ஜய வ டம் கார்த்திைக மாத மடல்
கார்த்திைக மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி: 16.11.2014 ஞாயி மாைல 6:01 மணி அளவில் வி ச்சிக ரவி பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி: 17.11.2014 திங்கள் அதிகாைல1:27 மணி அளவில் வி ச்சிக ரவி பிரேவஸம்
கார்த்திைக மாத சுபநாட்கள் விளக்கம்
கார்த்திைக 03 தன் 19.11.2014
பகல் 11:15 மணிக்கு ேமல் நாள்

வ ம் நன் .

கார்த்திைக 04 வியாழன் 20.11.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
கார்த்திைக 05 ெவள்ளி 21.11.2014
அதிகாைல தல் பகல் 1:00 மணி வைர அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

கார்த்திைக 08 திங்கள் 24.11.2014 வாஸ் நாள்
வாஸ் ேநரம் பகல் 10:12 தல் பகல்11:42
பகல் 2:00 மணிக்கு ேமல் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன் .
கார்த்திைக 10 தன் 26.11.2014 சுபதினம்
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் மட் ம் நன் .
காைல 9:15 மணிக்கு ேமல் கிரஹப்பிரேவஸம் உட்பட அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன் .

கார்த்திைக 11 வியாழன் 27.11.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
கார்த்திைக 12 ெவள்ளி 28.11.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
கார்த்திைக 15 திங்கள் 01.12.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
கார்த்திைக 17 தன் 03.12.2014
அதிகாைல 4:30-6:00 மட் ம் நன் . (சூரிய உதயம் : 6:20 பின் மரண ேயாகம்)
கார்த்திைக 21 ஞாயி 07.12.2014
மாைல 6:00 மணிக்கு ேமல் இர 9:00 மணி நிச்சிய தாம் லம் ெசய்ய நன் .
கார்த்திைக 24 தன் 10.12.2014 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
கார்த்திைக 25 வியாழன் 11.12.2014
அதிகாைல 4:30 - 6:00 மட் ம் கிரஹப்பிரேவஸம் நன் .
கணபதி ேஹாமம் / கிரஹப்பிரேவஸம்
20.11.2014
21.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014

வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி

அதிகாைல 4:30 - 6:00, காைல 7:30 - 8:10
அதிகாைல 4:30 - 6:00, காைல 7:30 - 8:10, பகல் 10:30 - 12:00
அதிகாைல 4:30-6:00 கணபதி ேஹாமம் மட் ம்
பகல் 10:00 - 11:45.
அதிகாைல 4:30 - 6:00, பகல் 10:00 - 11:30
அதிகாைல 4:30 - 7:45, காைல 9:45 - 10:30

01.12.2014 திங்கள்
03.12.2014 தன்
10.12.2014 தன்
11.12.2014 வியாழன்

அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:30 - 10:30
அதிகாைல 4:30-6:00
அதிகாைல 4:30 - 6:45, காைல 9:00 - 10:50
அதிகாைல 4:30-6:00

மாைல ேநர சுபநாட்கள் நிச்சிய தாம் லம், நடன அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட்
19.11.2014
20.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
07.12.2014
10.12.2014

தன்
வியாழன்
திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
ஞாயி
தன்

அஷ்டம சுத்தி தினங்கள் (
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
07.12.2014
10.12.2014

விழா

வண்டி வாங்க, இயக்க உகந்த ேநரம்)

தன் பகல் 11:15 - 12 மணி வைர, இர 7:30 - 11:30
வியாழன் அதிகாைல 4:30 - 6:00, காைல 7:30 - 8:10, பகல் 10:30 - 12:00, இர 7:30 - 11:30 மணி வைர.
ெவள்ளி அதிகாைல 4:00 - காைல 8:00 மணி வைர.
திங்கள் இர 7:00 - 9:00 மணி வைர.
தன் காைல 10:00 - 11:45. பகல் 1:30 - 3:00, இர 7:00 - 9:11 மணி வைர.
வியாழன் அதிகாைல 4:30 - 6:00, பகல் 10:00 - 1:30, மாைல 5:00 - 7:00 மணி வைர.
ெவள்ளி அதிகாைல 4:30 - 7:45, காைல 9:45 - 10:30, பகல் 1:30 - 3:00, மாைல 5:00 - 6:45 மணி வைர.
திங்கள் அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:30 - 10:30, பகல் 1:30 - 2:30, மாைல 4:40 தல் 6:40 வைர, இர
ஞாயி
மாைல 6:30 - 8:00 மணி வைர.
தன் அதிகாைல 4:30 - 6:45, காைல 9:00 - 10:50, பகல் 1:30 - 2:15, இர 8:20 - 10:20 மணி வைர.

தைலவாசல் நி த்த, தளம் ேபாட
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
10.12.2014
சீமந்தம்,

பகல் 11:15 - 12 மணி வைர
காைல 7:30 - 8:10, பகல் 10:30 - 12:00
அதிகாைல 6:00 - காைல 8:00 மணி வைர.
காைல 10:00 - 11:45. பகல் 1:30 - 3:00
பகல் 10:00 - 1:30
அதிகாைல 4:30 - 7:45, காைல 9:45 - 10:30, பகல் 1:30 - 3:00
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:30 - 10:30, பகல் 1:30 - 2:30
அதிகாைல 4:30 - 6:45, காைல 9:00 - 10:50, பகல் 1:30 - 2:15

டித்தல்,

19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
07.12.2014
10.12.2014
சாந்தி

தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்

தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
ஞாயி
தன்

பகல் 11:15 - 12 மணி வைர, இர 7:30 - 8
காைல 7:30 - 8:10, பகல் 10:30 - 12:00, இர 7:30 - 8
காைல 6:00 - காைல 8:00 மணி
இர 7:00 - 8:00 மணி வைர.
காைல 10:00 - 11:45. பகல் 1:30 - 3:00, இர 7:00 - 8 மணி வைர.
பகல் 10:00 - 1:30, மாைல 5:00 - 7:00 மணி வைர.
காைல 6:30 - 7:45, காைல 9:45 - 10:30, பகல் 1:30 - 3:00, மாைல 5:00 - 6:45 மணி வைர.
காைல 6:30 - 7:30, காைல 9:30 - 10:30, பகல் 1:30 - 2:30, மாைல 4:40 தல் 6:40 வைர
மாைல 6:30 - 8:00 மணி வைர.
காைல 9:00 - 10:50, பகல் 1:30 - 2:15

கூர்த்தம்

19.11.2014 தன்
20.11.2014 வியாழன்
24.11.2014 திங்கள்

இர
இர
இர

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30 மணி வைர.
7:00 - 9:00 மணி வைர.

9 -11

26.11.2014 தன்
01.12.2014 திங்கள்
07.12.2014 ஞாயி
10.12.2014 தன்
கா

குத்தல்,

19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
10.12.2014
த.ேத
4
5
11
12
15
24
25

இர 7:00 - 9:11 மணி வைர.
இர 9 -11
இர 7:30 - 8:00 மணி வைர.
இர 8:20 - 10:20 மணி வைர.

டி இறக்கம்:
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்

கிழைம
வியாழன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெவள்ளி
திங்கள்
தன்
வியாழன்

பகல் 11:15 - 12 மணி வைர
காைல 7:30 - 8:10, பகல் 10:30 - 12:00
காைல 6:00 - காைல 8:00 மணி வைர.
காைல 10:00 - 11:45. பகல் 1:30 - 3:00
பகல் 10:00 - 1:30, மாைல 5:00 - 6:00 மணி வைர.
காைல 6 - 7:45, காைல 9:45 - 10:30, பகல் 1:30 - 3:00,
அதிகாைல 4:30 - 7:30, காைல 9:30 - 10:30, பகல் 1:30 - 2:30, மாைல 4:40
காைல 9:00 - 10:50, பகல் 1:30 - 2:15
ஆ.ேத
20.11.2014
21.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
10.12.2014
11.12.2014

திதி
ேத.திரிேயாதசி
ேத.ச ர்தசி
வ.பஞ்சமி
வ.சப்தமி
வ.தசமி
ேத.ச ர்த்தி
ேத.பஞ்சமி

நட்
சித்தைர
சுவாதி
தி ஓணம்
அவிட்டம்
உத்திரட்டாதி
சம்
சம்

ேயா
சி
சி
சி
சி
சி
சி
சி

லக்
த ஸ்
வி ச்சி
மகரம்
மகரம்
மகரம்
கும்பம்
வி ச்சி

தல் 6 வைர

ேநரம்
08:30 - 10:00
06:30 - 08:00 (சுமார்)
11:00 - 12:00
09:00 - 10:30
09:30 - 10:30
11:00 - 12:00
04:30 - 06:00

விரத நாட்கள்:
ஏகாதசி: 18.11.2014 ெசவ்வாய்
பிரேதாஷம்: 20.11.2014 வியாழன்
சிவராத்திரி: 20.11.2014 வியாழன்
ேபாதாயன அமாவாைச: 21.11.2014 ெவள்ளி
அமாவாைச: 22.11.2014 சனி
ச ர்த்தி விரதம்: 26.11.2014 தன்
சுக்ல சஷ்டி:27.11.2014 வியாழன்
சுக்ல ஏகாதிசி: 2.12.2014 ெசவ்வாய்
சுக்ல பிரேதாஷம்: 4.12.2014 வியாழன்
ெபௗர்ணமி ைஜ: 5.12.2014 ெவள்ளி
சங்கடஹர ச ர்த்தி: 10.12.2014 தன்
கி த்திைக விரதம்: 5.12.2014 ெவள்ளி
சிரவணம்: 27.11.2014 வியாழன்
பரணி தீபம்: 4.12.2014 வியாழன்
கார்தீைக தீபம்: 5.12.2014 ெவள்ளி
சர்வாலய தீபம்: 6.12.2014 சனி
ைவகானாஸ தீபம் : 6.12.2014 சனி
தத்தாத்ேரய ஜயந்தி : 6.12.2014 சனி
பரசுராம ஜயந்தி: 8.12.2014 திங்கள்

கார்தீைக தீபம்:
ஸூர்ய அஸ்தமன காலத்தில் என் ெபௗர்ணமி உள்ளேதா அன்ேற கார்தீைக தீபம் வழிபட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 6.12.2014
சனி ஸூர்ய அஸ்தமன காலத்தில் ெபௗர்ணமி உள்ளதால் அன்ேற ஸர்வாலய கார்தீைக தீபம் கைடபிடிக்க ேவண் ம்.
இந்த்தினத்தில்தான் இல்லங்களி ம் தி க்கார்திைக தீபம் ஏற்ற ேவண் ம்.
குறிப் :
ெபௗர்ணமி டி ம் ன்னர் அதாகில் மாைல 5:56 மணிக்கு பின் சூர்ய அஸ்தமனமாகும் ேகாய த் ர் உட்பட ேமற்கு பகுதியில்
உள்ள ஊர்க க்கு ன்னாள் சர்வாலய தீபம் கைடபிடிக்க ேவண் ம்.
ைவகானாஸ ஆகமவிதிைய கைடபிடிக்கும் ைவஷ்ணவ தி க்ேகாவில்களி ம் 6.12.2014 சனி அன் தான் கார்திைக தீபம்.

ஆதார

ல்கள்: நிர்ணயஸிந் , நிர்ணய ஸாகர பதிப் 155 பக்கம் & அேஹாபில மடம் ெவளியீ : தஸநிர்ணயீ க்ரந்தம் : பக்கம் 72

தாைதயர் வழிபா தினங்கள்
நவம்பர் 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, டிசம்பர்: 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15
ணித நதிகளில் நீராடல் (ஆகாமாைவ) டிசம்பர்: 13, 14, 15.
த ர் மாத ைஜ ஆரம்பம் என் ?
சாஸ்திரப்படி சூரியன் உதயகாலத்தில் லம் நட்சத்திரத்தில்(த ர் இராசி) நிற்கும் நாேள த ர் மாத ைஜ வங்கும் நாளாகும்.
மார்கழி மாத தல் நாள்அன் காைல 8:40 மணி அளவில் தான் சூரியன் த ர் இராசியில் பிரேவஸிக்கிறார் (அ வைர சூரியன்
வி ச்சகத்தில் தான் உள்ளார்) எனேவ ம நாள் மார்கழி இரண்டாம் நாேள ேகாவில் மற் ம் இல்லங்களில் த ர் மாத ைஜ
வங்குகிற .
சனி ெபயர்ச்சி:
தி க்கணிதப்படி 2.11.2014 ஞாயி அன் இர 8:54 மணிக்கு சனி லாம் இராசியில் இ ந் வி ச்சிக ராசிக்கு (ஃ விசாகம் 3ம்
பாதத்தில் இ ந் விசாகம் 4ல் பாதத்தில் ) பிரேவஸிக்கிறார். சனி லாம் இராசியில் உச்ச நிைலயில் இ ந் வி ச்சிக ராசியில்
பைக நிைலக்கு மா கிறார்.

