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மன்மத வ டம் (2015-16) தி க்கணித மற் ம் வாக்கியம் கூர்த்த நாட்கள் 
இதில் பிைழ இ ப்பின் தி த்தம் ெசய்  ெவளியிடப்ப ம் 

 
 
இங்கு தரப்பட் ள்ள நாட்களில் கூர்த்தேநரம் மா தல் இ க்கும் 
தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கிய ைறகளில் கூர்த்தநாட்கள் ேவ ப ம் என்பைத கவனத்தில் ெகாள்ள ம் 
இங்கு தரப்பட் ள்ள கூர்த்தங்கள் தவிற ேம ம் சில கூர்த்தங்கள் இ க்கலாம் 
இங்கு தரப்பட் ள்ள கூர்த்தங்கள் சில பஞ்சாங்கத்தில் வி பட் ம் இ க்கலாம் 
கரிநாள் கைடபிடிப்பதில்ைல எனேவ கரிநாள் அன் ம் தி மண ேததி - கூர்த்தம் இங்கு தரப்பட் ள்ள  
இந்த ேததிகைள காலன்ட டன் ஒப்பிட ேவண்டாம் 
இந்த ேததிகள் மணமக்க க்கு ெபா த்தம் உள்ளனவா என தங்களின் ேஜாதிடர் வசம் ஆேலாசித்  உ திப்ப த்த ம் 
இந்த ேநரங்கள் மரண ேயாகம், பிரபலரிஷ்ட ேயாகம், சூரிய உதயம் பின் கரிநாள் ஆகிய க த்தில் ெகாண்  உ வாக்கப்பட்டன.  
தி மணம் ெசய்ய ஞாயிற் கிழைம உகந்த நாள் அல்ல. கூ மானவைர ஞாயிற் க்கிழைமைய தவிரக்க ம் 
தனியநாள் கணக்கில் ெகாள்ளப்படவில்ைல 
பஞ்சகம், தாராபலன், சந்திரபலன்ஆகியன ஒ ேசர வ வ  அரி . இைவ இல்ைலெயனில் பரிகாரதானம் ெசய்ய ம் 
சந்திர, சூரிய கிரஹணம் வ ம் மாதத்தில் ெவள்ைள ணி, ெநல் தானம் ெசய் பின்னர் மாங்கல்யதாரணம் நன்  
தக்த ேயாகம் உள்ள நாட்களில் உதயத்தில் இ ந்  6 நாழிைகக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்  
இந் க்களின் மிக க்கியமான  விநாயகர் ச ர்த்தி , விஜயதசமி  பண்டிைக தினங்களில் கூர்த்தம் தவிர்க்க ம். உறவினர்கள், 
நன்பர் தங்கள் வீட்டில் ைஜ வழிப வைத த க்க ேவண்டாம். 

கூர்த்தநாள் ேநரம் குறித்  ெதாைலேபசி வழியாக எந்த விளக்க ம் தரப்படமாட்டா  

 
கரிநாள் 
 கரிநா க்கும் கூர்த்தநா க்கும் அறேவ ெதாடர்  இல்ைல, கரிநாள் அன்  அைனத்  சுபகாரியங்க ம் ெசய்யலாம் (கரிநாள் 
என்கிற வார்த்ைத தி மண நா க்கு ெபா ந்தா ), இங்கு கரிநாள், தனியநாள் அன் ம் கூர்த்த ேநரம் தரப்பட் ள்ள . இைத 
ம ப்ப  தங்களின் தனிப்பட்ட விஷயம். ெத ங்கு, கன்னடம் ேபசுபவர்க ம் கரிநாள், தனியநாள் அன் ம் தி மணம் ெசய்வார்கள் 
 பிராமணர், ைவஸ்யர், விஸ்வகர்மா, ராஜூ , நா , ெரட்டியார், ெத கு யாதவாள், ைசவ பிள்ைளமார், ெசட்டியார், ஆயர்குலம் - 
இைடயர், நாயக்கர், சீர்க ணீகர், ைசவ தலியார் கரிநாள், தனியநாள் அன் ம் கூர்த்தம் ெசய்வார்கள். 

 
 கூ ேததி குறித்   தங்களின் கு ம்ப ேஜாதிடரிடம் (தனித்தனியாக)கலந்  ஆேலாசித்   பின்னர் ஒ மித்த க த் டன் 
மண்டபம் பதி  ெசய்ய ம் . பதி  ெசய்த பின்னர் கூர்த்த நாள் குறித்  ஆேலாசிப்ப  , ேததி, ேநரம் மாற் வ  கண்டிப்பாக கூடா .  
கூர்த்தநாள் ெதாடர்பாக ஏற்ப ம் பிரச்சைனக க்கு  நாங்கள் எந்த விதத்தி ம் ெபா ப்  ஏற்க இயலா . 

 
சித்திைர (தி க்கணிதம்) 
 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்     ேயா லக்    ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   தன்  15.04.2015  ேத.ஏகாதசி   சதயம்    சி  ேமஷம்   06:00 - 07:30 

4   ெவள்ளி  17.04.2015  ேத.திரிேயாதசி  உத்திரட்டாதி  சி  ேமஷம்   05:30 - 07:00 தீபம் 

9   தன்  22.04.2015  வ.ச ர்த்தி    ேராகினி   சி  ேமஷம்   06:00 - 07:15 

18   ெவள்ளி  01.05.2015  வ.திரிேயாதசி   அஸ்தம்    அ  ரிஷபம்   07:00 - 08:30 

20   ஞாயி   03.05.2015  வ.ச ர்தசி    சித்திைர   சி  ேமஷம்   05:51 - 06:34 தான்யம் 

23   தன்  06.05.2015  ேத. விதிைய   அ ஷம்   சி  ரிஷபம்   06:30 - 07:30 

23   தன்  06.05.2015  ேத. விதிைய   அ ஷம்   சி  மி னம்   09:00 - 10:00 தான்யம் 

25   ெவள்ளி  08.05.2015  ேத.ச ர்த்தி   லம்    அ  மி னம்   08:30 - 09:30 

27   ஞாயி   10.05.2015  ேத.சப்தமி    உத்திராடம்   அ  ரிஷபம்   06:30 - 08:00  சந்தன கட்ைட 
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27   ஞாயி   10.05.2015  ேத.சப்தமி    உத்திராடம்   அ  ரிஷபம்   07:00 - 08:00 சந்தன கட்ைட 

30   தன்  13.05.2015  ேத.தசமி    சதயம்    சி  ரிஷபம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

31   வியாழன் 14.05.2015  ேத.ஏகாதசி   உத்திரட்டாதி  சி  மி னம்   09:00 - 10:00  

சித்திைர (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம   ஆ.ேத    திதி     நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   தன்  15.04.2015  ேத.ஏகாதசி    சதயம்    சி  ேமஷம்   06:00 - 07:30   

4   ெவள்ளி  17.04.2015  ேத.திரிேயாதசி  உத்திராட்டதி  சி  ேமஷம்   06:00 - 07:30 தீபம் 

4   ெவள்ளி  17.04.2015  ேத.ச ர்தசி   உத்திரட்டாதி  சி  மி னம்   09:30 - 10:30 எ மிச்ைச 

9   தன்  22.04.2015  வ.ச ர்த்தி    ேராகிணி   சி  ேமஷம்   06:00 - 07:30   

18   ெவள்ளி  01.05.2015  வ.திரிேயாதசி   அஸ்தம்    அ  ரிஷபம்   07:00 - 08:30  

20   ஞாயி   03.05.2015  வ.ச ர்தசி    சித்திைர   சி  ரிஷபம்   07:00 - 08:30 சந்தன கட்ைட 

23   தன்  06.05.2015  ேத. விதிைய   அ ஷம்   சி  ரிஷபம்   06:00 - 07:30   

25   ெவள்ளி  08.05.2015  ேத.ச ர்த்தி   லம்    அ  ரிஷபம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

27   ஞாயி   10.05.2015  ேத.சப்தமி    உத்திராடம்   அ  ரிஷபம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

27   ஞாயி   10.05.2015  ேத.சப்தமி    உத்திராடம்   அ  மி னம்   08:30 - 10:00   

27   ஞாயி   10.05.2015  ேத.சப்தமி    தி ஓணம்   அ  கடகம்   11:00 - 12:00  

30   தன்  13.05.2015  ேத.தசமி    சதயம்    சி  ரிஷபம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

31   வியாழன் 14.05.2015  ேத.ஏகாதசி   உத்திரட்டாதி  சி  மி னம்   08:00 - 09:30  

 

அக்னி நட்சத்திரம் வக்கம் 5.5.2015  அதிகாைல 2:23,   கத்திரி வக்கம் : 11.5.  இர  11:47 
 

 

ைவகாசி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்     ேயா லக்    ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

1   ெவள்ளி  15.05.2015  ேத. வாதசி   ேரவதி    சி  மி னம்   07:50 - 09:00  

6   தன்  20.05.2015  வ.தி திைய   மி கசீ ஷம்  சி  ரிஷபம்   06:30 - 07:29 

6   தன்  20.05.2015  வ.தி திைய   மி கசீ ஷம்  சி  கடகம்   10:00 - 11:00 

8   ெவள்ளி  22.05.2015  வ.பஞ்சமி    னர் சம்   சி  ரிஷபம்    05:45 - 07:15   

8   ெவள்ளி  22.05.2015  வ.பஞ்சமி    னர் சம்   சி  மி னம்   08:00 - 09:00   

15   ெவள்ளி  29.05.2015  வ.ஏகாதசி    அஸ்தம்    அ  ரிஷபம்   06:00 - 07:00   

15   ெவள்ளி  29.05.2015  வ.ஏகாதசி    அஸ்தம்    அ  கடகம்   09:00 - 10:00   

21   வியாழன் 04.06.2015  ேத. விதிைய   லம்    சி  கடகம்   09:00 - 10:30 

24   ஞாயி   07.06.2015  ேத.பஞ்சமி    தி ஓணம்   அ  கடகம்   09:00 - 10:00 

25   திங்கள்  08.06.2015  ேத.சஷ்டி    அவிட்டம்   சி  மி னம்   06:00 - 07:30 

28   வியாழன் 11.06.2015  ேத.தசமி    உத்திரட்டாதி  சி  கடகம்   09:00 - 10:24  

29   ெவள்ளி  12.06.2015  ேத.ஏகாதசி   ேரவதி    சி  கடகம்   08:12 - 09:00  

32   திங்கள்  15.06.2015  ேத.ச ர்தசி   ேராகினி   அ  கடகம்   09:00 - 10:00 தீபம் 
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ைவகாசி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

1   ெவள்ளி  15.05.2015  ேத. வாதசி   ேரவதி    அ  கடகம்   09:00 - 10:30 எ மிச்ைச 

6   தன்  20.05.2015  வ. விதிைய   மி கசீ ஷம்  சி  ரிஷபம்   06:00 - 07:00 சந்தன கட்ைட 

6   தன்  20.05.2015  வ.தி திைய   மி கசீ ஷம்  சி  கடகம்   09:30 - 11:00   

8   ெவள்ளி  22.05.2015  வ.ச ர்த்தி    னர் சம்   சி  ரிஷபம்   06:00 - 07:30 தான்யம் 

8   ெவள்ளி  22.05.2015  வ.பஞ்சமி    னர் சம்   சி  மி னம்   08:00 - 09:00   

15   ெவள்ளி  29.05.2015  வ.ஏகாதசி    அஸ்தம்    அ  கடகம்   09:00 - 10:30   

21   வியாழன் 04.06.2015  ேத. விதிைய   லம்    சி  மி னம்   07:30 - 09:00 சந்தன கட்ைட 

21   வியாழன் 04.06.2015  ேத. விதிைய   லம்    சி  கடகம்   09:00 - 10:30   

24   ஞாயி   07.06.2015  ேத.பஞ்சமி    தி ஓணம்   அ  மி னம்   06:00 - 07:30 எ மிச்ைச 

24   ஞாயி   07.06.2015  ேத.பஞ்சமி    தி ஓணம்    அ  கடகம்   09:00 - 10:30  

25   திங்கள்  08.06.2015  ேத.சஷ்டி    அவிட்டம்   சி  மி னம்   06:30 - 07:30  

28   வியாழன் 11.06.2015  ேத.தசமி    உத்திரட்டாதி  சி  கடகம்   08:30 - 10:00 

29   ெவள்ளி  12.06.2015  ேத.ஏகாதசி   ேரவதி    அ  மி னம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

29   ெவள்ளி  12.06.2015  ேத.ஏகாதசி   ேரவதி    அ  கடகம்   08:30 - 09:30 

 

கத்திரி டி  : 25.5.2015 இர  7:54,   அக்னி நட்சத்திர டி  29.5.2015  காைல 7:14 
ைவகாசி தல் நாள் மாதபிறப்  சந்திப்  உள்ளதால் அன்  சுமாரான நாள் 

 
 

ஆனி - தி க்கணிதம் (மலமாதம் - டிந்தவைர சுபம் விலக்க ம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்     ேயா லக்    ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

3   வியாழன் 18.06.2015  வ. விதிைய   னர் சம்   அ  கடகம்   09:00 - 09:56 

4   ெவள்ளி  19.06.2015  வ.தி திைய   னர் சம்   சி  மி ன   05:30 - 07:00 ரத்தினம் 

11   ெவள்ளி  26.06.2015  வ.தசமி     சித்திைர   சி  கடகம்   07:30 - 09:00 

14   திங்கள்  29.06.2015  வ. வாதசி   அ ஷம்   சி  மி னம்   05:30 - 07:00 

18   ெவள்ளி  03.07.2015  ேத. விதிைய   உத்திராடம்   சி  கடகம்   07:00 - 08:00 தீபம் 

18   ெவள்ளி  03.07.2015  ேத. விதிைய   உத்திராடம்   சி  கடகம்   06:30 - 08:00 தீபம் 

21   திங்கள்  06.07.2015  ேத.பஞ்சமி    சதயம்    சி  மி னம்   05:00 - 06:30  

21   திங்கள்  06.07.2015  ேத.பஞ்சமி    சதயம்    சி  கடகம்   06:30 - 07:30 தான்யம் 

23   தன்  08.07.2015  ேத.சப்தமி    உத்திரட்டாதி  சி  கடகம்   06:30 - 07:30 

28   திங்கள்  13.07.2015  ேத. வாதசி   ேராகினி   அ  மி னம்   05:00 - 06:00  

 

ஆனி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

3   வியாழன் 18.06.2015  வ. விதிைய   னர் சம்   அ  கடகம்   07:30 - 09:00 

4   ெவள்ளி  19.06.2015  வ.தி திைய   னர் சம்   சி  மி ன   05:30 - 07:00 ரத்தினம் 

11   ெவள்ளி  26.06.2015  வ.தசமி     சித்திைர   சி  கடகம்   07:30 - 09:00 

14   திங்கள்  29.06.2015  வ. வாதசி   அ ஷம்   சி  மி னம்   06:00 - 07:00 
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18   ெவள்ளி  03.07.2015  ேத. விதிைய   உத்திராடம்   சி  சிம்மம்   09:00 - 10:30 

21   திங்கள்  06.07.2015  ேத.பஞ்சமி    சதயம்    சி  கடகம்   06:00 - 07:30 தான்யம் 

21   திங்கள்  06.07.2015  ேத.பஞ்சமி    சதயம்    சி  சிம்மம்   09:00 - 10:30 

23   தன்  08.07.2015  ேத.சப்தமி    உத்திரட்டாதி  சி  கடகம்   06:00 - 07:30 

23   தன்  08.07.2015  ேத.சப்தமி    உத்திரட்டாதி  சி  கன்னி   10:30 - 12:00  

28   திங்கள்  13.07.2015  ேத. வாதசி   ேராகினி   அ  கடகம்   06:30 - 07:30 எ மிச்ைச 

 
 

ஆடி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

7   வியாழன் 23.07.2015  வ.சப்தமி    சித்திைர   சி  சிம்மம்   09:00 - 09:45 எ மிச்ைச 

11   திங்கள்  27.07.2015  வ.ஏகாதசி    அ ஷம்   சி  கடகம்   06:00 - 07:15 

17   ஞாயி   02.08.2015  ேத. விதிைய   சதயம்    சி  சிம்மம்   07:30 - 09:00 

21   வியாழன் 06.08.2015  ேத.சப்தமி    அசுவினி   அ  சிம்மம்   07:30 - 08:45 

24   ஞாயி   09.08.2015  ேத.தசமி    ேராகினி   சி  சிம்மம்   06:30 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

25   திங்கள்  10.08.2015  ேத.ஏகாதசி   மி கசீ ஷம்  சி  சிம்மம்   06:30 - 07:30 

27   தன்  12.08.2015  ேத.திரிேயாதசி  னர் சம்   சி  சிம்மம்   06:00 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

28   வியாழன் 13.08.2015  ேத.ச ர்தசி   சம்     சி  கன்னி   09:00 - 10:15 தீபம் 

32   திங்கள்  17.08.2015  வ.தி திைய   உத்திரம்    சி  கன்னி   09:00 - 10:00 
 

ஆடி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

7   வியாழன் 23.07.2015  வ.சப்தமி    சித்திைர   சி  கன்னி   10:00 - 11:30 

11   திங்கள்  27.07.2015  வ.ஏகாதசி    அ ஷம்   சி  கடகம்   06:00 - 07:30 

11   திங்கள்  27.07.2015   வ.ஏகாதசி    அ ஷம்   சி  கன்னி   09:30 - 10:30 

15   ெவள்ளி  31.07.2015  ெபௗர்ணமி   உத்திராடம்   சி  கன்னி   09:30 - 10:30  

17   ஞாயி   02.08.2015  ேத. விதிைய   சதயம்    சி  சிம்மம்   07:30 - 09:00 

21   வியாழன் 06.08.2015  ேத.சப்தமி    அசுவினி   அ  சிம்மம்   07:30 - 09:00 

24   ஞாயி   09.08.2015  ேத.தசமி    ேராகினி   சி  கன்னி   09:00 - 10:30 

25   திங்கள்  10.08.2015  ேத.ஏகாதசி   மி கசீ ஷம்  அ  சிம்மம்   06:30 - 07:30 

27   தன்  12.08.2015  ேத.திரிேயாதசி  னர் சம்   சி  கன்னி   09:00 - 10:30 

32   திங்கள்  17.08.2015  வ.தி திைய   உத்திரம்    சி  கன்னி   09:00 - 10:00 

குறிப்  : ஆடி 25 தி க்கணிப்படி சித்த ேயாகம் சரி - வாக்கியப்படி அமிர்த ேயாகம் சரி. 

 
 

ஆவணி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

3   வியாழன் 20.08.2015  வ.சஷ்டி     சித்திைர   சி  கன்னி   08:30 - 10:00 எ மிச்ைச 

3   வியாழன் 20.08.2015  வ.சஷ்டி     சித்திைர   சி  லாம்   10:00 - 11:00 

4   ெவள்ளி  21.08.2015  வ.சஷ்டி     சுவாதி    சி  சிம்மம்   06:00 - 07:30 
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4   ெவள்ளி  21.08.2015  வ.சஷ்டி     சுவாதி    சி  லாம்   10:00 - 10:30 

10   வியாழன் 27.08.2015  வ. வாதசி   உத்திராடம்   சி  கன்னி   08:00 - 09:15 தான்யம் 

10   வியாழன் 27.08.2015  வ. வாதசி   உத்திராடம்   சி  கன்னி   08:00 - 09:00 தான்யம் 

23   தன்  09.09.2015  ேத. வாதசி   சம்     சி  கன்னி   06:30 - 07:30 

30   தன்  16.09.2015  வ.தி திைய   சித்திைர   சி  கன்னி   06:06 - 07:30 

30   தன்  16.09.2015  வ.தி திைய   சித்திைர   சி  கன்னி   06:30 - 07:30 

31   வியாழன் 17.09.2015  வ.ச ர்த்தி    சுவாதி    அ  லாம்   08:30 - 10:00 எ மிச்ைச 

31   வியாழன் 17.09.2015  வ.ச ர்த்தி    சுவாதி    அ  வி ச்சிகம்  10:00 - 11:00 

குறிப்  : ஆவணி 31 விநாயகர் ச ர்த்தி அன்  கூர்த்தம் தவிர்க்க ம் 
 

ஆவணி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா லக்     ேநரம்     பஞ்.தானம் 

3   வியாழன் 20.08.2015  வ.சஷ்டி     சித்திைர   சி  லாம்   10:30 - 12:00 

4   ெவள்ளி  21.08.2015  வ.சஷ்டி     சுவாதி    சி  சிம்மம்   06:00 - 07:30 

4   ெவள்ளி  21.08.2015  வ.சப்தமி    சுவாதி    சி  கன்னி   08:30 - 10:00 

10   வியாழன் 27.08.2015  வ.திரிேயாதசி   உத்திராடம்   சி  கன்னி   08:00 - 09:30 

23   தன்  09.09.2015  ேத. வாதசி   சம்     சி  வி ச்சிகம்  11:00 - 12:00 

30   தன்  16.09.2015  வ.தி திைய   சித்திைர   சி  கன்னி   06:00 - 07:30 

31   வியாழன் 17.09.2015  வ.ச ர்த்தி    சுவாதி    அ  லாம்   08:30 - 10:00 எ மிச்ைச 

 
 

ரட்டாசி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

6   தன்  23.09.2015  வ.தசமி     உத்திராடம்   அ   கன்னி   06:00 - 07:30 

7   வியாழன் 24.09.2015  வ.ஏகாதசி    தி ஓணம்   சி   லாம்   08:00 - 09:30 

8   ெவள்ளி  25.09.2015  வ. வாதசி   அவிட்டம்   சி   லாம்   08:00 - 09:30 

17   ஞாயி   04.10.2015  ேத.சப்தமி    மி கசீ ஷம்  சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 

20   தன்  07.10.2015  ேத.தசமி    சம்     சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 

27   தன்  14.10.2015  வ. விதிைய   சுவாதி    சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 சந்தன கட்ைட 
 

ரட்டாசி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

6   தன்  23.09.2015  வ.தசமி     உத்திராடம்   அ   கன்னி   06:00 - 07:30 

7   வியாழன் 24.09.2015  வ.ஏகாதசி    தி ஓணம்   சி   லாம்   08:00 - 09:30 

8   ெவள்ளி  25.09.2015  வ. வாதசி   அவிட்டம்   சி   லாம்   08:00 - 09:30 

17   ஞாயி   04.10.2015  ேத.சப்தமி    மி கசீ ஷம்  சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 

20   தன்  07.10.2015  ேத.தசமி    சம்     சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 

24   ஞாயி   11.10.2015  ேத.ச ர்தசி   உத்திரம்    அ   லாம்   07:00 - 08:30 

24   ஞாயி   11.10.2015  ேத.ச ர்தசி   உத்திரம்    அ   த ஸ்   11:00 - 12:00 

27   தன்  14.10.2015  வ. விதிைய   சுவாதி    சி   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 சந்தன கட்ைட 
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ஐப்பசி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   திங்கள்  19.10.2015  வ.சஷ்டி     லம்    சி   லாம்   06:00 - 07:30 

8   ஞாயி   25.10.2015  வ.திரிேயாதசி   உத்திரட்டாதி  அ   வி ச்சிகம்  07:30 - 09:30 

9   திங்கள்  26.10.2015  வ.ச ர்தசி    ேரவதி    சி   லாம்   06:00 - 07:00 

16   திங்கள்  02.11.2015  ேத.சப்தமி    னர் சம்   அ   லாம்   06:00 - 07:00 

19   வியாழன் 05.11.2015  ேத.தசமி    மகம்     அ   வி ச்சிகம்  09:00 - 10:30 தீபம் 

22   ஞாயி   08.11.2015  ேத. வாதசி   அஸ்தம்    சி   த சு   09:00 - 10:00 தான்யம் 

23   திங்கள்  09.11.2015  ேத.திரிேயாதசி  அஸ்தம்    சி    வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 

27   ெவள்ளி  13.11.2015  வ. விதிைய   அ ஷம்   சி   த சு   09:00 - 10:00 

29   ஞாயி   15.11.2015   வ.ச ர்த்தி    லம்    அ   த சு   06:30 - 08:00 தீபம் 
 

ஐப்பசி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   திங்கள்  19.10.2015  வ.சஷ்டி     லம்    சி   லாம்   06:00 - 07:30 

5   வியாழன் 22.10.2015  வ.தசமி     தி ஓணம்   சி   வி ச்சிகம்  08:00 - 09:30 

8   ஞாயி   25.10.2015  வ.திரிேயாதசி   உத்திரட்டாதி  அ   வி ச்சிகம்  08:00 - 09:30 

9   திங்கள்  26.10.2015  வ.ச ர்தசி    ேரவதி    சி   லாம்   06:00 - 07:30 

16   திங்கள்  02.11.2015  ேத.சஷ்டி    னர் சம்   அ   லாம்   05:30 - 07:00 எ மிச்ைச 

22   ஞாயி   08.11.2015  வ. வாதசி   அஸ்தம்    அ   வி ச்சிகம்  07:30 - 08:30 

22   ஞாயி   08.11.2015  வ. வாதசி   அஸ்தம்    அ   மகரம்   11:00 - 12:00 சந்தன கட்ைட 

23   திங்கள்  09.11.2015  ேத.திரிேயாதசி  அஸ்தம்    சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 

27   ெவள்ளி  13.11.2015  வ. விதிைய   அ ஷம்   சி   வி ச்சிகம்  06:30 - 08:00 தீபம் 

29   ஞாயி   15.11.2015   வ.ச ர்த்தி    லம்    அ   வி ச்சிகம்  07:00 - 08:30 

29   ஞாயி   15.11.2015  வ.ச ர்த்தி    லம்    அ   மகரம்   10:30 - 12:00

 
 

கார்த்திைக (தி க்கணிதம்)  

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   தன்  18.11.2015  வ.சப்தமி    தி ஓணம்   சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 

2   தன்  18.11.2015  வ.சப்தமி    தி ஓணம்   சி   த சு   09:00 - 10:00 தீபம் 

6   ஞாயி   22.11.2015  வ.ஏகாதசி    உத்திரட்டாதி  அ   த சு   08:00 - 09:00 சந்தன கட்ைட 

7   திங்கள்  23.11.2015  வ. வாதசி   ேரவதி    சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 எ மிச்ைச 

11   ெவள்ளி  27.11.2015  ேத. விதிைய   மி கசீ ஷம்  சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:00 

13   ஞாயி   29.11.2015  ேத.ச ர்த்தி   னர் சம்   சி   த ஸ்   07:30 - 09:00 

14   திங்கள்  30.11.2015  ேத.பஞ்சமி    சம்     சி   மகரம்   09:30 - 10:30 

16   தன்  02.12.2015  ேத.சப்தமி    மகம்     சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:00 சந்தன கட்ைட 

20   ஞாயி   06.12.2015  ேத.ஏகாதசி   அஸ்தம்    சி   த சு   08:00 - 09:00 

குறிப்  : கார்த்திைக தல் ேசாம வாரம் 23.11.2015 கரிநாள் அன்  கூர்த்தம் ெசய்யலாம் 
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கார்த்திைக (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

2   தன்  18.11.2015  வ.சப்தமி    தி ஓணம்   சி   த ஸ்   09:00 - 10:30 

2   தன்  18.11.2015  வ.சப்தமி    தி ஓணம்   சி   மகரம்   10:30 - 12:00 

6   ஞாயி   22.11.2015  வ.ஏகாதசி    உத்திரட்டாதி  அ   மகரம்   10:30 - 12:00 

7   திங்கள்  23.11.2015  வ. வாதசி   ேரவதி    சி   வி ச்சிகம்  06:00 - 07:30 எ மிச்ைச 

11   ெவள்ளி  27.11.2015  ேத. விதிைய   மி கசீ ஷம்  சி   வி ச்சிகம்  06:30 - 07:30 

13   ஞாயி   29.11.2015  ேத.ச ர்த்தி   னர் சம்   சி   த ஸ்   07:30 - 09:00 

14   திங்கள்  30.11.2015  ேத.பஞ்சமி    சம்     சி   மகரம்   09:30 - 10:30 

16   தன்  02.12.2015  ேத.சப்தமி    மகம்     சி   மகரம்   09:00 - 10:30 தீபம் 

20   ஞாயி   06.12.2015  ேத.ஏகாதசி   அஸ்தம்    அ   த ஸ்   07:30 - 09:00 

20   ஞாயி   06.12.2015  ேத.ஏகாதசி   அஸ்தம்    அ   கும்பம்   11:00 - 12:00 எ மிச்ைச 

 
 

மார்கழி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

4   ஞாயி   20.12.2015  வ.தசமி     ேரவதி    அ   மகரம்   08:30 - 10:00 

5   திங்கள்  21.12.2015  வ.ஏகதாசி    அசுவினி   சி   த ஸ்   06:30 - 07:30 

12   திங்கள்  28.12.2015  ேத.தி திைய   சம்     சி   மகரம்   09:00 - 10:00 

14   தன்  30.12.2015  ேத.பஞ்சமி    மகம்     சி   கும்பம்   10:00 - 11:30 

16   ெவள்ளி  01.01.2016  ேத.சப்தமி    உத்திரம்    சி   த ஸ்   06:30 - 07:30 

19   திங்கள்  04.01.2016  ேத.தசமி    சுவாதி    அ   கும்பம்   09:00 - 10:30 தீபம் 

21   தன்  06.01.2016  ேத. வாதசி   அ ஷம்   சி   கும்பம்   09:00 - 10:30 
 

மார்கழி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

4   ஞாயி   20.12.2015  வ.தசமி     ேரவதி    அ   மகரம்   08:30 - 10:00 

5   திங்கள்  21.12.2015  வ.ஏகதாசி    அசுவினி   சி   த ஸ்   06:30 - 07:30 

12   திங்கள்  28.12.2015  ேத.தி திைய   சம்     சி   மகரம்   09:00 - 10:00 

14   தன்  30.12.2015  ேத.பஞ்சமி    மகம்     சி   கும்பம்   10:00 - 11:30 

16   ெவள்ளி  01.01.2016  ேத.சப்தமி    உத்திரம்    சி   த ஸ்   06:30 - 07:30 

19   திங்கள்  04.01.2016  ேத.தசமி    சுவாதி    அ   கும்பம்   09:00 - 10:30 தீபம் 

21   தன்  06.01.2016  ேத. வாதசி   அ ஷம்   சி   கும்பம்   09:00 - 10:30 

 
 

ைத (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

6   தன்  20.01.2016  வ.ஏகாதசி    ேராகினி   சி   கும்பம்   09:00 - 10:00 

15   ெவள்ளி  29.01.2016  ேத.பஞ்சமி    அஸ்தம்    அ   மீனம்    09:30 - 10:30 தீபம் 

20   தன்  03.02.2016  ேத.தசமி    அ ஷம்   சி   ேமஷம்   11:00 - 12:00 ரத்னம் 
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22   ெவள்ளி  05.02.2016  ேத. வாதசி   லம்    அ   கும்பம்   07:30 - 09:00 

24   ஞாயி   07.02.2016  ேத.ச ர்தசி   உத்திராடம்   அ   மீனம்    09:00 - 10:30 

27   தன்  10.02.2016  வ. விதிைய   சதயம்    சி   மீனம்    09:00 - 10:30 

29   ெவள்ளி  12.02.2016  வ.ச ர்த்தி    உத்திரட்டாதி  சி   மீனம்    09:00 - 10:00 
 

ைத (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

6   தன்  20.01.2016  வ.ஏகாதசி    ேராகினி   சி   கும்பம்   09:00 - 10:00 

10   ஞாயி   24.01.2016  ெபௗர்ணமி   சம்     சி   மகரம்   07:00 - 08:00 

15   ெவள்ளி  29.01.2016  ேத.பஞ்சமி    அஸ்தம்    அ   மீனம்    09:30 - 10:30 தீபம் 

20   தன்  03.02.2016  ேத.தசமி    அ ஷம்   சி   ேமஷம்   11:00 - 12:00 ரத்னம் 

22   ெவள்ளி  05.02.2016  ேத. வாதசி   லம்    அ   கும்பம்   07:30 - 09:00 

24   ஞாயி   07.02.2016  ேத.ச ர்தசி   உத்திராடம்   அ   மீனம்    09:00 - 10:30 

27   தன்  10.02.2016  வ. விதிைய   சதயம்    சி    மீனம்    09:00 - 10:30 

29   ெவள்ளி  12.02.2016  வ.ச ர்த்தி    உத்திரட்டாதி  சி   மீனம்    09:00 - 10:00 

 
 

மாசி (தி க்கணிதம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

5   தன்  17.02.2016  வ.தசமி     மி கசீ ஷம்  சி   கும்பம்   06:30 - 07:30 

7   ெவள்ளி  19.02.2016  வ. வாதசி   னர் சம்   சி   கும்பம்   07:00 - 08:00 எ மிச்ைச 

14   ெவள்ளி  26.02.2016  ேத.ச ர்த்தி   அஸ்தம்    அ   கும்பம்   06:30 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

23   ஞாயி   06.03.2016  ேத. வாதசி   தி ஓணம்   அ   ேமஷம்   09:00 - 10:00 

24   திங்கள்  07.03.2016  ேத.திரிேயாதசி  அவிட்டம்   சி   ேமஷம்   09:00 - 10:00 தான்யம் 

27   வியாழன் 10.03.2016  வ. விதிைய   உத்திரட்டாதி  சி   ேமஷம்   08:30 - 10:00 

28   ெவள்ளி  11.03.2016  வ.தி திைய   ேரவதி    அ   மீனம்    06:30 - 08:00 

குறிப்  : மாசி 27 தி க்கணிதப்படி 7ம் இடம் சுத்தம் வாக்கியப்படி 7ல் ெசவ்வாய் உள்ள . 
 

மாசி (வாக்கியம்) 

த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

5   தன்  17.02.2016  வ.தசமி     மி கசீ ஷம்  சி   கும்பம்   06:30 - 07:30 

7   ெவள்ளி  19.02.2016  வ. வாதசி   னர் சம்   சி   கும்பம்   07:00 - 08:00 எ மிச்ைச 

14   ெவள்ளி  26.02.2016  ேத.ச ர்த்தி   அஸ்தம்    அ   கும்பம்   06:30 - 07:30 சந்தன கட்ைட 

23   ஞாயி   06.03.2016  ேத. வாதசி   தி ஓணம்   அ   ேமஷம்   09:00 - 10:00 

24   திங்கள்  07.03.2016  ேத.திரிேயாதசி  அவிட்டம்   சி   ேமஷம்   09:00 - 10:00 தான்யம் 

28   ெவள்ளி  11.03.2016  வ.தி திைய   ேரவதி    அ   மீனம்    06:30 - 08:00 

 

ె ల్ ో , ప తర్ ైన ో , మం  ో , ా ాధ్ నం ో , ాహ ప తర్ ైన సమయం, మంగళసూతర్ం, ా ిత్ ర్, బార్ హమ్ణ 

பஞ்சகம்:  இங்கு தரப்பட் ள்ள கூர்த்த நாட்களில் லக்னத்திற்கு வம் ேசர்த்  
கணக்கிடப்பட் ள்ள . சுபபஞ்சக ம் இல்லாத நாட்களில் தானம் ெசய்  பின்தி மணம் ெசய்ய ம்.  
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பங்குனி (தி க்கணிதம்) 
த.ேத  கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

5   ெவள்ளி  18.03.2016  வ.தசமி     னர் சம்   சி   ேமஷம்   08:00 - 09:30 

10   தன் 4  23.03.2016  ெபௗர்ணமி   உத்திரம்    அ   மி னம்   11:00 - 12:00  

12   ெவள்ளி  25.03.2016  ேத. விதிைய   சித்திைர    சி   ேமஷம்   07:30 - 09:00 

21   ஞாயி   03.04.2016  ேத.ஏகாதசி   தி ஓணம்   அ   ரிஷபம்   08:30 - 09:30 

22   திங்கள்  04.04.2016  ேத. வாதசி   அவிட்டம்   சி   ேமஷம்   06:00 - 07:30 

29   திங்கள்  11.04.2016  வ.பஞ்சமி    ேராகினி   அ   ேமஷம்   06:00 - 07:30 தான்யம் 
 

பங்குனி (வாக்கியம்) 

 த.ேத கிழைம  ஆ.ேத    திதி      நட்      ேயா  லக்     ேநரம்     பஞ்சக தானம் 

5   ெவள்ளி  18.03.2016  வ.தசமி     னர் சம்   சி   ேமஷம்   08:00 - 09:30 சந்தன கட்ைட 

10   தன்  23.03.2016  ெபௗர்ணமி   உத்திரம்    அ   மி னம்   11:00 - 12:00  

12   ெவள்ளி  25.03.2016  ேத. விதிைய   சித்திைர    சி   ேமஷம்   07:30 - 09:00 ரத்னம் 

21   ஞாயி   03.04.2016  ேத.ஏகாதசி   தி ஓணம்   அ   ரிஷபம்   08:30 - 09:30 

22   திங்கள்  04.04.2016  ேத. வாதசி   அவிட்டம்   சி   ேமஷம்   06:00 - 07:30 

29   திங்கள்  11.04.2016  வ.ச ர்த்தி    ேராகிணி   அ   ேமஷம்   06:00 - 07:30 

குறிப்  : பங்குனி 10ம் ேததி அன்  கிரஹண ேதாஷம் 

கூர்த்த விதானப்படி பஞ்சகம் குறிப்பிடாதைவ உத்தமனமான நாளாகும். 

 

மன்மத வ ட பஞ்சாங்கம் இலவசமாக இைணயத்தில் ெவளியிடப்ப ம் 
ன் கி வ ட பஞ்சாங்கம் & கூர்த்தநாள் விைரவில் மல ம் 

 

பா  சரவண சர்மா 
பைழய தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதம் 

எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண நகர், ேமற்கு தாம்பரம், ெசன்ைன 45 
( டிச்சூர் சாைல, ைலயன்ஸ் இந்தியா ஓட்டல் பின் றம்) 

 

ெதாைலேபசி எண்  
(கண்டிப்பாக பகல் 2 மணிக்கு ேமல் மட் ம் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்) 

98 403 696 77 
 

Email: prohithar@gmail.com 
www.prohithar.com 

www.thanigaipanchangam.com 
 

தி மணம், நிச்சியதாம் லம், ஒப் தாம் லம், பந்தக்கால், சாந்தி கூர்த்தம், தாலி கயி  
மாற்றல் ெதாடர்பான தகவல்கள் என  இைணயத்தில் விரிவாக தரப்பட் ள்ள  

சுபம் 




