ைத மாத மடல் - மன்மத வ டம்
இனிய ெபாங்கல் நல்வாழ்த் க்கள்
ைத மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 15.1.2016 ெவள்ளி கிழைம அன் அதிகாைல 1:26 (46:57) மகர ரவி பிரேவஸம்.
வாக்கியப்படி: 15.1.2016 ெவள்ளி கிழைம அன் அதிகாைல 04:43 (நாழிைக 55: 14)மகர ரவி பிரேவஸம்

ைதப்ெபாங்கல்: ைத 1 ெவள்ளிக்கிழைம 15.1.2016
இந்நாள்அ வைடத்தி நாளாக ம்
சூரியன்
நிராயண
ைறயில்
ெதன்பயணத்திைன டித் தன் ஏ குதிைரகள் ட்டிய ரதத் டன் வடக்கு ேநாக்கி
பயணத்ைத
வக்கும் உத்ராயண ண்ணியகாலமாகும். ைத
ன்
நாட்க ம்
விவசாயத்திற்கு உ
ைணயாக நின் க ம் உைழப்ைபத்த ம் எ
இனத்திற்கு
நன்றி ெச த் ம் காலமாக ம் இத்தி விழா விளங்குகிற .
ெபாங்கல் ைவக்க நல்ல ேநரம் காைல 8:30 - 10:10 நன்பகல் 12 - 1
ைதக்கி த்திைக: ைத 5 ெசவ்வாய் 19.1.2016
ெசவ்வாய் கிழைம கி த்திைக மிக ம் விேசஷமானதாகும். உபவாஸம், விரதம்,
இ க்க ம் கி த்திைக ைஜ ெசய்ய உகந்த நாளாகும். எதிரிகள் ெதால்ைல நீங்க சுப்ரமண்ய திரிசதி அர்ச்சைன ெசய்தல்
நன் .
ைத அமாவாைச - ேசாமவார அமாவாைச ைத 25 திங்கள் 8.2.2016
உத்திராயண ண்யகாலத்தில் வ ம் தல் அமாவாைசயான ைதமாத அமாவாைச ன்ேனார் நிைனவாக வழிபட
மிக ம் உகந்த நாள். இந்த நாளில் தர்பணம் ெசய் , ஆதரவற்ற திேயார்க க்கு இல்லங்க க்கு தானம் ெசய்வ
நன் . திங்கள் கிழைமயில் அமாவாைச வ ம் நாளில் பிள்ைளேப ேவண்டி அரசமரம் சுற்றி பிரம்மா, விஷ் , சிவைன
ெதா தல் நன்
பசுவிற்கு தானம்
ைதெபாங்கல், மாட் ப்ெபாங்கல், கா ம் ெபாங்கல் ன்
ெவல்லம், பிடி அரிசி கலந் ஊறைவத் தானம் ெசய்ய ம்.
ணி தானம்
கிராமத்தில் வசிக்கும் ஏைழ விவசாய கூலிக
மகிழ்ச்சி டன் ெகாண்டாட உதவி ங்கள்.
ைதப் சம் : ைத 10 ஞாயி

க்கு

நாட்க

ம் காைலயில் 2 கிேலா தவி , 250 கிராம்

த்தாைட வாங்கித்தந்

அவர்க

ம் ெபாங்கல் தி நாைள

24.1.2016

சம் நட்சத்திர அடிப்பைடயில் ைத 10 அன் ைதப் சம் வ கிற . தமிழ்கட ள்
க க்கு ஆ பைடவீ களில் மிக ம்
விேசஷமாக ெகாண்டாடப்ப ம். ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ளவர்கள் தி
கைன வழிபட்
வரம் ப ப்ைப ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில்
தானம் ெசய்வ நன் . வட ர் ேஜாதி தரிசன ம் இன்ைற
குறிப் : ப ர்ணமி திதி அடிப்பைடயில் ைதப் சம் சில இடங்களில் ம நாள் திங்கள் அன் கைடபிடிக்கப்ப ம்.

ராகு ேக ெபயர்ச்சி - தி க்கணிதப்படி
ைத 15 ெவள்ளி 29.1.2016 (ஆங்கிலப்படி 30.1.2016 சனி அதிகாைல) இர க்குபின் 1:50 மணி அளவில் ராகு
சிம்மத்திற்கும், ேக கும்பத்திற்கும் ெபயர்ச்சி அைடகிறார்கள்.
சனிப்பிரேதாஷம் - சிவராத்திரி
ைத 23 சனி 6.2.2016 அன் தி க்கணிதப்படி தமிழக விநிைலக்கு ஏற்ப சனி பிரேதாஷ ம், சிவராத்திரி ம் ஒ
ேசர வ ைக த வ மிக ம் விேசஷமாகும்
வஸந்த பஞ்சமி: ைத 29 ெவள்ளி 12.2.2016
माघमासे नप
ृ

े ठ शक्
ु लायां प चमी ितथौ।

रित कामौ तु स पु य कतर् यः सम
ु हो सवः ।।
மாக மாேஸ ந் ப ஸ்ேரஷ்ட சுக்லாயாம் பஞ்சமி திெதள ரதி

காெமள ஸம் ஜ்ய கர்தவ்ய: ஸுமேஹாத்ஸவ:
(ஸ்ம் தி ெகளஸ் பம்-479 )
மாக சுக்ல பஞ்சமிக்கு வஸந்த பஞ்சமி என் ம் ஸ்ரீபஞ்சமீ என் ெபயர். இன் மல்லிைக வால் மஹால மி டன்
மஹாவிஷ் ைவ ம் ரதி ேதவி டன் மன்மதைன ம் படத்திேலா விக்கிரஹத்திேலா
ைஜ ெசய் , பலவித
பக்ஷணங்க டன் நிேவதனம் ெசய்ய ேவண் ம். ஸங்கீதம் நர்த்தனம் நாம ஸங்கீர்த்தனம். ஆகியவற்றால் கு ம்பத்தில்
உள்ளவர்கைள ஸந்ேதாஷ ப த்த ேவண் ம். கு ம்பத்தில் ஒற் ைம ம் ஸந்ேதாஷ ம் நீடிக்கும். திதாக விவாஹமான
தம்பதிகைள “மன்மதன் ரதிேதவி”யாக பாவித் அவர்க க்கு ேதைவயான ெபா ட்கைள வாங்கி தந் ஸந்ேதாஷ
ப த்த ேவண் ம். இன் ெசய்யப ம் ரதி-மன்மதன் ைஜ மிக ம் பய ள்ளதாக அைம ம். கணவன் மைனவி
இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர் அன்பாக இ க்க ெசய் ம். இந்த நாளில் ேதனில பயணம் நன்
தி மழிைச ஆழ்வார் தி நாள்: ைத 12 ெசவ்வாய் 26.1.2015
ெசன்ைனக்கு அ கில் அைமந் ள்ள தி மழிைச கிராமத்
நைடெப ம்.

ெப மாள் ேகாவிலில் அவ க்கு விேசஷ

மாத சுபநாள் விளக்கம்
ைத 6 தன் 20.1.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

ைத 7 வியாழன் 21.1.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
ைத 10 ஞாயி 24.1.2016
அதிகாைல 4:30 - காைல 7:15 வைர கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .
ைத 14 வியாழன் 28.1.2016
அதிகாைல 4 - 5:30 கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நன் . சூ.உ பின் மரண ேயாகம்
ைத 15 ெவள்ளி 29.1.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள் ழவ ம் சுபம் ெசய்ய நன் . கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .
ராகு - ேக ெபயர்ச்சி (தி க்கணிதப்படி)
ைத 17 ஞாயி 31.1.2016
அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவஸம் நன் . சாந்திரமான ைறப்படி நாள்
சூரிய உதயம் பின் கரிநாள், ெத ங்கர்க க்கு நாள்
வ ம் நன் .
ைத 20 தன் 3.2.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 6 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் .
ைத 21 வியாழன் 4.2.2016
இர 7:30 மணிக்கு ேமல் நன் .
ைத 22 ெவள்ளி 5.2.2016
அதிகாைல தல் இர 7:30 மணி வைர அைனத்
ைத 24 ஞாயி

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

7.2.2016 சுமாரன நாள்

ைத 27 தன் 10.2.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ைத 28 வியாழன் 11.2.2016
பகல் 11:15 மணி தல் நாள்

ழவ ம் நன் .

ைத 29 ெவள்ளி 12.2.2016 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபம் ெசய்ய நன் .

வ ம் சுபதினம்.

ைஜகள்

திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்
20.1.2016 தன் ைத 6
காைல 4 மணிக்கு ேமல் 6:15 மணிக்கு

ன்னர் மட் ம் நன்

21.1.2016 வியாழன் ைத 7
காைல 4 மணிக்கு ேமல் 6:15 மணிக்கு

ன்னர் மட் ம் நன் . சூரிய உதயம் 6:39க்கு ேமல் மரணேயாகம்

வங்குகிற

24.1.2016 ஞாயி ைத 10 ைத சம்
இஷ்டி தினம் என்பதால் கணபதி ேஹாமம் நன் . அதிகாைலயில் அஷ்டமசுத்தி இல்ைல எனேவ கிரஹப்பிரேவசம் தவிற்க ம்
28.1.2016 வியாழன் ைத 14
அதிகாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5:30 மணிக்கு ன்னர் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம் நன்
சூரிய உதயம் (காைல 6:38 மணிக்கு) ேமல் மரணேயாகம் வங்குகிற .
29.1.2016 ெவள்ளி ைத 15
அதிகாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5:30 மணிக்கு

ன்னர் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம் நன்

31.1.2016 ஞாயி ைத 17
அதிகாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5:30 மணிக்கு ன்னர் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம் நன்
சூரிய உதயம் (காைல 6:39 மணிக்கு) ேமல் கரிநாள் வங்குகிற .
3.2.2016 தன் ைத 20
அதிகாைல 4 மணிக்கு ேமல் 5:30 மணிக்கு

ன்னர் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம் நன்

5.2.2016 ெவள்ளி ைத 22
அதிகாைல 3:30 மணிக்கு ேமல் 5 மணிக்கு

ன்னர் மட் ம் கிரஹப்பிரேவசம் நன்

10.2.2016 தன் ைத 27
அதிகாைல 3:30 மணிக்கு ேமல் காைல 5 மணிக்கு ன்னர் & காைல 6:45 மணிக்கு ேமல் காைல 8 மணிக்கு
கிரஹப்பிரேவசம் நன் ( நிஜமான எமகண்டம் வக்கம் காைல 8:03)
12.2.2016 ெவள்ளி ைத 29
அதிகாைல 3 மணிக்கு ேமல் 4:30 மணிக்கு
கிரஹப்பிரேவசம் நன்

ன்னர் & காைல 6:40 மணிக்கு ேமல் 8:15 மணிக்கு

வாஸ் நாள் 26.1.2016 ெசவ்வாய் ைத 12
வாஸ் ேநரம் காைல 9:48 தல் பகல் 11:18 வைர குறிப் : மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் வாஸ்
மாைல ேநர சுபநாட்கள்: நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம், சீமந்தம்
20.1.2016 தன்(வளர்பிைற)
29.1.2016 ெவள்ளி (ேதய்பிைற)
3.2.2016 தன்(ேதய்பிைற)

5.2.2016 ெவள்ளி (ேதய்பிைற)
11.2.2016 வியாழன்(வளர்பிைற)
12.2.2016 ெவள்ளி (வளர்பிைற)

விரதாதி நாட்கள்
சுக்ல சஷ்டி
ைத கி த்திைக
சுக்ல ஏகாதசி
பிரேதாஷம்
ெபௗர்ணமி
ைத சம்
வட ர் ேஜாதி

15.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
24.01.2016

ெவள்ளி
ெசவ்வாய்
தன்
வியாழன்
சனி
ஞாயி
ஞாயி

சங்கடஹர ச ர்த்தி
கி ஷ்ண ஏகாதசி
பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
சிரவணம்
ேபாதாயன அமாவாைச
அமாவாைச

27.01.2016
04.02.2016
06.02.2016
06.02.2016
08.02.2016
07.02.2016
08.02.2016

தன்
வியாழன்
சனி
சனி
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)

மா

வாங்க 6,13,17,20, 22, 27 29

எ விடல் 6,13,17, 20, 22, 29

ஏ

ட்ட 6,13,17,22,27

விைதவிைதக்க 6,13,20,22,27,29

ன்னர் மட் ம்

ன்னர் மட் ம்

ைஜ தவிர்க்க ம்

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள்
20.01.2016 தன்
அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 6:15 மணி வைர, மாைல 5:30 மணி தல் இர 7:30 மணி வைர,
இர 10 மணி தல் இர 11 மணி வைர.
29.01.2016 ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, இர 7 மணி தல்
இர 11 மணி வைர(ச. கூர் இர 10-11).
31.01.2016 ஞாயி
அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:30 மணி வைர, காைல 7:30 மணி தல் காைல 9 மணி வைர,
இர 7 மணி தல் இர 11 மணி வைர (ச. கூர் இர 10-11).
03.02.2016 தன்
அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:15 மணி வைர.
04.02.2016 வியாழன் மாைல 6:45 மணி தல் இர 10 மணி வைர (ச. கூர் இர 10 - 11).
05.02.2016 ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 5:15 மணி வைர, காைல 7 மணி தல் காைல 8:40 மணி வைர,
இர 7 மணி தல் இர 8 மணி வைர.
10.02.2016 தன்
அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 4:45 மணி வைர, காைல 6:45 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர.
11.02.2016 வியாழன் இர 8:30 மணி தல் இர 11 மணி வைர.
12.02.2016 ெவள்ளி அதிகாைல 3:30 மணி தல் அதிகாைல 4:30 மணி வைர, காைல 6:40 மணி தல் காைல 8 மணி வைர,
இர 8:15 மணி தல் 11 மணி வைர (ச. கூர் இர 9 - 11)
சாந்தி கூர்த்தம்
20.01.2016 தன்
இர
31.01.2016 ஞாயி
இர
11.02.2016 வியாழன் இர
தாைதயர் வழிபா

10 மணி தல் 11 மணி வைர.
10 மணி தல் 11 மணி வைர.
8:30 மணி தல் 11 மணி வைர.

29.01.2016 ெவள்ளி இர
04.02.2016 வியாழன் இர
12.02.2016 ெவள்ளி இர

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

சா ஸ மன்வாதி : ைத 5 ெசவ்வாய் 19.1.2016
வியதீபாத சிரார்த்த : ைத 25 திங்கள் 8.2.2016

10 மணி தல் 11 மணி வைர.
10 மணி தல் 11 மணி வைர.
9 மணி தல் 11 மணி வைர.

வழிபட உகந்த நாள்)

ைவதி தி சிரார்த்தம் : ைத 8 ெவள்ளி 22.1.2016
திஸ்ேரஷ்டகா: ைத 17,18,19

னிதஸ்தலங்களில் வழிபா : ஜனவரி 15, 17, 20, 22, 23, 24 பிப்ரவரி 1, 2, 4, 7, 8, 9

ைத (தி க்கணிதம்)
த.ேத கிழைம

ஆ.ேத

திதி

நட்

ேயா

லக்

ேநரம்

6
15
20
22
24
27
29

20.01.2016
29.01.2016
03.02.2016
05.02.2016
07.02.2016
10.02.2016
12.02.2016

வ.ஏகாதசி
ேத.பஞ்சமி
ேத.தசமி
ேத. வாதசி
ேத.ச ர்தசி
வ. விதிைய
வ.ச ர்த்தி

ேராகினி
அஸ்தம்
அ ஷம்
லம்
உத்திராடம்
சதயம்
உத்திரட்டாதி

சி
அ
சி
அ
அ
சி
சி

கும்பம்
மீனம்
ேமஷம்
கும்பம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

09:00 - 10:00
09:30 - 10:30
11:00 - 12:00
07:30 - 09:00
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
09:00 - 10:00

தன்
ெவள்ளி
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
தன்
ெவள்ளி

வாக்கிய பஞ்சாங்க
நில அண்ைமநிைல
ேராகினி அ கில் நில
ணர் சம் அ கில் நில
மதி
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
சித்திைர நிலவின் அ கில்
ெசவ்வாய் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
சனி அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
தன் அ கில் நில
தன் மீஉயர்நிைல
சூரிய சந்திர சந்தி
நில அண்ைமநிைல

ைற

பஞ்சக தானம்
தீபம்
ரத்னம்

கூர்த்த நாட்கள்: 6,10,15,20,22,24,27,29
வானியல் தகவல்

Moon at perigee
Aldebaran in conjunction with Moon
Pollux in conjunction with Moon
Full Moon
Regulus in conjunction with Moon
Jupiter in conjunction with Moon
Moon at apogee
Spica in conjunction with Moon
Mars in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
Mercury in conjunction with Moon
Mercury at greatest elongation
New Moon
Moon at perigee

2016 Jan 15 08
2016 Jan 20 08
2016 Jan 23 17
2016 Jan 24 07
2016 Jan 26 11
2016 Jan 28 07
2016 Jan 30 15
2016 Jan 30 18
2016 Feb 1 14
2016 Feb 3 14
2016 Feb 4 00
2016 Feb 6 13
2016 Feb 6 22
2016 Feb 7 07
2016 Feb 8 20
2016 Feb 11 08

369635.075 km
0.50° South
11.18° North
387700.773 km
2.53° North
1.42° North
404519.866 km
4.98° South
2.73° South
9.72° South
3.49° South
4.32° South
3.78° South
25.5° West
368635.195 km
364393.966 km

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

மகாமகம் சிறப்

பக்கம்

www.thanigaipanchangam.com/mahamaham2016/index.php

