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ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .

ஆவணி மாத மடல் - ஸ்ரீவிஜய வ ஷம் - 2013
 ஆவணி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி
வாக்கியப்படி

:
:

ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம்

17.8.2013 - 00:08 மணி அளவில் சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவஸம்
17.8.2013 - 09:32 மணி அளவில் சூரியன் சிம்ம ராசி பிரேவஸம்

 ர்ண கி ஷ்ண ஸ்ரீஜயந்தி , ேகாகுலாஷ்டமி - தன் 28.08.2013 (ஆவணி 12)
இவ்வாண்

ஆவணி 12ம் நாள்(28.8.2013)

தன் கிழைம அன்

கி ஷ்ண ஜயந்தி

ர்ணமாக வ கிற . ஃ யாெதனில்

அஷ்டமி திதி, ேராகினி நட்சத்திரம், ஹர்ஷண ேயாகம், நள்ளிர , ாிஷப லக்னம் என அைனத்
வ வ

மிக ம் சாியான ஸ்ரீஜயந்தி நாளாகும். இ

பல ஆண் க

கி ஷ்ணர் பிறப்பின் காலசூழ டன் ஒத் ப்ேபாகும் நிைலயாகும்.
ைவகானஸ ஜயந்தி என அைழக்கப்ப ம்
கி த்திைக ேவைத இ ப்பதால் பாஞ்சாரத்திர

டன் ேசர்ந்

க்கு ஒ

ைற மட் ேம அாிதாக ஏற்ப ம். இ ேவ

இந்நாள்

ர்ண கி ஷ்ண ஸ்ரீஜயந்தி , ேகாகுலாஷ்டமி,

ைறயில் ம நாள் 29.8.2013 வியாழன் அன்

குறிப் : இந்த விேசஷ சூழல் ெதன்கிழக்கு ஆசியாவில் சிங்கப் ர், மேலசியா, இந்ேதாேனஷியா

மண்பட்ட காந்தாரம்( ஆப்கானிஸ்தான்) வைர மட் ேம நிக ம் என்ப

அம்ஸங்க

குறிப்பிடத்தக்க .

ஸ்ரீஜயந்தி.

வங்கி, ேமற்கு ஆசியாவில் கி ஷ்ணரின் காலடி

 விநாயகர் ச ர்த்தி: திங்கள் 09.09.2013 (ஆவணி 24)
சாந்திரமான மாஸ அடிப்பைடயில் வ ம் பாத்ரபத சுக்ல ச ர்த்தி திதி விநாயகர் ச ர்த்தி என அைழக்கப்ப கிற . (இைத
பஹூலா ச ர்த்தி - ேகாமாதா கணபதி என் ம் கூறப்ப கிற ).
ச ர்த்தி திதி 8.9.2013 ஞாயி அன் மாைல 16:49 மணிக்கு வங்கி ம நாள் திங்கள் 9.9.2013 அன் மாைல16:00 மணி
வைர இந்திய ேநரப்படி வியாபித் ள்ள .
நன்பகல் வைர உள்ள சுக்ல ச ர்த்தி திதிேய விேசஷமான மற் ம் விரதத்திற்கு உகந் ம்கூட. குறிப்பாக ஞாயி மற் ம் திங்கள்

ேசர்ந் ச ர்த்தி வ வ மிக ம் விேசஷமானதாகும் இ பல ஆண் க க்கு ஒ
ைற மட் ேம அாிதாக ஏற்ப ம்.( ஆதார
ல்: ஜா ஸங்க்ரஹம் - காஞ்சி சங்கர மட ெவளியீ ).
அன் காைல 6 மணி தல் காைல 9 மணி வைர விநாயகர் வழிபா தவிர்க்க ம். பகல் 12 மணிக்கு ேமல் நன்
ச ர்த்தி திதி ேநரம் NASA வின் விைமய சாயன (Geocentric - Tropical Longitude) மற் ம் PAC-Positional Astronomy Centre -India வின் நிராயண
(Sidereal Longitude) அடிப்பைடயில் ல்லியமான .
குறிப் : NASA வின் விைமய சாயன (Geocentric - Tropical Longitude) தகவைல பயன்ப த்தி திதி, கரணம் ஆகியவற்ைற (அயனாம்ச தி த்தம் இன்றி)
ேநரிைடயாக கணிக்கலாம்.

 ஓணம் பண்டிைக : திங்கள் 16.09.2013 (ஆவணி 31)
தி ேவாணம் நட்சத்திரம் ஆவணி மாத்த்தில் 20.8.2013 ெசவ்வாய் மற் ம் 16.9.2013 திங்கள் என இரண்
நாட்களில் வ கிற . ஓணம் நட்சத்திர
அடிப்பைடயிலான . நிர்ணயப்படி ஆவணி மாத இ தியில் 16.9.2013 திங்கள் அன் வ ம் தி ேவாணம் தினேம “ஓணம் பண்டிைக” ெகாண்டாட உகந்த நாளாகும்.



க், யஜூர் ேவத உபாகர்மா(ஆவணி அவிட்டம்) : 20.8.2013 ெசவ்வாய் (ஆவணி 4)

சங்கல்பம் (காைல 10:40 மணி) : ஸ்ரீ விஜய வ ஷம், த ணாயனம், வர்ஷ
திதி, சிராவண நட்சத்திரம், ேசாபன ேயாகம், பத்திைர கரணம்.
 காயத்திரி ஜபம் 21.8.2013 தன்

, சாந்திரமான சிராவண மாஸம், ெசௗரமான சிம்ம மாஸம், சுக்ல பட்சம், ெபௗர்ணமி

 சாமேவத உபாகர்மா: 7.9.2013 சனி.

 ஆவணி(ஸ்ரீ விஜய) மாத விேசஷ தினங்கள்(வாக்கியப்படி)
அமாவாைச : 05.09.2013
சங்கடஹர ச ர்த்தி:24.08.2013
சுக்ல பிரேதாஷம்: 18.08.2013
க், யஜூர் உபாகர்மா : 20.08.2013
ேகாகுலாஷ்டமி : 28.08.2013
தி ேவாணம் விரதம்: 20.08.2013
ஆவணி லம் : 13.09.2013



தாைதயர் வழிபா

ெபௗர்ணமி : 20.08.2013
கி த்திைக : 28.08.2013 (உபவாஸம்
விநாயகர் ச ர்த்தி 09.09.2013
சஷ்டி:11.9.2013(உபவாஸம் ன்னாள்)
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 02.09.2013
சிவராத்திரி : 03.09.2013
காயத்ரி ெஜபம் : 21.08.2013
சாம ேவத உபாகர்மா : 07.09.2013
ஸ்ரீஜயந்தி (பாஞ்சாரத்திரம்) : 29.08.2013 ரிஷி பஞ்சமி : 10.09.2013
தி ேவாணம் பண்டிைக : 16.09.2013 (நிர்ணய விதிப்படி)

நாட்கள் :

ணித நதி மற் ம் ணித ஸ்தலங்கள் தானம், தர்பணம் ெசய்ய உகந்த நாட்கள்
ஆகஸ்ட்: 16, 17, 21, 28, 29, 31 ெசப்டம்பர்: 1, 4,5,6, 8,10,12,13,15

ன்னாள்)

ஆவணி மாத சுப நாட்கள் - ஸ்ரீவிஜய வ டம் 2013

கீழ்கண்ட தகவல்கள் தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியான . இைத நாள்காட்டி(காலன்டர்) உடன் ஒப்பிட ேவண்டாம்.




இந்த ேநரங்கள் மரண ேயாகம், பிரபலரிஷ்ட ேயாகம், சூரிய உதயம் பின் கரிநாள் ஆகிய க த்தில் ெகாண்

உ வாக்கப்பட்டன.

இதில் இடம் ெபற் ள்ள நாட்கள் தங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு ெபா த்தமானைவயா என்பைத ேஜாதிடரிடம் கலந்

ஆேலாசித்

டி

எ க்க ம்.

ஆவணி 03 திங்கள் 19.08.2013
மாைல 4:00 மணி ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம். ெசய்ய நன்

ஆவணி 19 தன் 04.09.2013
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன் .
கிரஹப்பிரேவஸம்(நாள்
வ ம் மகம் விேசஷமான ).

ஆவணி 06 வியாழன் 22.08.2013 வாஸ் தினம்
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர நன்
கிரஹாபிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நன் .
வாஸ் ேநரம் : பகல் 2:21 தல் பகல் 3:51 வைர

ஆவணி 21 ெவள்ளி 06.09.2013
மாைல 5:30 மணிக்கு ேமல் மிக நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்யலாம்.

ஆவணி 07 ெவள்ளி 23.08.2013 சாந்திரமான சுபநாள்
காைல 8:15 மணி ேமல் நன் , மாைல நிச்சியம் நன் .
ஆவணி 09 ஞாயி 25.08.2013 கரி நாள்
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர நன் .
கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நன் .
உதயம் பின்னர் கரிநாள்
ஆவணி 10 திங்கள் 26.08.2013 (சுபதினம்)
அதிகாைல தல் காைல 9:50 வைர நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 14 ெவள்ளி 30.08.2013
காைல 6:30 தல் மாைல 6:30 வைர நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 16 ஞாயி 01.09.2013
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர நன்
கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
ஆவணி 17 திங்கள் 02.09.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவசம்
22.08.2013 வியாழன் (7:30-9:00)
23.08.2013 ெவள்ளி (8:30-10:00)
25.08.2013 ஞாயி (4:30-6:00)
26.08.2013 திங்கள் (4:30-6:00)
30.08.2013 ெவள்ளி (6:30-8:00)
01.09.2013 ஞாயி (4:30-6:00)
02.09.2013 திங்கள்
04.09.2013 தன்
08.09.2013 ஞாயி
09.09.2013 திங்கள் (4:30-6:00)
11.09.2013 தன் (9:00-10:30)
12.09.2013 வியாழன்(4:30-6:00)
15.09.2013 ஞாயி
16.09.2013 திங்கள்
 உதயத்திற்கு பின்னர் கரிநாள்
ஆண்க

ஆவணி 23 ஞாயி 08.09.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 24 திங்கள் 09.09.2013 விநாயகர் ச ர்த்தி.
சுபதினம். அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
(காைல 6:00 மணி தல் 9:00 மணி வைர தவிர்க்க ம்)
ஆவணி 26 தன் 11.09.2013 சுபதினம்
காைல 9:00 மணி தல் நாள்
வதம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 27 வியாழன் 12.09.2013
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர நன் .
கிரஹப்பிரேவஸம் நன்
ஆவணி 30 ஞாயி 15.09.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 31 திங்கள் 16.09.2013 சுபதினம். ஓணம் பண்டிைக.
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
 சம், ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின க்கு வாஸ் நாள்(22.8.2013) அன்
சந்திராஷ்டமம் எனேவ அவர்கள் ேவ நாளில் மி ைஜ ேபா தல் நன்

நிச்சிய தாம் லம்,
மஞ்சள் நீராட் விழா
ெபண் பார்த்தல்
(வரன் பார்த்தல்)
19.08.2013 திங்கள்
23.08.2013 ெவள்ளி
30.08.2013 ெவள்ளி 
02.09.2013 திங்கள்
06.09.2013 ெவள்ளி
08.09.2013 ஞாயி
09.09.2013 திங்கள்
11.09.2013 தன்
15.09.2013 ஞாயி
16.09.2013 திங்கள்
 4:30-6:00 மாைல மட் ம்

சாந்தி

கூர்த்தம் உகந்த ேநரம்

23.08.2013 ெவள்ளி
30.08.2013 ெவள்ளி
02.09.2013 திங்கள்
08.09.2013 ஞாயி
09.09.2013 திங்கள்
11.09.2013 தன்
15.09.2013 ஞாயி
16.09.2013 திங்கள்

க்கு ெபண் பார்க்க உகந்த ஆவணி மாதம்

மாதங்களில் சிம்மத்தில் சூரியன் நிற்கும் மாதேம மிக ம் சிறந்ததாகும்
மி னம், லாம், மீன இராசி ஆண்க க்கு ெபண் பார்க்க, தி மண ேபச்சு

வக்க மிக ம் உகந்த மாதமி

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

11:10 - 11:50
10:40 - 11:50
10:30 - 11:30
10:10 - 11:40
10:10 - 11:40
10:00 - 11:30
09:40 - 11:30
09:30 - 11:30

மி ைஜ, தளம் ேபாட, தைலவாசல் ைஜ உகந்த ேநரம் - ஆவணி - ஸ்ரீ விஜய வ ஷம்
 வாஸ்

நாள்: 22:08:2013, வாஸ்

22.08.2013 – வியாழன்
23.08.2013 – ெவள்ளி
26.08.2013 – திங்கள்
30.08.2013 – ெவள்ளி
02.09.2013 – திங்கள்
04.09.2013 – தன்
08.09.2013 – ஞாயி
09.09.2013 – திங்கள்
11.09.2013 – தன்
12.09.2013 – வியாழன்
15.09.2013 – ஞாயி
16.09.2013 – திங்கள்
தி

டி இறக்கம், கா

ேநரம்: பகல் 2:21

தல் பகல் 3:51 வைர

அதிகாைல 04:30 தல் 06:00 வைர
காைல 09:40 தல் 10:30 வைர
காைல 05:30 தல் 07:15 வைர
காைல 06:30 தல் 07:00 வைர,
அதிகாைல 04:50 தல் 06:50 வைர,
அதிகாைல 04:30 தல் 06:00 வைர
அதிகாைல 04:30 தல் 06:35 வைர,
அதிகாைல 04:30 தல் 06:30 வைர,
காைல 09:00 தல் 10:30 வைர
அதிகாைல 04:30 தல் 06:00 வைர
அதிகாைல 04:00 தல் 06:00 வைர,
அதிகாைல 04:00 தல் 06:00 வைர,

காைல 09:10
காைல 09:00

தல் 10:30 வைர
தல் 10:30 வைர

காைல 08:40
காைல 09:00

தல் 10:40 வைர
தல் 10:30 வைர

காைல 08:10
காைல 08:00

தல் 10:15 வைர
தல் 10:00

குத்தல் உகந்த ேநரம் - ஆவணி - ஸ்ரீ விஜய வ ஷம்

23.08.2013 – ெவள்ளி
காைல 09:40 தல் 10:30 வைர
26.08.2013 – திங்கள்
காைல 05:30 தல் 07:15 வைர
30.08.2013 – ெவள்ளி
காைல 09:10 தல் 10:30 வைர
02.09.2013 – திங்கள்
காைல 09:00 தல் 10:30 வைர
08.09.2013 – ஞாயி
காைல 08:40 தல் 10:40 வைர
09.09.2013 – திங்கள்
காைல 09:00 தல் 10:30 வைர
11.09.2013 – தன்
காைல 09:00 தல் 10:30 வைர
15.09.2013 – ஞாயி
காைல 08:10 தல் 10:15 வைர
16.09.2013 – திங்கள்
காைல 08:00 தல் 10:00 வைர
ஆவணி கூர்த்த நாட்கள் - ஸ்ரீ விஜய வ ஷம்
07
10
10
14
16
17
19
23
24
26
30
30
31

ெவள்ளி
திங்கள்
திங்கள்
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்

23.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
30.08.2013
01.09.2013
02.09.2013
04.09.2013
08.09.2013
09.09.2013
11.09.2013
15.09.2013
15.09.2013
16.09.2013

ேதய் தி திைய
ேதய் சஷ்டி
ேதய் சஷ்டி
ேதய் தசமி
ேதய் ஏகாதசி
ேதய்
வாதசி
ேதய் ச ர்தசி
வளர் தி திைய
வளர் ச ர்த்தி
வளர் சஷ்டி
வளர் ஏகாதசி
வளர் ஏகாதசி
வளர் வாதசி

உத்திரட்டாதி
அஸ்வனி
அஸ்வனி
மி கசி ஷம்
னர் சம்
சம்
மகம்
அஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்
உத்திராடம்
உத்திராடம்
தி ேவாணம்

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்

கன்னி
சிம்ம
லாம்
கன்னி
கன்னி
சிம்ம
வி ட்சிக
கன்னி
கன்னி
வி ட்சிக
கன்னி
வி ட்சிக
லாம்

08:00 - 09:00
06.00 - 07.30
09.30 - 10.30
07.30 - 09.00
07.30 - 09.00
06.00 - 07.00
11.00 - 12.00
07.00 - 08.30
06.00 - 07.30
09.00 - 10.30
06.30 - 08.00
10.30 - 12.00
09.00 - 10.00

 சாந்திரமான சுபமகூர்த்த தினம்

ஆவணி(ஸ்ரீ விஜய) மாத விேசஷ தினங்கள்(வாக்கியப்படி)
அமாவாைச : 05.09.2013
சங்கடஹர ச ர்த்தி:24.08.2013
சுக்ல பிரேதாஷம்: 18.08.2013
க், யஜூர் உபாகர்மா : 20.08.2013
ேகாகுலாஷ்டமி : 28.08.2013
தி ேவாணம் விரதம்: 20.08.2013
ஆவணி லம் : 13.09.2013
இயற்ைக இடற்பா

ெபௗணர்மி : 20.08.2013
கி த்திைக : 28.08.2013 (உபவாஸம்
விநாயகர் ச ர்த்தி 09.09.2013
சஷ்டி:11.9.2013(உபவாஸம் ன்னாள்)
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 02.09.2013
சிவராத்திரி : 03.09.2013
சாம ேவத உபாகர்மா : 07.09.2013
காயத்ரி ெஜபம் : 21.08.2013
ஸ்ரீஜயந்தி பாஞ்சாரத்திரம் : 29.08.2013 ரிஷி பஞ்சமி : 10.09.2013
தி ேவாணம் பண்டிைக : 16.09.2013 (நிர்ணய விதிப்படி)

கால தகவல் ெதாடர் குறித்த - என

ன்னாள்)

ேபட்டி

சன் ெதாைலக்காட்சி ேபட்டி http://youtu.be/v4DYxapIHzQ

ெசன்ைன வாெனாலி ேபட்டி http://youtu.be/PxSo3bRNpoI

ஆவனி மாத வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena(IST)
நிகழ்

Phenomena

ேததி ேநரம்

குறிப்

நில அ கில் ேகட்ைட
சந்திரன் மிக்கு அன்ைம நிைல
னர் சம் அ கில் ெசவ்வாய்
நில
மகம் அ கில் தன்
தன் ெவளி ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைல
கு அ கில் நில
னர் சம் அ கில் நில
ெசவ்வாய் அ கில் நில
மகம் அ கில் நில
அமாவாைச
சித்திைர அ கில் சுக்கிரன்
தன் அ கில் நில
சித்திைர அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
சனி அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
நில அன்ைம நிைல

Antares in conjunction with Moon
Moon on at perigee
Pollux in conjunction with Mars
Full Moon
Regulus in conjunction with Mercury
Mercury in superior conjunction
Moon at apogee
Jupiter in conjunction with Moon
Pollux in conjunction with Moon
Mars in conjunction with Moon
Regulus in conjunction with Moon
New Moon
Spica in conjunction with Venus
Mercury in conjunction with Moon
Spica in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Moon
Moon at perigee

2013 Aug 15 22
2013 Aug 19 07
2013 Aug 19 17
2013 Aug 21 07
2013 Aug 23 22
2013 Aug 25 02
2013 Aug 31 05
2013 Aug 31 22
2013 Sep 1 21
2013 Sep 2 15
2013 Sep 4 20
2013 Sep 5 17
2013 Sep 5 19
2013 Sep 6 20
2013 Sep 8 20
2013 Sep 9 03
2013 Sep 9 23
2013 Sep 12 03
2013 Sep 15 22

7.00° South
362302.635 km
5.90° North
365341.930 km
1.39° South
1.76° North
404850.915 km
4.49° North
11.79° North
6.23° North
5.50° North
392299.849 km
1.78° South
4.71° North
0.77° South
0.43° North
2.36° North
7.23° South
367415.356 km

உதவி ெசய் ங்கள் - மஹாளய அமாவாைச - தானம்
மஹாளய அமாவாைச 4.10.2013 ெவள்ளி
ெபா
மக்கள் ஆதர டன் கடந்த
ஆண் கள் ேபாலேவ இந்த ஆண் ம்
மாளய அமாவாைச அன் ஆதரவற்ேறார்
இல்லத்தில் உள்ளவர்க க்கு (சுமார் 40
சிறார்கள் 15 ெபரியவர்கள் உட்பட) பலன்
ெப ம் வைகயில் கீழ்கண்ட ெபா ட்கைள
தானமாக தர திட்டமிட் ள்ேளாம்.
 பாதணி
 ேபார்ைவ
 பற்பைச
 ேசாப்
 அரிசி மற் ம் மளிைக ெபா ள்கள்
 த தவி ெபட்டி
 ெரயின் ேகாட்
தங்களாலான ெபா ள் உதவி (தானம் தர்மம்) ெசய்
ன்ேனார் வழிபா
தினத்தில் ண்ணியம் ெப ங்கள்.
கடந்த ஆண்

மஹாளய அமாவாைச ைகப்படங்கள் :

https://plus.google.com/photos/112292199305867435143/albums/5802136817079779249
மஹாளய பட்ச தினங்கள்- ரட்டாசி மாதம் ( தாைதயர் சிறப் வழிபாட்

நாட்கள்)

 மஹாபரணி 23.9.2013 திங்கள்
 மத்யாஷ்டமி 27.9.2013 ெவள்ளி
 ஏகாதசி 30.9.2013 திங்கள்
 கஜச்சாைய 2.10.2013 தன்

 வியதீபாதம் 26.9.2013 வியாழன்
 அவிதா நவமி 28.9.2013 சனி
 ஸன்யஸ்த மஹாளயம் 1.10.2013 ெசவ்வாய்
 சஸ்த்ரஹத மஹாளயம் 3.10.2013 வியாழன்

ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம்- பா

சரவண சர்மா

பைழய தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர். 98403 69677
Email: prohithar@gmail.com | Web: http://www.prohithar.com | www.thanigaipanchangam.com |
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