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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 .    
 

ைவகாசி மாத மடல் - ஸ்ரீவிஜய வ ஷம் - 2013 
 ைவகாசி மாத பிறப்   
  தி க்கணிதப்படி :  14.5.2013 அன்  இர  10:21  மணி அளவில் சூரியன் ரிஷப பிரேவஸம் 
  வாக்கியப்படி  :  14.5.2013 அன்  இர  10:17  மணி அளவில் சூரியன் ரிஷப பிரேவஸம் 
 

கு  ெபயர்ச்சி(தி க்கணிதப்படி) : 31.5.2013 காைல 6:49 மணிக்கு மி ன ராசிக்கு பிரேவஸம் 
கு  ெபயர்ச்சி(வாக்கியப்படி) : 28.5.2013 இர  9:12 மணிக்கு மி ன ராசிக்கு பிரேவஸம் 

கு  ெபயர்ச்சி அன்  மி ன, கடக, கன்னி, வி ச்சிக, மீன இராசியினர்  
  ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் அரிசி, கடைல ப ப் , மஞ்சள் நிற ணி( டைவ, சுரிதார், பனியன்) தானம் ெசய்ய ம்  
  ேகாவி க்கு ெசன்  தலில் சிவ க்கு அர்ச்சைன ெசய்ய ம் பின்னர் கு  கிரகத்திற்கு அர்ச்சைன ெசய்ய ம் 
  கு ெபயர்ச்சிக்காக -  த ணா ர்த்திக்கு அர்ச்சைன ெசய்ய ேதைவயில்ைல 

கு  (த ணா ர்த்தி)ேவ   கு  கிரகம் ேவ  !  இரண் ம் ஒன்றல்ல !! 
இரண்ைட ம் ஒன்றாக வழிப வ  ஆகமவிதிப்ப  தவறாகும்.  

 
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. 
 இதில் இடம் ெபற் ள்ள நாட்கள் தங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு ெபா த்தமானைவயா என்பைத ேஜாதிடரிடம் கலந்  ஆேலாசித்  டி  எ க்க ம்.  

 
ைவகாசி 1 தன்15.5.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்   
 கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 2 வியாழன் 16.5.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 6 திங்கள் 20.5.2013 காைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 காைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 8 தன் 22.5.2013 
 அதிகாைல தல் காைல 10 மணி வைர நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 9 வியாழன் 23.5.2013 
 நாள் வ ம் நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 11 சனி 25.5.2013 
 கத்திரி டி  காைல 7:44 மணி 
 

ைவகாசி 12 ஞாயி  26.5.2013 
 மாைல 6 மணிக்கு ேமல் நன்  
 மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம் ெசய்ய நன்  
 

ைவகாசி 13 திங்கள் 27.5.2013 
 அதிகாைல தல் மதியம் 2:30 வைர நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் உட்பட அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 14 ெசவ்வாய் 28.5.2013 (அக்னி நட்சத்திர டி  இர  7:05)  
 வாக்கியப்படி இர  9:12 மணி கு  மி ன பிரேவஸம் 
 

ைவகாசி 15 தன் 29.5.2013 

 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன் , சுபநாள் 
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 16 வியாழன் 30.5.2013 
 அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர மட் ம் நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் மட் ம் கணபதி ேஹாம்ம் ெசய்ய நன்  
 குறிப் : காைல 6 மணிக்கு ேமல் கரிநாள் 
 
ைவகாசி 17 ெவள்ளி 31.5.2013 கு ெபயர்ச்சி 
 தி க்கணிதப்படி காைல 6:49 மணி கு  மி ன பிரேவஸம் 
 

ைவகாசி 19 ஞாயி  2.6.2013 
 மதியம் 2 மணிக்கு ேமல் இர  9 மணிவைர நன்  
 மஞ்சள் நீராட் விழா, நிச்சிய தாம் லம் ெசய்ய நன்  
 

ைவகாசி 20 திங்கள் 3.6.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்   
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 21 ெசவ்வாய் 4.6.2013 வாஸ்  நாள் 
 காைல 8:54 தல் - காைல 10:24 வைர 
 

ைவகாசி 22 தன் 5.6.2013 
 அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர மட் ம் நன்  
 கிரஹப்பிரேவஸம் மட் ம் கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 குறிப் : காைல 6 மணிக்கு ேமல் மரணேயாகம் 
 

ைவகாசி 29 தன் 12.6.2013 சுபநாள் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்   
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ைவகாசி 30 வியாழன் 13.6.2013 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்   
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 

 

ைவகாசி (விஜய )மாத விேசஷங்கள் 
சஷ்டி 16.5.2013     சுக்ல ஏகாதசி 21.5.2013    சுக்ல பிரேதாஷம் 22.5.2013   நரசிம்ம ெஜயந்தி 23.5.2013 
கிரிவலம் 24.5.2013    ெபௗர்ணமி 24.5.2013     ைவகாசி விசாகம் 24.5.2013   சங்கடஹர ச ர்த்தி 28.5.2013 
கி ஷ்ண ஏகாதசி 04.6.2013  கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 05.6.2013  மாத சிவராத்திரி 06.6.2013   கி த்திைக 07.6.2013 
அமாவாைச 08.6.2013    சுக்ல ச ர்த்தி 12.6.2013    சுக்ல சஷ்டி 14.6.2013   



ைவகாசி மாதத்தில் னித நதி, னித ஸ்தலங்களில் தாைதயர் வழிபா (தர்பணம்) ெசய்திட உகந்த நாட்கள் 
 18.5.2013   19.5.2013   21.5.2013   22.5.2013   24.5.2013    
 25.5.2013   26.5.2013   31.5.2013   04.6.2013   08.6.2013   

 

ைவகாசி - விஜய வ ஷம் (2013-14) சுப கூர்த்த தினங்கள் 
01  தன்   15.05.2013 வளர் பஞ்சமி   னர் சம்   சித்த  ரிஷபம்  06.00 - 07.30 
02  வியாழன் 16.05.2013 வளர் சஷ்டி    சம்     அமிர்  கடகம்  10.00 - 11.30 
06  திங்கள்  20.05.2013 வளர்  தசமி    உத்திரம்    சித்த  மி ன  06.00 - 07.30 
08  தன்   22.05.2013 வளர் வாதசி   சித்திைர    சித்த  கடகம்  09.30 - 11.00 
09  வியாழன் 23.05.2013 வளர் திரிேயாதசி  சுவாதி    அமிர்  மி னம்  07.30 - 09.00 
13  திங்கள்  27.05.2013 ேதய் தி திைய  லம்     சித்த  மி னம்  06.00 - 07.30 
15  தன்   29.05.2013 ேதய் பஞ்சமி   உத்திராடம்   அமிர்  ரிஷபம்  06.00 - 07.30 
20  திங்கள்  03.06.2012 ேதய் தசமி    உத்திரட்டாதி  சித்த  மி ன  06.30 - 07.30 
29  தன்   12.06.2013 வளர் ச ர்த்தி   சம்     சித்த  சிம்மம்  10.30 - 11.30 

 

ைவகாசி (விஜய வ டம்) சுப நாட்கள் 
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 

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(மாைல 5:20 ன்) 
 சாந்திரமான மாஸ அடிப்பைட 

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 
 

ைவகாசி மாத வானியல் நிகழ் கள்  Astronomical Phenomena 
நிகழ்         Phenomena        ேததி ேநரம்   குறிப்   

னர் சம் அ கில் நில     Pollux in conjunction with Moon           2013 May 15 19    11.80° North 
ேராஹினி அ கில் சுக்கிரன்    Aldebaran in conjunction with Venus      2013 May 18 16     5.85° South 
மகம் அ கில் நில      Regulus in conjunction with Moon          2013 May 18 19     5.94° North 
ேராஹினி சந்திரன்  ேசர்ைக   Aldebaran in conjunction with Mercury     2013 May 21 06     7.07° South 
சித்திைர அ கில் நில      Spica in conjunction with Moon            2013 May 22 16     0.00° South 
சனி அ கில் நில      Saturn in conjunction with Moon           2013 May 23 15     3.70° North 
சுக்கிரன் அ கில் தன்    Venus in conjunction with Mercury         2013 May 25 09     1.37° South 
நில  அ கில் ேகட்ைட    Antares in conjunction with Moon          2013 May 25 18     6.63° South 
நில  மிக்கு அ கில்    Moon at perigee                            2013 May 26 07     358425.328 km 
கு  அ கில் தன்     Jupiter in conjunction with Mercury       2013 May 27 15    2.37° South 
கு  அ கில் சுக்கிரன்    Venus in conjunction with Jupiter         2013 May 29 02     1.00° North 
ெசவ்வாய் அ கில் நில    Mars in conjunction with Moon             2013 Jun  7 19     1.79° North 
நில  அ கில் ேராகினி    Aldebaran in conjunction with Moon       2013 Jun  8 06     3.40° South 
கு  அ கில் நில      Jupiter in conjunction with Moon          2013 Jun  9 14     3.07° North 
நில  மிக்கு ெதாைல  நிைல   Moon at apogee                             2013 Jun 10 03     406467.570 km 
சுக்கிரன் நில  அ கில்    Venus in conjunction with Moon            2013 Jun 10 17     5.33° North 

தன் அ கில் நில     Mercury in conjunction with Moon          2013 Jun 11 04     5.88° North 
ேராஹினி சந்திரன்  ேசர்ைக       Aldebaran in conjunction with Pallas      2013 Jun 11 15    17.96° North 

னர் சம் அ கில் நில    Pollux in conjunction with Moon           2013 Jun 12 01    11.72° North 
தன் மீ உயர்நிைல     Mercury at greatest elongation            2013 Jun 12 22     24.3° East 

மகம் அ கில் நில      Regulus in conjunction with Moon          2013 Jun 15 02     5.82° North 
ேராஹினி சந்திரன்  ேசர்ைக   Aldebaran in conjunction with Mars        2013 Jun 15 22     5.75° South 

 

அதரவற்ேறார்க க்கு தர்மம் ெசய்  பின்னர் இைறவைன ெதா வ தான் உண்ைமயான வழிபா  


