பங்குனி மாத மடல் - மன்மத வ டம்
மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 14.03.2016 திங்கள் அன் பகல் 11:19 மணிக்கு மீன ரவி பிரேவஸம்.
வாக்கியப்படி: 14.04.2016 திங்கள் அன் காைல 10:41 மணிக்கு மீன ரவி பிரேவஸம்.

காரைடயான் ேநான் ேநரம்:
காைல 10 மணிக்கு ேமல் 10:30 மணிக்கு ன்னர் சர கட் தல் நன் . மாசி - பங்குனி மாத சந்தியாகாலத்தில் மாசி மாத
டி
ம் காலத்தில் ெபண்கள் தீர்க சுமங்கலியாக இ க்க ேவண்டி ம் எமபயம் நீங்க ம் காரைடயன் ேநான் ேநாற்க்கப்ப கிற .

பங்குனி உத்திரம்: 10 தன் 23.3.2016
ஆ பைட வீ களில் தி
க க்கு இன்
ெசவ்வாய் ேதாஷ தி மண தைட நீங்க இன்
சந்திர கிரகணம்
அன்

மிக ம் விேசஷமான வழிபா ம் அதைன அ த்
கைன தரிசித்தல் நன் .

தி க்கல்யாண ம் நைடெப ம்.

றநிழல் கிரகண நிைலயில் இ ப்பதால் தி க்ேகாவில்களில் நைட சாற் ம் ேநரத்தில் மாற்றம் இ க்கும்.

ெசன்ைன மயிலாப் ர் கபாலீஸ்வரர் ேகாவிலில் 63வர் வீதிஉலா வ வார்கள்.

ப ர்ணமி திதி, உத்திரம் நட்சத்திரம் இரண்
மா தல் இ க்கும்.

நாட்க

ம் சாயரைக்ஷயில் இ ப்பதால் சிலேகாவில்களில் பங்குனி உத்திர ேததியில்

ெத ங்கு வ ட பிறப் : காதி 8.4.2016 ெவள்ளி
சாந்திரமான வ ஷமான ன் கி வ ஷ பிறப் ெத ங்கு வ டப்பிறப் என் ம் காதி என் ம் அைழக்கப்ப கிற . ஒ
அமாவாைச டிவில் இ ந் அ த்த அமாவாைச வைர ஒ சந்திரமாதம் கணக்கிடப்ப கிற . இந்த காதி அடிப்பைடயிேலதான்
எதிர் வ ம் தமிழ் வ டத்தின் பலன்க ம் தீர்மானிக்கப்ப கிற
சந்திரன் வி சுற் கால அள (அறிவியல் - தி க்கணிதம் ைறப்படி)
அமாவாைச தல் அமாவாைச வைர : 29 நாள் 12 மணி 44 நிமிடம் 2.9 விநாடி
நட்சத்திர மாதம்: 27 நாள் 7 மணி 43 நிமிடம் 11.6 விநாடி
சந்திர கிரகணம்: பங்குனி 10 தன் 23.3.2016
இந்த றநிழல் சந்திர கிரஹணம் ெசன்ைனயில் ெதரி ம். இ
றநிழல் கிரஹணம் எனேவ அ ஷ்டானம் இல்ைல. மாைல 6:19
மணிக்கு சந்திரன் கிரஹண ேதாஷத் டன் உதயமாகி இர 7:27 மணி அளவில் கிரஹணம் நீங்கி காட்சி அளிப்பார்
இந்த கிரஹணத்தால் வழக்கமான நிலவின் ஒளி சற்

மங்கலாக ேதான் ம். மற்றப்படி பரிகாரம் ேதைவயில்ைல

மாத சுபநாள் விளக்கம்
பங்குனி 4 வியாழன் 17.3.2016
காைல 9:35 மணி தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

பங்குனி 5 ெவள்ளி 18.3.2016
அதிகாைல தல் காைல 8:30 மணி வைர சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
பங்குனி 6 சனி 19.3.2016
சனிக்கிழைம ஏகாதசி விேசஷமான
சமநாள் (நிஜமான வ ட பிறப் ) 20.3.2016 ஞாயி
சூரியன் மத்திேரைகயில் இந்ேதாேனஷியா அ கில் 114° 22” பாைக யில் காைல 10:01 (உள்
அளவில் ந உச்சிக்கு வ வார் அன் அப்பகுதியில் இர ம் பக ம் சம காலமாக இ க்கும்.
பங்குனி 10 தன்23.3.2016 பங்குனி உத்திரம்
( ன்னாள் ெசவ்வாய் சந்திர உதயத்தில் உத்திரம் - ெபௗர்ணமி ேசர்ந்
அதிகாைல தல் மாைல 5:30 மணி வைர நன் .

இ ப்ப ம் விேசஷமான )

ர் ேநரம் பகல் 12 மணி)

பங்குனி 12 ெவள்ளி 25.3.2016
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனந்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

பங்குனி 14 ஞாயி 27.3.2016 சங்கடஹர ச ர்த்தி
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
பங்குனி 16 ெசவ்வாய் 29.3.2016
ெசவ்வாய் - அ ஷம் ேசர்ைக ைமத்ரய கூர்த்தம். இத்தினத்தில் கடன் அைடக்க மிக ம் உகந்த நாளாகும். "காைல 9:40
ன்னாள் மிக நன் "
காைலயில் "ல மி குேபர" ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த தினம்.
பங்குனி 18 வியாழன் 31.3.2016
அதிகாைல தல் காைல 8:30 மணி வைர நன் .
பங்குனி 21 ஞாயி 3.4.2016
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

பங்குனி 22 திங்கள் 4.4.2016 வாஸ் நாள் (சிலர் )
ேநரம் : காைல 9:15 மணி தல் பகல் 10:44 மணி வைர.
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் சுபம் ெசய்ய உகந்த நாள்.
பங்குனி 24 தன் 6.4.2016 ேபாதாயன அமாவாைச
ச ர்தசி உள்ள நாளில் 4ம் ஜாமத்தில் அமாவாைச ேசர்ைக உள்ளதால் “ ேபாதாயன அமாவாைச”
பங்குனி 26 ெவள்ளி 8.4.2016 காதி - ெத ங்கு வ ட பிறப்
பகல் 1:30 மணி ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
பங்குனி 28 ஞாயி 10.4.2016 சுக்ல ச ர்த்தி / கி த்திைக
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாள்.
பங்குனி 29 திங்கள் 11.4.2016 சுபதினம்
நாள்
வ ம் நன் . ெத ங்கர் / கன்னடர்க

க்கு கிரஹப்பிரேவசம் நன் .

ன் கி தமிழ் வ ட பிறப் :
பங்குனி 31 தன் கிழைம வளர்பிைற சப்தமி திதி, னர் சம் நட்சத்திரம் சித்த ேயாகம் கூடிய சுபதினத்தில் இர
அளவில் அஷ்டம சுத்தியான லாம் லக்னத்தில் சுக்கிர ேஹாைரயில் ன் கி வ டம் பிறக்கிற .

7:40 மணி

கணபதி ேஹாம நாட்கள்
18.3.2016
23.3.2016
25.3.2016
27.3.2016
29.3.2016
31.3.2016

ெவள்ளி
தன்
ெவள்ளி
ஞாயி
ெசவ்வாய் (ல
வியாழன்

மி குேபர ேஹாமம்)

03.4.2016
04.4.2016
10.4.2016
11.4.2016
11.4.2016

ஞாயி
திங்கள்
ஞாயி
திங்கள்
திங்கள் (கிரஹப்பிரேவஸம் ெத ங்கர் / கன்னடர்)

விரதாதி நாட்கள்
ஏகாதசி
சுக்ல பிரேதாஷம்
ெபௗர்ணமி ைஜ / கிரிவலம்
பங்குனி உத்திரம்
சங்கடஹர ச ர்த்தி
மங்கள சஷ்டி
சிரவண விரதம்
ஏகாதசி
ைவஷ்ணவ ஏகாதசி

19.3.2016
20.3.2016
22.3.2016
23.3.2016
27.3.2016
29.3.2016
03.4.2016
03.4.2016
04.4.2016

சனி
ஞாயி
ெசவ்வாய்
தன்
ஞாயி
ெசவ்வாய்
ஞாயி
ஞாயி
திங்கள்

பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
சர்வ அமாவாைச
ெத கு காதி
வஸந்த நவராத்திரி வக்கம்
சுக்ல ச ர்த்தி
கி த்திைக
மங்கள சஷ்டி
தாஷ்டமி (உதய காலம்)

05.4.2016
05.4.2016
07.4.2016
08.4.2016
08.4.2016
10.4.2016
10.4.2016
12.4.2016
16.3.2016

ெசவ்வாய்
ெசவ்வாய்
வியாழன்
ெவள்ளி
ெவள்ளி
ஞாயி
ஞாயி
ெசவ்வாய்
தன்

மாைல ேநர சுபநாட்கள்:
17.3.2016
08.4.2016

வியாழன்
ெவள்ளி

25.3.2016
11.4.2016

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் -ஆழ் ைள - கிண

எ க்க, தி

17.03.2016 வியாழன் அதிகாைல 4:30 மணி
மாைல 6 மணி

ெவள்ளி
திங்கள்

04.4.2016

திங்கள்

டியிறக்கம்

தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9:40 மணி

தல் இர

தல் பகல் 1:30 மணி வைர,

9:30 மணி வைர.

18.03.2016 ெவள்ளி அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 7:45 மணி வைர.

23.03.2016

அதிகாைல 5:45 மணி

தல் காைல 7:20 மணி வைர, காைல 9:15 மணி

தல் பகல 12 மணி வைர.

25.03.2016 ெவள்ளி அதிகாைல 5:45 மணி

தல் காைல 7:15 மணி வைர, காைல 9:15 மணி

தல் காைல 10:30 மணி வைர,

தன்

பகல் 12 மணி

தல் பகல் 1:15 மணி வைர, மாைல 5:30 மணி

31.03.2016 வியாழன் அதிகாைல 4 மணி

தல் இர

தல் காைல 6 மணி வைர.

03.04.2016 ஞாயி

அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 6:30 மணி வைர, காைல 8:30 மணி

04.04.2016 திங்கள்

அதிகாைல 4:30 மணி

தல் காைல 6:30 மணி வைர, காைல 9 மணி

பகல் 12 மணி

தல் பகல் 12:40 மணி வைர, இர

08.04.2016 ெவள்ளி மாைல 6:30 மணி
11.04.2016 திங்கள்

சாந்தி

தல் இர

அதிகாைல 4:30 மணி
இர

8:30 மணி

10:30 மணி வைர.

7 மணி

8:30 மணி வைர, இர

தல் இர

8:30 மணி

தல் பகல் 10:30 மணி வைர,
10:30 மணி வைர.

தல் இர

தல் காைல 6 மணி வைர, காைல 9 மணி

தல் இர

தல் பகல் 10 :30 மணி வைர.

10:30 மணி வைர.

தல் காைல 10 மணி வைர,

11:30 மணி வைர.

கூர்த்தம்

17.03.2016
25.03.2016
04.04.2016
08.04.2016
11.04.2016

வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
ெவள்ளி
திங்கள்

தாைதயர் வழிபா

இர
இர
இர
இர
இர

8:30 மணி தல் இர 9:30 மணி வைர.
9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
9 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
8:30 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.
8:30 மணி தல் இர 11:30 மணி வைர.

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

மார்ச் : 14, 15, 16, 18, 23, 24, 30, 31
வ்யதீபாதம் சிரார்
ைவத் தி சிரார்
காதி ன்யகாலம்
மாஸ சங்கரமன ன்ய காலம்

29.3.2016
07.4.2016
08.4.2016
14.3.2016

வழிபட உகந்த நாள்)

ஏப்ரல் : 1, 3, 6, 7, 8, 13
ெசவ்வாய்
வியழான்
ெவள்ளி
திங்கள்

ேமஷாயன ன்யகாலம்
ேமஷவி
ண்யகாலம்
அமாவாைச ேபாதாயனம்
அமாவாைச

20.3.2016
13.4.2016
06.4.2016
07.4.2016

ஞாயி
தன்
தன்
வியாழன்

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க : 5,12,15,18,21, 22, 29
எ விடல் : 2, 15,18, 21, 29

ஏ
ட்ட : 12,15,18,21,29
விைதவிைதக்க : 5,12,18,21,22,29

மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
பங்குனி (தி க்கணிதம்)
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
5
ெவள்ளி
18.03.2016
10
தன்
23.03.2016
12
ெவள்ளி
25.03.2016
21
ஞாயி
03.04.2016
22
திங்கள்
04.04.2016
29
திங்கள்
11.04.2016

திதி
வ.தசமி
ெபௗர்ணமி
ேத. விதிைய
ேத.ஏகாதசி
ேத. வாதசி
வ.பஞ்சமி

நட்
னர் சம்
உத்திரம்
சித்திைர
தி ஓணம்
அவிட்டம்
ேராகினி

ேயா
சி
அ
சி
அ
சி
அ

லக்
ேமஷம்
மி னம்
ேமஷம்
ரிஷபம்
ேமஷம்
ேமஷம்

ேநரம்
08:00 - 09:30
11:00 - 12:00
07:30 - 09:00
08:30 - 09:30
06:00 - 07:30
06:00 - 07:30

பங்குனி (வாக்கியம்)
த.ேத
கிழைம
ஆ.ேத
திதி
5
ெவள்ளி
18.03.2016
வ.தசமி
10
தன்
23.03.2016
ெபௗர்ணமி
12
ெவள்ளி
25.03.2016
ேத. விதிைய
21
ஞாயி
03.04.2016
ேத.ஏகாதசி
22
திங்கள்
04.04.2016
ேத. வாதசி
29
திங்கள்
11.04.2016
வ.ச ர்த்தி
குறிப் : பங்குனி 10ம் ேததி அன் கிரஹண ேதாஷம் உள்ள

நட்
னர் சம்
உத்திரம்
சித்திைர
தி ஓணம்
அவிட்டம்
ேராகிணி

ேயா
சி
அ
சி
அ
சி
அ

லக்னம்
ேமஷம்
மி னம்
ேமஷம்
ரிஷபம்
ேமஷம்
ேமஷம்

ேநரம்
08:00 - 09:30
11:00 - 12:00
07:30 - 09:00
08:30 - 09:30
06:00 - 07:30
06:00 - 07:30

பங்குனி மாத வானவியல் நிகழ் கள்
ேராகினி அ கில் நில
ணர் சம் அ கில் நில
வஸந்தகால சமநாள்
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
மதி
தன் சூரிய ெவளிஇைண
சித்திைர அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் அ கில் நில
சனி நில ேசர்ைக
ெவள்ளி அ கில் நில
சூரிய சந்திர சந்தி
நில அண்ைமநிைல
தன் நில அ கில்
ேராகினி அ கில் நில
ணர் சம் அ கில் நில

Aldebaran in conjunction with Moon
Pollux in conjunction with Moon
Equinox (சாயன வ ட பிறப் )
Regulus in conjunction with Moon
Jupiter in conjunction with Moon
Full Moon
Mercury in superior conjunction
Spica in conjunction with Moon
Moon at apogee
Mars in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
New Moon
Moon at perigee
Mercury in conjunction with Moon
Aldebaran in conjunction with Moon
Pollux in conjunction with Moon

2016 Mar 14 20
2016 Mar 18 05
2016 Mar 20 10
2016 Mar 21 01
2016 Mar 22 10
2016 Mar 23 18
2016 Mar 24 02
2016 Mar 25 08
2016 Mar 25 20
2016 Mar 29 00
2016 Mar 29 20
2016 Apr 6 14
2016 Apr 7 17
2016 Apr 7 23
2016 Apr 8 16
2016 Apr 11 04
2016 Apr 14 11

0.28° South
11.28° North
2.52° North
2.05° North
404624.274 km
1.29° South
5.09° South
406105.480 km
4.19° South
3.50° South
0.69° South
357229.201 km
357214.698 km
5.16° North
0.35° South
11.19° North

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

Prohithar - Tambaram Astrologer - Panchangam Creation

