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ெபாங்கல் வழிபா  - நல்ல ேநரம் 15.1.2011 சனிக்கிழைம 

Auspicious Time for Pongal Prayer  
 

 ைத மாத பிறப் : 15.1.2011 சனிக்கிழைம  
 
 சூரியன் நிராயன(Sidereal) ைறயில் த ர் இராசியில் 
(270E) பிரேவசிக்கும் காலம். ைத மாத பிறப்பாகும். 14.1.2011 அன்  
சூரிய அஸ்மனத்திற்கு பிறகு ைத மாதம் பிறப்பதால் ம நாள் 
15.1.2011 சனிக்கிழைம ைத மாத தல் நாளாகும். இ  ெபாங்கல் 
தி நாள் என் ம் சங்கராந்தி என் ம் அைழக்கப்ப கிற . 
 
 சூரியன் நிராயண ைறயில் மகர ராசியில் பிரேவசிக்கும் 
காலம் மகரசங்கராந்தி என் ம் நிராயன ைறயில் சூரியன் வடக்கு 
ேநாக்கி பயணத்ைத வக்கும் இந்த காலம் உத்திராயனம் என் ம் 
அைழக்கப் கிற . 
 
 விைமயக்ேகாட்பா  சாயன (Geocentric longitude) 
ைறயில் சூரியன் 22.12.2010 அன்  காைல 04:55:17மணி 

அளவில் உத்திராயனம் (winter solstice ) வங்கிய . 
 

சித்தாந்தம் ேததி ேநரம்  15.1.2011 அன்  ெசன்ைன  
தி க்கணிதம் 14.1.2011 ெவள்ளி மாைல 6:42 சூரிய உதயம்: 6:35  சூரிய அஸ்தமனம்: 6:01 

இராகு காலம்: 9:26-10:52  எமகண்டம்:1:43 - 3:09 வாக்கிய கரணம் 14.1.2011 ெவள்ளி இர  9:39 
சூரிய சித்தாந்தம் 14.1.2011 ெவள்ளி இர  1139 

 
 இந்த ஆண்  ைத மாதத்தின் தல் நாள் அதிகாைல ன்னேர சூரியன் மகர ராசியில் பிரேவசித்  வி கிறார். எனேவ ைத 
தல் நாள் அன்  காைல சூரிய உதயம் தல் நன்பகல் வைர ெபாங்கல் ைவத்  வழிபடலாம்.  

 
ெபாங்கல் வழிபா  - நல்ல ேநரம்: 15.1.2011 சனிக்கிழைம 
 
 சூரியன் நிைலக்ெகாண் ள்ள மகர லக்னம் மற் ம் மீன லக்னம் ஆகிய இரண்  லக்னங்க ம் அஷ்டம (8ஆம் இடம்) சுத்தி டன் 
உள்ள . அந்த ேநரத்தில் ெபாங்கல் இட்  சூரிய வழிபா   ெசய்வ  நன்  
  மகர லக்னம்: காைல 6:45 தல் 8:30 வைர   மீன லக்னம்: பகல் 10:52 தல் 11:50 வைர  
  ராகு காலம்: 9:26 - 10:52     எமகண்டம்: 1:43 - 3:09 
  சூரிய உதயம்: 6:35   சூரியன் உச்சி: 12:17   சூரிய அஸ்தமனம்: 18:01 
குறிப் : இங்கு ெசன்ைன ேநரம் தரப்பட் ள்ள  ஆயி ம் இைத தமிழகம் வ ம் பயன்ப த்தலாம். 
 

கி த்திைக விரதம் என்  வழிப வ ? 
 
 சந்திரன் கார்திைக நட்சத்திரத்தில் இ ப்பதால் அன்  கி த்திைக விரத நாளாகும். 
ஆயி ம் அேத மாதத்தில் கைடசியில் மீண் ம் கார்திைக வ வதால் விரத நிர்னய விதிப்படி 
இரண்டாவ  கார்த்திைகேய வழிபாட் க்கு உகந்த . எனேவ ெபாங்கல் அன்  கி த்திைக விரத 
வழிபா  ேதைவயில்ைல. 
 
சந்திரன் நிைல: 
  
 ெபாங்கல் அன்  தி க்கணித ைறப்படி காைல 7:41 மணி வைர ேமஷத்தி ம் பின்னர் 
ரிஷபத்தில் சந்திரன் இ ப்பார். எனேவதான் இராசி கட்டம் படத்தில் ேமஷத்தி ம், ரிஷபத்தி ம் 
சந்திரன் இடம் ெபற் ள்ள . 
 

 ஏைழ விவசாய கூலித்ெதாழிலாளர்க க்கு திய ஆைட வாங்கத்த வ தான் உண்ைமயான தர்மமாகும்  



 

சிங்கப் ர் & மேலசியா  ைதப்ெபாங்கல் வழிபா  ேநரம் 
 
 14.1.2011 ெவள்ளி அன்  சிங்ைக ேநரப்படி இர  9:02 மணி அளவில் தி க்கணிதப்படி சூரியன் மகர ராசியில் 
பிரேவசிக்கிறார். சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு மகர ராசியில் பிரேவசிப்பதால் சிங்கப் ர், மேலசியா நா களில், 15.1.2011 சனிக்கிழைம 
அன் தான்மகரசங்கராந்தி - ெபாங்கல் தி நாளாகும். 
 
 சூரியன் நிைலக்ெகாண் ள்ள மகர லக்னம் மற் ம் மீன லக்னங்கள் அஷ்டம (8ஆம் இடம்) சுத்தி டன் உள்ள . அந்த ேநரத்தில் 
ெபாங்கல் இட்  சூரிய வழிபா  ெசய்வ  நன்  
  மகர லக்னம்: காைல 7:13 தல் 9:13 வைர   மீன லக்னம்: பகல் 11:05 தல் 12:54 வைர  
  ராகு காலம்: 10:12 - 11:43     எமகண்டம்: 2:43 - 4:14 
  சூரிய உதயம்: 7:12   சூரியன் உச்சி: 13:14   சூரிய அஸ்தமனம்: 19:15 
குறிப் : இங்கு சிங்கப் ர் ேநரம் தரப்பட் ள்ள  ஆயி ம் வழிபாட்  ேநரத்ைத மேலசியா வ ம் பயன்ப த்தலாம். 
  
ெதன்கிழக்கு ஆசியா: 
  
 பர்மா, தாய்லாந் , இந்ேதாேனஷியா, கிழக்கு தீேமார், ேண, பீஜி தீ கள், ஆஸ்திேரலியா, நி சிலாந் , பிலிைபன்ஸ், ஜப்பான், 
ெகாரியா, சீனா, தாய்வான் நா களில் 15.1.2011 சனிக்கிழைம அன்  மகரசங்கராந்தி - ெபாங்கல் தி நாளாகும். 
 
அர  நா கள்: 
  
 14.1.2011 ெவள்ளி அன்  அர  நாட்டில் ( பாய்) மாைல சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் சூரியன் தி க்கணிதப்படி மாைல 5 
மணி அளவில் மகர ராசியில் பிரேவசிப்பதால் 14.1.2011 ெவள்ளி அன்  தான் ைதபிறப்  மற் ம் ைதப்ெபாங்கல் தி நாள் 
 
இதர நா கள்: 
  
 ஐேராப்பா, ஆப்ரிக்கா, வட அெமரிக்கா, ெதன்அெமரிக்கா கண்டங்களில் 14.1.2010 ெவள்ளி அன்  ெபாங்கல் தி நாளாகும்  
 
தானம் - தர்மம் 
 

 கிராமத்  விவசாய கூலித்ெதாழிலாளர்களின் கு ம்பங்களில் உள்ளவர்க க்கு திய 
ஆைட வாங்கித்தந்  அவர்களில் இல்லத்தில் மகழ்ச்சி ெபாங்க ைவப்ப தான் உண்ைமயான 
ெபாங்கல் 
 
 ேகா ைஜ: ெபாங்கல் ன்  நாட்களி ம் காைலயி ம் மாைலயி ம் பசுவிற்கு 2கிேலா 
தவி , ெவல்லம் கலந்  ஊறைவத்  தானம் ெசய்ய ம் 
 
 ெவளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ளவர்க க்கும், இலங்ைகயில் 
திய வாழ்ைகைய வங்கும் தமிழர்க க்கு உதவி ெசய் ம் ெபாங்கைல ெகாண்டாடலாம்.  

உயிரியல் ங்காவில் உள்ள விலங்குகளின் பராமரிப்  ெசல க க்கு நிதி உத  ெசய் ங்கள் 
 
உற கள் ேமம்பட 
 
  ெபாங்கல் வி ைறயில் ெதாைலக்காட்சியின் ன்ேன டங்காமல் உறவினர்கைள ம், 
நண்பர்கைள ம் சந்தித்  மகிழ் டன் ெபா ைத களி ங்கள். 
  ேநா ற்ற, த்த உறவினர்கைள சந்தித்  ஆ தல் அளி ங்கள் 
  கிராமத்திற்கு ெசன்  வண்ணமயமான ெபாங்கைல ரசித்  சுைவ ங்கள் 
 
ெசன்ைனயில் திய சுற் லா இடங்கள்: அண்ணா லகம், ெசம்ெமாழி ங்கா, அைடயார் ங்கா  
 
எச்சரிக்ைக:  தமிழக கடற்கைரயில் சீற்றம் அதிகமாக இ க்கும். ெசன்ைன ெமரினா கடலில் விைளயாட ேவண்டாம். 
  உயிர்காப்  உைட (Life jacket ) இல்லாமல் படகு பயணம் ெசய்ய ேவண்டாம் 
 

பா  சரவண சர்மா 
பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கணணம் 
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 
மின்னஞ்சல்:  prohithar@gmail.com   இைணயம்:  www.prohithar.com    31.12.2010 




