மாசி மாத மடல் - ஸ்ரீ விஜய வ

ஷம் - 2014

மாசி மாத பிறப்

தி க்கணிதம்
வாக்கியம்

: 13.02.2014 அதி காைல 02:13 மணி அளவில் சூரியன் கும்ப பிரேவஸம்
: 13.02.2014 அதி காைல 03:10 மணி அளவில் சூரியன் கும்ப பிரேவஸம்
வாக்கிய கணிதம்: சூரிய உதயம் 6:36 + (51 நா 21 வி / 2.5) = 27:10 மணி = அதிகாைல 3 மணி 10 நிமிடம்

மகா சிவராத்திரி, மஹா பிரேதாஷம் 27.2.2014 வியாழன்
இந்த ஆண்

மிக ம் அரிதாக மஹா பிரேதாஷ ம், மஹா சிவராத்திரி ம் ஒ ேசர வ வ

மிக ம் விேசஷமானதாகும். மஹா பிரேதாஷத்தில்

கலந்

ெகாண்டால் சிவ

க்கு ஆயிரம்

அபிேஷகத்திைன நடத்தியைமக்கு சமமாகும் சகல ேதாஷங்கைள ம் நீக்கும் வல்லைம பைடத்த
பிரேதாஷம் அன்ேற மஹா சிவராத்திரி ேசர்ந்
சிவ

வழிப வ

க்கு மிக ம் உன்னதமான இரவான இன்

மிக ம் பலன் தரக்கூடியதாகும்.

கண்விழித்

நான்கு

கால அபிேஷகம்

பார்த் ம், சிவ ராணத்ைத படித் ம் இைறவைன ெதா தல் சகல பாவங்கைள ம் நீக்கி நன்ைம
பயக்கும்.

வியாழக்கிழைமயில்

கலந் க்ெகாண்

மாணவர்கள்

தவறாமல்

தஷ்ணா ர்த்திைய ெதா தால் கல்வி, அறி

வ வதால்

ேமம்ப ம்.

சிவ

வழிபாட்டில்

மாசி மகம்: 15.2.2014 சனிக்கிழைம
சூரியன் கும்ப ராசியில் நிற்க சிம்ம ராசியில் சந்திரன் மகம் நட்சத்திரத் டன்ேச ம் காலேம மாசிமகம். னிதமான
ேகாவிைலேய ேம ம் னிதப்ப த்த அன் சிவ க்கு கும்ப நீரால் அபிேஷகம் ெசய் வணங்கும் நாளாகும். இந்தாண் மகம்,
ெபௗர்னமி
ைமயாக ேசர்ந் வ வ சிறப்பாகும். ரிஷப லக்னத்தில் மகம் இ க்கும் ெபா
பகல் 11:35 மணிக்கு ேமல்
நன்பகல் 1:37 மணிக்கு ன்னர் உச்சிகாலத்தில் சிவைன வணங்குதல் நன்
காரைடயன் ேநான்

14.3.2014 ெவள்ளி

தி க்கணிதப்படி சூரியன் மீன இராசியில் இர 11:05 மணி அளவில் பிரேவசிக்கிறார். மாசி, பங்குனி மாத சந்திப் காலம் சுமங்கலிகள் வழிபட
மிக ம் விேசஷமான கா ைடயான் ேநான் காலமாகும். ேநான் கைடபிடிக்க உகந்த ேநரம் இர 10 மணிக்கு ேமல்
சுக்ல பிரேதாஷம் 14.3.2014 ெவள்ளி
சுக்ல திரிேயாதசி திதி 32:15 நாழிைக குைறவாக இ ந் பிரேதாஷ காலத்தில் ச ர்தசி சம்பந்தம் இ ப்பின் வாதசி அன் சுக்ல பிரேதாஷம்
ெசய்யேவண் ம். சுக்ல திரிேயாதசி 36 நாழிைக அள
ர்ணமாக பிரேதாஷகாலத்ைத வியாபித் ம், மீன மாஸ சங்கரமண ேதாஷம் இல்லாமல்
இ ப்பதா ம் 14.3.2014 ெவள்ளி அன் தான்வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ேகாவில்களில் சுக்ல சுக்ர பிரேதாஷம்.
மாசி மாத விேசஷ நாட்கள் விளக்கம்

மாசி 01 வியாழன் 13.02.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
மாசி 02 ெவள்ளி 14.02.2014 ெபௗர்ணமி
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 மட் ம் நன்
கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன்
மாசி 05 திங்கள் 17.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
மாசி 07 தன் 19.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர கிரஹபிரேவஸம்,
கணபதி ேஹாமம் நன் பின்னர் காைல 9:20 மணிக்கு ேமல்
நாள்
வ ம் நன்
மாசி 08 வியாழன் 20.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
மாசி 09 ெவள்ளி 21.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 10:30 மணி நன் .

மாசி 12 திங்கள் 24.02.2014 சுபதினம்
காைல 9:10 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .(வாக்கியப்படி நாள்
வ ம் நன் ).
மாசி 14 தன் 26.02.2014 "வியதீபாதம் சிரார்தம்"
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன்
மாைல - 4மணி ேமல் நைக, பத்திர பதி , வாகனம் வாங்க
நன் . தானம் ெசய் பின் சுபம் ெசய்ய ம்
மாசி 15 வியாழன் 27.02.2014 சுபதினம், கரிநாள்,
மஹா பிரேதாஷம், மஹா சிவராத்திரி
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 கிரஹப்பிரேவஸம் ெசய்ய மிக
நன் . சாந்திரமான(ெத ங்கு)ப்படி
நா ம் சுபதினம்
மாசி 18 ஞாயி 02.03.2014
மாைல 7:00 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சியதார்த்தம், மஞ்சள் நீராட் , அரங்ேகற்றம், நன்
மாசி 19 திங்கள் 03.03.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
மாைல 5-7 தவிர்க்க ம்

மாசி 21 தன் 05.03.2014
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர கிரஹப்பிேவஸம்
ெச ய்ய நன் . (சூ. உதயம் பின் மரண ேயாகம்)

மாசி 29 வியாழன் 13.03.2014
அதிகாைல 4 - 5:30 கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .

மாசி 28 தன் 12.03.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

மாசி 30 ெவள்ளி 14.03.2014
அதிகாைல த்ர ேஹாமம் நன்
காரைடயான் ேநான் , சுக்ல பிரேதாஷம்

விரதாதி நாட்கள்

நடராஜர் அபிேஷகம்
: 13.02.2014 வியாழன்
மாசி மகம்
: 15.02.2014 சனி
கி ஷ்ண ஏகாதசி
: 25.02.2014 ெசவ்வாய்
மஹாசிவராத்திரி
: 27.02.2014 வியாழன்
அமாவாைச
: 01.03.2014 சனி
சுக்ல சஷ்டி
: 06.03.2014 வியாழன்
சுக்ல ஏகாதசி
: 12.03.2014 தன்
காரைடயான் ேநான்
: 14.03.2014 ெவள்ளி இர
 விளக்கம் தனியாக தரப்பட் ள்ள

ெபௗர்ணமி / கிரிவலம் : 14.02.2014 ெவள்ளி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
: 18.02.2014 ெசவ்வாய்
மஹாபிரேதாஷம்
: 27.02.2014 வியாழன்
சிரவண விரதம்
: 27.02.2014 வியாழன்
சுக்ல ச ர்த்தி
: 04.03.2014 ெசவ்வாய்
கி த்திைக
: 07.03.2014 ெவள்ளி
சுக்ல பிரேதாஷம்
: 14.03.2014 ெவள்ளி
10:30 மணி (மீன ரவி : 23:05 PM)

கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவஸம்

13.02.2014 வியாழன்
14.02.2014 ெவள்ளி
17.02.2014 திங்கள்
19.02.2014 தன்
20.02.2014 வியாழன்
21.02.2014 ெவள்ளி
24.02.2014 திங்கள்
26.02.2014 தன்
27.02.2014 வியாழன்
03.03.2014 திங்கள்
05.03.2014 தன்
12.03.2014 தன்
13.03.2014 தன்
மி

ைஜ, தைலவாசல்

13.02.2014 வியாழன்
17.02.2014 திங்கள்
19.02.2014 தன்
20.02.2014 வியாழன்
21.02.2014 ெவள்ளி
24.02.2014 திங்கள்
03.03.2014 திங்கள்
12.03.2014 தன்
சாந்தி

ைஜ, கிண

எ

நாட்கள்
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா,
அரங்ேகற்றம்

13.02.2014 வியாழன்
17.02.2014 திங்கள்
19.02.2014 தன்
20.02.2014 வியாழன்
24.02.2014 திங்கள்
26.02.2014 தன்
12.03.2014 தன்

த்தல்

அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 7:30 - 8:15, பகல் 10 - 11:30, மாைல 3 - 4
காைல 9:30 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - 3:30
தாைதயர்
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9:30 - 11
வழிபா
நாட்கள்
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9:30 - 11
அதிகாைல 4 - 6, காைல 6 - 7:30, காைல 9:30 - 11
பிப்ரவரி
அதிகாைல 5:30 தல் 7:30 வைர
14,15,18,22,23,25,26,28
அதிகாைல 4 தல் காைல 7 வைர, பகல் 9 - 10:30
மார்ச்
அதிகாைல 4:30 தல் 6:30 வைர, பகல் 9 தல் 12 வைர

1,6,8,9,12,14

கூர்த்தம்

13.02.2014 வியாழன்
19.02.2014 தன்
24.02.2014 திங்கள்
03.03.2014 திங்கள்
தி

மாைல ேநர சுப

அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 7:30 - 8:15, பகல் 10 - 11:30
அதிகாைல 4:30 - 6 (கணபதி ேஹாமம் மட் ம் )
காைல 9:30 - 10:30
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9:30 - 11
அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9:30 - 11
அதிகாைல 4 - 6, காைல 6 - 7:30, காைல 9:30 - 11
அதிகாைல 5:30 தல் 7:30 வைர
காைல 6 தல் 7:30 வைர, பகல் 9 - 12
அதிகாைல 4 - 6, பகல் 9 - 12:30
அதிகாைல 4 தல் காைல 7 வைர, பகல் 9 - 10:30
அதிகாைல 4:30 - 6
அதிகாைல 4:30 தல் 6:30 வைர, பகல் 9 தல் 12 வைர
அதிகாைல 4:30 - 6

டி இறக்கம், கா

13.02.2014 வியாழன்
17.02.2014 திங்கள்
19.02.2014 தன்
20.02.2014 வியாழன்

இர
இர
இர
இர

10 - 12
10 - 11:30
9:30 - 11:30
9 - 11

17.02.2014 திங்கள்
20.02.2014 வியாழன்
27.02.2014 வியாழன்
12.03.2014 தன்

குத்தல்

காைல 7:30 - 8:15, பகல் 10 - 11:30
காைல 9:30 - 10:30, பிற்பகல் 1:30 - 3:30
காைல 9:30 - 11
காைல 9:30 - 11

இர
இர
இர
இர

10 - 11:30
10 - 11:30
9:30 - 11
8:30 - 10:30

வாஸ்
தினம்
6.3.2014 வியாழன்
வழிபா ேநரம்
காைல 9:35 ேமல்
பகல் 11:05 ன்னர் நன்

21.02.2014 ெவள்ளி
24.02.2014 திங்கள்
27.02.2014 வியாழன்
03.03.2014 திங்கள்
12.03.2014 தன்

காைல 6 - 7:30, காைல 9:30 - 11
அதிகாைல 5:30 தல் 7:30 வைர
பகல் 9 - 12:30
காைல 6 தல் காைல 7 வைர, பகல் 9 - 10:30
காைல 6 தல் 6:30 வைர, பகல் 9 தல் 12 வைர

கூர்த்த நாட்கள்

05
திங்கள்
08
வியாழன்
12
திங்கள்
14
தன்
15
வியாழன்
15
வியாழன்
19
திங்கள்
28
தன்
26.2.2014 அன்
 சாஸ்திரப்படி சுப

17.02.2014 ேதய்
விதிைய
உத்திரம்
20.02.2014 ேதய் சஷ்டி
சுவாதி
24.02.2014 ேதய் தசமி
லம்
26.02.2014 ேதய்
வாதசி
உத்திராடம்
27.02.2014 ேதய் திரிேயாதசி
தி ேவாணம்
27.02.2014 ேதய் திரிேயாதசி
தி ேவாணம்
03.03.2014 வளர்
விதிைய
உத்திரட்டாதி
சம்
12.03.2014 வளர் ஏகாதசி
திேயார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய் சுபநிகழ்ச்சி
கூர்த்த நாள் (கரிநாள் அன்
கூர்த்தம் ெசய்யலாம்)

சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
வங்க ம்

வானியல் நிகழ்

ேததி ேநரம்
பிப்ரவரி
12 05:09
14 23:53
15 20:00
19 23:59
20 03:28
21 22:39
23 17:00
26 05:23
27 19:52
27 21:24
மார்ச்
01 08:00
04 17:45
11 19:46
14 06:00
16 17:09
கிண

இ

நிகழ்

(சர்வேதச ேநரம் அளவில் UTC)

சந்திரன் ெதாைல நிைல
நில
தன் சூரிய உள்ேசர்ைக
ெசவ்வாய் நில அ கில்
நில ேமல்ேநாக்கிய ள்ளியில்
சனி நிலவின் அ கில்
ெநப்டி ன் சூரிய ேசர்ைக
சுக்கிரன் அ கில் நில
நில அண்ைம நிைல
தன் அ கில் நில

Moon at Apogee: 406232 km
FULL MOON
Mercury at Inferior Conjunction
Mars 3.1°N of Moon
Moon at Ascending Node
Saturn 0.3°N of Moon: Occn.
Neptune-Sun Conjunction
Venus 0.4°S of Moon: Occn.
Moon at Perigee: 360439 km
Mercury 2.9°S of Moon

அமாவாைச
நில இறங்கு ள்ளியில்
நில ெதாைல நிைலயில்
தன் மீஉயர் நிைல
நில

NEW MOON
Moon at Descending Node
Moon at Apogee: 405367 km
Mercury at Greatest Elong: 27.6°W
FULL MOON

க்கும் நிைல

ம் பல

ம்

கும்ப
ேமஷ
ேமஷ
ரிஷப
மீனம்
ேமஷ
கும்பம்
ரிஷப

06.30 - 07.30
10.00 - 11.30
09.30 - 10.30
11.00 - 12.00
07.30 - 09.00
09.30 - 10.30
05.30 - 07.00
10.00 - 11.30

Moon Visibility
Feb
Rise
Set
13
17:00
05:04
14
17:47
05:46
15
18:35
06:26
16
19:22
07:06
17
20:10
07:46
18
20:58
08:26
19
21:49
09:07
20
22:41
09:51
21
23:35
10:37
22
11:27
23
00:31
12:21
24
01:29
13:18
25
02:27
14:18
26
03:25
15:20
27
04:20
16:22
28
05:14
17:23
Mar 1
06:05
18:23
2
06:54
19:21
3
07:42
20:18
4
08:30
21:13
5
09:17
22:08
6
10:05
23:01
7
10:53
23:53
8
11:41
9
12:30
00:43
10
13:18
01:30
11
14:07
02:16
12
14:55
03:00
13
15:42
03:43
14
16:30
04:24

தியதாக ெவட் ம் கிணற்ைற ஈசான்ய ைலயில் கிண ெவட்டினால் நல ண் .
கிழக்கு திைச - ஐஸ்வர்யம், அக்னி ைல - த்ரநாசம், ெதற்கு - ஸ்த்ரீநாசம்,
நிர் தி ைல - மன
க்கம், ேமற்கு - ஐஸ்வர்யம், வா
ைல - சத் பீைட, வடக்கு - அற்பசுகம், ந வில் கிண ெவட் தல் கூடா .
இட வசதிக்காக கிணற்ைற
வ மிக ம் பாவகரமான பிராயசித்தம் இல்லாத ெசயல்! தவறான இடத்தில் கிண இ க்கும்
பட்சத்தில் சரியான இடத்தில் ஆழ் ைள கிண ேபாடலாம். அதற்காக பைழய கிணற்ைற டேவண்டிய அவசியம் இல்ைல.
கிண ெவட்ட உகந்த நாள்:
நட்சத்திரங்கள்: ேராகினி, மி கசீ ஷம், சம், ஆயில்யம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், அ ஷம், உத்திராடம், தி ேவாணம், சதயம்,
உத்திரட்டாதி, ேரவதி
கிழைம:
தன், வியாழன், ெவள்ளி
லக்னம்:
எட்டாமிடம் சுத்தியான ரிஷபம், கடகம், மகரம், கும்பம், மீனம்
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