ஆடி மாத மடல் -

ன் கி வ டம்

ஆடி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.07.2016 சனி அன் காைல 10:15 மணிக்கு கடகரவி பிரேவஸம்.
வாக்கியப்படி: 16.07.2016 அன் சனி மாைல 27 நாழிைக 37 விநாழிைக (மாைல 04:57) கடகரவி பிரேவஸம்.
ஆத்தாளக்கு மிக ம் உகந்த இந்த ஆடி மாதத்தில் ஐந் ெசவ்வாய்கிழைமகள் வ கிற .
இம்மாதத்தில் ஆடி அமாவாைச ம், ஆடிப்ெப க்கும், ஆடிச்ெசவ்வா ம் ஓ ேசர வ கிற
பஞ்சாங்கப்படி கு கன்னி இராசி ெபயர்ச்சி ம் நைடெப வ சிறப்பான ஒன்றாகும்.
கு

கூ தலாக இத்தினத்தில் வாக்கிய

ெபயர்ச்சி:

வாக்கிய பஞ்சாங்க ைறப்படி 2.8.2016 ெசவ்வாய் அன் காைல 9:27 மணி அளவி ம், தி க்கணிதப்படி கு வாரத்தில்
11.8.2016 அன் இர 9:29 மணி அளவி ம் கு கன்னி ராசிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார்
ரிஷபம், சிம்மம், வி ச்சிகம், மகரம், மீனம் இராசியின க்கும் நன்ைம ம் மற்றவர்க க்கு சுமாரான பல ம் கிட் ம். குறிப்பிட்ட
இராசியினர் தவிற மற்றவர்கள். ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய் பின்னர் நவக்கிரக கு விற்கு (தட்சினா ர்த்திக்கு அல்ல)
அர்ச்சைன ெசய் வழிபட ம்.
2025வைர 12 இராசிகளின் கு ெபயர்ச்சி ெதாடர்பான விரிவான தகவ க்கு என
http://www.thanigaipanchangam.com/guru_peyarchi/index.php

கீழ்கண்ட இைணயத்ைத காண ம்

ரஜஸ்வைல:(நதிகளில் குளிக்ககூடாத நாட்கள்) ஆடி 1,2,3
த ணாயன ன்னியகாலத்தின்
தல்
ன்
நாட்கள் நதிகள் பாபஅசுத்தமாக இ க்கும் இத்தினங்களில் நதிகளில்
குளிக்ககூடா என்கிற சாஸ்திரங்கள். பிேரதகாரியங்கள், அஸ்தி கைரப் க்கு விதிவிலக்கு
வாமன

வாதசி 16.7.2016 சனி

இத்தினத்தில் விஷ் ைவ வாமன பத்தில் தியானித்
கல்வியில் ேமன்ைம கிட் ம்.

அஷ்ேடாத்திரம் பாராயணம் ெசய்தால் தைடெபற்ற காரியங்கள் ைககூ ம்.

ஆகாமாைவ: 19.7.2016
ஆஷாட ப ர்ணமி தினத்தில் சூரிேயாதயத்தில் ச த்திரஸ்நானம் மிக ம் ன்னியத்ைத த ம்.
ஆ - கா - மா - ைவ என்றால் ஆஷாடம், கார்தீகம், மார்கசீ ஷம், ைவசாகம் என் அைழக்கப்ப ம் சாந்திரமான மாதத்தின் தல்
எ த்தின் ேசர்ைக. இம்மாதத்தில் வ ம் ப ர்ணமி சூரிய உதயத்தில் இ க்கும் காலத்தில் நதி, கடல்களில் நீராடல் ன்னியமாகும்.
ஆடி தைலச்ெசவ்வாய் அன்
கு

ப ர்ணமி வ வ

மிக ம் சிறப்பாகும்.

ர்னிமா 19.7.2016 ெசவ்வாய்

கைலகள் கற் த்தந்த கு ைவ வணங்கி ஆசிெபற ம். தியகைலகள்
தந்த ஆசிரியர்கைள சந்தித் பழங்கைள தந் காலில் வி ந் வணங்குவ

வக்க ம் உகந்தநாளாகும். இத்தினத்தில் கல்வி கற்
ன்னியமாகும்.

அசூன்யசயன விரதம் 21.7.2017 வியாழன்
ஸ்ரீல மிைய ம் ஸ்ரீநாரயணைர ம் தம்பதி நிைலயில் ஓ ேசர ஜிக்கும் நாளாகும். இத்தினத்தில் ஊஞ்சல் ேசைவ ெசய்தல் நன் .
இல்லங்களில் ஊஞ்சல் அைமத் ஸ்ரீல மிைய ம் ஸ்ரீநாரயணைர ம் ைவத் “லாலி” பா தல் நன் .
நீலகண்டாஷ்டமி - தாஷ்டமி 27.7.2016 தன்
விஷபயம் நீங்க ம், விஷக்கடியால் வந்த ேநாய் குணமைடய ம் சிவைன வில்வத்தால் தித்
ைஜ ெசய்தல் நன் . ேம ம்
தன்கிழைமயில் சூரிேயாதயத்தில் அஷ்டமி இ க்கும் நாள் ர்ைக அம்ம க்கு மிக ம் விேசஷமான நாளாகும். இத்தினத்தில்
எ மிச்ைசக்காய் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்தல் நன் . மாைலயில் சிவசக்தி வழிபா ெசய் தீபம் ஏற்ற ம்.
Balu Saravana Sarma, Prohithar, Astrologer, Almac Creator, 9. 4th Street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 60045

ஆடி கி த்திைக 28.7.2016 வியாழன்
தமிழ்கட ள் அழகன்
க
எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்கி வாழ்
தி உலா வ ம்நாளாகும்.

க்கு மிக ம் உகந்த விேசஷ நாட்களில் ஒன்றான இன் இைறவைன வணங்கி ேசவித்தால்
வளம் ெப ம், சந்தான பாக்கியம் கிட் ம்இன் அ பைடவீ களில் இைறவன் ெதப்பத்தில் .

ேயாகினி ஏகாதசி 30.7.2016 சனி
ஏகாதசி விரதம் விரதங்க ள் மிகமிக
க்கியமான விரதமாகும். இன்
ெகா க்கிற . சனிக்கிழைமயில் வ ம் இந்த ஏகாதசி மிக ம் சிறப்பானதாகும்.

உபவாசம் இ ப்ப

மிகுந்த

ண்ணியத்ைதக்

த்திரத ஏகாதசி 14.8.2016 ஞாயி
சிராவண சுத்த ஏகாதசி “ த்திரரத ஏகாதசி” என் அைழக்கப்ப கிற . த்திர பாக்யம் ேவண்டி ம், குழந்ைதகள் நீண்ட
ஆ
டன், ேநாயின்றி வாழ ெப மாைள வணங்குவதாகும். இன் தன்வந்திரி ஸ்வ பமான விஷ் ைவ ஆராதைன ெசய்தல்
நன் .
ஆடி அமாவாைச 2.8.2016 ெசவ்வாய்
தட்சிணாயன ன்யகாலத்தில் வ ம் தல் அமாவாைசயான ஆடி மாத அமாவாைச ன்ேனார் நிைனவாக வழிபட மிக ம் உகந்த
நாள்இந்த நாளில் தர்பணம் ெசய் , ஆதரவற்ற திேயார்க க்கு தானம் ெசய்வ நன் . காைலயில் பசுவிற்கு ேகா ைம தவி 2
கிேலா, ெவல்லம் 200 கிராம், அகத்திகீைர கலந் பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம்.
ஆடிப்ெப க்கு 2.8.2016 ெசவ்வாய்
18ம் ெப க்கு என் அைழக்கப்ப ம் இந்நாளில் கன்னியர் தி மணம் ேவண்டி ம், தி மணமான தம்பதி நீண்ட நாள் மங்களகரமாக
வாழ ம் ேவண்டி ஆற்றில், நீர்நிைலயில் வழிபா ெசய் தீபம் ஏற் ம் நாளாகும்.
ஆடிப் ரம் 5.8.2016 ெவள்ளி
ைசவத்தி க்ேகாவில்களில் அகிலத்ைத காத்த ள அம்பாள் அவதாரம் எ த்த தி நாளாக ெகாண்டாடப்ப கிற . அபிராம
பட்ட க்கு அம்பாள் காட்சியளத்த ேசாழவளநாட்டின் தி த்தலமான தி க்கட ரில் இன் மிக ம் சிறப்பான ஆராதைனகள்
நைடெப ம்
ஸ்ரீஆண்டாள் ஆடிப் ரம்: சூடிக்ெகா த்த சுடர்ெகாடி ம் வில்லி த் ரார் வளர் மக மான ஸ்ரீஆண்டாளின் தி நட்சத்திரமான
இன் வில்லிப் த் ரில் சிறப்
ைஜக ம் ஸ்வாமி றப்பா ம் விமர்ைசயாக இ க்கும்
ஸ்வர்ண ெகௗரி விரதம் : 5.8.2016 ெவள்ளி
அம்மைன தரிசித்
ர்காஷ்டகம் படித்தால் ஏைழ ெபண்கள் தி மண தைட நீங்கும். ெபான் ஆபரணங்கள் கூ ம். ஏழ்ைம
விலகும். இல்லாைம குைற ம்.
நாக ச ர்த்தி 6.8.2016 சனி
அைனத் ெதய்வங்களின் க த்தி ம் சுற்றிக்ெகாண் ெதய்வத்தின் தைலயில் குைடேபால் பா காக்கும் நாகத்ைத வழிப ம்
நாளாகும் இன் உடன் பிறந்த சேகாதரர்களின் நல டன் விளங்க ேவண்டி சேகாதரிகள் அ கில் உள்ள அம்மன் ேகாவில் அல்ல
பாம் ற் க்கு நாக ேதவைதக்குப் ைஜ ெசய் , ற் க்குப் பால் ஊற்றி, ற் மண்ைணப் பிரசாதமாக அணிந் ெகாள்ள ம்பின்னர் .
சேகாதரர்க க்கும் காதில் ற் மண்ைண சாற்ற ம்.
ற்றில் பால் ஊற் ம் ெபா
வாசுகி, கிஷகாலன், அப்ஜன், மகரி அப்ஜன், கங்குபாலன், கார்க்ேகாடன், குளிஜன், பத்மன்
ஒன்ப நாக ேதவைதகளின் தி நாமத்ைத கூறேவண் ம்
அேத ேநரத்தில் வண்ட
ன்னியம் த ம்.

ர் உயிரியல்

ங்காவில் உள்ள நிஜமான பாம்பின் ஒ நாள் பராமரிப்

ர்வா கணபதி விரதம்: இத்தினத்தில் அ கம்
உகந்தநாளாகும்.

ெசலவிற்கும் தானம் அளிப்ப

ல்மாைல சாற்றி விநாயகைர வழிப தல் நன் . யாைனக்கு தீனி தானம் ெசய்ய

ெத ங்கர் சுபநாட்கள்
ஆடி அமாவாைசக்கு பின்னர் ெத ங்கர்க க்கு ஆவணி மாதம் பிறக்கும். சிராவண மாத அடிப்பைடயில் கிரஹப்பிரேவஸம்,
தி மணம் உட்பட அைனத் சுபங்கைள ம் ெசய்ய உகந்த நாட்களாகும்.

www.prohithar.com

நாக பஞ்சமி 7.8.2016 ஞாயி
இன் ஸ்ரீக ட அவதர தினம். 12 நாகர்கைள ஆவாஹன ைஜ ெசய் பால் பாயாஸம் அ
பைடத் , தச டிச்சுக்கள் உள்ள
ேதாரகந்தத்ைதக்(ேதாரணம்) கட்டிக்ெகாண்
தீர்கமங்களம் கிைடக்க க டைன பிராத்தைன ெசய்ய ேவண் ம் என “வ்ரத
ஸூடாமணி” என் ம் ல ல் எ த் ைரக்கிற .
ப ராஜர் தரிசனம்: க ட தரிசனம்:அன் க டைன தரிசித்தல் மிக ம் நன் விைரவில் சுபகாரியங்கள் நைடெப ம். அ கில்
உள்ள மி க காட்சி சாைலக்கு ெசன் தரிசித் ம், க டனின் பரமரிப் க்கு நிதி உதவி ெசய் ம் இைறவன ள் ெபறலாம்.
பணி ெகௗரி விரதம்: 7.8.2016 ஞாயி
இளம் ெவயில் ேவைளயில் இளம் ளிர்ேவப்பிைலயால் மாைல ெதா த் அம்ம
படித்தல் நன் . ம நாள் அம்ம க்கு சாற்றிய ேவப்பிைலைய நீரில் இட் நீராட ம்.

க்கு சாற்றி ேநாய்கள் நீங்க லலிதா சஹஸ்ரநாமம்

வரலட்சுமி விரதம் 12.8.2016 ெவள்ளி
சாந்திரமான “சிரவண” மாஸ ப ர்னமிக்கு ன்னர் வ ம் ெவள்ளிக்கிழைம வரல மி விரதம் அ ஷ்டிக்கப்ப கி
. இந்த
விரதத்ைத சுமங்கலி ெபண்கள் தி மண நிைலயில் உள்ள கன்னியர் அ ஷ்டித்
நல்வாழ்ைக அைமய ம், நல்ல கணவன்
அைமய ம் தி மகைள ேவண்டி வழிப வதாகும். இத்தினத்தில் ஏைழ ெபண்க க்கு திய டைவ தானம் ெசய்தல் மிக ம்
ன்னியமாகும். ேம ம் மஞ்சள்
ைள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்வ நன் . கலசம் ைவத் , விரதம் இ ந் ம்
சுமங்கலிகைள அைழத் ம் விமர்ைசயாக வழிபடலாம்.
ேசவல் - மயில்- நாகம் தரிசனம்:
ஆடி மாத சஷ்டி திதிகளில்
கனின் ேகாவில் ெசன் ேசவல் - மயில் தரிசனம் நன் , இத்தினத்தில்
வாகனங்க க்கு
ைஜ ெசய்
கைன தரிசித்தல் நன் .
கன் ேகாவிலில் ேசவைல ேநர்த்திக்குகட க்கு விட உகந்தநாளாகும். ஆடி சஷ்டி திதிகளில் லால் உணைவ ற்றி ம்
ைகவிட ம்.
ஆடி மாதத்தில் தானம்:
இந்தாண் ஆடி மாதத்தில் 5 ெசவ்வாய்கிழைமகள் வ கிற . இத்தினங்களில் ஏைழ சுமங்கலிக க்கு டைவ எ த் த தல்,
தாம் லம் த தல் மங்களத்ைத த ம். ஏேத ம் ஒ ெசவ்வாய்கிழைமயில் ஆதரவற்ற இல்லத்தில் நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய்தால்
ஆயிரம் தீபங்கள் ஏற்றிய ண்ணியம் கிட் ம்
ஆடி ெவள்ளி, ஆடி ெசவ்வாய் தினங்களில் பசுவிற்கு ைஜ ெசய்
கு ம்ப ெபா ளாதாரம் வி த்தி அைட ம்.

ேகா ைம தவி

தானம் ெசய்தால் ேவைல வாய்ப் ெப கி

வானவியல் நிகழ்
த சுக்கிர ேசர்ைக : 16.7.2016 அன்
கு அ கில் நில : 6.8.2016 அன்

மாைல சூரிய அஸ்தமனத்தில் த க்கு மிக அ கில் சுக்கிரன் ேதான் ம்
கு
க்கு மிக அ கில் நில ேதான் ம். இ இந்தியாவில் ெதரியா

ஆடி மாத சுபநாள் விளக்கம்
ஆடி 3 திங்கள் 18.7.2016
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன் .
ஆடி 6 வியாழன் 21.7.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 7 ெவள்ளி 22.7.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 9 ஞாயி 24.7.2016
பிற்பகல் 2 மணி ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 10 திங்கள் 25.7.2016
அதிகாைல சுபம் ெசய்ய நன்

(ெத ங்கர்க

க்கு நாள்

வ ம் நன் ).

ஆடி 11 ெசவ்வாய் 26.7.2016 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் : காைல 6:41 மணி தல் காைல 8:11 மணி வைர. சிம்ம ராசியினர் வாஸ்

ைஜ தவிர்க்க ம்.

ஆடி 17 திங்கள் 01.8.2016
அதிகாைல தல் சூரிய அஸ்தமனம் வைர சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 18 ெசவ்வாய் 02.8.2016
ஆடிப் ெப க்கு, ஆடி அமாவாைச, ஆடி ெசவ்வாய், கு

ெபயர்ச்சி (வாக்கியப்படி)

ஆடி 19 தன் 3.8.2016
ெத ங்கர்க க்கு ஆவணி (சிரவண) மாத பிறப்
ஆடி 20 வியாழன் 4.8.2016 சாந்திரமான சுபதினம்
அதிகாைல 4:30 மணி தல் 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம் நன் . ெத ங்கர்க

க்கு நாள்

வ ம் சுபநாள்

ஆடி 23 ஞாயி 07.8.2016 சுபதினம்
ராகு ேக ேதாஷ பரிகாரம் ெசய்ய உகந்த நாள் (நாகபஞ்சமி, க ட பஞ்சமி)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆடி 24 திங்கள் 8.8.2016
அதிகாைல தல் 7:30 மணி வைர நன் . (வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நாள்
ஆடி 26 தன் 10.8.2016
அதிகாைல தல் பகல் 10:30 மணி வைர அைனத்

வ ம் சுபதினம்)

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆடி 28 ெவள்ளி 12.8.2016 வரலட்சுமி விரதம்
மாைல 4:30 மணி ேமல் இர 8 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆடி 30 ஞாயி 14.8.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய உகந்த நாள்.
திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள் (ெத ங்கர்க
4.8.2016 வியாழன்
10.8.2016 தன்

க்கு)

7.8.2016 ஞாயி
14.8.2016 ஞாயி

8.8.2016 திங்கள்

21.7.2016 வியாழன்
1.8.2016 திங்கள்
8.8.2016 திங்கள்

22.7.2016 ெவள்ளி
4.8.2016 வியாழன்
10.8.2016 தன்

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
18.7.2016 திங்கள்
25.7.2016 திங்கள்
7.8.2016 ஞாயி
14.8.2016 ஞாயி

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, சலங்ைக ைஜ
21.7.2016 வியாழன்
25.7.2016 திங்கள்
12.8.2016 ெவள்ளி

22.7.2016 ெவள்ளி
7.8.2016 ஞாயி
14.8.2016 ஞாயி

ஆடி (தி க்கணிதம்) மாத சுப
த.ேத
03
06
23
24
30

கிழைம
திங்கள்
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்
ஞாயி

24.7.2016 ஞாயி
8.8.2016 திங்கள் (வாக்கியப்படி)

கூர்த்த நாட்கள்

ஆ.ேத
திதி
நட்
ேயா லக்னம்
ேநரம்-காைல
18.07.2016
வ.ச ர்தசி
லம்
சி
கடகம்
06:00 - 07:30
21.07.2016
ேத. விதிைய
தி ஓணம்
சி
கன்னி
09:30 - 10:30
07.08.2016
வ.பஞ்சமி
அஸ்தம்
சி
சிம்மம்
06:30 - 07:30
08.08.2016
வ.சஷ்டி
அஸ்தம்
சி
கடகம்
05:00 - 06:30
14.08.2016
வ.ஏகாதசி
லம்
அ
சிம்மம்
06:00 - 07:30
வாக்கிய பஞ்சாங்க ைற கூர்த்த நாட்கள்: ஆடி 3,6,7,10, 17, 20, 23, 24, 26, 30

கிராமிய இைசக்கைலஞர்க க்கு இந்த மாதம் மட் ேம வாழ்வாதாரத்ைத த ம் மாதம் எனேவ அவர்களின்
சம்பளத்திைன குைறக்காமல் த ேவாம்.
கிராமியக்கைலஞர்கள் வளைமயான வாழ்க்ைக வாழவில்ைல.
வ ைமைய சந்தித் தமிழகத்தின் அைடயாளத்ைத காப்பவர்கள்.

விரதாதி நாட்கள்
த

னாயன ண்யகாலம்

16.7.2016 சனி

பதிெனட்டாம் ெப க்கு

2.8.2016 ெசவ்வாய்
2.8.2016 ெசவ்வாய்

சுக்ல பிரேதாஷம்

17.7.2016 ஞாயி

கு

ப ர்ணமி

19.7.2017 ெசவ்வாய்

சந்திர தரிசனம்

4.8.2016 வியாழன்

சிரவண விரதம்

21.7.2017 வியாழன்

தி வாடிப் ரம்

5.8.2016 ெவள்ளி

ஸ்ரீெஜயந்திரர் ஜயந்தி

22.7.2016 ெவள்ளி

நாக ச ர்த்தி

6.8.2016 சனி

சங்கடஹர ச ர்த்தி

23.7.2016 சனி

நாக - க ட பஞ்சமி

7.8.2016 ஞாயி

வாஸ்

26.7.2016 ெசவ்வாய்

ஆடி சஷ்டி

8.8.2016 திங்கள்

27.7.2016 தன்

தி வாடி சுவாதி

10.8.2016 தன்

ஆடிக்கி த்திைக

28.7.2016 வியாழன்

கு

11.8.2016 வியாழன்

சர்வ ஏகாதசி

30.7.2016 சனி

வரல

தினம்

தாஷ்டமி

ெபயர்ச்சி (வாக்கியம்)

ெபயர்ச்சி
மி விரதம்

12.8.2016 ெவள்ளி

கி ஷ்ண பிரேதாஷம்

31.7.2016 ஞாயி

ஏகாதசி

14.8.2016 ஞாயி

சிவராத்திரி

1.8.2016 திங்கள்

ேசாமசுக்ல பிரேதாஷம்

15.5.2016 திங்கள்

ஆடி அமாவாைச

2.8.2016 ெசவ்வாய்

விஷ்

16.8.2016 ெசவ்வாய்

பதி ண்யகாலம்

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் (பத்திர பதி , திய வாகனம், சீமந்தம், மைன ைஜ)
18.7.2016 திங்கள்
காைல 9 மணி தல் காைல 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

தல் மாைல 3 மணி வைர.

21.7.2016

வியாழன்

காைல 7:45 மணி

தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர, மாைல 3 மணி

தல் மாைல 4 மணி வைர

22.7.2016

ெவள்ளி

காைல 7:45 மணி

தல் காைல 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

தல் மாைல 3 மணி வைர.

24.7.2016

ஞாயி

பிற்பகல் 1:45 மணி

01.8.2016

திங்கள்

காைல 7 மணி

தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி

பகல் 12 மணி

தல் பிற்பகல் 1 மணி வைர.

தல் மாைல 3:45 மணி வைர.
தல் காைல 10:30 மணி வைர,

04.8.2016

வியாழன்

காைல 7:30 மணி

தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர, இர

07.8.2016

ஞாயி

காைல 6:40 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30 மணி

இர
10.8.2016

தன்

12.8.2016

ெவள்ளி

14.8.2016

ஞாயி

சாந்தி

8:45 மணி

தல் இர

காைல 6:25 மணி
இர

8:33 மணி

தல் இர

10:30 மணி வைர.

தல் மாைல 3 மணி வைர,

10 மணி வைர.

தல் காைல 7:30 மணி வைர, காைல 9 மணி
தல் இர

காைல 6 மணி

7:15 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர.

10:10 மணி வைர.

தல் பகல் 12 மணி வைர, நன்பகல் 1:30 மணி

இர

8:15 மணி

தல் இர

9:45 மணி வைர.

தல் நன்பகல் 2:30 மணி வைர,

கூர்த்தம்

04.8.2016

வியாழன்

இர

7:15 மணி

தல் இர

10:30 மணி வைர.

07.8.2016

ஞாயி

இர

8:45 மணி

தல் இர

10 மணி வைர.

12.8.2016

ெவள்ளி

இர

8:33 மணி

தல் இர

10:10 மணி வைர.

14.8.2016

ஞாயி

இர

8:15 மணி

தல் இர

9:45 மணி வைர.

தாைதயர் வழிபா

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

த னாயன ன்யகாலம் 16.7.2016 சனி
ஆடி அமாவாைச: 2.8.2016 ெசவ்வாய்
ைவதி தி சிரார்தம்: 19.7.2016 ெசவ்வாய்
வியதீபாத சிரார்தம்: 3.8.2016 தன்
விஷ் பதி ன்யகாலம் 16.8.2016 ெசவ்வாய்
ஜூைல: 16, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31 ஆகஸ்ட் 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16
நிகழ்

சனி அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் தன்
நில அண்ைமநிைல
ேராகினி அ கில் நில
மகம் அ கில் தன்
னர் சம் அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
மகம் அ கில் நில

ேததி

2016 Jul 16
2016 Jul 16
2016 Jul 27
2016 Jul 29
2016 Jul 30
2016 Aug 1
2016 Aug 4
2016 Aug 4

ேநரம் குறிப்
10
23
17
17
23
23
12
14

வானியல் தகவல்
நிகழ்

3.43° South
0.53° South
369676.180 km
0.29° South
0.33° South
10.70° North
2.90° North
1.68° North

தன் அ கில் நில
மகம் அ கில் சுக்கிரன்
கு அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில

ேததி

2016 Aug 5
2016 Aug 5
2016 Aug 6
2016 Aug 8
2016 Aug 10
2016 Aug 12
2016 Aug 12
2016 Aug 12

ேநரம் குறிப்
04
14
09
18
06
03
16
17

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

0.56° North
1.09° South
0.21° North
5.77° South
404228.319 km
8.16° South
9.92° South
3.66° South

