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அட்சய தி திைய 2010 – 2015 
(தான-தர்மம் ெசய்ய, நைக வாங்கிட, அணிய மிக ம் உகந்த நாள்) 

 

   
ஸ்ரீ சங்க நிதி ஸ்ரீ குேபரர் ஸ்ரீ  பத்ம நிதி 

 

 அட்சய தி திைய வ ம் நாட்கள் 2010 ஆண்  தல் 2015 ஆண்  வைர (தி க்கணிதப்படி ேநரம்) 
விக் தி 2010 ேம 16 ஞாயி  அதிகாைல 4:09 மணி தல் ேம17 திங்கள் அதிகாைல 2:30 மணி வைர 
கர 2011 ேம 5 வியாழன் 17:56 மணி தல் ேம 6 ெவள்ளி  மாைல 4:11 மணி வைர  
நந்தன 2012 ஏப்ரல் 23 திங்கள் மாைல 6:03 மணி தல் ஏப்ரல் 24 ெசவ்வாய் இர  8:38 மணி வைர 
விஜய 2013 ேம 12 ஞாயி  காைல 10:24 மணி தல் ேம 13 திங்கள் மதியம் 12:50 மணி வைர 
ெஜய 2014 ேம1 வியாழன் காைல 11:27 மணி தல் ேம 2 ெவள்ளி  நன்பகல் 12:06 மணி வைர 
மன்மத 2015 ஏப்ரல் 20 திங்கள் மாைல 7 மணி  தல் ஏப்ரல் 21 ெசவ்வாய் இர  9:50 மணி வைர 
 

: அட்சய தி திைய நிர்ணய சூத்திரம்  (இ  சந்திர மாதத்தின் அடிப்பைடயிலான பண்டிைகயாகும்) 
 ைவசாக சுத்த தி திைய 
ெபா ள்: சந்திர மாத அடிப்பைடயில் வ ம் ைவகாசி மாத வளர்பிைற ன்றாம் நாள்(சாந்திரமான சித்திைர மாத அமாவாைச அ த்த ன்றாம் நாள்) 
 

16.5.2010 அட்சய தி திைய அன்  நைக வாங்கிட நல்ல ேநரம் 
 சூரிய மாதமான(ெசௗரமான சித்திைர மாதத்தில் வந்த சாந்திரமான ைவகாசி மாதம் இரண்  அமாவாைசகள் இைடேய 
வந்ததால் அதிக சந்திர மாதம் என எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  அ த்  வந்த  தமிழ் ைவகாசி மாதத்தில் வ ம் சந்திமான மாதம் நிஜ 
ைவகாச மாஸம் என கணக்கிடப்ப கிற . அந்த அடிப்பைடயில் தமிழ் சித்திைர மாத டிவில் அமாவாைசக்கு அ த்  வ ம் தமிழ் 
ைவகாசி மாத இரண்டாம் நாள் அன்  அட்சய தி திைய வ கிற . 
 

ஞாயி  16.5.2010 அட்சய தி திைய நாள் பஞ்சகம் 
 அட்சய தி திைய வக்கம்  அட்சய தி திைய டி  
வாக்கியப்படி 16.5.2010 ஞாயி  அதிகாைல 4:45 17.5.2010 திங்கள் அதிகாைல 3:57 
தி க்கணிதப்படி 16.5.2010 ஞாயி  அதிகாைல 4:09 17.5.2010 திங்கள் அதிகாைல 2:30 
இவ்வ டம் மி கசீ ட நட்சத்திரத்தி ம் ரிஷப, மி ன இராசியில் அட்சய தி திைய வ கிற  
 

 மிக நல்ல ேஹாைர ேநரம்: 
சுப ேஹாைரகள்    
சந்திரன் Moon 08:54 am to 09:58 am  04:20 pm to 05:24 pm 11:09 pm to  12:05 am 
தன் Mercury 07:50 am to  08:54 am  03:16 pm to 04:20 pm 10:13 pm to 11:09 pm 
கு  Jupiter 11:01 am to 12:05 pm  06:28 pm to 07:24 pm 01:01 am to 01:58 am  
சுக்கிரன் Venus 06:46 am to 07:50 am  02:13 pm to 03:16 pm 09:16 pm to 10:13 pm 
 

 “நல்ல ேஹாைர, நல்ல இலக்னத்தில் இராகு காலம், எமகண்டம் நீங்கிய ேநரத்தில்  
நைககைள வாங்குவ , அணிவ   மிக நன் ” 
ெசன்ைன: சூரிய உதயம் Sunrise: 05:43 am   சூரியமைற  Sunset: 06:28 pm 
இராகு காலம் Rahu Kalam : 04:52 pm to 06:28 pm எமகண்டம் Yamakantam : 12:05 pm to 01:41 pm 
 

 லக்னம் ேநரம் (மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளைவ மிக நல்ல லக்னங்கள்) 
ேமஷம் ரிஷபம் மி னம் கடகம் சிம்மம் கன்னி 

அதிகாைல 3.50-5.38 காைல 5.42 – 7.44 காைல 7.44-9.56 பகல் 9.56-12.05 மதியம் 12.05-14.08 மாைல 14.08-16.09 
லாம் வி ச்சிகம் த ர் மகரம் கும்பம் மீனம் 

இர  16.09-18.16 இர  18.16-20.28 இர  20.28-22.35 இர  22.35-00.29 நள்ளிர  00.29-2.10 அதிகாைல 2.10-3.50 
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தி க்கணிதம் 
16.5.2010 
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ராகு   சனி 

 



 

 சந்திராஷ்டமம்:  
 
 விசாகம் நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்கள் அன்ைறய தினம் நைககைள வாங்க ேவண்டாம் அ த்  வ ம் நல்ல நாளில் 
வாங்குதல் நன் . 
 
 சித்திைர, சுவாதி நட்சத்திரத்தின க்கு  பகல் 1 மணி வைர சந்திராஷ்டம ேதாஷம் உள்ள  எனேவ பகல் 1 மணிக்கு  ேமல் 
நைக வாங்கி தி க்ேகாவில் வழிபா  நடத்தி அணிதல் நன் . 
 
 அ ஷம், ேகட்ைட நட்சத்திரத்தின க்கு பகல் 1 மணிக்கு ேமல் சந்திராஷ்டமம் வங்குவதால் பகல் 1 ன்னர் நைக வாங்கி 
தி க்ேகாவில் வழிபா  நடத்தி அணிதல் நன் .  

 

அட்சய தி திைய அன்  ெசய்ய ேவண்டியைவ 
 ேகா ைஜ 
• ைவகாசி(ரிஷப) மாதத்தின் அதிபதி சுக்கிரன், சுக்கிரனின் அதிபதி மகாலட்சுமி  
• அட்சய தி திைய  தினம் மகாலட்சுமிக்கு மிக ம் உகந்த நாள் 
• காைலயில் 2 கிேலா ேகா ைம தவி , 250 கிராம் ெவல்லம், ஒ  ைகப்பிடி அரிசி, வாைழப்பழம் ஆகியவற்ைற கலந்   நன்கு 

ஊறைவத்  பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம். 
  

ேகா சாைலகள்:   சிவ ஆகம ேவத பாட சாைல, டிச்சூர் : 6561 9798, 94443 12367 
 அேஹாபில மடம் : 2239 7567, 94440 47567   நி ைலப்  (40 பசுக்கள்), எைற ர் : 2719 2146, 9444 954078, 
மாட் தீவன கைடகள்: 2226 0450,  2226 1779, 2226 4275, 2226 5509 (இந்த எண்கள் நல்ெலண்ணத்தின் அடிப்பைடயில் தரப்பட் ள்ள ) 

 
 தானம்-தர்மம் 

  
 அதிக ைவசாகம் சந்திரமாதம் வந் ள்ள இவ்வ ட நிஜ ைவசாக மாதத்தில் தானம் ெசய்வதால் நம  பாவங்கள் நீங்கி  
ண்ணியம் கிைடக்கும். 

 தாைதயர்க க்கு திதி ெசய்ய இயலாதவர்கள், திதி ெசய்வைத தற்காலிக மாக விட்டவர்கள் தங்களின் 
தாைதயர்க க்காக அன்ைறய தினம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம் ெசன்  அன்ன தானம், ணி தானம் ெசய்வ  மிக ம் 

அவசியமான ஒன்றாகும்.  
 அன்ைறய தினம் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்தல் மிக ம் ண்ணியம் ஆகும் 
  
 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 இல்லம்  : 2276 1889, 94440 00889 
 உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)    : 2226 0612, 6544 6378 
 ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் 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 
 

 நைக வாங்குதல், அணிதல் 
  
 வ டத்திேலேய நைக வாங்க மிக ம் சிறந்த நாள் அட்சய தி திைய என்பதால் அன்றய தினம் வசதிக்குட்பட்  நைக வாங்குவ  மிக ம் 
சிறப்பானதாகும். நைக வாங்குவ  சிறந்த ேசமிப்  மற் ம் எதிர்காலத்திற்கு  பா காப்பானதாகும் என்பதால் இ  ஆடம்பர தி நாள் அல்ல என்பைத 
அறிய ம் 
 

 
குறிப் : 2011 தல் 2012 வைர உள்ள அட்சய தி திைய ேததிகள் சந்திர மாத அடிப்பைடயில் தரப்பட் ள்ள . 
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நட்சத்திரம்   அதிபதி நவரத்தினக்கல் 
அஸ்வினி மகம் லம் ேக  ைவ ர்யம் 
பரணி ரம்  ராடம் சுக்கிரன் ைவரம் 
கி த்திைக உத்திரம் உத்திராடம் சூரியன் மாணிக்கம் 
ேராகினி அஸ்தம் தி ேவாணம் சந்திரன் ெவண் த்  
மி கசீ டம் சித்திைர அவிட்டம் ெசவ்வாய் பவழம் 
தி வாதிைர சுவாதி சதயம் ராகு ேகாேமதகம் 
ணர் சம் விசாகம் ரட்டாதி கு  ஷ்பராகம் 
சம் அ ஷம் உத்திரட்டாதி சனி நீலம் 

ஆயில்யம் ேகட்ைட ேரவதி தன் மரகதம் 


