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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 .    
 

மாசி மாத மடல் - நந்தன வ ஷம் - 2013 
மிக்கு ஆபத்  இல்ைல (15.2.2013 இர  16.2.2013 - 00:56) 

 

 2012DA14 என்கிற வின்கல் (Asteroid) மிக்கு மிகமிக அ கில் 22,0000 கி.மி ெதாைலவில் மிக்கும் சந்திர க்கும் இைடயில் வி இைண 
வட்டம் (Geosynchronous orbit) உள் றம் 15.2.2013 இர  12:56 (16.2.2013 - 00:56) மணி அளவில் மிகஅதிக திைசேவகத் டன் 
பயணிக்கிற . சுமார் 45 மீட்டர்(150அடி) விட்டம் உைடய இந்த வின்கல் மியின் மீ  ேமா ம் வாய்ப்  தற்ெபா  இல்ைல. இந்த வின்கல் மீ  
மியின் நிழல் பட்  18 நிமிடங்கள் கிரஹணம் ஏற்ப ம் (சந்திரகிரஹணம் ேபான் ). மிக ம் சிரமப்பட்  ெதாைலேநாக்கியில் அல்ல  ேரடார் லம் 

மட் ம் காண டி ம். இைத கண்காணிக்கும் வைகயில் என  இல்லத்தில் ெதாைலேநாக்கி ெசயல்ப ம்.    

 
 மாத பிறப்  (சூரியன் இராசி பிரேவசம்)  
  தி க்கணிதப்படி: 12.2.2013 ெசவ்வாய் இர  8:01 மணிக்கு சூரியன் கும்ப ராசி பிரேவசம் 
  வாக்கியப்படி: 12.2.2013 ெசவ்வாய் இர  9:05 மணிக்கு சூரியன் கும்ப ராசி பிரேவசம் 

 
சனி பிரேதாஷம் - சிவராத்திரி 10.3.2013 ஞாயி   
 மாசி மாதத்தில் மஹாபிரேதாஷம் ன்னர் வ ம் 
வளர்பிைற பிரேதாஷ ம் மிக ம் சிறப்பான . இந்த 
வ டம் மாசி மாதத்தில் இரண்  
பிரேதாஷங்க ம்(23.2.2013, 9.3.2013) சனிப்பிரேதாஷமாக 
வ வ  குறிப்பிடத்தக்க . குறிப்பாக (10.3.2013) 
சிவராத்திரிக்கு ன்னாள் 9.3.2013 சனி அன்  வ ம் 
சனி மஹாபிரேதாஷம் மிக ம் பலனளிக்கவல்ல  
மற் ம் அரிதான ம்கூட. இப்படி மாசி மாதத்தில் 
சிவ க்கு பிடித்தவைகயில் நிகழ்வ  உலகத்திற்கு 
மிக ம் நல்ல . 
எனேவ இந்த மாத்த்தில் வ ம் மஹா பிரேதாஷம், 
சிவராத்திரி, சுக்ல மஹாபிரேதாஷம் ஆகிய தினங்களில் 
சிவைன தவறாமல் வழிபட ம்  
 
ேசாமவார அமாவாைச : 11.3.2013 திங்கள் 
 அமாவாைச ேசாமவாரத்தில் வ வ ம் சிவ க்கு 
மிக ம் விேசஷமான  அ ம் மாசிமாதத்தில் 
வ வ ம் மிகமிக விேசஷமான  
 
மாசிமகம் 25.2.2013 திங்கள் 
 தி க்ேகாவிைல ணிதப்ப த் ம் வழிபாேட 
கும்பாபிேஷகம். இந்த கும்ப வழிபாட்டிற்கு மிக ம் 
விேசஷமான நாள்தான் மாசிமகம். சூரியன் கும்பத்தில் 

நின்  தன  ெசாந்த வீடான சிம்மத்ைத பார்க்க 
அதில் சந்திரன் மகம் நட்சத்திரத் டன் ேசர்ந்  நிற்க 
வ வ  மாசிமகம்.  
 
கும்பேமளா, மகாமகம்  
 சூரிய டன் கு  ேசர வ வ  மகாமகம் 
எனப்ப ம் கும்பேமளா இ  பணிெரண்டாண் க க்கு 
ஒ ைற வ ம். இவ்வாண்  மாசிமகம் தமிழகத்தில் 

ைமயாக ம் திங்கள் கிழைம அன்  வ வ ம் 
நல்லதாகும். 
 
இல்ல ம் மாசி மக ம்: 
 இல்ல ம் தி க்ேகாவில் ேபான்றேத. வீட்ைட ம் 12 
ஆண் க க்கு ஒ ைற பராமரிப்  ெசய் , ப்பித்   
ணிதப்ப த் வ ம், ய்ைமப த் வ ம் 

அவசியமானேத. மாசிமகம் அன்  வீட்டில் கணபதி 
ேஹாமம், வாஸ்  சாந்தி ெசய்  கும்பநீைர வீட்டின் 
ஈசான்யம் தலாக எட்  திக்கில் ெதளித் ம், 
ேமலி ந்  கும்பநீைர ஊற்றி ம் இல்லத்ைத 
ணிதப்ப த்தவ  சிறந்த . 

 ேகாவில்களில் கும்பாபிேஷகம் ெசய்த நட்சத்திர 
தினத்ைத ஒவ்ெவா  ஆண் ம் வ ஷாபிேஷகம் என்  
வழிப வார்கள், இ  நாம் பிறந்தநாள் ெகாண்டா வ  
ேபான்றதாகும்.

 

விேசஷ தினங்கள் - மாதம்  - நந்தன வ ஷம் 2013 
 

 சுக்ல ச ர்த்தி: 13.2.2013 தன்    சங்கடஹர ச ர்த்தி:1.3.2013 ெவள்ளி   சஷ்டி விரதம் : 15.2.2013 ெவள்ளி 
 சுக்ல ஏகாதசி:21.2.2013 வியாழன்   கி ஷ்ண ஏகாதசி: 8.3.2013 ெவள்ளி   சுக்ல சனி பிரேதாஷம்: 23.2.2013  
 சனிமஹா பிரேதாஷம்: 9.3.2013      மஹா சிவராத்திரி: 10.3.2013 ஞாயி     ேசாம வார அமாவாைச: 10.3.2013   
 ெபௗர்ணமி : 25.2.2013 திங்கள்     ெபௗ.கிரிவலம்: 25.2.2013 திங்கள்    மாசி மகம் : 25.2.2013 திங்கள் 
 கி த்திைக: 17.2.2013 ஞாயி     தி ேவாணம்: 9.3.2013 சனி 

 

தணிைக பஞ்சாங்கம் ‐  பா  சரவண சர்மா  
மாசி மாத சுப நாட்கள் - நந்தன வ டம் 2013 

 கீழ்கண்ட தகவல்கள் தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படியான . இைத  நாள்காட்டி(காலன்டர்) மற் ம் வாக்கிய ைற பஞ்சாங்கத் டன் 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.  

 
கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள் (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட ) 
 13.2.2013 தன்    14.2.2013 வியாழன்   15.2.2013 ெவள்ளி   20.2.2013 தன்  22.2.2013 ெவள்ளி 
 24.2.2013 ஞாயி  (சுமார்)  4.3.2013 திங்கள்    8.3.2013 ெவள்ளி    13.3.2013 தன் 

 

மாைல ேநர சுப நாட்கள் (நிச்சியதாம் லம், சீமந்தம், தி மண வரேவற் , அரங்ேகற்றம்) (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட ) 
 13.2.2013 தன்    14.2.2013 வியாழன்   15.2.2013 ெவள்ளி   20.2.2013 தன்   
 22.2.2013 ெவள்ளி   4.3.2013 திங்கள்    7.3.2013 வியாழன் 



மாசி மாதம் கூர்த்த நாட்கள்- நந்தன வ ஷம் 2013  (ேநரம் மா த க்குட்பட்ட ) 
1  13.02.2013 தன்  வளர் தி திைய  உத்திரட்டாதி  சித்த கும்ப  06:00 - 07:30 
2  14.02.2013 வியாழன் வளர் ச ர்த்தி  ேரவதி    சித்த மீனம்  08:30 - 10:00 
3  15.02.2013 ெவள்ளி வளர் பஞ்சமி  அஸ்வினி   அமிர் மீனம்  08:30 - 10:00 
8  20.02.2013 தன்  வளர் தசமி   மி கசீ டம்  சித்த கும்ப  06:00 - 07:30 
10  22.02.2013 ெவள்ளி வளர் வாதசி  னர் சம்   சித்த கும்ப  06:00 - 07:30 
20  04.03.2013 திங்கள் ேதய் சப்தமி   அ ஷம்   சித்த கும்ப  06:30 - 07:15 
24  08.03.2013 ெவள்ளி ேதய் வாதசி  உத்திராடம்  சித்த மீனம்  07:00 - 08:30 
29  13.03.2013 தன்  வளர் விதிைய  உத்திரட்டாதி  சித்த மீனம்  06:00 - 07:30 

மாசி மாத மி ைஜ மற் ம் தைல வாசல் நி த்தல் ைஜ நல்ல ேநரம் (அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்) 
 

13.2.2013  தன்    காைல 6:40 - காைல 7:30   &  பகல் 11:40 - பகல் 12:00 
14.2.2013  வியாழன்  காைல 7:30  - காைல 8:15  & பகல் 11:40 - பகல் 1:20 
15.2.2013  ெவள்ளி  காைல 6:30 - காைல 8:00 
20.2.2013  தன்   காைல 6:30 - காைல 7:15  & பகல் 11:10 - பகல் 12:00 
22.2.2013  ெவள்ளி  காைல 6:30 - காைல 7:10   & பகல் 01:15 - பகல் 02:55  
04.3.2013 திங்கள்  காைல 6:00 - காைல 6:58  & பகல் 12:00 - பகல் 12:20  & பகல் 12:30 - பகல் 2:00 
13.3.2013 தன்   காைல 10:00 - காைல 11:30  & பகல் 01:30 - பகல் 2:00  

 
மாசி மாத சுப நாட்கள் - விளக்கம் 

மாசி 1 தன் 13.2.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

மாசி 2 வியாழன் 14.2.2013 
 காைல தல் நாள் வ ம நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

மாசி 3 ெவள்ளி 15.2.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

மாசி 8 தன் 20.2.2013 
 அதிகாைல தல் மாைல 5:30 மணி வைர நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

மாசி 10 ெவள்ளி 22.2.2013  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

மாசி 12 ஞாயி  24.2.2013 சுமாரான நாள் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 
 

மாசி 13 திங்கள் 25.3.2013 மாசிமகம் 
 காைலயில் த்ர ேஹாமம்,  
 மாைலயில் சத்ய நாராயண ைஜ ெசய்ய நன்  
 

மாசி 20 திங்கள் 4.3.2013 
 காைல தல் மாைல 4:20 வைர நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

மாசி 22 தன் 6.3.2013 வாஸ்  நாள் 
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 9:35 காைல 11:05 தல் வைர 
  ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.22 , அஸ்தமனம்: 18.18 
 

மாசி 23 வியாழன் 7.3.2013 
 மாைல 5 மணிக்கு ேமல் நன்  
 நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா, அரங்ேகற்றம் 
 

மாசி 24 ெவள்ளி 8.3.2013  
 அதிகாைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன்  
 

மாசி 25 சனி 9.3.2013 சனி மஹா பிரேதாஷம் 
 காைலயில் த்ர ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 

மாசி 29 தன்13.3.2013 
 அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர நன்  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம்

 
   சிவசிவ       சிவசிவ      சிவசிவ      சிவசிவ    

 வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena  
  பிப்ரவரி ேததி, சர்வேதச ேநரம் 2013 Feb  Date & UTC Time 
16  17     Mercury at Greatest Elong: 18.1°E 
16  22     Mercury at Perihelion  
16  22:57  Moon at Descending Node  
17  16:31  FIRST QUARTER MOON  
18  07:31  Jupiter 0.9°N of Moon: Occn. 
18  14:49  Aldebaran 3.8°S of Moon 
19  02:30  Moon at Apogee: 404475 km 
20  22     Venus at Aphelion  
21  03     Neptune in Conjunction with Sun  
25  06:18  Regulus 5.7°N of Moon 
25  16:26  FULL MOON     

 மார்ச் ேததி, சர்வேதச ேநரம்  2013 Mar Date & UTC Time 
 

01  02:56  Spica 0.1°N of Moon 
02  11:21  Saturn 3.3°N of Moon 
02  22:30  Moon at Ascending Node  
04  08:11  Antares 6.4°S of Moon 
04  09     Mercury at Inferior Conjunction  
04  17:53  LAST QUARTER MOON  
05  19:20  Moon at Perigee: 369954 km 
11  15:51  NEW MOON  
16  02:15  Moon at Descending Node  
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