மார்கழி மாத (ஜய வ

டம்) மடல்

மார்கழி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.12.2014 ெசவ்வாய் அன் காைல8:43 மணி அளவில் சூரியன் த ர் ராசியில் பிரேவஸிக்கிறார்
வாக்கியப்படி: 16.12.2014 ெசவ்வாய் அன் பகல் 1:58 மணி அளவில் சூரியன் த ர் ராசியில் பிரேவஸிக்கிறார்
த

ர் மாத ைஜ

வங்கும் நாள்

இந்த ஆண் மார்கழி மாதம்
தல் நாள் அன் காைல தி க்கணிதப்படி : 16.12.2014 ெசவ்வாய் அன் காைல8:43 மணி
(வாக்கியப்படி பகல் 1:58 மணி )அளவில் சூரியன் த ர் ராசியில் பிரேவஸிக்கிறார் .
மார்கழி தல்நாள் உதய காலத்தில் சூரியன் வி ச்சிகத்தில் இ ப்பதால் த ர்மாத ைஜ ம நாள் (உதய சூரியன் த ர்
இராசியில் நிற்க) வங்கும்.
கூடாரவல்லி நாள் அடிப்பைடயில் கைடபிடிப்பதால் அதன் ேததியில் மாற்றம் இல்ைல.
ைவகுண்ட ஏகாதசி 1.1.2015 வியாழன்
அன் அதிகாைல ெப மாள் ேகாவில்களில் ெசார்கவாசல் திறப் ம் அதைன அ த்

சிறப் வழிபா க

ம் நைடெப ம்

 ஹ மத் ஜயந்தி 22.12.2014 திங்கள்
லம் நட்சத்திரம் ேசாமவார அமாவாைச ம் ேசர்ந் வ ம் 22.12.2014 திங்கள் அன் ஹனமத் ஜயந்தி வ கிற . மன சஞ்சலம்
நீங்கி ைதரியம் கிைடக்க ம். மாணவர்கள் பரிட்ைசயில் ெவற்றிெபற ம், தி மண தைடநிங்க ம் வழிபா ெசய்ய உகந்த நாளாகும்

தமிழகத்தில் மார்கழி மாதத்தில் தி மணம், கிரஹப்பிரேவஸம் நீங்கலாக இதர சுபநிகழ்சிகள் ெசய்யப்ப கிற ஆயி ம் ெத ங்கு
மற் ம் இதர மாநிலத்தவர் மார்கழி அமாவாைசக்கு பின் சாந்திரமான மாத அடிப்பைடயில் “ ஷ்ய மாதம்” வங்குவதால் அவர்கள்
அைனத் சுபகாரியங்கைள ம் ெசய்கிறார்கள் அந்த அடிப்பைடயில் மட் ம் இங்கு கூர்த்தம் உட்பட சுபநாட்கள் விளக்கம்
தரப்பட் ள்ள .
மார்கழி மாத சுபநாள் விளக்கம்
மார்கழி 02 தன் 17.12.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்
மார்கழி 03 வியாழன் 18.12.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

மார்கழி 18 ெவள்ளி 02.01.2015
அதிகாைல 4:30-6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

மார்கழி 20 ஞாயி 04.01.2015
அதிகாைல தல் காைல 8 மணி வைர அைனத்
சுபங்கள் ெசய்ய நன்
மார்கழி 23 தன் 07.01.2015
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர அைனத்
ெசய்ய நன்

மார்கழி 09 தன் 24.12.2014
அதிகாைல 4:30-6 மட் ம் நன் .
சூரிய உதயம் பின்கரிநாள்
மார்கழி 10 வியாழன் 25.12.2014
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

மார்கழி 24 வியாழன் 08.01.2015
மாைல 5 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
சுபங்கள்
மார்கழி 25 ெவள்ளி 09.01.2015(கி ஷ்ண ச ர்த்தி)
அதிகாைல 4:30-6 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .

மார்கழி 11 ெவள்ளி 26.12.2014
அதிகாைல 4:30-6 மட் ம் நன் .
சூரிய உதயம் பின்கரிநாள்
மார்கழி 13 ஞாயி 28.12.2014
காைல 9:30 தல் பகல் 12 மணி வைர நன்
சுபம் ெசய்ய நன் .
பகல் 1:30 மணிக்கு ேமல் அஷ்டமி வக்கம்

சுபங்கள்

அைனத்

மார்கழி 27 ஞாயி 11.01.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

மார்கழி 28 திங்கள் 12.01.2015
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன்

சுபங்கள்

 சூரிய க்கு மிக அ கில் மி (Earth at perihelion)
4.1.2015 ஞாயி அன் பகல் 12:06 மணி அளவில் மி சூரியைன மிக அ கில் சந்திக்கும். சூரிய க்கு மிக அ கில்
ெசன்றா ம் மியின் வடேகாளம் குளிராக ம், ெதன்ேகாளம் ெவப்பமாக ம் இ க்கும். மியின் சாய் நிேலேய குளிர் காலம் மற் ம்
ெவப்பகாலத்ைத தீர்மானிக்கிற . இன்
கணபதி ேஹாமம் நாட்கள்
17.12.2014 தன்
18.12.2014 வியாழன்
24.12.2014 தன்
25.12.2014 வியாழன்

26.12.2014 ெவள்ளி
28.12.2014 ஞாயி (9:30-12)
02.01.2015 ெவள்ளி
04.01.2015 ஞாயி

07.01.2015 தன்
09.01.2015 ெவள்ளி
11.01.2015 ஞாயி
12.01.2015 திங்கள்

மாைல ேநரம் சுபதினம்
17.12.2014 தன்
18.12.2014 வியாழன்
25.12.2014 வியாழன்

08.01.2015 வியாழன்
11.01.2015 ஞாயி
12.01.2015 திங்கள்

விரதாதி நாட்கள்
ஏகாதசி
18.12.2014 வியாழன்
கி ஷ்ண பிரேதாஷம் 19.12.2014 ெவள்ளி
மாத சிவராத்திரி
20.12.2014 சனி
அமாவாைச
21.12.2014 ஞாயி
சுக்ல ச ர்த்தி
25.12.2014 வியாழன்
சுக்ல சஷ்டி
27.12.2014 சனி
ைவகுண்ட ஏகாதசி
01.01.2015 வியாழன்
சுக்ல பிரேதாஷம்
02.01.2015 ெவள்ளி
ெபௗர்ணமி
04.01.2015 ஞாயி
சங்கடஹர ச ர்த்தி
08.01.2015 வியாழன்
கி ஷ்ண சஷ்டி
11.01.2015 ஞாயி
கி த்திைக
01.01.2015 வியாழன்
சிரவணம்
25.12.2014 வியாழன்
ஹ மத் ஜயந்தி ( லம்) 22.12.2014 திங்கள்
தாைதயர் வழிபா
டிசம்பர் : 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31
அஷ்டம சுத்தி தினங்கள், தி
17.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
28.12.2014
04.01.2015
07.01.2015
11.01.2015
12.01.2015

ர்ேவத்
அஷ்டகா
அன்வஷ்டகா

12.01.2015 திங்கள்
13.01.2015 ெசவ்வாய்
14.01.2015 தன்

ஜனவரி : 1, 4, 5, 6, 12, 13, 14

டி இறக்கம்

தன் அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 9 - 10:20 மணி வைர.
வியாழன் அதிகாைல 4:30 - 6, காைல 8:30 - 10 மணி வைர.
வியாழன் அதிகாைல 4 - 5:30, காைல 8 - 9:45, பகல் 11:40 - 1 மணி வைர.
ஞாயி
பகல் 11:20 - 1:01 மணி வைர.
ஞாயி
காைல 7:30 - 8 மணி வைர .
தன் அதிகாைல 4 - 5, காைல 7 - 7:30, பகல் 10:45 - 12 மணி வைர.
ஞாயி
காைல 7 - 8:40, பகல் 10:30 - 12 மணி வைர.
திங்கள் காைல 6:45 - 7:30, பகல் 10:30 - 12 மணி வைர.

பத்திர பதி , கிண
17.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
28.12.2014
04.01.2015
07.01.2015
11.01.2015
12.01.2015

27.12.2014 சனி
மஹா வியதீபாதம்
நகரத்தார் பிள்ைளயார் ேநான் 27.12.2014 சனி
வியதீபாத ஸ்நானம்
28.12.2014 ஞாயி
ஆ த்ரா அபிேஷகம்
04.01.2015 ஞாயி
ஆ த்ரா தரிசனம்
05.01.2015 திங்கள்
ைவதி தி சிரார்த்தம் 06.01.2015 ெசவ்வாய்
கூடாவல்லி
11.01.2015 ஞாயி
ேபாகி பண்டிைக
14.01.2015 தன்
தியாகராஜ ஆராதைன 10.01.2015 சனி
காஞ்சி கு ஆராதைன 18.12.2014 வியாழன்

எ க்க,

தன்
வியாழன்
வியாழன்
ஞாயி
ஞாயி
தன்
ஞாயி
திங்கள்

வாகனம் வாங்க-இயக்க, தளம் ேபாட

காைல 9 - 10:20 மணி வைர.
காைல 8:30 - 10 மணி வைர.
காைல 8 - 9:45, பகல் 11:40 - 1 மணி வைர.
பகல் 11:20 - 1:01 மணி வைர.
காைல 7:30 - 8 மணி வைர .
காைல 7 - 7:30, பகல் 10:45 - 12 மணி வைர.
காைல 7 - 8:40, பகல் 10:30 - 12 மணி வைர.
காைல 6:45 - 7:30, பகல் 10:30 - 12 மணி வைர.

மார்கழி மாத சுப
த.ேத
2
3
10
20
23
27
28
த

கூர்த்த நாட்கள்

கிழைம
தன்
வியாழன்
வியாழன்
ஞாயி
தன்
ஞாயி
திங்கள்

ஆ.ேத
17.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
04.01.2015
07.01.2015
11.01.2015
12.01.2015

திதி
ேத.தசமி
ேத.ஏகாதசி
வ.ச ர்த்தி
வ.ச ர்தசி
ேத. விதிைய
ேத.சஷ்டி
ேத.சப்தமி

நட்
சித்திைர
சுவாதி
தி ஓணம்
மி கசீ ஷம்
சம்
உத்திரம்
அஸ்தம்

ேயா
சி
அ
சி
சி
சி
அ
சி

லக்
மகரம்
கும்பம்
மகரம்
மகரம்
கும்பம்
மகரம்
மகரம்

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

ர்மஹாவியதீபாதம் 27.12.2014 சனி
சூரிய பயண மத்திேரைக (Celestial equator) பாைதக்கு இைணயாக வ ம் காலம் வியதீபாதம் ேயாக ஆகும்.

ேகாடி சூரிய கிரஹணத்திற்கு இைணயான இந்த ேயாக காலங்களில் தர்பணம் ( ன்ேனார் வழிபா ) ெசய்வ
பலனளிக்கவல்ல . இதனால் ண்ணியம் கிட் ம்.

மிக ம்

மார்கழி (த ர்) மாதத்தில் வ ம் வியதிபாதம் தினத்ைத “த ர் மஹாவியதீபாதம்” என்
அைழப்பார்கள். இந்நாள்
சிவெபா மா க்கு மிக ம் விேசஷமான நாளாகும். மஹாவியதீபாதம் ேயாகம் வ ம் நாளில் சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர் சிவைன
தரிசனம் ெசய்வ ஸர்வ பாபங்கைள ம் நீக்கி, ெப ம் ண்யங்கைள ம், அைனத் ெசல்வங்கைள ம் தரவல்லதாகும். ேம ம்
மார்கழி மாதத்தின் அைனத் தினங்களி ம் நைடெப ம் தி ப்பள்ளிெய ச்சி கால தரிசனங்களின் பலன்கள் அைனத் ம், மார்கழி
த ர் மஹாவியதீபாத தரிசனம் ெசய்தால் கிட் ம் என்ப ஐதீகம்
உத்திராயண ண்யகாலம் - மகர சங்கராந்தி
மார்கழி 30ம் நாள் (14.1.2015) தன் கிழைம இர 7:28 மணி அளவில் சூரியன்
மகர இராசியில் நிராயண ைறயில் பிரேவஸிக்கிறார். இரவில் சங்கரமனமானால் ம நாள்
உதயம் மாதப்பிறப் எ ம் அடிப்பைடயில் ைதமாதம் பிறக்கிற
மகர சங்கரமனத்திற்கு பின் 8 மணி (20 நாழிைக) வைர உத்திராயண ண்ணிய
காலமாகும் . எனேவ இரவில் தர்பணம் ெசய்யக்கூடா என்பதால் சூரிய உதயம் பின்
ைத தல்நாள் அன்
ண்ணிய கால தர்பணம் கைடபிடிக்கேவண் ம்.
ைத ெபாங்கல் வழிபா

ேநரம்

ைத தல் நாள்(15.01.2015) வியாழன்கிழைம அன்
காைல 8 மணி தல் காைல 8:25 மணி வைர
பகல் 11:50 மணி தல் பகல் 12:40 மணி வைர.ெபாங்கல் ைவத்
ெசய்தல் நன்

சூரிய வழிபா

சாயன உத்திராயண காலம்(Solstice ) 22.12.2014 திங்கள்
சூரியன் நிஜமான உத்திராயண காலம்
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 வடபயனம்
(உத்திராயணம்) 22.12.2014 அன் அதிகாைல 4:34 மணி அளவில்
வங்குகிற . அன்
தான் உண்ைமயான மகர சங்கராந்தி,
உத்திராயணம், மற் ம் ைத மாத பிறப்பாகும்!” இைத யா ம் ம க்க டியாத
உண்ைம!

வங்குவ

இன்ேற.

நாம் தற்ெபா
கைடபிடிக்கும் பண்டிைககள் அதற்குரிய
ப வகாலத்ைத ஒட்டி இல்ைல. இைவ சுமார் 21 நாட்கள் பின்தங்கி
ேவ பா டன் உள்ள . இதற்கு காரணம் வக்கப் ள்ளியாக (Reference
Star) க தப்ப ம் நட்சத்திரங்க ம் இன் ெமல்ல அதன் நிைலயிலி ந் நகர்ந் ள் ம் (பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அைனத் வானியல்
ெபா ட்க ம் ெதாடர்ந் நக ம், நம சூரியன் உட்பட!) மற் ம் மியில் (இயற்ைகயான சமநாள் ைற) வ ட டி (54விநாடி)
ன்னதாக அைமவ , வியின் சாய் நிைல மாற்றம் ேபான்ற காரணங்களால் நிராயண ைறக்கும் சாயன ைறக்கும் வ டம்
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