ஐப்பசி மாத மடல் -

ன் கி வ டம்

மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 17.10.2016 காைல 6:31 மணி அளவில் லா ரவி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி: 17.10.2016 மாைல 4:11 மணி அளவில் லா ரவி பிரேவசம்
ச ர்தஸி ேநான் ேநரம்:
28.10.2016 ெவள்ளி அன் மாைல 6:22 மணிக்கு ச ர்தஸி திதி வங்குகிற .
அன் இர 8:50 மணிக்கு ேமல் இர 11 மணிக்கு ன்னர் சுபேவைளயில் ச ர்தஸி விரதம் ேநான் எ த்தல் நன்
ச ர்தஸி குளியல் ேநரம்: தைலதீபாவளி
29.10.2016 சனி அன் சுக்கிர, த, சந்திரேஹாைர உைடய அதிகாைல 3 மணி தல் 6 மணி ன்னர் வைர தீபாவளி
குளியல்,தைலதீபாவளி வழிபா நன்
நைக அணிதல் நன்
அஷ்டம சுத்தி ம் கு ஓைர ம் உைடய காைல 7 - 8 மணி ைவைளயில் த்தாைட உ த்தல்,
தீபாவளி ேநான் ேநரம்: 30.10.2016 ஞாயி
அன் காைல 6 - பகல் 11:30 ன்னர் மற் ம் இர

8:45 - 9:30 காலங்களில் தீபாவளி ேநான்

ைஜ ெசய்தல் நன்

ஐப்பசி மாத சுபநாள் விளக்கம்
18.10.2016 ெசவ்வாய்
“மங்கள கி த்திைக” ெசவ்வாய் கிழைம ம் கி த்திைக நட்சத்திர ம் இைணந்த நாளாகும் இத்தினத்தில்
சத் சம்ஹார திரிசதி அர்ச்சைன மற் ம் எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க சத் சம்ஹார ேஹாமம் ெசய்ய நன்
19.10.2016 தன்
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்ய நன்

20.10.2016 வியாழன்
அதிகாைல 3:45 தல் காைல 5:45 ன்னர் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய மிக நல்ல ேநரம்
பின்னர் மி த் பஞ்சகம் உள்ளதால் சுபம் தவிற்க ம்
21.10.2016 ெவள்ளி
ெவள்ளிக்கிழைம ம் சஷ்டி ம் ேச ம் நாள்.

க

க்கு பிராத்தைன ைஜ அபிேஷகம் ெசய்ய உகந்த நாள்

27.10.2016 வியாழன் - வாஸ் நாள்
அதிகாைல 3:45 தல் காைல 6 ன்னர் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய மிக நல்ல ேநரம். சூரிய உதயம் பின் சுபம் தவிற்க ம்.
வாஸ்
ைஜ ேநரம்: காைல 7:47 தல் 8:23 வைர
28.10.2016 ெவள்ளி
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் அைனத்

30.10.2016 ஞாயி
இல்லம் மற் ம் வணிக நி வணங்களில் ல

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

மி குேபர ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்

01.11.2016 ெசவ்வாய் கடன்தீர்க்க நல்லநாள்
ைமத்ேரய கூர்த்தம் - மாைல 3 மணிக்கு ேமல் கடைன அைடக்க உகந்த நாள். மிக நல்ல ேநரம் மாைல 4:44 - 6:32
02.11.2016 தன்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
03.11.2016 வியாழன்
அதிகாைல 4 - 5:45 வாஸ் சாந்தி - அஷ்டமசுத்தியான ேவைள கிரக பிரேவஸம் நன் .
அதிகாைல தல் பகல் 11 மணி வைர கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்
குறிப் : ேகட்ைட நட்சத்திரம் உதயத்தில் இ க்கும் நாள் வாஸ் சாந்திக்கு மிக ம் உகந்த நாள்

க க்கு

04.11.2016 ெவள்ளி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
அதிகாைல 4:30 - 6 ச ர்த்தியில் கிரஹப்பிரேவசம் மிக ம் நன் .
06.11.2016 ஞாயி
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

07.11.2016 திங்கள்
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

9.11.2016 தன்
பகல் 1:30 மணி

தல் நாள்

11.11.2016 ெவள்ளி
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் நன் . அைனத்

வ ம் அைனத்

13.11.2016 ஞாயி
அதிகாைல தல் நாள் இர

சுபங்கள் ெசய்ய உகந்த நாள்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

7:35 வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

15.11.2016 ெசவ்வாய்
“மங்கள கி த்திைக” ெசவ்வாய் கிழைம ம் கி த்திைக நட்சத்திர ம் இைணந்த நாளாகும் இத்தினத்தில்
க க்கு
சத் சம்ஹார திரிசதி அர்ச்சைன மற் ம் எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க சத்
சம்ஹார ேஹாமம் ெசய்ய நன்
திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள் & கணபதி ேஹாமம் நாட்கள்
19.10.2016 தன்
04.11.2016 ெவள்ளி
06.11.2016 ஞாயி
20.10.2016 வியாழன்
07.11.2016 திங்கள்
27.10.2016 வியாழன்
11.11.2016 ெவள்ளி
28.10.2016 ெவள்ளி
13.11.2016 ஞாயி
02.11.2016 தன்
03.11.2016 வியாழன்
03.11.2016 வியாழன் வாஸ் சாந்திக்கு மிக ம் உகந்த நாள்
30.10.2016 ஞாயி கணபதி ேஹாமம் மற் ம் ல மி குேபர ேஹாமம் மட் ம் (கிரஹப்பிரேவசம் தவிற்க ம்)
26.10.2016 தன், 07.11.2016 திங்கள், 11.11.2016 ெவள்ளி ேததிகளில் சுதர்ஸன ேஹாமம் ெசய்ய நன்
18.10.2016 ெசவ்வாய், 15.11.2016 ெசவ்வாய் ேததிகளில் சத் சம்ஹார ேஹாமம் ெசய்ய நன்
மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
19.10.2016 தன்
28.10.2016 ெவள்ளி
02.11.2016 தன்
04.11.2016 ெவள்ளி

06.11.2016 ஞாயி
09.11.2016 தன்
11.11.2016 ெவள்ளி
13.11.2016 ஞாயி

விரதாதி நாட்கள்
18.10.2016 ெசவ்வாய்
19.10.2016 தன்
26.10.2016 தன்
27.10.2016 வியாழன்
28.10.2016 ெவள்ளி
29.10.2016 சனி
30.10.2016 ஞாயி
31.10.2016 திங்கள்

மங்கள கி த்திைக
சங்கடஹரச ர்த்தி
இந்திர ஏகாதசி, த ஏகாதசி
வாஸ் நாள்
பிரேதாஷம், சிவராத்திரி, தனத்திரிேயாதசி, ச ர்தசி ேநான் , தன்வந்தரி ஜயந்தி, யமதீபம்
அதிகாைலயில் நரகச ர்தசி குளியல், தீபாவளி, ல மி ைஜ
அமாவாைச, ேகதார ெகௗரி விரதம், உல்காதானம், ல மி குேபர ைஜ
கந்தசஷ்டி விரதம் வக்கம், ேகாவர்தன ைஜ

1.11.2016 ெசவ்வாய்
3.11.2016 வியாழன்
5.11.2016 சனி
6.11.2016 ஞாயி
7.11.2016 திங்கள்

யமத் விதிைய, சந்திர தரிசனம்
சுக்லச ரத்தி
ஸ்கந்த சஷ்டி - சூரசம்ஹாரம்
கந்தசஷ்டி விரதம்
சிரவண விரதம்

11.11.2016 ெவள்ளி
ப்ரேபாதினி ஏகாதசி
12.11.2016 சனி
சனிப்பிரேதாஷம்
13.11.2016 ஞாயி
கிரிவலம்(இர )
14.11.2016 திங்கள்
ப ர்ணமி, அன்னாபிேஷகம், கி த்திைக
15.11.2016 ெசவ்வாய்
மங்கள கி த்திைக
குறிப் : ேகாவில்களில் வாக்கியப்படி பண்டிைக ேததிகளில் மா தல் இ க்கும்
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் - கா குத்தல்,

வாகனம், நிைலவாசல் படி நி த்தல், கிண

19.10.2016 தன்

அதிகாைல 3:50 - 5:50, பகல் 9 - 12, இர

28.10.2016 ெவள்ளி

அதிகாைல 3:30 - பகல் 10:30, இர

02.11.2016 தன்

அதிகாைல 4 - 7:30, பகல் 9 - 11:25, மாைல 6:30 - இர

04.11.2016 ெவள்ளி

அதிகாைல 4 - பகல் 10:30

06.11.2016 ஞாயி

அதிகாைல 4 - பகல் 10:30

07.11.2016 திங்கள்

அதிகாைல 4 - 7:30, பகல் 9 - 10:30

11.11.2016 ெவள்ளி
13.11.2016 ஞாயி
சாந்தி

எ த்தல்

9:30 - 11:30

8:50 - 11
8:30

அதிகாைல 4 - பகல் 10:30
அதிகாைல 4:15 - பகல் 10:40

கூர்த்தம்

19.10.2016 தன்
இர 9:30 - 11:30
28.10.2016 ெவள்ளி இர 8:50 - 11
02.11.2016 தன்
இர 8 - 8:30
09.11.2016 தன்
இர 8:15 - 10
சில கூர்த்த நாட்களில் இர ேநரத்தில் அஷ்டம சுத்தி வராத நிைலயில் சுபேஹாைரயில் சாந்தி கூர்த்தம் நல்ல
தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்
அக்ேடாபர்: 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30(அமாவாைச), 31
ைவதி தி சிரார்தம்: 28.10.2016

வழிபட உகந்த நாள்)
நவம்பர்: 1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
வியதீபாத சிரார்தம்: 18.10.2016, 13.11.2016

ஐப்பசி மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
எ விட:5, 17, 21, 26
விைதக்க: 3, 12, 17, 21, 22, 26, 28

ஏர்உழ:3, 12, 17, 21, 22, 26, 28
மா வாங்க: 3, 10, 17, 22, 25, 28

ஐப்பசி மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் - தி க்கணித
த.ேத
01
03
17
17
19
21
21
22
26
28

கிழைம
திங்கள்
தன்
தன்
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்
ெவள்ளி
ஞாயி

வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி
நிகழ்
நில அண்ைமநிைல

ஆ.ேத
17.10.2016
19.10.2016
02.11.2016
02.11.2016
04.11.2016
06.11.2016
06.11.2016
07.11.2016
11.11.2016
13.11.2016

ைறப்படி

திதி
ேத. விதிைய
ேத.ச ர்த்தி
வ.தி திைய
வ.தி திைய
வ.ச ர்த்தி
வ.சஷ்டி
வ.சஷ்டி
வ.சப்தமி
வ. வாதசி
வ.ச ர்த்தி

நட்
அசுவினி
ேராகிணி
அ ஷம்
அ ஷம்
லம்
உத்திராடம்
உத்திராடம்
தி ஓணம்
உத்திரட்டாதி
அசுவினி

கூர்த்த நாட்கள் 3,12,17,19,21,22,24,26,28
ேததி
2016 Oct 17

வானியல் தகவல்

ேநரம்
05 357910.578 km

ேயா
சி
சி
சி
சி
அ
அ
அ
அ
சி
சி

லக்னம்
லாம்
வி ச்சிகம்
லாம்
த ஸ்
லாம்
லாம்
வி ச்சிகம்
வி ச்சிகம்
த ஸ்
த ஸ்

ேநரம்-காைல
06:00 - 07:30
09:00 - 10:00
06:00 - 07:00
09:30 - 10:30
05:30 - 07:00
05:30 - 07:00
06:30 - 08:00
06:30 - 07:30
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00

ேராகினி அ கில் நில
2016 Oct 19
சித்திைர அ கில் தன்
2016 Oct 20
னர் சம் அ கில் நில
2016 Oct 22
மகம் அ கில் நில
2016 Oct 25
ேகட்ைட அ கில் சுக்கிரன் 2016 Oct 26
தன் சூரிய ெவளிேசர்ைக
2016 Oct 27
கு அ கில் நில
2016 Oct 28
சித்திைர அ கில் நில
2016 Oct 29
சனி அ கில் சுக்கிரன்
2016 Oct 30
சுக்கிரன் அ கில் சனி
2016 Oct 30
தன் அ கில் நில
2016 Oct 31
நில ெதாைல நிைல
2016 Nov 1
ேகட்ைட அ கில் நில
2016 Nov 2
சனி அ கில் நில
2016 Nov 3
சுக்கிரன் அ கில் நில
2016 Nov 3
ெசவ்வாய் அ கில் நில
2016 Nov 6
நில அண்ைமநிைல
2016 Nov 14
ேராகினி அ கில் நில
2016 Nov 15

12
19
17
10
09
22
15
15
14
14
00
01
13
01
10
18
17
23

0.33° South
3.56° South
10.58° North
1.55° North
3.14° South
0.51° North
1.42° South
5.77° South
3.03° North
3.03° South
4.32° South
406643.722 km
9.74° South
3.72° South
6.84° South
5.30° South
356562.152 km
0.45° South

http://www.prohithar.com/dewali/Deepavali-2016.pdf
அைனவ க்கும் தீபாவளி வாழ்த் க்கள்

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

