ஆவணி மாத மடல் (ஜய வ டம் - 2014)
ஆவணி மாத பிறப்
தி க்கணிதம் : ஞாயி
வாக்கியம்
: ஞாயி

17.8.2014 காைல 6:14 அளவில் சிம்ம ரவி பிரேவஸம்
17.8.2014 பகல் 3:43 அளவில் சிம்ம ரவி பிரேவஸம்

விநாயகர் ச ர்த்தி 29.8.2014 ெவள்ளி
வழிபா ேநரம்:
லக்ன அடிப்பைடயில்
காைல 7:15 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர
நன்பகல் 12 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர
ேஹாைர அடிப்பைடயில்
காைல 7:15 மணி தல் பகல் 9 மணி வைர
பிற்பகல் 1 மணி தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர
சந்திர உதயம் காைல 8:39 மணிக்கு பின்னர் வழிப தல் மிக ம் நன்
சுபநாள் விளக்கம்
ஆவணி 04 தன் 20.8.2014
அதிகாைல தல் மாைல 3:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ஆவணி 20 ெவள்ளி 05.9.2014
பிற்பகல் 4:30 மணிக்கு ேமல் அைனத்
நன் .

ஆவணி 05 வியாழன் 21.8.2014
மாைல 6 மணி ேமல் நன் .

ஆவணி 22 ஞாயி 07.9.2014
அதிகாைல தல் காைல 9:15 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ஆவணி 06 ெவள்ளி 22.8.2014 வாஸ் நாள்
அதிகாைல தல் 10:30 மணி வைர மற் ம் மாைல 6
மணிக்கு ேமல் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
வாஸ் ேநரம்: பிற்பகல் 2:21 தல் பிற்பகல் 3:51 வைர
ஆவணி 11 தன் 27.8.2014
காைல 9 மணி ேமல் நாள்
ெசய்ய நன் .

வ ம் அைனத்

சுபங்கள்

ஆவணி 12 வியழான் 28.8.2014
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 வைர கிரஹப்பிரேவசம்,
கணபதி ேஹாமம் நன் .
பகல் 11:30 மணி ேமல் நாள்
வ ம் நன் .
ஆவணி 13 ெவள்ளி 29.8.2014 விநாயகர் ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .
ஆவணி 15 ஞாயி 31.8.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர நன் .
ஆவணி 16 திங்கள் 01.9.2014
மாைல 6 மணி ேமல் நன் .

ஆவணி 19 வியாழன்04.9.2014 சுபதினம்
அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவசம் நன் .
அதிகாைல தல் மாைல 4 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சுபங்கள் ெசய்ய

ஆவணி 23 திங்கள் 08.9.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

ஆவணி 24 ெசவ்வாய் 09.9.2014
மஹாளய பட்சம் வக்கம்
ஆவணி 25 தன் 10.9.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

ஆவணி 26 வியாழன் 11.9.2014
நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 27 ெவள்ளி 12.9.2014
அதிகாைல தல் மாைல 7:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்
ஆவணி 29 ஞாயி 14.9.2014
இர 7:30 - 8 நிச்சிய தாம் லம் நன் .
ஆவணி 30 திங்கள் 15.9.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

குறியிட்ட மகாளயபட்ச நாட்களில் சுபம் ெசய்பவர்கள்
தவறாமல் ேவதபாட சாைல அல்ல
திேயார் இல்லத்தில்
அன்னதானம் ெசய்ய ம்

ஸ்ரீ ஜயந்தி 19.8.2014 ெசவ்வாய்
இந்த ஆண் ஸ்ரீ ஜயந்தி 19.8.2014 ெசவ்வாய் அன் வ கிற ஆயி ம் ைவகானஸம், பாஞ்சாரத்திரம் ஆகிய ைறகளில்
வாக்கிய மற் ம் தி க்கணித ைறகளில் ேததி மாற்றம் உள்ள எனேவ ைவஷ்ணவ மதாச்சாரியார்கள் ஆேலாசைனப்படி ஸ்ரீ ஜயந்தி
கைடபிடிக்க ம்.
மாைல ேநர சுபநாள்
21.8.2014
22.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
01.9.2014
05.9.2014

வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
வியாழன்
திங்கள்
ெவள்ளி

08.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
14.9.2014
15.9.2014

திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி (இர
திங்கள்

07.9.2014
08.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
12.9.2014
15.9.2014

ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்

7:30 - 8)

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
20.8.2014 தன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி
31.8.2014 ஞாயி
4.9.2014 வியாழன்
7.9.2014 ஞாயி
8.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
12.9.2014 ெவள்ளி
15.9.2014 திங்கள்

அதிகாைல 3:30-5:45, காைல 9-11:45
அதிகாைல 3:30-5:30, காைல 7:45-10:30
காைல 9-11:30
அதிகாைல 3:30-5, பகல் 11-1:30
அதிகாைல 3:30-5, காைல 7:15-10:30
காைல 7 தல் பகல்12 வைர
காைல 7:30 தல் பகல் 1வைர
காைல 6:30 தல் பகல் 9:15 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-10:30
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-12
காைல 7:30- பகல் 12:30 வைர
காைல 8:30-10:30
காைல 6:30-7:30, பகல் 10:15-10:30

கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்
20.8.2014
22.8.2014
27.8.2014
28.8.2014
29.8.2014
31.8.2014
04.9.2014

தன்
ெவள்ளி
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
ஞாயி
வியாழன்

விரதாதி நாட்கள்
கி த்திைக 18.8.2014 திங்கள்
ேகாகுலாஷ்டமி 17.8.2014 ஞாயி
ஸ்ரீ ஜயந்தி
19.8.2014 ெசவ்வாய்
வாஸ் நாள் 22.8.2014 ெவள்ளி
விநாயகர் ச ர்த்தி 29.8.2014 ெவள்ளி
ஆவணி லம் 04.9.2014 வியாழன்
ரிஷி பஞ்சமி 30.8.2014 சனி
தி ேவாணம் (ஒனம் பண்டிைக) 07.9.2014
அனந்த விரதம் 08.9.2014 திங்கள்
க் உபாகர்மா 07.9.2014 ஞாயி
கி த்திைக விரதம் 17.8.2014 ஞாயி
கி த்திைக (ேகாவில்) 18.8.2014 திங்கள்
தாைதயர் வழிபா

கி ஷ்ண ஏகாதசி 21.8.2014 வியாழன்
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 22.8.2014 ெவள்ளி
மாத சிவராத்திரி 23.8.2014 சனி
ேசாம வார அமாவாைச 25.8.2014 திங்கள்
சுக்ல சஷ்டி 31.8.2014 ஞாயி
சுக்ல ஏகாதசி 05.9.2014 ெவள்ளி
சனி பிரேதாஷம் 06.9.2014 சனி
ெபௗர்ணமி 08.9.2014 திங்கள்
சங்கடஹர ச ர்த்தி 12.9.2014 ெவள்ளி
கி த்திைக 14.9.2014 ஞாயி

ஞாயி

நாட்கள் (பி ர் ைஜ, ணித பயனம்)

ஆகஸ்ட்: 17, 21, 22, 23, 25, 26,

ெசப்டம்பர்2, 3, 5, 8, 9

தல்16 வைர

மஹாைளய பட்சம்
மஹாளய பட்சம் வக்கம் 09.9.2014 ெசவ்வாய்
மஹாபரணி 13.9.2014 சனி
மஹாஷ்டமி 16.9.2014 ெசவ்வாய்
வியதீபாத சிரா 17.9.2014 தன்
அவிதா நவமி 17.9.2014 தன்

ஏகாதசி 19.9.2014 ெவள்ளி
சன்யஸ்த 20.9.2014 சனி
கஜசாைய 21.9.2014 ஞாயி
சஸ்ரஹத 22.9.2014 திங்கள்
மஹாளய அமாவாைச 23.9.2014

ெசவ்வாய்

அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்
20.8.2014 தன்
21.8.2014 வியாழன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி
31.8.2014 ஞாயி
1.9.2014 திங்கள்
4.9.2014 வியாழன்
7.9.2014 ஞாயி
8.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
12.9.2014 ெவள்ளி
15.9.2014 திங்கள்

அதிகாைல 3:30-5:45, காைல 9-11:45, மாைல 3:40-5:45, இர 9:30-11
இர 9:30-11
அதிகாைல 3:30-5:30, காைல 7:45-10:30, இர 9:30-11
காைல 9-11:30, இர 9:30-10:30
அதிகாைல 3:30-5, பகல் 11-1:30, இர 9-10:30
அதிகாைல 3:30-5, காைல 7:15-10:30, பகல் 12-1:30, இர 9-10:30
காைல 7 தல் பகல்12 வைர, இர 10:30-11:30
இர 10:30-11:30
காைல 7:30 தல் பகல் 1வைர
காைல 6:30 தல் பகல் 9:15 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-10:30, இர 10:30-11:30
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-12, இர 10-11:30
காைல 7:30- பகல் 12:30 வைர, இர 9-10:30
காைல 8:30-10:30, பகல் 12-12:30 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 10:15-10:30, 12-12:20, இர 10-11:30

சீமந்தம்
20.8.2014 தன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி
31.8.2014 ஞாயி
4.9.2014 வியாழன்
7.9.2014 ஞாயி
8.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
12.9.2014 ெவள்ளி
15.9.2014 திங்கள்

காைல 9-11:45, மாைல 3:40-5:45
காைல 7:45-10:30
காைல 9-11:30
பகல் 11-1:30
காைல 7:15-10:30, பகல் 12-1:30
காைல 7 தல் பகல்12 வைர
காைல 7:30 தல் பகல் 1வைர
காைல 6:30 தல் பகல் 9:15 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-10:30
பகல் 9-12
காைல 7:30- பகல் 12:30 வைர, இர 9-10:30
காைல 8:30-10:30, பகல் 12-12:30 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 10:15-10:30, 12-12:20

தளம் ேபாட , வணிகப்பணி, வாகனம் வாங்க, கா
20.8.2014 தன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி
31.8.2014 ஞாயி
4.9.2014 வியாழன்
7.9.2014 ஞாயி
8.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
12.9.2014 ெவள்ளி
15.9.2014 திங்கள்

குத்தல்

காைல 9-11:45, மாைல 3:40-5:45
காைல 7:45-10:30
காைல 9-11:30
பகல் 11-1:30
காைல 7:15-10:30, பகல் 12-1:30
காைல 7 தல் பகல்12 வைர
காைல 7:30 தல் பகல் 1வைர
காைல 6:30 தல் பகல் 9:15 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-10:30
காைல 6:30-7:30, பகல் 9-12
காைல 7:30- பகல் 12:30 வைர
காைல 8:30-10:30, பகல் 12-12:30 வைர
காைல 6:30-7:30, பகல் 10:15-10:30, 12-12:20

விநாயகர் ச ர்த்தி அன் விநாயகர் வழிபாேட க்கியமான அன் தி மணம், கிரஹப்பிரேவஸம் நடத் வதால் விைலவாசி ஏற்றம்
ஏற்பட்
ஏைழ இந் க்கள் விநாயகர் ச ர்த்திைய அதிகம் ெச
ெசய்
வழிபட ேவண்டிய சூழல் ஏற்ப கிற . ேம ம் வ ைக
த பவர்க ம் விநாயகர் வழிபாட்ைட நடத் வ
கடினமாகிற . எனேவ விநாயகர் ச ர்த்தி நாளில் கிரஹப்பிரேவஸம், தி மணம்
தவிற்ப்ேபாம்.

சாந்தி

கூர்த்தம்

20.8.2014 தன்
21.8.2014 வியாழன்
22.8.2014 ெவள்ளி
27.8.2014 தன்
28.8.2014 வியாழன்
29.8.2014 ெவள்ளி

இர
இர
இர
இர
இர
இர

சுப
4
6
11
13
15
19
22
23
25
26
27
30

20.08.2014
22.08.2014
27.08.2014
29.08.2014
31.08.2014
04.09.2014
07.09.2014
08.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
15.09.2014

கூர்த்த நாள்
தன்
ெவள்ளி
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்

31.8.2014 ஞாயி
1.9.2014 திங்கள்
8.9.2014 திங்கள்
10.9.2014 தன்
11.9.2014 வியாழன்
15.9.2014 திங்கள்

9:30-11
9:30-11
9:30-11
9:30-10:30
9-10:30
9-10:30

ேத.தசமி
ேத. வாதசி
வ. விதிைய
வ.ச ர்த்தி
வ.ஷஷ்டி
வ.தசமி
வ.திரிேயாதசி
வ.ச ர்தசி
ேத. விதிைய
ேத.தி திைய
ேத.ச ர்த்தி
ேத.சப்தமி

மி கசீ ஷம்
னர் சம்
உத்தரம்
அஸ்தம்
சுவாதி
லம்
தி ஓணம்
சதயம்
உத்திரட்டாதி
ேரவதி
அசுவினி
ேராகிணி

சி
சி
அ
அ
சி
சி
அ
சி
சி
சி
அ
அ

இர
இர
இர
இர
இர
இர

10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10-11:30
9-10:30
10-11:30

கன்னி
சிம்மம்
லாம்
லாம்
சிம்மம்
லாம்
கன்னி
லாம்
லாம்
லாம்
லாம்
சிம்மம்

09:00 - 10:00
06:00 - 07:30
10:00 - 11:00
09:30 - 10:30
06:00 - 07:00
09:00 - 10:30
06:00 - 07:30
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:30
08:30 - 10:00
04:30 - 06:00

வானியல் தகவல்

நிகழ்

கு சுக்கிரன் ேசர்ைக
ேராகினி நில ேசர்ைக
ணர் சம் நில ேசர்ைக
கு நில ேசர்ைக
சுக்கிரன் நில ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைலயில்
மகம் நில ேசர்ைக
அமாவாைச
தன் நில ேசர்ைக
சனி ெசவ்வாய் ேசர்ைக
சித்திைர நில ேசர்ைக
சனி நில ேசர்ைக
ெசவ்வாய் நில ேசர்ைக
ேகட்ைட நில ேசர்ைக
மகம் சுக்கிரன் ேசர்ைக
நில அன்ைம நிைலயில்
நில
ேராகினி நில ேசர்ைக

ேததி

2014 Aug 18
2014 Aug 19
2014 Aug 22
2014 Aug 23
2014 Aug 24
2014 Aug 24
2014 Aug 25
2014 Aug 25
2014 Aug 27
2014 Aug 27
2014 Aug 30
2014 Sep 1
2014 Sep 1
2014 Sep 2
2014 Sep 5
2014 Sep 8
2014 Sep 9
2014 Sep 15

ேநரம் குறிப்

10
00
17
22
11
12
18
20
11
19
01
00
05
14
18
09
07
07

0.20° South
1.61° South
11.96° North
5.45° North
5.69° North
406504.660 km
4.60° North
405907.678 km
3.36° North
3.56° North
2.53° South
0.36° South
4.13° South
8.57° South
0.78° South
358437.225 km
359180.602 km
1.43° South

மன்மத வ

டம் (2015-16)

ஸ்ரீதணிைக தி

க்கணித பஞ்சாங்கம்

விைரவில் இைணயத்தில் இலவசமாக ெவளியிடப்ப ம்
www.thanigaipanchangam.com

