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 .

பங்குனி மாத மடல் - கர வ டம் - 2012 Panguni Month Auspicious Dates and Explanation
பங்குனி மாத பிறப் :
தி க்கணிதப்படி 14.3.2012 தன் காைல 10:49

வாக்கியப்படி 14.3.2012 தன் காைல 10:05

தி க்கணிதப்படி: 13.4.2012 ெவள்ளி இர

வாக்கியப்படி 13.4.2012 ெவள்ளி மாைல 5:48

சித்திைர பிறப் :

7:18

பங்குனி மாத சுப நாட்கள் விளக்கம்
பங்குனி 1 தன் 14.3.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்
கா ைடயான் ேநான் காைல 9:30 மணி தல்
காைல 10 மணி வைர

பங்குனி 17 ெவள்ளி 30.3.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்
பங்குனி 20 திங்கள் 2..4.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க

பங்குனி 5 ஞாயி 18.3.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

பங்குனி 22 தன் 4.4.2012 வாஸ் நாள் (ேஜாதிஷ கணித சாஸ்திர
அதிகாைல தல் காைல 8 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

பங்குனி 10 ெவள்ளி 23.3.2012 ெத ங்கு காதி
காதி பண்டிைக ெகாண்டாட நல்ல ேநரம்
காைல 6:20 தல் 7:20 வைர சுக்கிர ேஹாைர

வாஸ் ேநரம் காைல 9:14
க்கியமான ேநரம்: 10:08

பங்குனி 12 ஞாயி 25.3.2012
அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

பங்குனி 30 வியாழன் 12.4.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

விழா, நடன அரங்ேகற்றம் Evening

ஞாயி
திங்கள்
ஞாயி (மாைல 6 - 7 மட் ம்)

தல் 10:44 வைர
தல் 10:44 வைர

பங்குனி 27 திங்கள் 9.4.2012
மாைல 4:30 மணி தல் இர 10 மணி வைர நன்
மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சியதாம் லம் ெசய்ய நன்

பங்குனி 15 தன் 28.3.2012
அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6:00 மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

18.3.2012
02.4.2012
08.4.2012

25.3.2012
06.4.2012
09.4.2012

Auspicious time: Engagement, Puberty ceremony , Dance

ங்கர்கள் மற் ம் சந்திர பஞ்சாங்கத்ைத கைடபிடிப்பவர்க
பிறகு சித்திைர மாதம் கணக்காகும் எனேவ அவர்கள் கிரஹப்பிரேவசத்ைத ெசய்யலாம்)

28.3.2012 தன்
8.4.2012 ஞாயி

30.3.2012 ெவள்ளி
12.4.2012 வியாழன்

கூர்த்த நாட்கள் - Wedding and Auspicious Time
V 01
14.3.2012 தன்
ேதய்பிைற
சப்தமி
TV 05
18.3.2012 ஞாயி
ேதய்பிைற
ஏகாதசி
V 08
21.3.2012 தன்
ேதய்பிைற
ச ர்தசி
TV 12
25.3.2012 ஞாயி
வளர்பிைற தி திைய
TV 26
08.4.2012 ஞாயி
வளர்பிைற
விதிைய
V 30
12.4.2012 வியாழன் வளர்பிைற சஷ்டி

Program

ஞாயி
மாைல 4:30 மணி வைர மட் ம்
ெவள்ளி (நாட்டிய அரங்ேகற்றம் மட் ம்)
திங்கள் மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் நன்

கிரஹப்பிரேவச நாட்கள்: House warming Ceremony ( ெத
25.3.2012 ஞாயி
4.4.2012 தன்

ல் படி)

பங்குனி 26 ஞாயி 8.4.2012 சுபநாள்
அதிகாைல தல் மாைல 7 மணிவைர நன்
கிரஹப்பிரேவசம் உட்பட அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

பங்குனி 13 திங்கள் 26.3.2012 சுக்கில ச ர்த்தி
அதிகாைல 4:00 தல் காைல 5:30 மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்

மாைல ேநர சுப நாட்கள்: நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட்

ம் ெசய்ய நல்ல நாள்

அ ஷம்
உத்திராடம்
சதயம்
அஸ்வினி
சுவாதி
லம்

க்கு பங்குனி அமாவாைசக்கு

2.4.2012 திங்கள்

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

மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
ேமஷம்
ேமஷம்

விேசஷ நாட்கள்: Monthly Event
»அமாவாைச: 22.3.2012 வியாழன்
»ெபௗர்ணமி: 6.4.2012 ெவள்ளி
»சுக்கில ச ர்த்தி: 26.3.2012 திங்கள்
»சங்கடஹர ச ர்த்தி: 9.4.2012 திங்கள்
»சுக்கில ஷஷ்டி: 28 & 29.3.2012
»கி த்திைக: 27.3.2012 ெசவ்வாய்
»சுக்கில ஏகாதசி: 3.4.2012 ெசவ்வாய்
»கி ஷ்ண ஏகாதசி: 18.3.2012 ஞாயி
»ஸ்ரீராம நவமி: 1.4.2012 ஞாயி
»கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 19.3.2012 திங்கள் (சில இடங்களில் 20.3.2012 ெசவ்வாய்)
»சிவராத்திரி: 20.3.212 ெசவ்வாய்
»சுக்கில பிரேதாஷம்: 4.4.2012 தன்
» கா ைடயான் ேநான் :14.3.2012 தன்
»பங்குனி உத்திரம்: 5.4.2012 வியாழன்
» காதி: 23.3.2012 ெவள்ளி

வானியல் தகவல் Astronomical phenomenon
March ேததி, ேநரம்
14 6 Venus 3.0N of Jupiter
14 13 Moon furthest South (-22.1)
20 5 Equinox
21 19 Mercury inferior conjunction
22 11 Mercury 1.5S of Moon
22 14 NEW MOON
25 22 Jupiter 3.1S of Moon
26 5 Moon at apogee
26 19 Venus 1.8N of Moon
27 6 Venus greatest elong E(46)
28 6 Aldebaran 5.2S of Moon
28 23 Moon furthest North (22.0)

சுக்கிரன் கு விற்கு அ கில்
சந்திரன் மீெதன் ல நிைல
சமநாள்(பகல் இர காலம் சமமான நாள்)
தன் சூரிய ேசர்க்ைக( தன் அஸ்தமனம்)
தன் சந்திரன் அ கில்
அமாவாைச
சந்திரன் அ கில் கு
சந்திரன் ெதாைல நிைல
சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில்
சுக்கிரன்46 பாைக மீ உயர் நிைல
ேராகினி நட்சத்திரத்தின் அ கில் சந்திரன்
சந்திரன் மீவட ல நிைல

April ேததி, ேநரம்
3 6 Mercury stationary
3 13 Regulus 5.5N of Moon
6 19 FULL MOON
7 5 Spica 1.4N of Moon
7 10 Saturn 6.0N of Moon
7 16 Moon at perigee
10 7 Antares 4.8S of Moon
10 21 Moon furthest South (-21.9)

தன் நிைலப் நிைலயில்
மகம் நட்சத்திரத்தின் அ கில் சந்திரன்
நில
சித்திைர நட்சத்திரத்தின் அ கில் சந்திரன்
சனி கிரகத்தின் அ கில் சந்திரன்
சந்திரன் அன்ைமநிைல
ேகட்ைட அ கில் சந்திரன்
சந்திரன் மீெதன் ல நிைல

சமநாள் Equinox
மத்திேரைக பகுதியில் மார்ச் மாதம்(Vernal equinox), மற் ம்
ெசப்டம்பர் மாதத்தில் (autumnal equinox) இர ம் பக ம் சமமாக
உள்ள சமநாள் என் ம் மார்ச் மாத சமநாள் (Vernal equinox)
வசந்தகால
சம்பத்
என் ம்
அைழக்கப்ப கிற
இந்த
சந்திப் க்காலேம வ டபிறப்பின் க்கிய அம்சமாகும்.
இந்தியாவில் சித்திைர நட்சத்திரத்ைத (ேநர் எதிரில் சூரியன்
அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் இ க்கும்) வக்கப் ள்ளியாக (sidereal
vernal equinox) பாவித் மீண் ம் தைலக்கு ேமல் வ ம் காலேம
வ ட
வக்கம்
என்
அைழக்கப்ப கிற .
நட்சத்திர
பின்னணியில் வ டமானத்ைத கணக்கி ம்
ைறதான் இந்திய
ைற
அயனாம்ச ேவ பா நீக்கினால் விைமய மத்திேரைக சூரிய
பாைதயின் பாைக கிைடக்கும்
வசந்த கால சமநாள் தல் அ த்த வசந்தகால சமநாள் வைர
ஓ
வ டமாக கணக்கிட்
அைத கைடபிடிக்கும்
ைறதான்
இந்திய அரசின் அதிகார ர்வமான சக ஆண்
ஆகும். இ
ற்றி ம் அறிவியல் அடிப்பைடயிலான மிக ம் ல்லியமான .
இ ப்பி ம்
இந்தியாவில்
பண்டிைககள்,
நாள்காட்டிகள்
அயனாம்ச நிைலைய கூட்டி (அல்ல கழித் ) கிைடக்கும் சூரியகிரக
நிைலைய அடிப்பைட அம்சமாக க
கிறார்கள்.
தி க்கணித, வாக்கிய பஞ்சாங்கத்திற்கு இைடய உள்ள
ேவ பா க க்கு இந்த வசந்த சம்பத்
ள்ளிைய கணக்கி ம்
வழிேய மிக க்கியமான காரணியாகும்.
இந்த ஆண் சமநாள் வ டம் வக்கம் 20.3.2012 UTC 05:14

சித்திைர மாதம் - நந்தன வ ஷம் (13.4.2012 - 13.5.2012) சுப
03
04
04
07
13
21
22
25
29

15.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
19.04.2012
25.04.2012
03.05.2012
04.05.2012
07.05.2012
11.05.2012

ஞாயி
திங்கள்
திங்கள்
வியாழன்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
ெவள்ளி

ேதய்
ேதய்
ேதய்
ேதய்
வளர்
வளர்
வளர்
ேதய்
ேதய்

தசமி
தசமி
ஏகாதசி
ச ர்தசி
ச ர்த்தி
வாதசி
திரிேயாதசி
வதிைய
சஷ்டி

தி ேவாணம்
அவிட்டம்
அவிட்டம்
உத்திரட்டாதி
மி கசீ ஷம்
ஹஸ்தம்
ஹஸ்தம்
அ ஷம்
உத்திராடம்

அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

மி னம்
ேமஷம்
மி னம்
மி னம்
மி னம்
கடகம்
ரிஷபம்
மி னம்
மி னம்

ெவள்ளி 23.3.2012 - Telugu New Year - ெத ங்கு

கூர்த்த நாட்கள்

09.00 - 10.30
06.00 - 07.30
09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
09.00 - 10.30
11.00 - 12.00
07.00 - 08.00
09.00 - 10.30
08.30 - 10.00

காதி - விளக்கம்

ெத ங்கு வ ட பிறப் சந்திரனின் சுழற்ச்சி மற் ம் சூரிய மாதத்ைத(Luni - Solar) அடிப்பைடயாக ெகாண்ட .
அமாவாைச டி
தல் அ த்த அமாவாைச டி வைர ஒ சந்திரமாதம் என் அைழக்கப்ப கிற . இந்த ைற பஞ்சாங்கம்
வட இந்தியா, கர்நாடகா, ஆந்திரா பகுதியில் கைடபிடிக்கப்ப கிற . சந்திரன் ெபௗர்னமி அன் சம்பந்தப்ப ம் நட்சத்திரத்தின்
ெபயரால் மாதங்கள் அைழக்கப்ப ம்
சந்திர மாதத்தின் அள (Synodic Lunar month ): சராசரி: 29 நாள் 12 மணி 44 நிமிடம்
சந்திர வ டத்தின் அள (Lunar Year): 354.3672 நாட்கள்
சூரிய வ டம்(Solar Year) - சந்திர வ ட(Lunar Year) ேவ பா 10.89 நாள்
அதிக மாதம் ஓர் விளக்கம்
எந்த சூரிய(ெசௗரமான)மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ கிறேதா அந்த சூரிய(ெசௗரமான) மாதத்திற்கு உள்வ ம் சந்திரமாதம் அதிகமாதம்
என்
அைழக்கப்ப கிற . அதிகமாதத்தில் வ ம் சந்திரமாதம் கணக்கில் ெகாள்ளாமல் அ த்
வ ம் சந்திரமாதம் “நிஜமாதம்” என்
அைழக்கப்ப கிற .
வ ம் 2012 நந்தன ஆண்டில் ெசௗரமான(சூரிய மாத) ஆவணி மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ வதால் அதில் வ ம் “சந்திர மாதமான”
பாத்ரபதம் மாதம் “அதிக பாத்ரபதம் ” என் ம் அ த் சூரிய மாதமான ரட்டாசியில் வ ம் சந்திரமாதம் “நிஜ பாத்ரபதம்” என் ம் அைழக்கப்ப ம்.
19 வ டத்தில் 7 அதிக மாதம் வ ம், சராசரியாக 2.7 வ டத்திற்கு ஒ அதிகமாதம் வ ம்
வ டத்திற்கு 10.89 நாள் மிகுதியாகும் சந்திரமாத ேவ பாட்ைட “அதிக மாதம்” ைணக்ெகாண் சமன்ப த் வதால், 19 வ டத்திற்கு
ஒ
ைற சூரிய மாத ம், சந்திரமாத ம் சமன்ப த்தப்ப கிற அதற்கான கணக்கீ
அதிக மாதங்கள்
19 சந்திர வ டங்கள் =19 ³ 12+7(அதிக மாதம்)³29.5306நாள்கள் = 6939.69 நாட்கள்
2015 அதிக ஆஷாடம்
19சந்திர வ டங்கள் ³12சந்திர மாதங்கள் = 228 சந்திர மாதங்கள்
2012 அதிக பாத்ரபதம்
228 சந்திர மாதம் + 7 அதிகமாதம் = 235 சந்திர மாதங்கள்
2010 அதிக ைவசாகம்
235 சந்திர மாதம் ³ 29.5306 = 6939.69 சந்திர நாள்
2007 அதிக ேஜஷ்டம்
ஒ சூரிய வ டம் = 365.256363 நாட்கள். 19 சூரிய வ டங்கள்(19³365.256363) = 6939.87 சூரிய நாட்கள்
2004 அதிக சிராவணம்
ஆக 19 வ டங்க க்கு ஒ
ைற சந்திர, சூரிய வ டங்கள் சமமாக இ க்கும்
அைனவ க்கு காதி த்தாண் நல்வாழ்த் க்கள் !
பா சரவண சர்மா. ேராகிதர், ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதம்
98403 69677
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