
 

பாலு சரவண சர்மா 
புர ோகிதர் - ர ோதிடர் - பஞ்சோங்க கணிதர் 
எண் 9, 4வது தெருவு, கல்யாண நகர், மேற்கு ொம்பரம், தென்னை 45 
தொனைமபசி எண் இல்ைம் 044 2226 1742, னகமபசி +91 9840369677 
மின்ைஞ்ெல் prohithar@gmail.com இனணயம் www.prohithar.com 
தொடர்பு மநரம் பிற்பகல் 2 ேணிக்கு மேல், வாட்ஸ்அப் அனைப்பு அனுேதி இல்னை 

 
 

சித்திரை மாதமடல் - சுபநாட்கள் விளக்கம் (ச ாபகிருது வருஷம் 2023-24) 
 

கணபதி ஹ ோமம் -  கிர ப்பிரஹேச தினங்கள் மோலை ஹேர சுபதினங்கள் ேோஸ்து பூலை (சித்திலர 10 ) 
 
ஞோயிறு 16.4.2023  
ஞோயிறு 23.4.2023  
திங்கள் 24.4.2023 
புதன் 26.4.2023  
வியோழன் 27.4.2023  
ஞோயிறு 30.4.2023 
புதன் 03.5.2023 
வியோழன் 04.5.2023  

 
வேள்ளி 05.5.2023  
ஞோயிறு 07.5.2023 
வசவ்ேோய் 09.5.2023 அங் சது 
வியோழன்11.5.2023 
வேள்ளி 12.5.2023 
ஞோயிறு 14.5.2023 

 
ஞோயிறு 16.4.2023  
ஞோயிறு 23.4.2023  
திங்கள் 24.4.2023 
புதன் 26.4.2023  
திங்கள் 1.5.2023 
வியோழன் 4.5.2023  
புதன் 10.5.2023  
வியோழன்11.5.2023 

 
23.4.2023 ஞோயிறு 
07:55 முதல் 09:25 வரை 
  நித்திலர கலைதல் 07:55 
  தந்தசுத்தி 07:55 - 08:13 
  ஸ்ேோனம் 08:13 - 08:31 
  பூலை 08:31 - 08:49 
  ஹபோைனம் 08:49 - 09:07 
  தோம்பூைம் 09:07 - 09:25 

 
சித்திலர 1 வேள்ளி 14.4.2023 வேள்ளி தமிழ் ேருஷப்பிறப்பு - ஹசோபகிருது ேருஷம் துேக்கம் 
 பிற்பகல் 2:59 மணி அளவில் சூரியன் அஸ்வினி ேட்சத்திர பிரஹேஸம் ஹமஷரவி,  விஷூ புண்யகோைம் 
 
சித்திலர 3 ஞோயிறு 16.4.2023 சுபதினம் 
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 சதயம் 
 
சித்திலர 6 புதன் 19.4.2023 சர்ே அமோேோலச 
 புதன் பகல் 11:24 மணி முதல் மறுேோள் வியோழன் கோலை 9:42 மணி ேலர அமோேோலச உள்ளது 
 
சித்திலர 10 ஞோயிறு 23.4.2023 ேளர்பிலற சதுர்த்தி -  சுபதினம் 
 ேோஸ்து தினம் - அட்சய திருதிலய 
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 ஹரோகினி 
 
சித்திலர 11 திங்கள் 24.4.2023 
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று.  
 கோலை 8:25 ேலர சுக்ை சதுர்த்தி உள்ளது 
 மிருகசீருஷம் 
 
சித்திலர 12 வசவ்ேோய் 25.4.2023 மங்களசஷ்டி 
 
சித்திலர 13 புதன் 26.4.2023 சுபதினம் - சுக்ை சஷ்டி 
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 புனர்பூசம் 
 
சித்திலர 14 வியோழன் 27.4.2023 சுபதினம் - குருபுஷ்யம் 
 அதிகோலை முதல் ேோள் பிற்பகல்1:30 மணி ேலர சுபம் வசய்ய ேன்று 
 புனர்பூசம் கோலை 6:59 ேலர பின்னர் பூசம், சப்தமி திதி பிற்பகல் 1:40 மணி ேலர பின்னர் அஷ்டமி திதி துேக்கம் 
 
சித்திலர 17 ஞோயிறு 30.4.2023 
 அதிகோலை 4:30 - 6 கிர ப்பிரஹேஸம் ேன்று 
     
 
சித்திலர 18 திங்கள் 1.5.2023 
 மோலை 6 மணிக்கு ஹமல் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 பூரம் மோலை 5:51 மணி ேலர பின்னர் உத்திரம் 
 
சித்திலர 20 புதன் 3.5.2023 
 அதிகோலை 4:30 - 6 கிர ப்பிரஹேஸம் ேன்று 
  ஸ்தம் 
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சித்திலர 21 வியோழன் 4.5.2023  
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 சித்திலர 
 
சித்திலர 22 வேள்ளி 5.5.2023 சித்தரோவபௌர்னமி 
 அதிகோலை முதல் கோலை 9 மணி ேலர சுபம் வசய்ய ேன்று 
 அதிகோலை 3:30 மணி அளவில் அக்னிேக்ஷத்திரம் துேக்கம் 
 சுேோதி  
 
சித்திலர 24 ஞோயிறு 7.5.2023 
 அதிகோலை 4:30 - 6 கணபதி ஹ ோமம் - கிர ப்பிரஹேஸம் ேன்று 
 அனுஷம் 
 
சித்திலர 26 வசவ்ேோய் 9.5.2023 அங்கோரக சதுர்த்தி 
 அதிகோலை கணபதிஹ ோமம் ேன்று 
 மூைம் 
 
சித்திலர 27 புதன் 10.5.2023  
 மோலை 4:15 மணிக்கு ஹமல்  சுபம் வசய்ய ேன்று 
 பூரோடம் மோலை 4:12 ேலர பின்னர் உத்திரோடம் 
 
சித்திலர 28 வியோழன்11.5.2023 
 அதிகோலை முதல் ேோள் முழுேதும் சுபம் வசய்ய ேன்று 
 உத்திரோடம் பிற்பகல் 2:38 மணி ேலர பின்னர் திருஹேோணம் 
 
சித்திலர 29 வேள்ளி 12.5.2023 
 அதிகோலை 4:30 - 6 கணபதி ஹ ோமம் - கிர ப்பிரஹேஸம் ேன்று 
 திருஹேோணம் 
 
சித்திலர 31 ஞோயிறு 14.5.2023 
 அதிகோலை முதல் கோலை 10:30 மணி ேலர சுபம் வசய்ய ேன்று 
 சதயம்  

 
            

ஏகோதசி: 16.4.2023 ஞோயிறு, 1.5.2023 திங்கள்      பிரஹதோஷம்: 17.4.2023 திங்கள், 3.5.2023 புதன் 
சிேரோத்திரி 18.4.2023 வசவ்           சனி துவிதிலய (யமதீபம்) 22.4.2023 சனி 
சித்ரோ வபௌர்னமி: 5.5.2023 வேள்ளி         கிருத்திலக 23.4.2023 சனி 
திருஹேோணம் 14.4.2023 வேள்ளி, 12.5.2023 வேள்ளி    குருபுஷ்யம் 27.4.2023 (வியோழன் கிழலம பூசம் இலணவு) 
ஆதிசங்கரர்  -  இரோமோனுைர் ையந்தி 25.4.2023 வசவ்ேோய்   அக்ஷய திருதிலய 22.4.2023 சனி & 23.4.2023 ஞோயிறு 
கிருஷ்ண அங்கோரக சதுர்தஸி (மோலை) 18.4.2023 வசவ்ேோய் மோலை 
அமோேோலச: 19.4.2023 புதன் (புதன் கோலை 11:24 முதல் மறுேோள் கோலை 9:42 மணி ேலர) 
சுக்ை சதுர்த்தி: 23.4.2023 ஞோயிறு, கிருஷ்ண சதுர்த்தி 8.5.2023, அங் சது 9.5.2023 வசவ்ேோய் 
மங்கள சஷ்டி 25.4.2023 மோலை, சுக்ை சஷ்டி 26.4.2023 புதன், கிருஷ்ண சஷ்டி 11.5.2023 வியோழன் 

 
குரு வபயர்ச்சி: 
 குரு பகேோன் மீனத்தில் இருந்து ஹமஷ ரோசிக்கு 22.4.2023 சனிக்கிழலம அன்று கோலை 5:14 மணிக்கு பிரஹேசிக்கிறோர். அது 
முதல் 1.5.2024 புதன்கிழலம பிற்பகல் 1:01 மணி ேலர 376       ஹமஷ ரோசியில் சஞ்சரிப்போர் பின்னர் ரிஷப ரோசிக்கு வசல்ேோர் 

 
கங்கோ புஷ்கரம்:  
                                                                                
         22.4.2023 சனிக்கிழலம முதல் 1.5.2024 புதன் கிழலம பிற்பகல் 1:01 மணி ேலர    376       
                                                            . 

 
                                   

 
சித்திரை (திருக்கணித பஞ் ாங்கம்) 
த  ஆங்கில   கிழரம  பக்ஷம்   திதி    நட் த்திைம்   ச ாக   சநைம்       லக்னம் 
03   16 04 2023  ஞாயிறு  சதய்   ஏகாதசி    த ம்    சித்த   06:29AM  07:30AM   சமஷம் 
10   23 04 2023  ஞாயிறு  வளர்    துர்த்தி   சைாகிணி    சித்த   09:18AM  10:30AM  மிதுனம் 
11   24 04 2023  திங்கள்  வளர்    துர்த்தி   மிருகசீரிடம்   சித்த   06:01AM  07:11AM  சம    



13   26 04 2023  புதன்   வளர்    ஷ்டி    புனர்பூ ம்    சித்த   06:01AM  07:03AM  சமஷம் 
14   27 04 2023  வி ாழன்  வளர்    ப்தமி   பூ ம்     சித்த   07:45AM  09:00AM  ரிஷ    
14   27 04 2023  வி ாழன்  வளர்    ப்தமி   பூ ம்     சித்த   09:30AM  11:00AM  மிதுன  
21   04 05 2023  வி ாழன்  வளர்    துர்தசி   சித்திரை    சித்த   09:00AM  10:30AM   மிதுனம் 
28   11 05 2023  வி ாழன்  சதய்    ஷ்டி    உத்திைாடம்   சித்த   07:31AM  08:06AM  ரிஷ   
31   14 05 2023  ஞாயிறு  சதய்   த மி     த ம்    சித்த   06:01AM  07:30AM  ரிஷபம் 
31   14 05 2023  ஞாயிறு  சதய்   த மி     த ம்    சித்த   08:30AM  10:00AM  மிதுனம் 
 
சித்திரை (வாக்கி  பஞ் ாங்கம்) 
த  ஆங்கில   கிழரம  பக்ஷம்   திதி    நட் த்திைம்   ச ாக   சநைம்       லக்னம் 
03  16 04 2023 ஞாயிறு சதய்  ஏகாதசி   த ம்    சித்த  07:30AM   09:00AM   ரிஷபம் 
10   23 04 2023  ஞாயிறு  வளர்   திருதிர    சைாகிணி    அமிர்   05:01AM   05:38AM   மீனம் 
11   24 04 2023  திங்கள்  வளர்    துர்த்தி   மிருகசீருடம்   சித்த   06:00AM   07:23AM   சமஷம் 
13   26 04 2023  புதன்   வளர்    ஷ்டி    புனர்பூ ம்    சித்த   06:00AM   07:15AM   சமஷம் 
14   27 04 2023  வி ாழன் வளர்    ப்தமி   பூ ம்     சித்த   08:10AM   09:00AM   ரிஷபம் 
17   30 04 2023  ஞாயிறு   வளர்   த மி    மகம்     அமிர்   05:11AM   06:00AM   சமஷம் 
21   04 05 2023  வி ாழன்  வளர்    துர்தசி   சித்திரை    சித்த   09:00AM   10:30AM   மிதுனம் 
28   11 05 2023  வி ாழன்  சதய்    ஷ்டி    உத்திைாடம்   அமிர்   05:01AM   06:00AM   சமஷம் 
31   14 05 2023  ஞாயிறு  சதய்   த மி     த ம்    சித்த   06:09AM   07:30AM   ரிஷபம் 
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