உ

தணிைக பஞ்சாங்கம் பா

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com இைணயம்: www.thanigaipanchangam.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .

சித்திைர மாத மடல் - ஸ்ரீவிஜய வ ஷம் - 2013
 மாத பிறப் (தமிழ்வ ட வக்கம் - சூரியன் ேமஷ இராசி பிரேவசம் சித்திைர பிறப் )

தி க்கணிதப்படி : 14.4.2013 அதிகாைல 01:25 மணி அளவில் சூரியன் ேமஷ பிரேவசம்
வாக்கியப்படி
: 14.4.2013 அதிகாைல 00:09 மணி அளவில் சூரியன் ேமஷ பிரேவசம்

 தமிழ் (விஜய) வ ட பிறப் : 14.4.2013 ஞாயி
வ டம் சனிக்கிழைம,
வளர்பிைற
ச ர்த்தி
திதி,
கி த்திைக நட்சத்திரம் (ரிஷப
ராசி),
ஆ ஷ்மான்
ேயாகம்,
வணிைச
கரணம்
அமிர்தாதி
அமிர்த
ேயாகம்கூடிய
சுபதினத்தில் மகர லக்னத்தில்
(ஆங்கிலப்படி 14.4.2013 அன்
காைல 01:25 மணி அளவில்
ஞாயி ) பிறக்கிற .
 அக்னி நட்சத்திரம்: (4 ேம - 28 ேம )
சூரியன் கதிர் உத்திராயணத்தில் பாரதத்தின் ெப ம்
பகுதிகளில் ேநரில் வி ம் காலம் அக்னி நட்சத்திரம்
மற் ம் கத்திரி காலம் என அைழக்கப்ப ம் மிக ம்
உஷ்ணமான காலாமாகும். வானியல் அடிப்பைடயில்
சூரியன்
20
தல்
43
20
வைர
பயனிக்கும்
காலம்(பரணி3
-ேராஹினி2
பிரேவசம்)
அக்னி
நட்சத்திரம் என் ம் இதில் கார்திைக நட்சத்திரத்தில்
சூரியன்
பயனிக்கும்
காலத்தில்
கத்திரி
என் ம்
அைழக்கப்ப கிற .
இக்காலத்தில்
மி
ைஜ,
கிரஹப்பிரேவஸம்
நீங்கலாக
மற்ற
அைனத்
சுபகாரியங்க ம் ெசய்யலாம்.
2013
அ. ந வக்கம் (பரணி 2 டி )
கத்திரி வக்கம் (பரணி 4 டி )
கத்திரி டி (கார்திைக 4 டி )
அ. ந டி (ேராஹினி 1 டி )

ேததி
ேம 4
ேம 11
ேம 25
ேம 28

கிழைம
சனி
சனி
சனி
ெசவ்

மணி, நிமிடம்
மதியம் 2:12
ற்பகல் 11:31
காைல 7:44
இர 7:05

2022 ஆம் ஆண்
வைர அக்னி நட்சத்திரம் ேததி
அறிய என இைணய தளத்திைன பார்ைவயிட ம்
http://prohithar.com/agni/Agni_2013_2022.pdf
 சிறந்த கூர்த்தநாள் 2.5.2013 வியாழன்
இந்த விஜய வ ஷத்தில் வாக்கிய சித்தாந்தப்படி
கிழைம, திதி, நட்சத்திரம், ேயாகம், கரணம் என ஐந் ம்
ெபா த்தமாக
அைமந்த
சுப கூர்த்த
நாட்களில்
இ
ம் ஒன் . அன்
காைல
10
மணிக்கு
ேமல்
அஷ்டமி
இ ப்பி ம்
காைலயில்
கூர்த்த
காலத்தில்(7:30-9) மிக உன்னதமான நாளாக திகழ்கிற .
 சித்திரா ெபௗர்ணமி: 25.4.2012 வியாழன்
கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள்
(ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
14.4.2013 ஞாயி
15.4.2013 திங்கள்
21.4.2013 ஞாயி
24.4.2013 தன்
28.4.2013 ஞாயி
29.4.2013 திங்கள்

கு

01.5.2013 தன்
02.5.2013 வியாழன்
*06.5.2013 திங்கள்
*12.5.2013 ஞாயி
*13.5.2013 திங்கள்

வஸந்தகாலத்தில்
சித்திைர
மாதத்தில்
வ ம்
ெபௗர்ணமி
சித்திைர
நட்சத்திரத் டன்
ேசர்ந்
இ க்கும் இதன் காரணமாகேவ சித்திைர மாதம் என்
இம்மாதம் அைழக்கப்ப கிற . சிவன் மற் ம் விஷ்
ேகாவில்களில்
மிக ம்
விேசஷமாக
ெகாண்டாப்ப கிற . பண்ைடய தமிழர்கள் இந்நாைள
இந்திரவிழா என் ம் வழிபட் ள்ளனர். இந்த தினத்தில்
சித்திரகுப்தைர வணங்குவ ம், சத்யநாராயண விரதம்
கைடபிடிப்ப ம் மிக ம் நன்ைம பயக்கும்.
 ஸ்ரீராம நவமி 19.4.2013 ெவள்ளி
அேயாத்தியில் ஸ்ரீ ராமர் நவமியில் நன்பகலில்
ெஜன்மித்த
அவதார
நாளாகும்.
இன்
விஷ்
ேகாவி க்கு
ெசன்
வழிப வதால்
கு ம்பத்தில்
தம்பதி ஒற்றைம கூ ம்.
இவ்வ டம் தி க் சிந்தாந்தப்படி ஸ்ரீராம ெஜன்ம
நவமி திதி ம், னர் சம் நட்சத்திர ம் கூடவில்ைல.
 25.4.2013 பகுதி சந்திரகிரஹணம்
இந்திய ேநரம்: 25.4.2013 அன்
23:32 மணி
தல் 26.4.2013 அன்
அதிகாைல 3:43 வைர ராஹூ
கிரஹஸ்த சந்திர கிரஹணம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில்
நிக ம். பரிகார நட்சத்திரங்கள்: தி வாதிைர, சித்திைர,
சுவாதி,
விசாகம், சதயம்.
இந்த
நட்சத்திரத்தினர்
உ த்தம் ப ப்ைப ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம்
ெசய் , ர்ைக அம்மைன வழிப தல் நன்
 குைற சூரிய கிரஹணம் 10.5.2013 & 11.5.2013
இந்தியாவில் ெதரியா (ஆஸ்திேரலியாவிற்கும்
அெமரிக்க பகுதிக்கு இைடயில் நிக ம்.
வக்கம் 21:25:09.7 UT
டி 03:25:23.0 UT

ெதன்

 அட்சய தி திைய 13.5.2013 திங்கள்
அட்சய
தி திைய(ைவகாச
சுத்த
தி திைய)
இவ்வாண்
ன்னாள்(12.5.2013) பகல் 10:18
தல்
ம நாள் (13.5.2013) பகல் 12:47 மணி வைர தி திைய
திதி உள்ள
ஆயி ம் உதயத்தில் வியாபித்தி க்கும்
திங்கள்
கிழைமேய
சரியான
அட்சய
தி திைய
நாளாகும்.
இந்தநாளில்
தானம்,
தர்மம்
ெசய்
வழிப தல்
மிக ம்
ண்ணியம்
த ம்.
திதி
அடிப்பைடயில் ஞாயி
பகல் 10:18 ேமல் நைக,
ெபா ள் வாங்குதல் நன் .

மாைல ேநர சுப நாட்கள் (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட )
(நிச்சியதாம் லம், சீமந்தம், வரேவற் , அரங்ேகற்றம்)
14.4.2013 ஞாயி
15.4.2013 திங்கள்
17.4.2013 தன்
24.4.2013 தன்
29.4.2013 திங்கள்
01.5.2013 தன்

06.5.2013 திங்கள்
12.5.2013 ஞாயி
13.5.2013 திங்கள்

*அக்னி நட்சத்திர
காலத்தில்
கிரஹப்பிரேவஸம்,
மி ைஜ நீங்கலாக
மற்ற அைனத்
சுபங்க ம்
ெசய்யலாம்.

ெபயர்ச்சி(தி க்கணிதப்படி) : 31.5.2013 காைல 6:49 மணிக்கு மி ன ராசிக்கு பிரேவஸம்
கு ெபயர்ச்சி(வாக்கியப்படி) : 28.5.2013 இர 9:11 மணிக்கு மி ன ராசிக்கு பிரேவஸம்

சித்திைர மாத சுப நாட்கள் - ஸ்ரீவிஜய வ டம் 2013

கீழ்கண்ட தகவல்கள் தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியான . இைத நாள்காட்டி(காலன்டர்) உடன் ஒப்பிட ேவண்டாம்.

இந்த ேநரங்கள் மரண ேயாகம், பிரபலரிஷ்ட ேயாகம், சூரிய உதயம் பின் கரிநாள் ஆகிய க த்தில் ெகாண் உ வாக்கப்பட்டன.

வணிகரீதியாக விற்க்கப்ப ம் பஞ்சாங்கத்தி ம் இ ேபான் விரிவாக தகவல்கள் இடம் ெபற்றி க்கா .
இதில் இடம் ெபற் ள்ள நாட்கள் தங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு ெபா த்தமானைவயா என்பைத ேஜாதிடரிடம் கலந் ஆேலாசித்
டி எ க்க ம்.

சித்திைர 1 ஞாயி 14-04-2013 தமிழ் வ ட(சித்திைர) பிறப்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

சித்திைர 15 ஞாயி 28-04-2013 மாைல சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல 4-5:30 கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன்
(காைல 5:47 தல் கரிநாள், மரணேயாகம்)

சித்திைர 2 திங்கள் 15-04-2013
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

சித்திைர 16 திங்கள் 29-04-2013
காைல 4:30 தல் 6:00 வைர கணபதி ேஹாமம் நன் .
காைல 9 மணி ேமல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

சித்திைர 4 தன் 17-04-2013
பகல் 1:30 ேமல் நன்
மஞ்சள்நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம், அரங்ேகற்றம்
சித்திைர 8 ஞாயி 21-04-2013
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 மணி வைர மட் ம்
கிரஹப் பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நன்
சித்திைர 10 ெசவ்வாய் 23-04-2013 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் வக்கம் 7:57 டி 9:27 (ெசன்ைன)
சித்திைர 11 தன் 24-04-2013
அதிகாைல 4:30 தல் 6:47 வைர மட் ம்
கிரஹப் பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் ,
மாைல 7:00 தல் 8:00 வைர நன் ,
மஞ்சள்நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம், அரங்ேகற்றம்
சித்திைர 2 வியாழன் 25-04-2013 சந்திர கிரஹணம் (இர )
காைலயில் கணக்கு வங்க நன்

சித்திைர 19 வியாழன் 02-05-2013
வாக்கியப்படி சுபதிதி, சுபநட்சத்திரம், சுபேயாகம், சுபகரணம்
ெகாண்ட மிக நல்ல சுப கூர்த்த நாள்.
காைல 10:10 வைர நன் அைனத் சுபங்கள்ெசய்யலாம்
சித்திைர 21 சனி 04-05-2013 அக்னி நட்சத்திரம்
ஆரம்பம் ேநரம்: மதியம் 2:12
*சித்திைர 23 திங்கள் 06-05-2013
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
*சித்திைர 29 ஞாயி 12-05-2013
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
(காைல 10:30 ேமல் நைக வாங்க நன் )
*சித்திைர 30 திங்கள் 13-05-2013) அட்சய தி திைய
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
தானம், தர்மம் ெசய்ய மிக ம் உகந்தநாள்

சித்திைர - விஜய வ ஷம் (2013-14)
01

ஞாயி

14.04.2013 வளர் ச ர்த்தி

ேராஹினி

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

02

திங்கள்

15.04.2013 வளர் பஞ்சமி

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ேமஷம்

06.00 - 07.30

12

வியாழன் 25.04.2013 வளர் ெபௗர்ண

சித்திைர

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

16

திங்கள்

லம்

சித்த

மி ன

09.00 - 10.00

18

தன்

உத்திராடம்

அமிர்

மி ன

09.00 - 10.30

29.04.2013 ேதய் ச ர்த்தி
01.05.2013 ேதய் சஷ்டி

19

வியாழன் 02.05.2013 ேதய் சப்தமி

தி ேவாணம்

சித்த

ரிஷபம்

07.30 - 09.00

23

திங்கள்

06.05.2013 ேதய்

வாதசி

உத்திரட்டாதி

சித்த

மி னம்

09.00 - 10.30

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர்

விதிைய

ேராஹினி

அமிர்

ரிஷபம்

06.30 - 08.00

29

ஞாயி

12.05.2013 வளர் தி திைய

ேராஹினி

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

30

திங்கள்

13.05.2013 வளர் தி திைய

மி கசீ ஷம்

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

னர் சம்

சித்த

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

சம்

அமிர்

கடகம்

10.00 - 11.30

ைவகாசி - விஜய வ ஷம் (2013-14)
01

தன்

15.05.2013 வளர் பஞ்சமி

02

வியாழன் 16.05.2013 வளர் சஷ்டி

06

திங்கள்

08

தன்

20.05.2013 வளர் தசமி

உத்திரம்

சித்த

மி ன

06.00 - 07.30

22.05.2013 வளர்

சித்திைர

சித்த

கடகம்

09.30 - 11.00

சுவாதி

அமிர்

மி னம்

07.30 - 09.00

சித்த

மி னம்

06.00 - 07.30

அமிர்

ரிஷபம்

06.00 - 07.30

வாதசி

09

வியாழன் 23.05.2013 வளர் திரிேயாதசி

13

திங்கள்

15

தன்

27.05.2013 ேதய் தி திைய
29.05.2013 ேதய் பஞ்சமி

லம்
உத்திராடம்

20

திங்கள்

29

தன்

03.06.2012 ேதய் தசமி
12.06.2013 வளர் ச ர்த்தி

உத்திரட்டாதி
சம்

சித்த

மி ன

06.30 - 07.30

சித்த

சிம்மம்

10.30 - 11.30

ைவகாசி (விஜய வ டம்) சுப நாட்கள்
மாைல ேநர சுப நாள்
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா
15.05.2013 தன்
16.05.2013 வியாழன்
20.05.2013 திங்கள்
23.05.2013 வியாழன்
26.05.2013 ஞாயி
29.05.2013 தன்
02.06.2013 ஞாயி
03.06.2013 திங்கள்
12.06.2013 தன்
13.06.2013 வியாழன்
 சாந்திரமான மாஸ அடிப்பைட

கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவசம் 
15.05.2013 தன்
16.05.2013 வியாழன்
20.05.2013 திங்கள்
22.05.2013 தன்
23.05.2013 வியாழன்
27.05.2013 திங்கள்
29.05.2013 தன்
30.05.2013 வியாழன்
03.06.2013 திங்கள்
05.06.2013 தன்
12.06.2013 தன்
13.06.2013 வியாழன்

அக்னி நட்சத்திர டி
28.5.2013 ெசவ்வாய்
இர 7:05 மணி
வாஸ் நாள்
4.6.2013 ெசவ்வாய்
காைல 8:54 தல்
காைல 10:24 வைர
ரம், உத்திரம் நட்சத்திரத்தினர்
தவிர்க்க ம்

சித்திைர மாத வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena
நிகழ்

Phenomena

ேததி ேநரம் குறிப்

ேராஹினி சந்திரன் ேசர்ைக

Aldebaran in conjunction with Moon

2013 Apr 14 17

3.39° South

கு

Jupiter in conjunction with Moon

2013 Apr 15 00

2.06° North

- சந்திரன்

சந்திரன்

மிக்கு அ கில்

ெசவ்வாய் - சூாியன் ேசர்ைக
னர் சம் அ கில் நில

Moon at apogee

2013 Apr 16 04

404831.417 km

Mars in conjunction with Sun

2013 Apr 18 06

0.40° South

Pollux in conjunction with Moon

2013 Apr 18 12

11.78° North

Spica in conjunction with Moon

2013 Apr 25 06

0.00° South

Full Moon & Partial Lunar Eclipse

2013 Apr 26 01

365316.925 km

சனி சந்திரன் அ கில்

Saturn in conjunction with Moon

2013 Apr 26 08

3.54° North

நில

Moon at perigee

2013 Apr 28 01

362306.991 km

ேகட்ைட அ கில் நில

Antares in conjunction with Moon

2013 Apr 28 08

6.64° South

சனி சூாிய

Saturn at opposition

2013 Apr 28 14

சித்திைர அ கில் நில
நில

& கிரஹணம்
மிக்கு அ கில்
க்கு எதிாில்

ெசவ்வாய் தன் ேசர்ைக

Mars in conjunction with Mercury

2013 May 8 04

0.44° North

ெசவ்வாய் - சந்திரன் ேசர்ைக

Mars in conjunction with Moon

2013 May 9 20

0.43° South

Mercury in conjunction with Moon

2013 May 10 01

0.29° South

தன்- சந்திரன் ேசர்ைக
அமாவாைச&
குைற சூாிய கிரஹணம்

New Moon& Annular Solar Eclipse

2013 May 10 06

401063.403 km

சுக்கிரன்- நில

Venus in conjunction with Moon

2013 May 11 06

1.38° North

Aldebaran in conjunction with Moon

2013 May 12 00

3.38° South

2013 May 12 03

0.08° North

Jupiter in conjunction with Moon

2013 May 12 19

2.59° North

Moon at apogee

2013 May 13 19

405800.981 km

Pollux in conjunction with Moon

2013 May 15 19

11.80° North

ேசர்க்ைக

ேராஹினி சந்திரன் ேசர்ைக

தன் உள்நிைல சூாிய இைண Mercury in superior conjunction
கு
நில

சந்திரன் ேசர்ைக
மிக்கு அ கில்

னர் சம் அ கில் நில

அக்னி நட்சத்திரம் குறித்

வ

ம் 9 வ

டங்க

விரிவான விளக்கம் அறிய http://prohithar.com/agni/Agni_2013_2022.pdf

க்கான

தாைதயர் திதி (ெதவசம்) நாட்கள்

 திதிைய மறவாமல் இ க்கேவண்டி ம், ெவளிநா களில் வசிப்பவர்கள், அடிக்கடி ெவளி ர் ெசல்பவர்கள், சுற் லா ெசல்பவர்கள்
வசதிைய ன்னிட் திட்டமி ம் வைகயில் அ த்த 9 ஆண் க க்கான ன்ேனார் திதி (ெதவசம்) வ ம் ேததிகள் இைணயத்தில்
விைரவில் ெவளியிடப்ப ம். (திதி மட் ம் குறிப்பிடப்ப ம், தனிப்பட்ட நபர் ெபயர் குறிப்பிடப்பமாட்ட )
 கு ம்ப உற கள் ேமம்ப ம் வைகயில் திதி அன் கு ம்பத்தினர் ஒன் ேசர உதவியாக வ ம் 2021 ஆண் வைர திதி
நாட்கைள ெவளியிட உள்ேளன்.
 கட்டம் கட்டமாக வ ம் 9 ஆண் திதிகள் ெவளியிடப்ப ம்.(வசதி இ ப்பின் ேம ம் 15ஆண் கள் வைர நீட்டிக்கப்ப ம்)
 வாக்கியம் மற் ம் தி க்கணித ைறயில் திதி கணித் ெவளியிடப்ப ம் .
 தி க்கணித ைறயில் 1980 ஆம் ஆண்
தல் மைறந்தவர்களின் திதி அறிய தகவல் இடம் ெப ம்
 இதற்காக ஒ சிறப் ெமன்ெபா ள் உ வாக்கப்பட உள்ேளாம்.
 இந்த ணிதமான பணிக்கு தங்களால் இயன்ற உதவிைய ெசய்தால் நலமாக இ க்கும்.

