கார்திைக மாத மடல் - மன்மத வ டம்
மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.11.2015 திங்கள் கிழைம அன் வி ச்சிக ரவி இர 12:03 பிரேவஸம்
வாக்கியப்படி: 17.11.2015 ெசவ்வாய் கிழைம அன் வி ச்சிக ரவி 03 57 (காைல 07:45) பிரேவஸம்
கந்த சஷ்டி, மாத சஷ்டி
கார்திைக மாதத்தில் இரண்
ைற சுக்ல சஷ்டி வ கிற . இதில் தலில் வ ம் சாந்திரமான சஷ்டி கார்திைக சஷ்டி,
(17.11.2015 ெசவ்வாய்) கந்த சஷ்டியாகும். இரண்டாவதாக வ வ வி ச்சிக மாத சுக்ல சஷ்டி.
மாத சுக்ல சஷ்டி உபயத்ைத மாத இ தியில் ெசய்வேத சரியான .
அக்ஷய்ய நவமி: கார்த்திைக 4 ெவள்ளிக்கிழைம 20.11.2015
மகாவிஷ்
கூஸ்மான்டன் எ ம் அசுரைன வதம் ெசய்தார். அவனின் உடல்
இடங்களிெலல்லாம்
சனிக்ெகாடியாக
ைளத்
ேமாட்சம் அைடந்தான். இந்நாளில்
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்தால் பாபவிேமாசனம் கிட் ம்

மியில் பட்ட
சனிக்காைய

ெபண்குழந்ைத இல்லாதவர்கள் இத்தினத்தில் ளசிகல்யாணம் ெசய் ைவத்தால் வாரிசுக க்கு ெபண்
குழந்ைதகள் பிறக்கும். இத்தினத்தில் ெசய்யப்ப ம் வி க்ஷ கல்யாண ம் குைறவிலா ண்ணியம் த ம்.
ளசி ைஜ (பி ந்தாவன ைஜ) கார்த்திைக 7 திங்கள் 23.11.2015
சாந்திரமான கார்தீைக மாத சுக்லபட்ச
வாசதி திதியில் சத்யபாமா கண்ணைன பிரியாதி க்க ேவண்டி
லகில்
பி ந்தாவனத்தில் ளசிைய வழிபட்ட நாளாகும். இத்தினத்தில் தி மண வயதில் உள்ள கன்னியர் சீக்கிரம் தி மணம் நடக்க
விஷ் வின் அ ள் ேவண்டி ம் மற் ம் தி மணமான ெபண்கள் கணவன் - மைனவி ஒற் ைம விளங்கி அஷ்டல மி இல்லத்தில்
குடியி க்க ேவண்டி ம் உதயகாலத்தில் ளசி ெசடிைய ைஜ ெசய் வழிப தல் நன் . சிலர் இத்தினத்தில் ளசி க்கு விவாஹம்
ெசய்வித் ம் வழிப வர்.
ைகசிக (பிரேபாதின) ஏகாதசி - சுக்ல ஏகாதசி - கார்த்திைக 6 ஞாயி 22.11.2015
ஏகாதசியில் மிகஉயர்ந்த ஏகாதசியாக இந்த ஏகாதசிைய லகிரந்த
ல்கள் ேபாற் கின்றன. இந்நாளில்
விரதம் இ ந் நாராயணைன வழிபட்டால் வாழ்வில் உயர்ந்த நிைலைய - பதவி உயர் அைடவார்கள்
ராம ஏகாதசி - கி ஷ்ண ஏகாதசி - கார்த்திைக 21 திங்கள் 7.12.2015 ேமற்படி ேபாலேவ இந்த ஏகாதசி ம்
உயர்ந்தநிைலைய வாழ்க்ைகயில் தரவல்லதாகும்.
ைவணவ சமயப்ெபரிேயார்கள் - ஆழ்வார்கள் தி நட்சத்திர நாள்
ஸ்ரீதி மங்ைகயாழ்வார்: கார்த்திைக 9 தன் 25.11.2015
ஸ்ரீதி ப்பானாழ்வார்: கார்த்திைக 10 வியாழன் 26.11.2015
கார்த்திைக தீபம்
பரணி தீபம்: கார்த்திைக 8 ெசவ்வாய் 24.11.2015
அண்ணாமைல தீபம் - சர்வாலய தீபம் கார்த்திைக 9 தன் 25.11.2015
பாஞ்சராத்ர விஷ்
தீபம்: கார்த்திைக 10 வியாழக்கிழைம 26.11.2015
கார்தீைகதீபம் அன்
ர்வீக கிராமத்தில் உள்ள ேகாவி க்கு நல்ெலண்ைணய் தானம் ெசய்ய ம் அல்ல
ஒ மாத மின்கட்டனத்ைதயாவ ெச த்தி மாதம்
வ ம் இைறவ க்கு ஒளிேயற்றி உங்கள் வாழ்வில் இ ள்
நீங்கி இைறவன் அ ளச்ெசய் ங்கள்.
சிலதி க்ேகாவில்களில் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி மா தல் இ க்கும்.
கார்தீைக மாதம்
வ ம் தீப ஓளி
கார்திைக மாதம்
வ ம் வீட்டின் வாசலில் தீபம் (பா காப்பாக கண்ணாடி கூண்டில்) ஏற்றின் இல்லத்தில் வ ஷம்
ல மி கடாக்ஷம் ெப கும்.

வ ம்

ெபௗர்ணமி விரதம் - கிரிவலம் கார்த்திைக 9 தன்25.11.2015
ப ர்ணமி
ைமயாக வியாபித் ள்ள இன் ப ர்னமி விரதம் மற் ம் கிரிவலம் நன் .
மஹால மி உற்பத்தி தினம் : கார்த்திைக 22 ெசவ்வாய் 8.12.2015
தன ெதாழில்கைள வங்குவதில் உள்ள தைடநீங்க இன் மஹால
தானம் ெசய்ய ம்.

மிைய வணங்கி ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் பாயாஸம்

ல

மி பிரேபாதன தினம்: கார்த்திைக 25 ெவள்ளி 11.12.2015
நீண்டநாள் கடைன வசூலிக்க உகந்த நாளாகும். இன் காைலயில் மஹால
வசூலிக்க ெசல்ல ம். ர்வீக ெசாத் க்கைள ெபற ம் இன்
யற்சிக்கலாம்.

மிக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபட்

பின்னர் கடைன

கால ைபரவாஷ்டமி: கார்திைக 17 வியாழன் 3.12.2015
இன்
சிவைன ம், காலைபரவைர ம் வணங்கினால் நிைனத்த நல்லகாரியங்கள் கூ ம். இந்தநாளில் ைபரவ வடிவமான
ெத நாய்க க்கு வி ம் ம் உணைவ தானம் ெசய்ய ம்.

மாத சுபநாள் விளக்கம்
கார்த்திைக 2 தன் 18.11.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் இர 7:50 மணி வைர
அைனத் சுபம் ெசய்ய நன் .

அதிகாைல தல் நாள்
ெசய்ய நன் .

கார்த்திைக 6 ஞாயி 22.11.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
நன் .

சுபம் ெசய்ய

கார்த்திைக 7 திங்கள் 23.11.2015 ேசாம பிரேதாஷம்
அதிகாைல தல் காைல 7 மணி வைர மிக நன்
பின்னர் சுமார்.
கார்த்திைக 11 ெவள்ளி 27.11.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபம் ெசய்ய
நன் .
கார்த்திைக 13 ஞாயி 29.11.2015 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள்
ெசய்ய நன் .

வ ம் அைனத்

சுபங்கள்

கார்த்திைக 16 தன் 2.12.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

கார்த்திைக 20 ஞாயி 6.12.2015 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்
ெசய்ய நன் .

சுபங்கள்

கார்த்திைக 21 திங்கள் 7.12.2015
 அதிகாைல தல் சூரிய உதயம் வைர நன் .
கிரஹப்பிரேவசம் / கணபதி ேஹாமம் நன் .
 மாைல 6:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன் .
கார்த்திைக 29 ெசவ்வாய் 15.12.2015 அங்காரக ச ர்த்தி
சுக்ல ச ர்த்தி கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன் .
கார்த்திைக 30 தன் 16.12.2015
அதிகாைல 4:30 - 6 கிரஹப்பிரேவசம் கணபதி ேஹாமம்
நன் .

கார்த்திைக 14 திங்கள் 30.11.2015 சுபதினம்

கிரஹப்பிரேவச மற் ம் கணபதி ேஹாம நாட்கள்
18.11.2015
22.11.2015
23.11.2015
27.11.2015
29.11.2015
30.11.2015

தன்
ஞாயி
திங்கள்
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்

2.12.2015
தன்
6.12.2015 ஞாயி
7.12.2015 திங்கள்
15.12.2015 ெசவ்வாய் (கணபதி ேஹாமம் மட் ம்)
16.12.2015 தன் (சாந்திரமான கிரஹப்பிரேவசம்)

அஷ்டம சுத்தியான நாட்கள் ( மி ைஜ,தளம் ேபா தல், கிண ேதாண்ட, கிரஹப்பிரேவசம், சீமந்தம், ெதாழில்
18.11.2015 தன்
அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
பகல் 9 மணி தல் பகல் 10:20 மணி வைர,
பிற்பகல் 2 மணி தல் 3:30 மணி வைர,
மாைல 5:30 மணி தல் இர 7:15 மணி வைர.
22.11.2015 ஞாயி

அதிகாைல 4 மணி தல் பகல் 10 மணி வைர,
பிற்பகல் 1:45 மணி தல் மாைல 3:15 மணி வைர,
மாைல 6 மணி தல் இர 11 மணி வைர
(சாந்தி கூர்த்தம் 8 மணி தல் 9:15 மணி வைர மிக நன் )

23.11.2015 திங்கள்

அதிகாைல 4 மணி

தல் காைல 7 மணி வைர,

27.11.2015 ெவள்ளி அதிகாைல 5:30 மணி தல் காைல 9:46 மணி வைர,
பிற்பகல் 1:30 மணி தல் மாைல 3 மணி வைர,

வங்க ேநரம்)

மாைல 5 மணி

தல் இர 11 மணி வைர,

29.11.2015 ஞாயி

அதிகாைல 4 மணி தல் 5:15 மணி வைர,
காைல 7:30 மணி தல் 9:40 மணி வைர,
பிற்பகல்1:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:45 மணி வைர,
மாைல 6 மணி தல் இர 11 மணி வைர,

30.11.2015 திங்கள்

அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
மாைல 5 மணி தல் இர 11 மணி வைர,

2.12.2015

தன்

அதிகாைல 3:30 மணி தல் காைல 7:30 மணி வைர,
காைல 9 மணி தல் காைல 9:25 மணி வைர,
மாைல 4:30 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.

6.12.2015

ஞாயி

அதிகாைல 4 மணி தல் காைல 9 மணி வைர,
மாைல 6:15 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர.

7.12.2015

திங்கள்

அதிகாைல 5 மணி தல் காைல 9 மணி தல் வைர,
மாைல 6:15 மணி தல் இர 10:30 மணி வைர,

16.12.2015

தன்

அதிகாைல 4 மணி

தல் 6 மணி வைர.

மாைல ேநர சுபநாட்கள் : நிச்சியம், நாட்டிய அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட் விழா
30.11.2015 திங்கள்
2.12.2015
தன்
6.12.2015 ஞாயி
7.12.2015 திங்கள்

18.11.2015 தன்
22.11.2015 ஞாயி
27.11.2015 ெவள்ளி
29.11.2015 ஞாயி
விரதாதி நாட்கள்
சுக்ல சஷ்டி
17.11.2015 ெசவ்வாய்
சுக்ல ஏகாதசி
22.11.2015 ஞாயி
ேசாம பிரேதாஷம்
23.11.2015 திங்கள்
ெபௗர்ணமி
25.11.2015 தன்
சங்கடஹர ச ர்த்தி 29.11.2015 ஞாயி
ஏகாதசி
7.12.2015 திங்கள்
பிரேதாஷம்
8.12.2015 ெசவ்வாய்
சிவராத்திரி
9.12.2015
தன்
ேபாதாயன அமாவாைச 10.12.2015 வியாழன்
அமாவாைச
11.12.2015 ெவள்ளி
சந்திர தரிசனம்
12.12.2015 சனி
சுக்ல ச ர்த்தி
15.12.2015 ெசவ்வாய்
சாந்தி

சுக்ல சஷ்டி

16.12.2015

தன்

வாஸ் நாள் : 24.11.2015
காைல 10:12 மணி தல் பகல் 11:12 மணி வைர.
கந்தசஷ்டி / சூரசம்ஹாரம்
கார்த்திைக தீபம்
காலைபரவாஷ்டமி
ேபாதாயன அமாவாைச
அங்காரக ச ர்த்தி
சுப்ரமண்ய சஷ்டி

17.11.2015
25.11.2015
3.12.2015
10.12.2015
15.12.2015
16.12.2015

ெசவ்வாய்
தன்
வியாழன்
வியாழன்
ெசவ்வாய்
தன்

கூர்த்தம்

22.11.2015
27.11.2015
29.11.2015
30.11.2015
2.12.2015
6.12.2015
7.12.2015

ஞாயி
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்கள்
தன்
ஞாயி
திங்கள்

தாைதயர் வழிபா

இர
இர
இர
இர
இர
இர
இர

8 மணி தல் 9:15 மணி வைர மிக நன் ) 8 - 11.
8 மணி தல் இர 9 மணி வைர மிக நன் ), 8-11.
7:30 மணி தல் இர 8:30 மணி வைர மிக நன் .),7:30 - 11.
8 மணி தல் இர 8:45 மணி வைர மிக நன் ). 8 - 11.
8 மணி தல் இர 8:40 மணி வைர மிக நன் .) 8 - 10:30.
7:30 மணி தல் இர 8:30 மணி வைர மிக நன் .) 7:30 - 10:30.
7:45 மணி தல் இர 8:15 மணி வைர மிக நன் .) 7:45 - 10:30.

நாட்கள்: ( ணித ஸ்தங்களில் தர்பணம், பிண்டம் ைவத்

வழிபட உகந்த நாள்)

விஷ் பதி - திேரதா காந்த ண்ணியகாலம்: கார்திைக 1 ெசவ்வாய் 17.11.2015
சுயம் மன்வாதி: கார்த்திைக 7 திங்கள் 23.11.2015
தர்ம ஸாவர்ண்ய மன்வாதி: கார்த்திைக 9 தன் 25.11.2015
ைவதி தி : கார்திைக 16 தன் 2.12.2015

வியதீபாதம்: கார்திைக 7 திங்கள் 23.11.2015
ேபாதாயன அமாவாைச: கார்திைக 24 வியாழன் 10.11.2015
அமாவாைச: கார்திைக 25 ெவள்ளி 11.12.2015
சாவித்திரி கல்பாதி கார்த்திைக 16 தன் 2.12.2015
தாைதயர் வழிபா நாட்கள் கார்திைக : 1,3,4,6,7,8,9,10,16,20,24,25,26,30
நதிநீராடல் - ஆகாமாைவ: கார்த்திைக 9 தன்25.11.2015
அன் அ ேணாதயத்தில் நதிநீராடல் ண்ணியம் த ம். பின்னர் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில்

வரம் ப ப் தானம் ெசய்தல் நன்

மாதத்தில் ஏர் உழ உகந்த நாட்கள் : (உகந்த திதி, நட்சத்திர ேசர்ைக நாட்கள்)
மா வாங்க: 2,6,11,14,16,20,28
ஏ
ட்ட: 2,6,11,14,20,28
எ விட: 2,6,11,14,16
விைதவிடல்: 2,11,14,16,28
மாத சுப கூர்த்த நாட்கள்
த.ேத கிழைம

ஆ.ேத

திதி

நட்

ேயா

லக்

ேநரம்

2

18.11.2015

வ.சப்தமி

தி ஓணம்

சி

வி ச்சி

06:00 - 07:30

தன்

பஞ்சக தானம்

2

தன்

18.11.2015

வ.சப்தமி

தி ஓணம்

சி

த

சு

09:00 - 10:00

தீபம்

6

ஞாயி

22.11.2015

வ.ஏகாதசி

உத்திரட்டாதி

அ

த

சு

08:00 - 09:00

சந்தன கட்ைட

7

திங்கள்

23.11.2015

வ. வாதசி

ேரவதி

சி

வி ச்சிகம்

06:00 - 07:30

எ மிச்ைச

11

ெவள்ளி 27.11.2015

ேத. விதிைய

மி கசீ ஷம்

சி

வி ச்சிகம்

06:00 - 07:00

13

ஞாயி

ேத.ச ர்த்தி

சி

த

07:30 - 09:00

29.11.2015

னர் சம்

ஸ்

14

திங்கள்

30.11.2015

ேத.பஞ்சமி

சம்

சி

மகரம்

09:30 - 10:30

16

தன்

02.12.2015

ேத.சப்தமி

மகம்

சி

வி ச்சிகம்

06:00 - 07:00

20

ஞாயி

06.12.2015

ேத.ஏகாதசி

அஸ்தம்

சி

த

08:00 - 09:00

குறிப் : கார்த்திைக

சு

தல் ேசாம வாரம் (23.11.2015) சாஸ்திரப்படி சுப கூர்த்த நாள் . அன்
வாக்கிய பஞ்சாங்க

தன் சூரிய ெவளி இைண
நில அண்ைம நிைல
சனி அ கில் தன்
மதி
ேராகினி அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் தன்
சித்திைர அ கில் சுக்கிரன்
ணர் சம் அ கில் நில
சனி சூரிய இைண
மகம் அ கில் நில
கு அ கில் நில
நில ெதாைல நிைல
ெசவ்வாய் நிலவின் அ கில்
சித்திைர அ கில் நில
சுக்கிரன் அ கில் நில
சனி அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் நில
சூரியசந்திர சந்தி
தன் அ கில் நில
ேகட்ைட அ கில் சனி

ைற

கூர்த்தம் ெசய்யலாம்

கூர்த்த நாட்கள்: 2, 6, 7, 11,13, 14,16, 20
வானியல் தகவல்

Mercury in superior conjunction
Moon at perigee
Saturn in conjunction with Mercury
Full Moon
Aldebaran in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Mercury
Spica in conjunction with Venus
Pollux in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Sun
Regulus in conjunction with Moon
Jupiter in conjunction with Moon
Moon at apogee
Mars in conjunction with Moon
Spica in conjunction with Moon
Venus in conjunction with Moon
Saturn in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Moon
New Moon
Mercury in conjunction with Moon
Antares in conjunction with Saturn

2015 Nov 17 20
2015 Nov 24 02
2015 Nov 25 18
2015 Nov 26 04
2015 Nov 26 15
2015 Nov 27 02
2015 Nov 28 21
2015 Nov 29 22
2015 Nov 30 06
2015 Dec 2 18
2015 Dec 4 12
2015 Dec 5 20
2015 Dec 6 08
2015 Dec 7 02
2015 Dec 7 22
2015 Dec 10 20
2015 Dec 10 20
2015 Dec 11 16
2015 Dec 12 20
2015 Dec 13 14

0.25° South
362855.856 km
2.76° North
366153.931 km
0.68° South
3.40° South
4.47° South
11.37° North
1.64° North
2.96° North
1.79° North
404768.207 km
0.10° North
4.47° South
0.66° South
3.14° South
9.42° South
390664.700 km
7.20° South
6.27° South

www.thanigaipanchangm.com
பா

சரவண சர்மா -

ன்
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கி வ

ட பஞ்சாங்கம்

விைரவில் மல

சந்தன கட்ைட

ம்

Tambaram Astrologer. Balu Saravanan 98403 69677

