ஆனி மாத மடல் -

ன் கி வ டம் (2016)

ஆனி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 14.06.2016 ெசவ்வாய்அன் இர 11:21 மணிக்கு மி னம் ரவி பிரேவஸம்.
வாக்கியப்படி: 15.06.2016 தன் அன் அதிகாைல 02:22 மணிக்கு மி னம் ரவி பிரேவஸம்.

ேபாதாயன அமாவாைச: 3.7.2016 ஞாயி

(ஆனி 19)

தி க்கணிதப்படி ஆனி 19 ஞாயி அன் ச ர்தசி திதி 4ம் ஜாமத்தில் அமாவாைசயின் ெதாடர் ம், அ த்த நாள் சுக்ல பிரதைம
அஸ்தமன காலத்தில் விதிைய திதியின் ெதாடர் இ ப்பதால் ஞாயி அன் ேபாதாயன ைற கைடபிடிப்பவர்க க்கு அமாவாைச
ஆகும் மற்றவர்க க்கு அ த்தநாள் திங்கள் அன் ேசாமவார அமாவாைசயாகும்.
ேபாதாயன இஷ்டி : ஆனி 20 திங்கள்(4.7.2016) மற்றவர்க

க்கு 5.7.2016 ெசவ்வாய் அன்

இஷ்டி

சனிப்பிரேதாஷம்: ஆனி 18 (2.7.2016) சனி
ேதய்பிைறயில் வ ம் சனிப்பிரேதாஷம் மிக ம் விேசஷமானதாகும். அன் சிவராத்திரி ம் ேசர்ந் வ வ மிக ம் சிறப்பான
நாளாகும். ரிஷப இராசியினர் அன் தவறாமல் பால், அரிசி, நல்ெலண்ெணய் ஆகியவற்ைற தங்கள் வசதிக்ேகற்ப ஆதரவற்ேறார்
இல்லத்தில் தானம் ெசய்வ மிக ம் உகந்ததாகும்.
ேஜஷ்டாபிேஷகம்: ஆனி 5 ஞாயி

(19.6.2016)

ேஜஷ்ட மாஸம், ேஜஷ்டா (ேகட்ைட) ந திரம் கூடிய தினம் சிவ க்கு சிறப் தினமாகும். இத்தினத்தில் சிவ க்கு
ேஜஷ்டாபிேஷகம் எ ம் ெபயரில் சிறப்பான அபிேஷக ஆராதைன ெசய்யப்ப ம். இம் ைற ஞாயிற் க்கிழைமயில் வந்தி ப்ப மிக ம்
சிறப்பான நாளாகும்.
குறிப்பாக தைலப்பிரசவத்தில் பிறந்த ஆண் மற் ம் ெபண், ேகட்ைட ந த்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். தற்ெபா
தைலமகனாக( த்தவராக) இ ப்வர்கள் இத்தினத்தில் தவறாமல் சிவைன தித் வழிபட உகந்த நாளாகும்.

வீட்டின்

வடசாவித்திரி விரதம்: ஆனி 6 திங்கள் (20.6.2016)
ேநா ற்ற கணவன் நலம் ெபற ம் தீர்க்க சுமங்கலியாக இ க்க இன் விரதம் இ ந் ம். எமதர்ம ராஜைன நிைனத்
மாட்டிற்கு ேகா ைம தவி தானம் ெசய் ம் மாைலயில் ர்ைகைய வழிப தல் நன் .

எ ைம

அபரா ஏகாதசி: ஆனி 16 வியாழன் (30.6.2016)
அபரா ஏகாதசி : சாந்திரமான ஆனி (ேஜஷ்ட ) மாத ேதய்பிைற ஏகாதசி விரதமானத் அபைர ஏகாதசி என் கூ வர். “அபைர”
என்றால் மற்ெறான் என் ெபா ள். சூழ்நிைலக்காரணமாக வி ப்பம் இன்றி களவா தல், ெபாய் ேபசுதல், ன் றத்தல் ேபான்ற
பாவங்க க்கு பிராயச்சித்தம் ெசய்ய தி விக்ரமைர (விஷ் ) இத்தினத்தில் வழிப தல் நன் .
கூர்ம ெஜயந்தி : ஆனி 17 ெவள்ளி (1.7.2016)
மகாவிஷ்
தன பத் அவதாரங்களில் இரண்டாம் அவதாரமாக ஆைம(கூர்ம) அவதாரம் எ த்தநாளாகும். தி பாற்கடைலக்
கைடைகயில் ேம மைலக்கு அடியில் பிடிமானத்திற்காகத் தி மால் ஆைமயாக இ ந்தார்.
அமிர்தல

மி விரதம்: ஆனி 22 தன் (6.7.2016)

ேநாய் நீக்கி சாகாவரம் த ம் அமிர்தம் ேபான் அ ள்பாலிக்கும் அமிர்த ல மிைய வணங்குவதால் ேநாய்ெநாடி நீங்க நலம்
ெபறலாம். தி க்கைட ர் அமிர்தநாராயண ெப மாள் ஆலயத்தின் இைறவியான அமிர்தவல்லிதாயாைர தரிசனம் ெசய்தல் நன்
ஸ்கந்த பஞ்சமி ஆனி 25 சனிக்கிழைம (9.7.2016)
பஞ்சமி திதி மாத்யானகாலத்தில் ர்ண வியாப்தி உள்ளதால் இத்தினத்தில்தான் ஸ்கந்த பஞ்சமி நாக ைஜ ெசய்ய ேவண் ம்
இந்நாளில் விரதம் இ ந்
கைன தி ப் கழால் தித் , நாக ைஜ, சர்ப ேதாஷ சாந்தி ெசய்ய மிக ம் உகந்தநாளாகும்.
ஜாதகத்தில் சர்ப ேதாஷம் உள்ளவர்கள் இத்தினத்தில் அண்ணா உயிரியல் ங்காவில் உள்ள நாகத்தின் ஓ நாள் பராமரிப்
ெசலவிற்கு தானம் ெசய்தல் நன் .

சமீெகௗரி விரதம்: ஆனி 25 சனிக்கிழைம (9.7.2016)
பிரிந் வா ம் தம்பதிகள் ஒன்
ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்தல் நன் .
குமார சஷ்டி : ஆனி 26 ஞாயி

ேசர வன்னி மரத்தடியில் அமர்ந்

(10.7.2016) - (வாக்கிய பஞ்சாங்க

அம்மைன

ர்ைக அஷ்ேடாத்திரம், அபிராமி அந்தாதி

தித்

ைறயில் மா தல் இ க்கும்)

சாந்திரமான ஆடி (ஆஷாடம்) மாத சுக்ல சஷ்டி விரதமான “ குமார சஷ்டி” என் அைழக்கப்ப கிற . தமிழ் கட ள் அழகன்
குமரைன இன் வணங்கி ஸ்கந்த சஷ்டி, தி ப் கழ் பாடி தித்தால் குழந்ைத இன்ைம நீங்கி மக்கட்ெசல்வம் கிட் ம்.
ஆனித்தி மஞ்சனம்: ஆனி 26 ஞாயி

10.7.2016

தி வாவ
ைற ஆதின ெவளியீ ப்படி ஆனி மாதத்தில் உத்திரம் நட்சத்திரம் இ க்கும் நாளில் ந இர க்குப்பின் ன் மணி
அளவில் நடராஜ க்கு நைடெப ம் அபிேஷகம் (இ
அநாகத
ைஜயாக ம், சாயரைக்ஷ
ைஜயாக ம் ெகாள்ளப்ப ம்)
ஆனித்தி மஞ்சன ெப விழா
சக்கரத்தாழ்வார் ெஜயந்தி: ஆனி 28 ெசவ்வாய் (12.7.2016)
சுதர்ஸனர் என் ம் சக்கரத்தாழ்வார் என் ம் ேபாற்றப்ப ம் தி மாலின் ஆ தமான சக்கரம் ஸ்வ பமான பகவனின் ெஜயந்தி
நாளான இன் சுதர்ஸன மந்திரத்ைத ஜபித்தால். எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்கி சுகம் கிட் ம். தி ஷ்டி விலகும். சுதர்ஸன ேஹாமம்
ெசய்ய மிக ம் உகந்த நாளாகும்
நிஜத

ணாயனம்

Solstice 2016 Jun 21

சூரியன் நிஜமான தன
ெதன்பயணத்ைத 21.6.2016 அன்
காைல 4 மணி 4 நிமிடத்திற்கு
வங்குகிறார். இதன்
அடிப்பைடயில்தான் மியில் ப வநிைலகள் மா ம். பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிடிப்ப ம் த ணாயனத்திற்கும் உண்ைமயான அறிவியல்
ர்வமான த ணாயனத்திற்கும்( சூரிய ெதன்பயணம் - Solstice)21 நாட்கள் ேவ பா உள்ள . இ அயனாம்சத்ைத ம், நட்சத்திர
பின்னணிைய ம் மட் ேம க த்தில் ெகாண் பஞ்சாங்கம் கணிப்பதால் வ ம் ேவ பாடாகும்.
ப ர்ணமி ஆனி 5 ஞாயி

(19.5.2016)

ப ர்ணமி ஆனி 5 மற் ம் 6 ேததிகளில் இ ந்தா ம் ஞாயி சந்திேராதயத்தில் உள்ள நாேள ப ர்ணமிக்கு உகந்தநாளாகும்.
ேம ம் ஆனி (ேஜஷ்ட) மாதத்தில் ேகட்ைட நட்சத்திரத் டன் இ க்கும் ப ர்ணமிேய மிக ம் சிறந்த நாளாகும்.
ப ர்ணமி ஆபாரன்ன காலத்தில் இ க்கும் ஆனி 6 திங்கள் அன்

ப ர்ணமி சிரார்த(ெதவசம்) திதி ெசய்ய ேவண் ம்

ஆனி மாத சுபநாள் விளக்கம்
ஆனி 2 வியாழன் 16.6.2016
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் ம் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .
ஆனி 8 தன் 22.6.2016
காைல 8:31 மணி தல் நாள்

காைல 8:10 மணி
ெசய்ய நன் .

தல் மதியம் 12:44 மணி வைர சுபம்

ஆனி 19 ஞாயி 3.7.2016 ேபாதாயன அமாவாைச
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர நன் . (அ த்த
நாள் அமாவாைச)

வ ம் நன் .

ஆனி 9 வியாழன் 23.6.2016 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
நாள்
வ ம் நன் . சுபம் ெசய் ம் ன் கடைல தானம்

ஆனி 20 திங்கள் 4.7.2016
ேசாமவார அமாவாைச: குழந்ைத ேப ேவண்டி
அரசமரத்ைத சுற்றி வழிபட உகந்த நாள்

ஆனி 10 ெவள்ளி 24.6.2016 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 - 6 நன் . காைல 9:25 தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆனி 22 தன் 6.7.2016
அதிகாைல தல் மாைல 5 மணி வைர சுபம் ெசய்ய
நன் .

ஆனி 12 ஞாயி 26.6.2016
அதிகாைல தல் காைல 8:56 வைர அைனத்
ெசய்ய நன் .

ஆனி 23 வியாழன் 7.7.2016
மாைல 5:15 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .

ஆனி 13 திங்கள் 27.6.2016

சுபங்கள்

ஆனி 24 ெவள்ளி 8.7 2016 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

ஆனி 26 ஞாயி 10.7.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .சுக்ல சஷ்டி, ஆனி தி மஞ்சனம்
ஆனி 27 திங்கள் 11.7.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 5 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் .
கா குத்தல், தி
16.6.2016

22.6.2016

ஆனி 30 வியாழன் 14.7.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
ஆனி 31 ெவள்ளி 15.7.2016
காைல 9:30 மணிக்கு ேமல் நாள்

சுபம்

வ ம் நன் .

டியிறக்கம், சீமந்தம், பத்திர பதி , திய வாகனம் வாங்க அஷ்டம சுத்தியான நாள் & ேநரம்

வியாழன்

தன்

அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் காைல 7:52 மணி வைர,
காைல 10 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர, மாைல 6:30 மணி தல் இர 8:30 மணி வைர,
இர 10:30 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.
காைல 9:40 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, மாைல 6 மணி
இர 10 மணி தல் இர 11 மணி வைர.

தல் இர

8 மணி வைர,

23.6.2016

வியாழன்

அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9:40 மணி
மாைல 6 மணி தல் இர 8 மணி வைர.

தல் பகல் 1:30 மணி வைர,

24.6.2016

ெவள்ளி

காைல 9:30 மணி தல் காைல 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர,
மாைல 6 மணி தல் இர 8 மணி வைர இர 10 மணி தல் 11:30 மணி வைர.

26.6.2016

ஞாயி

அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 8:30 மணி வைர.

03.7.2016

ஞாயி

அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 6:45 மணி வைர, காைல 9 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர.

06.7.2016

தன்

அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 6:30 மணி வைர, காைல 9 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர.

10.7.2016

ஞாயி

அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 8:30 மணி
பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர.

11.7.2016

திங்கள்

அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 9 மணி
பகல் 12 மணி தல் பகல் 12:25 மணி வைர.

தல் பகல் 12 மணி வைர,

தல் பகல் 10:30 மணி வைர,

கணபதி ேஹாம நாட்கள் ெசய்ய உகந்த நாட்கள்
16.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
26.06.2016

வியாழன்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி

27.06.2016
03.07.2016
06.07.2016
08.07.2016
10.07.2016

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
16.06.2016 வியாழன்
22.06.2016 தன்
23.06.2016 வியாழன்
24.06.2016 ெவள்ளி
06.07.2016 தன்(மாைல 5 மணிக்கு

திங்கள்
ஞாயி
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி

11.07.2016 திங்கள்
14.07.2016 வியாழன்
15.07.2016 ெவள்ளி

விழா

ன்)

07.07.2016
10.07.2016
11.07.2016
15.07.2016

வியாழன்(மாைல 5 மணிக்கு ேமல்)
ஞாயி
திங்கள் (மாைல 5 மணிக்கு ேமல்)
ெவள்ளி

விரதாதி நாட்கள்
16.06.2016 வியாழன்
சுக்ல ஏகாதசி
சுக்ல ஏகாதசி
15.07.2016 ெவள்ளி
கிரிவலம் - ெபௗ விரதம், ைஜ
19.06.2016 ஞாயி
ெபௗர்ணமி ைஜ (மாத்யான வியாப்தி) 20.06.2016 திங்கள்
ேஜஷ்டாபிேஷகம்
19.06.2016 ஞாயி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
23.06.2016 வியாழன்
சிரவண விரதம்
23.06.2016 வியாழன்

ேசாமவார அமாவாைச
சனி பிரேதாஷம்
மாத சிவராத்திரி
சுக்ல ச ர்த்தி
சஷ்டி விரதம்
சஷ்டி ைஜ (குமார சஷ்டி)
கூர்ம ஜயந்தி

04.07.2016 திங்கள்
02.07.2016 சனி
02.07.2016 சனி
08.07.2016 ெவள்ளி
09.07.2016 சனி
10.07.2016 ஞாயி
01.07.2016 ெவள்ளி

மங்களாஷ்டமி
கி த்திைக
ேபாதாயன அமாவாைச
சாந்தி

வடசாவித்திரி விரதம்

28.06.2016 ெசவ்வாய்
01.07.2016 ெவள்ளி
03.07.2016 ஞாயி

20.06.2016 திங்கள்

கூர்த்தம்

16.6.2016
22.6.2016
23.6.2016
24.6.2016

வியாழன் இர 10:30 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.
தன் இர 10 மணி தல் இர 11 மணி வைர.
வியாழன் சாந்தி கூர்த்தம் தவிற்க ம்.
ெவள்ளி இர 10 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர

தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

ைவதி தி: 23.06.2016 வியாழன்
வியதீபாதம் சிரார்தம்: 08.07.2016 ெவள்ளி
ஜூன் : 15, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 29 ஜூைல : 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15
மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க: 3, 9, 12, 17, 19, 30
எ விட: 26

ஏர்உழ 2, 3, 9, 26, 27, 31
விைதக்க: 2, 3, 9, 26, 27, 31

ஆனி மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் (தி க்கணிதம்)
த.ேத
02
09
09
22
26
27

கிழைம
வியாழன்
வியாழன்
வியாழன்
தன்
ஞாயி
திங்கள்

ஆ.ேத
16.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
06.07.2016
10.07.2016
11.07.2016

திதி
வ.ஏகாதசி
ேத.தி திைய
ேத.தி திைய
வ. விதிைய
வ.சஷ்டி
வ.சப்தமி

வாக்கிய பஞ்சாங்க
நிகழ்
சித்திைர அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில
ேராகினி அ கில் தன்
நிஜத ணாயனம்
நில அண்ைமநிைல
ேராகினி அ கில் நில
தன் அ கில் நில
சூரியன் ெதாைல நிைல
AU
சுக்கிரன் அ கில் நில
னர் சம் அ கில் நில
தன் சூரிய ெவளிேசர்ைக
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
னர் சம் அ கில் தன்
சித்திைர அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில

ைற

நட்
சுவாதி
தி ஓணம்
தி ஓணம்
சம்
உத்திரம்
அஸ்தம்

ேயா
அ
சி
சி
சி
அ
சி

லக்னம்
கடகம்
கடகம்
சிம்மம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்

ேநரம்-காைல
08:00 - 09:00
07:30 - 09:00
09:30 - 11:00
06:35 - 07:30
07:00 - 08:00
06:00 - 07:30

கூர்த்த நாட்கள்: ஆனி 2, 8, 9, 12,19, 22, 26, 27, 30
வானியல் தகவல்

ேததி
2016 Jun 15
2016 Jun 15
2016 Jun 17
2016 Jun 19
2016 Jun 19
2016 Jun 20
2016 Jun 21
2016 Jul 1
2016 Jul 2
2016 Jul 4
2016 Jul 4

மணி
03
18
16
00
06
02
04
12
10
11
22

குறிப்
5.36° South
404995.772 km
7.10° South
9.65° South
3.25° South
3.94° South

2016 Jul 5
2016 Jul 5
2016 Jul 7
2016 Jul 8
2016 Jul 9
2016 Jul 11
2016 Jul 12
2016 Jul 13
2016 Jul 15

08
14
09
05
16
13
10
11
00

5.10° North
10.70° North
1.39° North
1.78° North
0.85° North
5.05° North
5.60° South
404236.765 km
7.81° South

very closest Jupiter conjunction with Venus on 27th Aug 2016
Angular separation is less than 0.07°
Next this kind of closest approach at 2065...!
due to inclination of both planets makes this kind of astronomical rare
phenomena
வியாழன் ேகாள் சுக்கிர க்கு மிகமிக அ கில் 27.8.2016 அன் இர
ேதான் ம். இ ேபான்ற அறிய நிகழ் 2065ல்தான் மீண் ம் காண இய ம்

366011.865 km
0.43° South
5.64° North
1.016750775
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