ைத மாத (ஜய வ டம்)மடல்
ைத பிறப் - மகர ரவி பிரேவஸம் &
உத்திராயணம்
 தி க்கணிதப்படி :14.01.2015 தன் இர 7:28 மணி
 வாக்கியப்படி: 14.01.2015 தன் இர 10:27 மணி
ெசன்ைனயில் ண்யகால தர்பணம் ைத தல் ேததி
அன் காைல 6:40 மணிக்கு ேமல் காைல 7:25 ன்னர்
ெசய்யேவண் ம்

ைத அமாவாைச 20.01.2015 ெசவ்வாய்
உத்திராயண
ன்யகாலத்தில்
வ ம்
தல்
அமாவாைசயான ைதமாத அமாவாைச ன்ேனார் நினவாக
வழிபட மிக ம் உகந்த நாள். இந்த நாளில் தர்பணம் ெசய் ,
ஆதரவற்ற
திேயார்க க்கு இல்லங்க க்கு தானம்
ெசய்வ நன்

பசுவிற்கு தானம்
ைதெபாங்கல், மாட் ப்ெபாங்கல், கா ம் ெபாங்கல்
ன் நாட்க ம் காைலயில் 2 கிேலா தவி , 250 கிராம்
ெவல்லம், பிடி அரிசி கலந் ஊறைவத் தானம் ெசய்ய ம்.
ணி தானம்
கிராமத்தில் வசிக்கும் ஏைழ விவசாய கூலிக
ெகாண்டாட உதவி ங்கள்.

க்கு

த்தாைடவாங்கித்தந்

அவர்க

ம் ெபாங்கல் தி நாைள மகிழ்சி டன்

ைத கி த்திைக 28.01.2015 தன்
கி த்திைக தி க்கணிதப்படி 28.1.2015 தன் கிழைம பகல் மணி 11:08 தல் வங்கி ம நாள் வியாழன் பகல் 11:38 வைர
உள்ள . தன் கிழைமதான் கி த்திைக உபவாஸம், விரதம்,
இ க்க ம் கி த்திைக
ைஜ ெசய்ய உகந்தநாளாகும்.
சிலேகாவில்களில் வாக்கியப்படி கி த்திைக கைடபிடிப்பதால் ேததியில் மா தல் இ க்கும்.

ைத சம் 03.02.2015 ெசவ்வாய்
இந்த ஆண் ைதப் சம் அன்
சம் நட்சத்திரம், ப ர்னமி டன் இைணந் ெசவ்வாய் கிழைமயில் நிகழ்வ தமிழ்கட ள்
க க்கு மிக ம் விேசஷமானதாகும். ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ளவர்கள் தி
கைன வழிபட்
வரம் ப ப்ைப ஆதரவற்ேறார்
இல்லத்தில் தானம் ெசய்வ நன் .

சிவராத்திரி விரதம் ( வக்கம் 4.2.2015 தன்)
சிவராத்திரிக்கு 15 நாட்கள் ன்னர் பிரதைமயில் விரதத்ைத வங்கி அமாவாைசயில் சிவராத்திரி அன்
டிக்கும் விரதமாகும்.
இத்தினங்களில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின் சிவன்- பார்வதிைய வணங்கி சிவ ராணத்ைத படித்தால் ேநாய் நீங்கும், ேவைலயில்
ேமன்ைம கிட் ம். ஏழைரநாட் சனி, ஜன்ம சனி, அர்தாஷ்டம சனியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பதிைனந் நாட்க க்கும்
தவறாமல் வில்வம் சமர்பித் சிவைன வணங்குதல் நற்பலைன த ம்.

கு

கிரகம் எதிர் நிைல

7.2.2015 அன் சூரியன், மி மற் ம் கு கிரகம் ேநர்ேகாட்டில் வ ம், இ நில ெபௗர்னமி அன் எப்படி பிரகாசிக்கிறேதா
அ ேபால் கு கிரகம்
வட்ட ம் பிரகாசத் டன் ெதரி ம். இைத கு கிரக ெபௗர்ணமி என் ம் கூறலாம்.

 - : | அைனவ க்கும் இனிய ெபாங்கல் நல்வாழ்த் க்கள் | : - 

ைத மாதம் சுபநாள் விளக்கங்கள்
ைத 2 ெவள்ளி 16.01.2015 சுபதினம்
ெத ங்கர்க க்கு காைல 9 மணி தல் நாள்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
(ெத ங்கர்க க்கு கரிநாள் வழக்கம் இல்ைல)

வ ம்

ைத 4 ஞாயி 18.01.2015
காைல 7:35 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .(வாக்கியப்படி உதயம் தல் நன் )
ைத 5 திங்கள் 19.01.2015
அதிகாைல 4 - 5:30 கணபதி ேஹாமம் மட் ம் ெசய்ய நன் .
ைத 7 தன் 21.01.2015
பகல் 3:15 மணிக்கு ேமல் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
(இர 10 மணிக்கு ன் சாந்தி கூர்த்தம் நன் )

ைத 18 ஞாயி 1.2.2015
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ைத 19 திங்கள் 2.2.2015
அதிகாைல தல் நாள்

ைத 9 ெவள்ளி 23.01.2015
அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .(வாக்கியப்படி இர 10 மணி வைர நன் )

வ ம் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைத 22 வியாழன் 5.2.2015
காைல 7:30 மணி தல் நாள்
ைத 25 ஞாயி 8.2.2015
அதிகாைல தல் நாள்

ைத 8 வியாழன் 22.01.2015
அதிகாைல தல் இர 7:30 மணி வைர நன் .
( ைஜ ெசய்பவர்கள் தவறாமல் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில்
அன்னதானம் ெசய்ய ம்)

ைத 11 ஞாயி 25.01.2015 சுபதினம் 
அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .

ைத 12 திங்கள் 26.01.2015 ரதசப்தமி - வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: காைல 9:48 தல் பகல் 11:18 வைர
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

வ ம் சுபம் ெசய்ய நன் .

ைத 26 திங்கள் 9.2.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 10:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .(வாக்கியப்படி நாள்
வ ம் நன் )
ைத 28 தன் 11.2.2015
அதிகாைல தல் மாைல 4 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

கரிநாள்: ெத ங்கர்க க்கு கரிநாள் வழக்கம் இல்ைல எனேவ
25.1.2015 ஞாயி அன் நாள்
வ ம் நன் .

கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவஸம்
25.01.2015 ஞாயி

18.01.2015 ஞாயி
19.01.2015 திங்கள்
22.01.2015 வியாழன்

அதிகாைல (4:30 - 6) மட் ம்

23.01.2015 ெவள்ளி

26.01.2015 திங்கள்
02.02.2015 திங்கள்
05.02.2015 வியாழன்

08.02.2015 ஞாயி
09.02.2015 திங்கள்
11.02.2015 தன்

“கரிநாள்”
ெத ங்கர்க க்கு
இல்ைல
அவர்கள் 16.01.2015
ெவள்ளி அன் கிரஹப்பிரேவஸம்
ெசய்யலாம்

மாைல ேநர சுபதினம்
18.01.2015 ஞாயி
21.01.2015 தன்
22.01.2015 வியாழன்

23.01.2015 ெவள்ளி
26.01.2015 திங்கள்
01.02.2015 ஞாயி

02.02.2015 திங்கள்
05.02.2015 வியாழன்
08.02.2015 ஞாயி

விரதாதி நாட்கள்
கி ஷ்ண ஏகாதசி
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
மாத சிவராத்திரி
ைத அமாவாைச
சுக்ல ச ர்த்தி
வஸந்த பஞ்சமி
ரத சப்தமி
பீஷ்மாஷ்டமி

தாைதயர் வழிபா

16.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
20.01.2015
23.01.2015
24.01.2015
26.01.2015
27.01.2015

ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
ெசவ்வாய்
ெவள்ளி
சனி
திங்கள்
ெசவ்வாய்

சுக்ல ஏகாதசி
ெபௗர்ணமி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
சிரவணம்
ைத கி த்திைக
ைத சம்
வ்யதீபாதம் சிரார்தம்
ைவதி தி சிரார்தம்

01.02.2015 ஞாயி
03.02.2015 ெசவ்வாய்
07.02.2015 சனி
21.01.2015 தன்
28.01.2015 தன்
03.02.2015 ெசவ்வாய்
22.01.2015 வியாழன்
31.01.2015 சனி

நாட்கள்

ஜனவரி: 20, 21, 22, 26, 30,31 பிப்ரவரி 3, 4, 11, 12, 13
ைதெபாங்கல் ன்னிட்
தாைதயர் நிைனவாக ஏழ்ைமநிைலயில் இ க்கும் ஏைழ அல்ல
ணிகள் தானம் த வ மகா ண்ணியமாகும்

பழங்குடி குறத்தி இனத்தவர்க்கு

அஷ்ட
டம சுத்தி தினங்கள்
16.01.2015
18.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
11.02.2015

கிண

எ க்க, த
தைலவாசல்
ல் நி த்த, தளம்
த
ேபாட, வீ

16.01.2015
18.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
11.02.2015

தி

ெவள்
ள்ளி காைல 10
1 - 10:30, பக
கல் 1:45 - 3:3
30, இர 10:15 - 11:30 மணி
ணி வைர.
ஞாயி
காைல 7:35
7
- 8:15, பகல்
ப
10:10 - 1
11:40, இர 10 - 11:30 மணி
ணி வைர.
தன் மாைல 3:20
0 - 5:30, இர 9:45 - 11:45
5 மணி வைர..
ழன் காைல 7:30
7
- 8, காை
ைல 9:50 - 11: 25, பகல் 1:15
5 - 3:15 மணி
ணி வைர
வியாழ
ெவள்
ள்ளி காைல 6:10
6
- 8, 9:45
5 - 10:30, பகல்
ல் 1:15 - 3, இர
இ
9:45 - 11:30 மணி வை
ைர.
திங்கள் காைல 6 - 7:30, 9:30
0 - 10:30, பகல்
ல் 1 - 3, இர 9:30 - 11 மணி
ணி வைர.
ைல 5:30 - 7:3
30, 9 - 10:30,, பகல் 12:30 - 2:30, இர 9 - 11:30 மணி
ணி வைர.
திங்கள் அதிகாை
ழன் காைல 9 - 10:30, பகல்
ல் 12:30 - 1:3
30, இர 8:45
5 - 11:45 மணி
ணி வைர.
வியாழ
ஞாயி
அதிகாை
ைல 5:45 - 6:4
45, காைல 8:4
45 - 10:15, பகல் 1:30 - 2, இர 8:45 - 11: 45 மணி வைர.
திங்கள் அதிகாை
ைல 5 - 6:30, காைல
க
9 - 10
0:15, பகல் 12 - 2, இர 8:3
30 - 11:30 மணி
ணி வைர.
ல் 1 - 1:50 மணி
ணி வைர.
தன் அதிகாைல 5 - 6:45, பகல்

ெவள்
ள்ளி
ஞாயி
தன்
ழன்
வியாழ
ெவள்
ள்ளி
திங்கள்
திங்கள்
ழன்
வியாழ
ஞாயி
திங்கள்
தன்

காைல 10
1 - 10:30, பக
கல் 1:45 - 3:3
30,
காைல 7:35
7
- 8:15, பகல்
ப
10:10 - 1
11:40
மாைல 3:20
3
- 5:30
காைல 7:30
7
- 8, காை
ைல 9:50 - 11: 25, பகல் 1:15
5 - 3:15 மணி
ணி வைர
காைல 6:10
6
- 8, 9:45
5 - 10:30, பகல்
ல் 1:15 - 3
காைல 6 - 7:30, 9:30
0 - 10:30, பகல்
ல் 1 - 3
அதிகாை
ைல 5:30 - 7:3
30, 9 - 10:30,, பகல் 12:30 - 2:30
காைல 9 - 10:30, பகல்
ல் 12:30 - 1:3
30
அதிகாை
ைல 5:45 - 6:4
45, காைல 8:4
45 - 10:15, பகல் 1:30 - 2
அதிகாை
ைல 5 - 6:30, காைல
க
9 - 10
0:15, பகல் 12 - 2
அதிகாை
ைல 5 - 6:45, பகல்
ப
1 - 1:50
0 மணி வைர.

டி இறக்கம்
ம், கா

16.01.2015
18.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
11.02.2015

ெவள்
ள்ளி
ஞாயி
வியாழ
ழன்
ெவள்
ள்ளி
திங்கள்
திங்கள்
ழன்
வியாழ
ஞாயி
திங்கள்
தன்

ெவள்
ள்ளி
ஞாயி
தன்
ழன்
வியாழ
ெவள்
ள்ளி
திங்கள்
திங்கள்
ழன்
வியாழ
ஞாயி
திங்கள்
தன்

குத்
த்தல்

காைல 10
1 - 10:30, பக
கல் 1:45 - 3:3
30
காைல 7:35
7
- 8:15, பகல்
ப
10:10 - 1
11:40
காைல 7:30
7
- 8, காை
ைல 9:50 - 11: 25
காைல 6:10
6
- 8, 9:45
5 - 10:30
காைல 6 - 7:30, 9:30
0 - 10:30
அதிகாை
ைல 5:30 - 7:3
30, 9 - 10:30
காைல 9 - 10:30
அதிகாை
ைல 5:45 - 6:4
45, காைல 8:4
45 - 10:15
அதிகாை
ைல 5 - 6:30, காைல
க
9 - 10
0:15
அதிகாை
ைல 5 - 6:45

சீமந்த
தம் - மஞ்சள்
ள் நீராட்
16.01.2015
18.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
11.02.2015

பத்திர பதி

வி
விழா

காைல 10
1 - 10:30, பக
கல் 1:45 - 3:3
30
காைல 7:35
7
- 8:15, பகல்
ப
10:10 - 1
11:40
மாைல 3:20
3
- 5:30
காைல 7:30
7
- 8, காை
ைல 9:50 - 11: 25, பகல் 1:15
5 - 3:15 மணி
ணி வைர
காைல 9:45
9
- 10:30, பகல் 1:15 - 3
காைல 9:30
9
- 10:30, பகல் 1 - 3
காைல 9 - 10:30, பகல்
ல் 12:30 - 2:3
30,
காைல 9 - 10:30, பகல்
ல் 12:30 - 1:3
30
காைல 8:45
8
- 10:15, பகல் 1:30 - 2
2.
காைல 9 - 10:15, பகல்
ல் 12 - 2
பகல் 1 - 1:50 மணி வைர.
வ

ஆகாாமாைவ: 3.2
2.2015
அன்

சூரிய உதய
யத்தில் நதி, கட
டல், தி க்குள
ளங்களில் குளி
ளித்தல் மிக ம் ண்ணியமா
ானதாகும்.

சாந்தி

கூர்த்தம்

16.01.2015
18.01.2015
21.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
08.02.2015
09.02.2015

ெவள்ளி
ஞாயி
தன்
ெவள்ளி
திங்கள்
திங்கள்
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

10:15 - 11:30 மணி வைர.
10 - 11:30 மணி வைர.
9:45 - 11:45 மணி வைர.
9:45 - 11:30 மணி வைர.
9:30 - 11 மணி வைர.
9 - 11:30 மணி வைர.
8:45 - 11:45 மணி வைர.
8:45 - 11: 45 மணி வைர.
8:30 - 11:30 மணி வைர.

உத்திராயண ண்யகாலம் - மகர சங்கராந்தி
மார்கழி 30ம் நாள் (14.1.2015) தன் கிழைம இர 7:28 மணி அளவில் சூரியன் மகர இராசியில் பிரேவஸிக்கிறார். இரவில்
சங்கரமனமானால் ம நாள் உதயம் மாதப்பிறப் எ ம் அடிப்பைடயில் ைதமாதம் பிறக்கிற . மகர சங்கரமனத்திற்கு பின் 8 மணி (20
நாழிைக) வைர உத்திராயண ண்ணிய காலமாகும் . எனேவ இரவில் தர்பணம் ெசய்யக்கூடா என்பதால் சூரிய உதயம் பின் ைத
தல்நாள் அன்
ண்ணிய கால தர்பணம் கைடபிடிக்கேவண் ம்.

ைத மாத சுப கூர்த்த தினங்கள்
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
திதி
நட்
ேயா
லக்
4
ஞாயி
18.01.2015
ேத.திரிேயாதசி
லம்
அ
மகரம்
8
வியாழன்
22.01.2015
வ. விதிைய
அவிட்டம்
சி
மகரம்
9
ெவள்ளி
23.01.2015
வ.தி திைய
சதயம்
சி
மகரம்
11
ஞாயி
25.01.2015
வ.சஷ்டி
உத்திரட்டாதி
அ
மகரம்
12
திங்கள்
26.01.2015
வ.சப்தமி
ேரவதி
சி
தனசு
19
திங்கள்
02.02.2015
வ.ச ர்தசி
னர் சம்
அ
கும்பம்
05.02.2015
ேத. விதிைய
மகம்
அ
கும்பம்
22
வியாழன்
22
வியாழன்
05.02.2015
ேத. விதிைய
மகம்
அ
ேமஷம்
25
ஞாயி
08.02.2015
ேத.ச ர்த்தி
அஸ்தம்
அ
கும்பம்
26
திங்கள்
09.02.2015
ேத.பஞ்சமி
அஸ்தம்
சி
கும்பம்
28
தன்
11.02.2015
ேத.சப்தமி
சுவாதி
சி
ேமஷம்
ைத 11(25.1.2015) ஞாயி அன் பஞ்சகம் உைடய சுப கூர்த்தநாளாகும். கரிநா க்கும் கூர்தநா
வானியல் தகவல்

ேததி

மணி குறிப்

தன் மீ உயர்நிைல ேதாற்றம்
சனி நில டன் ேசர்ைக
ேகட்ைட நில டன் ேசர்ைக
சூரிய சந்திர ேசர்ைக (அமாவாைச)
தன் நி டன் ேசர்ைக
நில அன்ைம நிைலயில்
சுக்கிரன் நில டன் ேசர்ைக
ெசவ்வாய் நில டன் ேசர்ைக
ேராகினி நில டன் ேசர்ைக
தன் உள் ேசர்ைக
ணர் சம் நில டன் ேசர்ைக
நில
கு நில டன் ேசர்ைக
மகம் நில டன் ேசர்ைக
நில ெதாைல நிைலயில்
கு எதிர் றம்

2015 Jan 15
2015 Jan 16
2015 Jan 17
2015 Jan 20
2015 Jan 21
2015 Jan 22
2015 Jan 22
2015 Jan 23
2015 Jan 29
2015 Jan 30
2015 Feb 2
2015 Feb 4
2015 Feb 4
2015 Feb 5
2015 Feb 6
2015 Feb 7

02 18.9° East
17 1.85° South
05 8.81° South
19 361122.169 km
23 2.97° South
02 359690.649 km
10 5.63° South
10 3.93° South
23 1.18° South
19 3.46° North
14 11.80° North
05 404341.255 km
14 5.21° North
14 3.99° North
12 406129.643 km
00

பா

சரவண சர்மா

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணணம்
98403 69677 (பகல் 1 மணிக்கு ேமல் ெதாடர் ெகாள்ள ம்)
விைரவில் மன்மத வ ட பஞ்சாங்கம் என

ேநரம்
07:00 - 08:30
06:30 - 08:00
07:00 - 08:00
07:00 - 08:00
04:30 - 06:00
06:00 - 07:30
07:30 - 08:45
11:00 - 12:00
07:30 - 09:00
06:00 - 07:30
10:30 - 12:00
க்கும் ெதாடர்பில்ைல.

ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம்
www.prohithar.com www.thanigaipanchangam.com
Email: prohithar@gmail.com
இைணயத்தில் இலவசமாக ெவளியிடப்ப ம்
© 2015

www.prohithar.com

