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சிங்கப் ரில் கர - நந்தன வ டத்தில் ஒ
இதனால் அ த்த ஆண்

நாள் கூ தலாக இ க்கும்

நந்தன (2012 -2013) வ ட பிறப்பில் ேவ பா

உள்ள

சிங்கப் ரில் கர வ ட கைடசி நாள்
கர வ டம் - பங்குனி மாதம் 31 (கைடசி நாள்)
ேததி: April 13, 2012: ெவள்ளி, சிங்கப் ரில் பங்குனி மாதம் 31ஆம் நாள் (கைடசி நாள்)
திதி: Krishna Sapthami till 7:52, Krishna Ashtami till 5:40*,
நட்சத்திரம்: Poorvashadha till 14:37,
ேயாகம்:Siva yoga till 15:02,
கரணம்: Bava karana till 7:52, Balava karana till 18:54, Kaulava karana till 5:40*,
ராகு காலம் : RahuK: 11:32 - 13:02, குளிகன்: GulikaK: 8:32 - 10:02,
எமகண்டம்: YamaG: 16:02 - 17:32,
சூரிய உதயம்: Sunrise at 7:05*, Sunset at 19:06
சந்திர உதயம்: Moonrise at 1:40*, சந்திர அஸ்தமனம்: Moonset at 13:01,
சிங்கப் ர் ேநரப்படி 13.4.2012 அன் இர 7:30 மணி (33 நாழிைக) ேமல் வாக்கியம்(பாம் பஞ்சாங்கம்) அடிப்பைடயில்
சூரியன் (அஸ்தமனத்திற்கு) பிறகு ேமஷத்தில் பிரேவசிக்கிறார் எனேவ ம நாள் 14.4.2012 அன் தான் உண்ைமயான தமிழ்வ ட
பிறப்பாக கணிக்கிடேவண் ம்.

ஆரிய சித்தாந்தம், வர சி வாக்கியம், பரகிதம், சூரிய சித்தாந்தம், தி க்கணிதம்
14.4.2012 சனிக்கிழைம அன் தான் உண்ைமயான தமிழ்வ ட பிறப்பாகும்.
இதனால் சிங்கப் ரில் வ ம் கர வ ஷத்தில் பங்குனி மாதத்தில் ஒ

ைறப்படி ம் சிங்கப் ரில்

நாள் கூ தலாக இ க்கும்

சிங்கப் ரில் நந்தன 2012-2013 தமிழ் வ ஷம் பிறப்
சித்திைர தல் நாள் 14.4.2012 சனிக்கிழைம
April 14, 2012: Saturday, நந்தன வ ஷம் சித்திைர 1
திதி: Krishna Navami till 4:55*,
நட்சத்திரம்: Uttarashadha till 14:46,
ேயாகம்: Siddha yoga till 13:39,
கரணம்: Taitula karana till 18:48, Garija karana till 4:55*,
ராகு காலம்: RahuK: 10:02 - 11:32, குளிகன்: GulikaK: 7:02 - 8:32, எமகண்டம்: YamaG: 14:32 - 16:02,
சூரிய உதயம்: Sunrise at 7:04*, சூரிய அஸ்தமனம்: Sunset at 19:06,
சந்திர உதயம்: Moonrise at 2:32*, சந்திர அஸ்தமனம்: Moonset at 13:55,

எனேவ வ ம் கர ஆண்டின் தி க்ேகாவில் உபய குறிப்ேபட்டில் (ைடரி) இந்த தகவல் இடம் ெப வ

நன்

ேவண் ேகாள்:
தமிழகத்தில் ெவளியிடப்ப ம் பஞ்சாங்கத்ைத அப்படிேய சிங்கப் ரில் வ ஷப்பிறப் விஷயத்தில் மட் ம்
பயன்ப த்த இயலா என்பைத தாழ்ைம டன் ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.
வர சி வாக்கிய கரணம் மற் ம் பல லகிரந்த ல்கைள படித் ம், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்கைள கலந் நன்கு
ஆய் ெசய்த பின்னர் உ தியான தகவல் அடிப்பைடயில் இந்த கட் ைர எ தப்பட்ட என்பைத தங்க க்கு பணி டன்
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

இந்த தகவல் மேலசியாவிற்கும் ெபா ந் ம்.
பா

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்-பஞ்சாங்க கணணம்

எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 (ெதாடர் ேநரம்: பகல் 1 மணிக்கு ேமல்)
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com
இைணயம்: www.prohithar.com

கட் ைர ேததி: 25.2.2011

www.prohithar.com

ஆதாரம் 1: தி க்கணிதம்
தி க்கணிதப்படி சிங்கப் ர் ேநரப்படி இர 11:13 (13.4.2012 ெவள்ளி) மணஅளவில் வ ஷம் பிறக்கிற . சூரிய
அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு வ ஷம் பிறந்தால் ம நாள் சித்திைர தல் நாள் என்கிற விதிப்படி 14.4.2012 சனி அன் தான் ைறயான
தமிழ் த்தாண்

ஆதாரம் 2 : வாக்கியம் ( 28 ெந.பாம் பஞ்சாங்கம், 108 தி க்ேகாவில் பஞ்சாங்கம்)அடிப்பைடயில்
கலியாப்தம் ஆண் : 5113
கலி சுத்த தினம்: 1867565+1
சூரிய ேமஷ பிரேவசம்: 29 நாழிைக 10 விநாழிைக 00 தர்பைர
(இந்திய (உஜ்ஜயினி) 82E 30N ேநரப்படி சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு சில நிமிடங்கள்

ன்னர்)

சிங்கப் ர் ேநரப்படி
103E-82E=21E
ஒ டிகிரிக்கு 4 நிமிடங்கள் 21டிகிரிக்கு 84 நிமிடங்கள் = 1 மணி 24 நிமிடங்கள் 7:24 நிமிடங்கள் சிங்கப் ரில் 30 நிமிடம்
கூ தலாக சர்வேதச ேநரம் உள்ள எனேவ
13.4.2012 ெவள்ளி இர சுமார் 8 மணி அளவில் சூரியன் ேமஷ இராசியில் பிரேவசிக்கிறார்
சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு வ ஷம் பிறந்தால் ம நாள் சித்திைர தல் நாள் என்கிற விதிப்படி 14.4.2012 சனி அன்
தமிழ் த்தாண்
தல் நாள் என ெகாள்ள ம்.

வாக்கிய பஞ்சாங்க கணணம்:

ைற 1

ஒ வ ஷம் = 365 நாள் 15 நாழிைக 31 விநாழிைக 15 தற்பைர
கலியாப்தம் 5113 U 365 நாள் 15 நாழிைக 5 விநாழிைக 15 தற்பைர
க ேசஷம் 2 தினம் 8 நாழிைக 51விநாழிைக 15 தர்பைற கழிக்க
= 1867565 நாள் 29 நாழிைக 10 விநாழிைக
உஜ்ஜயினி ேநரப்படி மாைல சூரிய அஸ்தமனம் ன்னர் 29 நாழிைக 10 விநாழிைக

வாக்கிய பஞ்சாங்க கணணம்:

ைற 2

5113U2,10,389 = 1075508568 - 1237=1075507331 / 576 =1867265.48611
1867265.48611 = 1867565 நாள் 29 நாழிைக 10 விநாழிைக.

நன்றி.
www.prohithar.com

