தணிைக பஞ்சாங்கம் பா சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
நந்தன வ டம் - ஆவணி மாத மடல்

ஆவணி மாத பிறப்

தி க்கணிதப்படி:16.8.2012 வியாழன் மாைல 6 மணிக்கு சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி: 17.8.2012 ெவள்ளி அதிகாைல 3:21 மணிக்கு சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவசம்

Mobile Website

ரட்டாசி மாத பிறப் :

www.m.prohithar.com

தி க்கணிதப்படி: 16.9.2012 ஞாயி மாைல 5:54 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி: 17.9.2012 திங்கள் அதிகாைல 4:02 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசி பிரேவசம்

ஆவணி மாதத்தில் விேசஷங்கைள ம் ெசய்யலாமா ?
இம்மாதத்தில் தி க்கணிதம், வாக்கியம் ைறயில் இரண் அமாவாைசகள் வ வதால் இதில் வ ம் சந்திர மாதம்(பாத்ரபதம்) அதிக மாதம் என அைழக்கப்ப ம்.
இந்த அதிக மாஸம் கணக்கில் ெகாள்ளப்ப வதில்ைல. ேம ம் இைத மலமாதம் என் ம் அைழப்பார்கள்
» ஆவணி கைடசியில் வ ம் அமாவாைசக்கு பின்னர் வ ம் சந்திர மாதம் நிஜபாத்ர பதம் என அைழக்கப்ப ம்,
» ஆவணி மாதம் என்ப சூரியன் ஆட்சி ெசய் ம் சிம்ம மாதமாகும். ேம ம் 3ல் சனி (பாவர்) இ ப்ப மிக ம் சிறப்பானதாகும்.
» ேஜாதிட சாஸ்திரத்தில் சிம்ம ராசி, சிம்ம லக்னம் எந்த ேதாஷங்க ம் அற்ற உயர்ந்த இடமாகும், எனேவ இந்த ஆவணி மாதத்தில் அைனத்
விேசஷங்கைள ம் ெசய்யலாம்.

ஆவணி மாத சுப நாட்கள் விளக்கம்
ஆவணி 3 ஞாயி 19.8.2012
மாைல 6:15 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம், தி மண வரேவற் , மஞ்சள் நீராட்

அைனத்
விழா நடத்த நன்

ஆவணி 4 திங்கள் 20.8.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட நன்

வாஸ் ேநரம்:
பகல் 2:21 தல் பகல் 3:51 வைர
க்கியமான ேநரம்: மதியம் 3:15 தல் மாைல 3:51 வைர
ஆவணி 7 வியாழன் 23.8.2012
அதிகாைல தல் மதியம் 1 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட நன்

ஆவணி 11 திங்கள் 27.8.2012
அதிகாைல தல் காைல 7:30 மணி வைர நன்
கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம், தி மணம் ெசய்திட நன்
ஆவணி 13 தன் 29.8.2012 தி ேவாணம் பண்டிைக
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் – சுபநாள்

திங்கள் 20.8.2012
ஞாயி 2.9.2012

ஆவணி 14 வியாழன் 30.8.2012 ஆவணி அவிட்டம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ஆவணி 18 திங்கள் 3.9. 2012 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்
ஆவணி 19 ெசவ்வாய் 4.9.2012 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
ஆவணி 20 தன் 5.9.2012
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதிேஹாமம் ெசய்திட நன்

ஆவணி 10 ஞாயி 26.8.2012
காைல 9:15 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

ஞாயி 19.8.2012
வியாழன் 30.8.2012

ம் ெசய்ய நன்

ஆவணி 17 ஞாயி 2.9.2012
காைல 6:15 மணி தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்

ஆவணி 6 தன் 22.8.2012 வாஸ் நாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்திட நன்

மாைல ேநர சுப நாட்கள் ( நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

சுபங்க

ஆவணி 27 தன் 12.9.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய நன்
ஆவணி 29 ெவள்ளி 14.9.2012
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர மட் ம்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதிேஹாமம் ெசய்திட நன்

விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற்ப் ) மாைல 6 மணிக்கு ேமல் என்கிற நிைலயில்
தன் 22.8.2012
திங்கள் 3.9. 2012

ஞாயி 26.8.2012
தன் 12.9.2012

தன் 29.8.2012

கிரஹப்பிரேவச, கணபதி ேஹாமம் நாட்கள்
திங்கள் 20.8.2012
தன் 29.8.2012
தன் 12.9.2012

தன் 22.8.2012
வியாழன் 30.8.2012
ெவள்ளி 14.9.2012

வியாழன் 23.8.2012
ஞாயி 26.8.2012
ஞாயி 2.9.2012
திங்கள் 3.9. 2012
ெசவ்வாய் 4.9.2012 சுக்ல ச ர்த்தி

திங்கள் 27.8.2012
தன் 5.9.2012

ஆவணி மாத விேசஷ விரத தினங்கள்
» அமாவாைச: 17.8.2012 ெவள்ளி, 15.9.2012
» சனிசுக்ல ச ர்த்தி: 21.8.2012 ெசவ்வாய்
» சுக்ல சஷ்டி: 22.8.2012 தன்
» சுக்ல ஏகாதசி: 27.8.2012 திங்கள்
» சுக்ல பிரேதாஷம்: 29.8.2012 தன்
» ெபௗர்னமி: 31.8.2012 ெவள்ளி
» சங்கடஹர ச ர்த்தி: 4.9.2012 ெசவ்வாய்
» கி ஷ்ண ஏகாதசி: 12.9.2012 தன்
» கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 13.9.2012 வியாழன்
» மாத சிவராத்திரி: 14.9.2012 ெவள்ளி
ெசௗரமான அடிப்பைடயில் மாத தலில் வ ம் அமாவாைச மற் ம் மாத இ தியில் வ ம் பிரதைம திதிகள் சூன்ய திதிகள் ஆகும்

ஆவணி மாத்த்தில் கிண

ெவட்ட , ஆழ் ைள கிண

ஆவணி 4 திங்கள் 20.8.2012
ஆவணி 18 திங்கள் 3.9. 2012

தி மண ேபச்சு

எ க்க

ஆவணி 6 தன் 22.8.2012
ஆவணி 27 தன் 12.9.2012

ஆவணி 11 திங்கள் 27.8.2012
ஆவணி 29 ெவள்ளி 14.9.2012

ஆவணி 13 தன் 29.8.2012

வக்க . கு , மற் ம் சூரியன் அடிப்பைடயில் ஆவணி மாதத்தில்

ஆண்: ேமஷ, மி ன, கடக, லா, வி ச்சிக, மகர, மீன ராசிக்குரிய ஆண்க க்கு ெபண் பார்க்க வக்கலாம்
ெபண்: ேமஷம், கடகம், கன்னி, வி ச்சிகம், மகரம் இராசிக்குரிய ெபண்க க்கு வரன் ேதட வக்க மிக ம் உகந்த காலம் இ .

கூர்த்த நாள் - ஆவணி மாதம் - நந்தன வ ஷம் (17.8.2012 - 16.9.2012)
4
20.08.2012 திங்கள் வளர் தி திைய
உத்திரம்
சித்த
6
22.08.2012 தன்
வளர் பஞ்சமி
சித்திைர
சித்த
7
23.08.2012 வியாழன் வளர் சஷ்டி
சுவாதி
அமிர்
11
27.08.2012 திங்கள் வளர் ஏகாதசி
லம்
சித்த
13
29.08.2012 தன்
வளர் திரிேயாதசி உத்திராடம்
அமிர்
14
30.08.2012 வியாழன் வளர் ச ர்தசி
அவிட்டம்
சித்த
17
02.09.2012 ஞாயி
ேதய்
விதிைய
உத்திரட்டாதி
சித்த
18
03.09.2012 திங்கள் ேதய் தி திைய
உத்திரட்டாதி
சித்த
27
12.09.2012 தன்
ேதய் ஏகாதசி
சம்
சித்த
27
12.09.2012 தன்
ேதய்
வாதசி
சம்
சித்த

சிம்ம
சிம்ம
கன்னி
சிம்ம
சிம்ம
கன்னி
லாம்
சிம்ம
கன்னி
வி ச்சி

06.00 - 07.30
06.00 - 07.30
07.30 - 09.00
06.00 - 07.30
05.30 - 07.00
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
05.30 - 07.00
06.00 - 07.30
10.30 - 12.00

»»»»» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »»»»»
ெசப்டம்பர் ேததி, சர்வேதச ேநரம் September Date & UTC Time
ஆகஸ்ட ேததி, சர்வேதச ேநரம் August Date & UTC Time
1 2 தன் மகம் அ கில் Mercury 1.2N of Regulus
16 13 தன்மீ உயர்நிைல Mercury greatest elong W(19)
7 5 சந்திரன் ெதாைலநிைல Moon at apogee
17 15 அமாவாைச NEW MOON
8 0 ேராகினி சந்திரன் Aldebaran 4.5S of Moon
18 0 மகம் அ கில் சந்திரன் Regulus 5.5N of Moon
8 11 கு சந்திரனால் மைற Jupiter 0.6N of Moon, Occn
21 21 சித்திைர சந்திரனால் மைற Spica 1.0N of Moon, Occn
8 17 நில மீவடநிைல Moon furthest North (21.3)
21 23 சனி சந்திரன் அ கில் Saturn 5.3N of Moon
10 13 தன் ெவளிப் ற சூரிய ேசர்ைக Mercury superior conjunction
22 6 ெசவ்வாய் சந்திரன் அ கில் Mars 2.2N of Moon
12 15 சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில் Venus 3.6N of Moon
23 19 சந்திரன் அைனைம நிைல Moon at perigee
14 9 மகம் அ கில் சந்திரன் Regulus 5.5N of Moon
25 3 ேகட்ைட Antares 5.4S of Moon
16 2 அமாவாைச NEW MOON
25 18 சந்திரன் மீெதன்நிைல Moon furthest South (-21.4)
16 தன் சந்திரன் அ கில் 11 Mercury 5.5N of Moon
31 14
நில FULL MOON
18 சித்திைர சந்திரனால் மைற 4 Spica 0.8N of Moon, Occn

அதிக சந்திர மாதம் - விளக்கம்
சந்திர மாத பிறப் சந்திரனின் சுழற்ச்சி மற் ம் சூரிய மாதத்ைத(Luni - Solar) அடிப்பைடயாக ெகாண்ட . அமாவாைச
டி
தல் அ த்த அமாவாைச
டி
வைர ஒ சந்திரமாதம் என் அைழக்கப்ப கிற . இந்த ைற பஞ்சாங்கம் வட இந்தியா, கர்நாடகா, ஆந்திரா பகுதியில் கைடபிடிக்கப்ப கிற . சந்திரன் ெபௗர்னமி
அன் சம்பந்தப்ப ம் நட்சத்திரத்தின் ெபயரால் மாதங்கள் அைழக்கப்ப ம்
எதிர் வ ம்
சந்திர மாதத்தின் அள (Synodic Lunar month ): சராசரி: 29 நாள் 12 மணி 44 நிமிடம்
சந்திர வ டத்தின் அள (Lunar Year): 354.3672 நாட்கள்
அதிக மாதங்கள்
சூரிய வ டம்(Solar Year) - சந்திர வ ட(Lunar Year) ேவ பா 10.89 நாள்
2015 அதிக ஆஷாடம்

2012 அதிக பாத்ரபதம்

அதிக மாதம்
2010 அதிக ைவசாகம்
எந்த சூரிய(ெசௗரமான)மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ கிறேதா அந்த சூரிய(ெசௗரமான) மாதத்திற்கு உள்வ ம்
2007 அதிக ேஜஷ்டம்
சந்திரமாதம் அதிகமாதம் என் அைழக்கப்ப கிற . அதிகமாதத்தில் வ ம் சந்திரமாதம் கணக்கில் ெகாள்ளாமல் அ த் வ ம்
2004 அதிக சிராவணம்
சந்திரமாதம் “நிஜமாதம்” என் அைழக்கப்ப கிற .
வ ம் 2012 நந்தன ஆண்டில் ெசௗரமான(சூரிய மாத) ஆவணி மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ வதால் அதில் வ ம் “சந்திர
மாதமான” பாத்ரபதம் மாதம் “அதிக பாத்ரபதம் ” என் ம் அ த் சூரிய மாதமான ரட்டாசியில் வ ம் சந்திரமாதம் “நிஜ பாத்ரபதம்” என் ம் அைழக்கப்ப ம்.
19 வ டத்தில் 7 அதிக மாதம் வ ம், சராசரியாக 2.7 வ டத்திற்கு ஒ அதிகமாதம் வ ம்
வ டத்திற்கு 10.89 நாள் மிகுதியாகும் சந்திரமாத ேவ பாட்ைட “அதிக மாதம்” ைணக்ெகாண் சமன்ப த் வதால், 19 வ டத்திற்கு ஒ
ைற சூரிய மாத ம்,
சந்திரமாத ம் சமன்ப த்தப்ப கிற அதற்கான கணக்கீ
 19 சந்திர வ டங்கள் =19 ³ 12+7(அதிக மாதம்)³29.5306நாள்கள் = 6939.69 நாட்கள்
 19சந்திர வ டங்கள் ³12சந்திர மாதங்கள் = 228 சந்திர மாதங்கள்
 228 சந்திர மாதம் + 7 அதிகமாதம் = 235 சந்திர மாதங்கள்
 235 சந்திர மாதம் ³ 29.5306 = 6939.69 சந்திர நாள்
ஒ சூரிய வ டம் = 365.256363 நாட்கள். 19 சூரிய வ டங்கள்(19³365.256363) = 6939.87 சூரிய நாட்கள்
ஆக 19 வ டங்க க்கு ஒ
ைற சந்திர, சூரிய வ டங்கள் சமமாக இ க்கும்
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