பங்குனி மாத மடல் - ஸ்ரீ விஜய வ

ஷம் - 2014

பங்குனி மாத பிறப்

தி க்கணிதம்
வாக்கியம்

: 14.3.2014 ெவள்ளி இர
: 14.3.2014 ெவள்ளி இர

11:05 மணிக்கு மீன ரவி பிரேவஸம்
10:17 (39:51) மீன ரவி பிரேவஸம்

வாக்கிய கணிதம்: சூரிய உதயம் 6:21 + (39 நா 51 வி / 2.5) = 22:17 மணி = இர

10 மணி 17 நிமிடம்

வஸந்தகால சமநாள் (Vernal Equinox) 20.3.2014

மஹாவீர் ஜயந்தி 13.4.2014 ஞாயி

மி சூரிய வட்டப்பாைதயில் 0 பாைகயில் பயணித்
இர ம் பக ம் சமமாக அைம ம் நாளாகும். இந்த ஆண்
சூரியன் நிலந க்ேகாட்டில் 20.3.2014 அன் 22:27 மணி
(சர்வ ேதச ேநரம் 16:57 மணி) அளவில் கீரீன்விச் ஊரின்
ேமற்கு பகுதியில் 74 பா 15 கைல ( ல்லியமாக 72பா 25
கைல) இடத்தில் சூரியன் இர ம் பக ம் சமமாக இ க்கும்
ெகாலம்பியா நாட்டில் பேகாடா ( bogota Colombia) எ ம்
ஊரின் அ கில் நிக ம்

சமண சமயத்ைத நி விய மஹாவீரர்
ஜனித்த ணிதமான நாள், சமணத்தின்
ஐம்ெப ம் ேகாட்பா கள்.

ெத ங்கு வ ட பிறப் ( காதி ) : 31.3.2014 திங்கள்
சந்திரமாத
அடிப்பைடயிலான
ெத ங்கு
ஜய
வ டப்பிறப் . ஒ
அமாவாைச
டிவில் இ ந்
அ த்த
அமாவாைச
அன்
வைர
ஒ
சந்திரமாதம்
கணக்கிடப்ப கிற . ெத ங்கு மாதம் சராசரியாக 29 நாள் 12
மணி 44 நிமிடங்கைள ெகாண்ட . இந்த
காதி
அடிப்பைடயிேலதான் எதிர் வ ம் தமிழ் வ டத்தின்
பலன்க ம் தீர்மானிக்கப்ப கிற






 வன் ைற தவிர்த்தல் (அகிம்ைச) எந்தெவா உயிரினத்திற்கும் தீங்கு
விைளவிக்காதி த்தல்;
வாய்ைம (சத்தியம்) - தீங்கில்லாத உண்ைமைய மட் ேம
ேபசுதல்;
தி டாைம(அஸ்ேதயம்) - தனக்கு ெகா க்கப்படாத
எைத ம் எ த் க் ெகாள்ளாதி த்தல்;
பா ற
ற (பிரமச்சரியம்) - பா ணர் இன்பம்
ய்க்காதி த்தல்;
உரிைம ம த்தல்/பற்றற்றி த்தல் (அபாரிகி கம்) மக்கள்,இடங்கள் மற் ம் ெபா ளியலில் பற் அற்
இ த்தல்.

ஸ்ரீராம நவமி: 8.4.2014 ெசவ்வாய்
அேயாத்தியில் ஸ்ரீ ராமர் நவமியில் நன்பகலில் ெஜன்மித்த
அவதார நாளாகும். இந்த ஆண்
னர் ச ம், நவமி ம்
ஒ ேசர வந் ள்ள சிறப்பாகும்.
இன்
இராமைர தரிசித்தால் தம்பதிகளிேடேய கு ம்ப
ஒற் ைம ேமேலாங்கும். பிரிந்த கு ம்பங்கள் ஒன் ேச ம்.
பங்குனி உத்திரம்:
இந்த ஆண்
பங்குனி மாதத்தில்
இரண் உத்திரம் வ வதால் சிலர் நட்சத்திர
அடிப்பைடயில் பின் ம், திதி அடிப்பைடயில்
ன்ன ம் கைடபிடிப்பார்கள். இல்லத்தில்
ன்னர் வ ம் 16.3.2014 ஞாயி அன்
கைடபிடிப்ப தான்
சரி
ஏெனனில்
ெபௗர்ணமி அன்
உத்திரம் நட்சத்திரம் ேச ம் மாதேம
பங்குனி (பால்குனம் - உத்ர பல்குனி) என்கிற அடிப்பைடயில்
ேமற்படி நாள் நன்
பங்குனி உத்திரம்: 16.3.2014 ஞாயி (திதி பிரதானம்)
பங்குனி உத்திரம் : 13.4.2014 ஞாயி (நட்சத்திரம்)
அ பைட வீ களில் தி
க க்கு இன் மிக ம்
விேசஷமான வழிபா ம் அதைன அ த் தி க்கல்யாண ம்
நைடெப ம். ெசவ்வாய் ேதாஷ தி மண தைட நீங்க இன்
கைன தரிசித்தல் நன் .

அைனவ

க்கும் ெத

கு

ஜய தமிழ் வ ஷ பிறப் 14.4.2014 திங்கள்
சூரியன் நிராயண அடிப்பைடயில் ேமஷ ராசியில்
பிரேவஸிக்கும் காலேம தமிழ் வ ட பிறப் . சித்திைர தல்
நாள் அன் அறிவியல் ர்வமான தி க்கணிதப்படி காைல
7:36 மணி அளவில் சூரியன் ேமஷ ராசிக்கு பிரேவசிக்கிறார்.
இந்த காலேம தமிழ் வ டம் பிறப்பாகும். வாக்கிய

பஞ்சாங்கப்படி காைல 6:02 மணி அளவில் ஜய தமிழ் வ ட
.
பிறப்பாகும்

காதி நல்வாழ்த்

க்கள்

பங்குனி மாத விேசஷ நாட்கள் விளக்கம்

(ஏப்ரல் 4,9,11,13 ஆகிய ேததிகளில் ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் உட்பட அைனத்

ம் ெசய்யலாம்)

அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன் .

பங்குனி 05 தன் 19.3.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள்.
பங்குனி 06 வியாழன் 20.3.2014 கரிநாள்
அதிகாைல 4:30 தல் 6 வைர கணபதி ேஹாமம் நன் .
ெத ங்கர்க க்கு மாைல 4:00 மணி வைர நன்
பங்குனி 07 ெவள்ளி 21.3.2014
மாைல 4:30 மணி ேமல் நன் .
பங்குனி 12 தன் 26.3.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
பங்குனி 13 வியாழன் 27.3.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
பங்குனி 14 ெவள்ளி 28.3.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
பங்குனி 17 திங்கள் 31.3.2014
காதி - ெத ங்கு ஸ்ரீஜய வ ஷ பிறப்

பங்குனி 21 ெவள்ளி 04.4.2014
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர.
கணபதி, ல மி ேஹாமம் நன் .
பங்குனி 22 சனி 05.4.2014 வாஸ் நாள் (8 நாழிைக)
காைல 9:15 தல் காைல 10:44 வைர.
பங்குனி 26 தன் 09.4.2014
அதிகாைல தல் பகல் 1:00 மணி வைர நன் .
கிரஹப்பிரேவஸம் + அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
பங்குனி 27 வியாழன் 10.4.2014
மாைல 4:00 மணிக்கு ேமல் நன் .
பங்குனி 28 ெவள்ளி 11.4.2014
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர.
கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நன் .
பங்குனி 30 ஞாயி 13.4.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
கிரஹப்பிரேவஸம் உட்பட அைனத் சுபங்கள்.

பங்குனி 20 வியாழன் 03.4.2014
அஷ்டம சுத்தி லக்னம் (சீமந்தம், வைளகாப் ,

19.3.2014 தன் :
26.3.2014 தன் :
27.3.2014 வியாழன்:
28.3.2.014 ெவள்ளி :
09.4.2014 தன் :
13.4.2014 ஞாயி
:

சுபங்க

டிப் )

அதிகாைல 4:20 - காைல 6, காைல 9:30 - பகல் 11:30, இர 8 - 10
காைல 9 - பகல் 11, இர 7:30 - 9:30
காைல 7:30 - பகல் 11, இர 7:30 - 9:30
காைல 7:15 - பகல் 10:30, இர 7:30 - 9:30
காைல 6:20 - காைல 7:30, காைல 9 - பகல் 12, மாைல 6:30 - இர 8:30
காைல 6 - பகல் 12, மாைல 6:20 - இர 8:20

மாைல ேநர சுபநாட்கள்

19.3.2014 தன்
28.3.2014 ெவள்ளி

21.3.2014 ெவள்ளி
10.4.2014 வியாழன்

கணபதி ேஹாமம் - ெத

27.3.2014 வியாழன்
13.4.2014 ஞாயி

ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸ நாட்கள்

19.3.2014 தன்
20.3.2014 வியாழன்
26.3.2014 தன்
27.3.2014 வியாழன்
28.3.2014 ெவள்ளி
03.4.2014 வியாழன்
04.4.2014 ெவள்ளி
09.4.2014 தன்
11.4.2014 ெவள்ளி
13.4.2014 ஞாயி
(ஏப்ரல் 4,9,11,13 ஆகிய ேததிகளில் ெத ங்கர் கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்யலாம்)
தளம் ேபாட, கிண

19.3.2014 தன் :
26.3.2014 தன் :
27.3.2014 வியாழன்:
28.3.2.014 ெவள்ளி :
09.4.2014 தன் :
13.4.2014 ஞாயி
:

எ

க்க,

டி இறக்கம், கா

குத்தல்

காைல 9:30 - பகல் 11:30,
சந்திரன் வி சுற் கால அள
காைல 9 - பகல் 11,
(அறிவியல் - தி க்கணிதம் ைறப்படி)
காைல 7:30 - பகல் 11,
காைல 7:15 - பகல் 10:30,
அமாவாைச தல் அமாவாைச வைர
காைல 6:20 - காைல 7:30, காைல 9 - பகல் 12,
29 நாள் 12 மணி 44 நிமிடம் 2.9 விநாடி
காைல 6 - பகல் 12
நட்சத்திர மாதம்:
27 நாள் 7 மணி 43 நிமிடம் 11.6 விநாடி

தாைதயர் வழிபாட்

நாட்கள்

மார்ச் 16, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31, ஏப்ரல் 1, 2, 4, 10, 13

சாந்தி

கூர்த்த ேநரம்

19.3.2014 தன் :
27.3.2014 வியாழன்:
09.4.2014 தன் :

இர
இர
இர

8 - 10
7:30 - 9:30
7:30 - இர 8:30

26.3.2014 தன் :
28.3.2014 ெவள்ளி :
13.4.2014 ஞாயி
:

இர 7:30 - 9:30
இர 7:30 - 9:30
இர 7:30 - இர 8:20

கூர்த்த நாட்கள்

05
12
13
14
26
26
30

தன்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
தன்
ஞாயி

19.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
09.04.2014
09.04.2014
13.04.2014

ேதய்
ேதய்
ேதய்
ேதய்
வளர்
வளர்
வளர்

தி திைய
தசமி
வாதசி
திரிேயாதசி
தசமி
தசமி
திரிேயாதசி

சித்திைர
உத்திராடம்
அவிட்டம்
சதயம்
சம்
சம்
உத்திரம்

சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்

ரிஷப
ேமஷம்
ேமஷ
ரிஷப
ேமஷ
மி னம்
ேமஷ

09.30 - 11.00
06.00 - 07.30
07.30 - 09.00
09.00 - 10.30
06.30 - 07.30
10.00 - 11.00
06.30 - 07.30

விரதாதி நாட்கள்

ெபௗர்னமி: 16.3.2014 ஞாயி
சங்கடஹர ச ர்த்தி : 20.3.2014 வியாழன்
தி ேவாணம்: 26.3.2014 தன்
கி ஷ்ண ஏகாதசி: 27.3.2014 வியாழன்
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்: 28.3.2014 ெவள்ளி
மாத சிவராத்திரி: 29.3.2014 சனி
அமாவாைச : 30.3.2014 ஞாயி
காதி : 31.3.2014 திங்கள்
சுக்ல ச ர்த்தி & கி த்திைக : 3.4.2014 வியாழன்
சுக்ல சஷ்டி: 5.4.2014 சனி
ஸ்ரீராம நவமி: 8.4.2014 ெசவ்வாய்
சுக்ல ஏகாதசி: 11.4.2014 ெவள்ளி
சனி பிரேதாஷம்: 12.4.2014 சனி
பங்குனி உத்திரம்: 16.3.2014 ஞாயி (திதி பிரதானம்)
பங்குனி உத்திரம் : 13.4.2014 ஞாயி (நட்சத்திரம்)
வானியல் நிகழ் (இந்திய ேநரத்தில்)
நில ெதாைல நிைல
Moon at apogee
தன் மீஉயர்நிைல ேதாற்றம்
Mercury at greatest elongation
மகம் அ கில் நில
Regulus in conjunction with Moon
நில
Full Moon
சித்திைர அ கில்
Spica in conjunction with Moon
ெசவ்வாய் அ கில் நில
Mars in conjunction with Moon
வஸந்தகால சமநாள்
Equinox
சனி நில க்கு அ கில்
Saturn in conjunction with Moon
சுக்கிரன் அ கில் நில
Venus in conjunction with Moon
நில அன்ைம நிலவில்
Moon at perigee
தன் அ கில் நில
Mercury in conjunction with Moon
சித்திைர அ கில் ெசவ்வாய்
Spica in conjunction with Mars
ேராகினி அ கில் நில
Aldebaran in conjunction with Moon
கு அ கில் நில
Jupiter in conjunction with Moon
ணர் சம் அ கில் நில
Pollux in conjunction with Moon
நில ெதாைல நிைலயில்
Moon at apogee
ெசவ்வாய் எதிர் நிைல(சூரி, மி, ெசவ் ேநர்ேகாட்டில்) Mars at opposition
மகம் அ கில் நில
Regulus in conjunction with Moon
வக்கிர நிைல (Retrogression):

பங்குனி மாதம்
25.3.2014 அன்

இராசி பிரமாணம் என்ப
ல்லியமாக கு

ேநரம் குறிப்
01 405335.141 km
12 27.6° West
23 5.14° North
23 395642.570 km
02 1.71° South
09 3.22° North
22
09 0.25° North
15 3.59° South
00 365733.436 km
10 6.24° South
09 5.11° South
13 1.96° South
04 5.37° North
06 12.15° North
20 404466.485 km
03
07 5.21° North

வ ம் ெசவ்வாய், சனி வக்கிர கதியில் உள்ள .
ெசவ்வாய் வக்கிர கதியில் கன்னிராசியில் பிரேவசிக்கும்

இராசி மண்டலம் - இராசி பிரமாணம் இரண்
இராசி மண்டலம் என்ப

ேததி
2014 Mar 12
2014 Mar 14
2014 Mar 14
2014 Mar 16
2014 Mar 19
2014 Mar 19
2014 Mar 20
2014 Mar 21
2014 Mar 27
2014 Mar 28
2014 Mar 29
2014 Mar 31
2014 Apr 4
2014 Apr 7
2014 Apr 8
2014 Apr 8
2014 Apr 9
2014 Apr 11

30 பாைக ெகாண்

ம் ெவவ்ேவறானைவ !
வானத்தில் நிைலயான ேகாண அளவாகும்,

30 பாைக ேகாணஅள

ெகாண்ட

, வானத்தில் நிைலயற்ற

,சனி ெபயர்ச்சி பலன் அறிய இராசி பிரமாணத்தால் கணக்கிடேவண்
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ஜயவவ டட
ஜய
பஞ்சாங்கம்
பஞ்சாங்கம்

(தி க்கணிதம்)
க்கணிதம்)
(தி

இலவசமாக
இலவசமாக
மின் த்தக
த்தக
மின்
வடிவில்
வடிவில்

