ரட்டாசி மாத மடல் -

ன் கி வ டம்

மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.9.2016 அன் மாைல 6:36 மணி அளவில் கன்னி ரவி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி: 17.9.2016 அன் அதிகாைல 05:12 மணி அளவில் கன்னி ரவி பிரேவசம்
நவராத்திரி ெகா

ைவக்க நல்ல ேநரம்:

சாக்த வழிபாட்டில் பராசக்திைய வழிப ம் பண்டிைககளில் க்கியமான ஒன்ப நாட்கள் ெகாண்டாடப்ப ம் மிகச் சிறப்
வாய்ந்த நவராத்திரி விழாதான்.
நவராத்திரி வஸந்தகால சமநாளில் ஒட்டி 1.வஸந்த நவராத்திரி, தட்சினாயனத்தில் 2.ஆஷாட நவராத்திரி, ேகாைடகால சமநாளில்
அதாகில் ரட்டாசியில் 3.சாரதா நவரத்திரி, உத்திராயணத்தில் (ைத) 4.சியாமளா நவராத்திரி என நான்கு நவராத்திரிகள் சூரிய
அயனத்ைத ஒட்டி ெகாண்டாடப்ப கிற .
ரட்டாசி மாதத்தில் வ ம் அமாவாைசக்கு அ த்த நாளான பிரதைம
ஸ்வ பங்களில் வழிப வ நவராத்திரி ைஜயாகும்.

தல் நவமி வைர மாைல ேவைளகளில் பராசக்திைய பல

ஒன்பதாம் நாள் நவமி அன் சரஸ்வதி ைஜ. ஆ த ைஜ என் ம் அைழக்கப்ப ம். நாம் ெசய் ம் ெசயல்கள், வித்ைதகள்
அைனத்திற்கும் அதிபதி சரஸ்வதி. க விகள், எ
ேகால்கள், த்தகங்கள் அைனத்ைத ம் சரவஸ்வதி பிம்பத்தின் ன்ைவத்
சரஸ்வதி ேதவியின் அ ைளப் ெபற ேவண்டி ஜிப்பதாகும்.
ேகால்கள், த்தகங்கள்
ம நாள்( பத்தாம் நாள் ) விஜய தசமி - ெவற்றிையத ம் நாளாகும். ஜிக்கப்பட்ட க விகள், எ
அைனத் ம் எ த்தாளப்ப ம். சுபேவைளயில் அன்
வங்கப்ப ம் எந்தக் காரிய ம் மிக ெவற்றிகரமாக அைம ம். அன் தான்
குழந்ைதக

க்கு வித்யாரம்பம் (அக்ஷராப்யாஶம்) “அகர தலி” கல்வி கற்கத் ெதாடங்க உகந்த நாளாக ெகாண்டா வார்கள்.

தர்ம சாஸ்திரப்படி பிரதைம திதி உதயத்தில் உள்ள நாேள ெகா ைவத் நவராத்திரி வங்க உகந்த நாளாகும் அந்த அடிப்பைடயில்
மகாளய அமாவாைச அ த்த நாளான ரட்டாசி 15ம் நாள் (1.10.2016) சனிக்கிழைம அன்
காைல 6 மணி தல் 9 மணி வைர மற் ம் பகல் 10:30 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர காலத்தில் ெகா ெபாம்ைம ைவத்
வக்குதல் நன்
ெசௗக்கர்யப்படி அமாவாைசயில் ெகா ெபாம்ைம ைவத்
வக்குபவர்கள் 30.9.2016 ெவள்ளி அன்
ேமல் மாைல 6:50 மணிக்கு ன்னர் ெபாம்ைம நி த்தி படி அலங்காரம் ெசய்யலாம்.

மாைல 5:10 மணிக்கு

விஜய தசமி: வித்யாரம்பம் நல்ல ேநரம்
11.10.2016 ெசவ்வாய் அன் பள்ளி மற் ம் கைலக்கூடங்களில்
காைல 8 மணிக்கு ேமல் 9 மணிக்கு ன்னர் அஷ்டம சுத்தி ம் சுக்கிர ேஹாைர ம் உள்ள ேநரம்
நன்பகல் 12 மணிக்கு ேமல் 12:50 மணிக்கு ன்னர் அஷ்டம சுத்தி ம் கு ேஹாைர ம் உள்ள ேநரம்

மகாளய பட்சம்
ரட்டாசி மாதம் -

க்கியமான தினங்கள்
ன் கி வ டம் (2016)

திதி
தமிழ்
கிழைம
ஆ.ேததி
பிரதைம
01
சனி
17.9.2016
மஹாபரணி
04
ெசவ்வாய்
20.9.2016
அஷ்டமி
07
ெவள்ளி
23.9.2016
வியதீபாதம்
07
ெவள்ளி
23.9.2016
நவமி
08
சனி
24.9.2016
ஏகாதசி
10
திங்கள்
26.9.2016
வாதசி
11
ெசவ்வாய்
27.9.2016
திரேயாதசி
12
தன்
28.9.2016
ச ர்தசி
13
வியாழன்
29.9.2016
அமாவாைச
14
ெவள்ளி
30.9.2015
அமாவாைச அன் தர்பணம் ெசய்ய இயலாதவர்கள் அ த்த நாள்
ெசய்யலாம்

மகாளயம் வக்கம்
மஹா பரணி
மஹாஷ்டமி
மஹாவியதீபாதம்
அவிதா நவமி
அஜா ஏகாதசி
சந்நியஸ்த மஹாளயம்
கஜச்சயா மஹாைளயம்
சஸ்தரஹத மஹாளயம்
மகாளய அமாவாைச
1.10.2015 சனிக்கிழைம அன்

தர்பணம்

பசுவிற்கு தானம்: மகாளய பட்சம்
வ ம் தின ம் காைல யில் பசுவிற்கு ேகா ைம தவி , ெவல்லம், உ விய
அகத்திகீைர கலந் ஊறைவத் தானம் ெசய்ய ம்
காகத்திற்கு அன்னம்: தின ம் பகல் உச்சியில் காகத்திற்கு அன்னம் இட ம்
அன்னதானம்: மகாளபட்சத்தில் ஏேத
அன்னதானம் ெசய்வித்தல் நன்

ம் ஒ நாள் ஆதரவற்ேறார் இல்லம் அல்ல

ேவதபாட சாைலயில்

மாத சுபநாள் விளக்கம்
18.9.2016 ஞாயி
அதிகாைல தல் நாள்
நன்

வ ம் அைனத்

சுபம் ெசய்ய

19.9.2016 திங்கள் சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 10:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்
20.9.2016 ெசவ்வாய்
அங்கார ச ர்த்தி, மஹாபரணி
21.9.2016 தன்
சஷ்டி கி த்திைக ேசர்ைக
சத் சம்ஹார திரிசதி ைஜ ெசய் உகந்தநாள்
22.9.2016 வியாழன்
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாள்
23.9.2016 ெவள்ளி
மஹாவியதீபாத சிரார்தம்
மத்யாஷ்டமி ( ர் மரணம் அைடந்தவர்கள், காணாமல்
ேபானவர்க க்கு வழிபா ெசய்ய உகந்த நாள்)
24.9.2016 சனி
அவிதவா நவமி
26.9.2016 திங்கள்
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்
28.9.2016 ெசவ்வாய்
சந்நியஸ்த மகாளயம்
29.9.2016 தன்
கஜச்சாய மகாளயம்
அதிகாைல தல் மாைல 5:25 வைர சுபம் ெசய்ய நன்
30.9.2016 வியாழன்
சஸ்தரஹத மகாளயம்
31.9.2016 ெவள்ளி
மகாளய அமாவாைச
01.10.2016 சனி
நவராத்திரி ஆரம்பம்
மகாளய அமாவாைச தர்பணம் ெசய்ய தவறியவர்கள்
இன் தர்பணம் ெசய்யலாம்

2.10.2016 ஞாயி
ெத ங்கர்க க்கு சுபதினம்
காைல 7:46 மணி தல் மாைல 3:30 மணி வைர நன்
3.10.2016 திங்கள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் மிகமிக நன்
4.10.2016 ெசவ்வாய்
அங்காரக ச ர்த்தி - மாைல அஸ்தமனம் பின்னர்
விநாயகர் வழிபா நன்
5.10.2016 தன்
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்
காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய
நன் .(சூரிய உதயம் தல் காைல 9 மணி வைர சுபம்
தவிற்க ம்)
6.10.2016 வியாழன்
அதிகாைல தல் பகல் 11:40 வைர அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் . பகல் 11:40 ேமல் மா வாங்க, ஆழ் ைற
கிண ேபாட நன்
7.10.2016 ெவள்ளி - சுக்ர சஷ்டி
ெவள்ளிக்கிழைம சஷ்டி
க க்கு மிக ம் உகந்த நாள்
மாைல 4:30 மணி ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்
10.10.2016 திங்கள்
சரஸ்வதி ைஜ - ஆ த ைஜ
11.10.2016 ெசவ்வாய்
விஜய தசமி - வித்யாரம்பம்
12.10.2016 தன்
அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் நன்
இர 7:32 க்கு ேமல் திய வாகனம் வாங்குதல்,
பயணம், சாந்தி கூர்த்தம் நன்

ரேதச

13.10.2016 வியாழன்
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்
14.10.2016 ெவள்ளி
நடராஜர் அபிேஷகம்
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் அைனத்
நன்

சுபங்கள் ெசய்ய

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
2.10.2016 ஞாயி
3.10.2016 திங்கள்
4.10.2016 ெசவ்வாய்* (மாைல)
5.10.2016 தன்
6.10.2016 வியாழன்
10.10.2016 திங்கள்

18.9.2016 ஞாயி
19.9.2016 திங்கள்
20.9.2016 ெசவ்வாய் *
22.9.2016 வியாழன்
26.9.2016 திங்கள்
29.9.2016 தன்

11.10.2016 ெசவ்வாய்
12.10.2016 தன்
13.10.2016 வியாழன்
*அங்காரக ச ர்த்தி

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: நிச்சிய தாம் லம், சீமந்தம், நடன அரங்ேகற்றம்
5.10.2016 தன்
7.10.2016 ெவள்ளி
14.10.2016 ெவள்ளி

18.9.2016 ஞாயி
19.9.2016 திங்கள்
3.10.2016 திங்கள்
விரதாதி நாட்கள்

17.9.2016 சனி
மகாளய பட்சம் ஆரம்பம்
18.9.2016 ஞாயி
ஆசூன்ய சயன விரதம்
19.9.2016 திங்கள்
சங்கடஹர ச ர்த்தி
20.9.2016 ெசவ்வாய் அங்கார ச ர்த்தி
21.9.2016 தன்
கபிலா சஷ்டி & கி த்திைக
23.9.2016 ெவள்ளி
மகாலட்சுமி விரதம், காலாஷ்டமி, சம் காஷ்டமி
25.9.2016 ஞாயி
சுக்கிரன் கிரகம் ெஜயந்தி நாள்
26.9.2016 திங்கள்
அஜ ஏகாதசி
28.9.2016 தன்
வாபர காதி, பிரேதாஷம்
29.9.2016 வியாழன் மாத சிவராத்திரி
30.9.2016 ெவள்ளி
மகாளய அமாவாைச
நவராத்திரி ஆரம்பம்
01.10.2016 சனி
05.10.2016 தன்
சுக்ல ச ர்த்தி
08.10.2016 சனி
சரஸ்வதி ஸ்தாபனம், சரஸ்வதி சப்தமி, பத்திரிக்கா ஜா
09.10.2016 ஞாயி
ர்காஷ்டமி, மஹாஷ்டமி, பத்ரகாளி அவதாரம்
10.10.2016 திங்கள்
மஹா நவமி, ஆ த ைஜ, சரஸ்வதி ைஜ
11.10.2016 ெசவ்வாய் விஜயதசமி, வித்யாரம்பரம், ஸ்ரவண விரதம்
12.10.2016 தன்
பாபாங்குச ஏகாதசி
14.10.2016 ெவள்ளி நடராஜர் அபிேஷகம், பிரேதாஷம்
15.10.2016 சனி
ெபௗர்னமி ைஜ, கிரிவலம்
குறிப் : வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ேகாவில்களில் பிரேதாஷ ேததியில் மா தல் உண்
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
18.9.2016 ஞாயி
காைல 5:50 தல் நன்பகல் 12 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30
19.9.2016 திங்கள்
காைல 5:50 தல் காைல 7:30 வைர, காைல 9

தல் 10:30 வைர, நன்பகல் 12

26.9.2016 திங்கள்
காைல 4:30 தல் 7:30 வைர, பகல் 9

தல் 10:30 வைர

29.9.2016 தன்
காைல 4:30 தல் 7:30 வைர, பகல் 9

தல் 12 வைர

2.10.2016 ஞாயி
அதிகாைல 4:30 மணி

தல் பிற்பகல் 2:20 வைர, மாைல 6

தல் 7:30 வைர

தல் 2:15 வைர, மாைல 6

தல் நன்பகல் 12 வைர

3.10.2016 திங்கள்
அதிகாைல 4:30 மணி தல் 7:30 வைர, காைல 9
இர 10:30 தல் 11:30 வைர

தல் 10:30 வைர, நன்பகல் 12

தல் பிற்பகல் 1:20 வைர,

தல் 7:30 வைர

5.10.2016 தன்
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர, பகல் 9

தல் 12 வைர, இர

6.10.2016 வியாழன்
அதிகாைல 4:30 தல் 6 மணி வைர, காைல 7:30

10:30

தல் 11:30 வைர

தல் பகல் 11:30 வைர

7.10.2016 ெவள்ளி
இர 10:15 தல் 11:15 வைர
14.10.2016 ெவள்ளி
மாைல 4:30 தல் 6 வைர, இர
சாந்தி

9:45

தல் 11 வைர

கூர்த்தம்

3.10.2016 திங்கள்
6.10.2016 வியாழன்

இர
இர

10:30
10:15

தல் 11:30 வைர
தல் 11:15 வைர

5.10.2016 தன்
14.10.2016 ெவள்ளி

இர
இர

10:30 தல் 11:30 வைர
9:45 தல் 11 வைர

தாைதயர் வழிபா நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத் வழிபட உகந்த நாள்)
17.9.2016 சனி தல் 1.10.2016 வைர மகாளய பட்ச காலம் இந்த நாட்களில் ன்ேனார்க க்கு நீர்நிைலகளி ம்,
ணிதஸ்தலங்களி ம் தானம், தர்பணம் ெசய்ய உகந்த காலமாகும்
மஹா வியதீபாத சிரார்தம்: 23.9.2016 ெவள்ளி
ைவதி தி சிரார்தம்: 3.10.2016 திங்கள்
ெசப்டம்பர் 9, 10, 12, 15,16
மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
ஏர் உழ: ரட்டாசி 2, 3, 10, 12, 17
மா வாங்க: ரட்டாசி 3, 5, 10, 12, 13, 20, 28
எ வி : 10, 14, 20
விைதத்தல்: 2, 3, 10, 12, 17, 28
மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் ரட்டாசி (தி க்கணிதம்)
த.ேத
02
09
12
17
19
20

கிழைம
ஞாயி
ஞாயி
தன்
திங்கள்
தன்
வியாழன்

ஆ.ேத
திதி
நட்
ேயா லக்னம்
ேநரம்-காைல
18.09.2016
ேத. விதிைய ேரவதி
அ
லாம்
06:00 - 07:30
25.09.2016
ேத.தசமி
னர் சம்
சி
கன்னி
06:00 - 07:30
28.09.2016
ேத.திரிேயாதசி மகம்
சி
கன்னி
06:00 - 07:15
03.10.2016
வ. விதிைய
சுவாதி
அ
கன்னி
06:00 - 07:00
05.10.2016
வ.ச ர்த்தி
அ ஷம்
சி
வி ச்சிகம் 09:00 - 10:30
06.10.2016
வ.பஞ்சமி
அ ஷம்
சி
லாம்
07:30 - 08:45
வாக்கிய பஞ்சாங்க ைற கூர்த்த நாட்கள்: 2, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 30

சித்திைர அ கில் சுக்கிரன்
நில அண்ைமநிைல
ேராகினி அ கில் நில
ேகாைடகால சமநாள்
னர் சம் அ கில் நில
கு சூரிய ேசர்ைக
மகம் அ கில் நில
தன் மீஉயர்நிைல
தன் அ கில் நில
கு அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில
ெசவ்வாய் அ கில் நில
கு அ கில் தன்

2016 Sep 18 04
2016 Sep 18 23
2016 Sep 22 04
2016 Sep 22 20
2016 Sep 25 11
2016 Sep 26 12
2016 Sep 28 04
2016 Sep 29 01
2016 Sep 29 16
2016 Sep 30 22
2016 Oct 2 09
2016 Oct 3 23
2016 Oct 4 17
2016 Oct 6 07
2016 Oct 6 13
2016 Oct 8 18
2016 Oct 11 10

வானியல் தகவல்
2.65° South
361935.413 km
0.21° South
10.73° North
1.09° North
1.67° North
17.9° West
0.71° North
0.90° South
5.78° South
5.03° South
406071.734 km
9.88° South
3.81° South
7.00° South
0.87° South

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

