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ைவகாசி - நந்தன மாத மடல் - 2012
ஆனி மாத பிறப் :

ைவகாசி மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்படி: 14.5.2012 ெவள்ளி மாைல 4:10 மணி
வாக்கியப்படி: 14.5.2012 ெவள்ளி மாைல 5:48 மணி

தி க்கணிதப்படி: 14.6.2012 வியாழன் இர 10:45
வாக்கியப்படி: 15.6.2012 ெவள்ளி அதிகாைல 1:34 மணி

ைவகாசி மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்
ைவகாசி 1 திங்கள் 14.5.2012
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சியதாம் லம், தி மண வரேவற் , மஞ்சள் நீராட் விழா நன்
அக்னி நட்சத்திர டி : 28.5.2012 திங்கள் மதியம் 12:46 மணி

ைவகாசி 21 ஞாயி 3.6.2012வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: காைல 9:06 தல் காைல 10:36 வைர
க்கியமான ேநரம்: காைல 10:00 தல் காைல 10:36 வைர

ைவகாசி 3 தன் 16.5.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 24 தன் 6.6.2012
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 4 வியாழன்17.5.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 25 வியாழன் 7.6.2012 - சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 5 ெவள்ளி 18.5.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 26 ெவள்ளி 8.6.2012
அதிகாைல தல் காைல 7 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட நன்

ைவகாசி 10 தன் 23.5.2012
சுபநாள்: மாைல 6 மணிவைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 28 ஞாயி 10.6.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
காைல 6 மணிக்கு ேமல் காைல 7 மணி வைர நீங்கலாக
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 12 ெவள்ளி 25.5.2012 சுக்கில ச ர்த்தி
கத்திரி ெவயில் டி :25.5.2012 ெவள்ளி அதிகாைல 1:26 மணி
சுபநாள்: நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்
அக்னி நட்சத்திர

ைவகாசி 19 ெவள்ளி 1.6.2012
சுபநாள்: நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ைவகாசி 29 திங்கள் 11.6.2012(வாக்கியப்படி)
காைல 6 மணிக்கு ேமல் 7:30 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

டி : 28.5.2012 திங்கள் மதியம் 12:46 மணி

ைவகாசி 32 வியாழன் 14.6.2012
நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன் .

ைவகாசி 18 வியாழன் 31.5.2012
நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

மாைல ேநர சுப நாட்கள்( நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப் ) மாைல 6 மணிக்கு ேமல் என்கிற நிைலயில்
திங்கள் 14.5.2012
வியாழன் 31.5.2012

தன் 16.5.2012
ெவள்ளி 1.6.2012

வியாழன்17.5.2012
வியாழன் 7.6.2012

ெவள்ளி 18.5.2012
தன் 23.5.2012
ஞாயி 10.6.2012 வியாழன் 14.6.2012

ெவள்ளி 25.5.2012

கிரஹப்பிரேவசம், கணபதிேஹாம நாட்கள்
தன் 16.5.2012
வியாழன் 31.5.2012
ெவள்ளி 8.6.2012

வியாழன்17.5.2012
ெவள்ளி 1.6.2012
ஞாயி 10.6.2012

ெவள்ளி 18.5.2012
தன் 6.6.2012
திங்கள் 11.6.2012

தன் 23.5.2012
ெவள்ளி 25.5.2012 சுக்கில ச ர்த்தி
வியாழன் 7.6.2012 - சங்கடஹர ச ர்த்தி
வியாழன் 14.6.2012

ைவகாசி மாத விேசஷ நாட்கள்
அமாவாைச: ஞாயி 20.5.2012
ெபௗர்ணமி: திங்கள் 4.6.2012(கிரிவலம் 3.6.2012 இர )
சுக்கில ச ர்த்தி: ெவள்ளி 25.5.2012
கி ஷ்ண ச ர்த்தி: வியாழன் 7.6.2012
சுக்ல சஷ்டி சனி 26.7.2012 & ஞாயி 3.6.2012
கி த்திைக: ஞாயி 20.5.2012 , விரதம் திங்கள் 21.5.2012
சுக்ல ஏகாதசி: வியாழன் 31.5.2012
கி ஷ்ண ஏகாதசி: தன் 16.5.2012
சுக்ல பிரேதாஷம்: சனி 2.6.2012
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: ெவள்ளி 18.5.2012
ைவகாசி விசாகம்: நட்சத்திரப்படி: 3.6.2012 ஞாயி , ெபௗர்ணமிப்படி: திங்கள் 4.6.2012

ைவகாசி மாதம் - நந்தன வ ஷம் (14.5.2012 - 14.6.2012)
03
04
05

16.05.2012 தன்
ேதய் ஏகாதசி
17.05.2012 வியாழன் ேதய்
வாதசி
18.05.2012 ெவள்ளி ேதய் திரிேயாதசி

உத்திரட்டாதி
ேரவதி
அஸ்வினி

சித்த ேமஷம்
சித்த கடகம்
அமிர் மி னம்

04.30 - 06.00
10.00 - 11.30
07.30 - 09.00

10
12
18
19
25
26
28
29
32

23.05.2012
25.05.2012
31.05.2012
01.06.2012
07.06.2012
08.06.2012
10.06.2012
11.06.2012
14.06.2012

தன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்
வியாழன்

வளர்
வளர்
வளர்
வளர்
ேதய்
ேதய்
ேதய்
ேதய்
ேதய்

தி திைய
ச ர்த்தி
ஏகாதசி
வாதசி
தி திைய
ச ர்த்தி
சப்தமி
சப்தமி
தசமி

மி கசீ ஷம்
னர் சம்
ஹ ஸ்தம்
சித்திைர
உத்திராடம்
உத்திராடம்
சதயம்
சதயம்
ேரவதி

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

கடகம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்
சிம்ம
மி னம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்

09.30 - 11.00
09.30 - 10.30
07.30 - 08.30
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30

Û»Û»Û»Û »» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »» Û»Û»Û»Û
ேம ேததி, சர்வேதச ேநரம்
15 16 Venus stationary சுக்கிரன் நிைலப் நிைலயில்
16 9 Saturn 4.8N of Spica சித்திைர நட்சத்திரம் அ கில் சனி
19 16 Moon at apogee சந்திரன் ெதாைல நிைலயில்
20 4 Mercury 2.0S of Moon தன் சந்திரன் அ கில்
20 12 Jupiter 1.7S of Moon கு அ கில் சந்திரன்
20 23 NEW MOON Eclipse அமாவாைச, சூரிய கிரஹணம்
21 19 Aldebaran 5.0S of Moon ேராகினி அ கில் சந்திரன்
22 5 Mercury 0.4N of Jupiter தன் அ கில் கு
22 11 Moon furthest North (21.8) சந்திரன் மீவட நிைல
22 21 Venus 4.6N of Moon சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில்
27 11 Mercury superior conjunction சூரிய க்கு பின் றம் தன் ேசர்ைக - அஸ்தமனம்
28 6 Regulus 5.7N of Moon மகம் நட்சத்திரத் டன் சந்திரன்

பா

ஜூன் ேததி, சர்வேதச ேநரம்
1 2 Spica 1.3N of Moon சித்திைர நட்சத்திம் அ கில் சந்திரன்
1 20 Mercury 0.2N of Venus தன் அ கில் சந்திரன்
3 12 Moon at perigee சந்திரன் மிக அன்ைம நிைல
4 4 Antares 5.0S of Moon ேகட்ைட நட்சத்திரம் அ கில் சந்திரன்
4 11 FULL MOON Eclipse ெபௗர்ணமி - சந்திர கிரஹணம்
4 17 Moon furthest South (-21.7) சந்திரன் மீெதன் ல நிைல
6 1 Venus inferior conjunction சூரிய க்கு ன் றத்தில்
சுக்கிரன் ேசர்க்ைக (சுக்கிர அஸ்தமனம்)
16 2 Moon at apogee சந்திரன் ெதாைல நிைலயில்

சரவண சர்மா.
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