ஆடி மாத மடல் - மன்மத வ டம்
ஆடி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 17.7.2015 ெவள்ளி அதிகாைல கடக ரவி 4:01 பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி: 17.7.2015 ெவள்ளி காைல 10:44 மணி அளவில் பிரேவஸம், த னாயன ன்யகாலம் வக்கம்.
ஆடி தல் ேததியன் சாந்திரமான அடிப்பைடயில் “நிஜஆஷாட” மாத சுத்த பிரதைம வங்குகிற .
இம்மாதத்தில் ஆடிப் ரம் இரண்
ைற ம், ஆடி கி த்திைக, ப ர்ணமி, பிரேதாஷம் ஆகியைவ இரண் நாட்களி ம் வ கிற
ரஜஸ்வலா
த ணாயனத்தில் - ஆடி மாத
நிராடக்கூடா

தல்

ன்

நாட்கள் நதிகள் அசுத்தமானதாக இ க்கும் என்கிற

ஹரி சயன ஏகாதசி - சுக்ல பட்ச ஏகாதசி:
ஆடி 11 திங்கள் 27.7.2015 அன் ெப மாைள விரதம் இ ந்
ேயாகினி ஏகாதசி - கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி:
ஆடி 25 திங்கள் 10.8.2015 அன் விரதம் இ ந்

சாஸ்திரங்கள் இத்தினங்களில்

வழிபட்டால் இம்ைமயி ம், ம ைமயி ம் சுகம் த ம்

ளசி சாற்றி விஷ்

ைவ வணங்கினால் ெகா ம் ேநாய்கள் குைற ம்

பிரேதாஷம் என் ?
ஆடி மாதத்தில் தி க்கணிதப்படி கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 11.8.2015 ெசவ்வாய் அன்
ம நாள் தன் அன் வ கிற .

வ கிற . ேகாவில்களில் வாக்கியப்படி

மாத சிவராத்திரி விரதம்
ஆடி 27 தன் 12.8.2015 சிவராத்திரி விரதம் இ த்தல் நன்
குறிப் : வாக்கியப்படி பிரேதாஷம் மற் ம் சிவராத்திரி 12.8.2015 தன் கிழைம
ஆடி கி த்திைக ஆடி 23 சனி (8.8.2015 )
கி த்திைக ன்னாள் ெவள்ளியன் இர 7 மணிக்கு ேமல் வங்கி சனி அன் மாைல 6:26 மணி வைர உள்ள .
ெவள்ளியன் இர விரதம் இ ந் சனி அன் கி த்திைக ைஜ ெசய்தல் நன் .
ஆடி ெவள்ளி
இவ்வ டம் ெவள்ளிக்கிழைமயில் ஆடி மாதம் வங்குவ விேசஷமாகும், ெமாத்தம் ஐந் ெவள்ளிக்கிழைமகள் ஆடியில் வ வ
அம்ம க்கு சிறப்பாகும். ஐந்தாம் ெவள்ளியில் ஏைழ சுமங்கலிக்கு டைவதானம் ெசய்தல் நன்
ஆடி அமாவாைச ஆடி 29 ெவள்ளி (14.8.2015 )
த ணாயனத்தில் வ ம் தல் அமாவாைச தாைதயர்க க்கு மிக ம் உகந்தநாளாகும். இந்நாளில் தாைதயர்க க்கு
தர்பணம் ெசய் ம் ேவதபாடசாைலயில் அன்ன தானம் ெசய்த ம் மிக ம் ண்ணியமாகும்.
ஆடி ெவள்ளியில் அமாவாைச வ வதால் சுமங்கலியாக இறந்தவர்களின் நிைனவாக இன் ஏைழ சுமங்கலி ெபண்க க்கு டைவ
தானம் ெசய்தால் மங்களம் உண்டாகும்.
ஆடிப் ரம்: (ஆடி 31 ஞாயி )
இவ்வ டம் ஆடிமாதத்தில் ரம் ஆடி 4 (20.7.2015) திங்கள் மற் ம் ஆடி 31 (16.8.2015 )ஞாயி
மாத கைடசியில் வ ம் ரம் நின்ற நாேள ஆகமவிதிப்படி ஆடிப் ரம் கைடபிடிக்கப்ப ம் .

ஆகிய ேததிகளில் வந்தா ம்

ைசவத்தி க்ேகாவில்களில் அகிலத்ைத காத்த ள அம்பாள் அவதாரம் எ த்த தி நாளாக ெகாண்டாடப்ப கிற . அபிராம
பட்ட க்கு அம்பாள் காட்சியளத்த ேசாழவளநாட்டின் தி த்தலமான தி க்கட ரில் இன் மிக ம் சிறப்பான ஆராதைனகள்
நைடெப ம்
ஸ்ரீஆண்டாள் ஆடிப் ரம்: சூடிக்ெகா த்த சுடர்ெகாடி ம் வில்லி த் ரார் வளர் மக
இன் வில்லிப் த் ரில் சிறப்
ைஜக ம் ஸ்வாமி றப்பா ம் விமர்ைசயாக இ க்கும்

மான ஸ்ரீஆண்டாளின் தி நட்சத்திரமான

ேசவல் - மயில்- நாகம் தரிசனம்: ஆடி 6 மற் ம் 20
ஆடி மாத சஷ்டி திதிகளில்
கனின் ேகாவில் ெசன் ேசவல் - மயில் தரிசனம் நன் ,
வாகனம் வாங்க இந்தநாட்களில்
கைன தரிசித்தல் நன் . ேசவைல
கன் ேகாவிலில் ேநர்த்திக்கு விட உகந்தநா
இ ேவ. லால் உணைவ ற்றி ம் ைகவி வதற்கு சஷ்டி உகந்தநாளாகும்.

ம்

ஆடி சுக்ல சஷ்டி
சஷ்டி திதி வாக்கியப்படி ஆடி 5 ெசவ்வாய் அன்
எனேவ சஷ்டி விரதம் ெசவ்வாய் இரவில் கைடபிடித்
சஷ்டி என அைழக்கப்ப கிற .

பகல் 2:45க்கு ேமல் வங்கி ம நாள் ஆடி 6 தன் மாைல 4:42 வைர உள்ள
ம நாள் காைல சஷ்டி ைஜ ெசய்தல் நன் . ேம ம் இந்த சஷ்டியான குமார

ஆகாமாைவ: 31.7.2015 ெவள்ளி
அன் அ ேணாதயத்தில் ச த்திரம், நதிகளில் நீடால் நன் . ேம ம் அன்
ெசய்ய ம்.

பசுவிற்கு தவி , ெவல்லம் கலந்

தானம்

ஆடி ப ர்ணமி என் ?
ஆடி மாதத்தில் ப ர்ணமி 30.7.2015 வியாழன் அன் இர 7:02 மணிக்கு வங்கி ம நாள் மாைல 4:14 மணிக்கு டிவதால்
சாயவியாப்தி அபிேஷகம் கைடபிடிப்பவர்கள் அன் ம் மற்றவர்கள் மாத்யான வியாப்தி விதிப்படி ம நாள் ப ர்ணமி அபிேஷகம்,
உபவாச வழிபா ெசய்தல் நன் . வியாழன் இர கிரிவலம்.

ஆடி மாத சுபநாள் விளக்கம்
ஆடி 18 திங்கள் 3.8.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி (ஆடிப்ெப க்கு)
காைல 7 மணிக்கு ேமல் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாள்

ஆடி 4 திங்கள் 20.7.2015 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி கணபதி ேஹாமம்
ெசய்ய நன் .

ஆடி 21 வியாழன் 6.8.2015
அதிகாைல தல் மதியம் 1:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆடி 6 தன் 22.7.2015
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய
நன் .

ஆடி 24 ஞாயி 9.8.2015
அதிகாைல தல் நாள்
நன் .

ஆடி 7 வியாழன் 23.7.2015
அதிகாைல தல் இர 8:30 மணி வைர நன் .

சுபங்கள் ெசய்ய

ஆடி 25 திங்கள் 10.8.2015
அதிகாைல தல் இர 7 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன் .

ஆடி 11 திங்கள் 27.7.2015 வாஸ் நாள்
அதிகாைல தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்
வாஸ் ேநரம் : காைல 6:41 தல் காைல 8:11 மணி வைர.
(ேமஷ ராசியின க்கு சந்திராஷ்டமம் எனேவ அவர்கள் வாஸ்
ைஜ தவிர்க்க ம்)

சுபங்கள்

ஆடி 27 தன் 12.8.2015
அதிகாைல தல் மாைல 5:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆடி 15 ெவள்ளி 31.7.2015 வியாஸ ைஜ
கைலகள், கல்வி வங்க நல்ல நாள்
ஆடி 17 ஞாயி 2.8.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
நன் .

வ ம் அைனத்

ஆடி 32 திங்கள் 17.8.2015
காைல 7 மணிக்கு ேமல் பகல் 12 மணி வைர நன் .
சுபங்கள் ெசய்ய

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
20.7.2015 திங்கள்
2.8.2015 ஞாயி
10.8.2015 திங்கள்

22.7.2015 தன்
3.8.215 திங்கள்
12.8.2015 தன்

23.7.2015 வியாழன்
6.8.2015 வியாழன்
17.8.2015 திங்கள்

இைச வகுப்பில் ேசர மற் ம் இைசக்க விகள் வாங்க உகந்த நாள்
31.7.2015 ெவள்ளி கு
ைஜ
காைல 6 மணி தல் 7 மணி வைர, காைல 9:15 மணி தல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி
சீமந்தம், வைளகாப்
23.7.2015
27.7.2015
02.8.2015
06.8.2015
09.8.2015

27.7.2015 திங்கள்
9.8.2015 ஞாயி

தல் பிற்பகல் 3 மணி வைர.

ெசய்ய உகந்த ேநரம்

வியாழன்
திங்கள்
ஞாயி
வியாழன்
ஞாயி

காைல 9:45 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர.
காைல 9:30 மணி தல் காைல 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர.
காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 3 மணி வைர
பகல் 10:45 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர.
காைல 8:30 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர

10.8.2015
12.8.2015

திங்கள்
தன்

காைல 8:30 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி
காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.

தல் பகல் 12:30 மணி வைர.

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
23.7.2015 வியாழன்

2.8.2015 ஞாயி

9.8.2015 ஞாயி

10.8.2015 திங்கள்

விரதாதி நாட்கள்
20.7.2015 திங்கள்
சுக்ல ச ர்த்தி(மாத்யான வியாப்தி)
சுக்ல சஷ்டி
22.7.2015 தன்
சுக்ல ஏகாதசி
27.7.2015 திங்கள்
சுக்ல பிரேதாஷம்
29.7.2015 தன்
ெபௗர்ணமி
31.7.2015 ெவள்ளி
கி ஷ்ண ச ர்த்தி (ச.ச)
3.8.2015 திங்கள்
கி ஷ்ண ஏகாதசி
10.8.2015 திங்கள்
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் (தளம் ேபாட, கா
23.7.2015
27.7.2015
02.8.2015
06.8.2015
09.8.2015
10.8.2015
12.8.2015

குத்தல், தி

கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
ஆடி அமாவாைச
ஆடி கி த்திைக
ஆடிப் ரம்
தி ஓணம்
கிரிவலம்

11.8.2015 ெசவ்வாய்
12.8.2015 தன்
14.8.2015 ெவள்ளி
8.8.2015 சனி
16.8.2015 ஞாயி
31.7.2015 ெவள்ளி
30.7.2015 வியாழன்

டி இறக்கம்)

வியாழன் அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9:45 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர.
திங்கள் அதிகாைல 4:30 மணி தல் 7:15 மணி வைர, காைல 9:30 மணி தல் காைல 10:30 மணி வைர,
பகல் 12 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர.
ஞாயி
காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 3 மணி வைர,
இர 9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
வியாழன் அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர, பகல் 10:45 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர.
ஞாயி
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:30 மணி வைர, காைல 8:30 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
பிற்பகல் 1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர, இர 8:45 மணி தல் இர 10 மணி வைர.
திங்கள் அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:30 மணி வைர, காைல 8:30 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
பகல் 12 மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர.
தன்
அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர.

தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்
வியதீபாதம்
19.7.2015 ஞாயி , 13.8.2015 வியாழன்
ைவதி தி
29.7.2015 தன்
ஆடி அமாவாைச
14.8.2015 ெவள்ளி
ஜூைல 17, 19, 23, 26, 27, 29, 31, ஆகஸ்ட்1, 10, 13, 14, 15, 17

வழிபட உகந்த நாள்)

ஆடி 32 திங்கள் 17.8.2015 அன் சிம்ம(ஆவணி) மாஸ ண்யகாலமான விஷ் பதி தர்பண ம் அன் ெசய்யேவண் ம்.
சூர்ய சாவர்ண்ய மன்வாதி ஆடி 10 ஞாயி 26.7.2015 , பிரம்ம சாவர்ண்ய மன்வாதி ஆடி 15 ெவள்ளி 31.7.2015.
ஆடி மாதம் தல்
வ ம் ண்ணியஸ்தங்களில் தாைதயர்க க்கு தர்பணம் ெசய்ய உகந்த மாதமாகும்
மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா

வாங்க: 4. 7,11,13,14.17,21, 24, 25, 27, 28, 31, 32

ஏ

ட்ட 4,11,13,14,17,25, 31,32

எ விடல் 4,11,14,17,21,24,25,27
விைதவிைதக்க 4,7,11,13,14,17,21,24,27,28,32
ஆடி மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
07
11
17
21
24
25

வியாழன்
திங்கள்
ஞாயி
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்

23.07.2015
27.07.2015
02.08.2015
06.08.2015
09.08.2015
10.08.2015

வ.சப்தமி
வ.ஏகாதசி
ேத. விதிைய
ேத.சப்தமி
ேத.தசமி
ேத.ஏகாதசி

சித்திைர
அ ஷம்
சதயம்
அசுவினி
ேராகினி
மி கசீ ஷம்

சி
சி
சி
அ
சி
சி

சிம்மம்
கடகம்
சிம்மம்
சிம்மம்
சிம்மம்
சிம்மம்

09:00 - 09:45
06:00 - 07:15
07:30 - 09:00
07:30 - 08:45
06:30 - 07:30
06:30 - 07:30

27
28
32

தன்
வியாழன்
திங்கள்

வாக்கிய பஞ்சாங்க

12.08.2015
13.08.2015
17.08.2015
ைற

கு நில ேசர்ைக
சுக்கிரன் நில ேசர்ைக
மகம் அ கில் நில
னர் சம் தன் ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைலயில்
சித்திைர நில அ கில்
தன் சூரிய ெவளி இைண
சனி நில ேசர்ைக
ேகட்ைட அ கில் நில
நில
னர் சம் ெசவ்வாய் ேசர்ைக
கு சுக்கிர சமீபம்
நில அண்ைம நிைல
சுக்கிரன் தன் அ கில்
கு
தன் அ கில்
மகம் அ கில் தன்
ேராகினி அ கில் நில
கு மகம் அ கில்
னர் சம் அ கில் நில
ெசவ்வாய் நில அ கில்
சூரிய-நில சந்தி
சுக்கிரன் அ கில் நில
மகம் அ கில் நில
சுக்கிர சூரிய உள்இைண
தன் நில அ கில்

ேத.திரிேயாதசி
ேத.ச ர்தசி
வ.தி திைய

னர் சம்
சம்
உத்திரம்

சி
சி
சி

சிம்மம்
கன்னி
கன்னி

06:00 - 07:30
09:00 - 10:15
09:00 - 10:00

கூர்த்த நாட்கள்: ஆடி 7, 11, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 32
வானியல் தகவல்

Jupiter in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
Regulus in conjunction with Moon
Pollux in conjunction with Mercury
Moon at apogee
Spica in conjunction with Moon
Mercury in superior conjunction
Saturn in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Moon
Full Moon
Pollux in conjunction with Mars
Jupiter in conjunction with Venus
Moon at perigee
Venus in conjunction with Mercury
Jupiter in conjunction with Mercury
Regulus in conjunction with Mercury
Aldebaran in conjunction with Moon
Regulus in conjunction with Jupiter
Pollux in conjunction with Moon
Mars in conjunction with Moon
New Moon
Venus in conjunction with Moon
Regulus in conjunction with Moon
Venus in inferior conjunction
Mercury in conjunction with Moon

ஆடி அமாவாைச அன்

2015 Jul 18 23
2015 Jul 19 07
2015 Jul 19 09
2015 Jul 21 03
2015 Jul 21 17
2015 Jul 23 17
2015 Jul 24 01
2015 Jul 26 14
2015 Jul 27 10
2015 Jul 31 16
2015 Jul 31 17
2015 Aug 1 01
2015 Aug 2 16
2015 Aug 5 14
2015 Aug 7 10
2015 Aug 7 21
2015 Aug 9 05
2015 Aug 11 05
2015 Aug 12 18
2015 Aug 13 10
2015 Aug 14 20
2015 Aug 14 21
2015 Aug 15 16
2015 Aug 16 01
2015 Aug 16 20

4.13° North
0.41° North
3.37° North
5.42° North
404805.359 km
4.06° South
1.61° North
2.23° South
9.33° South
365116.920 km
5.82° North
6.43° North
362177.714 km
8.18° South
0.58° South
0.96° South
0.69° South
0.42° South
11.59° North
5.55° North
401247.848 km
4.66° South
3.29° North
7.84° South
1.97° North

ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்தல் நன்

ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
: 94444 85491
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)
: 2226 4151, 2226 4152
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 2276 1658, 98410 08325
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 94444 94657, 94448 08915
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் : 2276 1889, 94440 00889
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)
: 2226 0612, 6544 6378
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற இல்லம், பள்ளி
: 2276 0612, 2233 3214
சிவாகம ேவதபாட சாைல
: 65129744, 94443 12367
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல
: 2239 7567, 94440 47567
காயத்ரி ஞானவாபி (ஆதரவற்ேறார் இ தி சடங்கு): 22212984, 2238 3333
பஞ்சாங்கம் கணித்தல் ெதாடர்பான சிறப் கட் ைரகள்

கணித

ைறகள்

சூத்திரங்கள்
உதாரண கணிதங்கள்
ேமம்பட்ட திரிேகாணவியல் கணிதம்
இன்

ம் பல……..

http://www.thanigaipanchangam.com/almanac/index.php

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

Tambaram Astrologer - Balu Saravana Sarma - Prohithar - Sri Thanigai Panchangam
www.prohithar.com

