உ

ஜய வ

டம் பங்குனி மாத மடல்

பங்குனி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி :15.03.2015 ஞாயி
வாக்கியப்படி:15.3.2015 ஞாயி

அதிகாைல 5:19 மணி அளவில் சூரியன் மீன ராசி பிரேவஸம்.

அதிகாைல 4:40 மணி அளவில் சூரியன் மீன ராசி பிரேவஸம்.
பங்குனி மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்

பங்குனி 4 தன் 18.3.2015
மாைல 5:30 மணிக்கு ேமல் நன் .
பங்குனி 7 சனி 21.3.2015

அதிகாைல

வக்கம்.

தல் நாள்

அதிகாைல

சுபங்கள்

பங்குனி 20 ெவள்ளி 3.4.2015 சுபதினம்
அதிகாைல

பங்குனி 11 தன் 25. 3. 2015 சஷ்டி விரதம்

தல் இர

8 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள்

ெசய்ய நன் . ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

பங்குனி 23 திங்கள் 6.4.2015 சுபதினம்

ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்

அதிகாைல

பங்குனி 12 வியாழன் 26.3.2015 சந்தான சப்தமி
த்ரபாக்யம் ேவண்டி த்ரகாமிஷ்டி யாகம், சந்தான ல

மி

தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள்

ெசய்ய நன் .ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்
பங்குனி 25 தன் 8.4.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி

ைஜ ெசய்ய உகந்த நாள்.

அதிகாைல

பங்குனி 14 சனி 28.3.2015 ஸ்ரீராம நவமி
நவமி திதி ம் - ஸ்ரீராமரின் ஜன்ம நட்சத்திரமான னர் சம்
சனிக்கிழைமயில் வந் ள்ள

தம்பதி ஒற் ைம ஓங்க சுந்தர காண்டம்

தல் மாைல 4:30 மணி வைர நன் .

ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்
பங்குனி 27 ெவள்ளி 10.4.2015
காைல 7:30 மணிக்கு ேமல் நாள்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

படித்தல் நன் .
பங்குனி 15 ஞாயி

தல் பகல் 12 மணி வைர அைனத்

ெசய்ய நன் . ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்

கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய நன் .
தல் நாள்

தல் காைல 7:30 மணி வைர நன் .

பங்குனி 18 தன் 1.4.2015 சுப தினம்

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

சுக்ல ச ர்த்தி - சூரிய உதயத்தில் கணபதி ேஹாமம்,

சிறப்பாகும். இன்

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

க்கு 29.3.2015 நாள்

ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்

22.3.2015

ைமயாக இைணந்

க

அதிகாைல

பங்குனி 9 திங்கள் 23.3.2015

அதிகாைல

க்கு மற் ம் ெத ங்கர்

பங்குனி 16 திங்கள் 30.3.2015

ெத ங்கு காதி, வஸந்த நவராத்திரி
பங்குனி 8 ஞாயி

கரிநாள் வழக்கமில்லாதவர்க

29.3.2015 - சுபநாள் - கரிநாள்

அதிகாைல 4:30 - 6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்
பங்குனி 30 திங்கள் 13.4.2015
மாைல 6:30 மணிக்கு ேமல் நன் .

ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் தினம்
ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸ தினங்கள்
23.3.2015 திங்கள்

30.3.2015 திங்கள்

06.4.2015 திங்கள்

25.3.2015 தன்

01.4.2015 தன்

08.4.2015 தன்

29.3.2015 ஞாயி

03.4.2015 ெவள்ளி

10.4.2015 ெவள்ளி

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
22.3.2015 ஞாயி

01.4.2015 தன்

23.3.2015 திங்கள்

03.4.2015 ெவள்ளி

25.3.2015 தன்

06.4.2015 திங்கள்

29.3.2015 ஞாயி

08.4.2015 தன்

30.3.2015 திங்கள்

10.4.2015 ெவள்ளி
அைனவ க்கும் இனிய மன்மத வ ட தமிழ் த்தாண்

நல்வாழ்த் க்கள்

வ ம் அைனத்

விரதாதி நாட்கள்
கி ஷ்ண ஏகாதசி

16.3.2015

திங்கள்

ஸ்ரீராம நவமி

28.3.2015

சனி

சிரவணம்

17.3.2015

ெசவ்வாய்

சுக்ல சஷ்டி

25.3.2015

தன்

கி ஷ்ண பிரேதாஷம்

18.3.2015

தன்

ஸ்மார்த ஏகாதசி

30.3.2015

திங்கள்

சிவராத்திரி

18.3.2015

தன்

ஸ்ரீ ைவஷ்ணவ ஏகாதசி

31.3.2015

ெசவ்வாய்

21.3.2015

சனி

சுக்ல பிரேதாஷம்

01.4.2015

21.3.2015

சனி

மதன திரிேயாதசி

02.4.2015

வியாழன்

ெசௗபாக்ய ெகௗரி விரதம்

22.3.2015

ஞாயி

ெபௗர்ணமி

03.4.2015

ெவள்ளி

சுக்ல ச ர்த்தி

23.3.2015

திங்கள்

பங்குனி உத்திரம்

03.4.2015

ெவள்ளி

கி த்திைக

24.3.2015

ெசவ்வாய்

சங்கடஹர ச ர்த்தி

08.4.2015

தன்

சந்தான சப்தமி

26.3.2015

வியாழன்

வராஹ ஐயந்தி

09.4.2015

வியாழன்

அேசாகாஷ்டமி

27.3.2015

ெவள்ளி

சிரவண விரதம்

13.4.2015

திங்கள்

ெத ங்கு காதி
வஸந்த நவராத்திரி

வக்கம்

தன்

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
22.3.2015

ஞாயி

25.3.2015

தன்

காைல 6 மணி

அதிகாைல 5:45 மணி
10 மணி

29.3.2015

ஞாயி

தல் பகல் 12 மணி வைர, இர

தல் இர

8 மணி

தல் இர

11 மணி வைர.

தல் காைல 7:20 மணி வைர, காைல 9:10 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர, இர

11 மணி வைர.

அதிகாைல 5:30 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர, காைல 9 மணி

தல் பிற்பகல் 3:15 மணி வைர, இர

7:30 மணி

தல் இர

தல் பகல் 12 மணி வைர, பிற்பகல் 1:30

11 மணி வைர.

30.3.2015

திங்கள்

அதிகாைல 5:30 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர.

01.4.2015

தன்

அதிகாைல 5:15 மணி

தல் காைல 6:50 மணி வைர, காைல 8:45 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர.

ெவள்ளி அதிகாைல 5:15 மணி

தல் காைல 6:45 மணி வைர, காைல 8:40 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர,

03.4.2015
06.4.2015

திங்கள்

08.4.2015

தன்

பகல் 12 மணி

தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர, இர

காைல 9 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

தல் இர

10.4.2015
கா

குத்தல், சீமந்தம், தி

தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர, இர

தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 9 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர, பகல் 1:30

தல் இர

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

தல் பிற்பகல் 2:15 மணி வைர, இர

10:50 மணி வைர.

டி இறக்கம்

22.3.2015

ஞாயி

காைல 6 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர

25.3.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 7:20 மணி வைர, காைல 9:10 மணி

29.3.2015

ஞாயி

காைல 6 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர, காைல 9 மணி

30.3.2015

திங்கள்

காைல 6 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர.

01.4.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 6:50 மணி வைர, காைல 8:45 மணி

தல் பகல் 12 மணி வைர.

ெவள்ளி காைல 6 மணி

தல் காைல 6:45 மணி வைர, காைல 8:40 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர,

பிற்பகல் 1:30

03.4.2015

தல் பகல் 12 மணி வைர,

தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர

06.4.2015

திங்கள்

காைல 9 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

08.4.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 9 மணி

மணி
சாந்தி

தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர
தல் பகல் 12 மணி வைர, பகல் 1:30

தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர.

ெவள்ளி காைல 8:15 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

கூர்த்தம் ேநரம்

22.3.2015

ஞாயி

இர

8 மணி

25.3.2015

தன்

இர

10 மணி

29.3.2015

ஞாயி

இர

7:30 மணி

தல் இர

11 மணி வைர.

தல் இர

11 மணி வைர.

தல் இர

11 மணி வைர.

03.4.2015

ெவள்ளி இர

7 மணி

தல் இர

11 மணி வைர.

06.4.2015

திங்கள்

9 மணி

தல் இர

11 மணி வைர.

10.4.2015

ெவள்ளி இர

இர

தல் பகல் 12 மணி வைர

தல் பிற்பகல் 3:15 மணி வைர,

பகல் 12 மணி

10.4.2015

9 மணி

தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர.

ெவள்ளி காைல 8:15 மணி
மணி

11 மணி வைர.

11 மணி வைர.

அதிகாைல 5 மணி
மணி

தல் இர

7 மணி

8:45 மணி

தல் இர

10:50 மணி வைர.

தல் பிற்பகல் 2:15 மணி வைர

8:45

பத்திர பதி -

வீ

பார்த்தல்- ன்பதி

25.3.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 7:20 மணி வைர, காைல 9:10 மணி

30.3.2015

திங்கள்

காைல 6 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர.

01.4.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 6:50 மணி வைர, காைல 8:45 மணி

06.4.2015

திங்கள்

காைல 9 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

08.4.2015

தன்

காைல 6 மணி

தல் காைல 6:15 மணி வைர, காைல 9 மணி

மணி
10.4.2015

தல் பகல் 12 மணி வைர
தல் பகல் 12 மணி வைர.

தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர
தல் பகல் 12 மணி வைர, பகல் 1:30

தல் பிற்பகல் 2:30 மணி வைர.

ெவள்ளி காைல 8:15 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர, பகல் 12 மணி

தல் பிற்பகல் 2:15 மணி வைர

தாைதயர் வழிபா
ேபாதாயன அமாவாைச

19.3.2015

வியாழன்

ைவதி தி சிரார்தம்

23.3.2015

திங்கள்

அமாவாைச

20.3.2015

ெவள்ளி

கூர்மகல்பாதி

24.3.2015

ெசவ்வாய்

ைரவத ம

20.3.2015

ெவள்ளி

வ்யதீபாத சிரார்தம்

09.4.2015

வியாழன்

உத்தம ம

22.3.2015

ஞாயி

னித ஸ்தலங்களில்

தாைதயர் வழிபா

ெசய்ய உகந்த நாட்கள்

மார்ச் : 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31

ஏப்ரல் : 4, 5, 9, 12, 13

கி த்திைக 24.3.2015 ெசவ்வாய்
பங்குனி மாத கி த்திைக

க க்கு மிக ம் உகந்த கி த்திைகயாகும். கி த்திைக ம் ெசவ்வா ம் ஒ ேசர வ வ

சிறப்பானதாகும். இந்த நாளில் மயி க்கு ெநல், தான்யங்கள் தானம் த வ

இன் ம்

நன்

சந்தான சப்தமி 26.3.2015 வியாழன்
த்திரபாக்யம் ேவண்டி இன்

விரதம் இ ந்

சந்தான ல

மிைய அஷ்ேடாத்திரத்தால் அர்ச்சைன ெசய்

வழிபட் , ஆதரவற்ற

குழந்ைதகள் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்தல் மிக ம் நல்ல .
ஸ்ரீராம நவமி 28.3.2015 சனி
நவமி திதி ம் இராம ஜன்ம நட்சத்திரமான

னர் ச ம் ஒ ேசர ம், விஷ்

விற்கு மிக ம் உகந்த சனிக்கிழைமயில் வ வ

மிக ம் விேசஷமான . தம்பதி ஒற் ைம ஓங்க இராமாயணத்தில் “சுந்தர காண்டம்” பகுதிைய படித்தல் நல்ல
காரைடயான் ேநான் : 15.3.2015 ஞாயி
அன்

அதிகாைலயில் 5:19 மணி அளவில் சூரியன் மீன ராசி பிரேவஸம் ெசய் ம்

பஞ்சாங்கப்படி அதிகாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5 மணிக்கு

ன்னதாக வாக்கிய மற் ம் தி க்கணித

ன்னர் காரைடயான் ேநான் ேநாற்க உகந்த ேநரமாகும்.

பங்குனி மாத விவாஹ சுப கூர்த்த நாட்கள்
த.ேத

கிழைம

ஆ.ேத

திதி

நட்

ேயா

லக்

ேநரம்

8

ஞாயி

22.03.2015

வ. விதிைய

ேரவதி

அ

ரிஷபம்

09:00 - 10:30

11

தன்

25.03.2015

வ.ஷஷ்டி

ேராஹிணி

சி

ரிஷபம்

09:30 - 11:00

16

திங்கள்

30.03.2015

வ.ஏகாதசி

சம்

சி

ரிஷபம்

09:00 - 10:30

18

தன்

01.04.2015

வ. வாதசி

மகம்

சி

ரிஷபம்

09:00 - 10:30

20

ெவள்ளி

03.04.2015

வ.ச ர்தசி

உத்தரம்

சி

ரிஷபம்

09:00 - 10:30

23

திங்கள்

06.04.2015

ேத. விதிைய

சுவாதி

அ

ரிஷபம்

09:00 - 10:00

25

தன்

08.04.2015

ேத.ச ர்த்தி

அ ஷம்

சி

ரிஷபம்

09:00 - 10:00

27

ெவள்ளி

10.04.2015

ேத.ஷஷ்டி

லம்

அ

மி னம்

09:00 - 10:30

பங்குனி மாத கிரக ெபயர்ச்சி
மார்ச் 15 அதிகாைல 5:19 மீனத்தில் சூரியன்

மார்ச் 23 இர

மார்ச் 28 அதிகாைல 1:36 மீனத்தில் தன்

ஏப்ரல் 12 காைல 8:40 ேமஷத்தில் தன்

ஏப்ரல் 6 இர

10:48 ேமஷத்தில் ெசவ்வாய்

7:44 ரிஷபத்தில் சுக்கிரன்

சூரிய கிரஹணம் : 20.3.2015
இந்தியாவில் ெதரியா . அ

ெவள்ளி

ஷ்டானமில்ைல. வட

வப்பகுதியில் வசிப்பவர்க

க்கு ெதரி ம்

சந்திர கிரஹணம்: 4.4.2015 சனி - இந்தியாவில் ெதரி ம்
ஆரம்பம்: பகல் 2:31

உச்சம்: மாைல 5:32

டி : இர

8:30
4.4.2015

அன்

பகலில் சூரியன் இ க்கும் ெபா

ேநரப்படி பகல் 2:31 மணிக்கு றநிழல் கிரகணம்

இந்திய

வங்கி, பகல் 2:44

மணி அளவில் நிஜநிழல் கிரகணமாக பிரேவஸிக்கிற , . கிரகணம்
உச்சகட்டமாக மாைல 5:32க்கு அைடகிற .
சூரிய

அஸ்மனத்திற்கு பின்னர் சுமார் 55 நிமிடங்கள் மட் ேம

அதாகில் மாைல 7:15 வைர மட் ேம நிஜ நிழல் கிரகணம் ெதரி ம்.
பின்னர் றநிழல் (Penumbral) கிரகணம் இர

8:30 வைர ெதரி ம்

(சுமார் 2 மணி 11 நிமிடங்கள்). இைத ெவ ம் கண்களால் கிழக்கு
திைசயில் காணலாம். பரிமாணம் 1.006 சந்திர உதயம் மாைல 6:19
ர்ண சந்திர கிரஹணம்(ராகு கிரஸ்த) கி ஷ்ண வர்ணம், ஆகாய
பார்ைவ

திைச

:

வடேமற்கு(வா )

ெதன்கிழக்கு(அக்னி) திைசயில்

திைசயில்

வங்கி

டி

ேதாஷ பரிகார நட்சத்திரங்கள் : உத்திரம், அஸ்தம், சித்திைர,
தி ேவாணம், ேராகினி நட்சத்திரத்தினர் அன்

உ

த்தம் ப ப்ைப

ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்ய ம்.
நிஜ தமிழ் வ டபிறப் - வஸந்தகால சமநாள் 21.3.2015 அதிகாைல 4:15
வஸந்த காலத்தில் சூரியன் நிலந க்ேகாட்டிற்கு வ ம் அன்
தமிழ் வ டபிறப்பாகும். நாம் தற்ெபா

இர ம் பக ம் சமமான கால அள டன் இ க்கும் ேநரேம நிஜமான

கைடபிடிக்கும் தமிழ் வ டபிறப் அதற்குரிய ப வகாலத்ைத ஒட்டி இல்ைல. இைவ சுமார் 21

நாட்கள் பின்தங்கி ேவ பா டன் உள்ள . இதற்கு காரணம் நிராயண(Sidereal Longitude)
(Reference Star) க தப்ப ம் நட்சத்திரங்க
அைனத்
டி

(54 விநாடி)

Tropical )
அன்

வானியல் ெபா ட்க

ம் ெதாடர்ந்

ம் இன்

ெமல்ல அதன் நிைலயிலி ந்

நக ம், நம

ன்னதாக அைமவ , வியின் சாய்

சூரியன் உட்பட!) மற் ம்

ைறதான்!

நகர்ந் ள்ள

தற்ெபா

(பிரபஞ்சத்தில் உள்ள

மியில் (இயற்ைகயான சமநாள்

நிைல மாற்றம் ேபான்ற காரணங்களால் நிராயண

ைறக்கும் வ டம் ேதா ம் இைடெவளி அதிகரித்

வக்கப் ள்ளியாக

லஹரி அயனாம்ஸ

ைற) வ ட

ைறக்கும் சாயன (

ைறயில் 2014 ஜனவரி

தல் நாள்

24°03’ 20’’ பாைக ேவ பா டன் உள்ள . இப்படி அதிகரித் க்ெகாண்ேட ேபானால் ஒ கட்டத்தில் க ம் மைழ காலத்தில்

தமிழ் த்தாண்ைட ெகாண்டா ேவாம்.
இந்திய அரசின் அதிகார ர்வமான “சக வ ட ைற” காலண்டர் அறிவியல்

ைறப்படியானதாகும். ராஷ்டிரிய பஞ்சாங்கம் எ ம்

ெபயரில் தமிழி ம் இந்த பஞ்சாங்கம் ெவளிவ கிற .
வானியல் நிகழ் கள்
தன் நில டன் ேசர்ைக
நில அன்ைம நிைலயில்
அமாவாைச நில ெதாைல
வஸந்தகால சமநாள்
ெசவ்வாய் நில டன் ேசர்ைக
சுக்கிரன் நில டன் ேசர்ைக
ேராகினி நில டன் ேசர்ைக
ணர் சம் நில டன் ேசர்ைக
கு நில டன் ேசர்ைக
மகம் நில டன் ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைலயில்
நில
சித்திைர நில டன் ேசர்ைக
சனி நில டன் ேசர்ைக
ேகட்ைட நில டன் ேசர்ைக
தன் சூரிய ெவளி இைண

2015 Mar 19 10
2015 Mar 20 01
2015 Mar 20 15
2015 Mar 21 04
2015 Mar 22 04
2015 Mar 23 01
2015 Mar 25 13
2015 Mar 29 03
2015 Mar 30 16
2015 Apr 1 03
2015 Apr 1 19
2015 Apr 4 18
2015 Apr 5 10
2015 Apr 8 18
2015 Apr 9 03
2015 Apr 10 10

5.18° South
357634.468 km
357914.061 km
0.97° North
2.84° North
0.88° South
11.98° North
5.58° North
4.03° North
405989.892 km
402833.513 km
3.47° South
2.17° South
9.20° South
0.84° South
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