ைவகாசி மாத மடல் -

காப்பிைரட் தகவல் - ேவ

ன் கி வ டம்

இைணயங்களில் ெவளியிட அ

மதி இல்ைல

மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 14.05.2016 சனி அன் மாைல 04:42 மணிக்கு ரிஷப ரவி பிரேவஸம் மற் ம் ைவகாசி மாத பிறப்
வாக்கியப்படி: 14.05.2016 சனி அன் 27 நாழிைக 47 விநாழிைக ரிஷப ரவி பிரேவஸம் மற் ம் ைவகாசி மாத பிறப்
சுக்கிர சஷ்டி
27.05.2016 ெவள்ளி மற் ம் 10.06.2016 ெவள்ளி ஆகிய தினங்களில் எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க
ெசய்ய நன் .

க

த ெஜயந்தி: 17.5.2016 ெசவ்வாய்
நவக்கிரகத்தில் ஒன்றான தன்பகவான் பிறந்த நாளாகும். இத்தினத்தில் விஷ்
வழிபட்டால் கல்வியில் ேமண்ைம கிட் ம்.

க்கும் அர்ச்சைன ெசய்

விற்கும், த

க்கு சத் சம்ஹார ைஜ

கத்திரி - அக்னி நட்சத்திர டி
கத்திரி டி : சூரியன் கார்திைக நட்சத்திரத்தின் ஊடாக பயணித்
டி
ம் காலம் 25.5.2016 தன் கிழைம அதிகாைல
02:07 மணி
அக்னிநட்சத்திர டி : சூரியன் ேராகினி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிரேவசிக்கும் காலம் 28.5.2016 சனிக்கிழைம பகல்
1:28 மணி
ைவகாசி விசாகம்: 8 சனிக்கிழைம 21.5.2016
ைவகாசி ப ர்ணமி ம், மாைல சந்திேராதயத்தில் விசாகம் ேசர்ந் வ வ மிக ம் விேசஷமாகும்.
இன் அ பைடவீ களில் பக்தர்கள் காவடி எ த் தமிழ்கட ள்
கைன வணங்குவர்

கன் அவதாரதி நாளான

ெபௗர்ணமி விரதம்: இத்தினத்தில் அம்ம க்கு விரதம் இ ந் மாைலயில் தரிசித்தால் மங்களம் ெபாங்கும் ேம ம் இன்
தி ப் கழ் பாடி
கப்ெப மாைன வணங்கினால் பிணி நீங்கி உடல் நலம்ெப ம்.
கிரிவலம்: சனிக்கிழைம இர கிரிவலம் ெசல் தல் நன்
ஐவர் தி நட்சத்திர தினங்கள்:
ஸ்ரீ தி ஞானசம்பந்தர் ைவகாசி 11 ெசவ்வாய் 24.5.2016
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.
ஸ்ரீ ேசக்கிழார் சுவாமிகள்: ைவகாசி 26 தன் 8.6.2016
ெ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.

நரசிம்ம ஜயந்தி: ைவகாசி 7 ெவள்ளி 20.5.2016
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: 23 ஞாயி
அம்பாைள

தித்

விரதம் இ ந்

5.6.2016
ளசிமாைல சாற்றினால் ேநாய் நீங்கி சுகம் கிட் ம்

ரம்பா தி திைய, கதலி ெகௗரி விரதம்: ைவகாசி 25 ெசவ்வாய் 7.6.2016
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

க்கு தி மண

மாவதீ ஜயந்தி: ைவகாசி மாதம் 30 ஞாயி
பராசக்தியின் பத்
நீங்கும்
பா

12.6.2016

வடிவ (தசாமஹாவித்யா) ஆற்றல்களில் ஏழாவதாக ேதான் ம்

சப்தமி: ைவகாசி 16 ஞாயி

மாவதிைய (காளிைய) வழிப வதால் எமபயம்

29.5.2016 (அ ேணாதயத்தில் ஞாயி ம் சப்தமியில் இைணந்தகாலம்)

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

சூரியைன தரிசித்

மாைலயில் சிவ-விஷ்

ைவ வனங்கினால் அறி ம்,

ஆகாமாைவ 21.5.2016 சனிக்கிழைம
“ஆகாமாைவ” என்ப ஆஷாட, கார்த்திக, மாக ைவசாகம் என்கிற சாந்திரமான(சந்திரன் அடிப்பைடயிலான) மாதங்களின் தல்
எ த் ேசர்ைகயால் வழங்கப்ப ம் வார்த்ைத. இந்த சந்திரமாதங்கள் ஆடி, கார்த்திைக, மாசி, ைவகாசி ஆகிய தமிழ்(சூரிய)
மாதங்க க்கு சற் இைணயான மாதங்கள்
இந்த மாதங்களில் வ ம் ெபௗர்னமி அன் உதயத்தில் ைவைகயைறப்ெபா தில் (உஷாக்காலம்- அதிகாைல ஐந்தாம் ஜாம
டிவில்) ெபௗர்னமி திதி இ க்க சூரிய உதயம் ன்னதாக, சந்திரன் ேமற்கில் மைற ம் ன்னர் கடல், நதி, ஆ , ேகாவில் குளம்
ஆகியவற்றில் குளிப்ப மிக ம் ண்ணியமாகும். சாஸ்திரங்களில் இந்நாள் ணிதநீராடல் நாள் எனவைகப்ப த்தப்பட் ள்ள .
குறிப் :

ஒ நாள் என்ப இரவில் 5 ஜாமங்கள், பகலில் 5 ஜாமங்கள் என ெமாத்தம் 10 ஜாமங்கைள ெகாண்ட ,
பகல் இர சமமாக உள்ள நாளில் ஒ ஜாமம் என்ப 6 நாழிைக(1மணி24 நிமி)அளவில் இ க்கும்
குளிர்காலங்களில் இர ஜாமம் நீண் ம், ெவயில்காலங்களில் பகல் ஜாமம் நீண் ம் இ க்கும்
இந்த சந்திரமாத ெபௗர்ணமி ஆனி, ஐப்பசி, ைத, சித்திைர தமிழ் மாதங்களி ம் ன்கூட்டி ம் வ ம்

மாத சுபநாள் விளக்கம்
ைவகாசி 3 திங்கள் 16.05.2016
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . மி ைஜ தவிர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 5 தன் 18.05.2016 (சூரிய உதயம் தல் பகல் 10:30 மணி வைர மரண ேயாகம்)
1. அதிகாைல 4:30 - 6 மணி வைர கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
2. பகல் 10:30 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 6 வியாழன் 19.05.2016 வியதீபாதம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபம் ெசய்ய நன் .
அன் சுபம் ெசய் ம் ன்னர் நல்ெலண்ைணய், அரிசிைய ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்ய ம்
ைவகாசி 7 ெவள்ளி 20.05.2016 - சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் கரிநாள்
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி (சூரிய உதயம்) வைர கணபதி ேஹாமம் நன் .
ெத ங்கர்க க்கு நாள்
வ ம் நன் .
ைவகாசி 9 ஞாயி 22.05.2016 இஷ்டி
இஷ்டி நாள் அதிகாைலஅைனத் ேஹாமங்கள் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 13 வியாழன் 26.05.2016 சுக்ல ச ர்த்தி உதயம்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
அதிகாைல தல் நாள்
ைவகாசி 14 ெவள்ளி 27.05.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 16 ஞாயி 29.05.2016
அதிகாைல தல் காைல 6 மணி வைர கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்
(காைல 6 மணிக்கு ேமல் கரிநாள் மற் ம் 6:20க்கு அஷ்டமி வங்கும்)
ைவகாசி 19 தன் 01.06.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 மணிக்கு கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
(சூ. உதயம் பின்னர் மரண ேயாகம்)
ைவகாசி 20 வியாழன் 02.06.2016 இர 8:15 மணி வைர
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 24 திங்கள் 06.06.2016
அதிகாைல தல் காைல 10:25 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 26 தன் 08.06.2016 (சுக்ல ச ர்த்தி)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ைவகாசி 27 வியாழன்09.06.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 மணி வைர கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன் .
திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாம நாட்கள்
16.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
29.05.2016
01.06.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016
09.06.2016

திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி
தன்
வியாழன்
திங்கள்
தன்
வியாழன்

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா

26.05.2016 வியாழன்
02.06.2016 வியாழன்
08.06.2016 தன்

16.05.2016 திங்கள்
18.05.2016 தன்
19.05.2016 வியாழன்
விரதாதி நாட்கள்
விரதாதி நாட்கள்
ர்காஷ்டமி
வாசவி ஜயந்தி
சுக்ல ஏகாதசி(ேமாகினி ஏகாதசி)
த ெஜயந்தி
பரசுராம வாதசி
சுக்ல பிரேதாஷம்
ஸ்ரீநரசிம்ம ஜயந்தி
ெபௗர்ணமி
ைவகாசி விசாகம்
அர்த்தநாரீஸ்வர விரதம்
சம்பத் ெகௗரி விரதம்
காஞ்சி மகாெபரியவாள் ஜயந்தி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
சஷ்டி
சிரவணம்
கி ஷ்ண ஏகாதசி (வ தினீ ஏகாதசி)
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
கி த்திைக
சிவராத்திரி
அமாவாைச
ன்னாக ெகௗரி விரதம்
ரம்பா தி திைய
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் (கா

14.5.2016 சனி
16.5.2016 திங்கள்
17.5.2016 ெசவ்வாய்
17.5.2016 ெசவ்வாய்
18.5.2016 தன்
19.5.2016 வியாழன்
20.5.2016 ெவள்ளி
21.5.2016 சனி
21.5.2016 சனி
21.5.2016 சனி
21.5.2016 சனி
22.5.2016 ஞாயி
25.5.2016 தன்
27.5.2016 ெவள்ளி
27.5.2016 ெவள்ளி
01.6.2016 தன்
02.6.2016 வியாழன்
03.6.2016 ெவள்ளி
03.6.2016 ெவள்ளி
04.6.2016 சனி
05.6.2016 ஞாயி
07.6.2016 ெசவ்வாய்

குத்தல், மி ைஜ, கிண

எ க்க, பத்திர பதி )

16.5.2016

திங்கள்

18.5.2016

தன்

19.5.2016

வியாழன்

20.5.2016

ெவள்ளி

26.5.2016
02.6.2016

வியாழன்
வியாழன்

06.6.2016
08.6.2016

திங்கள்
தன்

சாந்தி

அதிகாைல 5:40 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் காைல 9:54 மணி வைர,
பகல் 12:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:05 மணி வைர, மாைல 6:15 மணி தல் இர 10:33 மணி வைர.
அதிகாைல 5:35 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 1:55 மணி வைர,
மாைல 6:15 மணி தல் இர 10:25 மணி வைர.
அதிகாைல 5:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் காைல 9:40 மணி வைர,
பகல் 11:55 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர, மாைல 6:05 மணி தல் இர 10:20 மணி வைர.
அதிகாைல 5:30 மணி தல் காைல 9:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பிற்பகல் 1:50 மணி வைர,
மாைல 6 மணி தல் இர 10:15 மணி வைர.
பகல் 11:30 மணி தல் பகல் 1:25 மணி வைர, மாைல 5:35 மணி தல் இர 9:55 மணி வைர.
அதிகாைல 4:35 காைல 6 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் காைல 8:45 மணி வைர, பகல் 11 மணி
தல் பிற்பகல் 1 மணி வைர, மாைல 5:10 மணி தல் இர 8:15 மணி வைர.
அதிகாைல 4:20 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4:10 மணி தல் காைல 8:20 மணி வைர, பகல் 10:35 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,
பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:35 மணி வைர, மாைல 4:45 மணி தல் மாைல 6:55 மணி வைர.

கூர்த்தம்

16.5.2016
18.5.2016
19.5.2016
20.5.2016
26.5.2016
02.6.2016

திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
வியாழன்
வியாழன்

தாைதயர் வழிபா

இர
இர
இர
இர
இர
இர

9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
9 மணி தல் இர 10 மணி வைர.
9 மணி தல் இர 10:20 மணி வைர.
9:30 மணி தல் இர 10:15 மணி வைர.
9 மணி தல் இர 9:55 மணி வைர
7:30 மணி தல் இர 8:15 மணி வைர.

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வியதீபாத சிரார்த்தம்
ைவதி தி சிரார்த்தம்
விஷ் பதி
பார்தீபகல்பாதி
ஷடசீதி:

வழிபட உகந்த நாள்)

19.5.2016 வியாழன், 13.6.2016 திங்கள்
29.5.2016 ஞாயி
14.5.2016 சனி
24.5.2016 ெசவ்வாய்
14.6.2016 ெசவ்வாய்

ேம : 14,15, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 30

ஜூன்: 1, 4, 5, 13, 14

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க : 8, 12, 20, 24, 26
எ விட : 3, 6, 13, 26

ஏர் உழ : 3, 6, 13, 20, 24, 26
விைத விைதக்க : 3, 13, 20, 24, 26

ைவகாசி மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
த.ேத
03
03
06
13
20
24
26
26

கிழைம
திங்கள்
திங்கள்
வியாழன்
வியாழன்
வியாழன்
திங்கள்
தன்
தன்

ஆ.ேத
16.05.2016
16.05.2016
19.05.2016
26.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016
08.06.2016

திதி
வ.தசமி
வ.தசமி
வ.திரிேயாதசி
ேத.பஞ்சமி
ேத. வாதசி
வ. விதிைய
வ.ச ர்த்தி
வ.ச ர்த்தி

வாக்கிய பஞ்சாங்க
சுக்கிரன் அ கில் தன்
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ெசவ்வாய் எதிர்நிைல

2016 May 14 02
2016 May 14 13
2016 May 15 15
2016 May 18 20
2016 May 19 04
2016 May 22 02
2016 May 22 17

ைற

நட்
உத்திரம்
உத்திரம்
சித்திைர
உத்திராடம்
அசுபதி
மி கசீ ஷம்
னர் சம்
சம்

ேயா
சி
சி
சி
சி
அ
சி
சி
சி

லக்னம்
ரிஷபம்
மி னம்
மி னம்
கடகம்
மி னம்
மி னம்
மி னம்
கடகம்

கூர்த்த நாட்கள்: ைவகாசி 3, 6, 13, 20, 24, 26, 27
வானியல் தகவல்

0.43° North
2.25° North
1.99° North
5.16° South
405910.809 km
6.02° South

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

ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில
ேராகினி அ கில் சுக்கிரன்
சனி எதிர்நிைல
தன் அ கில் நில
நில அண்ைமநிைல
ேராகினி அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
தன் மீஉயர்நிைல
சுக்கிரன் சூரிய ெவளிேசர்ைக
னர் சம் அ கில் நில
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில

2016 May 22 17
2016 May 23 03
2016 Jun 2 09
2016 Jun 3 12
2016 Jun 3 15
2016 Jun 3 16
2016 Jun 5 01
2016 Jun 5 07
2016 Jun 5 14
2016 Jun 7 03
2016 Jun 8 04
2016 Jun 10 21
2016 Jun 12 01

9.62° South
3.21° South
5.33° South
0.74° North
361181.497 km
0.50° South
4.95° North
24.2° West
0.01° South
10.80° North
1.99° North
1.49° North

15.5.2016

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

எச்சரிக்ைக: இந்த மடலில் சிறிய தி

த்தங்கள் உண்

