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 - ரட்டாசி மாத மடல்
ரட்டாசி மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்படி : 16.9.2012 ஞாயி மாைல 5:54 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி
: 17.9.2012 திங்கள் அதிகாைல 4:03 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசி பிரேவசம்
ஐப்பசி மாத பிறப் :

தி க்கணிதப்படி
வாக்கியப்படி

: 17.10.2012 தன் காைல 05:50 மணிக்கு சூரியன் லா ராசி பிரேவசம்
: 17.10.2012 தன் மாைல 3:15 மணிக்கு சூரியன் லா ராசி பிரேவசம்
ரட்டாசி மாத சுப நாட்கள்

ரட்டாசி 1 திங்கள் 17.9.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்யலாம்

ரட்டாசி 11 வியாழன் 27.9.2012
அதிகாைல தல் காைல 10:30 மணி வைர மட் ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ரட்டாசி 3 தன் 19.9.2012 - விநாயகர் ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் இர 7:30 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ரட்டாசி 14 ஞாயி 30.9.2012
மாைளய பட்சம் வக்கம்
ரட்டாசி 15 திங்கள் 1.10.2012
காைல 10 மணிக்கு ேமல் நாள்

ரட்டாசி 4 வியாழன் 20.9.2012
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம்

வ ம் நன்

ரட்டாசி 21 ஞாயி 7.10.2012
அதிகாைல தல் 7:30 மணி வைர நன்
கைடதிறப் , கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

ரட்டாசி 5 ெவள்ளி 21.9.2012
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

ரட்டாசி 24 தன் 10.10.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்

ரட்டாசி 10 தன் 26.9.2012
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர நன்
ரட்டாசி மாத விேசஷங்கள்
 விநாயகர் ச ர்த்தி: 19.9.2012 தன்
 சுக்ல ஏகாதசி: 26.9.2012 தன்
 சுக்ல பிரேதாஷம்: 27.9.2012 வியாழன்
 மஹாலய அமாவாைச: 15.10.2012 திங்கள்

ரட்டாசி மாத மாைல ேநர சுபநாட்கள்( மஞ்சள் நீராட்
 17.9.2012 திங்கள்
 20.9.2012 வியாழன்
 10.10.2012 தன்

 சங்கடஹர ச ர்த்தி: 3.10.2012 தன்
 கி ஷ்ண ஏகாதசி: 11.10.2012 வியாழன்
 கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 13.10.2012 சனி(சனி பிரேதாஷம்)
 ெபௗர்ணமி: 29.9.2012 சனி

 சுக்ல சஷ்டி: 21.9.2012 ெவள்ளி
 கி த்திைக: 4.10.2012 வியாழன்
 சிவராத்திரி: 13.10.2012 சனி

விழா, நிச்சிய தாம் லம், தி மண வரேவற்ப் )

 19.9.2012 தன்
 1.10.2012 திங்கள்
 11.10.2012 வியாழன்

ரட்டாசி மாத கணபதி ேஹாம, கிரஹப்பிரேவச நாட்கள் (இந்த ஆண் ஆவணி மாதத்தில் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்யாதவர்கள், ரட்டாசியில் ெசய்யலாம்)
 17.9.2012 திங்கள்
 27.9.2012 வியாழன்

 19.9.2012 தன்
 7.10.2012 ஞாயி

 21.9.2012 ெவள்ளி
 10.10.2012 தன்

 26.9.2012 தன்
 11.10.2012 வியாழன்

விநாயகர் ச ர்த்தி: 3 ரட்டாசி (19.9.2012) தன்
இந்த ஆண் விநாயகர் ச ர்த்தி சரியாக சந்திர(சாந்திரமான) பாத்திரபத மாதம் ,
சூரிய(ெசௗரமான) ரட்டாசி மாத அடிப்பைடயில் வந் ள்ள சிறப்பானதாகும்.
வழிபட நல்ல ேநரம்:

கன்னி லக்னம்
:
வி ச்சிக லக்னம் :
மகர லக்னம்
:

நவராத்திரி ெகா

ைவத்

- வழிபா

காைல 6:05 மணி தல் 7:30 மணி வைர
பகல் 10:00 மணி தல் 12:00 மணி வைர
பிற்பகல் 2:10 மணி தல் 4:00 மணி வைர

வங்க நல்ல ேநரம்

15.10.2012 திங்கள் அன் மாைல 5:32க்கு பிறகு பிரதைம வங்குகிற . ெகா ெபாம்ைமகைள படியில் ைவத்திட நல்ல ேநரம்: இர
மணிக்கு ேமல் 8:50 மணிக்கு ன்னர் அஷ்டம சுத்தி டய ரிஷப லக்னம், சந்திரேஹாைர நன்
16.10.2012 ெசவ்வாய் அன் ம் இர 7:36 மணிக்கு ேமல் 8:30 மணிக்கு ன்னர் அஷ்டம சுத்தி டய ரிஷப லக்னம் நன்

மாைளய பட்சம் -

ன்ேனார் வழிபா

(30.9.2012 ஞாயி

7:50

தல் 15.10.2012 திங்கள் கிழைம வைர)

மாஹாளய அமாவாைசக்கு ன்னர் வ ம் 15 நாட்கள் மாஹாளயபட்சம் என் அைழக்கப்ப கிற இந்த நாட்களில் நம் ன்ேனார் நிைனவாக
வழிபா ெசய்வ மிக ம் நன்ைமைய த ம். இந்த நாட்களில் தர்ப்பணம், திதி ெசய்வ ம், தான தர்மங்கைள ெசய்வ ம் மிக ம் அவசியமான
ஒன் . தங்களின் வசதிக்கு ஏற்ப ஏேத ம் ஒ நாளில் கூட ெசய்யலாம். மாளய அமாவாைச அன் தர்ப்பணம் ெசய்வ மிக ம் ண்ணியமாகும்.

மாளய பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்க
மஹாபரணி:
வியதிபாதம்
மத்யாஷ்டமி
நவமி (அவிதவா நவமி)
ஏகாதசி
வாதசி(ஸன்யஸ்த மாளயம்)
திரிேயாதசி(கஜச்சாயா)
ச ர்தசி(சஸ்தரஹத மாளயம்)
மஹாளய அமாவாைச
ேபாதாயன அமாவாைச

குறிப் : இந்த ஆண்

ம் அதன்

க்கியத் வ ம்

3.10.2012 தன்
5.10.2012 ெவள்ளி
8.10.2012 திங்கள்
9.10.2012 ெசவ்வாய்
11.10.2012 வியாழன்
12.10.2012 ெவள்ளி
13.10.2012 சனி
14.10.2012 ஞாயி
15.10.2012 திங்கள்
15.10.2012 திங்கள்

அைனவ க்கும்
அைனவ க்கும், குறிப்பாக காணாமல் ேபானவர்க
அைனவ க்கும்
அைனவ க்கும்
ற
ண்டவர்க க்கு
விதைவக க்கு
விபத் , தீடீர் மரணத்தால் உயிர் நீத்தவர்
அைனவ க்கும்

ைவதி தி ேயாக ம் அமாவாைச ம் பகல் ெபா தில்

ைமயாக ேசர்ந்

வ வ

க்கு

மிக ம் விேசஷமாகும்

பசுவிற்கு தானம்:
ேமற்கண்ட 15 நாட்க ம் அல்ல அமாவாைச அன் பசுவிற்கு 2 கிேலா ேகா ைம தவி , 250 கிராம் ெவல்லம், 50 கிராம் எள் , பச்ைசபயி
100 கிராம், உ விய அகத்திகீைர(இைல மட் ம்) 1 கட் ஆகியவற்ைற நன்கு ஊற ைவத் காைலயில் பசுமாட்டிற்கு தர ம். பசு மா கிைடக்காத
இடங்களில் எ ைமக்கும் தரலாம். குறிப்பாக அஷ்டமியில் எ ைமக்கு த வ மிக ம் விேசஷம்
அன்னதானம்:
மாளயபட்சத்தில் ஏேத ம் ஒ நாளில் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்ன தானம் ெசய்ய ம்
தர்பணத்தில் ேராகித க்கு த வ “தட்சைன” அைத “தர்மம்” என் தவறாக க தேவண்டாம்.

பைழய தாம்பரம் குளக்கைரயில் தர்பணம் ெசய்

ைவக்கப்ப ம்.

தர்பணத்தில் ெபறப்ப ம் அைனத் ெபா ட்க ம் அங்ேகேய ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு தானமாக அளிக்கப்ப ம். ேம ம் இந்த ஆண்
நல் ள்ளங்களின் ஆதரேவா ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு Rs. 15,000 மதிப் ள்ள உைடகள் தானமாக வழங்கப்ப ம்.

ரட்டாசி & ஐப்பசி
ரட்டாசி மாத சுப நாட்கள்
3
19.09.2012 தன்
5
21.09.2012 ெவள்ளி
10
26.09.2012 தன்
11
27.09.2012 வியாழன்
12
28.09.2012 ெவள்ளி
12
28.09.2012 ெவள்ளி
24
10.10.2012 தன்
28
14.10.2012 ஞாயி

வளர்
வளர்
வளர்
வளர்
வளர்
வளர்
ேதய்
ேதய்

ஐப்பசி மாத கூர்த்த நாட்கள்
2
18.10.2012 வியாழன்
12
28.10.2012 ஞாயி
26
11.11.2012 ஞாயி
27
12.11.2012 திங்கள்
30
15.11.2012 வியாழன்

வளர் தி திைய
வளர் ச ர்தசி
ேதய்
வாதசி
ேதய் திரிேயாதசி
வளர்
விதிைய

ச ர்த்தி
சஷ்டி
எகாதசி
வாதசி
திரிேயாதசி
திரிேயாதசி
தசமி
ச ர்தசி

கூர்த்த நாட்கள்

சுவாதி
அ ஷம்
தி ேவாணம்
அவிட்டம்
சதயம்
சதயம்
சம்
உத்திரம்

சித்த
லாம்
சித்த
லாம்
சித்த கன்னி
சித்த
லாம்
சித்த
லாம்
சித்த
லாம்
சித்த வி ச்சி
அமிர் லாம்

09.00 - 10.00
08.00 - 09.30
06.00 - 07.15
07.30 - 09.00
07.30 - 09.00
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
06.30 - 08.00

அ ஷம்
ேரவதி
ஹஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்

சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த

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

த ர்
வி ச்சி
வி ச்சி
தனசு
மகரம்

 வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena 
ெசப்டம்பர் ேததி, சர்வேதச ேநரம் August Date & UTC Time
அக்ேடாபர் ேததி, சர்வேதச ேநரம் September Date & UTC Time
16 2 அமாவாைச NEW MOON
16 11 தன் சந்திரன் அ கில் Mercury 5.5N of Moon
18 4 சித்திைர சந்திர மைற Spica 0.8N of Moon - Occn
18 11 சனி அ கில் சந்திரன்Saturn 4.8N of Moon
19 3 சந்திரன் அன்ைம நிைல Moon at perigee
19 20 ெசவ்வாய் சந்திர மைற Mars 0.2N of Moon - Occn
21 9 ேகட்ைட அ கில் சந்திரன் Antares 5.6S of Moon
21 23 சந்திரன் மீெதன் லம் Moon furthest South (-21.2)
22 14 ப வகால சமநாள் Equinox
30 3
நில FULL MOON

 Nov 28 UTC 19:36 - (ெதாைல
 Dec 12 UTC 23:15 - (ெதாைல

பா

1 12 தன் அ கில் சித்திைர Mercury 1.6N of Spica
3 7 சுக்கிரன் அ கில் மகம் Venus 0.1S of Regulus
4 13 கு கிரகம் நிைலப் நிைல Jupiter stationary
4 23 சந்திரன் ெதாைல நிைல Moon at apogee
5 8 ேராகினி அ கில் சந்திரன் Aldebaran 4.3S of Moon
5 10 தன் அ கில் சந்திரன் Mercury 3.2S of Saturn
5 21 கு சந்திர மைற Jupiter 0.9N of Moon - Occn
6 1 சந்திரன்மீவட லம் Moon furthest North (21.1)
11 19 சந்திரன் அ கில் மகம் Regulus 5.6N of Moon
12 14 சுக்கிரன் அ கில் சந்திரன் Venus 5.9N of Moon
15 11 அமாவாைச NEW MOON
15 14 சித்திைர சந்திர மைற Spica 0.7N of Moon - Occn

406364 km) Small Full Moon
357073 km)- Big New Moon

 28.11.2012 இந்த ஆண்டின் சிறிய நிலா (ெபௗர்ணமி) - ெதரி ம்
 12.12.2012 இந்த ஆண்டின் ெபரிய நிலா (அமாவாைச) ெதரியா

சரவண சர்மா. ேராகிதர், ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதம்

98403 69677

Progithar, Astrologer, Panchangam Creation
prohithar@gmail.com
www.prohithar.com

©2012

