
 
 

மன்மத வ டம் ஐப்பசி மாத மடல் 
 

ஐப்பசி மாத பிறப்  
 தி க்கணிதப்படி  : 17.10.2015 சனி கிழைம அன்  இர க்கு பின் 12:15 மணிக்கு லா ரவி பிரேவஸம் 
 வாக்கியப்படி  : 18.10.2015 ஞாயி  கிழைம அன்  காைல 9:58 (9நா 50விநா) லா ரவி பிரேவஸம் 

 ேசாம பிரேதாஷம் & மாத சிவராத்திரி 9.11.2015 திங்கள் 
 திரிேயாதசி ன்னாைள காட்டி ம் இன்  பிரேதாஷ காலவியாப்தி அதிகமாக உள்ளதால் ேசாம பிரேதாஷமாக ம் அேத ேநரத்தில் 
இர  அர்த்தஜாமத்தில் ச ர்தசி பிறந் விட்டதால் அன்ேற மாத சிவராத்திரியாகும். 

 
சுக்ல சஷ்டி ைஜ : ஐப்பசி 2 திங்கள் 19.10.2015  
 வளர்பிைற சஷ்டி ஞாயி  அன்  பிற்பகல் 2:20 மணிக்கு ேமல் பிறந்  ம நாள் பகல் 2:40 வைர உள்ள . சுக்ல சஷ்டி சங்கவ 
காலத்தில் ர்ண மாக ம் மாத்யானவியாப்தி ைமயாக ம் உள்ள திங்கள் அன்  தான்கைடபிடிக்கேவண் ம் 

 
பத்ரகாளி ஜயந்தி: ஐப்பசி 4 தன் 21.10.2015 
 தீயவற்ைற அழித்  நல்லவற்ைற காக்கும் ெபா ட்  சக்தி தீச்ஜூவாைலக டன்காட்சியளித்  அ ள்பாலித்த  
தினம். இந்நாளில் அம்மைன குங்குமத்தால் அர்ச்சைன ெசய்  வழிபட்டால் தீ  நீங்கி நன்ைம ஓங்கும், கூடா நட்பால் விைளந்த 
இன்னல்கள் தீர இன்  அம்மைன மனதார வணங்கி ேவண் தல் நன்  .

 
சிரவண விரதம்:  
 தி க்கணிதப்படி: ஐப் 5 வியாழன் 22.10.2015 (வாக்கியப்படி ேகாவில்களில் ன்னாளில் சிரவண விரதம்).  ஐப்பசி மாத சிரவண 
விரதம் ெதாழில் ேமன்ைம, ஞானம் த ம். 

 
இம்மாதத்தில் ைவணவ ெநறிைய பரப்பிய ஆழ்வார்கள் வரின் தி நட்சத்திரங்கள் வ கிற  
ஸ்ரீெபாய்ைகயாழ்வார்  வியாழன் 22.10.2015   ஸ்ரீ தத்தாழ்வார்  ெவள்ளி 23.10.2015  
ஸ்ரீேபயாழ்வார்    சனி 24.10.2015     மனவாளமா னி ஞாயி  15.11.2015   

 
பாபாங்குசா - சுக்ல பட்ச ஏகாதசி விரதம்:  ஐப்பசி 7 சனி 24.10.2015 
 விரதம் இ ந்  விஷ் வின் சன்னிதானத்தில் “ஓம் நாராயணாய  நம:” என ஜபித்  ளசிைய சாற்றினால் ெதரியாமல் ெசய்த 
பாவங்கள் நீங்கி நல்லைவ நடக்கும்.  
 குறிப் : ஸ்மார்த(ைசவ) ஏகாதசி ஐப்பசி 6 ெவள்ளி 23.10.2015 
    

இந்திர ஏகாதசி -  கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி: ஐப்பசி 21 சனி 7.11.2015 
 விரதம் இ ந்  ெப மாைள ம், க டைன ம் வணங்கினால் பித்  ேதாஷம் நீங்கி ன்ேனார் நற்கதி அைடவார்கள். ஜாதகத்தில் 
பித்  ேதாஷம் உள்ளவர்கள் இன்  ெப மாள் ேகாவிலில் இனிப்  ெவள்ைள எள் உ ண்ைட விநிேயாகம் ெசய்தல் நன் . 

 
சரஸ்வதி ைஜ - விஜயதசமி 
இந்தாண்  சரஸ்வதி ைஜ தினங்கள் ஸ்மார்த - ைவஷ்ண ஸம்ப்ரதாயப்படி ேவ ப கிற  
 

சரஸ்வதி ஆவாஹனம்:    ஐப்பசி 1 ஞாயி  18.10.2015 
மஹாஷ்டமி -  மஹா நவமி:   ஐப்பசி 4 தன் 21.10.2015 
ஆ த ைஜ -  சரஸ்வதி ைஜ: ஐப்பசி 4 தன் 21.10.2015 
வித்யாரம்பம் - விஜய தசமி:   ஐப்பசி 5 வியாழன் 22.10.2015 
 
வித்யாரம்பம் நல்ல ேநரம்: ஐப்பசி 5 வியாழன் 22.10.2015  
 காைல  7:32 தல் பகல் 12 மணி வைர நன்    
 குறிப்பாக 10 - 11 த ேஹாைர மிகநன்  
 

ைவஷ்ணவ ஆ த ைஜ : ஐப்பசி 5 வியாழன் 22.10.2015 
ைவஷ்ணவ விஜய தசமி : ஐப்பசி 6 ெவள்ளி 23.10.2015 

 
ெபரியநிலா -  Super Moon: 27.10.2015 
 மிக்கு மிக அ கில் 359328.538 km ெதாைலவில் சந்திரன் வ ம் காலத்தில் ப ர்ணமி நிக மாயின் நிலாவின் விட்டம் 
வழக்கத்ைதவிட 10% ெபரியதாக ம், மிகுந்த பிரகாசத் ட ம் ேதான் ம். இ  வழக்கமான வானியல் நிகழ்வாகும். இக்காலத்தில் 
கடலில் க ம் ெகாந்தளிப்  ஏற்ப ம். கடலில் குளிப்பைத தவிற்க ம். 



அன்னாபிேஷகம் 10 ெசவ்வாய் 27.10.2015 (சில ேகாவில்களில் ன்னாள்) 
 சாயரைக்ஷயில் தீபாராதைன காலத்தில் ப ர்னமி வியாபித்தி க்கும் நாேள அன்னாபிேஷகம் ெசய்ய ேவண் ம். ன்னாளில் இர  
ப ர்னமி அர்த்தஜாம ைஜக்கு பின்னர் பிறப்பதால் அன்  அன்னாபிேஷகம் உகந்ததல்ல. ேம ம் ம நாள் ப ர்ணமி சூரிய 
அஸ்தமனத்தில் இல்ைல ஆயி ம் சிவ க்கு உகந்த பிரேதாஷவியாப்தி உள்ளதால் ெசவ்வாய் நன் . 
 சிவாலயங்களில் இைறவன் தி ேமனிைய அன்னம், காய்கறி, பழங்களால் அலங்காரம் ெசய்வித்  ஆராதைன ெசய்  
பஞ்சமில்லாமல் நா ம் வீ ம் விளங்க வழிபட்  பின்னர் இைறவ க்கு பைடத்த உணைவ பிரசாதமாக பக்தர்கள் அைனவ க்கும் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம். 

 

தன்வந்தரி ஜயந்தி: 23 திங்கள் 9.11.2015 
 ஆஸ்வீஜ பகுள திரிேயாதசி திதி அன்   உலக நன்ைமக்காக தி ப்பாற்கடலில் அமிர்தகலசத் டன் ேதான்றினார் விஷ்  
ஸ்வ பமான ஸ்ரீதன்வந்தரி பகவான் இன்  அவரின் ஜயந்தி ெகாண்டாடப்ப கிற . இந்நாளில் வியாதிஸ்தர்கள் தன்வந்தரி 
மந்திரத்ைத ஜபித்  பிரார்தைன ெசய்தல் நன் . 

 

தீபாவளி: 10.11.2015 ெசவ்வாய் 
 நரக ச ர்தசி ஆங்கில ேததிப்படி 10.11.2015 ெசவ்வாய் அதிகாைலயில் நரகச ர்தஸி 
குளியல். தீபாவளி: 10.11.2015 ெசவ்வாய்   ல மி குேபர ைஜ 11.11.2015 தன் 
 
ேநான் :   ேகாத்ராத்திரி (ச ர்தசி ேநான் ): 10.11.2015 ெசவ்வாய் 
    ேகதாரெகௗரி (தீபாவளி அமாவைச) ேநான் : 11.11.2015 தன்  

 

எம விதிைய : 13.11.2015 ெவள்ளி: 
 சேகாதரர்கள் நீண்ட ஆ டன் இ க்க ேவண்டி எமதர்மராஜைன வழிப ம் நாளாகும் 
சனிக்கிழைமயில் வ ம் எம விதிைய மிக ம் விேசஷமானதாகும். இத்தினத்தில் காைலயில் எ ைம மாட்டிற்கு தவி  3 கிேலா, 
ெவல்லம் கலந்  ஊறைவத்  தானம் ெசய்ய ம். மாைலயில் சிவன் ேகாவி க்கு ெசன்  வழிபட ம். 

 

பசுவிற்கு ைஜ ெசய்திட உகந்த நாள் 
 ேகாவஸ்த வாதசி: ஐப்பசி 21 சனிக்கிழைம  7.11.2015  
 ேகாவர்தன ைஜ: ஐப்பசி 26 வியாழக்கிழைம 12.11.2015  
இத்தினங்களில் காைலயில் பசுவிற்கு ேகா ைம தவி , ெவல்லம், அகத்திகீைர கலந்  தானம் ெசய்ய ம் 

 

கந்தசஷ்டி (நவம்பர் 12 - 17) 
 கந்த சஷ்டி விரதம் ஐப்பசி 26 வியாழன் 12.11.2015 அன்  வங்கி  கார்த்திைக மாத தல்நாளன்  (17.11.2015)ெசவ்வாய் 
கிழைம யில் சூரசம்ஹாரத் டன் கந்தசஷ்டி விரதம் நிைறவைடவ  விேசஷமாகும் 
 

சுபநாட்கள் விளக்கம் 
 

ஐப்பசி 1 ஞாயி  18.10.2015 
 பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 2 திங்கள் 19.10.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் பகல் 2 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 5 வியாழன் 22.10.2015 விஜயதசமி 
 பகல் 12 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன் . 
 வாக்கியப்படி காைல 7:30 மணிக்கு ேமல் சுபதினம்   
 

ஐப்பசி 6 ெவள்ளி 23.10.2015 (ெத ங்கர்க க்கு சுபதினம்) 
 அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவசம் (சூ.உதயம் பின்னர் 
 கரிநாள்) 
 

ஐப்பசி 8 ஞாயி  25.10.2015 சுபதினம் 
 காைல 7:45 மணி தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபம் 
 ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 9 திங்கள் 26.10.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 11 தன் 28.10.2015 வாஸ்  நாள் 
 ேநரம் : காைல 6:50 தல் காைல 8:20 மணி வைர. 
 கன்னி ராசியினர் அன்  வாஸ்  ைஜ தவிர்க்க ம் 
 

ஐப்பசி 13 ெவள்ளி 30.10.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி 
 காைல 8:30 மணிக்கு ேமல் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய 
 நன் . மாைல 5 மணிக்கு ேமல் சுபம் நன் . 
 

ஐப்பசி 14 சனி 31.10.2015 ச ர்த்தி 
 அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் . 
 மாைல 5 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்  
 

ஐப்பசி 15 ஞாயி  1.11.2015 
 மாைல 4 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 16 திங்கள் 2.11.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் 
 ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 19 வியாழன் 5.11.2015 சுபதினம் 
 காைல 8:45 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர 
 அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 22 ஞாயி  8.11.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் . 
 

ஐப்பசி 23 திங்கள் 9.11.2015 
 அதிகாைல தல் காைல 8 மணி வைர நன்  
 (வாக்கியப்படி நாள் வ ம் நன் ).  
 

ஐப்பசி 27 ெவள்ளி 13.11.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் மாைல 5:15 மணி வைர சுபம் ெசய்ய 
 நன் . 
 
 

ஐப்பசி 29 ஞாயி  15.11.2015 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் இர  7:30 மணி வைர அைனத்  சுபம் 
 ெசய்ய நன் .



கணபதி ேஹாமம் நாட்கள் 
 

19.10.2015 திங்கள்   23.10.2015 ெவள்ளி   25.10.2015 ஞாயி    26.10.2015 திங்கள் 
27.10.2015 ெசவ்வாய்   30.10.2015 ெவள்ளி   31.10.2015 சனி    02.11.2015 திங்கள்  
05.11.2015 வியாழன்   08.11.2015 ஞாயி    09.11.2015 திங்கள்   13.11.2015 ெவள்ளி  
15.11.2015 ஞாயி  

 

கிரஹப்பிரேவச நாட்கள் 
 

19.10.2015 திங்கள்   23.10.2015 ெவள்ளி   25.10.2015 ஞாயி    26.10.2015 திங்கள் 
02.11.2015 திங்கள்   05.11.2015 வியாழன்   08.11.2015 ஞாயி    09.11.2015 திங்கள் 
13.11.2015 ெவள்ளி   15.11.2015 ஞாயி  
 

 

மாைல ேநர சுபதினங்கள் (நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, சீமந்தம், வாகனம் வாங்க) 
 
18.10.2015 ஞாயி   22.10.2015 வியாழன்  25.10.2015 ஞாயி   26.10.2015 திங்கள் 
30.10.2015 ெவள்ளி  01.11.2015 ஞாயி   02.11.2015 திங்கள்  05.11.2015 வியாழன்   
08.11.2015 ஞாயி   15.11.2015 ஞாயி  

 

விரதாதி நாட்கள்  
 

சுக்ல சஷ்டி    19.10.2015 திங்கள் 
ஸ்மார்த ஏகாதசி  23.10.2015  ெவள்ளி 
ைவஷ்ணவ ஏகாதசி 24.10.2015 சனி 
சுக்ல பிரேதாஷம்  25.10.2015 ஞாயி  
ெபௗர்ணமி   27.10.2015 ெசவ்வாய் 
சங்கடஹர ச ர்த்தி 30.10.2015 ெவள்ளி 
ஏகாதசி    07.11.2015 சனி 
பிரேதாஷம்   09.11.2015 திங்கள் 
சிவராத்திரி   09.11.2015 திங்கள் 
சந்தர தரிசனம்  13.11.2015 ெவள்ளி 
சுக்ல ச ர்த்தி   15.11.2015 ஞாயி  
சிராவணம்   21.10.2015 தன் 
கி த்திைக   29.10.2015 வியாழன் 
அன்னாபிேஷகம்  27.10.2015 ெசவ்வாய் 
ெபௗ & அன்னாபிேஷகத்தில் மா தல் இ க்கும் 

சரஸ்வதி ஸ்தாபனம்    18.10.2015 ஞாயி  
ஆ த ைஜ, சரஸ்வதி ைஜ 21.10.2015 தன் 
சரஸ்வதி விசர்ஜனம்    22.10.2015 வியாழன் 
வித்யாரம்பம், விஜயதசமி  22.10.2015 வியாழன் 
ைவஷ்ணவ ஆ த ைஜ , 
ைவஷ்ணவ விஜயதசமி   23.10.2015 ெவள்ளி 
தனதிரிேயாதசி, 
தன்வந்திரி ஜயந்தி    09.11.2015 திங்கள் 
ேகாத்ரி ராத்திரி விரதம்   09.11.2015 திங்கள் 
நரகச ர்தசி ஸ்நானம்    09.11.2015 திங்கள் நள்ளிர க்கு பின்  
தீபாவளி       10.11.2015 ெசவ்வாய் 
அமாவாைச ேநான்     11.11.2015 தன் 
ேகதாரா ெகௗரி விரதம்   11.11.2015 தன் 
ல மிகுேபர ைஜ    11.11.2015 தன் 
யம விதிைய      13.11.2015 ெவள்ளி 

 

அஷ்டம சுத்தி நாட்கள் (தைலவாசல் நி த்த, சீமந்தம், வாகனம், தி டியிறக்கம், பத்திர பதி ) 
 

18.10.2015 ஞாயி  இர  7:30 மணி தல் இர  11:30 மணி வைர. 
19.10.2015 திங்கள் அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, 
       பகல் 12 மணி தல் நன்பகல் 12:20 மணி வைர. 
22.10.2015 வியாழன் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி காைல 7:30 மணி தல் நன்பகல் 12 மணி வைர, தி க்கணித & வாக்கியப்படி 
       இர  7:15 மணி தல் இர  9 மணி வைர. 
23.10.2015 ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் காைல 6 மணி வைர. 
25.10.2015 ஞாயி  காைல 7:45 மணி தல் பகல் 11:45 மணி வைர, இர  7 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
26.10.2015 திங்கள் அதிகாைல 3:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, 
       இர  7 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
01.11.2015 ஞாயி  மாைல 6:30 மணி தல் இர  10:45 மணி வைர. 
02.11.2015 திங்கள் அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 7 மணி வைர, மாைல 6:30 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
05.11.2015 வியாழன் காைல 8:45 மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர, மாைல 6:20 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
08.11.2015 ஞாயி  அதிகாைல 4:30 மணி தல் பகல் 11 மணி வைர, மாைல 6:05 மணி தல் இர  10:15 மணி வைர. 
09.11.2015  திங்கள் வாக்கியப்படி அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி தல் பகல் 10:30 மணி 
       வைர,மாைல 6 மணி தல் இர  10 மணி வைர. (தி க்கணிதப்படி அதிகாைல 4:30 மணி தல் காைல  
       7:30 மணி வைர மட் ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
13.11.2015 ெவள்ளி அதிகாைல 4:15 மணி தல் பகல் 10:40 மணி வைர. 
15.11.2015 ஞாயி  அதிகாைல 4 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, மாைல 5:40 மணி தல் இர  7:40 மணி வைர. 

 

தாைதயர் வழிபா  நாட்கள்: 
 
ெசப்டம்பர் : 18, 21, 23, 25, 27, 28, 31  அக்ேடாபர் : 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16 
அமாவாைச : ைவதி தி சிராரதம் 07.11.2015 சனி,  வியதீபாத சிரார்தம் 28.10.2015 தன் 



சாந்தி கூர்த்தம் 
 

18.10.2015 ஞாயி   இர  9 மணி தல் இர  11:30 மணி வைர. 
22.10.2015 வியாழன் இர  8  மணி தல் இர  9 மணி வைர. 
23.10.2015 ெவள்ளி இர  9 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
25.10.2015 ஞாயி   இர  9 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
26.10.2015 திங்கள்  இர  9 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
30.10.2015  ெவள்ளி இர  9  மணி தல் இர  10:45 மணி வைர. 
01.11.2015 ஞாயி   இர  9  மணி தல் இர  10:45 மணி வைர. 
02.11.2015 திங்கள்  இர  9  மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
05.11.2015 வியாழன் இர  9  மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
08.11.2015 ஞாயி   இர  9 மணி தல் இர  10:15 மணி வைர. 
09.11.2015  திங்கள்  இர  9 மணி தல் இர  10 மணி வைர. (வாக்கியப்படி) 
13.11.2015  ெவள்ளி இர  9 மணி தல் இர  10 மணி வைர (ேஹாைர அடிப்பைட) 
15.11.2015  ஞாயி   இர  9 மணி தல் இர  10 மணி வைர (ேஹாைர அடிப்பைட) 

 

கூர்த்த நாட்கள் - ஐப்பசி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி    நட்     ேயா   லக்     ேநரம்   பஞ்சக தானம் 
2   திங்கள்  19.10.2015  வ.சஷ்டி   லம்    சி   லாம்   06:00 - 07:30 
8   ஞாயி   25.10.2015  வ.திரிேயாதசி  உத்திரட்டாதி  அ   வி ச்சிகம்  07:30 - 09:30 
9   திங்கள்  26.10.2015  வ.ச ர்தசி   ேரவதி    சி   லாம்   06:00 - 07:00 
16   திங்கள்  02.11.2015  ேத.சப்தமி   னர் சம்   அ   லாம்   06:00 - 07:00 
19   வியாழன் 05.11.2015  ேத.தசமி   மகம்    அ   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 தீபம் 
22   ஞாயி   08.11.2015  ேத. வாதசி  அஸ்தம்   சி   த சு   09:00 - 10:00 தான்யம் 
23   திங்கள்  09.11.2015  ேத.திரிேயாதசி  அஸ்தம்   சி    வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 
27   ெவள்ளி 13.11.2015  வ. விதிைய  அ ஷம்   சி   த சு   09:00 - 10:00 
29   ஞாயி   15.11.2015   வ.ச ர்த்தி   லம்    அ   த சு   06:30 - 08:00 தீபம் 
 
ஐப்பசி (வாக்கியம்) 
த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி    நட்      ேயா  லக்     ேநரம்   பஞ்சக தானம் 
2   திங்கள்  19.10.2015  வ.சஷ்டி   லம்    சி   லாம்   06:00 - 07:30 
5   வியாழன் 22.10.2015  வ.தசமி    தி ஓணம்   சி   வி ச்சிகம்  08:00 - 09:30 
8   ஞாயி   25.10.2015  வ.திரிேயாதசி  உத்திரட்டாதி  அ   வி ச்சிகம்  08:00 - 09:30 
9   திங்கள்  26.10.2015  வ.ச ர்தசி   ேரவதி    சி   லாம்   06:00 - 07:30 
16   திங்கள்  02.11.2015  ேத.சஷ்டி   னர் சம்   அ   லாம்   05:30 - 07:00 எ மிச்ைச 
22   ஞாயி   08.11.2015  வ. வாதசி   அஸ்தம்   அ   வி ச்சிகம்  07:30 - 08:30 
22   ஞாயி   08.11.2015  வ. வாதசி   அஸ்தம்   அ   மகரம்   11:00 - 12:00 சந்தன கட்ைட 
23   திங்கள்  09.11.2015  ேத.திரிேயாதசி  அஸ்தம்   சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 
27   ெவள்ளி 13.11.2015  வ. விதிைய  அ ஷம்   சி   வி ச்சிகம்  06:30 - 08:00 தீபம் 
29   ஞாயி   15.11.2015   வ.ச ர்த்தி   லம்    அ   வி ச்சிகம்  07:00 - 08:30 
29   ஞாயி   15.11.2015  வ.ச ர்த்தி   லம்    அ   மகரம்   10:30 - 12:00

 

வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena 
 
சுக்கிரன் மீஉயர்நிைல    Venus at greatest elongation             2015 Oct 26 13    46.4° West 
கு  சுக்கிரன் அ கில்    Jupiter in conjunction with Venus         2015 Oct 26 14    1.07° North 
நில  அண்ைமநிைல    Moon at perigee                            2015 Oct 26 19    358512.283 km 

மதி       Full Moon                                   2015 Oct 27 18    359328.538 km 
சித்திைர தன் அ கில்   Spica in conjunction with Mercury         2015 Oct 29 00    4.15° South 
ேராகினி அ கில் நில    Aldebaran in conjunction with Moon      2015 Oct 30 05    0.60° South 
னர் சம் அ கில் நில    Pollux in conjunction with Moon           2015 Nov  2 13   11.57° North 
ெசவ்வாய் அ கில் சுக்கிரன்  Mars in conjunction with Venus            2015 Nov  3 22    0.70° North 
மகம் அ கில் நில     Regulus in conjunction with Moon         2015 Nov  5 10    3.20° North 
கு  அ கில் நில      Jupiter in conjunction with Moon          2015 Nov  6 21    2.26° North 
ெசவ்வாய் அ கில் நில    Mars in conjunction with Moon             2015 Nov  7 15    1.82° North 
சுக்கிரன் அ கில் நில    Venus in conjunction with Moon           2015 Nov  7 19    1.24° North 
நில  ெதாைல  நிைல    Moon at apogee                             2015 Nov  8 03    405696.559 km 
சித்திைர அ கில் நில    Spica in conjunction with Moon            2015 Nov  9 18    4.31° South 
தன் அ கில் நில     Mercury in conjunction with Moon         2015 Nov 11 13    3.23° South 
சூரிய நில  சந்தி     New Moon                                    2015 Nov 11 23    400189.614 km 
சனி அ கில் நில      Saturn in conjunction with Moon          2015 Nov 13 06    3.03° South 
ேகட்ைட அ கில் நில     Antares in conjunction with Moon         2015 Nov 13 13    9.44° South 
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