

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
20.5.2015 தன்
22.5.2015 ெவள்ளி
27.5.2015 தன்
28.5.2015 வியாழன்
29.5.2015 ெவள்ளி

4.6.2015 வியாழன்
5.6.2015 ெவள்ளி
8.6.2015 திங்கள்
11.6.2015 வியாழன்
12.6.2015 ெவள்ளி

19.5.2015
ெசவ்வாய்

சந்திர உதயம் 06:40
அஸ்தமனம்: 19:43

விரதாதி நாட்கள்
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
அமாவாைச
சுக்ல ச ர்த்தி
சுக்ல சஷ்டி
சுக்ல ஏகாதசி
சுக்ல பிரேதாஷம்
ெபௗர்ணமி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
சுக்ல ஏகாதசி

15.5.2015 ெவள்ளி
16.5.2015 சனி
17.5.2015 ஞாயி
21.5.2015 வியாழன்
23.5.2015 சனி
29.5.2015 ெவள்ளி
31.5.2015 ஞாயி
2.6.2015 ெசவ்வாய்
5.6.2015 ெவள்ளி
12.6.2015 ெவள்ளி

கி ஷ்ண பிரேதாஷம்14.6.2015 ஞாயி
சிவராத்திரி
14.6.2015 ஞாயி
கி த்திைக
18.5.2015 திங்கள்
சிரவணம்
7.6.2015 ஞாயி
ைவகாசி விசாகம் 1.6.2015 திங்கள்
சந்திர தரிசனம்
19.5.2015 ெசவ்வாய்
ைவதி தி
8.6.2015 திங்கள்
வியதீபாதம்
29.5.2015 ெவள்ளி
மாஸபிறப் தர்பணம் 15.5.2015 ெவள்ளி
ேசாம அமாவாைச 18.5.2015 திங்கள் (9:40 amவைர)

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
20.5.2015 தன்
22.5.2015 ெவள்ளி
25.5.2015 திங்கள்
27.5.2015 தன்
28.5.2015 வியாழன்
29.5.2015 ெவள்ளி
31.5.2015 ஞாயி
4.6.2015 வியாழன்
5.6.2015 ெவள்ளி
7.6.2015 ஞாயி
8.6.2015 திங்கள்
11.6.2015 வியாழன்
12.6.2015 ெவள்ளி
15.6.2015 திங்கள்

சாந்தி

அதிகாைல 5:30 - காைல 7:30, காைல 9:30 - 11:30, பிற்பகல் 2 - 3:45, இர 10:30 - இர 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 5:30 - 10:30, பகல் 1:45 - 3, இர 10:30 - இர 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 5 - காைல 7:30 மணி வைர.
பிற்பகல் 3 மணி தல் பிற்பகல் 3:20 மணி வைர.
பகல் 1:30 - 1:40 மணி வைர (நிஜ ராகு காலம் வக்கம் பகல் 1:40), இர 9:30 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4:50 - 10:30, பகல் 1:15 - 3, இர 9:45 - இர 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4:45 - காைல 5:45 மணி வைர (காைல 5:45 மணிக்கு ேமல் கரிநாள்)
காைல 7:30 - 10:45 மணி வைர, பிற்பகல் 1 - 1:30, மாைல 5 - 7:15, இர 9:30 - இர 11 மணி வைர.
மாைல 5 - 7, இர 9:15 - இர 11 மணி வைர.
அதிகாைல 4:15 - 6:15, காைல 8:30 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - பிற்பகல் 2:40 மணி வைர.
அதிகாைல 4 - 7:30 மணி, பிற்பகல் 12:30 - 2:30, மாைல 4:45 - 7, இர 9 மணி தல் இர 10:45 மணி வைர.
காைல 7:30 - பகல் 10:15, பகல் 12:30 - 1:30, மாைல 4:30 - 6:45, இர 9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4 - 10:15, மாைல 4:30 - 6:40, இர 9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9 - 10:30, பிற்பகல் 12 - 2 , இர 8:30 - இர 10:30 மணி வைர.

கூர்த்தம்

20.5.2015 தன்
22.5.2015 ெவள்ளி
28.5.2015 வியாழன்
4.6.2015 வியாழன்
5.6.2015 ெவள்ளி
8.6.2015 திங்கள்
11.6.2015 வியாழன்
12.6.2015 ெவள்ளி
15.6.2015 திங்கள்

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

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

தளம் ேபா தல், தைலவாசல் நி த்தல் தி
டிஇறக்கம் - காதணி
29.5.2015 ெவள்ளி
காைல 6 - 10:30, பகல் 1:15 - 3
4.6.2015 வியாழன்
காைல 7:30 - 10:45 மணி வைர, பிற்பகல் 1 - 1:30
7.6.2015 ஞாயி
காைல 6 - 6:15, காைல 8:30 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - பிற்பகல் 2:40 மணி வைர.
8.6.2015 திங்கள்
காைல 6 - 7:30 மணி, பிற்பகல் 12:30 - 2:30,
11.6.2015 வியாழன் காைல 7:30 - பகல் 10:15, பகல் 12:30 - 1:30, மாைல 4:30 - 6.
12.6.2015 ெவள்ளி
காைல 6 - 10:15, மாைல 4:30 - 6:40
15.6.2015 திங்கள்
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9 - 10:30, பிற்பகல் 12 - 2
விவசாய பணிகள்:
மா வாங்க : ைவகாசி 6.8,14,15,21.24. 25
எ விடல்
: ைவகாசி 6,8,14,15,21

ஏ
ட்ட
: ைவகாசி 6, 14,15, 24, 25
விைதவிைதக்க : ைவகாசி 6,8,15,21,24,25

ேசாம வார அமாவாைச ைவகாசி 4 (18.5.2015) திங்கள் - உதயம் தல் காைல 9:40 மணி வைர
திங்கட்கிழைம ம் அமாவாைச ம் ேச ம் நாளில் பிரம்ம, விஷ் , சிவைன தியானித் அரசமரத்ைத உதயத்தில் சுற்றிவரின்
குழந்ைதச்ெசல்வம் கூ ம், நல்ல சந்ததி அைம ம்.
அரசமரத்ைத சுற் ம் ெபா
“ லேதா பிரம்ம பாய

கூறேவண்டிய ஸ்ேலாகம்

மத்யேதா விஷ்
பிேண
அக்ரத்ச் சிவ பாய
வி க்ஷ ராஜாயேத நம:”

(ெபா ள்: ேவரில் பிரம்மா, இைடயில் விஷ்
உன்ைன ேபாற்றி வணங்குகிேறன்.)

, ேமல்பகுதியில் சிவனின் வடிவமாக இ க்கும் மரங்களின் தைலவனாக இ க்கும் அரசமரேம

ைவகாசி - தி க்கணித சுப கூர்த்த நாட்கள்
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
திதி
1
ெவள்ளி 15.05.2015
ேத. வாதசி
6
தன்
20.05.2015
வ.தி திைய
6
தன்
20.05.2015
வ.தி திைய
8
ெவள்ளி 22.05.2015
வ.பஞ்சமி
8
ெவள்ளி 22.05.2015
வ.பஞ்சமி
15
ெவள்ளி 29.05.2015
வ.ஏகாதசி
15
ெவள்ளி 29.05.2015
வ.ஏகாதசி
21
வியாழன் 04.06.2015
ேத. விதிைய
24
ஞாயி
07.06.2015
ேத.பஞ்சமி
25
திங்கள்
08.06.2015
ேத.சஷ்டி
28
வியாழன் 11.06.2015
ேத.தசமி
29
ெவள்ளி 12.06.2015
ேத.ஏகாதசி
32
திங்கள்
15.06.2015
ேத.ச ர்தசி

வாக்கியப்படி

நட்
ேரவதி
மி கசீ ஷம்
மி கசீ ஷம்
னர் சம்
னர் சம்
அஸ்தம்
அஸ்தம்
லம்
தி ஓணம்
அவிட்டம்
உத்திரட்டாதி
ேரவதி
ேராகினி

ேயா
சி
சி
சி
சி
சி
அ
அ
சி
அ
சி
சி
சி
அ

லக்
மி னம்
ரிஷபம்
கடகம்
ரிஷபம்
மி னம்
ரிஷபம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்

ேநரம்
07:50 - 09:00
06:30 - 07:29
10:00 - 11:00
05:45 - 07:15
08:00 - 09:00
06:00 - 07:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:30
09:00 - 10:00
06:00 - 07:30
09:00 - 10:24
08:12 - 09:00
09:00 - 10:00

கூர்த்தநாட்கள்: 1,6,8,15,21,24,25,28,29

சுக்ல பட்ச ஏகாதசி ைவகாசி 15 (29.5.2015) ெவள்ளி
இ நிர்ஜலா(பீமேஸனீ) ஏகாதசியாகும் இன் ெப மாைள விரதம் இ ந்
வழிபட்ட பலன் கிட் ம் அளவிற்கு மகத்தானதாகும்.
கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி: ைவகாசி 29 (12.6.2015) ெவள்ளி

காைலயில் வழிபட்டால் அைனத்

ஏகாதசிகைள ம்

அபரா ஏகாதசி

இத்தினத்தில் காைலயில் விரதம் இ ந்
மகாவிஷ் ைவ வணங்கினால் பயம் நீங்கும். இரவில் அல ம், பயப்ப ம்
குழந்ைதக க்காக இன் விஷ்
காயத்ரிைய ஜபித்தல் நன் .
பிரேதாஷம்:
ைவகாசி 1 (15.5.2015) ெவள்ளி,
ன் பிரேதாஷங்க டன் சிவன ள்

ைவகாசி 17 (31.5.2015) ஞாயி ,
ைவகாசி 31 (14.6.2015) ஞாயி .
ைமயான மாதமாக இம்மாதம் விளங்குகிற

சிவராத்திரி விரதம்: ைவகாசி 2 (16.5.2015) சனி, ைவகாசி 31 (14.6.2015) ஞாயி
இம்மாதத்தில் இரண் சிவராத்திரிகள் வ வ
ேநாய்நீங்கி நலம்ெபறலாம்.

மிக ம் விேசஷமானதாகும். இத்தினங்களில் விரதம் இ ந்

சிவைன வழிபட

சிரவண விரதம்: ைவகாசி 24 (7.6.2015) ஞாயி
இன்

விரதம் இ ந்

ெப மாைள (ஹயக்ரீவர்) வழிபட்

கல்வியில் உயர்வைடயலாம்

சந்திர தரிசனம் ெசய்ய ேவண்டிய நாட்கள்: ைவகாசி 5 (19.5.2015) ெசவ்வாய்
அமாவாைசக்கு பின்னர் வானில் ேதான் ம் வளர்பிைற சந்திரைன ேமற்கு திைசயில் சூரிய மைற க்கு பின்னர் கண்
வணங்குதல் நன் .
ைவகாசி விசாகம்: 18 (1.6.2015) திங்கள்
கன் அவதாரதி நாளான இன் அ பைடவீ களில் பக்தர்கள் காவடி எ த்
ேகாவில்களில் ம நாள் ப ர்னமி அன் ைவகாசி விசாகத்ைத கைடபிடிப்பார்கள்

தமிழ்கட ள்

ெபௗர்ணமி விரதம்: ைவகாசி 19 (2.6.2015) ெசவ்வாய்
அம்ம க்கு விரதம் இ ந் மாைலயில் தரிசித்தால் மங்களம் ெபாங்கும் ேம ம் இன்
வணங்கினால் பிணி நீங்கி உடல் நலம்ெப ம்.
கிரிவலம்: 18 (1.6.2015) திங்கள் இர நன்

கைன வணங்குவர். சில

தி ப் கழ் பாடி

கப்ெப மாைன

கி த்திைக: ைவகாசி 4 (18.5.2015) திங்கள், ைவகாசி 31 (14.6.2015) ஞாயி
இம்மாதத்தில் இரண் கி த்திைககள் வ கிற . இ தியில் வ ம் கி த்திைகேய “ைவகாசி கி த்திைக” ஆகும்.
ஆயி ம் ன்னர் வ ம் அதிக கி த்திைக அன் ம்
க க்கு அபிேஷக ஆராதைன நைடெப ம்.
ஐவர் தி நட்சத்திர தினங்கள்:
ஸ்ரீ ேசக்கிழார் சுவாமிகள்: ைவகாசி 9 (23.5.2015)சனி
ெபரிய ராணத்ைத அளித்த ேசக்கிழார்ெப மா க்கு அைனத்
சிவாலயங்களி ம் மற் ம் ெசன்ைன அ கில் உள்ள
குன்றத் ரில் அவர தி க்ேகாவிலி ம் சிறப்பான வழிபா கள் நைடெப ம்.
ஸ்ரீ தி ஞானசம்பந்தர் ைவகாசி 21 (4.6.2015) வியாழன்
சீர்காழியில் பிறந் அ தநிைலயில் உைமயாளிடேம ஞானப்பால் குடித் ேதவாரத்ைத தமி க்கு அளித்த ஞானெகா ந்தனின்
தி நாள் இன் ெவகுவிமர்ைசயாக அைனத் சிவத்தலங்களி ம் அவரின் தி
வத்திற்கு அபிேஷகங்க ம், தி வீதிஉலா ம்
நைடெப ம். தமிழ் சான்ேறார் தி மைற ஓதி சிவைன ேபாற்றி க ம் நாட்களில் இன்
க்கியமான நாளாகும்.
ஸ்ரீநம்மாழ்வார் தி நாள் ைவகாசி 18 (1.6.2015) திங்கள்
த் க்குடி மாவட்ட ஆழ்வார் தி நகரியில் பிறந்தவர். இவர் ைவணவ ெநறிையப் பின்பற்றி பக்தியில் சிறந் விளங்கியவர் நான்கு
ேவதங்கைளேய தீந்தமிழில் பாடி "ேவதம் தமிழ் ெசய்த மாறன்" என்ேற கழப்ப கிறார். கம்பர் இயற்றிய "சடேகாபர் அந்தாதி" எ ம்
லின் தைலவ ம் இச்சடேகாபேன ஆவார்.
ஸ்ரீகூர்ம ஜயந்தி: ைவகாசி 30 (13.6.2015) சனி
மகாவிஷ்
தன பத் அவதாரங்களில் இரண்டாம் அவதாரமாக ஆைம(கூர்ம) அவதாரம் எ த்தநாளாகும். தி பாற்கடைலக்
கைடைகயில் ேம மைலக்கு அடியில் பிடிமானத்திற்காகத் தி மால் ஆைமயாக இ ந்தார்.
காலைபரவ அஷ்டமி: ைவகாசி 26 (9.6.2015) ெசவ்வாய்க்கிழைம
பகவதாஷ்டமி என அைழக்கப்ப ம் இன் சிவைன ம் பின்னர் காலைபரவைர ம் வழிபட்டால் தீராக்கடன் ெதால்ைல குைற ம்
நரசிம்ம ஜயந்தி: ைவகாசி 18 (1.6.2015) திங்கட்கிழைம
பகவான் விஷ்
தன் பரமபக்தனான பிரகலாதைனக் காத் இரணியன் என்ற ெகாடிய அரக்கைன வதம்ெசய்ய எ த்த
அவதாரேம நரசிம்ம அவதாரமாகும். தசாவதாரங்களில் இ நான்காம் அவதாரம். இன் விரதம் இ ந் ெப மாைள வழிபட்டால்
ேகாபம் நீங்கி மனம் சாந்தமைட ம். சுவாதி (அவதார) நட்சத்திர அடிப்பைடயில் ன்னாள் (31.5.2015 - ஞாயி ) நரசிம்ம ஜயந்தி
ன்னாக ெகௗரிவிரதம்: ைவகாசி 5 (19.5.2015) ெசவ்வாய்
அம்பாைள

தித்

விரதம் இ ந்

ளசிமாைல சாற்றினால் ேநாய் நீங்கி சுகம் கிட் ம்

ரம்பா தி திைய, கதலி ெகௗரி விரதம்: ைவகாசி 6 (20.5.2015) தன்
அம்மைன குங்குமப் தீர்த்தால் அபிேஷகம் ெசய்திடின் ெபண்க க்கு அழகு வசீகரம் கூ ம். கன்னிப்ெபண்க
பாக்கியம் ஏற்ப ம். கப்ப நீங்கி அழகுற இ க்க அம்மன் சன்னதியில் ல்லிதா சஹஸ்ரநாம்ம் படித்தல் நன்
வடசாவித்திரி விரதம்: ைவகாசி

க்கு தி மண

19 2.6.2015 ெசவ்வாய்

ேநா ற்ற கணவன் நலம் ெபற ம் தீர்க்க சுமங்கலியாக இ க்க இன்
ெசய்
ர்ைகைய வழிப தல் நன் .

விரதம் இ ந் ம். எ ைமக்கு ேகா ைம தவி

தானம்

மாவதீ ஜயந்தி: (ைவகாசி மாதம் 11ம் ேததி (25.5.2015) திங்கட்கிழைம
பராசக்தியின் பத்
நீங்கும்
பா

வடிவ (தசாமஹாவித்யா) ஆற்றல்களில் ஏழாவதாக ேதான் ம்

மாவதிைய (காளிைய) வழிப வதால் எமபயம்

சப்தமி: ைவகாசி 10 (24.5.2015) ஞாயி

ஞாயிற் க்கிழைமயில் சப்தமி திதி வ ம் நாளன்
ஆற்ற ம் கிட் ம்.

சூரியைன தரிசித்

மாைலயில் சிவ-விஷ்

ைவ வனங்கினால் அறி ம்,

அமாவாைச: ைவகாசி 3 (17.5.2015) ஞாயி
ஞாயி அன் பகல் 11:59 மணிக்கு ேமல் அமாவாைச பிறந்
அன் தான் சர்வ அமாவாைச வழிபடேவண் ம்.

ம நாள் திங்கள் காைல 9:43 வைரதான் உள்ள

எனேவ ஞாயி

தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

ைவகாசி: 1,3,4,7,11,15,19,20,25,26,30,32
காந்த ண்ய தினம்
ைவகாசி 1 (15.5.2015) ெவள்ளி அன்
ெசய்
ன்ேனார்வழிபா நன்

நான்கு

கங்களில் ஒன்றான

வாபர

காந்தம்

வங்கியநாள் இந்நாளில் தர்பணம்

வியதீபாத சிரார்த்தம் ைவகாசி 15 (29.5.2015) ெவள்ளிக்கிழைம
மத்திேரைகக்கு இைணயாக நிராயண நிைலயில் சூரிய ம், சந்திர ம் வ ம்நாள். இன்
பைடயல் இட் வழிபா ெசய்தல் நன்

தாைதயர்க

க்கு தர்பணம்,

ெபௗச்சய மன்வாதி ண்ணிய நாள்: ைவகாசி 19 (2.6.2015) ெசவ்வாய்
இன் காைல தர்பணம் தாைதயர் வழிபா நன்
ைவதி தி சிரார்த்த தினங்கள் : ைவகாசி 25 (8.6.2015) திங்கள்
மியின் வட, ெதன் திைசக்கு இைணயாக நிராயண நிைலயில் சூரிய ம், சந்திர ம் வ ம்நாள். இன்
தர்பணம், பைடயல் இட் வழிபா ெசய்தல் நன்
ஷடசீதி ன்யகாலம்:
ஆனிமாத பிறப் தி க்கணிதப்படி 15.6.2015 திங்கள் மாைல 5:12 மணி (வாக்கியப்படி இர
தர்பணம் ைவகாசி மாத கைடசிநாளில் ெசய்யேவண் ம்

தாைதயர்க

7:57 மணி) எனேவ மாத ன்யகால

வானியல் தகவல்
நில
மிக்கு அ கில்
சூரிய-சந்திர சந்தி
ெசவ்வாய் நில ேசர்ைக
ேராகினி நில ேசர்ைக
தன் நில ேசர்ைக
ெவள்ளி நில ேசர்ைக
னர் சம் நில ேசர்ைக
சனி எதிர்நிைல
கு நில ேசர்ைக
மகம் நில ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைல
ேராகினி ெசவ்வாய் ேசர்ைக
ெசவ்வாய் தன் ேசர்ைக
ேராகினி தன் ேசர்ைக
சித்திைர நில ேசர்ைக
தன் சூரிய உள்சந்திப்
னர் சம் சுக்கிர ேசர்ைக
சனி நில ேசர்ைக
ேகட்ைட நில ேசர்ைக
சுக்கிரன் மீஉயர்நிைல
நில
மிக்கு அ கில்
ெசவ்வாய் சூரிய சந்திப்
தன் நில ேசர்ைக
ேராகினி நில ேசர்ைக

Moon at perigee
2015 May 15 06
New Moon
2015 May 18 10
Mars in conjunction with Moon
2015 May 18 21
Aldebaran in conjunction with Moon
2015 May 19 08
Mercury in conjunction with Moon
2015 May 19 12
Venus in conjunction with Moon
2015 May 22 00
Pollux in conjunction with Moon
2015 May 22 19
Saturn at opposition
2015 May 23 07
Jupiter in conjunction with Moon
2015 May 24 13
Regulus in conjunction with Moon
2015 May 25 17
Moon at apogee
2015 May 27 04
Aldebaran in conjunction with Mars
2015 May 27 20
Mars in conjunction with Mercury
2015 May 27 21
Aldebaran in conjunction with Mercury 2015 May 27 23
Spica in conjunction with Moon
2015 May 30 01
Mercury in inferior conjunction
2015 May 30 22
Pollux in conjunction with Venus
2015 May 30 23
Saturn in conjunction with Moon
2015 Jun 2 01
Antares in conjunction with Moon
2015 Jun 2 16
Venus at greatest elongation
2015 Jun 7 00
Moon at perigee
2015 Jun 10 10
Mars in conjunction with Sun
2015 Jun 14 21
Mercury in conjunction with Moon
2015 Jun 15 08
Aldebaran in conjunction with Moon
2015 Jun 15 17

366053.046 km
371883.209 km
4.65° North
0.98° South
5.70° North
7.89° North
11.77° North
5.13° North
3.80° North
404211.353 km
5.99° South
1.69° North
4.28° South
3.58° South
2.08° South
4.08° North
1.89° South
9.09° South
45.4° East
369724.733 km
0.62° North
0.04° North
0.98° South

15.6.2015 அன் அதிகாைல 5:33 தல் 9:36 வைர நிலவால் தன் மைறக்கப்ப ம். இந்த அறிய வானியல் நிகழ்ைவ வானம் ெதளிவாக
இ க்கும் நிைலயில் இந்திய ெதன் ைன ெப ங்கடல் மற் ம் இலங்ைகயின் ெதன் ைனயில் சூரிய உதயத்தில் சிலநிமிடம் காணலாம்

பா
பைழய தாம்பரம் பரம்பைர

சரவண சர்மா
ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம்
எண்9, 4வ ெத , கல்யாண நகர், தாம்பரம், ெசன்ைன 45
ைகேபசி: 98403 69677 ( ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்)
மின்னஞ்சல்:prohithar@gmail.com
ேராகிதர் ேசைவ இைணயம்: http://www.prohithar.com
பஞ்சாங்க ேசைவ இைணயம்:http://www.thanigaipanchangam.com
குறிப் : பஞ்சாங்க அச்சு பிைழகள் குறித்த சிறப்

க்கு

பக்கம் பார்ைவயிட

ம்

