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 .

அைனவ க்கும் தமிழ்

த்தாண்

நல்வாழ்த்

க்கள் !

நந்தன வ டம், சித்திைர மாத மடல் - 2012 Nandana - Chithrai Month Auspicious Dates and Explanation
சித்திைர பிறப் :
தி க்கணிதப்படி: 13.4.2012 ெவள்ளி இர
ைவகாசி பிறப் :
தி க்கணிதப்படி: 14.5.2012 மாைல 4:10

7:18

வாக்கியப்படி 13.4.2012 ெவள்ளி மாைல 5:48
வாக்கியப்படி: 14.5.2012 திங்கள் மாைல 4:04

தமிழ் வ டபிறப் ேததி கணணம்

வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நந்தன வ டப்பிறப் ேநரம் (ஆரியபட்டீயம் சித்தாந்த வ ஷப் பிரமானம்)
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 விநாழிைகயில் ரவி ேமஷ பிரேவசம்
கிழைம அறிய கணிதம்
1867565 ÷ 7 = 266795.0
7
ைமயாக வகுப வதால் மீதம் 0
மீதம் “0” வ வதால் சித்தாந்தப்படி வாரத்தின் தல் நாளான ெவள்ளிக்கிழைமயில் வ டம் பிறக்கிற .
குறிப் : ெசன்ைனயில் 13.4.2012 ெவள்ளி அன்
வாக்கிய ைறயில் தமிழ் வ டபிறப்

ெசன்ைனயில் தி க்கணித

சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு

ன் ேமஷத்தில் ரவி பிரேவசம் ெசய்வதால் அன்

ைறயில் ம நாள் 14.4.2012 சனிக்கிழைம அன்

தான்

தமிழ் வ ட பிறப்

சிங்கப் ரில் 13.4.2012 ெவள்ளி அன் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் ேமஷத்தில் ரவி பிரேவசிப்பதால் ம நாள் 14.4.2012
சனிக்கிழைம அன் தான் வாக்கிய மற் ம் தி க்கணித ைறயில் உண்ைமயான தமிழ் வ ட பிறப் .
பர்மா, மேலசியா, தாய்லாந் ,ஆஸ்திேரலியா, இந்ேதாேனஷியா, கிழக்கு தீேமார், பிலிைபன்ஸ், ஹாங்காங், ஜப்பான், சீன குடியரசு,
தாய்வான், ெகாரிய தீபகற்பம், நி சிலாந் , பீஜி தீ கள் ஆகிய நா களி ம் 14.4.2012 சனிக்கிழைம அன் வாக்கிய மற் ம்
தி க்கணித ைறயில் தமிழ் வ ட பிறப் கைடபிடிக்கேவண் ம்
ெசன்ைனக்கு ேமற்கில் உள்ள ேதசங்க

க்கு 13.4.2012 ெவள்ளி அன்

வ ட பிறப்

அக்னி நட்சத்திரம், கத்திரி :
சூரியன் பரணி நட்சத்திரம் 3ல் (20E 00N) பிரேவசிக்கும் காலம் தல் ேராகினி நட்சத்திரம் 2ல்(43E20N) பிரேவசிக்கும் காலம் வைர அக்னி நட்சத்திர காலம் என்
அைழக்கப்ப கிற . இந்த நாட்கள் ெவப்பமான காலம் என் அைழக்கப்ப கிற . இந்த நாட்க க்கு இைடயில் சூரியன் கார்த்திைக(26E40N - 40E00N) நட்சத்திரத்தில்
பயனிக்கும் காலம் கத்திரி ெவயில் காலமாகும் இ மிக ம் ெவப்பமான காலம்
*Sun Sidereal Position

தி க்கணிதம், சித்திைர பட்ச அயனாம்ச
அக்னி நட்சத்திர வக்கம்(20E 00N)
கத்திரி ெவயில் வக்கம்(26E40N)
கத்திரி ெவயில் டி (40E00N)
அக்னி நட்சத்திர டி (43E20N)

ைறயில் அக்னி நட்சத்திர காலம்
:
:
:
:

*சூாியனின் நிராயன நிைல
*லஹரி சித்ரபட்ச அயனாம்ச

04.5.2012 ெவள்ளி காைல 7:54 மணி
11.5.2012 ெவள்ளி காைல 5:18 மணி
25.5.2012 ெவள்ளி அதிகாைல 1:26 மணி
28.5.2012 திங்கள் மதியம் 12:46 மணி

கத்திரி காலத்தில் ெசய்ய தகுந்தைவ:
தி மணம், நிச்சியம், ெபண்-மாப்பிள்ைள பார்த்தல், உபநயனம், ெபா
ெசய்ய தகுந்தைவயாகும்
கத்திரி காலத்தில் ெசய்யக்கூடாதைவ:
ெமாட்ைட அடித்தல், நிலம் ேதாண் தல், வீ கட்ட
அைமப்ப (பிளாட் ேபா வ ) ேபான்றைவ ெசய்யக்கூடா

ைற

05:30 IST (00:00UTC)

04.5.2012
11.5.2012
25.5.2012
28.5.2012

19E 54’ 11”
26E 40’ 27”
40E 09’ 44”
43E 02’ 08”

கட்டிடங்கள்(சத்திரங்கள், அரசு கட்டிடங்கள்) கட் தல், பரிகார ேஹாமங்கள் ேபான்றைவ

வக்கம், மரங்கள், ெசடிகள் ெவட் வ , ேதாட்டம் அைமப்ப , விைத விைதத்தல், திய குடியி ப் பகுதி

சித்ரா ெபௗர்ணமி:
இவ்வாண் ெபௗர்ணமி திதி ம், சித்திைர நட்சத்திர ம் ஒ விநாழிைக அள கூட சந்திக்கவில்ைல எனேவ சித்திைர மற் ம் ெபௗர்ணமி எ
பிரதானேமா அந்த அடிப்பைடயில் சித்திராெபௗர்ணமிைய வழிப வ சம்பிரதாயத்ைத ெபா த்த
சித்திைர நட்சத்திரம் பிரதானம் எனில் 4.5.2012 ெவள்ளி, ெபௗர்ணமி பிரதானம் எனில்: 5.5.2012 சனி

இந்த ஆண் அட்சய தி திைய அன்
வரம் ப ப் , ெமாச்ைச, அரிசி ஆகிய தானியங்கள், சிவப் டைவ, ெவள்ைள ேவஷ்டி
ஆகிய ணிகள் ஆகியவற்ைற ஆதரவற்ேறார், ஏைழ விவசாயிகள், நைடபாைத வாசிக க்கு தானம் ெசய்வ மிக ம் பலன் த ம்.

அட்சய தி திைய: 24.4.2012 ெசவ்வ
வாய்
இவ்
வ்வ டம் அட்ச
சய தி திைய 24.4.2012 ெசவ்வாய்
ெ
அன்
ன்
ேராகினி நட்சத்திரத்தின்
ன் தசாநாதன் சந்திரன் ரிஷ
ஷப இராசியில்
ல் நிற்க,
ஐஸ்வர்ர்யத்தின் அதிபதி சுக்கிரனின் தன் ெசாந்த வீடான
வீ
ரிஷபத்தில் பலத் டன்
ன் இ க்க சுப பலமாய்
ப
சந்திரன்
ன்ேச ம் மிக சிற
றப்பான நாளில்
ல் அட்சய
தி திை
ைய வ வ வீட்
ட்டிற்கும், ேதசத்
த்திற்கும் நற்பலை
ைன த ம்.
24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்

நைக வாங்கிட
வ
உகந்த
த ேநரம்

ரிஷப லக்னம்+
ல
சுக்கிரர ேஹாைர :
மி ன லக்னம்
:
கடக லக்னம்+கு
ல
ேஹ
ஹாைர :
வி ச்சி
சிக லக்னம்
:

காைல 8 மணிக்கு ேமல் 9 மணி
க
ணிக்கு ன்னர்
பக
கல் 10:35க்கு ேமல் 11:20 மணி
ணிக்கு ன்னர்ர்
நன்பகல் 12:07 மணிக்கு ேமல் 13:09க்கு ன்னர்
ன்
19:40 மணிக்கு ேமல் 20:37 மணி
ணிக்கு ன்னர் நன்

சுப ேஹ
ஹாைர ேநரம்:
இராாகு காலம் எமகண்
ண்டம் காரணமாக
க சுப ேஹாைரயாக
க இ ப்பி

சுக்
க்கிர ேஹாைர
சந்தி
திர ேஹாைர

: 07:59 - 9:00
: 10:00 - 10:05

ம் 09
9:00 - 10:00 மற் ம் 15:13 - 16:15 தவிர்க்க ம்

& 15:13 - 16:15
& 17:17 - 18:19

த ேஹ
ஹாைர : 09:0
00 - 10:00
கு ேஹ
ஹாைர : 12:0
07 - 13:09

அட்சய
ய தி திைய அன் சந்திர
ராஷ்டமம்
சித்
த்திைர நட்சத்
த்திரத்ைத சார்
ர்ந்தவர்க க்கு
கு 24.4.2012 ெசவ்வாய் அன்
ன்
பின்ன
னர் நைக வாங்
ங்குதல் நன்

& 16:15 - 17:17
& 19:17 - 20:15

காைல 9 மணி வைர
ர சந்திராஷ்ட
டமம் எனேவ அதன்

சுவ
வாதி நட்சத்தி
திரத்தின க்கு 24.4.2012 ெசவ்
வ்வாய் அன் காைல 9 மணிக்கு ேமல்
ல் சந்திராஷ்ட
டமம் எனேவ
வ
ன்னாள்
திங்கள்
ள் 23.4.2012 அன்
அ
அஷ்டம
ம சுத்தி ம், த, சந்திர ேஹாைர ம் கூடிய
கூ
வி ச்சி
சிக லக்னத்தில்
ல் இர 7:35க்
க்கு ேமல் 9:133க்கு
ன்ன
னர் நைக வாங்
ங்குதல் நன்
23.44.2012 திங்கள்
ள் அன் சுப ேஹாைர: த ேஹாைர 19:17
தல் 20:15
2
வைர
சந்திர ேஹாைர 20:15
தல் 21:13 வை
ைர

மாத சுப
சு நாட்கள் விளக்கம்
வி
சித்திை
ைர 3 ஞாயி 15
5.4.2012
அதி
திகாைல 4 மணி
ணி தல் பகல் 11 மணிவைர நன்
ன் .
அை
ைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ம்
சித்திை
ைர 4 திங்கள் 16
6.4.2012
அதி
திகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அை
ைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ம்

சித்திைர 22 ெவள்
ள்ளி 4.5.2012
வ ம் நன்
அதிகாைல தல் நாள்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்.

சித்திை
ைர 7 வியாழன் 19.4.2012
அதி
திகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அை
ைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ம்
சித்திை
ைர 10 ஞாயி 22.4.2012
2
வாஸ்
ஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம்: காைல 7:53 தல்
ல் காைல 9:23 வைர
வ
க்
க்கியமான
ேநரம்
ம்: காைல 8:47 தல் காைல 9:23
9
வைர
சித்திை
ைர 12 ெசவ்வாய்
ய் 24.4.2012 அட்சய
அ
தி திைய
ய
தான
னம் தர்மம் ெசய்
ய்திட, நைக அனி
னிகலன் வாங்கி
கிட நல்ல நாள்
சித்திை
ைர 13 தன் 25
5.4.2012 வளர்பி
பிைற ச ர்த்தி
சுபந
நாள், நாள்
வ ம் நன்
அை
ைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ம்
சித்திை
ைர 14 வியாழன்
ன் 26.4.2012
அதி
திகாைல 4:30 தல் காைல 6::00 மணி மட் ம் நன்
கண
ணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவச
சம் ெசய்ய நன்
சித்திை
ைர 20 தன் 2.5
5.2012
மாை
ைல 4 மணி ேம
மல் நன்
நிச்
ச்சியம், மஞ்சள் நீராட்
நீ
விழா

ெத

சித்திைர 24 ஞாயி
யி 6.5.2012
அதிகாைல 4:30
4
தல் காை
ைல 6 மணி வை
ைர மட் ம்
பரிகார, சுதர்ஸ
ஸன, கணபதி ேஹாமம், ெசய்
ய்ய நன் .
சித்திைர 25 திங்கள் 7.5.2012
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்.
சித்திைர 27 தன்
ன் 9.5.2012
அதிகாைல 4:30
4
தல் காை
ைல 6 மணி வை
ைர மட் ம்
கணபதி ேஹ
ஹாமம், கிரஹப்பி
பிரேவசம் ெசய்ய
ய நன்
சித்திைர 28 விய
யாழன் 10.5.2012
மாைல 6 மணி
ணிக்கு ேமல் நன்
ன்
நிச்சியம், மஞ்
ஞ்சள் நீராட் விழ
ழா

விழாா, நடன அரங்ேகற்றம்
ம் Evening Ausp
picious time: Enggagement, Pubertty ceremony , Dannce Program

19.4.2012 வியாாழன்
07.5.2012 திங்க
கள்

கிரஹப்
ப்பிரேவச நாட்
ட்கள்: House waarming Ceremoony
15..4.2012 ஞாயி
26..4.2012 வியாழ
ழன்
9.5
5.2012 தன்

சித்திைர 23 சனி
னி 5.5.2012 சித்
த்ரா ெபௗர்ணமி
மி
மாைல சத்ய நாராயண
ந
ைஜ
ஜ நன்

சித்திைர 29 ெவள்
ள்ளி 11.5.2012
2
அதிகாைல தல் நாள் மாை
ைல 5:40 மணி வைர
வ
நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்.

மாைல
ல ேநர சுப நாட்கள்: நிச்சியம், மஞ்
ஞ்சள் நீராட்
16..4.2012 திங்கள்
ள்
04..5.2012 ெவள்ளி
ளி

சித்திைர 21 விய
யாழன் 3.5.2012
அதிகாைல 4:30
4
தல் காை
ைல 6 மணி வை
ைர & மாைல 3
மணிக்கு ேமல்
ல் இர 9 மணி
ணிவைர நன்
கணபதி ேஹ
ஹாமம், கிரஹப்பி
பிரேவசம், நிச்சிய
ய தாம் லம் , மஞ்சள்
ம
நீராட் விழா நன்

16.4.2012 திங்க
கள்
3.5.2012 வியாழ
ழன்
ள்ளி
11.5.2012 ெவள்

25.4.2012 தன்
10.5.2012 விய
யாழன்
19.4.2012 விய
யாழன்
4.5.2012 ெவள்
ள்ளி

02
2.5.2012 தன்
ன்
03.5
5.2012 வியாழன்
ன்
11
1.5.2012 ெவள்
ள்ளி(மாைல 4:30
0 - 5:30 மட் ம்)
ம்
25.4.2012 தன்(சுக்ல ச ர்த்தி)
ர்
7.5.2012 திங்
ங்கள்

இந்த
த ஆண் ஆவணி
ணி மாதத்தில் இர
ரண் அமாவாை
ைசகள் வ வதால்
ல் மலமாதம் ஆகு
கும். கூ மான வைர இந்த மாதத்
த்தில் சுபங்கைள தவிர்க்க ம். ேம
ங்கு
கு ேபசுபவர்கள் தமிழ் ஆடி (ெத ங்குப்படி ஆவணி
ணி) மாதத்தில் அைனத்
அ
சுபங்கை
ைள ம் ெசய்யலா
ாம். மற்றவர்கள் ரட்டாசியில் ெசய்யலாம்.
ெ

ம்

சித்திைர மாத விேசஷ நாட்கள்: Monthly Event
அமாவாைச:
வளர்பிைற ச ர்த்தி:
வளர்பிைற சஷ்டி:
வளர்பிைற ஏகாதசி:
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்:
மாத சிவாராத்திரி:

20.4.2012 ெவள்ளி
25.4.2012 தன்
27.4.2012 ெவள்ளி
2.5.2012 தன்
18.4.2012 தன்
19.4.2012 வியாழன்

ெபௗர்ணமி:
ேதய்பிைற ச ர்த்தி:
கி த்திைக:
ேதய்பிைற எகாதசி:
சுக்ல பிரேதாஷம்:
அட்சய தி திைய:

5.5.2012 சனி (கிரி வலம் 5.5.2012 இர )
9.5.2012 தன்
23.4.2012 திங்கள்
16.4.2012 திங்கள்(வாக்கியப்படி 17.4.2012 ெசவ்வாய்)
4.5.2012 ெவள்ளி(வாக்கியப்படி 3.5.2012 வியாழன்)
23.4.2012 திங்கள் மாைல தல் 24.4.2012 ெசவ்வாய் இர

வைர



கூர்த்த நாட்கள் - Wedding and Auspicious Time
சித்திைர மாதம் - நந்தன வ ஷம் (13.4.2012 - 13.5.2012)
03
15.04.2012 ஞாயி
ேதய் தசமி
தி ேவாணம்
04
16.04.2012 திங்கள் ேதய் தசமி
அவிட்டம்
04
16.04.2012 திங்கள் ேதய் ஏகாதசி
அவிட்டம்
07
19.04.2012 வியாழன் ேதய் ச ர்தசி
உத்திரட்டாதி
13
25.04.2012 தன்
வளர் ச ர்த்தி
மி கசீ ஷம்
21
03.05.2012 வியாழன் வளர்
வாதசி
ஹஸ்தம்
22
04.05.2012 ெவள்ளி வளர் திரிேயாதசி ஹஸ்தம்
25
07.05.2012 திங்கள் ேதய்
வதிைய
அ ஷம்
29
11.05.2012 ெவள்ளி ேதய் சஷ்டி
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

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

ைவகாசி மாதம் - நந்தன வ ஷம் (14.5.2012 - 14.6.2012)
03
16.05.2012 தன்
ேதய் ஏகாதசி
உத்திரட்டாதி
04
17.05.2012 வியாழன் ேதய்
வாதசி
ேரவதி
05
18.05.2012 ெவள்ளி ேதய் திரிேயாதசி அஸ்வினி
10
23.05.2012 தன்
வளர் தி திைய
மி கசீ ஷம்
12
25.05.2012 ெவள்ளி வளர் ச ர்த்தி
னர் சம்
18
31.05.2012 வியாழன் வளர் ஏகாதசி
ஹ ஸ்தம்
19
01.06.2012 ெவள்ளி வளர்
வாதசி
சித்திைர
25
07.06.2012 வியாழன் ேதய் தி திைய
உத்திராடம்
26
08.06.2012 ெவள்ளி ேதய் ச ர்த்தி
உத்திராடம்
28
10.06.2012 ஞாயி
ேதய் சப்தமி
சதயம்
29
11.06.2012 திங்கள் ேதய் சப்தமி
சதயம்
32
14.06.2012 வியாழன் ேதய் தசமி
ேரவதி

சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

ேமஷம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்
சிம்ம
மி னம்
கடகம்
மி னம்
கடகம்

04.30 - 06.00
10.00 - 11.30
07.30 - 09.00
09.30 - 11.00
09.30 - 10.30
07.30 - 08.30
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30

ஆனி மாதம் - நந்தன வ ஷம் (15.6.2012 - 15.7.2011)
04
18.06.2012 திங்கள் ேதய் ச ர்தசி
ேராகினி
07
21.06.2012 வியாழன் வளர்
வதிைய
ணர் சம்
15
29.06.2012 ெவள்ளி வளர் தசமி
சுவாதி
21
05.07.2011 வியாழன் ேதய்
வதிைய
உத்திராடம்
24
08.07.2012 ஞாயி
ேதய் பஞ்சமி
சதயம்
24
08.07.2012 ஞாயி
ேதய் பஞ்சமி
சதயம்
31
15.07.2012 ஞாயி
ேதய்
வாதசி
ேராஹினி
31
15.07.2012 ஞாயி
ேதய்
வாதசி
ேராஹினி

அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்

மி னம்
கடகம்
சிம்ம
கடகம்
கடகம்
கன்னி
கடகம்
கன்னி

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

Û»Û»Û»Û »» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »» Û»Û»Û»Û
ஏப்ரல், ேததி, சர்வேதச ேநரம்
15 12 Mars stationary ெசவ்வாய் நிைலப் நிைல
15 18 Saturn at opposition மிக்கு பின் றம் சனி (சூரியன்ேநர்ேகாட்டில்)
18 19 Mercury greatest elong W(27) தன் மீஉயர்நிைல ேதாற்றம்
21 7 NEW MOON அமாவாைச
22 13 Moon at apogee சந்திரன் ெதாைல நிைல
22 17 Jupiter 2.4S of Moon சந்திரன் கு அன்ைம நிைல
24 13 Aldebaran 5.1S of Moon ேராகினி நட்சத்திரத்தின் அ கில் சந்திரன்
25 3 Venus 5.6N of Moon சுக்கிரன் சந்திரன் அன்ைம நிைல
25 5 Moon furthest North (21.8) சந்திரன் மீவட நிைல
30 23 Regulus 5.7N of Moon மகம் நட்சத்திரத்தின் அ கில் சந்திரன்

ேம, ேததி, சர்வேதச ேநரம்
4 16 Spica 1.3N of Moon சித்திைர நட்சத்திரம் அ கில் நில
6 3 FULL MOON
நில
6 3 Moon at perigee சந்திரன் அன்ைம நிைல
7 17 Antares 5.0S of Moon ேகட்ைட நட்சத்திரம் அ கில் நில
8 6 Moon furthest South (-21.8) சந்திரன் மீெதன் நிைல
13 13 Jupiter at conjunction சூரியன், கு ேசர்க்ைக
15 16 Venus stationary சுக்கிரன் நிைலப் நிைல
16 9 Saturn 4.8N of Spica சித்திைர நட்சத்திரம் அ கில் சனி

அைனவ க்கும் இனிய தமிழ் த்தாண்
பா

நல்வாழ்த் க்கள் !
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