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ைவகாசி (கர வ டம்) மாத சுபநாட்கள் 2011 Auspicious Dates
இ தியாக பிைழ தி த்தம் ெசய்யப்பட்ட

9.5.2011

 ைவகாசி மாத பிறப் :
நிராயண மாதப்பிறப்

ைவகாசி (ரிஷபம்) பிறப்

ஆனி (மி னம்) பிறப்

தி க்கணிதப்படி
வாக்கியப்படி

15.5.2011 காைல 9:50
15.5.2011 காைல 9:38

15.6.2011 மாைல 4:26 (ைவகாசி 32 மாைல)
15.6.2011 மாைல 7:21 (ைவகாசி 32 மாைல)

 இரண் ெபௗர்ணமி 17.5.2011, 15.6.2011
இம்மாதத்தில் இரண் ெபௗர்ணமிகள் வ கிற . கைடசியில் வ ம் ெபௗர்ணமியில் சந்திர கிரஹணம் நிகழ்வதால் அைத சூன்ய
திதி என கணக்கில் ெகாள்ள ம். எனேவ தலில் வ ம் ெபௗர்ணமிேய சிரார்த திதியாகும்.


ன் பிரேதாஷங்கள், இரண் ேசாமப்பிரேதாஷங்கள் 15.5.2011, 30.5.2011, 13.6.2011
இம்மாதத்தில் ன் பிரேதாஷங்கள் நிகழ்கிற . இதில் மாத ந வில், இ தியில் வ ம் இரண்
கிழைமயில் வ வதால் இ மிக ம் சிறப்பான “ேசாமப்பிரேதாஷமாகும்”.
 சனிக்கிழைம ஏகாதசி 28.5.2011
சனிக்கிழைம அன் வ ம் ஏகாதசி மிக ம் சிறப்பான
ராகு - ேக

அன்

ெப மாைள தரிசித்

பிரேதாஷங்கள் திங்கள்

திவ்யபிரபந்தம் வாசித்தல் மிக ம் நன் .

ాగు కేతు Ragu - Kethu Peyarchi ( Moon Node Transit)

ெபயர்ச்சி 2011 -

ராகு (☊ Ascending Node), ேக (☋ Descending Node ) சாயா(நிழல்) கிரகங்கள்
ைறேய
ரிஷபத்தி ம், வி ச்சிகத்தி ம் ெபயர்ச்சி அைடகிற . இைவ சராசரியாக 1.5ஆண் கள் ஒ இராசியில்
சஞ்சரிக்கும்.
ேக மி ன இராசியில் இ ந் மி கசீ ஷ நட்சத்திரத்தின் 2ஆம்
3
2
12
ேக
பாதத்தில் - ரிஷப இராசியில் ெபயர்ச்சி அைடகிறார்
9
8
6
7
ராகு த ர் இராசியில் இ ந் ேகட்ைட நட்சத்திரத்தின் 4ஆம்
4
11
பாதத்தில் வி ச்சிக இராசியில் இடம்ெபயர்கிறார்.
10
5
ராகு - ேக
சந்திரன் நின்ற ெஜன்ம ராசியில் இ ந் ராகு, ேக 3,6,11 ல் சஞ்சரிக்கும் ெபா
நன்ைம
©www.prohithar.com
5
10
த வார்.
11
4
மி னம், கடகம், கன்னி, த ர், மகரம், மீனம் ராசிக க்கு நல்ல பலன்கைள த வார்.
7
மற்ற இராசியினர் ராகு, ேக ெபயர்ச்சி அன் ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் அன்னதானம்
6
8
9
12
2
3
ராகு
ெசய் பின்னர் ேகாவி க்கு ெசன் வழிப வ நன் .
வாக்கிய ைறப்படி
:
தி க்கணித ைறப்படி :

16.5.2011 திங்கள் அன் காைல 9:42 மணிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார்
சராசரி ெபயர்ச்சி (Mean Transit : திங்கள் 6.6.2011 மாைல 16:57 மணிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார்
உண்ைம ெபயர்ச்சி (True Transit): ெசவ்வாய் 3.5.2011 காைல 6:20 மணிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார்

குறிப் : உண்ைம ெபயர்ச்சி (True Transit) அடிப்பைடயில் தான் சூரிய சந்திர கிரஹணங்கள் கணிக்கப்ப கிற .
கிரஹணங்கள் Eclipse
 பகுதி சூரிய கிரஹணம்: இந்தியாவில் ெதரியா

1.6.2011 Partial Solar Eclipse సూరయ్ - గహణం

சர்வேதச ேநரப்ப 1.6.2011 அன் 19:25 தல் வங்கி 23:06 மணி அளவில்
ம்.
இ
மியின் வடக்கு அட்சாம்சத்தில் 35 பாைகக்கு ேமல் வட
வத்தில் நிக ம். வடகனடா, வடஅலாஸ்கா, வட
ஐேராப்பா, கிாீன்லாந் , வடஜப்பான், வட
வகிழக்கு ஆசியாபகுதிகளில் ெதாி ம்.
இந்த ேக

கிரஹஸ்த (☋ Descending Node ) பகுதி சூாிய

கிரஹணம் ேராகினி நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிற . ேராகினி,
கி த்திைக, மி கசீ ஷம், அஸ்தம், தி ேவாணம் ஆகிய
நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்கள் அன் அாிசி அல்ல உைடைய
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்
பின்னர் விநாயகர்,
ேக கிரகத்ைத வழிபடல் நன்


சந்திர கிரஹணம் - இந்தியாவில் ெதரி ம் చందర్ గహణం
15.6.2011 & 16.6.2011 Total Lunar Eclipse

15.6.2011 தன் இர
கிரஹணம்

23:53

தல்

வங்கி நள்ளிர க்கு பின்னர் 16.6.2011 வியாழன் அதிகாைல 4:32 வைர நிக ம்.
(1)

இந்த ராகு கிரஹஸ்த (☊ Ascending Node)

ர்ண சந்திர கிரஹணம் ேகட்ைட நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிற . அ

ேகட்ைட, லம், ேரவதி, ஆயில்யம் நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்கள் 1 கிேலா உ ந் அல்ல
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு தானம் ெசய் பின்னர் ர்ைக, ராகு வழிபா ெசய்ய ம்
வானியல் அடிப்பைடயில் ராகு (☊ Ascending Node), ேக (☋ Descending Node ) என்ப
சந்திரனின் வி பயனப்பாைத ெவட் ம் ள்ளியாகும். இைவக க்கு உ வம் இல்ைல.

ஷம்,

நீலநிற ஆைடைய

வியின் சூரிய பயனப்பாைதைய

நன்றி: இந்திய வானியல்

ைற, அெமரிக்க வானியல்

ைற

»»»»» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »»»»»
1.6.2011 அமாவாைச, சூரிய கிரஹணம் (வட அட்சேரைக 35 பாைக ேமல்)
15.5.2011 சந்திரன் அன்ைம நிைல (perigee)
சித்திைர Î சந்திர க்கு அ கில், தன், சுக்கிரன் அ கில்
2.6.2011 சந்திரன் அதிகபட்ச வடநிைல (23.4)
17.5.2011
நில
7.6.2011 மகம் Î சந்திரன் அ கில் (Regulus 5.3N of Moon)
18.5.2011 நில அதிகபட்ச ெதன் நிைல (-23.4)
11.6.2011 சித்திைரÎ (Spica ) சந்திரன் அ கில்
21.5.2011 தன் ெசவ்வாய் அ கில்
12.6.2011 சந்திரன் அன்ைம நிைல(perigee),
23.5.2011 சுக்கிரன் ெசவ்வாய் அ கில்
27.5.2011 சந்திரன் ெதாைல நிைல apogee
29.5.2011 கு சந்திரன் அ கில்
30.5.2011 ெசவ்வாய் சந்திரன் அ கில்
31.5.2011 சுக்கிரன், தன், சந்திரன் அ கில்

தன் அதிகபட்ச சூரிய இைணப் (மைற - அஸ்தமனம்)
14.6.2011 சனி நிைலயான ேதாற்றம், ேகட்ைடÎ சந்திரன் அ கில்
15.6.2011 சந்திரன் அதிகபட்ச ெதன்நிைல(-23.4),
நில ,
சந்திர கிரஹணம்
Î குறியிட்டைவ நட்சத்திரம்(வானில் சுயமாக ஓளிவீசம் வின்மீன்)

ைவகாசி மாத விரத நாட்கள் Vaikasi Month Virtha Dina ( Fasting Dates)
» அமாவாைச: 1.6.2011
» ெபௗர்ணமி: 17.5.2011, 15.6.2011
» சங்கடஹர ச ர்த்தி: 20.5.2011
» சுக்ல ச ர்த்தி: 5.6.2011
» சஷ்டி: 7.6.2011
» ஏகாதசி: 28.5.2011 சனி, 12.6.2011
» மாத சிவராத்திரி: 31.5.2011
» பிரேதாஷம் 15.5.2011, 30.5.2011 (ேசாம பிரேதாஷம்), 13.5.2011(ேசாம பிரேதாஷம்)
» கி த்திைக: 31.5.2011 ெசவ்வாய் பகல் 11:21 தல் 1.6.2011 தன் பகல் 1 மணி வைர உள்ள .
க க்கு உகந்த ெசவ்வாய் அன் வ ம் கி த்திைக மிக ம் சிறப்பான .

ைவகாசி மாத சுபநாட்கள்
குறிப் : கத்திரி என்ப ேவ அக்னி நட்சத்திரம் என்ப ேவ . அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் இைடயில் அதாவ
சூரியன் கார்திைக நட்சத்திரத்தில்
பிரேவசிக்கும் (11.5.2011 இர 22:52மணி தல் 25.5.2011 இர 19.05 வைர உள்ள 15 நாட்கள் மட் ேம) கத்தரியாகும் இந்த காலத்தில் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம்
ெசய்யக்கூடா என்பைத க த்தில் ெகாள்ள ம்.

ைவகாசி 1 ஞாயி 15.5.2011 பிரேதாஷம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்
ைவகாசி 2 திங்கள் 16.5.2011
அதிகாைல தல் இர 8 மணி வைர நன்
அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்ய நன்

கூர்த்தநாள்

-

கூர்த்தநாள்

ேசாம
பிரேதாஷம்
30.5.2011
13.6.2011

(2)

ைவகாசி 4 தன் 18.5.2011
பகல் 4 மணிக்கு ேமல் நன்
மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம்.
ைவகாசி 5 வியாழன் 19.5.2011
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்
மாைல 4 மணிக்கு ேமல் நன் . மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம் ெசய்திடலாம்
ைவகாசி 6 ெவள்ளி 20.5.2011 சங்கடஹர ச ர்த்தி - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் மதியம் 2 மணிவைர நன் கணபதி ேஹாமம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
மாைல 4:30 தல் 7 மணி வைர சங்கடஹர ச ர்த்தி ன்னிட் கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .
ைவகாசி 7 சனி 21.5.2011
ேதய்பிைற ச ர்த்தி - அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
ைவகாசி 8 ஞாயி 22.5.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் , அைனத்
ைவகாசி 9 திங்கள் 23.5.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் , அைனத்

சுபங்க

வாஸ்

நாள்

ాసుత్ భూ

పూజ

VAASTHU DINAM

ம் ெசய்திடலாம்

சனிக்கிழைம
சுபங்க

4.6.2011

ம் ெசய்திடலாம்

வாஸ்

ைவகாசி 13 ெவள்ளி 27.5.2011- கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் ,
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திடலாம்

ேநரம்:

AM 9:06 மணி தல்
AM 10:36 தல் வைர

க்கியமான ேநரம்

ைவகாசி 14 சனி 28.5.2011 ஏகாதசி
சனிக்கிழைம ஏகாதசி மிக ம் சிறப்பான
அதிகாைலயில் சுதர்ஸன ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்.

10:00 - 10:36

ராகுகாலம் 8.54-10.31
சூரிய உதயம்: 5:52
அஸ்தமனம்: 18.33

ைவகாசி 15 ஞாயி 29.5.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் ,
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திடலாம்
ைவகாசி 16 திங்கள் 30.5.2011
அதிகாைல 4:30 ேமல் 6 மணி ன்னதாக மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திடலாம்
ைவகாசி 20 ெவள்ளி 3.6.2011- கூர்த்தநாள்
அதிகாைல 4:30 ேமல் பகல் 3 மணி ன்னதாக மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம், அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திடலாம்.

சனிக்கிழைம

ைவகாசி 21 சனிக்கிழைம 4.6.2011 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: காைல 9:06 தல் காைல 10:36 வைர
ைவகாசி 22 ஞாயி 5.6.2011 சுக்கில ச ர்த்தி - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் உட்பட அைனத் சுபங்க

ఏకాద

ம் ெசய்திட நன்

ைவகாசி 23 திங்கள் 6.6.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத்
»பள்ளி திறப் நாள் அதிகஅள வாகன ெநரிசல் ஏற்படலாம்...!

சுபங்க

ஏகாதசி
28.5.2011

ம் ெசய்யலாம்

ைவகாசி 24 ெசவ்வாய் 7.6.2011
க க்கு உகந்த நாள்
ெசவ்வாய் கிழைம ம் வளர்பிைற சஷ்டி ம் ேசர்ந் வ வதால் மிக ம் சிறப்பான

ெசவ்வாய் ேதாஷபரிகாரமாக தி மணதைட நீங்க அன் 1 கிேலா வைர ப ப்ைப ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்வ
மிக ம் நன் .
எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க சத் சம்ஹார திரிசதி வழிபாட்ைட வீட்டில் ெசய்யலாம், மாைலயில் கந்த சஷ்டி கவசம், கந்தர் அ தி படித்தல் நன்

ைவகாசி 25 தன் 8.6.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணிவைர நன்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க

ம் ெசய்ய உகந்த நாள்
(3)

ைவகாசி 27 ெவள்ளி 10.6.2011 வியதீபாதம்
ன்ேனார்கள் நிைனவாக தானதர்மம் ெசய்திட ,
தர்ப்பணம் ெசய்திட மிக ம் உகந்த நாள்

12.6.2011

அச்சுப்பிைழ காரணமாக
சில காலண்டர்களில் ,
சில பஞ்சாங்கத்தில்
மரணேயாகம்
என அச்சிடப்பட் ள்ள .
அன்
சித்த ேயாகம் நாள் ஆகும்.

ைவகாசி 29 ஞாயி 12.6.2011 - கூர்த்தநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் மிக ம் உகந்த நாள்,
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

, பழம்,
»கைடசி கூர்த்தநாள் என்பதால் அன்
காய்கறிகள் விைலேயற்றம் இ க்கும், சாைலயில் வாகன ெநாிசல் ஏற்ப ம்
ைவகாசி 30 திங்கள் 13.6.2011
அதிகாைல 4:00 தல் காைல 5:30 மணி வைர மட் ம்.
(சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் ேநரம் சரியில்ைல)
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதிேஹாமம் ெசய்திட நன் .

ைவகாசி மாத மாைல ேநர சுப நாட்கள் (நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
15.5.2011 ஞாயி
23.5.2011 திங்கள்
06.6.2011 திங்கள்

16.5.2011 திங்கள்
27.5.2011 ெவள்ளி
12.6.2011 ஞாயி

19.5.2011 வியாழன்
29.5.2011 ஞாயி

22.5.2011 ஞாயி
05.6.2011 ஞாயி

ைவகாசி மாதம் (கர வ டம்)

TV
TV
TV
TV
த
TV
TV
V
த
TV
TV
T

01
02
06
08
09
13
15
20
22
23
25
29

15.5.2011 ஞாயி
16.5.2011 திங்கள்
20.5.2011 ெவள்ளி
22.5.2011 ஞாயி

வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

23.5.2011 திங்கள்
27.5.2011 ெவள்ளி
29.5.2011 ஞாயி

சித்த
அமிர்த
அமிர்த
அமிர்

6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.30 - 9.00

டி -------------------------------------------- Æ

ேதய்பிைற சஷ்டி
ேதய்பிைற தசமி
ேதய்பிைற வாதசி

தி ேவாண அமிர் 4.00 – 5.30
உத்திரட்டாதி சித்த 6.00 – 7.30
ேரவதி, அஸ் அமிர்த 6.00 – 7.30

Å -------------------------------------------- அக்னி நட்சத்திரம்

03.6.2011 ெவள்ளி
05.6.2011 ஞாயி
06.6.2011 திங்கள்
08.6.2011 தன்
12.6.2011 ஞாயி

கூர்த்த ேநரம்

திரேயாதசி சித்திைர
ச ர்தசி சுவாதி
தி திைய
லம்
பஞ்சமி
உத்திராடம்

Å -------------------------------------------- கத்தரி

விழா, நடனஅரங்ேகற்றம் )

டி -------------------------------------------- Æ

வளர்பிைற விதிைய மி கசீரி
வளர்பிைற ச ர்த்தி
னர்
வளர்பிைற பஞ்சமி
சம்
வளர்பிைற சப்தமி
மகம்
வளர்பிைற ஏகாதசி
சுவாதி

ரிஷபம்
ரிஷபம்
ரிஷபம்
மி னம்
ேமஷம்
மி னம்
மி னம்

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.00 – 8.00

மி
மி
மி
மி
மி

னம்
னம்
னம்
னம்
னம்

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
6.00 – 7.30
7:30 - 9.00

கடகம்
மி னம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்
கடகம்

ஆனி மாதம் - கர வ டம் 2011

TV
TV
V
V
TV
TV
V
TV

04
05
07
11
14
18
25
29

19.6.2011 ஞாயி
20.6.2011 திங்கள்
22.6.2011 தன்
26.6.2011 ஞாயி
29.6.2011 தன்
03.7.2011 ஞாயி
10.7.2011 ஞாயி
14.7.2011 வியாழன்

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற

ச ர்த்தி
பஞ்சமி
சப்தமி
தசமி
திரேயாதசி
விதிைய
தசமி
ச ர்தசி
பா

தி ஓண
அவிட்டம்
சதயம்
அஸ்வினி
ேராகினி
சம்
சுவாதி
லம்

சரவண சர்மா

தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதம்

எண் 9, 4வ

ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677

மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com
தங்கள் க த் க்கள் வரேவற்கப்ப கிற

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.

இைணயம்: www.prohithar.com
காப் ரிைம © 27.4.2011

கூர்த்த நாட்களில் ெதாடர் ேநரம் மா த க்குட்பட்ட
(4)

