
 
 

ரட்டாசி மாத மடல் - மன்மத வ டம்  
ரட்டாசி மாத பிறப்  

 தி க்கணிதப்படி : 17.9.2015 வியாழன் அன்   பகல்  12:20 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசிக்கு பிரேவஸம் 
 வாக்கியப்படி: 17.9.2015 வியாழன் அன்  இர  11:00 மணிக்கு (42நா 28விநா) கன்னி ரவி பிரேவஸம். 
 ெப மாளின் கைழப்பா ம் வைகயில் ஐந்  சனிக்கிழைமக டன் ரட்டாசி மாதம் பரிமளிக்கிற  

 

இம்மாதத்தில் மைன ைஜ, கிரஹப்பிரேவஸம் தவிர மற்ற நிகழ்ச்சிகள் ெசய்யலாம் 
 

சுபநாட்கள் விளக்கம் 
ரட்டாசி 6 தன் 23.9.2015 

 காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் அைனத்  
 சுபங்கள் ெசய்ய நன் . 
 
ரட்டாசி 7 வியாழன் 24.9.2015 சுபதினம் 

 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன் . 
 
ரட்டாசி 8 ெவள்ளி 25.9.2015 சுபதினம் 

 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன் . 
 
ரட்டாசி 13 தன் 30.9.2015 

 அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் 
 ெசய்ய நன் . 
 
ரட்டாசி 14 வியாழன் 1.10.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி 

 அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம்   
 ெசய்ய நன் . 

ரட்டாசி 17 ஞாயி  4.10.2015 
 அதிகாைல தல் காைல 7 மணி வைர நன் . 
 
ரட்டாசி 20 தன் 7.10.2015 

 அதிகாைல தல் பகல் 11 மணி வைர நன் . 
 
ரட்டாசி 21 வியாழன் 8.10.2015 

 பிற்பகல் 3 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் . 
 
ரட்டாசி 27 தன் 14.10.2015 

 காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன் . 
 
ரட்டாசி 28 வியாழன் 15.10.2015 

 அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் 
 நன் . 
 

 

விரதாதி நாட்கள் 
 
சுக்ல சஷ்டி    19.9.2015 சனி (சூர்ய சஷ்டி - குமார தரிசனம்) 
சுக்ல ஏகாதசி    24.9.2015 வியாழன் 
சுக்ல பிரேதாஷம்   25.9.2015 ெவள்ளி 
ெபௗர்ணமி    27.9.2015 ஞாயி  
சங்கடஹர ச ர்த்தி   1.10.2015 வியாழன் 
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 10.10.2015 (சனி பிரேதாஷம்) 
சிவராத்திரி    11.10.2015 ஞாயி  
மஹாளய அமாவாைச 12.10.2015 திங்கள் (ேசாம வார அமாவாைச) 
சுக்ல ச ர்த்தி    17.10.2015 சனி 
நடராஜர் அபிேஷகம்  26.9.2015 சனி 
ரிஷிபஞ்சம்    18.9.2015 ெவள்ளி 
அனந்தவிரத ேநான்  27.9.2015 ஞாயி  (பகல் 12 மணிக்கு ேமல் நன் ) 
கி த்திைக    1.10.2015 வியாழன் (ேகாவில்களில் மாற்றம் இ க்கும்) 
தி ஓணம்    24.9.2015 வியாழன் 
மஹாபரணி    30.9.2015 தன்(வாக்கியப்படி ம நாள்) 
மஹாவியதீபாதம்   3.10.2015 சனி 
ைவதி தி     18.9.2015 ெவள்ளி, 13.10.2015 ெசவ்வாய் 
க் உபாகர்மா   24.9.2015 வியாழன் 

குறிப் : ரட்டாசி மாதத்தில் வ ம் பண்டிைககள் வாக்கிய மற் ம்  
  ஆகம விதிப்படி மா தல் இ க்கும். 

உதவி ெசய் ங்கள்
மகாளய அமாவாைச அன்  
ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு 
கீழ்கண்ட ெபா ட்கள் தானமாக 
வழங்கப்பட உள்ள . தர்மசிந்தைன 
உைடயவர்கள் தானம் ெசய்யலாம் 
குளியல் ேசாப், ணி ேசாப், 
பற்பைச, பிரஷ், கப டர், 
தைலக்கு ேத. எண்ைண, 

ேபார்ைவ, தைலயைண, பாய், 
தைல வட் ம் ணி, எ  

ெபா ட்கள். மளிைக ெபா ட்கள், 
பினாயில், பிளீச்சிங் ப டர், 
ைடப்பம், ெடட்டால், த தவி 
ெபட்டி, ெரயின்ேகாட் 

 
மஹாளய பட்சம் 
  

 ரட்டாசி 11 திங்கள் (28.9.2015) தல் ரட்டாசி 25 திங்கள் (12.10.2015) மஹாளய அமாவாைச அன்  வைர 
 



நவராத்திரி ெகா  ைவத்  வழிபட நல்ல ேநரம் 
  

 ெகா  பிரதைம திதியில் தான் ைவக்கேவண் ம். ரட்டாசி 26 ெசவ்வாய் 13.10.2015 அன்  அஷ்டம சுத்தி ம், 
சுபேஹாைர ம் கூடிய நல்ல ேநரம் காைல 8 - 9 மணி , பகல் 10:30 - 11மணி.  
 அமாவாைசயில் ெகா  ெபாம்ைம ைவத்தல் கூடா . 

 
கணபதி ேஹாமம் நாட்கள் 
 
 23.9.2015 தன்   24.9.2015 வியாழன்  25.9.2015 ெவள்ளி  
 30.9.2015 தன்   1.10.2015 வியாழன்  4.10.2015 ஞாயி  
 7.10.2015 தன்   14.10.2015 தன்    15.10.2015 வியாழன் 

 
மாைல ேநர சுபநாட்கள் 
  

 23.9.2015 தன்   24.9.2015 வியாழன்   25.9.2015 ெவள்ளி 
 8.10.2015 வியாழன்  14.10.2015 தன் 

 
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் (மாத அடிப்பைடயிலான சீமந்தம், மஞ்சள் நீராட் விழா, தி டி இறக்கம் நிகழ்ச்சிகள்) 
 
23.9.2015 தன்  
 காைல 9:00 மணி தல் பகல் 11:30 மணி வைர, மாைல 5:45 மணி தல் இர  7:15 மணி வைர. 
 

24.9.2015 வியாழன்  
 காைல 7:30 மணி தல் பகல் 11:45 மணி வைர, மாைல 5:45 மணி தல் இர  7:10 மணி வைர, 
 இர  9:00 மணி தல் இர  11:00 மணி வைர. 
 

25.9.2015 ெவள்ளி  
 அதிகாைல 5:30 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர, மாைல 5:30 மணி தல் இர  7:00 மணி வைர,  
 இர  9:00 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
 

4.10.2015  ஞாயி  
 அதிகாைல 5:00 மணி தல் காைல 6:45 மணி வைர. 
 

7.10.2015 தன்  
 அதிகாைல 4:45 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9:00 மணி தல் பகல் 11:00 மணி வைர. 
 

8.10.2015 வியாழன்  
 மாைல 5:00 மணி தல் மாைல 6:15 மணி வைர, இர  8:30 மணி தல் இர  10:00 மணி வைர. 
 

14.10.2015 தன்  
 காைல 9:00 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, இர  7:45 மணி தல் இர  11:30 மணி வைர. 

 
ரட்டாசி - தி க்கணிதம் ைற கூர்த்தநாட்கள் 

 த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி     நட்     ேயா  லக்      ேநரம்   
 6   தன்   23.09.2015  வ.தசமி    உத்திராடம்  அ   கன்னி   06:00 - 07:30 
 7   வியாழன்  24.09.2015  வ.ஏகாதசி   தி ஓணம்  சி   லாம்    08:00 - 09:30 
 8   ெவள்ளி  25.09.2015  வ. வாதசி   அவிட்டம்   சி   லாம்    08:00 - 09:30 
 17   ஞாயி   04.10.2015  ேத.சப்தமி    மி கசீ ஷம்  சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 
 20   தன்   07.10.2015  ேத.தசமி    சம்    சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 
 27   தன்   14.10.2015  வ. விதிைய   சுவாதி    சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 
 
ரட்டாசி - வாக்கியம் ைற கூர்த்தநாட்கள் 

 த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி     நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     
 6   தன்   23.09.2015  வ.தசமி    உத்திராடம்   அ   கன்னி  06:00 - 07:30 
 7   வியாழன்  24.09.2015  வ.ஏகாதசி   தி ஓணம்   சி   லாம்   08:00 - 09:30 
 8   ெவள்ளி  25.09.2015  வ. வாதசி   அவிட்டம்    சி   லாம்   08:00 - 09:30 
 17   ஞாயி   04.10.2015  ேத.சப்தமி    மி கசீ ஷம்   சி   வி ச்சிகம் 09:00 - 10:30 
 20   தன்   07.10.2015  ேத.தசமி    சம்     சி   வி ச்சிகம் 09:00 - 10:30 
 24   ஞாயி   11.10.2015  ேத.ச ர்தசி   உத்திரம்    அ   லாம்   07:00 - 08:30 
 24   ஞாயி   11.10.2015  ேத.ச ர்தசி   உத்திரம்    அ   த ஸ்   11:00 - 12:00 
 27   தன்   14.10.2015  வ. விதிைய   சுவாதி     சி   வி ச்சிகம் 09:00 - 10:30 



தாைதயர் வழிபா  நாட்கள் 
 
ைவதி தி சிரார்தம்:  ெவள்ளி 18.9.2015, ெசவ்வாய் 13.10.2015 மிக்கு ெந நிைலயில் சூரியன், சந்திரன் 
மஹாளய வியதீபாதம்:  ரட்டாசி 16 சனி 3.10.2015 மிக்கு கிைடமட்ட நிைலயில் சூரிய சந்திரர் 
 

ரட்டாசி: 1, 4, 5, 8, 10, 11 தல் 26 வைர, 30. இம்மாதத்தில் தாைதயர்களின் திதியில் தர்பணம் ெசய்வ  நன் . 

 
ேசாமவார அமாவாைச:  
 இந்தாண்  மகாளய பட்சம் ேசாமவார அமாவாைசயாக வ வ  சிறப்பானதாகும். அன்  அரச மரத்ைத சுற்றி வந்  
பிரம்ம, விஷ் , சிவைன வணங்கினால் தாைதயர்கேள குழந்ைதயாக ம பிறப்ெப க்கும் பாக்கியம் கிட் ம். 

 
மஹாைளய பட்சம் : 28.9.2015 திங்கள் தல் 12.10.2015 திங்கள் வைர 
 மஹாளய அமாவாைச உட்பட ன்னர் வ ம் பதிைனந்  நாட்கைள குறிக்கும்.  
  

 இக்காலத்தில் நம் ன்ேனார்கள் மிக்கு வந்  வாரிசுகள் த ம் பிண்டம், தர்பணம் ஆகியவற்ைற 
உணவாக ஏற்  ஆசிர்வதிப்பார்கள். ேமற்படி 15 நாட்க ம் தர்பணம், தானம் ெசய்ய உகந்த காலமாகும். நம  
ன்ேனார்களின் திதி அறிந் , மஹாளயத்தில் அந்த திதி வ ம் நாளில் தானம் - தர்பணம் ெசய்வ  மிக ம் நல்ல  

  

இக்காலத்தில் ேவதபாட சாைல, ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கும், பசுவிற்கும் தானம் த தல் மிக ம் ன்னியத்ைத த ம். 
 

மஹாளய பட்சத்தின் க்கிய தினங்கள்     
ரட்டாசி 13  தன்   30.9.2015   மஹாபரணி(ெபா வான ) 
ரட்டாசி 16  சனி    03.10.2015   மஹாவியதீபாதம்  
ரட்டாசி 18  திங்கள்   05.10.2015   மத்யாஷ்டமி  
ரட்டாசி 19  ெசவ்வாய்  06.10.2015   அவிதாநவமி  
ரட்டாசி 22  ெவள்ளி   09.10.2015   சந்நியஸ்தமாளயம்(சந்நியாசிக க்கு) 
ரட்டாசி 23  சனி    10.10.2015   கஜச்சாயமாளயம் (ைகம்ெபண்டிர் அ ஷ்டிப்பதற்கு) 
ரட்டாசி 24  ஞாயி    11.10.2015   சஸ்த்ரஹத மாளயம்( ர்மரணம் ேநரிட்டவர்க்கு) 

 மஹாைளய அமாவாைச: ரட்டாசி 25 திங்கள் (12.10.2015) அன்  காலம் ெசன்ற ன்ேனார்கள், 
உறவினர்கள், நண்பர்கள், நன்றிக்குரியவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற் ம் நிைனவில் நின்றவர்க க்கும் அைனவ க்கும் 
ஆத்ம சாந்திக்காக தர்பணம் ெசய்தல் நன் . 

 
ரிஷி பஞ்சமி விரதம்: ரட்டாசி 1 ெவள்ளிக்கிழைம 18.9.2015  
 
 வயதான ெபண்கள் இளைமயில் தவறவிட்ட விரதங்க க்கு பிராயசித்தமாக இந்த விரதத்ைத அ ஷ்டித் ம், 
ெபண்க க்கு அெசௗக்ரயமான நாட்களில் ஏற்பட்ட ேதாஷங்கள் நீங்க ம் இத்தினத்தில் சுமங்கலிகைள அைழத்  சிவப்  
நிற வஸ்திரம், மஞ்சள், குங்குமம் தானம் ெசய்தல் நன் . 
 அதிகாைலயில் நா வி ெசடியின் குச்சியால் தந்தசுத்தி(பல் லக்குதல்) ெசய் ம், எரிந்  சாம்பலான 
நா வின் கைள உடலில் சி குளித்  வடக்கு ேநாக்கி சப்தரிஷிகைள வணங்கேவண் ம். இரவில் 
சப்தரிஷமண்டலத்ைத தரிசிக்கேவண் ம். இதனால் ைமயி ம் தம்பதி ஒற் ைம ஓங்கும். 

 
ேஜஷ்டா விரதம்: ரட்டாசி மாதம் 3ம் ேததி (20.9.2015) ஞாயிற் க்கிழைம 
 
 ன்னாளில் அ ஷ நட்சத்திரத்தில் மஹால மியின் த்த (ேஜஷ்ட)சேகாதரியான ஸ்ரீேஜஷ்டா ேதவிைய கும்பத்தில் 
வரித்  ம நாள் ேகட்ைட நட்சத்திர நாளில் ஸ்ரீலஷ்மி ைஜ ெசய்  லம் நட்சத்திரம் உள்ள ன்றாம் நாளில் கும்ப கலச 
நீைர ஓ ம் நதி, கடல் அல்ல  தி க்குளத்தில் ேசர்பித்  க கைலந்த தாய்மார்கள் நல்ல நிைலயில் கர்பம் நிற்க 
ேவண்டி ம், பிறக்கும் குழந்ைத நன்கு ஆேராக்கியமாக ம், ஆ ட ம் இ க்க ம் பரிகார ைஜயாக இந்த ேஜஷ்டா 
ேதவி ைஜ ெசய்யப்ப கிற . 

 
ேகதாேரஸ்வர விரதம் காலம்  
 
 ரட்டாசி 4 (21.9.2015) திங்கள் கிழைம தல் ரட்டாசி 25 (12.10.2015) திங்கள் வைர சிவலிங்கத்ைத மஞ்சள் 
கலந்த அரிசிமாவில் ெசய்  சிவ அஷ்ேடாத்திரத்ைத வில்வத்தால் அர்ச்சைன ெசய் , சிவ ராணம் படித்தால் சிவன ளால் 
சகல ேதாஷங்க ம் நீங்கி நல்லவிஷயங்கள் நடக்கும். இ தி நாளில் அன்னதானம் ெசய்தல் நன் . குறிப் : ேகாவில்களில் 
வாக்கியப்படி ேததி மாற்றம் இ க்கும் 
 



அ க்க நவமி விரதம்:  ரட்டாசி  5 ெசவ்வாய் 22.9.2015   
 
 இத்தினத்தில் மாைலயில் ர்ைக அம்ம க்கு நல்ெலண்ெணய் விளக்கு ஏற்றி ர்காஷ்டகம் படித்தால் கடன் 
ெதால்ைல, பைகயால் ஏற்பட்ட க்கம் விலகி அைமதி கிட் ம். அனாைத இல்லத்தில் எண்ைண தானம் ெசய்தல் நன்  

 
உமா மேகஸ்வர விரதம்: ரட்டாசி 11 திங்கள் 28.9.2015   
  
 அம்பாைள பரிசுத்தமாக தியானித்  பிரகாரத்ைத 21 ைற சுற்றி வந்  சுமங்கலி ெபண்க க்கு தி மாங்கல்ய ைல 
தந்த காலில் வி ந்  ேசவித்தால் தி மண தைடநீங்கும். இல்லறம் நல்லறமாக இ க்கும் 
 
 ெகஜலட்சுமி விரதம்: ர 6 தன் 23.9.2015 அன்  மாைலயில் விளக்கு ஏற்றி. கும்பம் அல்ல  ல மி படத்திற்கு 
ல மி அஷ்ேடாத்திரம் படித்  பின்னர் ெப மாள் ேகாவி க்கு ெசன்  ளசி மாைல சாற்றி வழிபட்டால் ல மி 
அ ளால் தனலாபம் கிட் ம் 

 
சுக்ல பட்ச ஏகாதசி - பத்மா - பரிவர்த்தன ஏகாதசி:  ரட்டாசி 7 வியாழன்24.9.2015  
  
 இத்தினத்தில் விரதம் இ ந் ம், ம நாள் பகவான் விஷ்  வாமன அவதார தி நாளான வாதசியில் ெப மாைள 
தரிசித்தால் உறக்கமின்ைம, மனகலக்கம் நீங்கி உடல் ஆேராக்யமாக திக ம். 
     
அஜ ஏகாதசி - கி ஷ்ண பட்ச ஏகாதசி: ரட்டாசி 21 வியாழன் 8.10.2015   
 
 காைலயில் சயனப்ெப மாைள வணங்கி ளசி தீர்த்தம் அ ந்தினால் ம பிறவி இன்றி இைறவன் தி வடியில் 
இைணேவாம்.   

 
ஸ்ரீநடராஜர் அபிேஷகம்: 26.9.2015 சனி 
 
 ரட்டாசி 9ம்நாள் வளர்பிைற ச ர்தசி திதி உள்ள தினத்தில் மாைலயில் 6 மணிக்கு ேமல் நடராஜர் அபிேஷகம் 
நைடெப ம். இ  ஆக்ஞா ைஜயாக ம், இர  அர்த்தஜாம ைஜயாக ம் ெகாள்ளப்ப ம் 

 
ப ர்னமி ைஜ:  
 
 ப ர்ணமி திதியில் இர க்கு பின்னர் 28.9.2015 அன்  சந்திர கிரஹணம் சம்பவிப்பதால் ப ர்னமி திதிக்கு கிரஹண 
ேதாஷம் இல்ைல, ேம ம் ம நாள் சூரிேயாதயத்தில் ெசன்ைன கடற்பகுதியில் சிலவிநாடிகேள நிகழ்ந்தா ம் சூரிய 
பிரகாசத்தால் கிரகணம் ெதரியா  ேம ம் சூரிேயாதத்திற்கு பின்னர் சந்திர கிரகணத்திற்கு பலம் இல்ைல எனேவ 
சாஸ்திரப்படி இ  அ ஷ்டானத்திற்கு இல்ைல. வழக்கமாக ேகாவில் நைட திறக்கலாம்.  

 
கனக ல மி விரதம்: 
 ரட்டாசி 30 சனி 17.10.2015 அன்  மாைலயில் ல மி படத்திற்கு தங்க ஆபரணங்கைள சாற்றி ெநல்லிக்கனி 
அஷ்ேடாத்திர ைஜ ெசய்தால் தனம் ெப கும். 

 
வானியல் தகவல் 

 

ரட்டாசி 
சனி அ கில் நில     Saturn in conjunction with Moon           2015 Sep 19 08     2.79° South 
ேகட்ைட அ கில் நில    Antares in conjunction with Moon         2015 Sep 20 02     9.59° South 
மாரிக்கால சமநாள்    Equinox                                     2015 Sep 23 14 
மகம் அ கில் ெசவ்வாய்  Regulus in conjunction with Mars         2015 Sep 24 22     0.84° South 
நில  அண்ைமநிைல   Moon at perigee                            2015 Sep 28 07     356928.968 km 

நில       Full Moon                                   2015 Sep 28 08     356878.806 km 
தன் சூரிய உள்இைண   Mercury in inferior conjunction           2015 Sep 30 20     2.46° South 
ேராகினி அ கில் நில   Aldebaran in conjunction with Moon     2015 Oct  2 19      0.52° South 
ணர் சம் அ கில் நில   Pollux in conjunction with Moon           2015 Oct  6 05     11.69° North 
சுக்கிரன் அ கில் நில   Venus in conjunction with Moon            2015 Oct  9 02      0.69° North 
மகம் அ கில் நில    Regulus in conjunction with Moon         2015 Oct  9 04      3.31° North 
ெசவ்வாய் அ கில் நில   Mars in conjunction with Moon             2015 Oct  9 22      3.43° North 
மகம் அ கில் சுக்கிரன்  Regulus in conjunction with Venus        2015 Oct 10 02     2.55° North 
கு  அ கில் நில     Jupiter in conjunction with Moon          2015 Oct 10 05     2.73° North 
தன் அ கில் நில    Mercury in conjunction with Moon        2015 Oct 11 17     0.95° North 



நில  ெதாைல நிைல   Moon at apogee                              2015 Oct 11 19     406369.578 km 
ெரனஸ் எதிர்நிைல   Uranus at opposition                       2015 Oct 12 09 

சூரிய சந்திர சந்தி    New Moon                                    2015 Oct 13 06     405685.514 km 
சித்திைர அ கில் நில   Spica in conjunction with Moon            2015 Oct 13 12     4.29° South 
தன் மீஉயர்நிைல    Mercury at greatest elongation            2015 Oct 16 09     18.1° West 
சனி அ கில் நில     Saturn in conjunction with Moon           2015 Oct 16 18     2.94° South 
ேகட்ைட அ கில் நில    Antares in conjunction with Moon         2015 Oct 17 07      9.54° South 

28.9.2015 திங்கள் 

இந்த சந்திர கிரஹணம் 
ெசன்ைனயில் சூரிய உதய 

காலத்தில் & சந்திர அஸ்தமன 
காலத்தில் றநிழல் கிரஹணமாக 
நிக ம், நிஜ கிரஹணம் சூரிய 
உதயத்திற்கு பின் நிகழ்வதால் 

அ ஷ்டானமில்ைல 
 

 
 ேமற்கு திைசயில் மியின் றநிழலால் காைல 
5:41 க்கு ற நிழல் சந்திர கிரஹணமாக 
வங்கும் இ , சூரிய உதயத்திற்கு பின் 

6:37க்கு நிஜ கிரஹணம் ெதாடர்கிற . 
  
 ெசன்ைன சந்திர அஸ்தமனம் காைல 5:55 
(சந்திர அஸ்தனத்திற்கு ன்னர் ைவகைறயில் 
நிகழ்கிற ) 
  
 கீழ்வானம் ெவளிச்சத் டன் இ ப்பதால் இந்த 
கிரஹணம் ெதரியா  - றநிழல் கிரஹணகாலம் 
எனேவ அ ஷ்டானமில்ைல 
 

 

 
மகாளய அமாவாைச மன்மத வ டம் - 2015 
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