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மஹாளய அமாவாைச(7.10.2010 வியாழன் கிழைம)

Mahalaya Amavasai
சந்திர மாத அடிப்ைடயில் பாத்ரபத மாஸ - பகுள பட்சம் (ேதய்பிைற) கால ம் அதன் டிவில் வ ம் அமாவைச மஹாளய
அமாவாைச எனப்ப ம். இ தமிழ் மாதத்தில் ரட்டாசி மாதத்ைத ஒட்டி ம், சில வ டங்களில் ஆவணி மாத இ தியி ம் வ ம்
மஹாலயம் என்றால் மஹான்களின் இ ப்பிடம் என் ெபா ள். நம
ன்ேனார்கள் மியில் 16 நாட்கள் தங்கி தன சந்த
திக க்கு நன்ைம ெசய்ய ஆசிர்வதிக்கும் காலம் இ .
இக்காலத்தில் எமதர்மன் மைறந்த நம
ன்ேனார்கைள அவர்கிளின் ெபற்ேறா டன்
மிக்கு ெசல்ல அ மதியளித்
அக்காலத்தில் மியில் உள்ள மகன்கள், மகள்கள் அளிக்கும் தர்பணம், தானம் லமான உபசாரங்கைள எற்க கட்டைளயி கிறார்.
இக்காலத்தில் உணவளிக்கமாட்டார்களா என மைறந்த தாைதயர் ஏங்குவார்கள். அவர்களின் ஆத்மாசாந்திக்காக அன்னதானம்
ெசய்வ மிக அவசியமான
மாளயத்தில் அன்ன பமான சிரார்தம் மிக ம் சிறப்பான . அைத ெசய்ய இயலாதவர்கள் அன்னதானம் ெசய்யலாம்.
குறிப் :

மாளயத்தில் தர்பணம் ெசய் ைவக்கும் பிராமண க்கு த ம் பணம் சம்பளம் (சம்பாவைன) ஆகும் அ
அவரின் கடைமக்கு த ம் பணத்ைத தானம் என் தவறாக ரிந் க்ெகாள்ள ேவண்டாம்
எனேவ தானத்ைத தனியாக சரியான வழியில் ெசய்யேவண் ம்.

தானம் அல்ல!

மாளயபட்சம்:
மாளயபட்சம் ெவள்ளி 24.9.2010 தல் வங்கி வியாழன் 7.10.2010 அன் மாளய அமாவாைசயில் டிவைடகிற . மாளயத்தில்
வ ம் திதி, நட்சத்திரம், ேயாகம் அடிப்பைடயில் தர்பணம், தான தர்மம் வழிகளில் ன்ேனார்கைள வழிபட மிக ம் உன்னதமான
நாட்கள் கீேழ தரப்பட் ள்ள
மஹாபரணி:
மஹா வியதீபாதம்:
மத்யாஷ்டமி:
அவிதவா நவமி:

27.9.2010 திங்கள்
30.9.2010 வியாழன்
01.10.2010 ெவள்ளி
02.10.2010 சனி

ற
ண்டவர்க க்கு - சந்நியாஸ மஹாளயம்:
4.10.2010 திங்கள்
விதைவக க்கு - கஜச்க்ஷமய மஹாளயம்:
5.10.2010 ெசவ்வாய்
விபத் , அகால மரணம், ர்மரணம்: சஸ்தரஹத மாளயம்: 6.10.2010 தன்
மாளய அமாவாைச வியாழன் 7.10.2010

மஹாளய அமாவாைச அன்

பஞ்சாங்கம்

பகல் ெபா
(அகஸ்), சூரிய பிம்ப மத்திமத்திற்கு +3 நிமிடம் ேவ பா
சூரிய உதயம் 5:58 சூரிய அஸ்தமனம் 5:55
இராகு காலம்: மதியம் 1:26 மணி தல் மதியம் 2:55 மணி வைர
எமகண்டம்: காைல 5:58 மணி தல் காைல 7: 27 மணி வைர

சங்கல்பம்: தி க்கணிதப்படி (தமிழகத்திற்கு மட் ம் ெபா ந் ம்)
விக் தி வரஷம், த ணாயனம், வர்ஷ
, பாத்ரபத(அல்ல கன்யா) மாஸம், அமாவாஸ்ய திதி, உத்திர
பல்குனி நட்சத்திரம்(காைல 7:42 வைர பின்னர் அஸ்தம் நட்சத்திரம், பிராம்யம் ேயாகம்(மதியம் 1.07 வைர
பின்னர் ஐந்திரம் ேயாகம்), ச ஷ்பாதம் கரணம். கு வாரம்

சங்கல்பம்: வாக்கியப்படி (தமிழகத்திற்கு மட் ம் ெபா ந் ம்)
விக் தி வரஷம், த ணாயனம், வர்ஷ
, பாத்ரபத(அல்ல கன்யா) மாஸம், அமாவைச திதி, உத்திர
பல்குனி நட்சத்திரம்(காைல 8.10 வைர பின்னர் அஸ்தம் நட்சத்திரம், பிராம்யம் ேயாகம்(மதியம் 2.30 வைர
பின்னர் ஐந்திரம் ேயாகம்), ச ஷ்பாதம் கரணம். கு வாரம்

அ த்த வ ம் மாளய அமாவாைசகள்:
வ டம் வாக்கியம், தி க்கணிதம், சூரிய சித்தாந்தம் ைறகள் அடிப்பைடயில் மாளய அமாவாைச
2011
27.10.2011 ெசவ்வாய்
2012
15.9.2012 சனிக்கிழைம அன் வ ம் அமாவாைச அதிக பாத்ரபத அமாவாைச இைத கணக்கில் ெகாள்ளக்கூடா
15.10.2012 திங்கள் கிழைம நிஜபாத்ரபத அமாவாைசேய மாளய அமாவாைச

தானம்
C ேகாமாதா:
மாைளய பட்சத்தில் தின ம் காைலயில் பசுமாட்டிற்கு 2 கிேலா தவி , ெவல்லம், உ விய அகத்திகீைர ஆகியவற்ைற கலந்
ஊறைவத் காைலயில் தானம் ெசய்ய ம்.
மாளய பட்சத்தில் ஏேத ம் ஒ நாளில் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் அன்னதானம் ெசய்யலாம்.
C ேவதம் கற்பிக்கும் ேவதபாட சாைலக

க்கு மாைளய பட்சத்தில் உதவிெசய்வ மகா ண்ணியமாகும்
காஞ்சி ஸ்ரீசங்கரமட ேவத பாடசாைல: +91 44 2722 2115 ( www.kamakoti.org )
ஸ்ரீஸீதாராம கு குலம் ேவதபாடசாைல 91 44 24361210 (www.vedicgurukulam.com )
சிவாகம ேவதபாடசாைல:
+91 9444312367
அேஹாபிலமட ேவதபாட சாைல:
+91 44 22397587
ஸ்ரீ சாந்தீபனி ேவதபாட சாைல:
+91 44 24895875 (www.madhuramurali.org)
ேதவார பாடசாைல(தமிழ் ேவதம்)
+91 9345566947 (www.thevarapadasalai.com)

C ஆதரவற்ேறார் இல்லங்கள்:
ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி

: 94444 85491
: 2226 4151, 2226 4152
: 2276 1658, 98410 08325
: 94444 94657, 94448 08915
: 2276 1889, 94440 00889
: 2226 0612, 6544 6378
: 2276 0612, 2233 3214

 மாைளய பட்சம் அன்ன தானம் ெசய்ய மிக ம் உகந்த காலம் ஆகும் 

Malayam 2010 Mahalayam 2010 malayapatcham, Padrapadamasam, Adika masam, nandana, kara varusham

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:
தசமி:

ஏ ப்பிறவிக்கும் நல்ல மைனவிைய(கணவைன) த ம்

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:
அமாவாைச:

ைமயான இல்லறம் (கணவன் - மைணவி டன் நல்ல வாழ்க்ைக)
தாைதயர், ரிஷிகள், ேதவர்கள் ஆசிர்வாதம்

வாக்கிய – தி க்கணித ைறயில்
2013ஆம் ஆண் வைர
சுப கூர்த்த நாட்கள்
கணித் தரப்ப ம்

பா

சரவண சர்மா

பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கணணம்

எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
© காப் ரிைம 2010
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