
 
 

ஆவணி மாத மடல் - மன்மத வ டம்  
மாத பிறப்  
 தி க்கணிதப்படி   : 17.8.2015  திங்கள் சிம்ம ரவி பகல் 12:24 பிரேவஸம் 
 வாக்கியப்படி   : 17.8.2015  திங்கள் சிம்ம ரவி இர  10:07 பிரேவஸம் 
 ஆவணி தல் நாள் விஷ் பதி, கி த காந்தம் ண்ய காலம். 

 

பகுதி சூரிய கிரகணம்: 13.9.2015 இந்தியாவில் ெதரியா  

 

நாக ச ர்த்தி ஆவணி 1 ெசவ்வாய் 18.8.2015  
 அைனத்  ெதய்வங்களின் க த்தி ம் சுற்றிக்ெகாண்  
ெதய்வத்தின் தைலயில் குைடேபால் பா காக்கும் நாகத்ைத 
வழிப ம் நாளாகும் இன்  உடன் பிறந்த சேகாதரர்களின் 
நல டன் விளங்க ேவண்டி சேகாதரிகள் அ கில் உள்ள 
அம்மன் ேகாவில் அல்ல  பாம்  ற்  நாக ேதவைதக்குப் ைஜ 
ெசய் , ற் க்குப் பால் ஊற்றி, ற் மண்ைணப் பிரசாதமாக 
அணிந்  ெகாள்ள ம்  .பின்னர்  சேகாதரர்க க்கும் காதில் 
ற் மண்ைண சாற்ற ம்.  

 ற்றில் பால் ஊற் ம் ெபா  வாசுகி, கிஷகாலன், அப்ஜன், 
மகரி அப்ஜன், கங்குபாலன், கார்க்ேகாடன், குளிஜன், பத்மன் 
ஒன்ப  நாக ேதவைதகளின் தி நாமத்ைத கூறேவண் ம் 
 
 அேத ேநரத்தில் வண்ட ர் உயிரியல் ங்காவில் உள்ள 
நிஜமான பாம்பின் ஒ நாள் பராமரிப்  ெசலவிற்கும் தானம் 
அளிப்ப  ன்னியம் த ம். 
 
 நாக பஞ்சமி (க ட பஞ்சமி)  ஆவணி மாதம் 2ம் ேததி 
(19.8.2015) தன்கிழைம  
 
 இன்  ஸ்ரீக ட அவதர தினம். 12 நாகர்கைள ஆவாஹன 
ைஜ ெசய்  பால் பாயாஸம் அ  பைடத் , தச டிச்சுக்கள் 

உள்ள ேதாரகந்தத்ைதக்(ேதாரணம்) கட்டிக்ெகாண்  
தீர்கமங்களம் 

 கிைடக்க க டைன பிராத்தைன ெசய்ய ேவண் ம் என “வ்ரத ஸூடாமணி” என் ம் ல ல் எ த் ைரக்கிற  . 
 

ப ராஜர் தரிசனம்: க ட தரிசனம்: இத்தினத்தில்  க டைன தரிசித்தல் மிக ம் நன்  விைரவில் சுபகாரியங்கள் நைடெப ம். 
அ கில் உள்ள மி க காட்சி சாைலக்கு ெசன்  தரிசித் ம், க டனின் பராமரிப் க்கு நிதி உதவி ெசய் ம் இைறவன ள் ெபறலாம்.  

 
ச ர்த்தி: 
  

 இம்மாதத்தில் வ ம் ச ர்த்திகள் மிக ம் விேசஷமானதாகும்: இத்தினங்களில் விநாயகைர வழிபட் , அவ்ைவயார் அ ளிய 
விநாயகர் அகவைல படித்தால் கல்வி, அறி  ேமம்ப ம் ேம ம் தைடகள் நீங்கி சுபம் நைடெப ம்: 
 ஆவணி 1 ெசவ்வாய்  18.8.2015, ஆவணி 15 ெசவ்வாய் 1.9.2015 (விநாயகர் ச ர்த்திக்கு ன்னர் வ ம் இந்த ச ர்த்தி மஹா 
சங்கடஹர ச ர்த்தி என்  அைழக்கப்ப கிற ), ஆவணி 31 வியாழன்17.9.2015 விநாயகர் ச ர்த்தி: 
 குறிப் : விநாயகர் ச ர்த்தி நாளில் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் மாத சங்கரமனம் நிகழ்வதால் அன்  ேதாஷ தினமாக உள்ள . எனேவ 
சமஸ்கார ைவபவங்களான தி மணம், கிரஹப்பிரேவஸம், சீமந்தம் ேபான்றவற்ைற கூ மானவைர தவிற்க ம். 

 
பணி ெகௗரி விரதம்:  ஆவணி 2 தன் 19.8.2015 
 இளம் ெவயில் ேவைளயில் இளம் ளிர்ேவப்பிைலயால் மாைல ெதா த்  அம்ம க்கு சாற்றி ேநாய்கள் நீங்க லலிதா சஹஸ்ரநாமம் 
படித்தல் நன் . ம நாள் அம்ம க்கு சாற்றிய ேவப்பிைலைய நீரில் இட்  குளித்தல் நன் . 
 
ஹரிதாளிகா ெகௗரி விரதம்:  ஆவணி 30 தன் 16.9.2015 
 மாைலயில் அம்மைன தரிசித்  மஹிஷாசூரனின் ஸ்வ பமான எ ைமக்கு தவி  தானம் ெசய்தால் மரணபயம் நீங்கும். ெகா ம் 
ேநாயின் தாக்கம் குைற ம். 

 
த்திரத ஏகாதசி - சுக்ல பட்ச ஏகாதசி: ஆவணி 9 தன் 26.8.2015 

 த்திர பாக்யம் ேவண்டி ம், குழந்ைதகள் நீண்ட ஆ டன், ேநாயின்றி வாழ ெப மாைள வணங்குவதாகும். இன்  தன்வந்திரி 
ஸ்வ பமான விஷ் ைவய ஆராதைன ெசய்தல் நன்    



    
காமதா ஏகாதசி - கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி : ஆவணி 22 ெசவ்வாய் 8.9.2015 
 பகவான் ஸ்ரீவிஷ் ைவ ஸ்ரீதரனாக வழிப ம் ஏகாதசி யவ்வனம் ேவண்டி இைறவைன வழிப தலாகும்  
 வாக்கியப்படி 9.9.2015 தன் அன்  வ கிற  
 

 

சிரவண விரதம் ஆவணி 11  ெவள்ளி 28.8.2015  
 சிராவண மாஸத்தில் வ ம் தி ேவாணம்  ெப மா க்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும். இம்மாத ம் ப ர்னமி டன்ெதாடர் ள்ள 
தி ேவாணத்தின் ெபயரால் “சிராவண மாதம்” என்ேற அைழக்கப்ப கிற . 
 

 
 

வரலட்சுமி விரதம்: ஆவணி மாதம் 11ம் ேததி (28.8.2015) ெவள்ளிக்கிழைம 
 

 சாந்திரமான “சிரவண” மாஸ ப ர்னமிக்கு ன்னர் வ ம் ெவள்ளிக்கிழைம வரல மி விரதம் அ ஷ்டிக்கப்ப கி . இந்த 
விரதத்ைத சுமங்கலி ெபண்கள் தி மண நிைலயில் உள்ள கன்னியர் அ ஷ்டித்  நல்வாழ்ைக அைமய ம், நல்ல கணவன் 
அைமய ம் தி மகைள ேவண்டி வழிப வதாகும். இத்தினத்தில் ஏைழ ெபண்க க்கு திய டைவ தானம் ெசய்தல் மிக ம் 
ன்னியமாகும். ேம ம் மஞ்சள் ைள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்வ  நன் . கலசம் ைவத் , விரதம் இ ந் ம் 
சுமங்கலிகைள அைழத் ம் விமர்ைசயாக வழிபடலாம்.  

 
ஸ்ரீநடராஜர் அபிேஷகம்: ஆவணி 11 ெவள்ளி  28.8.2015  
 

 சுக்ல ச ர்தசியில் பின் மாைலக்காலமாகிய  மாைல 6 மணிக்கு ேமல் அபிேஷகம் நைடெப ம். இ  விசுத்தி ைஜயாக ம், 
மாைலேவைள இரண்டாம் கால ைஜயாக ம் ெகாள்ளப்ப ம். 

 
பகுதி சூரிய கிரஹணம் ஆவணி  27 ஞாயி  13.9.2015  
  

 இந்த பகுதி சூரிய கிரகணம்  இந்தியாவில் ெதரியா  எனேவ அ ஷ்டானமில்ைல. ெதன்னாப்பிரிக்கவில் ெதரி ம் 

 
உபாகர்மா ( ல் தல்) ஆவணி அவிட்டம்:  
 
  யஜூர் ேவதிக க்கு உபாகர்மா ஆவணி 12 சனி 29.8.2015  அன் ம் ம நாள் காயத்ரி ஜப ம் கைடபிடிக்கேவண் ம். 

  ஸாம ேவதிக க்கு: மாத கைடசியில் அஸ்தம் நட்சத்திரம் உள்ள ஆவணி 29 ெசவ்வாய் கிழைம 15.9.2015 அன்  உபாகர்மா 

  க் ேவதிக க்கு:  ரட்டாசி 7 வியாழன் 24.9.2015 

 ேமற்படி உபாகர்மா தினங்கள் காஞ்சி சங்கர மடத்தில் தர்மசாஸ்திர வித்வான்களின் ஆய் க்குப்பிறகு தீர்மானிக்கப்பட்ட   

 
சுக்கிர கி த்திைக:  ஆவணி 18 ெவள்ளி 4.9.2015 
  
 இம்மாதத்தில் கி த்திைக சுக்கிர வாரத்தில் (ெவள்ளிக்கிழைமயில்) வ வ  மிக ம் விேசஷமாகும். இத்தினத்தில் கன் 
சன்னதியில் கந்தசஷ்டி கவசம், தி ப் கழ் பாடி தித்தால் நிைனத்த காரியம் ஜயமாகும் . 

 
கி ஷ்ண ஜயந்தி 
 

 ேவண் ேகாள்: இந்த ஆண்  ஆகம விதிப்படி கி ஷ்ண ஜயந்தி விஷயத்தில் ேபதம் உள்ள . எனேவ அவரவர் தங்களின் குலம் 
ஆசார அ ஷ்டானப்படி ம், ஆச்சார்யாளின் வழிகாட் தல்படி ம் கைடபிடிக்க ம். 
 
 பகவான் விஷ் வின் எட்டாம் அவதாரமான ஸ்ரீகி ஷ்ணாவதார ஜயந்தி நாேள ேகாகுலாஷ்டமியாகும்.  
 அஷ்டமி  திதி, ேராகினி நட்சத்திரம், ஹர்ஷண ேயாகம், ைத ல கரணம்,  ரிஷப லக்னம், சந்திர உதயம் என பஞ்சக விஷயங்கள் 
அைனத் ம் ஒ ேசர வ வேத “ஜயந்தி” எ ம் ேயாக காலமாகும். இந்த ஜயந்தி ேயாகம் சில வ டங்கள் ைமயாக இரா  இதனால் 
ஆகம விதிகளில் ேபதம் உண் . 
 
கி ஷ்ண ஜயந்தி விரதம் மற் ம் ேகாகுலாஷ்டமி:  
 ஆவணி 19  சனிக்கிழைம 5.9.2015 ைசவ சம்பிரதாயத்ைத சார்ந்த ஸ்மார்த்தர்கள் அ ஷ்டிக்க ேவண்டிய  
 
ைவகானஸ ஸ்ரீஜயந்தி :  
 ஆவணி 19  சனிக்கிழைம 5.9.2015 ைவகானஸ ஆகமத்ைத சார்ந்தவர்கள்  ஸ்ரீ ைவஷ்ணவர்கள் அ ஷ்டிக்க ேவண்டிய  
 
பாஞ்சராத்திர ஸ்ரீஜயந்தி:  
 ஆவணி 20  ஞாயிற் க்கிழைம  6.9.2015  அன்  பாஞ்சராத்திர ஆகம சம்பிரதாய ஸ்ரீ ைவஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீஜயந்திைய 
அ ஷ்டிக்க ம் 

 



சந்திர தரிசனம்  14.9.2015 திங்கள் 
  

 ேசாமவார சந்திர தரிசனம் மிக ம் விேசஷமானதாகும். அன்  மாைல சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் ேமற்கில் சந்திரைன 
தரிசித்தல் நன்  

 
கல்கி அவதார தினம்: 29 ஆவணி 15.9.2015 ெசவ்வாய் 
 

 பகவான் விஷ் வின் பத்தாவ   அவதாரமான ஸ்ரீகல்கி அவதார நாளாகும். இன்  தானதர்மங்கைள ெசய் ம் 
ன்ேனார்க க்கு தர்பணம் ெசய் ம் வழிபட உகந்த தினமாகும் 

 
 

ஆவணி மாத சுபநாள் விளக்கம் 
ஆவணி 1 ெசவ்வாய் 18.8.2015 
 அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாள் 
 ெசவ்வாய் ச ர்த்தி "அங்காரக ச ர்த்தி" என்  
 அைழக்கப்ப ம். 
 
ஆவணி 3 வியாழன் 20.8.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய நன் . 
 
ஆவணி 4 ெவள்ளி 21.8.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் இர  7 மணி வைர அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய நன் . 
 
ஆவணி 6 ஞாயி  23.8.2015 வாஸ்  நாள் 
 வாஸ்  ேநரம் : பகல் 2:21 தல் மாைல 3:51 மணி வைர. 
 ேமஷ ராசியினர் மட் ம் அன்  மைன ைஜ தவிர்க்க ம். 
 
ஆவணி 10 வியாழன் 27.8.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 
ஆவணி 11 ெவள்ளி 28.8.2015 வரலட்சுமி விரதம் 
 அதிகாைல 4:30 காைல 6 மணி கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி 
 ேஹாமம் ெசய்ய நன் .  மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன் . 
 
ஆவணி 14 திங்கள் 31.8.2015 
 காைல 9:56 தல் நாள் வ ம் நன்  

 
ஆவணி 15 ெசவ்வாய் 1.9.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி 
 பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய 
 நன் . 
 
ஆவணி 16 தன் 2.9.2015 
 அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய 
 நன் . (சூரிய உதயம் பின் மரண ேயாகம்) 
 
ஆவணி 23 தன் 9.9.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய நன்  
 
ஆவணி 24 வியாழன் 10.9.2015 
 அதிகாைல 4 தல் 5 மணி வைர கிரஹப்பிரேவசம், 
 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் . 
 
ஆவணி 30 தன் 16.9.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய உகந்த நாள். 
 
ஆவணி 31 வியாழன் 17.9.2015 விநாயகர் ச ர்த்தி 
 அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர கணபதி ேஹாமம் 
ெசய்ய உகந்த நாள் - மாத சங்கரமன ேதாஷம்  சுவாதி 
நட்சத்திரத்திற்கு உள்ளதால் சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் 
கூ மானவைர சுபம் தவிற்க ம்.

 

கணபதி ேஹாம நாட்கள் 
 

 18.8.2015 ெசவ்வாய் (சுக்ல மங்கள ச ர்த்தி - 4:30 - 6)   20.8.2015 வியாழன் 
 21.8.2015 ெவள்ளி              27.8.2015 வியாழன் 
 28.8.2015 ெவள்ளி              31.8.2015 திங்கள் 
 01.9.2015 ெசவ்வாய் (சங்கடஹர மங்கள ச ர்த்தி)     02.9.2015 தன்(அதிகாைல 4 - 5) 
 09.9.2015 தன்               10.9.2015 வியாழன்(பிரம்ம கூர்த்தம்) 
 16.9.2015 தன்               17.9.2015 வியாழன்(காைல 7:30 - 8) 
 

கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள் 
 
 20.8.2015 வியாழன்             21.8.2015 ெவள்ளி 
 27.8.2015 வியாழன்             28.8.2015 ெவள்ளி 
 02.9.2015 தன்(அதிகாைல 4 - 5)         09.9.2015 தன் 
 10.9.2015 வியாழன்(பிரம்ம கூர்த்தம்)        16.9.2015 தன் 

 
சீமந்தம், வைளகாப்   ெசய்ய உகந்த ேநரம் 
 

20.8.2015 வியாழன் காைல 7:50 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர. 
21.8.2015 ெவள்ளி காைல 7:45 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12:00 மணி தல் பிற்பகல் 2:00 மணி வைர. 
27.8.2015 வியாழன் காைல 7:30 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர,         
31.8.2015 திங்கள் காைல 10:00 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:20 மணி வைர,  
09.9.2015 தன்  காைல 6:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9:00 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,  
       மாைல 6:30 மணி தல் இர  8:00 மணி வைர 



16.9.2015 தன்  காைல 6:10 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9:00 மணி தல் பகல் 12:00 மணி வைர,  
       மாைல 6:10 மணி தல் இர  7:45 மணி வைர 
 

 

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: 
 

 20.8.2015 வியாழன்             21.8.2015 ெவள்ளி 
 27.8.2015 வியாழன்             28.8.2015 ெவள்ளி 
 31.8.2015 திங்கள்              09.9.2015 தன் 
 16.9.2015 தன் 
 
 

 

விரதாதி நாட்கள் 
 
சுக்ல ச ர்த்தி     18.8.2015 ெசவ்வாய் 
சுக்ல சஷ்டி    20.8.2015 வியாழன் 
சுக்ல ஏகாதசி    26.8.2015 தன் 
சுக்ல பிரேதாஷம்   27.8.2015 வியாழன் 
ெபௗர்ணமி    29.8.2015 சனி 
சங்கடஹர ச ர்த்தி  1.9.2015 ெசவ்வாய் 
கி ஷ்ண ஏகாதசி  8.9.2015 ெசவ்வாய் 
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 10.9.2015 வியாழன் 
சிவராத்திரி    11.9.2015 ெவள்ளி 
 

அமாவாைச    12.9.2015 சனி 
சுக்ல விநாயக ச ர்த்தி 17.9.2015 (ச ர்த்தி) 
ஆவணி லம்   25.8.2015 ெசவ்வாய் 
கி த்திைக    4.9.2015 ெவள்ளி 
தி ஓணம்    28.8.2015 ெவள்ளி 
(ஓணம் பண்டிைக ன்னாள் இர  உபவாஸம்) 
ஆவணி அவிட்டம்  29.8.2015 சனி 
சாம ேவத உபாகர்மா  15.9.2015 ெசவ்வாய் 
க் உபாகர்மா   24.9.2015 வியாழன் 

 

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் & ேநரங்கள் தளம் ேபாட, மைன ைஜ, கா  குத்தல் ேநரம் 
 
20.8.2015 வியாழன் அதிகாைல 3:30 தல் அதிகாைல 5:45 மணி வைர, காைல 7:50 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர. 
21.8.2015 ெவள்ளி அதிகாைல 4:00 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, காைல 7:45 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, 
       பகல் 12:00 மணி தல் பிற்பகல் 2:00 மணி வைர. 
27.8.2015 வியாழன் அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:15 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர, 
       இர  7:30 மணி தல் இர  9:00 மணி வைர. 
28.8.2015 ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:00 மணி வைர, இர  7:20 மணி தல் இர  9:00 மணி வைர. 
31.8.2015 திங்கள் காைல 10:00 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் 1:20 மணி வைர,  
       இர  7:10 மணி தல் இர  8:45 மணி வைர, இர  10:35 மணி தல் 11:15 மணி வைர. 
09.9.2015 தன்  காைல 6:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9:00 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,  
       மாைல 6:30 மணி தல் இர  8:00 மணி வைர, இர  10:00 மணி தல் 11 மணி வைர. 
16.9.2015 தன்  காைல 6:10 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9:00 மணி தல் பகல் 12:00 மணி வைர,  
       மாைல 6:10 மணி தல் இர  7:45 மணி வைர, இர  9:40 மணி தல் 11:00 மணி வைர. 
 

 

சாந்தி கூர்த்தம் 
27.8.2015 வியாழன்  இர  7:30 மணி தல் இர  9:00 மணி வைர. 
28.8.2015 ெவள்ளி  இர  7:20 மணி தல் இர  9:00 மணி வைர. 
31.8.2015 திங்கள்  இர  7:10 மணி தல் இர  8:45 மணி வைர, இர  10:35 மணி தல் 11:15 மணி வைர. 
09.9.2015 தன்   இர  10:00 மணி தல் 11 மணி வைர. 
16.9.2015 தன்   இர  9:40 மணி தல் 11:00 மணி வைர. 
 

 

தாைதயர் வழிபா  நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில்  தர்பணம், பிண்டம் ைவத்  வழிபட உகந்த நாள்) 
   
  ைவதி தி சிரார்தம்: 23.8.2015 ஞாயி    வியதீபாத சிரார்தம்:  07.09.2015 திங்கள் 
 ஆகஸ்ட் 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30     ெசப்டம்பர் 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 
 

 

ஆவணி மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)   
 

 

மா  வாங்க:  

ஏ ட்ட:  

எ விடல் : 

விைதவிைதக்க:   

2,3,4,8,10,11,22,,23,30,31 

8,10,11,22,23,31 

3,4,11,22,23,30,31 

3, 4,10,22,23,30,31 

 

 



ஆவணி மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் 
 

த.ேத கிழைம ஆ.ேத    திதி   நட்     ேயா லக்     ேநரம்    பஞ்சக தானம் 
3  வியாழன் 20.08.2015  வ.சஷ்டி  சித்திைர   சி  கன்னி  08:30 - 10:00 எ மிச்ைச 
3  வியாழன் 20.08.2015  வ.சஷ்டி  சித்திைர   சி  லாம்   10:00 - 11:00 
4  ெவள்ளி 21.08.2015  வ.சஷ்டி  சுவாதி    சி  சிம்மம்   06:00 - 07:30 
4  ெவள்ளி 21.08.2015  வ.சஷ்டி  சுவாதி    சி  லாம்   10:00 - 10:30 
10  வியாழன் 27.08.2015  வ. வாதசி உத்திராடம்  சி  கன்னி  08:00 - 09:15 தான்யம் 
10  வியாழன் 27.08.2015  வ. வாதசி உத்திராடம்  சி  கன்னி  08:00 - 09:00 தான்யம் 
23  தன்  09.09.2015  ேத. வாதசி சம்    சி  கன்னி  06:30 - 07:30 
30  தன்  16.09.2015  வ.தி திைய சித்திைர   சி  கன்னி  06:06 - 07:30 
30  தன்  16.09.2015  வ.தி திைய சித்திைர   சி  கன்னி  06:30 - 07:30 
31  வியாழன் 17.09.2015  வ.ச ர்த்தி சுவாதி    அ  லாம்   08:30 - 10:00 எ மிச்ைச 
31  வியாழன் 17.09.2015  வ.ச ர்த்தி சுவாதி    அ  வி ச்சிகம் 10:00 - 11:00 
குறிப்  : ஆவணி 31 விநாயகர் ச ர்த்தி அன்  சங்கரமன ேதாஷம் உள்ளதால் சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் சுபம் தவிர்க்க ம் 

வாக்கிய  பஞ்சாங்க ைற கூர்த்த நாட்கள்: ஆவணி 3,4,10,23,30,31 
 

 

வானியல் தகவல் 
 

நில  ெதாைல நிைல   Moon at apogee                             2015 Aug 18 08    405824.128 km 
சித்திைர அ கில் நில   Spica in conjunction with Moon            2015 Aug 20 00    4.24° South 
சனி அ கில் நில     Saturn in conjunction with Moon           2015 Aug 22 22    2.54° South 
ேகட்ைட அ கில் நில    Antares in conjunction with Moon         2015 Aug 23 18    9.51° South 
கு  சூரிய இைண    Jupiter in conjunction with Sun           2015 Aug 27 04    0.87° North 
ெசவ்வாய் சுக்கிரன் அ கில் Mars in conjunction with Venus            2015 Aug 29 11    9.42° North 
நில  அண்ைமநிைல   Moon at perigee                            2015 Aug 30 21    358338.407 km 
தன் மீஉயர்நிைல    Mercury at greatest elongation            2015 Sep  4 16    27.1° East 
ேராகினி நில  ேசர்ைக   Aldebaran in conjunction with Moon      2015 Sep  5 11    0.55° South 
ணர் சம் அ கில் நில   Pollux in conjunction with Moon           2015 Sep  8 23   11.68° North 
சுக்கிரன் அ கில் நில   Venus in conjunction with Moon            2015 Sep 10 11    2.66° South 
ெசவ்வாய் நிலவின் அ கில் Mars in conjunction with Moon             2015 Sep 11 05    4.72° North 
மகம் அ கில் நில    Regulus in conjunction with Moon         2015 Sep 11 22    3.31° North 
கு  அ கில் நில     Jupiter in conjunction with Moon          2015 Sep 12 12    3.18° North 
சூரிய சந்திர சந்தி    New Moon                                    2015 Sep 13 12    405979.689 km 
நில  ெதாைல நிைலயில்  Moon at apogee                             2015 Sep 14 17    406445.533 km 
தன் அ கில் நில    Mercury in conjunction with Moon         2015 Sep 15 12    5.34° South 
சித்திைர அ கில் நில   Spica in conjunction with Moon            2015 Sep 16 06    4.31° South 
 

 

www.thanigaipanchangm.com  
பா  சரவண சர்மா - ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 

 
சிறப்  கட் ைரகள் 

சிம்மத்தில் கு  உள்ள காலத்தில் தி மணம் ெசய்யலாமா? மகாமகம் வ ம் மாசி மாதத்தில் 
தி மணம் ெசய்யவ  சரியா? 
http://www.thanigaipanchangam.com/manmatha/simha-guru-vivaha-dosham.pdf 
 
பஞ்சாங்க கணித ைறக க்கான சிறப்  பக்கம் - Almanac Calculation 
http://www.thanigaipanchangam.com/almanac/index.php 
 
நிஜமான வாஸ்  ைஜ நாட்கள் True Vastu Dates (Sayana) 
http://www.prohithar.com/images/true-sayana-vasthu-dates.jpg 
 
கிரகஅஸ்தங்கம் Combustion explanation 
http://www.thanigaipanchangam.com/almanac/planet_combustion.pdf 
 
ேஹாைர கணிதம் - Hora Calculation 
http://www.thanigaipanchangam.com/hora/index.php 
 
சந்திராஷ்டமம் (2018 வைர) Chandrashtamam Dates 2015 To 2018 
http://www.thanigaipanchangam.com/chandrashtamam/index.php 
 
ைமத்ர கூர்த்தம் - கடன் தீர்க்க Maitra Muhurtham 
http://www.thanigaipanchangam.com/maitreya/index.php 
 
கரணம் கணிதம் Karna Calculation 
http://thanigaipanchangam.com/almanac/karanam-ganitham-spl.jpg 
 


