தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர் -ேஜாதிடர் -பஞ்சாங்க கண ணம்

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

ஐப்பசி(விஜய) மாத மடல் 2013 - Iyppaci Month Auspicious Details
ஐப்பசி மாத பிறப்
தி க்கணிதம்: 17.10.2013 வியாழன் பகல் 12:00 மணி அளவில் ரவி லா ராசி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி : 17.10.2013 வியாழன் இர 9:30 மணி அளவில் ரவி லா ராசி பிரேவஸம்
அன்னாபிேஷகம்: 18:10.2013 ெவள்ளி
ெபௗர்ணமி
ைமயாக வியாபித் ள்ள 18:10.2013 ெவள்ளி அன் மாைல சிவாலயங்களில் அன்னத்தால் தி ேமனிக்கு
அபிேஷக ஆராதைனகள் ெசய்யப்ப ம். அன் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்வ மிக ம் ண்ணியத்ைத த ம்
தன்வந்தரி ஜயந்தி 1.11.2013 ெவள்ளி
ச ர்தசி ன்னாள் அன்
உலக நண்ைமக்காக தி ப்பாற்கடலில் அமிர்தகலசத் டன் ேதான்றினார் விஷ்
ஸ்வ பமான
ஸ்ரீதன்வந்தரி பகவான் இன் அவரின் ஜயந்தி ெகாண்டாடப்ப கிற . இந்நாளில் வியாதிஸ்தரக்ள் தன்வந்தரி மந்திரத்ைத ஜபித்
பிரார்தைன ெசய்தல் நன்
நரக ச ர்தஸி குளியல் : 1.11.2013 ெவள்ளி இர க்கு பின்(ஆங்கிலப்படி 02.11.2013 அன்

அதிகாைல)

ச ர்தசி திதி ஆரம்பம் : 1.11.2013 இர 9:33(38:35)
டி : 2.11.2013 சனி இர 8:16
ெசன்ைன சூ.உ: 6:07
1.11.2013 அன் பகல் அகஸ் (பகல் ெபா
ேநரம்) 28:50 நாழிைக , இர அகஸ் = (60 நாழிைக - பகல் அகஸ் நாழிைக)= 31:10
இர அகஸ் தல் ஜாமம் டி 37:24, 2ம் ஜாமம் டி 41:18, 3ம் ஜாமம் டி 47:32, 4 ஜாமம் டி : 53:46

இரண்டாம் ஜாமத்திேலேய ச ர்தசி திதி வங்கி வி கிற . இதன் அடிப்படியில் ச ர்த்தசி 4ம் ஜாமத்தில்
ைமயாக இ க்கும்
காலேம(ஆங்கிலப்படி 2.11.2013 அதிகாைல) நரக ச ர்தசி ஆகும். இந்தகாலத்தில் தைலகுளித்தேல சிறந்தாதாகும்.
தீபாவளி: 2.11.2013 சனிக்கிழைம
சனிக்கிழைம அன் இர 8:16 வைர ச ர்தசி உள்ளதால் அன்
கைடபிடிக்க ம்
அமாவாைச ேநான் : 3.11.2013 ஞாயி - ேகதார ெகௗரி ேநான் , ல
இந்த ேநான்ைப 3.12.2013 ஞாயி அன் கைடபிடித்தல் நன்
தீபாவளி பைடயல்:
மகிழ்ச்சியான தீபாவளிைய
ன்ேனார்க டன் ேசர்ந்
அமாவாைசக்கு ன்கூட்டி கைடபிடித்தலாகும். இந்த ஆண்
அமாவாைச திதி: 3.11.2013 ஞாயி

தீபாவளி மற் ம் ச ர்தசி ேநான் (தீபாவளி ேநான் )

மி ேநான்

ெசய்வதற்கு ஒப்பான ஒன்ேற தீபாவளி பைடயல் இைத தீபாவளி
தீபாவளி பைடய க்கு உகந்த நாட்கள். அக்ேடாபர் 27, 28, 30,31

எம

திைய 5.11.2013 ெசவ்வாய் (சேகாதரர் நலம் ேவண்டி சிவ வழிபா )
ஸ்ரீய ைன யமதர்மராஜைன அண்ணன் நல க்காக வழிபட்ட நாள். இத்தினத்தில் யமைன வீட்டிற்கு வி ந் ண்ண
அைழப்பதாகும். காைலயில் எ ைம மாட்டிற்கு ஊறைவத்த ேகா ைம தவி , ெவல்லம், அகத்திகீைர, எள் கலந் உணவாக அளித்
சேகாதரர்கள் நல டன் ஆ
டன் இ க்க பிரார்த்தைன ெசய்வதாகும். அன் சிவைன வழிபட் , மி த் ஞ்ச மந்திரம் ஜபித்தல்
நன்
ஸ்கந்த சஷ்டி 8.11.2013 ெவள்ளி சூரசம்ஹாரம்
இந்த ஆண் திதி காலம் குைறவால் கந்த சஷ்டி 5 நாட்களில் நிைறவைடகிற . சிலர் அமாவாைச அன் மாைல தல் நாளாக
ெகாண்
ஸ்கந்தசஷ்டி
ைஜகைள
வக்குவார்கள், 8.11.2013 ெவள்ளி அன்
ைமயாக கார்தீக - சுத்த சஷ்டி
வியாபித் ள்ள மிக ம் சிறப்பானதாகும். அன் ஸ்கந்த சஷ்டி விரதம், சஷ்டி ைஜ ெசய்ய உகந்த நாளாகும்.
கார்தீக தீபம்
பரணீ தீபம் : ஐப்பசி மாத இ தி நாளான 16.11.2013 சனி அன் இர பரணி நட்சத்திரம் உள்ள தினேம பரணீதீபம் ஏற்ற உகந்த
நாளாகும்
சர்வாலய தீபம்(அண்ணாமைல தீபம்) 17.11.2013 ஞாயி அன் சூரிய அஸ்தமன ேவைள ம், சந்திேராதயத்தி ம் ெபௗர்ணமி
மற் ம் கார்திைக நட்சத்திரம் உள்ளதால் இன் இல்லங்கள் சர்வ ஆலயங்களி ம் கார்திைக தீபம் ஏற்றிவழிபட உகந்த நாளாகும்.

ர்வீக கிராமத் ேகாவி க்கு ஒ மாத மின்கட்டணத்ைத ெச த்தி
மாதம்
வ ம் தீபம் ஏற்றிய பலைன ெப ங்கள்
ஐப்பசி மாதம் (விஜய வ டம்) சுப நாட்கள் விளக்கம்
ஐப்பசி 01 ெவள்ளி 18.10.2013 அன்னாபிேஷகம்
நாள்
வ ம் நன் .
ஐப்பசி 06 தன் 23.10.2013
அதிகாைல 04:30 தல் 06:00 வைர
கிரஹப்பிரேவஸம் நன் . (சூரிய உதயம் பின் கரி நாள்)
ஐப்பசி 07 வியாழன் 24.10.2013
அதிகாைல 04:30 தல் 06:00 வைர
கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நன் .
(சூரிய உதயம் பின் மரண ேயாகம்)

ஐப்பசி 11 திங்கள் 28.10.2013 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: காைல 6: 50 தல் காைல 8:20 வைர

கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் உகந்த நாள், ேநரம்.(பிரம்ம

ஐப்பசி 27 தன் 13.11.2013 சுபதினம்
காைல 9 மணி தல் நாள்
வ ம் நன்
ஐப்பசி 28 வியாழன் 14.11.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
ஐப்பசி 29 ெவள்ளி 15.11.2013 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

கூர்த்தம் மற் ம் அஷ்டம சுத்தி அடிப்பைடயில்)

காைல 6-8
அதிகாைல 4:30-6
அதிகாைல 4:30-6
அதிகாைல 4:30-6, 5:30-7, பகல் 9:30-10:30
அதிகாைல 4:45 - 6, பகல் 9 - 10:30
பகல் 9 - 10:30
அதிகாைல 4:15 - 6, பகல் 8:30 - 10:00
அதிகாைல 4:15 - 6, பகல் 8:30 - 10:00

மி ைஜ, தளம் ேபாட, தைலவாசல் நி த்த
18.10.2013 ெவள்ளி
28.10.2013 திங்கள்
01.11.2013 ெவள்ளி
07.11.2013 வியாழன்
13.11.2013 தன்
14.11.2013 வியாழன்
15.11.2013 ெவள்ளி

தி

ஐப்பசி 21 வியாழன் 07.11.2013 சுக்ல ச ர்த்தி, சுபதினம்
அதிகாைல 04:30 கணபதி ேஹாமம் நன்
மதியம் 01:30 மணி வைர நன் .
ஐப்பசி 22 ெவள்ளி 08.11.2013
கந்தசஷ்டி, சூரசம்ஹாரம்

ஐப்பசி 08 ெவள்ளி 25.10.2013
மாைல 04:30 மணி ேமல் நன்
நிச்சய தாம் லம், அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட் .

18.10.2013 ெவள்ளி
23.10.2013 தன்
24.10.2013 வியாழன்
01.11.2013 ெவள்ளி
07.11.2013 வியாழன்
13.11.2013 தன்
14.11.2013 வியாழன்
15.11.2013 ெவள்ளி

ஐப்பசி 15 ெவள்ளி 01.11.2013 சுபதினம்
நாள்
வ ம் நன்
அதிகாைல கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .

ைஜ உகந்த ேநரம்.

காைல 6-8, 10:15 - 10:30, பகல் 12 - 12:20, பிற்பகல் 2:20 - 3
வாஸ் நாள் - வாஸ் ேநரம்: காைல 6: 50 தல் காைல 8:20 வைர
காைல 5-7, பகல் 9:30-10:30
அதிகாைல 4:45 - 6, பகல் 9 - 10:30, பிற்பகல் 1 - 1:30
அதிகாைல 4:30 - 6, பகல் 9 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - 2:15
அதிகாைல 4:15 - 6, பகல் 8:30 - 10:30, பகல் 12:30 - 1:15
அதிகாைல 4:15 - 6, பகல் 8:30 - 10:00, பகல் 12:30- 2:15

டி இறக்கம், காதணி குத்தல், உகந்த ேநரம்.
18.10.2013 ெவள்ளி
25.10.2013 ெவள்ளி
01.11.2013 ெவள்ளி
07.11.2013 வியாழன்
13.11.2013 தன்
14.11.2013 வியாழன்
15.11.2013 ெவள்ளி

காைல 6-8, 10:15 - 10:30, பகல் 12 - 12:20, பிற்பகல் 2:20 - 3
மாைல 5 - 6
காைல 5-7, பகல் 9:30-10:30, மாைல 5 - 6
பகல் 9 - 10:30, பிற்பகல் 1 - 1:30
பகல் 9 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - 2:15, மாைல 4 - 5:30
பகல் 8:30 - 10:30, பகல் 12:30 - 1:15, மாைல 4 - 5:30
பகல் 8:30 - 10:00, பகல் 12:30- 2:15, மாைல 4:30-5:30

நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா, ெபண் பார்த்தல் (வரன் பார்த்தல்) இர

25.10.2013 ெவள்ளி
13.11.2013 தன்

சாந்தி

01.11.2013 ெவள்ளி மாைல 5 - 6, 6-7
14.11.2013 வியாழன் மாைல 4 - 5:30, 6 -7:30

6 - 7:30 மணி வைர
15.11.2013 ெவள்ளி

கூர்த்தம் உகந்த ேநரம் (இர )

18.10.2013 ெவள்ளி 9:30-11:30,
14.11.2013 வியாழன்8 -9:45

01.11.2013 ெவள்ளி 8:30-10:30
15.11.2013 ெவள்ளி 8 - 9:30

13.11.2013 தன் 8 - 9:45

தாைதயர் வழிபா நாட்கள்
ணித நதி மற் ம் ணித ஸ்தலங்கள் தானம், தர்பணம், திலேஹாமம், பித் ேதாஷ நிவர்த்தி ெசய்ய உகந்த நாட்கள்
அக்ேடாரபர்: 18, 19, 21, 27, 28, 30, 31,
நவம்பர்: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16
ஐப்பசி தி மண கூர்த்த நாட்கள்
15
ெவள்ளி
01.11.2013
21
வியாழன்
07.11.2013
27
தன்
13.11.2013
28
வியாழன்
14.11.2013
29
ெவள்ளி
15.11.2013

ேதய்
வளர்
வளர்
வளர்
வளர்

திரிேயாதசி
ச ர்த்தி
ஏகாதசி
வாதசி
திரிேயாதசி

 27 அன்

காைல 8:27 ேமல் உத்திரட்டாதி உள்ள

அஸ்தம்
லம்
உத்திரட்டாதி
ேரவதி
ேரவதி

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

லாம்
வி ட்சிக
த ர்
த ர்
வி ட்சிக

06.00 - 07.30
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
06.00 - 08.00

விரத நாட்கள்
ெபௗர்ணமி, கிரிவலம் 18.10.2013
கி த்திைக
21.10.2013
சங்கடஹர ச ர்த்தி
22.10.2013
கி ஷ்ண ஏகாதசி
30.10.2013
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 01.11.2013
சிவராத்திரி
01.11.2013
அமாவாைச
03.11.2013
எம விதிைய
05.11.2013
சுக்ல ச ர்த்தி
07.11.2013
(தி க்கணிதப்படி 06.11.2013)

ஐப்பசி லம்
அன்னாபிேஷகம்

07.11.2013
18.10.2013 ெவள்ளி

சஷ்டி (சூரசம்ஹாரம்)
தி ேவாணம் விரதம்
சுக்ல ஏகாதசி
சுக்ல பிரேதாஷம்
கிரிவலம்

கார்திைக தீபம்
பரணி தீபம் : 16.11.2013 சனி
சர்வாலய தீபம்,கார்தீைக தீபம் :17.11.2013
பாஞ்சாரத்திர தீபம் : 18.11.2013 திங்கள்

தீபாவளி
நரக ச ர்தசி 02.11.2013 சனி
(ஆங்கிலப்படி சூரிய உதயம் ன்னர்)
(தமிழ்ப்படி ஐப்பசி 15 ெவள்ளி நள்ளிர க்குப்பின்)
ச ர்தசி ேநான்
01.11.2013
ேகதார ெகௗரி(தீபாவளி ேநான் ) 02.11.2013

08.11.2013
10.11.2013
13.11.2013
15.11.2013
16.11.2013

A Total eclipse in the umbra.
B Annular eclipse in the antumbra.
C Partial eclipse in the penumbra

கிரஹணங்கள்(இந்தியாவில் ெதரியா )
றநிழல் சந்திர கிரஹணம்(Penumbral Lunar Eclipse) 18.10.2013 - பரிமாணம் 0.756 சர்வேதச ேநரம் 19.51
இ
றநிழலால் ஏற்ப கிற இதனால் கிரஹண அ ஷ்டானமில்ைல
பகுதி & குைற சூரிய கிரஹணம்(Hybrid Solar Eclipse) 03.11.2013 - பரிமாணம் - 1.017 - சர்வேதச ேநரம் 08:47
சர்வேதச ேநரம் வக்கம் 11:05 உச்சம்: 12:47 டி 14:28
இந்திய ேநரம் வக்கம் 16:35 உச்சம்: 18:17 டி 19:58
கிரஹணம் ெதரி ம் இடங்கள்: ஆப்பிரிக்காவின் ெப ம்பகுதி, ெதன்அெமரிக்காவின் வடபகுதி, ேமற்கிந்திய தீ கள்
பரிகார நட்சத்திரங்கள்: சித்திைர, சுவாதி, விசாகம், சதயம், தி வாதிைர.
சந்திரன் நிஜேக
ள்ளியில் (Moon at Descending True Node)19.10.2013 சர்வேதச ேநரம் 17:47
சந்திரன் நிஜராகு ள்ளியில் (Moon at Ascending True Node) 03.11.2013 சர்வேதச ேநரம் 02:52
வானியல் நிகழ்

இந்திய ேநரப்படி

ேகட் ைட அருகில் சுக் கிரன்

Antares in conjunction with Venus

2013 Oct 16 21

1.55° South

முழு நிலவு

Full Moon

2013 Oct 19 05

385703.715 km

ேராஹினி அருகில் நிலவு

Aldebaran in conjunction with Moon

2013 Oct 22 18

2.64° South

ெதாைலவு நிைலயில் நிலவு

Moon at apogee

2013 Oct 25 20

404523.335 km

குரு அருகில் நிலவு

Jupiter in conjunction with Moon

2013 Oct 26 04

5.09° North

புணர்பூசம் அருகில் நிலவு

Pollux in conjunction with Moon

2013 Oct 26 13

12.05° North

சனி அருகில் புதன்

Saturn in conjunction with Mercury

2013 Oct 29 03

4.10° North

புதன் அருகில் சனி

Mercury in conjunction with Saturn

2013 Oct 29 03

4.10° South

மகம் அருகில் நிலவு

Regulus in conjunction with Moon

2013 Oct 29 13

5.65° North

ெசவ்வாய் அருகில் நிலவு

Mars in conjunction with Moon

2013 Oct 30 06

6.44° North

ெவள்ளி மீஉயர் நிைல(கிழக் கு)Venus at greatest elongation

2013 Nov 1 13

47.1° East

புதன் உட் புற சூரிய ேசர்ைக Mercury in inferior conjunction

2013 Nov 2 02

0.52° South

சித் திைர அருகில் நிலவு

2013 Nov 2 12

0.83° South

Spica in conjunction with Moon

புதன் அருகில் நிலவு

Mercury in conjunction with Moon

2013 Nov 3 12

0.02° South

அமாவாைச

New Moon

2013 Nov 3 18

370497.668 km

சனி அருகில் நிலவு

Saturn in conjunction with Moon

2013 Nov 4 00

1.58° North

ேகட் ைட அருகில் நிலவு

Antares in conjunction with Moon

2013 Nov 5 16

7.39° South

நிலவு அண்ைமநிைலயில்

Moon at perigee

2013 Nov 6 15

365391.370 km

சனி அருகில் சூரியன்

Saturn in conjunction with Sun

2013 Nov 6 18

2.12° North

சுக் கிரன் அருகில் நிலவு

Venus in conjunction with Moon

2013 Nov 7 06

8.01° South

November 3 - Hybrid Solar Eclipse. A hybrid
solar eclipse occurs when the Moon is almost too
close to the Earth to completely block the Sun.
This type of eclipse will appear as a total eclipse
to some parts of the world and will appear
annular to others. The eclipse path will begin in
the Atlantic Ocean off the eastern coast of the
United States and move east across the Atlantic
and across central Africa.
October 18 - Penumbral Lunar Eclipse. A
penumbral lunar eclipse occurs when the Moon
passes through the Earth's partial shadow, or
penumbra. During this type of eclipse the Moon
will darken slightly but not completely. The
eclipse will be visible throughout most of the
world except for Australia and extreme eastern
Siberia.
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