ரட்டாசி ௴ (ஜய ௵) மடல்
ரட்டாசி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி 17.9.2014 தன் காைல 6:12 மணி அளவில் கன்னி ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி 17.9.2014 தன் அன் மாைல 4:26 மணி அளவில் கன்னி ரவி பிரேவஸம்
நவராத்திரி ஆரம்பம்: 25.9.2014 வியாழன்
சூரிய உதயத்தில் பிரதைம உள்ள நாேள சாஸ்திரப்படி நவராத்திரி ைஜ

வங்கும் நாளாகும்.

ெகா

ெபாம்ைமகைள அ க்க உகந்த ேநரம்
ன்னாள் தன் அன் பகல் 11:43 மணிக்கு ேமல் அமாவாைச டிந்த பின்னர் இராகு காலம் கழித்
மாைல 3 மணிக்கு ன்னர் அல்ல இர 9:30 -10:00 மணிக்கு ன்னர் ெகா ெபாம்ைமகைள அ க்க

பகல் 1:30 மணி ேமல் வங்கலாம்.

சரஸ்வதி ஸ்தாபனம்: 1.10.2014 தன்
ர்காஷ்டமி, மஹா நவமி, சரஸ்வதி ைஜ,ஆ த ைஜ : 2.10.2014 வியாழன்
வாக்கியப்படி ஸ்மார்த விஜய தசமி 3.10.2014 ெவள்ளி
தி க்கணிதப்படி ஸ்மார்த விஜயதசமி 4.10.2014 சனி
ைவஷ்ணவ ைறப்படி
ைவஷ்ணவ சரஸ்வதி ைஜ, ைவஷண்வ மஹா நவமி, ைவஷ்ணவ ஆ த ைஜ 3.10.2014 ெவள்ளி
ைவஷ்ணவ விஜயதசமி 4.10.2014 சனி
வசதி பைடத்தவர்கள் ஆ த ைஜ அன் கிராமத்தில் சுயெதாழில் ெசய்பவர்க க்கு ெதாழில் க விகைள தானமாக தரலாம்
(உதாரணம் : கிராமத் வண்ணார்க க்கு இஸ்திரி ெபட்டி, ஏைழ ெபண்க க்கு ைதயல் இயந்திரம் )
மங்கள சஷ்டி
ெசவ்வாய் அன் சஷ்டி வ வ தி
க க்கு மிக ம் விேசஷமான . ெசவ்வாய் ேதாஷம் உைடயவர்கள், ெதாழில் ேபாட்டி,
ேவைலயிடத்தில் ெதால்ைல, எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க, ேநாய் நீங்க
கைன சுப்ரமண்ய திரிசதி அர்ச்சைன ெசய் வழிபடமிக ம்
உகந்த நாள். அன் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் வரம் ப ப் தானம் ெசய்தல் நன்
மஹாைளய பட்சம்:
தாைதயர் வழிபாட்டிற்கு மிக ம் உகந்த காலமான இந்நாளில் தானம், தர்பணம், பிண்ட ைஜ ெசய்
காலம் ெசன்ற
ன்ேனார்களின் ஆசிைய ெப வ நன் . தவறாமல் இக்காலத்தில் தின ம் பசுவிற்கு ேகா ைம தவி , அகத்திகீைர த தல்
நன் . இத்தினங்களில் ேவத பாட சாைலக்கு அரிசி மளிைக ெபா ள் வழங்குவ ம் மிக ம் ண்ணியம் த ம்.
அமாவாைச தர்பணம் ெசய்ய ராகு காலம், எமகண்டம் பார்க்கேவண்டியதில்ைல.
மஹாஷ்டமி
அவிதா நவமி
சன்யஸ்த
சஸ்ரஹத

16.9.2014
17.9.2014
20.9.2014
22.9.2014

ெசவ்வாய்
தன்
சனி
திங்கள்

வியதீபாத சிரா 17.9.2014
தன்
ஏகாதசி
19.9.2014 ெவள்ளி
கஜசாைய
21.9.2014 ஞாயி
மஹாளயம் அமாவாைச 23.9.2014 ெசவ்வாய்

சனி - தி ேவாணம் - ஏகாதசி
சனிக்கிழைம அன் தி ேவாண ம், ஏகாதசி ம் இைணந் வ வ மகாவிஷ்
கல்வியில் சிறக்க அன் மாைல ெப மாள் ேகாவில் ெசன் வழிப வ நன் .

விற்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும் . மாணவர்கள்

மாைல ேநர சுபநாட்கள்
18.9.2014 வியாழன்
03.10.2014 ெவள்ளி

25.9.2014 வியாழன்
05.10.2014 ஞாயி

26.9.2014 ெவள்ளி
09.10.2014 வியாழன்

29.9.2014 திங்கள்
13.10.2014 திங்கள்

கணபதி ேஹாமம்
18.9.2014
19.9.2014
21.9.2014

வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி

26.9.2014
28.9.2014
29.9.2014

ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்

01.10.2014 தன்
05.10.2014 ஞாயி
06.10.2014 திங்கள்

12.10.2014 ஞாயி
13.10.2014 திங்கள்
15.10.2014 தன்

சுபநாட்கள் விளக்கம்
ரட்டாசி 02 வியாழன் 18.9.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய
நன் ..

சுபம் நன்

ரட்டாசி 03 ெவள்ளி 19.9.2014
அதிகாைல 4½ - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய
நன் .

ரட்டாசி 17 ெவள்ளி 03.10.2014
காைல 10 மணிக்கு ேமல் இர 8 மணி வைர நன் .
ரட்டாசி 19 ஞாயி 05.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
மாைல 6 மணி தல் நள்ளிர வைர சுபம் ெசய்ய நன் .

ரட்டாசி 05 ஞாயி 21.9.2014
அதிகாைல தல் காைல 6 மணி நவக்கிரக பரிகார
ேஹாமம் - ைஜ ெசய்ய நன்

ரட்டாசி 20 திங்கள் 06.10.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 1:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ரட்டாசி 09 வியாழன் 25.9.2014
மாைல 3 மணிக்கு ேமல் நன் .
ரட்டாசி 10 ெவள்ளி 26.9.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

ரட்டாசி 23 வியாழன் 09.10.2014
மாைல 3 மணி ேமல் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ரட்டாசி 26 ஞாயி 12.10.2014
கி ஷ்ண பட்ச ச ர்த்தியில் அதிகாைல 4:30 - 6:00
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

ரட்டாசி 12 ஞாயி 28.9.2014
சுக்ல ச ர்த்தியில் அதிகாைல 4:30 - 6:00 கணபதி
ேஹாமம் ெசய்ய நன்

ரட்டாசி 27 திங்கள் 13.10.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய உகந்த நாள்.

ரட்டாசி 13 திங்கள் 29.9.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .

ரட்டாசி 29 தன் 15.10.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 கணபதி ேஹாமம் மட் ம் ெசய்ய
நன் . சூரிய உதயம் பின் கரிநாள்.

ரட்டாசி 15 தன் 01.10.2014

ரட்டாசி மாத
த.ேத
2
2
10
13
17
20
24
26
27

கூர்த்த நாள்

கிழைம
வியாழன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
ெவள்ளி
திங்கள்
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்

ஆ.ேத
18.09.2014
18.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
03.10.2014
06.10.2014
10.10.2014
12.10.2014
13.10.2014

திதி
ேத.தசமி
ேத.தசமி
வ.தி திைய
வ.பஞ்சமி
வ.தசமி
வ.திரிேயாதசி
ேத. விதிைய
ேத.ச ர்த்தி
ேத.பஞ்சமி

நட்
னர் சம்
னர் சம்
சித்திைர
அ ஷம்
உத்திராடம்
சதயம்
அசுவினி
ேராஹிணி
மி கசீ ஷம்

ேயா
அ
அ
சி
சி
சி
சி
அ
சி
அ

லக்
லாம்
வி ச்சி
வி ச்சி
வி ச்சி
வி ச்சி
லாம்
லாம்
த ஸ்
லாம்

அஷ்டம சுத்தியான ேநரம் (பத்திர பதி , வாகனம் வாங்க, பிரயாணம்)
18.9.2014 வியாழன்
25.9.2014 வியாழன்
26.9.2014 ெவள்ளி
29.9.2014 திங்கள்
03.10.2014 ெவள்ளி
06.10.2014 திங்கள்
09.10.2014 வியாழன்
12.10.2014 ஞாயி
13.10.2014 திங்கள்

: காைல 7:30 - பகல் 1:30, இர 9:30 - 11:30
: இர 9 - 10:30
: காைல 5:30 - பகல் 10:30, பகல் 12 - மாைல 3, இர 9:30 -10:30
: காைல 5:15 - 7:30 வைர, 9 -10:30, பகல் 12 - 3:30, இர 9 - 10:30.
: பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 3.
: அதிகாைல 4:45 - 7:30, காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1:30
: இர 8 - 10
: அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 8:30 - 12, பகல் 1:30 - 2:30, இர 8 - 9:30
: அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9 - 10:30, 12 - 2:30, இர 8 - 9:30

தாைதயர் வழிபா நாள்
ெசப்டம்பர்: 17 தல் 24 வைர, 27

அக்ேடாபர்: 1,2,4,8,10,12,15,16,17

ேநரம்
08:00 - 09:30
10:00 - 11:30
09:30 - 10:30
09:30 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
07:00 - 08:30
10:30 - 12:00
06:30 - 07:30

சாந்தி

கூர்த்த ேநரம்:

18.9.2014 வியாழன்
26.9.2014 ெவள்ளி
05.10.2014 ஞாயி
12.10.2014 ஞாயி

: இர
: இர
: இர
: இர

சீமந்தம் - கா குத்தல் - தி
18.9.2014 வியாழன்
26.9.2014 ெவள்ளி
29.9.2014 திங்கள்
03.10.2014 ெவள்ளி
06.10.2014 திங்கள்
12.10.2014 ஞாயி
13.10.2014 திங்கள்

9:30 - 11:30
9:30 -10:30
8 -10
8 - 9:30

25.9.2014 வியாழன்
29.9.2014 திங்கள்
09.10.2014 வியாழன்
13.10.2014 திங்கள்

: இர
: இர
: இர
: இர

9 - 10:30
9 - 10:30.
8 - 10
8 - 9:30

டி இறக்கம் நல்ல ேநரம்

: காைல 7:30 - பகல் 1:30
: காைல 5:30 - பகல் 10:30, பகல் 12 - மாைல 3
: காைல 5:15 - 7:30 வைர, 9 -10:30, பகல் 12 - 3:30,
: பகல் 10 - 10:30, நன்பகல் 12 - 3.
: அதிகாைல 4:45 - 7:30, காைல 9 - 10:30, பகல் 12 - 1:30
: அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 8:30 - 12, பகல் 1:30 - 2:30
: அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9 - 10:30, 12 - 2:30

விரதாதி நாட்கள்:
ஏகாதசி 19.9.2014 ெவள்ளி
மஹாைளய அமாவாைச 23.9.2014 ெசவ்வாய்
சுக்ல ச ர்த்தி 28.9.2014 ஞாயி
ஏகாதசி 4.10.2014 சனி
ேசாம சுக்ல பிரேதாஷம் 6.10.2014 திங்கள்
சங்கடஹர ச ர்த்தி 11.10.2014 சனி
நடராஜர் அபிேஷகம்: 7.10.2014 ெசவ்வாய் மாைல
ைவத்தி தி சிரார்தம்: 27.9.2014 சனி
வ்யதீபாத சிரார்தம்: 12.10.2014 ஞாயி

சிவராத்திரி 22.9.2014 திங்கள்
சந்திர தரிசனம் 25.9.2014 வியாழன்
சஷ்டி : 30.9.2014 ெசவ்வாய்
தி ேவாணம்: 4.10.2014 சனி
ெபௗர்ணமி 7.10.2014 ெசவ்வாய்
கி த்திைக 11.10.2014 சனி

வ்யதீபாத சிரார்தம்: 17.9.2014 தன்
லா வி
ண்ணியகாலம் 17.10.1014

வானவியல் நிகழ்
ணர் சம் நிலவின் அ கில்
கு நிலவின் அ கில்
நில ெதாைல நிைலயில்
சித்திைர தன் அ கில்
மகம் நிலவின் அ கில்
தன் மீ உயர்நிைல ேதாற்றம்
சமநாள்
சுக்கிரன் நிலவின் அ கில்
அமாவாைச நில
சித்திைர நிலவின் அ கில்
தன் நிலவின் அ கில்
ேகட்ைட அ கில் ெசவ்வாய்
சனி நிலவின் அ கில்
ேகட்ைட நிலவின் அ கில்
ெசவ்வாய் நிலவின் அ கில்
நில அன்ைம நிைலயில்
நில
ேராகினி நிலவின் அ கில்
ணர் சம் நிலவின் அ கில்
சித்திைர அ கில் தன்
தன் உள் ேசர்ைக
சுக்கிரன் தன் அ கில்

2014 Sep 19 00
2014 Sep 20 16
2014 Sep 20 20
2014 Sep 21 07
2014 Sep 22 01
2014 Sep 22 04
2014 Sep 23 08
2014 Sep 23 21
2014 Sep 24 12
2014 Sep 26 07
2014 Sep 26 15
2014 Sep 28 02
2014 Sep 28 10
2014 Sep 29 20
2014 Sep 29 23
2014 Oct 6 15
2014 Oct 8 16
2014 Oct 12 16
2014 Oct 16 07
2014 Oct 16 17
2014 Oct 17 02
2014 Oct 17 13

12.09° North
5.44° North
405820.686 km
0.62° North
4.65° North
26.4° East
4.02° North
400738.582 km
2.60° South
4.24° South
3.12° South
0.73° South
8.69° South
5.65° South
362515.243 km
365662.270 km
1.37° South
12.14° North
0.48° South
1.48° South
2.73° North

ரட்டாசி மாத சனிக்கிழைமகளில் தவறாமல் ெநற்றியில் நாம
தி மண் இட் “ேகாவிந்தா” என் கூறி விஷ் வின்
ஆசிர்வாதத்ைத ெப ங்கள்.

8.10.2014 தன் ஸ்ரீஜய ரட்டாசி 22 கிரகண ஆரம்பம்: பகல் 1:42

சந்திர கிரஹணம்
உச்சம்: மாைல 4:25

டி : இர : 7:05

8.10.2014 அன் பகலில் சூரியன் இ க்கும் ெபா
இந்திய ேநரப்படி பகல் 1:42 மணிக்கு றநிழல் கிரகணம் வங்கி, பகல்
2:44 மணி அளவில் நிஜநிழல் கிரகணமாக பிரேவஸிக்கிற , . கிரகணம் உச்சகட்டமாக மாைல 4:25க்கு அைடகிற .
அன் ெசன்ைனயில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் சுமார் 10 நிமிடங்கள் மட் ேம அதாகில் மாைல 6:04 வைர மட் ேம நிஜ
நிழல் கிரகணம் ெதரி ம், பின்னர் றநிழல் (Penumbral) கிரகணம் இர 7:05 வைர ெதரி ம் (சுமார் 1 மணி 11 நிமிடங்கள்).
பரிமாணம் 1.172. சந்திர உதயம் மாைல 5:54
சூரியமைறவின் ெபா
அடிவானில் ேமக ட்டம், வளிமண்டல ஒளிச்சிைத , ஈரப்பதன் காரணமாக நிஜகிரஹணத்திைன
காண்ப அரிதாகும், ஆயி ம் றநிழல் கிரகணத்ைத காணலாம் (சந்திரனின் ஒளி சற் மங்கலாக இ க்கும்). இைத ெவ ம்
கண்களால் கிழக்கு திைசயில் காணலாம். ர்ண சந்திர கிரஹணம்(ேக கிரஸ்த) ம்ர வர்ணம்.
ஆகாய பார்ைவ திைச : ெதன்ேமற்கில் (நி தி) வங்கி வடகிழக்கில்(ஈசான்யம்) டி .
ேரவதி நட்சத்திரத்தில் கிரஹணம் நிகழ்கிற .
உத்திரட்டாதி, ேரவதி, அஸ்வினி, ஆயில்யம், ேகட்ைட நட்சத்திரத்தினர்
விநாயக க்கு அர்ச்சைன ெசய்ய ம். அன் பகலில் 1:42 ேமல் ேபாஜனம் இல்ைல. கிரகணம் டிந்த பின் தைலக்குளியல் ெசய்
உண உட்ெகாள்ள ம். (உடல் நலம் குன்றியவர்கள், குழந்ைதகள், கர்பினிக க்கு இ ெபா ந்தா )

அபிஜித்

கூர்த்த கால கணணம்

அபிஜித் கூர்த்தம் என்ப ஒ பகல் ெபா தில் 15ல் 8ம் பாகம் ஆகும்.
சூரியன் காைல 6 மணிக்கு உதித் மாைல 6 மணிக்கு அஸ்தமனம் ஆகும் நாளில்
மட் ம் 48 நிமிடங்கள்(ஒ
கூர்த்த காலம் = 2 நாழிைக) இ க்கும். அன் பகல்
11:36 தல் நன்பகல் 12:24 வைர அபிஜித் கூர்த்த காலமாகும்
சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் மா ம் ெபா
பகல் (அகஸ்) ெபா தின் கால
அள ம் மா ம் அதனால் அபிஜித் கூர்த ேநர ம் மா ம். அட்சேரைக (Latitude),
கால ேகாட்பா வைர (Equation of time & Analemma) அடிப்பைடயி ம் அபிஜித்
கூர்த்த கால அள ம் மா ம்.
Abajit Begin =

Abajit End =

Sun Set - Sun Rise
× 7 + Sun Rise
15

Sun Set - Sun Rise
× 8 + Sun Rise
15

அபிஜித்
கூர்தத்தில் அைனத்
விதமான சுபகாரியங்க ம், அைனத்
நாட்களி ம் ெசய்யலாம்.
அைனத்
ேதாஷங்கைள ம் ேபாக்கவல்ல சுப கூர்த்த ேநரமாகும் இ . ராகு காலம், எமகண்டம், திதி,
நட்சத்திர ேதாஷம் இதற்கு ெபா ந்தா .
குறிப் கள்
 சூரிய அஸ்தமனம் 24 மணி ேநர ைறயில் ைவத் கணிக்க ம்
 சூத்திரத்ைத Scientific Calculator ல் “DMS” ைறயில் கணிக்க ம்
 பகல் ெபா தில் ஒ
கூர்த்திற்கு ஒ ேதவகண தைலவர் அதிேதவைதயாக இ ப்பார் அந்த வைகயில் ேமற்படி 8ம்
பாகத்திற்கு “அபஜித் ேதவகண தைலவர் “ அதி ேதவைத ஆகிறார்
 அபிஜித் கூர்த்த காலம் ேவ , “அபிஜித் நட்சத்திரம்” ேதாற்ற - மைற காலம் ேவ

உதாரண கணிதம் (மணி, நிமிடம், விநாடியில் தரப்பட் ள்ள )
பகல் அகஸ் = சூரிய அஸ்தமனம்(18:05) - சூரிய உதயம் (06:03) = 12:02:00
ஒ பாகம் = பகல் அகஸ்(12:02) / 15 = 00:48:08
அபஜித் வக்கம் = 00:48:08 X 7 + சூரிய உதயம் (06:03) = 11:39:56 மணி
அபஜித் டி = 00:48:08 X 8 + சூரிய உதயம் (06:03) = 12:28:04 மணி
டி : பகல் 11:39:56 மணி தல் பகல் 12:28:04 மணி வைர அபஜித் கூர்த்த காலம்.

ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம் - பா

சரவண சர்மா

பைழய தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர் - ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்
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