ஐப்பசி மாத மடல் (ஜய வ

டம்)

ஐப்பசி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி
வாக்கியப்படி
நரக ச

Happy
Dipawali

:17.10.2014 ெவள்ளி அன் மாைல 6:09 மணி அளவில் ரவி லா பிரேவஸம்
: 18.10.2014 சனி அன் அதிகாைல 3:40 மணி அளவில் ரவி லா பிரேவஸம்

ர்தசி : ஆங்கில ேததிப்படி 22.10.2014

தன் (அதிகாைல)

தமிழ்படி ஐப்பசி 4ம் நாள் ெசவ்வாய் (21.10.2014) நள்ளிர க்குப்பின் 1:12 மணி அளவில்
திரிேயாதசி திதி டிந் ச ர்தசி திதி வங்குகிற . (ஆங்கிலப்படி 22.10.2014 தன் அதிகாைல)
ச ர்தசி திதியான 4ம் ஜாமத்தில் சந்திேராதயத்தில் வியாபித்தி க்கும் காலேம நரக ச ர்தஸி என
அைழக்கப்ப கிற . இத்தினத்தில்தான் பகவான் கி ஷ்ணன் நரகாசூரைன வதம் ெசய்தார்
கங்காஸ்நானம் ெசய்ய உகந்த காலம்:
ஆங்கில ேததிப்படி 22.10.2014 தன் அதிகாைல 3:45
காலத்தில் நீராடி த்தாைட உ த்தல் நன் .
தீபாவளி: 22.10.2014

தல் 5:46 வைர அஷ்டம சுத்தியான

தன்

நரகச ர்தஸி குளிய க்கு பின்(சூரிய உதயத்திற்கு) தீபாவளி பண்டிைக வங்குகிற . மகிழ்சியான தீபாவளி அன் கிராமத்தில்
விவசாய கூலித்ெதாழிலாளர்கள், நரிக்குறவர்கள் மற் ம் ஏைழ குழந்ைதகள் ேபான்றவர்க க்கு த்தாைட வாங்கித்தந்
அவர்கைள ம் மகிழ்சிக்குள்ளாக்குங்கள்.
தைலதீபாவளி:
தம்பதியினர் ஆங்கில ேததிப்படி 22.10.2014 தன் அதிகாைல 3:45 தல் 5:46 வைர அஷ்டம
சுத்தியான காலத்தில் நீராடி த்தாைட உ த்தி சூரிய உதயத்தில் தீபம் ஏற்றி இைறவழிபா ெசய்தல்
நன்
ச

ர்தசி ேநான் (உமா மேகஸ்வர விரதம்) :

22.10.2014

ச ர்தஸி ேநான் ெகாண்டாட உகந்த ேநரம்
காைல 9 மணி தல் 10 மணி வைர பகல் 1:30 மணி
ேகதார ெகௗரி விரதம் (அமாவாைச ேநான் )

தன்

தல் 2 மணி வைர மாைல 5:30 மணி

தல் இர

7:15 மணி வைர

23.10.2014 வியாழன்

அமாவாைச மாத்தியான காலத்தில்
ைமயாக வியாபித் ள்ள 23.10.2014 வியாழன் அன்ேற ேகதார ெகௗரி விரதம் ைஜக்கு உகந்த நாளாகும் அன் வழிபா ெசய்ய நல்ல ேநரம்
காைல 8 மணி தல் 10 மணி வைர,  பகல் 12 மணி தல் 1:30 மணி வைர,  மாைல 5:30 மணி தல் 7:15 மணி வைர
எம

விதிைய : 25.10.2014 சனி

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.
பகுதி சூரிய கிரகணம்: இந்தியாவில் ெதரியா
வடஅெமரிக்க கண்டத்தில் உள்ள கனடா, அெமரிக்கா நா களி ம்,
ஆசியாவில் கிழக்கு ரஷ்யா பகுதிகளில் பகுதி சூரிய கிரகணம் ெதரி ம்.
இப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் மட் ம் கிரகணம்
டிந்த பின்னர் ேகதார ெகௗரி
விரதம் (அமாவாைச ேநான் ) வழிப தல் நன் .
இந்திய ேநரப்படி கிரகணம் மியில் 24.10.2014 அதிகாைல 1:07 மணி
அளவில்
வங்கி காைல 5:21 மணி அளவில்
டிவைடகிற . கிரஹணம்
சித்திைர நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிற .
பரிகார நட்சத்திரங்கள்: அஸ்தம், சித்திைர, சுவாதி, அவிட்டம், மி கசீ ஷம்

தன்வந்தரி ஜயந்தி: 21.10.2014 ெசவ்வாய்
ஆஸ்வீஜ பகுள திரிேயாதசி திதி அன்
உலக நண்ைமக்காக தி ப்பாற்கடலில் அமிர்தகலசத் டன் ேதான்றினார் விஷ்
ஸ்வ பமான ஸ்ரீதன்வந்தரி பகவான் இன் அவரின் ஜயந்தி ெகாண்டாடப்ப கிற . இந்நாளில் வியாதிஸ்தர்கள் தன்வந்தரி
மந்திரத்ைத ஜபித் பிரார்தைன ெசய்தல் நன் .
கந்த சஷ்டி 29.10.2014

தன்

தீபாவளி ம நாள் பிரதைம திதி தலாக கந்தசஷ்டிவிரத வழிபா கள் வங்கி ஆறாம் நாளான 29.10.2014 தன் அன்
மாைலயில் சஷ்டி திதி உள்ள காலத்தில் தமிழ்கட ள் தி
கன் ேகாவில்களில் சூரசம்ஹாரம் நைடெப ம்.
இன்ைறய தினத்தில் ெசவ்வாய் ேதாஷம் உைடயவர்கள் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் வரம் ப ப்ைப தானம் ெசய்
மாைல தி
கைன வழிபட் ம், தி ப் கழ் பாடி திப்ப ம் நன்
அன்னாபிேஷகம் 6.11.2014 வியாழன்
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.
ளசி ைஜ (பி ந்தாவன ைஜ) 4.11.2014 ெசவ்வாய்
சாந்திரமான கார்தீைக மாத சுக்லபட்ச
வாசதி திதியில் சத்யபாமா கண்ணைன பிரியாதி க்க ேவண்டி
லகில்
பி ந்தாவனத்தில் ளசிைய வழிபட்ட நாளாகும். இத்தினத்தில் தி மண வயதில் உள்ள கன்னியர் சீக்கிரம் தி மணம் நடக்க
விஷ் வின் அ ள் ேவண்டி ம் மற் ம் தி மணமான ெபண்கள் கணவன் - மைனவி ஒற் ைம விளங்கி அஷ்டல மி இல்லத்தில்
குடியி க்க ேவண்டி ம் உதயகாலத்தில் ளசி ெசடிைய ைஜ ெசய் வழிப தல் நன் . சிலர் இத்தினத்தில் ளசி க்கு விவாஹம்
ெசய்வித் ம் வழிப வர்.
ஆகாமாைவ(ஆஷாட, கார்தீக, மாக, ைவசாக)
ஆகாமாைவ - ச த்திர குளியல்:

ணிதநீராடல்- ஓர் விளக்கம்

06.11.2014 வியாழன்

“ஆகாமாைவ” என்ப ஆஷாட, கார்த்திக, மாக ைவசாகம் என்கிற சாந்திரமான(சந்திரன் அடிப்பைடயிலான) மாதங்களின் தல்
எ த் அ கில்யால் வழங்கப்ப ம் வார்த்ைத. இந்த சந்திர மாதங்கள் ஆடி, கார்த்திைக, மாசி, ைவகாசி ஆகிய தமிழ்(சூரிய)
மாதங்க க்கு சற் இைணயான மாதங்கள்
இந்த மாதங்களில் வ ம் ெபௗர்னமி அன் உதயத்தில் ைவைகயைறப்ெபா தில் (உஷாக்காலம்- அதிகாைல ஐந்தாம் ஜாம
டிவில்) ெபௗர்னமி திதி இ க்க சூரிய உதயம் ன்னதாக, சந்திரன் ேமற்கில் மைற ம் ன்னர் கடல், நதி, ஆ , ேகாவில் குளம்
ஆகியவற்றில் குளிப்ப மிக ம் ண்ணியமாகும். சாஸ்திரங்களில் இந்நாள் ணிதநீராடல் நாள் என வைகப்ப த்தப்பட் ள்ள .
குறிப் :

ஒ நாள் என்ப இரவில் 5 ஜாமங்கள், பகலில் 5 ஜாமங்கள் என ெமாத்தம் 10 ஜாமங்கைள ெகாண்ட ,
பகல் இர சமமாக உள்ள நாளில் ஒ ஜாமம் என்ப 6 நாழிைக(1மணி24 நிமி)அளவில் இ க்கும்
குளிர்காலங்களில் இர ஜாமம் நீண் ம், ெவயில்காலங்களில் பகல் ஜாமம் நீண் ம் இ க்கும்
இந்த சந்திரமாத ெபௗர்ணமி ஆனி, ஐப்பசி, ைத, சித்திைர தமிழ் மாதங்களி ம்

ன்கூட்டி ம் வ ம்

சுபநாட்கள் விளக்கம்
ஐப்பசி 02 ஞாயி 19.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 11 ெசவ்வாய் 28.10.2014 வாஸ் நாள்
வாஸ்
ைஜ ேநரம்
காைல 06:50 மணி தல் காைல 08:20 மணி வைர.

ஐப்பசி 05 தன் 22.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 13 வியாழன் 30.10.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 09 ஞாயி 26.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 16 ஞாயி 2.11.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 9:30 மணி வைர
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 10 திங்கள் 27.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 19 தன் 5.11.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 23 ஞாயி 9.11.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 27 வியாழன் 13.11.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 24 திங்கள் 10.11.2014 சுபதினம்
(சங்கடஹர ச ர்த்தி)அதிகாைல தல் பகல் 3:30 மணி
வைர அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 28 ெவள்ளி 14.11.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்
கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன்

ஐப்பசி 26 தன் 12.11.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

விரதாதி நாட்கள்
19.10.2014
22.10.2014
27.10.2014
31.10.2014
04.11.2014
06.11.2014
08.11.2014

ஞாயி
தன்
திங்கள்
ெவள்ளி
ெசவ்வாய்
வியாழன்
சனி

ஏகாதசி
சிவராத்திரி
சுக்ல ச ர்த்தி
சிராவணம்
பிரேதாஷம்
அன்னாபிேஷகம்
மாத கி த்திைக (விரதம்)

ஆகாமாைவ: 06.11.2014 ச த்திர குளியல்
நரக ச ர்தசி : 22.10.2014 தன் (அதிகாைல)
ேகதார ெகௗரி விரதம் : 23.10.2014 வியாழன்
பகுதி சூரிய கிரஹணம் 23.10.2014

தாைதயர் வழிபா

21.10.2014
23.10.2014
29.10.2014
03.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014

ெசவ்வாய்
வியாழன்
தன்
திங்கள்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்

பிரேதாஷம்
அமாவாைச
கந்த சஷ்டி (சூர சம்ஹாரம்)
ஏகாதசி
ெபௗர்ணமி
மாத கி த்திைக ( ைஜ)
சங்கடஹர ச ர்த்தி

தீபாவளி:
22.10.2014 தன்
ச ர்தசி ேநான் : 22.10.2014 தன்
எம விதிைய : 25.10.2014 சனி
ளசி ைஜ (பி ந்தாவன ைஜ) 4.11.2014 ெசவ்வாய்

நாள்

அக்ேடாபர் : 18, 19, 23, 24, 22 (ைவத் தி), 30, 31.

மாைல ேநரம் சுபநாட்கள் (நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்
30.10.2014 வியாழன்
12.11.2014 தன்

02.11.2014 ஞாயி
13.11.2014 வியாழன்

நவம்பர்: 1, 2, 4, 6, 7 (வ்யதீபாதம்), 15, 16.

விழா, நடன அரங்ேகற்றம்)
09.11.2014 ஞாயி

கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவசம்
19.10.2014
26.10.2014
30.10.2014
05.11.2014
09.11.2014
12.11.2014
14.11.2014

ஞாயி
ஞாயி
வியாழன்
தன்
ஞாயி ( 6:30 - 8)
தன்
ெவள்ளி 

22.10.2014
தன்
27.10.2014
திங்கள்
02.11.2014
ஞாயி
09.11.2014
ஞாயி  (3 - 4:30)
10.11.2014
திங்கள்
13.11.2014
வியாழன்
 கணபதி ேஹாமம் மட் ம்

அஷ்டம சுத்தி நாட்கள்
30.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
13.11.2014

வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

அதிகாைல 3:30 - 9:30 வைர, பகல் 11:40 - 1:30 வைர, இர 11:00 - 11:30 மணி வைர.
அதிகாைல 3:00 - 9:15 வைர, பகல் 11:30 - 12:00 வைர, இர 9:00 - 10:30 மணி வைர.
அதிகாைல 3:00 - 4:30 வைர, காைல 6:45 - 8:45 மணி வைர, இர 8:30 - 10 மணி வைர
அதிகாைல 3:00 - 6:38 வைர, பகல் 12:00 - 1:00 மணி வைர.
அதிகாைல 4:30 - 6:30 வைர, பகல் 11:00 - 12:00 வைர, இர 8:00 - 9:30 மணி வைர.
அதிகாைல 4:30 - 6 வைர, காைல 7:30 - 8:30 வைர, பகல் 11 - 12:30 வைர, இர 8 - 9:30 மணி வைர.

திபாவளி அன்
ஏைழ விவசாயிகள், நரிக்குறவர்க
க்கு த்தாைட
வாங்கித்தந்
அவர்களின் இன்பத்தில் பங்கு ெகாள்
ங்கள்

மி ைஜ, தளம் அைமக்க,
30.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
சீமந்தம்,

காைல 8:30 - 9:30 வைர, பகல் 11:40 - 1:30 மணி வைர
காைல 8:30 - 9:15 வைர, பகல் 11:30 - 12:00 மணி வைர,
காைல 6:45 - 8:45 மணி வைர.
காைல 6:00 - 6:38 வைர, பகல் 12:00 - 1:00 மணி வைர.
காைல 6 - 6:30 வைர, பகல் 11:00 - 12:00 மணி வைர
காைல 7:30 - 8:30 வைர, பகல் 11:00 - 12:30 மணி வைர

டி இறக்கம், கா குத்தல்

30.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
சாந்தி

வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

காைல 6 - 9:30 வைர, பகல் 11:40 - 1:30 வைர
காைல 6 - 9:15 வைர, பகல் 11:30 - 12:00 வைர
காைல 6:45 - 8:45 மணி வைர.
காைல 6:00 - 6:38 வைர, பகல் 12:00 - 1:00 மணி வைர.
காைல 6:00 - 6:30 வைர, பகல் 11:00 - 12:00 வைர
காைல 7:30 - 8:30 வைர, பகல் 11:00 - 12:30 வைர

கூர்த்தம்

30.10.2014 வியாழன் இர
09.11.2014 ஞாயி
இர
13.11.2014 வியாழன் இர
ஐப்பசி மாத
13
16
23
23
24
26
27

வாகனம் வாங்க

11:00 - 11:30 மணி வைர.
8:30 - 10 மணி வைர
8:00 - 9:30 மணி வைர.

02.11.2014 ஞாயி
12.11.2014 தன்

இர
இர

9:00 - 10:30 மணி வைர.
8:00 - 9:30 மணி வைர.

கூர்த்த நாட்கள்
வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

30.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
13.11.2014

வ.ஸப்தமி
வ.தசமி
ேத.தி திைய
ேத.தி திைய
ேத.ச ர்த்தி
ேத.ஷஷ்டி
ேத.சப்தமி

வானியல் நிகழ்

நாள்

சித்திைர அ கில் சுக்கிரன்
கு அ கில் நில
நில ெதாைல நிைலயில்
மகம் அ கில் நில
தன் அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
அமாவாைச ( டி )
சுக்கிர சூரிய ெவளி ேசர்க்ைக
சனி அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
ெசவ்வாய் அ கில் நில
தன் மீ உயர்நிைல ேதாற்றம்
நில அன்ைம நிைலயில்
சித்திைர அ கில் தன்
ப ர்ணமி ( டி )
ேராகினி அ கில் நில
ணர் சம் அ கில் நில
சனி அ கில் சுக்கிரன்
கு அ கில் நில
நில ெதாைல நிைலயில்
மகம் அ கில் நில

2014 Oct 18 07
2014 Oct 18 09
2014 Oct 18 12
2014 Oct 19 08
2014 Oct 23 03
2014 Oct 23 14
2014 Oct 24 03
2014 Oct 24 03
2014 Oct 25 13
2014 Oct 25 21
2014 Oct 27 02
2014 Oct 28 18
2014 Nov 1 18
2014 Nov 3 06
2014 Nov 3 12
2014 Nov 7 04
2014 Nov 9 02
2014 Nov 12 15
2014 Nov 13 15
2014 Nov 14 23
2014 Nov 15 07
2014 Nov 15 16

உத்திராடம்
சதயம்
ேராஹிணி
ேராஹிணி
மி கசீ ஷம்
னர் சம்
சம்

சி
சி
சி
சி
அ
சி
அ

வி ச்சி
வி ச்சி
வி ச்சி
மகரம்
வி ச்சி
மகரம்
மகரம்

07:30 - 09:00
07:30 - 09:00
07:00 - 08:30
11:00 - 12:00
09:00 - 10:30
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00

ேநரம் குறிப்
3.50° South
5.38° North
404865.925 km
4.68° North
0.72° North
2.59° South
0.07° North
391538.709 km
1.01° North
1.01° South
8.68° South
6.53° South
18.7° West
367901.723 km
4.57° South
375443.783 km
1.41° South
12.06° North
1.60° North
5.25° North
404302.003 km
4.58° North

ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம் - பா

சரவண சர்மா

| www.prohithar.com | www.thanigaipanchangam.com |

