
 
 

மாசி மாத மடல் - மன்மத வ டம்  
மாத பிறப்  
 தி க்கணிதப்படி : 13.02.2016 சனி அன்  பகல் 02:26 மணிக்கு கும்ப ரவி பிரேவஸம். 
 வாக்கியப்படி: 13.02.2016 சனி அன்  மாைல 03:36 மணிக்கு கும்ப ரவி பிரேவஸம். 
 

கும்பேகாணம் மகா மகம் - மாசி மகம்  
  

 கும்பேகாணம் மகாமகம் குளத்தில் மன்மத வ டம், உத்திராயணம், சிசிர , மாசி 
மாதம் 10ம் நாள்(22 பிப்ரவரி 2016) திங்கள் கிழைம, வளர்பிைற ப ர்ணமி (இர  11:49 
வைர பின்னர் பிரதைம திதி), மகம் நட்சத்திரம்(அதிகாைல 5:27 தல் ம நாள் 
23.2.2016 ெசவ்வாய் காைல 7:22 வைர) அதிகண்ட ேயாகம் இர க்கு பின் 1:43 மணி 
வைர, பத்திைர கரணம் (பகல் 11:09 வைர) அ த்  பவம் இர  11:49 வைர) கூடிய 
தினத்தில் சூரியன் கும்பத்தி ம், ர்ணசந்திரன் மகம் நட்சத்திரத்தி ம், கு  சிம்ம 
ராசியி ம் நிற்க மகாமகம் கைடபிடிக்கப்ப கிற . 
 மாசி மாதத்தில் ஏேத ம் ஒ நாளில் மகாமக குளத்தில் நீராடலாம்.  
 

அ ள்மிகு. ஆதிகும்ேபஸ்வரர் நீராடல் ேநரம்:  
  

 அன்  கும்பேகாணம் ஸ்தல ேநரப்படி பகல் 11:18 மணிக்கு ேமல் பிற்பகல் 1:20 
மணிக்கு ன்னர் ரிஷப லக்னத்தில், ரிஷப வாகனத்தில் மகாமகம் குளத்திற்கு 
வ ைகதந்  னிதநீராடி பக்தர்களின் பாவங்கைள நீக்கி அ ள் ரிவார் 
 

 13.2.2016 அன்  ெகாடிேயற்றத் டன் மாசிமகம் உற்சவம் வங்கும் 10ம் நாள் மகம் 
நட்சத்திரத்தில் தீர்த்தவாரி( னித நீராடல்) நைடெப ம். 

 

 சிறப்  விதி: கும்பேகாண விநிைலப்படி மகம் நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னத்தில் இ க்கும் பகல் 11:18 தல் பிற்பகல் 1:20 வைர உள்ள 
காலேம மகாமகம் னித நீராடல் காலமாகும்.(சூரியன் உச்சிக்கு வ ம் காலம் மகாமகம்) 
அன்  சூரிய நிைல: உதயம்: 6:31 உச்சி: 12:26(69 பாைக ெதற்கு) அஸ்தமனம்: 18:21  
 

மகாமகம் வானியல் விளக்கம் 
 சூரியன், மி, சந்திரன், கு  கிரகம், மகம் நட்சத்திரம் ஆகிய ஐந்  வானியல் ெபா ட்கள் ேநர்ேகாட்டில் (±7 பாைக ) வ ம் 
காலமாகும். 12 ஆண் க க்கு ஒ ைற மட் ம் இ ேபால் வ ம். இந்த காலத்தில் சூரிய க்கு எதிர்நிைலயில் கு  கிரகம் 

நில  ேபால் விட்டத் ட ம் அதன்(கு ) சந்திரன்க ட ம் வானில் அழகாக ேதான் ம் இைத ைபனாகுலர் லம் 
காணலாம்.  
 ற்றி ம் கு  மகத்ைத மைறத்தல், கு ைவ சந்திரன் மைறத்தல் நிகழ்  பல ஆயிரம் ஆண் க க்கு ஒ ைற மட் ேம நிக ம் 
இைத “occultation” என்  வானவியலாளர்கள் அைழப்பார்கள். 

 
மஹா பிரேதாஷம்: 23 ஞாயி  6.3.2016 
 

 இந்த ஆண்  மகாமகம் அ த்  மகாபிரேதாஷம் வ வ  மிக ம் 
விேசஷமானதாகும். மஹா பிரேதாஷத்தில்  கலந்  ெகாண்டால் சிவ க்கு 
ஆயிரம் அபிேஷகத்திைன நடத்தியைமக்கு  சமமாகும். சகல 
ேதாஷங்கைள ம் நீக்கும் வல்லைம பைடத்த  பிரேதாஷ வழிபாடாகும் 
 

மஹா சிவராத்திரி: 24 திங்கள் 7.3.2016 
 

 மஹா சிவராத்திரி திங்கள் அன்  வ வ  சிவ க்கு மிக ம் 
உன்னதமானதாகும்.  இன்  கண்விழித்  நான்கு  கால அபிேஷகம் 
பார்த் ம், சிவ ராணத்ைத படித் ம் இைறவைன ெதா தல் மிக ம் 
பலன்தரவல்ல . நிைனத்த நல்ல காரியங்கள் ைககூ ம் விரதமாகும். 

 
ரத சப்தமி  மாசி 2ம் ேததி (14.2.2016)ஞாயிற் க்கிழைம 
 

 மாக சுத்த சப்தமி திதியில் சூரியனின் ஏ  வித நிறங்கள், குதிைரகள், ஏ  ரிஷகளின் வடக்கு பகுதியான வம் ஆகியவற்ைற 
குறிப்பிட்  ஏ  எ க்கன் இைலகைள தைல உச்சியில் ைவத்  சூரிய உதய காலத்தில் குளித்  சூரிய நமஸ்காரம் ெசய் , ஏ வித 
உண  வைககைள சூரிய க்கு பைடயலிட்  வழிப வதால் நற்சந்ததி கிட் ம் என ஸ்ரீபவிஷ்ய ராணம் எ த் ைரக்கிற . 

 
மகாமகம் அன்  ேவதபாட சாைலக்கு தானங்கள் ெசய்தல் ன்னியமான  



நடராஜர் அபிேஷகம்: மாசி 9 ஞாயி  21.2.2016 
  

 சிவ க்கு மிக ம் உகந்த மாதமான மாசி மாதத்தில் வளர்பிைற ச ர்தஸி திதி இ க்கு மாைலயில் சாயரைக்ஷக்கு பின் (6 மணிக்கு 
ேமல்) நடராஜ க்கு அபிேஷக ம், ேசாடஷ ஆராதைன ம் நைடெபற் , ெப மான் தி வீதிஉலா வ வார். இ  ஸ்வாதிஷ்டான 
ைஜயாக ம், சங்கவ கால - இரண்டாம் கால ைஜ - காலசந்தி ைஜயாக ம் ெகாள்ளப்ப ம் 

 

மாசி மாத சுபநாள் விளக்கம் 
 
மாசி 2 ஞாயி  14.2.2016 
 வாக்கியப்படி  காைல 9 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன் . 
 

மாசி 5 தன் 17.02.2016 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன் . 
 

மாசி 7 ெவள்ளி 19.02.2016 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன் . 
 

மாசி 12 தன் 24.02.2016 சுபதினம் 
 காைல 09:45 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன் . 
 

மாசி 13 வியாழன் 25.02.2016 
 அதிகாைல 04:30 தல் காைல 6 மணி வைர நன் . 
 பகல் 12:30 மணிக்கு ேமல் நாள் வ ம் நன் . 
 

மாசி 14 ெவள்ளி 26.02.2016 சங்கடஹர ச ர்த்தி 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன் . 
 

மாசி 16 ஞாயி  28.02.2016 கரிநாள் 
 தமிழர் : அதிகாைல 4:30 - 6 மணி வைர கிரஹப்பிரேவஸம் நன் . 
 சூ.உ பின் கரிநாள் வக்கம் 
 ெத ங்கர் : அதிகாைல தல் இர  9:30 மணி வைர அைனத்  சுபம் ெசய்ய நன் . 
 கரிநாள் வழக்கம் ெத ங்கர்க க்கு இல்ைல. 
 

மாசி 18 ெசவ்வாய் 01.03.2016 
 ைமத்ரய கூர்த்த நாள் கடன் தீர்க்க உகந்த நாள். 
 
மாசி 20 வியாழன் 03.03.2016 
 மாைல 6:15 மணி ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .(6:15 வைர நவமி உள்ள ) 
 

மாசி 22 சனி 05.03.2016 வாஸ்  நாள் 
ேநரம் : காைல 9:35 காைல 11:05 தல் வைர 
மி கசீ ஷம் நட்சத்திரத்தினர் அன்  வாஸ்  ைஜ தவிற்க ம் 
 

மாசி 23 ஞாயி  06.03.2016 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  - அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய 
நன் . 
 
 

மாசி 27 வியாழன்10.03.2016 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன்  
 

மாசி 28 ெவள்ளி 11.03.2016 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

 சூரிய கிரகணம்: 9.3.2016 தன் மாசி 26  
 

 இந்த சூரிய கிரஹணம் ெசன்ைனயில் பகுதி சூரிய கிரஹணமாக 
காைல 6:48 வைர ெதரி ம். சூரிய உதயத்தில் பகுதி சூரிய கிரஹணமாக 
47 % மைற  நிைலயில் இ க்கும் 
 

 கிரஹண ேதாஷ ந த்ரங்கள்: சதயம், ரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, 
னர் சம், விசாகம். இவர்கள் அரிசி மற் ம் பச்ைச பயிைற ஆதரவற்ேறார் 
இல்லத்தில் தானம் ெசய்  நவக்கிரக அர்ச்சைன ெசய்தல் நன்  
  
 கிரகண தர்பணம் 6:45க்கு ன்னர் ெசய்ய ம். ன்னாள் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் உணைவ தவிற்க ம். 
 

 



திய இல்ல கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்  மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள் 
 
14.02.2016 ஞாயி  (வாக்கியப்படி நன் ) 
17.02.2016 தன் 
19.02.2016 ெவள்ளி 
24.02.2016 தன் (10 - 11:30) 
25.02.2016 வியாழன் 
26.02.2016 ெவள்ளி (ச.ச ர்த்தி) 

28.02.2016 ஞாயி  
06.03.2016 ஞாயி  
10.03.2016 வியாழன் 
11.03.2016 ெவள்ளி 
12.03.2016 சனி (சுக்ல ச ர்த்தி) 

 
 

மாைல ேநர சுபநாட்கள்: 
 
மாசி 5  தன்    17.02.2016 சுபதினம் 
மாசி 7  ெவள்ளி   19.02.2016 சுபதினம் 
மாசி 12  தன்    24.02.2016 சுபதினம் 
மாசி 13  வியாழன்   25.02.2016 
மாசி 14  ெவள்ளி   26.02.2016 

மாசி 20  வியாழன்   03.03.2016 
மாசி 23  ஞாயி    06.03.2016 
மாசி 27  வியாழன்  10.03.2016 
மாசி 28  ெவள்ளி   11.03.2016 
 

 

விரதாதி நாட்கள் 
 
சுக்ல சஷ்டி    13.2.2016 சனி 
கி த்திைக    15.2.2016 திங்கள் 
சுக்ல ஏகாதசி    18.2.2016 வியாழன் 
சனி பிரேதாஷம்   20.2.2016 சனி 
நடராஜர் அபிேஷகம்  21.2.2016 ஞாயி  
ெபௗர்ணமி    22.2.2016 திங்கள் 
மாசி மகம்     22.2.2016 திங்கள் 

சங்கடஹர ச ர்த்தி  26.2.2016 ெவள்ளி 
காலாஷ்டமி    02.3.2016 தன் 
ஏகாதசி     05.3.2016 சனி 
பிரேதாஷம்    06.3.2016 ஞாயி  
மஹா சிவராத்திரி  07.3.2016 திங்கள் 
சுக்ல ச ர்த்தி    12.3.2016 சனி 
அமாவாைச    08.3.2016 ெசவ்வாய் 

 
 

 

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் 
மைன ைஜ, வாசல்கால் நி த்தம் , கா குத்தல், டியிறக்கம் சீமந்தம், வைளகாப்   ெசய்ய உகந்த ேநரம் 

 
17.02.2016 தன்  
 காைல 6:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,  
 பகல் 11:30 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர, 
 மாைல 6 மணி தல் இர  9:30 மணி வைர. 
 
19.02.2016 ெவள்ளி 
 காைல 6 மணி தல் காைல 8 மணி வைர,  
 பகல் 12 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர,  
 மாைல 5:45 மணி தல் இர  9:30 மணி வைர. 
 
24.02.2016 தன்  
 பகல் 11 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,  
 மாைல 5:30 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
 
25.02.2016 வியாழன்  
 மாைல 5:30 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
 
26.02.2016 ெவள்ளி  
 காைல 7:30 மணி தல் காைல 9 மணி வைர,  
 பகல் 12 மணி தல் பகல் 1 மணி வைர,  
 மாைல 5:30 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
 
28.02.2016 ஞாயி   
 அதிகாைல 5:30 மணி தல் காைல 7:15 மணி வைர,  
 காைல 10:45 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,  
 மாைல 6 மணி தல் இர  9 மணி வைர. 

 
03.03.2016 வியாழன் 
 மாைல 5:15 மணி இர  11 மணி வைர. 
 
06.03.2016 ஞாயி  
 காைல 6:30 மணி தல் காைல 8:30 மணி வைர,  
 காைல 10:15 மணி தல் பகல் 12 மணி வைர,  
 மாைல 6 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
 
10.03.2016 வியாழன்  
 அதிகாைல 5 மணி தல் காைல 6 மணி வைர,  
 காைல 7:30 மணி தல் காைல 8:15 மணி வைர,  
 பகல் 10 மணி தல் பகல் 1:30 மணி வைர, 
 மாைல 6:30 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
 
11.03.2016 ெவள்ளி  
 அதிகாைல 4:45 மணி தல் காைல 8 மணி வைர,  
 காைல 10 மணி தல் பகல் 10:30 மணி வைர,  
 பகல் 12 மணி தல் பகல் 2 மணி வைர,  
 மாைல 6:30 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
 

 

 

மாசி மாதத்தில் ஏேத ம் ஒ நாளில் மகாமகம் குளத்தில் நீராடலாம் 



சாந்தி கூர்த்தம் 
 
17.02.2016 தன்  இர  8:30 மணி தல் இர  9:30 மணி வைர.  
19.02.2016 ெவள்ளி இர  8:30 மணி தல் இர  9:30 மணி வைர. 
24.02.2016 தன்  இர  9:30 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
25.02.2016 வியாழன் இர  9:30 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
26.02.2016 ெவள்ளி இர  10 மணி தல் இர  11 மணி வைர. 
28.02.2016 ஞாயி  இர  8 மணி தல் இர  9 மணி வைர. 
03.03.2016 வியாழன் இர  8 மணி இர  9:30 மணி வைர. 
06.03.2016 ஞாயி  இர  9 மணி தல் இர  10:30 மணி வைர. 
10.03.2016 வியாழன் இர  8:30 மணி தல் இர  10 மணி வைர. 
11.03.2016 ெவள்ளி இர  8:30 மணி தல் இர  10 மணி வைர. 
 

 

தாைதயர் வழிபா  நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில்  தர்பணம், பிண்டம் ைவத்  
வழிபட உகந்த நாள்) 
ைவதி தி சிரார்தம் 16.2.2016 ெசவ்வாய் 
ைவதி தி சிரார்தம் 13.3.2016 ஞாயி  
ர்ேவத்     01.3.2016 ெசவ்வாய் 

அஷ்டகா    02.3.2016 தன் 
அன்வஷ்டகா   03.3.2016 வியாழன் 
 
மகாமகம் அன்  அ கில் உள்ள குளத்தில் தானங்கள் ெசய்  பின்னர் தர்பணம் 
ெசய்  ன்ேனார்கைள வழிபடல் நன்  
பிப்பரவரி: 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,     
மார்ச் 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 
 

 

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)   
 மா  வாங்க 5, 7, 13, 14, 21,23, 27, 28      
 ஏ ட்ட 5,13,14,23,28 
 எ விட 7,13,21,23, 27, 28         
 விைதக்க 5,7,13,14,23,28  
 
மாத சுப கூர்த்த நாட்கள் 
 

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 . 

வாக்கிய  பஞ்சாங்க ைற கூர்த்த நாட்கள்: பிப்ரவரி : 14, 17, 19, 26 மார்ச் 6, 7, 11 
 

 

 அர்ேதாதயம்- மேகாதயம் 
 

 சாந்திரமான ஷ்ய மற் ம் மாக மாதத்தில் அமாவாைச திதி ஞாயிற் க்கிழைம, வியதீபாதம் ேயாகம், தி ேவாண நட்சத்திரத் டன் 
கூடினால் அர்ேதாதயம் எ ம் மிக ம் விேசஷமான ண்ணியகாலமாகும் 
 

 அமாவாைச நட்சத்திர ேயாகங்க டன் திங்கள் கிழைம அன்  கூடினால் மேஹாதய ண்ணியகாலமாகும். இைவ உதயகாலத்தில் 
கைடபிடிக்கேவண்டியைவ இந்த ண்ணியகாலங்கள் ல ல்களில் மிக ம் விேசஷமாக கூறப்பட் ள்ள . மிக அரிதாக வ ம் 
இத்தினத்தில் ன்ேனார்க க்கு தர்பணம் ெசய் ம், தானங்கள் தந்  வழிபடல் நன் . 
 

 இந்தாண்  ைத அமாவாைச 7.2.2016 திங்கள் மேஹாதய ண்ணியகாலமாக வ வ  மிக ம் சிறப்பானதாகும். இ  மிகமிக 
அரிதான அமாவாைச காலம். 
 



 வானியல் நிகழ்   
 

நிகழ்                     ேததி    ேநரம் 
ேராகினி அ கில் நில    Aldebaran in conjunction with Moon   2016 Feb 16  14    0.34° South 
மகம் அ கில் நில     Regulus in conjunction with Moon        2016 Feb 22  19    2.50° North 

மதி       Full Moon                                   2016 Feb 23  00    397950.006 km 
கு  அ கில் நில     Jupiter in conjunction with Moon          2016 Feb 24  10    1.69° North 
சித்திைர அ கில் நில    Spica in conjunction with Moon            2016 Feb 27  01    5.10° South 
நில  ெதாைல நிைலயில்  Moon at apogee                             2016 Feb 27   09    405356.325 km 
ெசவ்வாய் அ கில் நில   Mars in conjunction with Moon             2016 Mar  1   00    3.58° South 
ேகட்ைட அ கில் நில    Antares in conjunction with Moon       2016 Mar  1   22    9.84° South 
சனி அ கில் நில     Saturn in conjunction with Moon        2016 Mar  2   12    3.57° South 
சுக்கிரன் அ கில் நில    Venus in conjunction with Moon         2016 Mar  7   16    3.50° South 
தன் அ கில் நில     Mercury in conjunction with Moon      2016 Mar  8   11    3.90° South 
கு  எதிர்நிைல     Jupiter at opposition                      2016 Mar  8   16 
சூரிய சந்திர சந்தி    New Moon (Solar Eclipse)           2016 Mar  9   07    360831.178 km 
நில  அண்ைமநிைல    Moon at perigee                            2016 Mar 10  13    359555.953 km 
 

 
www.thanigaipanchangm.com  

பா  சரவண சர்மா - ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 
எண் 9. 4வ  ெத , கல்யாண நகர், ேமற்கு தாம்பரம், ெசன்ைன 45 
ெதாைலேபசி எண் 9840369677 ெதாடர்  ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல் 

 

2016 - 17 

ன் கி வ ட பஞ்சாங்கம்  
என  இைணயத்தில் விைரவில் மல ம் 

 


