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Very Auspicious days for Deceased Ancestors   
வானவியல் கணிதம்: திதி -அமாவாைச ஓர் விளக்கம்  

 திதி என்ப  சூரிய க்கும் சந்திர க்கும் இைடயில் உள்ள ரம் ஆகும், 360 
பாைகைய 30 ஆல் (அமாவாைச தல் ப ர்னமி வைர உள்ள திதிகள் 30) வகுக்க வ வ  
12 பாைக அதாவ  ஒ  திதி என்ப  12 பாைக ஆகும் இதில் அமாவாைச டிைவ 
வக்க ள்ளியாக ைவத்  கணக்கி ம் ைற ஆகும் 

 அமாவாைச என்ப  சூரிய க்கு மிக அன்ைமயில் 12 பாைகயில் சந்திரன் வ ம் 
நாள் ஆகும். நிராயண(Sidereal) அளவில் சந்திரனின்(Moon’s Earth orbit)  
பாைகயிலி ந்  சூரியனின் விவட்ட ேகாணத்ைத கழிக்க மீதம் வ ம் ெதாைகைய 
12ஆல் (ஒ  திதி என்ப  12 பாைக ஆகும்) வகுக்க வ ம் அளேவ திதி ஆகும்: 
 திதியின் பாதி அளேவ கரணம் ஆகும்(6 பாைக அள ), கரணம் ெமாத்தம் 11 
ஆகும் அமாவாைச அ த்த பிரதைம திதியின் பின்பாதியில்  “பவ” கரணம் வங்கும். 
 
Tithi: The moment of new Moon, or that point of time when the longitudes of Sun 
and Moon are equal is called ‘amavasya’. The tithi is the time taken by the Moon 
in increasing its distance from the Sun by 12 degrees. The complete revolution of 
the Moon (29.5 days) occupies 30 tithis for 360 degrees. Since the motions of the 

Sun and Moon are always varying in speed the length of a tithi constantly alters. 
 

மாளய அமாவாைசயில் என  பங்களிப்  
 

 மாளய அமாவாைச அன்  ஏைழக க்கு ஒ  பாய் கட்டணத்தில் தர்பணம் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் 
 அன்  வ ம் ெபா ள்க ம் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு தானம் ெசய்யப்ப ம் 
 தர்மசிந்தைன உைடயவர்கள்  உதவி டன் ஏைழ மானவர்க க்கு காலனி வழங்குதல், ேபார்ைவ வழங்குதல் நைடெப ம் 

 

 கடந்த ஆண்  2010ல் மாளய அமாவாைச அன்  பைழய தாம்பரம் குளக்கைரயில் நடந்த தர்பண நிகழ்ச்சியில் 
ெபயர் ெவளியிட வி ம்பாத சில தர்மவான்கள் உதவி டன்  25000 ெசலவில் தாம்பரம் ன்னாள் சட்டமன்ற 
உ ப்பினர் தி . எஸ். ஆர். ராஜா அவர்கள் ன்னிைலயில் அரசு பள்ளிக்கு இ ம்  அலமாரி, ஆதரவற்ேறார் இல்லத்திற்கு 
ணிகள், மளிைக ெபா ட்கள் வழங்கப்பட்டன. 

இந்த ஆண் ம் தங்களின் ஒத் ைழப் டன் தர்மகாரியங்கள் நைடெப ம். 
 

மாளய அமாவாைச கணிதம் 
சந்திர மாதமான பாத்ரபத மாஸத்தில் வ ம் பகுளபட்சம் மற் ம்  அமாவாைச காலம் மாளய பட்சம், மாளய அமாவாைசயாகும். 
 

 கிரக நிைல(காைல 5:30 இந்திய மத்திய ேநரம்) Ephemeris of Sun and Moon 
வ.எண் ேததி சூரியன்Sun  சந்திரன்Moon   திதி கதி = சந்திர தின கதி - சூரிய தின கதி   
A 27.9.2011 159E 31N 21O  152E 53N 27O  சந்திர தின கதி Daily Motion 15E 15N 32O 
B 28.9.2011 160E 30N 13O 168E 08 N59O  சூரிய தின கதி Daily Motion   - 00E 58N 52O 
தினகதி Daily Motion = B - A   000E 58N 52O 015E 15N 32O  திதி கதி = 14E 16N 40O  
திதி ஸ் டம் (C)  = சந்திர ஸ் டம் - சூரிய ஸ் டம் [ C = M  - S  ] 
சந்திரஸ் டம் சூரிய ஸ் டத்ைத காட்டி ம் குைறவாக இ ப்பின் சந்திரஸ் டத் டன் 360 கூட்டி பின்னர் சூரிய ஸ் டத்ைத கழிக்க ம் 
 
152E 53N 27O  + 360E = 512E 53N 27O 
512E 53N 27O  - 159E 31N 21O  = 353E 22N 06O   
அமாவாைச டி  =  360E  
அமாவாைச இ ப்  = 360E - 353E 22N 6O  = 6E 37N 54O   

அமாவைச டி  ேநரம் = இ ப்  கதி   24(மணி) / திதி கதி 
(6E 37N 54O   24) / 14E 16N 40O  = 11:8:50(இ ப்  ேநரம்) 
டி  ேநரம் = கிரகநிைல ேநரம் :5:30 + 11:8:50 (இ ப்  ேநரம்) = 16:38:50 

27.9.2011 அன்  16:39 (மாைல 4:39)  வைர  அமாவாைச உள்ள  
 

மாளய பட்சம் ன்ேனார் வழிபா   (13.9.2011 ெசவ்வாய்  - 27.9.2011 ெசவ்வாய் ) 
  

 மாளய அமாவாைசக்கு ன்னர் வ ம் 15 நாட்கள் மாளயபட்சம் என்  அைழக்கப்ப கிற  இந்த நாட்களில் 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. 

 
மாளயத்தில் தர்பணம் ெசய் ைவக்கும் பிராமண க்கு த ம் பணம் சம்பளம் (சம்பாவைன) ஆகும். அ  தானம் அல்ல! 



 

 

மாளய பட்ச திதிகளில் தர்பணம் ெசய் ம் பலன்கள் 
பிரதைம:   ெசல்வம் ெப கும் (தனலாபம்) 
விதிைய:  வாரிசு ெப கும்(வம்ச வி த்தி) 

தி திைய:  நல்ல விவாஹ சம்பந்தம்(வரன்) கிட் ம் 
ச ர்த்தி:   பைகைம விலகி, எதிரிகள் ெதால்ைல 
பஞ்சமி:   வி ம்பிய ெபா ள் கிைடக்கும்(ஸம்பத்  வி த்தி) 
சஷ்டி:   மனதில் ெதய்வீக தன்ைம ேமேலாங்கும் (மற்றவர்கள் நம்ைம ேபாற் வார்கள்) 
சப்தமி:   ேம லகம் (பரேலாக) ஆசிர்வதிக்கும் 
அஷ்டமி:   உயரிய அறிைவ த ம்( த்தி) 
நவமி:   ஏ ப்பிறவிக்கும் நல்ல மைனவிைய(கணவைன) த ம் 
தசமி:   வி ப்பங்கள் தைடநீங்கி விைரவில் கிட் ம் 
ஏகாதசி:   ேவத வித்ைதகள், கல்வி, கைலகள் கிைடக்கும் 
வாதசி:  தங்கம், ைவர ஆபரங்கள் ேச ம் 

திரிேயாதசி:  நல்ல குழந்ைதகள், ேமைத, கால்நைடச்ெசல்வம்,நீண்ட ஆ ள் 
ச ர்தசி:   ைமயான இல்லறம் (கணவன் - மைணவி டன் நல்ல வாழ்க்ைக) 
அமாவாைச:  தாைதயர், ரிஷிகள், ேதவர்கள் ஆசிர்வாதம் 

- ேமற்படி தகவல் லஆதார ல்: யஜூர் ேவத ஆபஸ்தம்ப தர்பணம்  

 
மாளய பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்க ம் அதன் க்கியத் வ ம் 
 
மஹாபரணி:   17.9.2011  சனிக்கிழைம அைனவ க்கும் 
மஹா அஷ்டமி & வியதிபாதம்: 20.9.2011  ெசவ்வாய் அைனவ க்கும், குறிப்பாக காணாமல் ேபானவர்க க்கு 
நவமி (அவிதவா நவமி)  21.9.2011 தன்  அைனவ க்கும்  
ஏகாதசி    23.9.2011  வியாழன் அைனவ க்கும் 
வாதசி(ஸன்யஸ்த மாளயம்) 24.9.2011  சனி   ற  ண்டவர்க க்கு 

திரிேயாதசி(கஜச்சாயா)  25.9.2011  ஞாயி   விதைவக க்கு   
ச ர்தசி(சஸ்தரஹத மாளயம்) 26.9.2011  திங்கள்  விபத் , தீடீர் மரணத்தால் உயிர் நீத்தவர்க க்கு 
மஹாளய அமாவாைச  27.9.2011  ெசவ்வாய் அைனவ க்கும் 

 ேபாதாயன அமாவாைச 26.9.2011 திங்கள் 
 

வழிபா :  ேமற்படி தினங்களில் தர்பணம், அன்னதானம், ஆத்மாசாந்தி, பைடயல் வழிபா  
நன் . Mode of Prayer: perform Tharpanam, Food Donation, Atma Shanthi Prayer 
 

பசு- ேகாமாதா 
 மாளயபட்சத்தில் ேமல் குறிப்பிட்ட நாட்களில்  காைல 2 கிேலா ேகா ைம தவி , 100 
கிராம் ெவல்லம், உ விய அகத்திகீைர 50 கிராம் எள்  ஆகியவற்ைற கலந்  ஊரைவத்  
பசுவிற்கு தானமாக தர ம். 

 
தாய் - தகப்பனார் உள்ளவர்கள் இைதெசய்யலாமா? 
 
 தகப்பனார் இ ந் ம் அவர் மாளயபட்ச வழிபாட்ைட ெசய்யாத நிைலயில் மகன், மகள் யார் ேவண் மானா ம் மாளயபட்ச 
வழிபாட்ைட ெசய்யலாம். “தர்பணம்” தவிர்த்  பசுவிற்கு தானம், ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் 
தானம், ஏைழ மாணவர்க க்கு கல்வி உதவி, ஆத்ம சாந்தி வழிபா , ேவதபாடசாைலக்கு உதவி 
ேபான்ற வழிகள் லமாக ம் வழிபா  ெசய்யலாம். 
 அமாவாைச தினம் என்ப  இைறவனடி ேசர்ந்த தாைதயர்கைள (பித் ர்கைள) நிைனத்  
அவர்க க்கு வழிபா  ெசய் ம் நாளாகும். நம  ற்பிறவியில் நாம் அ பவித்த ன்பங்க க்கும், 
இனி வ ம் பிறவிகளில் நற்பிறவி எ க்க ம், நம் சந்ததியினிர் நல டன் வாழ ம் வழிபட மிக ம் 
னிதமான நாேள அமாவாைச ஆகும். ஒவ்ெவா  மாத ம் அமாவாைச தினத்தன்  நீராடி 
தாைதயர்க க்கு பைடயல், தர்ப்பணம், ஆத்ம சாந்தி ைஜ, பசுவிற்கு அகத்திகீைர தானம் 

ேபான்ற  வழிபா கைள ெசய்வ  வழக்கம். அமாவாைசயில் மஹாளய அமாவாைச மிக ம் 
குறிப்பிடத்தக்க . 
 மஹாளய பட்சம் என்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் சந்திர மாதப்படி பாத்ரபதம் (தமிழ்படி 
ஆவணி, ரட்டாசி மாதங்களில் வ ம்) ப ர்ணமிக்கு அ த்த நாளான பிரதைம தல் அமாவாைச 
வைர 15 தினங்க க்கு ேதய்பிைறயில் இறந்த பித் க்கள் மிக்கு வ கிறார்கள் என்  நம்பப்ப கிற . இறந்  ேபானவரின் திதி 
ெதரிந்தால் மாளயபட்சத்தில் வ ம் அந்த திதி தினத்தன் ம், ெதரியாவிட்டால் மஹாளய அமாவாைச தினத்தன் ம் பித் க்கள் நற்கதி 
அைடய ைஜ ெசய்யேவண் ம் என்  கூறப்பட் ள்ள . 
 மஹாளய அமாவாைச தினத்தன்  பித் க்கள், குறிப்பாக ஆ தம் லமாகெகால்லப்பட்ேடா, தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண்ேடா, 
அல்ல  விபத்  லமாக அகாலமரணைடந்  ேபான பித் க்க க்கு க்தி கிைடக்க ேவண் ம் என்பதற்காக ைஜெசய் ம் 
நாளாகும். 



 

 

 மஹாளய அமாவாைச தினத்தன்  உணவிற்காக ஏங்கும் மனித க்கும், ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு, ேவதபாடசைலயில் 
பயி ம் மாணவர்க க்கு  அன்னதானம் ெசய்வ தான்மிக சிறந்த  என்  உபநிடதங்க ம், ேவதங்க ம், சாஸ்திரங்க ம் 
வலி த் கிற .  
 “தர்பணம் ெசய்  ைவக்கும் பிராமணர்க க்கு த வ  சம்பளம் (சம்பாவைன) அ  தானம், தர்மம் அல்ல” 
 

ெவளிநா களில் உள்ளவர்கள்: 
 ெவளிநா களில் வசிப்பவர்கள் அ கில் உள்ள ேகாவி க்கு ெசன்  தர்பணம் ெசய்யலாம் 
 தர்பணம் ெசய்ய இயலாதவர்கள் ஆத்ம சாந்தி வழிபா  ெசய்யலாம் 
 பாரதத்தில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு அல்ல  ர்வீக கிராமத்  பள்ளிக க்கு கணணி வாங்கி த தல்,  ஏைழ 
மாணவர்க க்கு கல்வி உதவி ெசய்யலாம் 
 

தர்பண சங்கல்பம்: Sankalpam- மாளயம் அன்  சங்கல்பம் - தமிழாக்கம்  
 கலி கம்: 5113, கர வ டம்(25ஆம் ஆண் ), தட்க்ஷணாயனம்(சூரியன் ெதற்கில் உதயம்), வ ஷ  (மைழக்காலம்), 
ரட்டாசி மாதம் (சூரியன் கன்னி இராசியில் அதாவ  150 பாைக ேமல் 180 பாைக உள்ளாக), கி ஷ்ண பட்சம்(ேதய்பிைற) 
அமாவாைச திதி (சூரிய க்கு அ கில் இைணப்  நிைலயில் சந்திரன் உள்ள நாள்) உத்திரம் நட்சத்திரம் (சந்திரன்133E 20N - 146E 
40Nபாைக இைடயில் பயணிக்கும் நாள்), ெசவ்வாய் கிழைம (ெசவ்வாய் கிரகத்ைத குறிக்கும் நாள்), சுப்பிரம் ேயாகம் (சந்திர சூரிய 
பாைக கூட் த்ெதாைக ), நாகவம் கரணம்(திதியில் பாதி) 
 சங்கல்பம் என்ப  வானவியல் நிைலகைள வடெமாழியில் கூ வதாகும் 
 

மாளயபட்ச தர்ப்பண மந்திரம்
தமிழ் எ த்  வடிவில், ஒலி வடிவில்-தமிழில் 

என  இைணய தளத்தில் தரப்பட் ள்ள (வடகைல, ெதன்கைல, ஸ்மார்தா) 
 
ஏகாதசி 23.9.2011 வியாழன்  
 அஜா : ரட்டாசி(பாத்ரபத) க் ஷ்ண ஏகாதசிைய அஜா என்  ெசால்வ . உலகத்தில் பிறப் ைடயவன் ன்பமில்லாமல் 
இ ப்ப  அரி . பிறந்த ேம ன்பக்கடலில் ழ்குவான். இ  இயற்ைக. இந்த ஏகாதசியில் வ்ரதம் இ ப்பவன் ஏற்பட்ட 
ன்பங்களிலி ந்  வி பட்  அஸத் சமான ப்பிறைவைய அைடவான். எனேவ இதற்கு அைஜ எனப்ெபயர். அரிச்சந்திரன் 

வ் த்தாந்தம் நாம் அறிந்தேத. ராஜ்யத்ைத இழந்தவன் மைனவி மக்கைளத் றந்தான். தா ம் ஒ  சண்டாளனிடம் அடிைமயாய் 
இ ந்தவன். இப்படி பலஅல்லல்க க்கு ஆளானவன். இவைன ெகளதம னிவர்கண்டார். இரக்கம் ெகாண்டார். இந்த ஏகாதசியில் 
வ்ரதமி ந்தால் ன்பங்கள் அக ம் என்றார். இதன்படி இவன் நடந்தான். மைனவிைய ம் மக்கைள ம் இராஜ்யத்ைத ம் ெபற்றான். 
எனேவ இதில் உபவாஸம் இ ப்பவன் இழந்தைவகைளப்ெபற்  ஸுகமைடவான். 
 
நவராத்திரி: 28.9.2011 தன் தல் 6.10.2011 வியாழன் வைர 
 இந்த ஆண்  நவராத்திரி, விஜய தசமி உட்பட சரியான திதிகளில் 10 தினங்களில் (நாட்குைற இன்றி) வ கிற . மாளய 
அமாவாைச அன்  மாைல அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர்  ெகா  ைவக்கவலாம். விஜய தசமி அன்  குழந்ைதகைள பள்ளியில் ேசர்ப்ப  
மிக ம் நன்  

அ த்த ஆண்  மாளய அமாவாைச நாள் : 15.10.2012 திங்கள்  கிழைம 
 

தர்மம் தைல ைற காக்கும்: ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள் மற் ம் ேவதபாடசாைல 
 ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்    : 94444 85491  
 குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)  : 2226 4151, 2226 4152 
 அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்    : 2276 1658, 98410 08325 
 சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்   : 94444 94657, 94448 08915 
 ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம் : 2276 1889, 94440 00889 
 உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)   : 2226 0612, 6544 6378   
 ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி  : 2276 0612, 2233 3214 
 சிவாகம ேவதபாட சாைல     : 65129744, 94443 12367 
 அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல   : 2239 7567, 94440 47567 
 காயத்ரி ஞானவாபி  (ஆதரவற்ேறார்  இ தி சடங்கு)  : 22212984, 2238 3333 

 

 

 

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 .  
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Panchangam  
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