ைத மாத மடல் (ஸ்ரீவிஜய வ டம்) 2014
அைனவ க்கும் இனிய ெபாங்கல் தி நாள் வாழ்த் க்கள்
ைத மாத பிறப்

தி க்கணிதப்படி : 14.1.2014 ெசவ்வாய் அன்
வாக்கியப்படி
: 14.1.2014 ெசவ்வாய் அன்

பகல் 1:13 மணி அளவில் சூரியன் மகர ராசி பிரேவஸம்
மாைல 4:19 மணி அளவில் சூரியன் மகர ராசி பிரேவஸம்

ெவளிநா களில் ைத மாத பிறப் (தி க்கணிதப்படி)
ஆஸ்திேரலியா, நி சிலாந் ஆகிய நா க க்கும் 14.1.2014 அன்
ைத மாதம் பிறக்கிற (சிட்னி யில் சூரிய அஸ்தமனம் இர 8:09) தற்ெபா

அதிகம்

ஷாங்காய், ஹாங்காங், சிங்கப் ர், மேலசியாவில் 14.1.2014 அன்

சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு

ன்னர்

ெதன்ேகாளத்தில் பகல் ெபா

தான் ைத மாத பிறப்

 மத்திய(Tokyo, Mitsukaido) மற் ம் ெதன்ஜப்பானில் (wakayama, Osaka, Nagasaki)
அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் சூரியன் மகர ராசியில் பிரேவசிக்கிறார் எனேவ 14.1.2014 ெசவ்வாய் அன்
தல்நாள் மற் ம் ைதப்ெபாங்கல் கைடபிடிக்க ேவண் ம். ேடாக்கிேயாவில் அஸ்தமனம் 16:50

சூரிய
ைதமாத

குறிப் : வட ஜப்பான் நகரங்களான Sapporo & Hokkaido நகரத்தின் அஸ்தமனம் 16:23 எனேவ இந்த
ஊர்களில் மட் ம் ம நாள்15.1.2014 தன் அன்

ைதப்ெபாங்கல் வழிபா

ெபாங்கல் வழிபா

நன்

ேநரம் 14.1.2014 ெசவ்வாய்

ெசன்ைன அகஸ்படி பகல் உச்சிகாலம் 12:18 மணி,
சூரியன் மகர ராசி பிரேவஸம் பகல் 1:13 (வாக்கியப்படி மாைல 4:19)
ெபாங்கல் ெபாங்குதல் மற் ம் சூரிய பைடயல் ேநரம் (அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்)
நன்பகல் 12:10 மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர
சூரியன் மகர ராசியில் பிரேவசித்த பின்பிற்பகல் 1:13 மணி தல் 1:42 மணி வைர
சூரியன் நிராயண ைறயில்(Sidereal - Fixed Star to Fixed Star) மகர ராசியில் பிரேவஸிக்கும்
காலேம மகரசங்கராந்தி மற் ம் ைத மாதமாகும்
நிராயண
ைறயில் ைதமாத பிறப்ைப மகர சங்கராந்தியாக கைடபிடித்தா ம் உண்ைமயான
அறிவியல் ர்வமான சமநாள் வக்க ள்ளி அடிப்பைடயில் (Tropical - Equinox to Equinox)சூரிய
வடபயன Winter solstice (உத்திராயண)
வக்கம் 21.12.2013 அன்
22:41மணி அளவில்
வங்குகிற . அன் தான் உண்ைமயான மகர சங்கராந்தி, உத்திராயணம்,
ைத மாத பிறப்பாகும்!

ெபாங்கல் சிறப்
நிகழ்ச்சிகள்

ைதப்ெபாங்கல்
வி
ைறயில்
ெதாைலக்காட்சியின்
ன்ேன டங்காமல்
உறவினர்கைள ம்,
நண்பர்கைள ம்
சந்தித் மகிழ் டன்
ெபா ைத களி ங்கள்.

ரிக்ேவதத்தில் (10 : 85) 1 தல் 47 வைர சூரியைன வர்ணிக்கும்
ெசய் ளில் குறிப்பி ம் ரத சப்தமி பண்டிைககூட தற்ெபா
ேவ பட்
உறைவ ேமம்ப த் ங்கள்
உள்ள இைத தவிர நாம் கைடபிடிக்கும் மற்ற பண்டிைககள் அதற்குரிய
ப வகாலத்ைத ஒட்டி இல்ைல. இைவ சுமார் 21 நாட்கள் பின்தங்கி ேவ பா டன் உள்ள . இதற்கு
காரணம் நிராயண ைறதான்! வக்கப் ள்ளியாக க தப்ப ம் நட்சத்திரங்க ம் இன் ெமல்ல அதன்
நிைலயிலி ந்
நகர்ந் ள்ள
(பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அைனத்
வானியல் ெபா ட்க ம் ெதாடர்ந்
டி
ன்னதாக அைமவ ம் பண்டிைக நாட்கள்
நக ம், நம
சூரியன் உட்பட!) மியில் வ ட
உண்ைமயான வானியல் நிைலக்கு ெதாடர் இல்லாமல் உள்ள என்ப ம க்க டியாத உண்ைம!!
 ைத கி த்திைக 7.2.2014 ெவள்ளி

ைத கி த்திைக இவ்வாண் தி க்கணிதப்படி
ைமயாக 7.2.2014 ெவள்ளி அன் வ கிற அன்
நா ம்
கி த்திைக வியாபித் ள்ள ேம ம் ைத ெவள்ளிக்கிழைமயில் ைத கி த்திைக வ வ மிக ம் விேசஷமானதாகும்.
இல்லம் மற் ம் ேகாவில்களில் 7.2.2014 ெவள்ளி அன் ைதகி த்திைக வழிபா நன் .
(வாக்கியப்ப

ைத கி த்திைக

உபவாஸம்: 07.02.2014 ெவள்ளி, ைத கி த்திைக விரதம்: 08.02.2014 சனி)

 ைத அமாவாைச: 30.01.2014 வியாழன்

உத்திராயண ன்ய காலத்தில் வ ம் தல் அமாவாைசயான “ைத அமாவாைச” ன்ேனார் நினவாக வழிபட மிக ம்
உகந்த நாள். இந்த நாளில் தர்பணம் ெசய் , ஆதரவற்ற திேயார்க க்கு தானம் ெசய்வ நன் .

ைத மாத விேசஷ நாட்கள் விளக்கம்

ைத 21 திங்கள் 03.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
(தி க்கணிதப்படி காைல 6 மணி தல்
உத்திரட்டாதி).

ைத 06 ஞாயி 19.01.2014 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல கிரஹப்பிரேவசம் நன்
ைத 07 திங்கள் 20.01.2014
கணபதி ேஹாமம் 4:30 தல் 6 வைர
(கிரஹப்பிரேவசம் தவிர்க்க ம்)

ைத 23 தன் 05.02.2014
அதிகாைல 4:30 தல் 6 வைர கிரஹப்பிரேவசம்
ெசய்ய நன் . (சூரிய உதயம் பின் மரண ேயாகம்)

ைத 09 தன் 22.01.2014
அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர
கிரஹப்பிரேவசம் நன்

ைத 24 வியாழன் 06.02.2014
அதிகைல கிரஹப்பிரேவசம் நன் .
(வாக்கியப்படி பகல் 10:40 வைர நன் ).

ைத 10 வியாழன் 23.01.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள். (வாக்கியப்படி : மாைல 6:35
மணி வைர சப்தமி).
ைத 12 சனி 25.01.2014 வாஸ்
வாஸ் ேநரம் : காைல 9:48

ைத 27 ஞாயி 09.02.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
(ைவத் தி எனேவ தானம் ெசய்
ைஜ வக்க ம்)

நாள்
தல் பகல் 11:18 வைர.

ைத 13 ஞாயி 26.01.2014
அதிகாைல சூரிய உதயம் ன் கிரஹப்பிரேவசம்
நன் (சூரிய உதயம் பின் மரண ேயாகம்)
ைத 20 ஞாயி 02.02.2014
அதிகாைல தல் காைல 7:50 வைர நன் .
கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய நன் .(வாக்கியப்படி பகல்
12 மணி வைர நன் ).
விரதாதி நாட்கள் (வாக்கிய

ைற) 

ெபாங்கல்
: 14.01.2014 ெசவ்வாய்
ெபௗர்ணமி
: 15.01.2014 தன்
சங்கடஹர ச ர்த்தி : 19.12.2014 திங்கள்
ஏகாதசி
: 27.01.2014 திங்கள்
சிவராத்திரி
: 29.01.2014 தன்
சிரவண உபவாஸம் : 30.01.2014 வியாழன்
சுக்ல ச ர்த்தி
: 03.02.2014 திங்கள்
சுக்ல சஷ்டி விரதம்
: 05.02.2014 தன்
ைதகி த்திைக உபவாஸம்: 07.02.2014 ெவள்ளி
சுக்ல ஏகாதசி
: 10.02.2014 திங்கள்

ைத 28 திங்கள் 10.02.2014
அதிகாைல தல் பகல் 1:30 வைர நன் அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் ,
(வாக்கியப்படி மாைல 4:16 வைர நன் ).
ைத 30 தன் 12.02.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

சில ேகாவில்களில் ைத

மாட் ெபாங்கல்
:
கா ம் ெபாங்கல்
:
 ைத சம்
:
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் :
ைத அமாவாைச
:
சிரவண விரதம்
:
சுக்ல சஷ்டி உபவாஸம் :
ரத சப்தமி
:
ைத கி த்திைக விரதம்:
சுக்ல மகா பிரேதாஷம் :

கிரஹப்பிரேவஸம் / கணபதி ேஹாமம் உகந்த நாள் (தி

சம் ேததியில் மா

தல் இ

15.01.2014 தன்
16.01.2014 வியாழன்
17.01.2014 ெவள்ளி(வட
28.01.2014 ெசவ்வாய்
30.01.2014 வியாழன்
31.01.2014 ெவள்ளி
04.02.2014 ெசவ்வாய்
06.02.2014 வியாழன்
08.02.2014 சனி
12.02.2014 தன்

க்கும்

ர் ேஜாதி)

க்கணிதம் & வாக்கியம்)

(கீழ்கண்ட கிரஹப்பிரேவஸம், கணபதி ேஹாமம் நாட்கள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் காலண்டர் மற் ம் பஞ்சாங்கத்தில் இடம் ெபற்றி க்கா )

19.01.2014 ஞாயி (4:30 - 6 மட் ம்)
20.01.2014 திங்கள் (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
22.01.2014 தன் (4:30 - 6 மட் ம்)
23.01.2014 வியாழன்
26.01.2014 ஞாயி (4:30 - 6 மட் ம்)
02.02.2014 ஞாயி

www.prohithar.com

03.02.2014 திங்கள்
05.02.2014 தன்(4:30 - 6 மட் ம்)
06.02.2014 வியாழன்
09.02.2014 ஞாயி
10.02.2014 திங்கள்
12.02.2014 தன்

www.thanigaipanchangam.com

மாைல ேநர சுப நாள் (நிச்சிய தாம்

 23.01.2014 வியாழன்
சாந்தி

 03.02.2014 திங்கள்

23.1.2014 இர
02.2.2014 இர
03.2.2014 இர

 09.02.2014 ஞாயி

இரேவ சாந்தி

12.02.2014 தன்

கூர்த்தம் ைவபவம் நடத்திடின் அஷ்டம சுத்தி உள்ள லக்னம் ேபா ம்)

11:36-12
10:56-12
10:52-12

06.2.2014 இர
09.2.2014 இர
10.2.2014 இர

ைஜ, தைலவாசல் நி

10:41 12
10:30 - 12
10:30 - 12

டி இறக்கம், கா

12.2.2014 இர

10:30 - 12

த்தம், தளம் ேபாட உகந்த நாள் - ேநரம் (அஷ்டம சுத்தி)

03.02.2014 திங்கள் : 5- 7:15,
05.02.2014 தன் காைல 5 - 6
06.02.2014 வியாழன: காைல 5 - 6, 7:30 - 8:30
09.02.2014 ஞாயி : காைல 5 - 8:30
10.02.2014 திங்கள்: காைல 5 - 7:30
12.02.2014 தன்: காைல 5 - 7:30

19.01.2014 ஞாயி : காைல 5 - 6
20.01.2014 திங்கள்: காைல 5 - 6
22.01.2014 தன் : காைல 5 - 6
23.01.2014 வியாழன்: காைல 5 - 6, 7:30-8, பகல் 11:30- 1
26.01.2014 ஞாயி : காைல 5 - 6
02.02.2014 ஞாயி : காைல 5 - 7:15
தி

விழா, அரங்ேகற்றம்)

கூர்த்தம்

(தி மணம் அன்

மி

லம், மஞ்சள் நீராட்

குத்தல் உகந்த நாள் - ேநரம் (அஷ்டம சுத்தி)

19.01.2014 ஞாயி : காைல 5 - 6
20.01.2014 திங்கள்: காைல 5 - 6
22.01.2014 தன் : காைல 5 - 6
23.01.2014 வியாழன்: காைல 5 - 6, 7:30-8,
பகல் 11:30- 1, இர 7:30 - 9
26.01.2014 ஞாயி : காைல 5 - 6
02.02.2014 ஞாயி : காைல 5 - 7

ைத (விஜய வ ஷ) கூர்த்த நாட்கள்
10 வியாழன் 23.01.2014 ேதய் சப்தமி
20 ஞாயி
02.02.2014 வளர் தி திைய
21 திங்கள்
03.02.2014 வளர் ச ர்த்தி
24 வியாழன் 06.02.2014 வளர் சப்தமி
27 ஞாயி
09.02.2014 வளர் தசமி
28 திங்கள்
10.02.2014 வளர் ஏகாதசி
30
தன்
12.02.2014 வளர் திரிேயாதசி

03.02.2014 திங்கள் : 5- 7:15
05.02.2014 தன் காைல 5 - 6
06.02.2014 வியாழன: காைல 5 - 6, 7:30 - 8:30
09.02.2014 ஞாயி : காைல 5 - 8:30,
மாைல 6:30 - இர 8.
10.02.2014 திங்கள்: காைல 5 - 7:30
12.02.2014 தன்: காைல 5 - 7:30, மாைல 6:30 - இர

சித்திைர
சதயம்
உத்திரட்டாதி
அஸ்வினி
ேராகிணி
மி கசீரிஷம்
னர் சம்

சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த

மீனம்
கும்பம்
மகரம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

8

09.30 - 10.30
07.30 - 09.00
06.15 - 07.15
09.00 - 10.30
09.00 - 10.00
08.30 - 10.00
09.00 - 10.00

கரிநாள்
கரிநா க்கும் கூர்த்தநா க்கும் அறேவ ெதாடர் இல்ைல, கரிநாள் அன் சுபகாரியங்க ம் ெசய்யலாம் , கரிநாள்
என்கிற வார்த்ைத தி மண நா க்கு ெபா ந்தா . தி க்ேகாவில்களில் கரிநாளில் கும்பாபிேஷகம் ெசய்யலாம்.
கரிநாள் கூர்த்த விதானத்தில் வ வதில்ைல. ேம ம் தி மணத்திற்கு பஞ்ச அங்கமாகிய திதி, வாரம், நட்சத்திரம்,
ேயாகம், கரணம் மற் ம் லக்னம் மட் ேம க்கியமானதாகும்.
இன்றள ம் பிராமணர், ைவஸ்யர், விஸ்வகர்மா, ெத ங்கர் கரிநாள் அன் ம் கூர்த்தம் ெசய்வார்கள்
சந்திரமான (ெத ங்கு, கன்னடம்) பஞ்சாங்கத்தில் கரிநாள் கணக்கீ அறேவ இல்ைல
கடந்த ற்றாண்டின் வக்கத்தில் கரிநாள் அன் ம் கூர்த்தநாள் என் பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிட்டி ந்தார்கள் .
இன் ம் சில பஞ்சாங்கத்தில் (உதாரணம்: ம த் வக்குடி பஞ்சாங்கம்) கரிநாள் அன் ம் கூர்த்தம் கணித்
ெவளிவ கிற . நல்ல சுப கூர்த்தநாைள இப்படி கரிநாள், தனிய நாள் என் தவறான கண்ேணாட்டத்தில் இழக்க
ேவண்டாம்.
கூர்த்த நாைள காலண்டர்கைள பார்த்
சுபதினம் குறிக்க அறிவியல்

ர்வமான தி

ஒப்பிடாதீர்கள்

க்கணித பஞ்சாங்கத்ைத பயன்ப

த்

ங்கள்

தி

கனின்

ெப

















ைமகைள கூ

ம்

ல்கள்

கந்த ராணம் (கச்சியப்பர்)
தி
காற் ப்பைட (நக்கீரர்)
தி ப் கழ் (அ ணகிரிநாதர்)
கந்தர் அ
தி
கந்தசஷ்டி கவசம்
கந்த கு கவசம்
ேவல் வி த்தம்
மயில் வி த்தம்
ஷண் க கவசம்
கந்தர்கலிெவண்பா
கந்தர் அலங்காரம்
கந்தர் அ
தி
காக்கும் கவசம்
குமரேவல் பதிற் பத்தந்தாதி
சுப்ரம்மண்ய திரிசதி

இன்

ம் பல........

ைதப் சம் 16.1.2014 வியாழன் (வாக்கியப்படி)

ெபௗர்ணமி டி 16.1.2014 காைல10:55
சம் வக்கம் பகல் 1:56
இந்த ஆண் ைத ச ம் ெபௗர்ணமி ம் ஒன் ேசர வரவில்ைல. ஆயி ம் சம்
நட்சத்திரம் மாைல வைர இ க்கும் 17.1.2014 ெவள்ளி அன்ேற ைத சம் வழிப வ நன் . மேலசியா, சிங்கப் ர் ெபா த்த மட்டில்
17.1.2014 ெவள்ளி அன் தான் ைத சம்.
இல்லங்களில் : ைத சம் உபவாஸம்: 16.1.2014 வியாழன் ைத ச விரதம் 17.1.2014 ெவள்ளி

குறிப் : ெபௗர்ணமி பிரதானமாக கைடபிடிக்கும் ேகாவில்களில் இ
வட

மா ப ம்

ர் ேஜாதி: 17.1.2014 ெவள்ளி ( சம் உதய, மாத்யன வியாப்தி)

வானியல் தகவல்
வானியல் நிகழ்

கு

Astronomical phenomena

அ கில் நில

Date

Time

Remark

Jupiter in conjunction with Moon

2014 Jan 15 12

4.90° North

Moon at apogee

2014 Jan 16 07

406515.669 km

மகம் அ கில் நில

Regulus in conjunction with Moon

2014 Jan 19 11

5.19° North

ெசவ்வாய் நில

Mars in conjunction with Moon

2014 Jan 23 12

3.66° North

சித்திைர அ கில் நில

Spica in conjunction with Moon

2014 Jan 23 15

1.34° South

சனி அ கில் நில

Saturn in conjunction with Moon

2014 Jan 25 19

0.57° North

ேகட்ைட அ கில் நில

Antares in conjunction with Moon

2014 Jan 27 00

7.62° South

சித்திைர அ கில் ெசவ்வாய்

Spica in conjunction with Mars

2014 Jan 29 01

4.90° South

ெவள்ளி அ கில் நில

Venus in conjunction with Moon

2014 Jan 29 08

2.25° North

நில

Moon at perigee

2014 Jan 30 15

357131.891 km

தன் மீஉயர் நிைல (கிழக்கில்)

Mercury at greatest elongation

2014 Jan 31 15

18.4° East

தன் அ கில் நில

Mercury in conjunction with Moon

2014 Feb 1 13

4.11° South

ேராஹினி அ கில் நில

Aldebaran in conjunction with Moon

2014 Feb 8 21

2.32° South

கு

Jupiter in conjunction with Moon

2014 Feb 11 12

4.97° North

Moon at apogee

2014 Feb 12 11

406210.054 km

Regulus in conjunction with Moon

2014 Feb 15 17

5.10° North

2014 Feb 16 02

3.70° North

சந்திரன் ெதாைல

நில

நிைல

அ கில்

அண்ைம நிைல

அ கில் நில
ெதாைல நிைலயில்

மகம் அ கில் நில

தன் சூாிய உள்ேசர்ைக(அஸ்தமனம்) Mercury in inferior conjunction

ைத அமாவாைச தர்பணம் - தட்சைன- தானம் - தர்மம்
தர்பணத்தில் ேராகித க்கு த வ அவர பணிவிைடக்கான கு தட்சைன(சம்பளம்) அ தானம் அல்ல, தர்மம் அல்ல !
எனேவ தர்பணம் ெசய்த பின்னர்அ கில் உள்ள இந் ேவத பாடசாைல ஆதரவற்ற
திேயார் இல்லத்திற்கு ெசன்
தங்களால் ஆன உதவிைய ெசய்வ மிக ம் ன்னியத்ைத த ம்.

ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் - பா

சரவண சர்மா
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