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விஜய வ ஷம் சுப

கூர்த்த நாட்கள்

கீழ்கண்ட கூர்த்த நாட்கள் தி க்கணித பஞ்சாங்க அ ப்பைடயிலான
வாக்கி ைற கூர்த்த நாட்கள் இந்த ேகாப்பின் இ தியில் தரப்பட் ள்ள
"மிகச்சிறந்த குணங்க டன், குைறவில்லாத(ேதாஷமற்ற) நாள் ேதவர்க க்கும் கிட்டா .
கால ஷன் ேதாஷத் டேன எப்ெபா
ம் இ ப்பதால் நல்ல நாள் என் ஏ ம் இல்ைல"
காலவிதானம் பத்ததி - ஸ்ேலாகம் 23-24

 இங்கு தரப்பட் ள்ள நாட்களில்










இந்த

கூர்த்தேநரம் மா தல் இ க்கும்

கூர்த்த நாட்கைள வாக்கிய பஞ்சாங்க

ைற டன் ஒப்பிடேவண்டாம்

இந்த ேததிகைள காலன்ட டன் ஒப்பிட ேவண்டாம்
இந்த ேததிகள் மணமக்க க்கு ெபா த்தம் உள்ளனவா என ேஜாதிடர் வசம் ஆேலாசித் உ திப்ப த்த ம்
இந்த ேநரங்கள் மரண ேயாகம், பிரபலரிஷ்ட ேயாகம், சூரிய உதயம் பின் கரிநாள் ஆகிய க த்தில் ெகாண் உ வாக்கப்பட்டன.
ஞாயிற் க்கிழைம சுபங்கள் ெசய்ய நல்ல நாள் அல்ல. கூ மானவைர ஞாயிற் க்கிழைமைய தவிர்க்க ம்
தனியநாள் கணக்கில் ெகாள்ளப்படவில்ைல
இதில் தரப்பட் ள்ள கூர்த்த ேநரம் மணமக்கள் ராசி, நட்சத்திரத்தின் அடிப்பைடயில் மா தல் இ க்கும்
பஞ்சகம்,தாராபலன், சந்திரபலன்ஆகியன ஒ ேசர வ வ அரி . இைவ இல்ைலெயனில் பரிகாரதானம் ெசய்ய ம்
சந்திர, சூரிய கிரஹணம் வ ம் மாதத்தில் ெவள்ைள ணி, ெநல் தானம் ெசய் பின்னர் மாங்கல்யதாரணம் நன்

எச்சரிக்ைக
 தி மண மண்டபம் பதி ெசய் ம் ன்னர் தி மண நாள், கூர்த்த ேநரம் குறித் ேஜாதிடர் வசம் கண்டிப்பாக ஆேலாசிக்க ம்
 இங்கு தரப்பட் ள்ள நாட்கள் குறித் தங்களின் கு ம்ப ேஜாதிடர் வசம் ஆேலாசிக்காமல் மண்டபத்ைத பதி ெசய்வ தவ
 மண்டபம் பதி ெசய்த பின் கூர்த்தநாள் குறித் ஐயம் எ ப் வ ம், அதனால் எற்ப ம் விைள க க்கும் தாங்கேள ெபா ப்
 இந்த ேததிகள் குறித் விரிவாக ேநரில் மட் ம் விளக்கம் தரப்ப ம்  பார்ைவ ேநரம் பகல் 1 மணி தல் இர 8:00 மணி வைர

சித்திைர (விஜய வ ஷம்) ஏப்ரல் - ேம 2013 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
01 ஞாயி
14.04.2013 வளர் ச ர்த்தி
ேராஹினி
சித்த ரிஷபம்
07.30 - 09.00
02

திங்கள்

15.04.2013 வளர் பஞ்சமி

16

திங்கள்

29.04.2013 ேதய் ச ர்த்தி

18

தன்

23

மி கசீ ஷம்
லம்

அமிர்

ேமஷம்

06.00 - 07.30

சித்த

மி னம்

09.00 - 10.00

01.05.2013 ேதய் சஷ்டி

உத்திராடம்

அமிர்

மி னம்

09.00 - 10.30

திங்கள்

06.05.2013 ேதய்

வாதசி

உத்திரட்டாதி

சித்த

மி னம்

09.00 - 10.30

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர்

விதிைய

ேராஹினி

அமிர்

ரிஷபம்

06.30 - 08.00

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர் தி திைய

ேராஹினி

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

30

திங்கள்

13.05.2013 வளர் தி திைய

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

ைவகாசி (விஜய வ ஷம்) ேம - ஜூன் 2013 தி க்கணித
01

தன்

15.05.2013 வளர் பஞ்சமி

02

வியாழன் 16.05.2013 வளர் சஷ்டி

06

திங்கள்

08

தன்

ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்

னர் சம்

சித்த

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

சம்

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

20.05.2013 வளர் தசமி

உத்திரம்

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

22.05.2013 வளர்

சித்திைர

சித்த

கடகம்

09.30 - 11.00

சுவாதி

அமிர்

மி னம்

07.30 - 09.00

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

வாதசி

09

வியாழன் 23.05.2013 வளர் திரிேயாதசி

13

திங்கள்

15

தன்

27.05.2013 ேதய் தி திைய
29.05.2013 ேதய் பஞ்சமி

கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

லம்
உத்திராடம்

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
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20

திங்கள்

29

தன்

03.06.2013 ேதய் தசமி
12.06.2013 வளர் ச ர்த்தி

உத்திரட்டாதி
சம்

ஆனி (விஜய வ ஷம்) ஜூன் - ஜூைல 2013 தி க்கணித
05

தன்

07

ெவள்ளி

12

தன்

சித்த

மி னம்

06.30 - 07.30

சித்த

சிம்மம்

10.30 - 11.30

ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்

19.06.2013 வளர் ஏகாதசி

சித்திைர

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

21.06.2013 வளர் திரிேயாதசி

அ

ஷம்

சித்த

சிம்மம்

09.30 - 10.30

26.06.2013 ேதய் தி திைய

தி ேவாணம்

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.00

13

வியாழன் 27.06.2013 ேதய் ச ர்த்தி

அவிட்டம்

சித்த

கடகம்

07.30 - 08.30

14

ெவள்ளி

சதயம்

சித்த

சிம்மம்

09.30 - 10.30

26

தன்

சம்

சித்த

கடகம்

06.30 - 07.30

30

ஞாயி

14.07.2013 வளர் சஷ்டி

உத்திராடம்

அமிர்

கடகம்

06.30 - 08.00

30

ஞாயி

14.07.2013 வளர் சஷ்டி

உத்திராடம்

அமிர்

கன்னி

11.00 - 12.00

31

திங்கள்

15.07.2013 வளர் சப்தமி

அஸ்தம்

சித்த

சிம்மம்

08.30 - 10.00

ஆ
03
05
12
13
13
23
26

(விஜய வ
ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
திங்கள்
வியாழன்
ஞாயி

ஷம்) ஜூைல - ஆகஸ்ட் 2013 தி க்கணித
19.07.2013 வளர் ஏகாதசி
அ ஷம்
21.07.2013 வளர் ச ர்தசி
லம்
28.07.2013 ேதய் சஷ்டி
ேரவதி
29.07.2013 ேதய் சப்தமி
அஸ்வனி
29.07.2013 ேதய் சப்தமி
அஸ்வனி
08.08.2013 வளர் விதிைய
மகம்
11.08.2013 வளர் பஞ்சமி
அஸ்தம்

28.06.2013 ேதய் சஷ்டி
10.07.2013 வளர்

விதிைய

ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
சித்த சிம்மம்
08.00 - 09.30
அமிர் சிம்மம்
08.00 - 09.30
அமிர் சிம்மம்
07.30 - 09.00
அமிர் கடகம்
06.00 - 07.30
அமிர் கன்னி
09.30 - 10.30
அமிர் கன்னி
09.00 - 10.30
அமிர் கன்னி
09.00 - 10.30

ஆவணி (விஜய வ ஷம்) ஆகஸ்ட் – ெசப்டம்பர் 2013 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
07 ெவள்ளி 23.08.2013 ேதய் தி திைய
உத்திரட்டாதி
சித்த கன்னி
07.30 - 09.00
10 திங்கள்
26.08.2013 ேதய் சஷ்டி
அஸ்வனி
சித்த சிம்மம்
05.45 - 07.15
14 ெவள்ளி 30.08.2013 ேதய் தசமி
மி கசி ஷம்
சித்த கன்னி
07.30 - 09.00
16 ஞாயி
01.09.2013 ேதய் ஏகாதசி
னர் சம்
சித்த கன்னி
07.30 - 09.00
17 திங்கள்
02.09.2013 ேதய் வாதசி
சம்
சித்த சிம்மம்
06.00 - 07.00
23 ஞாயி
08.09.2013 வளர் தி திைய
அஸ்தம்
அமிர் கன்னி
07.00 - 08.30
சித்திைர
சித்த கன்னி
06.00 - 07.30
24 திங்கள்
09.09.2013 வளர் ச ர்த்தி
26
தன்
11.09.2013 வளர் சஷ்டி
அ ஷம்
சித்த வி ட்சிக 09.00 - 10.30
30 ஞாயி
15.09.2013 வளர் ஏகாதசி
உத்திராடம்
அமிர் கன்னி
06.30 - 08.00
30 ஞாயி
15.09.2013 வளர் ஏகாதசி
உத்திராடம்
அமிர் வி ட்சிக 10.30 - 12.00
31 திங்கள்
16.09.2013 வளர் வாதசி
தி ேவாணம்
அமிர்
லாம்
09.00 - 10.00
ரட்டாசி(விஜய வ ஷம்) ெசப்டம்பர் – அக்ேடாபர் 2013 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
02
தன்
18.09.2013 வளர் ச ர்தசி
சதயம்
சித்த கன்னி
06.00 - 07.30
06 ஞாயி
22.09.2013 ேதய் தி திைய
அஸ்வினி
அமிர்
லாம்
08.00 - 09.30
09
தன்
25.09.2013 ேதய் சஷ்டி
ேராகிணி
சித்த கன்னி
06.00 - 07.30
20 ஞாயி
06.10.2013 வளர் வதிைய
சித்திைர
சித்த வி ட்சிக 09.00 - 10.30
21 திங்கள்
07.10.2013 வளர் தி திைய
சுவாதி
அமிர்
லாம்
06.00 - 07.30
23
தன்
09.10.2013 வளர் பஞ்சமி
அ ஷம்
சித்த
லாம்
06.00 - 07.30
25 ெவள்ளி 11.10.2013 வளர் சப்தமி
லம்
அமிர்
லாம்
06.30 - 08.00
28 திங்கள்
14.10.2013 வளர் தசமி
அவிட்டம்
சித்த வி ட்சிக 09.00 - 10.00
31 வியாழன் 17.10.2013 வளர் திரிேயாதசி உத்திரட்டாதி
சித்த வி ட்சிக 08.30 - 10.00
கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
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ஐப்பசி (விஜய வ ஷம்) அக்ேடாபர் – நவம்பர் 2013 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
15 ெவள்ளி 01.11.2013 ேதய் திரிேயாதசி அஸ்தம்
அமிர்
லாம்
06.00 - 07.30
21 வியாழன் 07.11.2013 வளர் ச ர்த்தி
லம்
சித்த வி ட்சிக 07.30 - 09.00
27
தன்
13.11.2013 வளர் ஏகாதசி
உத்திரட்டாதி
சித்த த ர்
09.00 - 10.30
28 வியாழன் 14.11.2013 வளர் வாதசி
ேரவதி
சித்த த ர்
09.00 - 10.30
29 ெவள்ளி 14.11.2013 வளர் திரிேயாதசி ேரவதி
சித்த வி ட்சிக 06.00 - 08.00
கார்த்திைக (விஜய வ ஷம்) நவம்பர் – சம்பர் 2013 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
04
தன்
20.11.2013 ேதய் தி திைய
மி கசீரிஷம்
சித்த த ர்
09.00 - 10.00
06 ெவள்ளி 22.11.2013 ேதய் பஞ்சமி
னர் சம்
சித்த த ர்
08.00 - 10.00
13 ெவள்ளி 29.11.2013 ேதய் ஏகாதசி
அஸ்தம்
அமிர் த ர்
07.30 - 08.30
15 ஞாயி
01.12.2013 ேதய் திரிேயாதசி சுவாதி
சித்த த ர்
06.00 - 07.30
20 ெவள்ளி 06.12.2013 வளர் ச ர்த்தி
உத்திராடம்
சித்த மகரம்
09.30 - 10.30
26 வியாழன் 12.12.2013 வளர் தசமி
ேரவதி
சித்த மகரம்
09.00 - 10.30
27 ெவள்ளி 13.12.2013 வளர் ஏகாதசி
அஸ்வினி
சித்த த ர்
07.00 - 08.30
மார்கழி (விஜய வ ஷம்) சம்பர் 2013 – ஜனவாி 2014 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
சித்திைர
சித்த த ர்
06.30 - 08.00
12 ெவள்ளி 27.12.2013 ேதய் தசமி
15 திங்கள்
30.12.2013 ேதய் திரிேயாதசி
அ ஷம்
சித்த த ர்
06.00 - 07.30
21 ஞாயி
05.01.2014 வளர் ச ர்த்தி
சதயம்
சித்த மகரம்
07.30 - 08.30
21 ஞாயி
05.01.2014 வளர் ச ர்த்தி
சதயம்
சித்த கும்பம்
09.30 - 11.00
28 ஞாயி
12.01.2014 வளர் வாதசி
ேராகிணி
அமிர் மகரம்
07.30 - 08.30
ைத(விஜய வ ஷம்) ஜனவாி - பிப்ரவாி 2014 தி
20 ஞாயி
02.02.2014 வளர் தி திைய
21 திங்கள்
03.02.2014 வளர் ச ர்த்தி
27 ஞாயி
09.02.2014 வளர் தசமி
28 திங்கள்
10.02.2014 வளர் ஏகாதசி
30
தன்
12.02.2014 வளர் திரிேயாதசி

க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
சதயம்
சித்த கும்பம்
06.15 - 07.15
உத்திரட்டாதி
சித்த மகரம்
06.15 - 07.15
ேராகிணி
அமிர் மீனம்
09.00 - 10.00
மி கசீரிஷம்
அமிர் மீனம்
08.30 - 10.00
னர் சம்
சித்த மீனம்
09.00 - 10.00

மாசி (விஜய வ
05 திங்கள்
08 வியாழன்
14
தன்
19 திங்கள்
28
தன்

க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
உத்திராடம்
சித்த கும்பம்
06.30 - 07.30
சுவாதி
சித்த ேமஷம்
10.00 - 11.30
உத்திராடம்
அமிர் ரிஷபம்
11.00 - 12.00
உத்திரட்டாதி
சித்த கும்பம்
05.30 - 07.00
சம்
சித்த ரிஷபம்
10.00 - 11.30

ஷம்) பிப்ரவாி – மார்ச் 2014 தி
17.02.2014 ேதய் விதிைய
20.02.2014 ேதய் சஷ்டி
26.02.2014 ேதய் வாதசி
03.03.2014 வளர் விதிைய
12.03.2014 வளர் ஏகாதசி

பங்குனி (விஜய வ ஷம்) மார்ச் – ஏப்ரல் 2014 தி க்கணித ைற சுப கூர்த்த நாட்கள்
05
தன்
19.03.2014 ேதய் தி திைய
சித்திைர
சித்த ரிஷபம்
09.30 - 11.00
12
தன்
26.03.2014 ேதய் தசமி
உத்திராடம்
அமிர் ரிஷபம்
09.00 - 10.30
13 வியாழன் 27.03.2014 ேதய் வாதசி
அவிட்டம்
சித்த ேமஷம்
07.30 - 09.00
14 ெவள்ளி 28.02.2014 ேதய் திரிேயாதசி சதயம்
சித்த ரிஷபம்
09.00 - 10.30
26
தன்
09.04.2014 வளர் தசமி
சம்
சித்த ேமஷம்
06.30 - 07.30
26
தன்
09.04.2014 வளர் தசமி
சம்
சித்த மி னம்
10.00 - 11.00
30 ஞாயி
13.04.2014 வளர் திரிேயாதசி உத்திரம்
அமிர் ேமஷம்
06.30 - 07.30
 ேஜாதிட ேசைவ: ெபா த்தம் பார்த்தல்,

கூர்த்தநாள் குறித்தல் ஆகிய ேசைவகள் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல் இர

 ேராகிதர் ேசைவ: நிச்சியதாம் லம், தி மணம் ெசய்
 ெதாடர் ேநரம்: பகல் 1 மணிக்கு

ைவக்க ேராகிதர் ேதைவப்ப ேவார்

8 மணி வைர

ன்னதாக ெதாடர் ெகாள்ள ம்

ன்னர் ேநரில் வ வைத ம், ெதாைலேபசியில் அைழப்பைத ம் தவிர்க்க ம்

கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
சரவண சர்மா 98403 69677  www.thanigaipanchangam.com

விஜய வ

ஷம் சுப

கூர்த்த நாட்கள்(வாக்கிய பஞ்சாங்க

ைற)

கீழ்கண்ட கூர்த்த நாட்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்க அ ப்பைடயிலான
தி க்கணித ைற கூர்த்த நாட்கள் இந்த ேகாப்பின் ன்பகுதியில் தரப்பட் ள்ள
இந்த கூர்த்த நாட்கைள தி க்கணித பஞ்சாங்க ைற டன் ஒப்பிடேவண்டாம்

எச்சரிக்ைக
 தி மண மண்டபம் பதி ெசய் ம் ன்னர் தி மண நாள், கூர்த்த ேநரம் குறித் ேஜாதிடர் வசம் கண்டிப்பாக ஆேலாசிக்க ம்
 இங்கு தரப்பட் ள்ள நாட்கள் குறித் தங்களின் கு ம்ப ேஜாதிடர் வசம் ஆேலாசிக்காமல் மண்டபத்ைத பதி ெசய்வ தவ
 மண்டபம் பதி ெசய்த பின் கூர்த்தநாள் குறித் ஐயம் எ ப் வ ம், அதனால் எற்ப ம் விைள க க்கும் தாங்கேள ெபா ப்
 இந்த ேததிகள் குறித் விரிவாக ேநரில் மட் ம் விளக்கம் தரப்ப ம்  பார்ைவ ேநரம் 13:00 தல் இர 20:00 வைர

விஜய வ ட (2013 - 2014)

கூர்த்த நாட்கள் (வாக்கிய

ைறயில்)

சித்திைர மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
01 ஞாயி
14.04.2013 வளர் ச ர்த்தி

கூர்த்த நாட்கள்
ேராஹினி
சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

02

திங்கள்

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ேமஷம்

06.00 - 07.30

12

வியாழன் 25.04.2013 வளர் ெபௗர்ண

சித்திைர

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

உத்திராடம்

அமிர்

மி னம்

09.00 - 10.30

18

தன்

15.04.2013 வளர் பஞ்சமி
01.05.2013 ேதய் சஷ்டி

19

வியாழன் 02.05.2013 ேதய் சப்தமி

தி ேவாணம்

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

23

திங்கள்

06.05.2013 ேதய்

வாதசி

உத்திரட்டாதி

சித்த

மி னம்

09.00 - 10.30

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர்

விதிைய

ேராஹினி

அமிர்

ரிஷபம்

06.30 - 08.00

30

திங்கள்

13.05.2013 வளர் தி திைய

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

கூர்த்த நாட்கள்
னர் சம்
சித்த

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

ைவகாசி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
01
தன்
15.05.2013 வளர் பஞ்சமி
02

வியாழன் 16.05.2013 வளர் சஷ்டி

06

திங்கள்

08

தன்

சம்

20.05.2013 வளர் தசமி

உத்திரம்

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

22.05.2013 வளர்

சித்திைர

சித்த

கடகம்

09.30 - 11.00

சுவாதி

அமிர்

மி னம்

07.30 - 09.00

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

வாதசி

09

வியாழன் 23.05.2013 வளர் திரிேயாதசி

13

திங்கள்

15

தன்

20

திங்கள்

29

தன்

27.05.2013 ேதய் தி திைய
29.05.2013 ேதய் பஞ்சமி

உத்திராடம்

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

03.06.2013 ேதய் தசமி

உத்திரட்டாதி

சித்த

மி னம்

06.30 - 07.30

சித்த

சிம்மம்

10.30 - 11.30

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

12.06.2013 வளர் ச ர்த்தி

ஆனி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
05
தன்
19.06.2013 வளர் ஏகாதசி
07

ெவள்ளி

12

தன்

லம்

சம்
கூர்த்த நாட்கள்
சித்திைர

21.06.2013 வளர் திரிேயாதசி

அ

ஷம்

சித்த

சிம்மம்

09.30 - 10.30

26.06.2013 ேதய் தி திைய

தி ேவாணம்

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.00

13

வியாழன் 27.06.2013 ேதய் ச ர்த்தி

அவிட்டம்

சித்த

கடகம்

07.30 - 08.30

14

ெவள்ளி

சதயம்

சித்த

சிம்மம்

09.30 - 10.30

26

தன்

சம்

சித்த

கடக

06.30 - 07.30

30

ஞாயி

14.07.2013 வளர் சஷ்டி

உத்திராடம்

அமிர்

கடக

06.00 - 07.30

31

திங்கள்

15.07.2013 வளர் சப்தமி

அஸ்தம்

சித்த

சிம்ம

09.00 - 10.00

ஆ
03
05

மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற கூர்த்த நாட்கள்
ெவள்ளி 19.07.2013 வளர் ஏகாதசி
அ ஷம்
ஞாயி
21.07.2013 வளர் ச ர்தசி
லம்

சித்த
அமிர்

சிம்ம
சிம்ம

08.00 - 09.30
08.00 - 09.30

28.06.2013 ேதய் சஷ்டி
10.07.2013 வளர்

கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

விதிைய

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
சரவண சர்மா 98403 69677  www.thanigaipanchangam.com

12
13
23
26
27

ஞாயி
திங்கள்
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்

28.07.2013
29.07.2013
08.08.2013
11.08.2013
12.08.2013

ேதய்
ேதய்
வளர்
வளர்
வளர்

சஷ்டி
சப்தமி
விதிைய
பஞ்சமி
சஷ்டி

ேரவதி
அஸ்வனி
மகம்
அஸ்தம்
சித்திைர

அமிர்
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த

சிம்ம
கடக
கன்னி
கன்னி
கன்னி

07.30 - 09.00
06.00 - 07.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30

ஆவணி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
10 திங்கள்
26.08.2013 ேதய் சஷ்டி
16 ஞாயி
01.09.2013 ேதய் ஏகாதசி
17 திங்கள்
02.09.2013 ேதய் வாதசி
19
தன்
04.09.2013 ேதய் ச ர்தசி
23 ஞாயி
08.09.2013 வளர் தி திைய
24 திங்கள்
09.09.2013 வளர் ச ர்த்தி
26
தன்
11.09.2013 வளர் சஷ்டி
30 ஞாயி
15.09.2013 வளர் ஏகாதசி
30 ஞாயி
15.09.2013 வளர் ஏகாதசி
31 திங்கள்
16.09.2013 வளர் வாதசி

கூர்த்த நாட்கள்
அஸ்வனி
னர் சம்
சம்
மகம்
அஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்
உத்திராடம்
உத்திராடம்
தி ேவாணம்

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்

சிம்ம
கன்னி
சிம்ம
வி ட்சிக
கன்னி
கன்னி
வி ட்சிக
கன்னி
வி ட்சிக
கன்னி

06.00 - 07.30
07.30 - 09.00
06.00 - 07.00
10.30 - 11.30
07.00 - 08.30
06.00 - 07.30
09.00 - 10.30
06.30 - 08.00
10.00 - 11.30
06.00 - 07.30

ரட்டாசி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
02
தன்
18.09.2013 வளர் ச ர்தசி
06 ஞாயி
22.09.2013 ேதய் தி திைய
13 ஞாயி
29.09.2013 ேதய் தசமி
14 திங்கள்
30.09.2013 ேதய் ஏகாதசி
20 ஞாயி
06.10.2013 வளர் வதிைய
21 திங்கள்
07.10.2013 வளர் தி திைய
23
தன்
09.10.2013 வளர் பஞ்சமி
25 ெவள்ளி 11.10.2013 வளர் சப்தமி
28 திங்கள்
14.10.2013 வளர் தசமி
31 வியாழன் 17.10.2013 வளர் திரிேயாதசி

கூர்த்த நாட்கள்
சதயம்
சித்த
அஸ்வினி
அமிர்
னர் சம்
சித்த
சம்
சித்த
சித்திைர
சித்த
சுவாதி
அமிர்
அ ஷம்
சித்த
லம்
அமிர்
அவிட்டம்
சித்த
உத்திரட்டாதி
சித்த

கன்னி
லாம்
லாம்
கன்னி
வி ட்சிக
லாம்
லாம்
லாம்
வி ட்சிக
வி ட்சிக

06.00 - 07.30
08.00 - 09.30
07.30 - 09.00
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30
06.00 - 07.30
06.00 - 07.30
06.30 - 08.00
09.00 - 10.00
08.30 - 10.00

லாம்
வி ட்சிக
த ர்
வி ட்சிக

06.00 - 07.30
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
06.00 - 08.00

த ர்
த ர்
மகரம்
த ர்
மகரம்
மகரம்
மகரம்
த ர்

09.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00 - 10.30
07.30 - 08.30
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
07.00 - 08.30

த

07.30 - 08.30

ஐப்பசி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற கூர்த்த நாட்கள்
15 ெவள்ளி 01.11.2013 ேதய் திரிேயாதசி அஸ்தம்
21 வியாழன் 07.11.2013 வளர் ச ர்த்தி
லம்
28 வியாழன் 14.11.2013 வளர் வாதசி
ேரவதி
29 ெவள்ளி 14.11.2013 வளர் திரிேயாதசி ேரவதி
கார்த்திைக மாதம்(விஜய வ
04
தன்
20.11.2013
06 ெவள்ளி 22.11.2013
12 வியாழன் 28.11.2013
13 ெவள்ளி 29.11.2013
20 ெவள்ளி 06.12.2013
23 திங்கள்
09.12.2013
26 வியாழன் 12.12.2013
27 ெவள்ளி 13.12.2013

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த

ஷம்) வாக்கிய ைற கூர்த்த நாட்கள்
ேதய் தி திைய
மி கசீரிஷம்
சித்த
ேதய் பஞ்சமி
னர் சம்
சித்த
ேதய் தசமி
அஸ்தம்
சித்த
ேதய் ஏகாதசி
அஸ்தம்
அமிர்
வளர் ச ர்த்தி
உத்திராடம்
சித்த
வளர் சப்தமி
சதயம்
சித்த
வளர் தசமி
ேரவதி
சித்த
அஸ்வினி
சித்த
வளர் ஏகாதசி

மார்கழி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
04 வியாழன் 19.12.2013 ேதய் விதிைய
கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

கூர்த்த நாட்கள்
னர் சம்
அமிர்

ர்

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
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12
19
21
21
28

ெவள்ளி
ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
ஞாயி

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்

த ர்
மகரம்
மகரம்
கும்பம்
மகரம்

06.30 - 08.00
06.00 - 07.00
07.30 - 08.30
09.30 - 11.00
07.30 - 08.30

ைத மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற கூர்த்த நாட்கள்
10 வியாழன் 23.01.2014 ேதய் சப்தமி
சித்திைர
20 ஞாயி
02.02.2014 வளர் தி திைய
சதயம்
24 வியாழன் 06.02.2014 வளர் சப்தமி
அஸ்வினி
27 ஞாயி
09.02.2014 வளர் தசமி
ேராகிணி
28 திங்கள்
10.02.2014 வளர் ஏகாதசி
மி கசீரிஷம்
30
தன்
12.02.2014 வளர் திரிேயாதசி
னர் சம்

சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த

மீனம்
கும்பம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

09.30 - 10.30
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
09.00 - 10.00
08.30 - 10.00
09.00 - 10.00

மாசி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற கூர்த்த நாட்கள்
05 திங்கள்
17.02.2014 ேதய் விதிைய
உத்திராடம்
08 வியாழன் 20.02.2014 ேதய் சஷ்டி
சுவாதி
12 திங்கள்
24.02.2014 ேதய் தசமி
லம்
14
தன்
26.02.2014 ேதய் வாதசி
உத்திராடம்
19 திங்கள்
03.03.2014 வளர் விதிைய
உத்திரட்டாதி
28
தன்
12.03.2014 வளர் ஏகாதசி
சம்

சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த

கும்ப
ேமஷ
ேமஷ
ரிஷப
கும்பம்
ரிஷப

06.30 - 07.30
10.00 - 11.30
09.30 - 10.30
11.00 - 12.00
06.00 - 07.00
10.00 - 11.30

பங்குனி மாதம்(விஜய வ ஷம்) வாக்கிய ைற
05
தன்
19.03.2014 ேதய் தி திைய
12
தன்
26.03.2014 ேதய் தசமி
14 ெவள்ளி 28.03.2014 ேதய் திரிேயாதசி
26
தன்
09.04.2014 வளர் தசமி
30 ஞாயி
13.04.2014 வளர் திரிேயாதசி

சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
அமிர்

ரிஷப
ேமஷம்
ரிஷப
ேமஷ
ேமஷ

09.30 - 11.00
06.00 - 07.30
09.00 - 10.30
06.30 - 07.30
06.30 - 07.30

சிறந்த
திதி:

27.12.2013
03.01.2014
05.01.2014
05.01.2014
12.01.2014

ேதய் தசமி
வளர் விதிைய
வளர் ச ர்த்தி
வளர் ச ர்த்தி
வளர் வாதசி

சித்திைர
உத்திராடம்
சதயம்
சதயம்
ேராகிணி

கூர்த்த நாட்கள்
சித்திைர
உத்திராடம்
சதயம்
சம்
உத்திரம்

கூர்த்த தினம்
விதிைய, தி திைய, பஞ்சமி, சஷ் , சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி,

நட்சத்திரம்: அஸ்வினி, ேராகினி, மி கசீ ஷம், னர் சம்,

வாதசி, திாிேயாதசி, ேதய்பிைறயில் தசமி வைர நன்

சம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சித்திைர, சுவாதி, அ

ஷம்,

லம், உத்திராடம், தி ேவாணம், அவிட்டம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ேரவதி
ேயாகம்: ப்ாீதி, ஆ ஷ்மான்,ெசௗபாக்யம், ேசாபனம், சுகர்மம், வி த்தி, ஹர்ஷணம், வஜ்ரம், சித்தி, வாீயான், சிவம், சித்தம்,
சாத்தியம், சுபம், சுப்ரம், பிராம்யம், ஐந்திரம்
கரணம்: பவம், பாலவம், ெகௗலவம், ைத

லம், கரைச

கிழைம: திங்கள், தன், வியாழன், ெவள்ளி (ஞாயி

சுபநாள் அல்ல)



பஞ்சகம், தாராபலன், சந்திரபலன், சந்திராஷ்டமம் ஆகியன மிக



உாிய தானம், பாிகாரம் ெசய்

 ேஜாதிட ேசைவ: ெபா த்தம் பார்த்தல்,

சுமாரன

கூர்த்த நாளில் மாங்கல்யதாரணம் ெசய்யலாம்.

கூர்த்தநாள் குறித்தல் ஆகிய ேசைவகள் மதியம் 1 மணிக்கு ேமல் இர

 ேராகிதர் ேசைவ: நிச்சியதாம் லம், தி மணம் ெசய்
 ெதாடர் ேநரம்: பகல் 1 மணிக்கு

க்கியமானைவ

ைவக்க ேராகிதர் ேதைவப்ப ேவார்

8 மணி வைர

ன்னதாக ெதாடர் ெகாள்ள ம்

ன்னர் ேநரில் வ வைத ம், ெதாைலேபசியில் அைழப்பைத ம் தவிர்க்க ம்

ேவண் ேகாள்
இ வீட்டா ம் ஒப் க்ெகாண்ட பின்(நிச்சிய தாம் லம் ன் அல்ல பின்) மணமக க்கும் மணமக க்கும்
மீண் ம் ஜாதக ெபா த்தம் பார்ப கூடா . இ ேதைவயற்ற மனஉைளச்சல் மற் ம் குழப்பத்ைத ஏற்ப த் ம் !
கூர்த்தநாள், ேநரம் குறித்
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல் வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா
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