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தணிைக பஞ்சாங்கம்
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ைத மாத சுப நாட்கள் விளக்கம் 2012
மகர சங்கராந்தி - உத்திராயணம்

சூரியன் மகர ராசியில் பிரேவசிக்கும் காலம் மகர சங்கராந்தி ஆகும் ேம ம் நிராயண ைறயில் சூரியன் தன
வட ல பயணத்ைத வக்கும் உத்திராயண ண்ணியகால ம் இன்ேறயாகும். இந்நாைள ைத மாத பிறப்பாக ம்,
ெபாங்கல் தி நாளாக ம் ெகாண்டா கிேறாம்.

ைதமாத பிறப்

தி க்கணிதப்படி: 15.1.2012 ஞாயி
வாக்கியப்படி:
15.1.2012 ஞாயி

அதிகாைல 00:56 மணி அளவில் சூரியன் மகர ராசி பிரேவசம்
அதிகாைல 03:50 மணி அளவில் சூரியன் மகர ராசி பிரேவசம்

மாசிமாத பிறப்

தி க்கணிதப்படி: 13.2.2012 திங்கள் மதியம் 1.55 மணி அளவில் சூரியன் கும்ப ராசி பிரேவசம்
வாக்கியப்படி:
13.2.2012 திங்கள் மதியம் 2.50 மணி அளவில் சூரியன் கும்ப ராசி பிரேவசம்

ெபாங்கல் வழிபா உகந்த ேநரம் (தமிழகம்) 15.1.2012 ஞாயி
 காைல 6:37 தல் 8:30 வைர (மகர லக்னம்)
 பகல் 10:12 தல் 11:52 வைர (மீன லக்னம்)
 மதியம் 13:40 தல் 15:42 வைர (ரிஷப லக்னம்)

இனிய ெபாங்கல் தி நாளில்
ஏைழ விவசாயிக க்கு
த்தாைட வாங்கி தந்
அவர்கைள மகிழ்வித்
நா ம் மகிழ்ேவாம்

ைத கி த்திைக: 1.2.2012 தன்

இந்த ஆண்
ைத கி த்திைக
ைமயாக நாள்
வ ம் வியாபித் ள்ள . கி த்திைக நட்சத்திரம்
ன், பின்
தினங்களி ம் வியாபித் திரிதினஸ்பிரிக் எ ம் நிைலயில் இ ப்பதால் 1.2.2012 தன் அன் தான் ைதகி த்திைக

ைத சம்: 7.2.2012 ெசவ்வாய்

தி க்கணிதப்படி சம் நட்சத்திரம் 6.2.2012 திங்கள் அன் பகல் 2.11 ேமல் பிறந் இர
வ ம் சந்திரன் சம்
நட்சத்திர பாைகயில் பயனித் ம நாள் 7.2.2012 ெசவ்வாய் அன் மதியம் 1:48 வைர (தி க்ேகாவில் உச்சிகால ைஜ வைர)
இ ப்பதா ம் ெபௗர்ணமி ெதாடர் இ ப்பதா ம் ைத சம் 7.2.2012 அன் கைடபிடிப்ப நன் . ெசவ்வாய் கிழைமயில் வ ம் ைத
க க்கு மிக ம் விேசஷமான

ைத அமாவாைச: 22.1.2012 ஞாயி

சம்

( திங்கள் 23.1.2012 சிங்கப் ர்)

அமாவாைச திதி 22.1.2012 ஞாயி அன் 2:20 ேமல் அபரான்ன காலத்தில் இ ந் ம நாள் 23.1.2012 திங்கள் அன் மதியம் 1:10 மணி
வைர இ ப்பதால் 22.1.2012 ஞாயி அன் தான் ைத அமாவாைச கைடபிடிக்க ேவண் ம்.
சூரியின் வடக்கில் பயணிக்கும் உத்திராயண ண்யகாலத்தில் வ ம் தல் அமாவாைச இ என்பதால் தாைதயர்கைள வழிபட மிக ம் சிறந்த
நாளாகும். இந்நாளில் தானம், தர்மம் ெசய் ம், தர்பணம், ஆத்மாசாந்தி வழிபா ெசய் ம் ன்ேனார்கைள வழிப வ மிக ம் சிறந்ததாதகும்.

சிங்கப் ரில் ைத அமாவாைச 23.1.2012 திங்கள் அன்

தான் சாஸ்திரப்படி கைடபிடிக்க ேவண் ம்

ரதசப்தமி: 30.1.2012 திங்கள்

சூரியன் ெதற்கில் இ ந் வடக்கு ேநாக்கி பயனிக்கும் காலத்ைத வழிப ம் பண்டிைகயாகும். 7எ க்கன் இைலள்,
மஞ்சள் அட்சைத, ேசர்த்
உச்சந்தைலயில் ைவத்
நீராட ம். ெபண்கள் இைல, மஞ்சள் ள் மட் ேம
பயன்ப த்தேவண் ம். தாய், தகப்பனார் இல்லாதவர்கள் எள், பச்சரிசி ேசர்த் தைலகுளிக்க ேவண் ம். இ ஆயிரம்
ச த்திர குளிய க்கு ஈடான

அறிவியல் அடிப்பைடயில்:

குறிப் : நாம் தற்ெபா

22.12.2011 அன் சூரியன் மீெதன்நிைல -23E26N11.7O (Solstice) அைடந் வடக்கு ேநாக்கி பயணிக்கிறார்
5.1.2012 அன் சூரியன் மீஅன்ைம நிைல (perigee) அைடந் ெதாைலநிைலக்கு நீள்வட்ட பாைதயில் பயணிக்க
கைடபிடிக்கும் பல பண்டிைககள் உண்ைமயான ப வகாலத்தில் இ ந் விலகி உள்ள

சஷ்டி திதி இல்ைல: ைதமாதத்தில் ேதய்பிைற சஷ்டி திதி வராததால் அன் ெசய்ய ேவண்டிய சிரார்தம்(ெதவசம்) மாசி மாதம்

வங்கும்

தல் ேததியில் வ ம்

ேதய்பிைற சஷ்டி திதியில் கைடபிடிக்க ேவண் ம்

வாஸ் நாள்: ைத 12 வியாழன் 26.1.2012
வாஸ் ேநரம்: காைல 9:48 தல் காைல 11:18 வைர

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.36

அஸ்தமனம்:18.07

க்கியமான ேநரம்: காைல10:42

தல் காைல 11:18 வைர

ைத மாத சுப நாட்கள் - ேநர விளக்கம்
ைத 5 வியாழன் 19.1.2012
அதிகாைல தல் மாைல 7மணி வைர நன் .
அைனத் சுபங்கள்.
ைத 6 ெவள்ளி 20.1.2012
மாைல 6மணி ேமல் நன் . நிச்சியதார்தம், மஞ்சள் நீராட்
ைத 11 தன் 25.1.2012
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம் கணபதி ேஹாமம்,

கிரஹப்பிரேவசம் நன் .
ைத 12 வியாழன் 26.1.2012 வாஸ் நாள்
அதிகாைல 4:30- 6 மட் ம். கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம்.
விழா.

ைத 13 ெவள்ளி 27.1.2012 சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:30 - 6 மட் ம். கணபதி ேஹாமம் நன் .
ைத 15 ஞாயி 29.1.2012
அைனத் சுபங்கள் ெசய்யலாம். நாள்

வ ம் நன் .

ைத 16 திங்கள் 30.1.2012 ரதசப்தமி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . அைனத்
ைத 20 ெவள்ளி 3.2.2012
மதியம் 12மணி ேமல் நன் . அைனத் சுபங்கள்.
ைத 22 ஞாயி 5.2.2012
மதியம் 1:50 ேமல் நன் . அைனத்
ைத 23 திங்கள் 6.2.2012
அதிகாைல தல் நாள்

ைத 26 வியாழன் 9.2.2012
அதிகாைல தல் பகல் 11:30 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்யலாம். சுபதினம்.

சுபங்கள்.

ைத 27 ெவள்ளி 10.2.2012 சங்கடஹர ச ர்த்தி
காைல 9.30 மணி ேமல் நாள்
வ ம் நன் . சுபநாள்.

சுபங்கள்.

ைத 29 ஞாயி 12.2.2012
சுபநாள். அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய உகந்த நாள்

வ ம் நன் .

மாைல ேநர சுப நாட்கள் - நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, நடன அரங்ேகற்றம், தி மண வரேவற் , சீமந்தம்.
வியாழன் 19.1.2012
ஞாயி 05.2.2012

ெவள்ளி 20.1.2012
திங்கள் 06.2.2012

ஞாயி 29.1.2012
ெவள்ளி 10.2.2012

கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாட்கள்
வியாழன் 19.1.2012
திங்கள் 30.1.2012

» தன்25.1.2012
திங்கள் 06.2.2012

திங்கள் 30.1.2012
ஞாயி 12.2.2012

ெவள்ளி 03.2.2012

»குறியிட்ட நாட்களில் அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம்

»வியாழன் 26.1.2012
வியாழன்09.2.2012

»ெவள்ளி 27.1.2012
ெவள்ளி 10.2.2012 (9½-10½)

ஞாயி
ஞாயி

29.1.2012
12.2.2012

மாத விேசஷ நாட்கள்:
ைத அமாவாைச: 22.1.2012 ஞாயி
சுக்ல ச ர்த்தி: 27.1.2012 ெவள்ளி
கி ஷ்ண ஏகாதசி: 19.1.2012 வியாழன்
மாத சிவராத்திரி: 21.1.2012 சனி

ெபௗர்ணமி: 7.2.2012 ெசவ்வாய்
சுக்ல சஷ்டி: 29.1.2012 ஞாயி
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 20.1.2012 ெவள்ளி
ைதகி த்திைக: 1.2.2012 தன்

ைத, மாசி, பங்குனி மாத சுப

கீழ்கண்ட நாட்கள் மற் ம் ேநரம் ெபா வானைவ, தங்க

ைத மாதம் கர வ டம் (2012)
TV 05
19.1.2012 வியாழன்
V 15
29.1.2012 ஞாயி
TV 16
30.1.2012 திங்கள்
TV 23
06.2.2012 திங்கள்
TV 26
09.2.2012 வியாழன்
TV 29
12.2.2012 ஞாயி
மாசி மாதம் கர வ டம் (2012)
V 01
13.2.2012 திங்கள்
TV 05
17.2.2012 ெவள்ளி
TV 07
19.2.2012 ஞாயி
TV 08
20.2.2012 திங்கள்
TV 12
24.2.2012 ெவள்ளி
TV 14
26.2.2012 ஞாயி
TV 21
04.3.2012 ஞாயி
TV 22
05.3.2012 திங்கள்
V 24
07.3.2012 தன்
TV 28
11.3.2012 ஞாயி
V 29
12.3.2012 திங்கள்
பங்குனி மாதம் கர வ டம் (2012)
V 01
14.3.2012 தன்
TV 05
18.3.2012 ஞாயி
V 08
21.3.2012 தன்
TV 12
25.3.2012 ஞாயி
TV 26
08.4.2012 ஞாயி
V 30
12.4.2012 வியாழன்

சங்கடஹர ச ர்த்தி: 11.2.2012
சுக்கில ஏகாதசி: 3.2.2012 ெவள்ளி
சுக்ல பிரேதாஷம்: 5.2.2012 ஞாயி

கூர்த்த நாட்கள்

க்கு ெபா த்தமானதா என்பைத ேஜாதிடரிடம் கலந்

ஆேலாசித்

ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

ஏகாதசி
சஷ்டி
சப்தமி
ச ர்தசி
விதிைய
பஞ்சமி

அ ஷம்
ேரவதி
அஸ்வினி
னர் சம்
மகம்
சித்திைர

சித்த
அமிர்
சித்த
அமிர்
அமிர்
சித்த

8.00 - 9:30
6.00 - 7.30
9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
9.00 - 10.00
8.00 - 9.30

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வள்ரபிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

சஷ்டி
ஏகாதசி
திரிேயாதசி
ச ர்தசி
தி திைய
ச ர்த்தி
ஏகாதசி
வாதசி
ச ர்தசி
தி , ச ர்
ச ர்த்தி

சித்திைர
லம்
உத்திராடம்
தி ேவா
உத்திரட்டாதி
அஸ்வினி
னர் சம்
சம்
மகம்
சித்திைர
சுவாதி

சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

6.00 - 7.30 கும்ப
8.00 - 9.30 மீனம்
7.30 - 9.00 மீனம்
6.00 - 7.30 கும்பம்
8.00 - 9.00 மீனம்
8.00 - 9.00 மீனம்
6.00 - 7.30 மீனம்
6.00 - 7.30 மீனம்
6.30 - 7.30 மீனம்
8.00 - 9.30 மீனம்
5.00 - 6.00 கும்ப

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற

சப்தமி
ஏகாதசி
ச ர்தசி
தி திைய
விதிைய
சஷ்டி

அ ஷம்
உத்திராடம்
சதயம்
அஸ்வினி
சுவாதி
லம்

சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
7.00 - 9.00
7.30 - 8.35

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா சரவண சர்மா
பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677

மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.

டிெவ க்க ம்

கும்ப
மகரம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
ேமஷம்
ேமஷம்

Thanigai
Panchangam

கூர்த்த நாட்களில் ெதாடர் ேநரம் மா த க்குட்பட்ட

