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மார்கழி 2011
மார்கழி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்ப
வாக்கியப்ப
ைத மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்ப
வாக்கியப்ப

: 16.12.2011 ெவள்ளி மதியம் 2:14 மணி அளவில் சூாியன் த ர் ராசி பிரேவசம்.
: 16.12.2011 ெவள்ளி இர 7:16 மணி அளவில் சூாியன் த ர் ராசி பிரேவசம்.
: 15.1.2012 ஞாயி
: 15.1.2012 ஞாயி

அதிகாைல 00:56 மணி அளவில் சூாியன் மகர ராசி பிரேவசம்
அதிகாைல 3:52 மணி அளவில் சூாியன் மகர ராசி பிரேவசம்

மஹாவியதீபாதம்: 14 ெவள்ளி 30.12.2011
சூரியன், சந்திர தீர்க ேரகாம்சம் கூட் த்ெதாைகைய 13E20Nல் வகுக்க வ ம் 17ஆம்
பாகம்(213E20N - 226E40N) ஆகும். இக்காலத்தில் சூரிய ம், சந்திர ம் 180 ேநர் பார்ைவ - சூரிய
பயண மத்திேரைக (Celestial equator) பாைதக்கு இைணயாக இ க்கும் ேயாக காலம் ஆகும்.
இந்த ேயாகம் சிறப்பானதாகும் இதில் சிரார்தம் ( ன்ேனார் வழிபா ) ெசய்வ , தானம் ெசய்வ
மிக ம் பலனளிக்கவல்ல .
சுபம் ெசய்ய தவிர்க்க ேவண்டிய ேயாகம் இ . த ர் மாதத்தில் வ ம் வியதிபாதம் நாைள
“மஹாவியதீபாதம்” என் அைழப்பார்கள். சிவெபா மா க்கு மிக ம் விேசஷமான நாளாகும்.

ைவகுண்ட ஏகாதசி என் ?

» தமிழகம், ெதற்கு ஆசியா, கீழ்திைச ஆசியா பகுதிகளில் 5.1.2012 வியாழன் அன் ம்
» கீரீன்வீச்சுக்கு கிழக்கில் 60பாைகக்கு உட்பட்ட பகுதிகளான ஈரான் தல் அெமரிக்கா வைர
ைவகுண்ட ஏகாதசி வழிப வ நன்

ன்னாள் 4.1.2011

தன் அன்

தி வாதிைர (ஆ த்திரா) தரிசனம் 8.1.2012 ஞாயி

அதிகாைல நடராஜர் அபிேஷகம்
இத்தினத்தில் அதிகாைலயில் சிவைன வழிபட் ஆ த்திராகளி எ ம் பிராசதம் உண்ப மிக ம் ணிதமானதாகும்
ஆ த்திரா தரிசனம் மற் ம் வியதீபாதம் குறித்த ஆன்மீக தகவைல அதற்கான சிறப் வாய்ந்த தில்ைல அம்பலவாணன்
அ ள்பாலிக்கும் சிதம்பரம் ேகாவில் தீட்சதர் தி . N.D.நடராஜ தீட்சதர் அவர்களின் இைணய பக்கத்தில் காணலாம்.

http://natarajadeekshidhar.blogspot.com
த

ணாயனம்

டி :

அறிவியல் அடிப்பைடயில் சூரியன் அதிகபட்ச ெதன்நிைல அைடந்
வடக்கு
ேநாக்கி பயணிக்கும் நாேள உத்திராயண ன்யகாலம் ஆகும் ( நிராயண அடிப்பைடயில்
ைதமாதம் தல் ேததி வழக்கத்தில் உள்ள இைத ெதாடர்ந் ரதசப்தமி வ ம்.
22.12.2011 (Solstices) அன்
காைல 5:30
சாய் நிைல(Apparent Declination) 23E26N11.7O

மணி

அளவில்

சூரியன்

சூரியன் அன்ைம நிைல (perigee): 5.1.2012 அன் காைல 5:30 மணி அளவில்
சூரியன் மிக்கு மிகஅன்ைம நிைலயில் 0.9832841AU அலகு இ க்கும். (Solstice)
சமநாள் ள்ளி (Equinoxes) பின்ேநாக்கி 56 வினாடி நகர்வதால், நிைலயான
சித்திைர நட்சத்திர வக்க ள்ளிக்கும் விஅன்ைம, ப வ நிைலக்கும் இைடயில்
ெப ம் இைடெவளி ஏற்பட் ள்ள . இந்த இைடெவளி ேம ம் அதிகரித்
“இன் ம்
ஆயிரம் ஆண் களில் ப வநிைல மாற்றம் ன்கூட்டி நிக ம். மார்கழியில் மாசி மாத சூழல் ஏற்ப ம்.....!”
நிராயண
ைறயில் அயன கணக்கீட்டின் காரணமாக நாம் தற்ெபா
ெகாண்டா ம் பண்டிைககள் ப வகாலத்திற்கு ெதாடர்பில்லாமல்
இ க்கிற என்ப தான் உண்ைம!

சனிெபயர்ச்சி:

வாக்கியப்படி 21.12.2011 (மிகபழைமயான பஞ்சாங்கங்களில் 20.12.2011 என் கணிக்கப்பட் ள்ள )அன் சனி கன்னி
ராசியில் இ ந்
லாம் இராசிக்கு ெபயர்ச்சி அைடகிறார். (தி க்கணிதப்படி 15.11.2011 அன் சனி ெபயர்ச்சி நைடெபற்ற )
சனி ெபயர்ச்சி அன் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லம் ெசன் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப நல்ெலண்ைணய், எள் உ ண்ைட,
அரிசி, க ப் நிற ேபார்ைவ தானம் ெசய் பின்னர் ேகாவி க்கு ெசன் வழிப வ தான் மிக ம் சிறந்த .

மார்கழி மாத சுப நாட்கள்
மார்கழி 5 தன்21.12.2011
அதிகாைல தல் மதியம் 3மணி வைர நன் .

மார்கழி 12 தன் 28.12.2011
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்

மார்கழி 7 ெவள்ளி 23.12.2011
காைல 10.30மணி வைர நன் .

மார்கழி 13 வியாழன் 29.12.2011
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன் .

சுக்ல ச ர்த்தி.

மார்கழி 14 ெவள்ளி 30.12.2011
த ர் மஹாவ்யதீபாதம் பித் ேஹாமம்,
நன் .

தாைதயர் வழிபா

மார்கழி 26 தன் 11.1.2012
அதிகாைல 4.30- 6 கணபதி ேஹாமம் நன் .

மார்கழி 20 வியாழன் 5.1.2012
ைவகுண்ட ஏகாதசி. கி த்திைக விரதம்.

மார்கழி 27 வியாழன் 12.1.2012
கூடாரவல்லி, சங்கடஹர ச ர்த்தி,
நாள்
வ ம் நன் சுபநாள்.

மார்கழி 23 ஞாயி 8.1.2012
அதிகாைல ஆ த்ரா அபிேஷகம், ஆ த்ரா தரிசனம்.

மார்கழி 28 ெவள்ளி 13.1.2012
அதிகாைல 4.30- 6வைர கணபதி ேஹாமம் நன்

மார்கழி மாத விேசஷ நாட்கள்
அமாவாைச: 24.12.2011 சனி
சுக்கில ச ர்த்தி: 28.12.2011 தன்
கி ஷ்ண ஏகாதசி: 21.12.2011 தன்
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 22.12.2011 வியாழன்

ெபௗர்ணமி: 8.1.2012 ஞாயி
சங்கடஹர ச ர்த்தி: 12.1.2012 வியாழன்
ைவகுண்ட ஏகாதசி: வியாழன் 5.1.2012 வியாழன்
சுக்ல பிரேதாஷம்: 6.1.2012 ெவள்ளி

கி த்திைக: 5.1.2012 வியாழன்
சிவராத்திரி: 23.12.2012 ெவள்ளி
ஷஷ்டி: 30.12.2011 ெவள்ளி

ேபாகி அன் சுற் ப் ற சூழ க்கு ஆபத்தான பிளாஷ்டிக், டயர் ேபான்றவற்ைற எரிக்க ேவண்டாம் !
வீட்டில் நல்ல நிைலயில் உள்ள பைழய ணிகைள ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய் ங்கள்.
மார்கழி மாதம் கர வ டம் (2011-2012)

TV
TV
V
TV
TV

05
07
12
14
27

21.12.2011 தன்
23.12.2011 ெவள்ளி
28.12.2011 தன்
30.12.2011 ெவள்ளி
12.01.2012 வியாழன்

ேதய்பிைற வாதசி
ேதய்பிைற ச ர்தசி
வளர்பிைற ச ர்த்தி
வளர்பிைற சஷ்டி
ேதய்பிைற தி திைய

சுவாதி
அ ஷம்
தி ேவா
சதயம்
மகம்

சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்

9.00-10.00
6.30 - 8.00
6.00-7.30
6.30 - 7.30
7.30 - 9.00

மகரம்
த சு
த சு
த சு
மகரம்

ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

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

கும்ப
மகரம் தனிய
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

6.00 - 7.30
8.00 - 9.30
7.30 - 9.00
6.00 - 7.30
8.00 - 9.00
8.00 - 9.00
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.30 - 7.30
8.00 - 9.30
5.00 - 6.00

கும்ப
மீனம்
மீனம்
கும்பம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம் தனிய
மீனம்
கும்ப

ைத மாதம் கர வ டம் (2012)

TV
Vத
TV
TV
TV
TV

05
15
16
23
26
29

19.1.2012 வியாழன்
29.1.2012 ஞாயி
30.1.2012 திங்கள்
06.2.2012 திங்கள்
09.2.2012 வியாழன்
12.2.2012 ஞாயி

ஏகாதசி
சஷ்டி
சப்தமி
ச ர்தசி
விதிைய
பஞ்சமி

மாசி மாதம் கர வ டம் (2012)

V
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
V
TV
V

01
05
07
08
12
14
21
22
24
28
29

13.2.2012 திங்கள்
17.2.2012 ெவள்ளி
19.2.2012 ஞாயி
20.2.2012 திங்கள்
24.2.2012 ெவள்ளி
26.2.2012 ஞாயி
04.3.2012 ஞாயி
05.3.2012 திங்கள்
07.3.2012 தன்
11.3.2012 ஞாயி
12.3.2012 திங்கள்

ேதய்பிைற சஷ்டி
சித்திைர
ேதய்பிைற ஏகாதசி
லம்
ேதய்பிைற திரிேயாதசி உத்திராடம்
ேதய்பிைற ச ர்தசி தி ேவா
வள்ரபிைற தி திைய உத்திரட்டாதி
வளர்பிைற ச ர்த்தி அஸ்வினி
வளர்பிைற ஏகாதசி
னர் சம்
வளர்பிைற வாதசி
சம்
வளர்பிைற ச ர்தசி மகம்
ேதய்பிைற தி , ச ர் சித்திைர
ேதய்பிைற ச ர்த்தி
சுவாதி

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 .
தங்கள் க த் க்கள் வரேவற்கப்ப கிற

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.
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