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காரைடயான் ேநான்   2012 
 

காரைடயன் ேநான்   ேநரம் (வாக்கியப்படி -  தமிழக கால அள ) 
 சூரியன் நிராயண ைறயில் மீன ராசியில் பிரேவசிக்கும் காலேம பங்குனி மாத பிறப்பாகும். மாசி மாத டி ம் 
பங்குனி மாத வக்க ம் உள்ள காலத்தில் இந்த ேநான்   கைடபிடிக்கப்ப கிற  

 
 14.3.2012 தன்  : காைல 10:04 மணி அளவில் பங்குனி மாதம் பிறப்  அதற்கு ன்னர்  
     9 மணி ேமல் 9:30 மணி ன்னர் நன்  
அ த்த ஆண் : 
 வாக்கியப்படி கா ைடயான் ேநான்  4.3.2013 வியாழன் அன்   மாைல 4:13 மணி அளவில் பங்குனி மாத பிறப் க்கு ன்னர் 3 மணிக்கு ேமல் 4 மணி ன்னர் நன்  

 
 

சூரியன் மீனராசியில் சித்தாந்தப்படி பிரேவசிக்கும் காலம் 
  தி க்கணிதம்:  
 14.3.2012 தன் கிழைம  காைல 10:50 அளவில் சூரியன் 
மீனராசியில் பிரேவசிக்கிறார் 
 
  வர சி வாக்கியம்: 
 14.3.2012 தன் கிழைம  காைல 10:04 அளவில் சூரியன் 
மீனராசியில் பிரேவசிக்கிறார் 
 
 தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கிய சித்தாந்தங்கைள அ சரித்  
வ கின்ற 14.3.2012 காைல 9 மணிக்கு ேமல் 10:30 ன்னர் 
காரைடயான் ேநான்  வழிப தல் நன் . 

  
 வடக்ேக சத்தியவான் சாவித்திரி ேநான்  என் ம் ெதற்ேக மாசி ம் பங்குனி ேசர்ந்த ேநான்  என் ம் 
அைழப்ப ண் . மாதங்கள் மாசி ம் பங்குனி ம் சந்திக்கும் ேவைள அதாவ  மாசி கைடசி நாளின் கைடப்பகுதி ம் பங்குனி 
தல் நாள் ஆரம்ப ம் சந்திக்கும் ேவைளயாகும். 

 சாவித்திரி தன  மணாளனின் உயிைரக்கவர்ந்  ெசன்ற எமனின் பின்ெதாடர்ந்  தன் ைடய பதிபக்தியின் 
மகிைமயா ம் வாக்கு சா ர்யத்தினா ம் மீள ம் கணவ ைடய உயிைர ெபற் த் தக்கைவத் க் ெகாண்  ேம ம் நீண்ட நாள் 
வாழ்ந்ததாக ராணம் ேபசுகின்ற . கணவனின் உயிைரமீள ம் ெபற்  ெவற்றி ெபற்றைமைய நிைன  கூர்ந்  ெகாண்டா ம் 
விரதம்தான்காரைடயார் ேநான்   
 ேநான்  என்ப  உண்ணாவிரதம் அல்ல  தவம் என்  ெபா ள்ப ம். சுமங்கலியாக அைனத்  சுகங்க டன் 
வாழேவண் ம் என்  பிராத்தைன ெசய்  வழிப ம் இந்ேநான்  ெபண்க க்ேக உரிய சடங்காக மங்கல மங்ைகயரால் 
நிகழ்த்தப்ப கின்ற .  

 கார்+அைட = காரைட. கார்அரிசியில் ெசய்த அைட பைடத்  வழிப வதால் காரைடயான் ேநான்  என 
அைழக்கப்ப கிற .  "உ காத ெவண்ைண ம் ஓரைட ம் நான் ற்ேறன் ம க்காமல் எனக்கு மாங்கல்யம் தா" 
என்  மன கி ேவண்டி பிரசாதத்ைத உண்பார்கள். 
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