ஆனி மாத மடல் (ஜய வ டம் - 2014)
ஆனி மாத பிறப்
தி க்கணிதம்: 15.6.2014 ஞாயி அன் பகல் 9:02 மணி அளவில் ரவி மி ன பிரேவசம்
வாக்கியம்: 15.6.2014 ஞாயி அன் பகல் 1:45 மணி அளவில் ரவி மி ன பிரேவசம்
நடராஜர் அபிேஷகம்
03.7.2014 வியாழன் நள்ளிர க்கு பின்04.7.2014 ெவள்ளி அதிகாைலயில் உத்திரம் நட்சத்திரம் இ க்கும் காலத்தில் நடராஜர்
அபிேஷகம். நடராஜர் தரிசனம்: 04.7.2014 ெவள்ளி அன் நண்பகல் நடராஜர் தரிசனம்
த

னாயனம்

சூரியன் தன பயணத்ைத ெதற்கு (southern hemisphere) ேநாக்கி வக்கும் காலம் த னாயனம் எனப்ப ம். மத்திய
ேரைகக்கு ெதன் றம் உள்ள ஆஸ்திேரலியா, ெதன்அெமரிக்கா, ெதன் ஆப்பிரிக்கா கண்டங்க க்கு ெவப்பகாலம்
வங்கும்
அேதேவைளயில் மத்திய ேரைகக்கு வடபகுதியில் (Northern hemisphere) உள்ள இந்தியா உட்பட ஆசியா, ஐேராப்பா, கிரீன்லாந் ,
வட ஆப்பிரிக்கா கண்டங்க க்கு சூரிய ெவப்பம் தனிந் குளிர் காலம் வங்கும்.
வானவியல் அடிப்பைடயில் த னாயனம் வக்கம்
சூரியன்சாயன(Tropical Planetary Position) ைறயில் கடகராசியில் பிரேவசிக்கும் காலம் கடகாயனம் என அைழக்கப்ப கிற ,
இ ேவ அறிவியல் ர்வமாண சூரிய ெதன் பயண வக்கமாகும்.
இந்த ஆண் கடகாயனம்(June Solstice) மற் ம் த னாயனம் 21.6.2014 சனி அன் மாைல 4:21 க்கு வங்குகிற .
நிராயன (Sidereal Planetary Position) அடிப்பைடயில் த னாயனம் வக்கம்
16.7.2014 தன் அன் இர 9:52 மணியளவில் ஆடி மாதம் மற் ம் த னாயனம்

வங்குகிற .

தர்பணம் மற் ம் தாைதயர் வழிபா
த னாயனம் வங்கும் ன்8 மணி ேநரம் (20 நாழிைக) ன்னியகாலமாகும் இந்த காலத்தில் தர்பணம், ஜபம் ெசய்தல் நன்
ன்னியகால வக்கம் : 16.7.2014 தன் பகல் 1:52 மணிக்கு ேமல் அபரான்ன காலத்தில் தர்பணம் ெசய்தல் மிக ம் நன் ,
ெபௗர்ணமி ைஜ
ெபௗர்ணமி திதியான 11.7.2014 ெவள்ளி அன் இர 8:47 க்கு வங்கி ம நாள் 12.7.2014 சனிக்கிழைம அன்
4:54 மணி வைர உள்ள .
கிரிவலம்:
11.7.2014 ெவள்ளி, ெபௗர்ணமி விரதம் 11.7.2014 ெவள்ளி
ெபௗர்ணமி அபிேஷகம்:
11.7.2014 ெவள்ளி மாைல (சாயவியாப்த்தி)
ெபௗர்ணமி அபிேஷகம்:
12.7.2014 சனி பகல் (உதய, மாத்தியான வியாப்த்தி)
ேகாவில்களில்:
வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ெபௗர்ணமி ைஜ 11.7.2014 ெவள்ளி மாைல

மாைல

கு ப் ெபயர்ச்சி Jupiter Transit
நிராயன (Sidereal Planetary Position) அடிப்பைடயில் கு
ராசிக்கு (Cancer Constellation) ெபயர்ச்சியைடகிறார்.
ராகு - ேக

கிரகம் 19.6.2014 வியாழன்அன்

காைல 8:47 மணியளவில் கடக

ெபயர்ச்சி - Lunar node Transit

13.7.2014 ஞாயி க் கிழைம இர 9:16 மணியளவில் ராகு (Ascending Node - North node) லா ராசியில் இ ந் கன்னி
ராசிக்கும், ேக
( Descending Node - South node) ேமஷ ராசியிலி ந் மீன ராசியிக்கும் இடசுற்றாக ( Anticlockwise)
ெபயர்ச்சியைடகிறார்.

வாக்கியப் பஞ்சாங்கப்படி 21.6.2014 சனிக் கிழைம பகல் 11:11 மணியளவில் ராகு - ேக

ெபயர்ச்சி நிக ம்

ஆனி தி மஞ்சனம் 04.7.2014 ெவள்ளி
விஷ்

க்கு மிக உகந்த தினங்களில் ஒன்றான ஆனித்தி மஞ்சனத்தில் விஷ்

ைவ வணங்குவதால் சந்ததி வி த்தி அைட ம்

வியாசர் ைஜ 12.7.2014 சனி
வியாசர் ைஜ(கு
ைஜ) கல்வி, கைலகள் தந்ந ஆசான்கைள வணங்கி அவர்க க்கு மரியாைத ெசய்ய மிக ம் உகந்த தினம்.
த்த ஆசிரியர்கைள சந்தித் அவர்க க்கு கு த ைண தந் ஆசிர்வாதம் ெப வ நன் .
திய கைலகள் வக்க மிக ம் சிறந்த நாள். தட்சினா ர்த்திக்கு வழிபா ெசய்தால் கல்வியில் ேமன்ைம அைடயலாம்

சுபநாள் விளக்கம்
ஆனி 02 திங்கள் 16.6.2014 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 04 தன் 18.6.2014 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 08 ஞாயி 22.6.2014 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 11 தன் 25.6.2014 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 15 ஞாயி 29.6.2014 சுபநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 20 ெவள்ளி 04.7.2014 சுபதினம், ஆனி தி மஞ்சனம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .
ஆனி 23 திங்கள் 07.7.2014 சுபதினம்
காைல 6:00 மணி தல் நாள்
வ ம் அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ஆனி 25 தன் 09.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 27 ெவள்ளி 11.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள் இர 8:00 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
ஆனி 29 ஞாயி 13.7.2014
பகல் 1:30 ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
ஆனி 30 திங்கள் 14.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

ஆனி 16 திங்கள் 30.6.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 10:30 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

ஆனி 32 தன் 16.7.2014
அதிகாைல தல் காைல 7:00 மணி வைர நன் .

ஆனி 18 தன் 02.7.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 6:00 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
கணபதி ேஹாம நாட்கள்
16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்
02.7.2014 தன்
04.7.2014 ெவள்ளி
07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்
16.7.2014 தன்

அதிகாைல 4:00 - 5:30, 9:00 - 10:30
அதிகாைல 4:00 - 7:30, 10:00 - 11:45
அதிகாைல 4:00 - பகல் 11:40
அதிகாைல 3:00 - 7:30, காைல 9:00 - 11:30
அதிகாைல 4:30 - 11:00, இர 8:00 - 9:30
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 11:00
அதிகாைல 4:30 - 10:30
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
அதிகாைல 4:30 - 10:30
காைல 10:30 - 12:00
காைல 6:00 - 7:30, 10:15 - 10:30
காைல 6:00 - 7:30

விரதாதி நாட்கள்
சங்கடஹர ச ர்த்தி
கு ப் ெபயர்ச்சி
பரணி அபிேஷகம்
ஏகாதசி
கி த்திைக
அமாவாைச
சஷ்டி விரதம்
நடராஜர் அபிேஷகம்
ஏகாதசி
ெபௗர்ணமி
ஆகாமாைவ
சங்கடஹர ச ர்த்தி

16.6.2014 திங்கள்
19.6.2014 வியாழன்
23.6.2014 திங்கள்
23.6.2014 திங்கள்
24.6.2014 ெசவ்வாய்
26.6.2014 வியாழன்
03.7.2014 வியாழன்
04.7.2014 ெவள்ளி (உதயம்
08.7.2014 ெசவ்வாய்
11.7.2014 ெவள்ளி
12.7.2014 சனி
15.7.2014 ெசவ்வாய்
பா

ன்)

சிரவண விரதம்
கடகாயனம்
கூர்ம ெஜயந்தி
கி ஷ்ண பிரேதாஷம்
சிவராத்திரி
சுக்ல ச ர்த்தி
ஆனி தி மஞ்சனம்
நடராஜர் தரிசனம்
சுக்ல பிரேதாஷம்
வியாசர் ைஜ
சிரவண விரதம்
த னாயனம்

16.6.2014 திங்கள்
21.6.2014 சனி
23.6.2014 திங்கள்
24.6.2014 ெசவ்வாய்
25.6.2014 தன்
01.7.2014 ெசவ்வாய்
04.7.2014 ெவள்ளி
04.7.2014 ெவள்ளி (நன்பகல்)
10.7.2014 வியாழன்
12.7.2014 சனி
14.7.2014 திங்கள்
16.7.2014 தன்

சரவண சர்மா - ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம் - www.thanigaipanchangam.com

மாைல ேநர சுபநாள்
16.6.2014 திங்கள்
25.6.2014 தன்
07.7.2014 திங்கள்
13.7.2014 ஞாயி

18.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
09.7.2014 தன்
14.7.2014 திங்கள்

22.6.2014 ஞாயி
04.7.2014 ெவள்ளி
11.7.2014 ெவள்ளி

அஷ்டம சுத்தியான லக்னம்
16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்
02.7.2014 தன்
04.7.2014 ெவள்ளி
07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்

அதிகாைல 4:00 - 5:30, 9:00 - 10:30, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 10:00
அதிகாைல 4:00 - 7:30, 10:00 - 11:45, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 10:15
அதிகாைல 4:00 - பகல் 11:40, இர 8:15 - 10:00
அதிகாைல 3:00 - 7:30, காைல 9:00 - 11:30, இர 8:00 - 9:45
அதிகாைல 4:30 - 11:00, இர 8:00 - 9:30
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:45 - 9:30
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 11:00
அதிகாைல 4:30 - 10:30
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:15 - 9:00
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:00 - 8:30
அதிகாைல 4:30 - 10:30, இர 7:00 - 8:00
காைல 10:30 - 12:00, இர 6:45 - 8:30
காைல 6:00 - 7:30, 10:15 - 10:30, பகல் 12:00 - 2:15, இர 6:45 - 8:30

சீமந்தம்
16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்
02.7.2014 தன்
04.7.2014 ெவள்ளி
07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்

காைல 9:00 - 10:30, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 8
பகல் 10:00 - 11:45, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 8
காைல 7:00 - பகல் 11:40,
காைல 9:00 - 11:30
காைல 9 - 11:00
காைல 9:00 - 10:30
காைல 9:00 - 11:00
காைல 7:30 - 10:30
காைல 9:00 - 10:30
காைல 9:00 - 10:30, இர 7:00 - 8:30
காைல 7:30 - 10:30, இர 7:00 - 8:00
காைல 10:30 - 12:00, இர 6:45 - 8:30
காைல 10:15 - 10:30, பகல் 12:00 - 2:15, இர 6:45 - 8:30

தளம் ேபாட
16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்
02.7.2014 தன்
04.7.2014 ெவள்ளி
07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்
சாந்தி

காைல 9:00 - 10:30, மதியம் 2:00 - 4:00,
காைல 6:00 - 7:30, 10:00 - 11:45, மதியம் 2:00 - 4:00
காைல 7:00 - பகல் 11:40
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 11:30
காைல 7 - 11:00
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:00 - 11:00
காைல 6 - 10:30
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30
காைல 6:30 - 10:30
காைல 10:30 - 12:00
காைல 6:00 - 7:30, 10:15 - 10:30, பகல் 12:00 - 2:15

கூர்த்தம்

16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்

இர
இர
இர
இர
இர
இர

8 - 10:00
8 - 10:15
8:15 - 10:00
8 - 9:45
8 - 9:30
8 - 9:30

07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்

இர
இர
இர
இர
இர

8 - 9:00
8 - 8:30
7:30 - 8:00
8 - 8:30
8 - 8:30

வணிகப்பணி, வாகனம் வாங்க, கா
16.6.2014 திங்கள்
18.6.2014 தன்
22.6.2014 ஞாயி
25.6.2014 தன்
29.6.2014 ஞாயி
30.6.2014 திங்கள்
02.7.2014 தன்
04.7.2014 ெவள்ளி
07.7.2014 திங்கள்
09.7.2014 தன்
11.7.2014 ெவள்ளி
13.7.2014 ஞாயி
14.7.2014 திங்கள்
தாைதயர் வழிபா
ஜூன்:
ஆனி மாத

குத்தல்

காைல 6:00 - 5:30, 9:00 - 10:30, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 10:00
காைல 6:00 - 7:30, 10:00 - 11:45, மதியம் 2:00 - 4:00, இர 6:30 - 10:15
காைல 6:00 - பகல் 11:40, இர 8:15 - 10:00
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 11:30, இர 8:00 - 9:45
காைல 6:30 - 11:00, இர 8:00 - 9:30
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:45 - 9:30
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:00 - 11:00
காைல 6:30 - 10:30
காைல 6:00 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:15 - 9:00
காைல 6 - 7:30, காைல 9:00 - 10:30, இர 7:00 - 8:30
காைல 6 - 10:30, இர 7:00 - 8:00
காைல 10:30 - 12:00, இர 6:45 - 8:30
காைல 6:00 - 7:30, 10:15 - 10:30, பகல் 12:00 - 2:15, இர 6:45 - 8:30
நாட்கள் (பி ர் ைஜ, ணித பயனம்)

15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 ஜூைல: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16
கூர்த்த நாள்

2
திங்கள்
16.06.2014
4
தன்
18.06.2014
4
தன்
18.06.2014
8
ஞாயி
22.06.2014
11
தன்
25.06.2014
15
ஞாயி
29.06.2014
16
திங்கள்
30.06.2014
16
திங்கள்
30.06.2014
18
தன்
02.07.2014
20
ெவள்ளி
04.07.2014
23
திங்கள்
07.07.2014
25
தன்
09.07.2014
27
ெவள்ளி
11.07.2014
30
திங்கள்
14.07.2014
32
தன்
16.07.2014
குறிப் : 16.06.2014 திங்கள்(ஆனி 2) அன்

ேத.ச ர்த்தி
தி ஓணம்
அ
கடகம்
ேத.ஷஷ்டி
சதயம்
சி
மி னம்
ேத.ஷஷ்டி
சதயம்
சி
சிம்மம்
ேத.தசமி
அசுவினி
சி
கடகம்
ேத.திரேயாதசி
ேராகிணி
சி
மி னம்
வ. விதிைய
சம்
சி
சிம்மம்
வ.தி திைய
சம்
சி
மி னம்
சிம்மம்
வ.தி திைய
சம்
சி
வ.பஞ்சமி
மகம்
சி
கடகம்
வ.சப்தமி
உத்தரம்
சி
சிம்மம்
வ.தசமி
சுவாதி
அ
சிம்மம்
வ. வாதசி
அ ஷம்
சி
கன்னி
வ.ச ர்தசி
லம்
அ
கடகம்
ேத. விதிைய
தி ஓணம்
அ
கடகம்
ேத.ச ர்த்தி
சதயம்
சி
கடகம்
திேயார் இல்லத்தில் தவறாமல் அன்னதானம் ெசய்ய ம்

வானியல் தகவல்

வ -மா-ேத-ேநரம்

நில அன்ைம நிைலயில்
தன் உள் ேசர்ைக
த னாயனம் Solstice
ணர் சம் ேசர்ைக கு
டன்
சுக்கிரன் ேசர்ைக நில டன்
ேராகினி ேசர்ைக நில டன்
தன் ேசர்ைக நில டன்
ணர் சம் ேசர்ைக நில டன்
கு ேசர்ைக நில டன்
நில ெதாைல நிைலயில்
மகம் ேசர்ைக நில டன்
ேராகினி சுக்கிரன்அ கில்
மி சூரியன் ெதாைல நிைலயில்
ெசவ்வாய் ேசர்ைக நில டன்
சித்திைர ேசர்ைக நில டன்
சனி ேசர்ைக நில டன்
ேகட்ைட ேசர்ைக நில டன்
தன் மீ உயர்நிைல Elongation
சித்திைர ேசர்ைக ெசவ்வா டன்
நில அன்ைம நிைலயில்

2014 Jun 15 09
362103.590 km
2014 Jun 20 04
3.79° South
2014 Jun 21 16
2014 Jun 21 18
6.44° North
2014 Jun 24 18
1.28° North
2014 Jun 25 12
1.97° South
2014 Jun 26 17
0.27° South
2014 Jun 29 05
11.90° North
2014 Jun 29 09
5.48° North
2014 Jul 1 01
405905.803 km
2014 Jul 2 06
4.81° North
2014 Jul 2 15
4.15° South
2014 Jul 4 06
1.016681495 AU
2014 Jul 6 07
0.21° South
2014 Jul 6 12
2.06° South
2014 Jul 8 08
0.44° North
2014 Jul 9 22
8.16° South
2014 Jul 13 00
20.9° West
2014 Jul 13 05
1.43° South
2014 Jul 13 14 358308.431 km

09:00 - 10:00
06:00 - 07:30
10:00 -11:00
07:30 - 09:00
06:00 - 07:30
09:30 - 11:00
06:00 - 07:00
09:30 - 10:30
06:00 - 07:30
09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
11:00 - 12:00
06:30 - 08:00
06:00 - 07:30
06:00 - 07:00

குறிப்

www.prohithar.com

