
 

ஸ்ரீேகாகுலாஷ்டமி - ஸ்ரீெஜயந்தி -2013 
வழிபா  நாள் விளக்கம் 

 

தன் கிழைம 12 ஆவணி, 28.8.2013  ெஜன்மாஷ்டமி, ேகாகுலாஷ்டமி, கி ஷ்ணாஷ்டமி  

தன் கிழைம 12 ஆவணி, 28.8.2013  ஸ்ரீஜயந்தி  

தன் கிழைம 12 ஆவணி, 28.8.2013   னித்ரய ஸ்ரீஜயந்தி(ைவகானாஸம்) 

வியாழன் கிழைம 13 ஆவணி, 29.8.2013  ஸ்ரீஜயந்தி(பாஞ்சாரத்திரம்) 
 

 இவ்வாண்  ஆவணி 12ம் நாள்(28.8.2013) தன் கிழைம அன்  கி ஷ்ண ஜயந்தி ர்ணமாக 
வ கிற . ஃ யாெதனில் அஷ்டமி திதி, ேராகினி நட்சத்திரம், ஹர்ஷண ேயாகம், நள்ளிர , சந்திர 
உதயம், ாிஷப லக்னம் என அைனத்  அம்ஸங்க டன்  ேசர்ந்  வ வ  மிக ம் சாியான ஸ்ரீஜயந்தி 
நாளாகும். இ  பல ஆண் க க்கு ஒ  ைற மட் ேம அாிதாக ஏற்ப ம். இ ேவ கி ஷ்ணர் 
பிறப்பின் காலசூழ டன் ஒத் ப்ேபாகும் நிைலயாகும்.  இந்நாள் ர்ண கி ஷ்ண ஸ்ரீஜயந்தி , 
ேகாகுலாஷ்டமி, ைவகானஸ ஜயந்தி என அைழக்கப்ப ம்  
  பாஞ்சாரத்திர ஸ்ரீஜயந்தி:  கி த்திைக ேவைத இ ப்பதால் பாஞ்சாரத்திர ைறயில் ம நாள் 
29.8.2013 வியாழன் அன்  ஸ்ரீஜயந்தி. 
 

குறிப் : இந்த விேசஷ சூழல் ெதன்கிழக்கு ஆசியாவில் சிங்கப் ர், மேலசியா, இந்ேதாேனஷியா வங்கி, ேமற்கு 
ஆசியாவில் கி ஷ்ணரின் காலடி மண்பட்ட காந்தாரம்(கந்தகார்-ஆப்கானிஸ்தான்) வைர மட் ேம நிக ம் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . (சந்திர தரிசனம் மட் ம் சில இடங்களில் மா பா ம்) 

 
விரத நிர்ணய சூத்திரம் 

ேகாகுலாஷ்டமி, கி ஷ்ணாஷ்டமி சூத்திரம் 
 ேகாகுலாஷ்டமி (கி ஷ்ணாஷ்டமி) விரதம் ேவ  ஸ்ரீ ெஜயந்தி ேவ  
 ேகாகுலாஷ்டமி (கி ஷ்ணாஷ்டமி) விரதம் சந்திர மாதமான சிராவண பகுள அஷ்டமி திதிேய பிரதானம் 
 அஷ்டமி நள்ளிரவில் வியாபித்தி ப்ப  மிக க்கியம் 
 இந்த ேகாகுலாஷ்டமி (கி ஷ்ணாஷ்டமி) விரதம் ஆடி (கடகம்) அல்ல  ஆவணி(சிம்மம்) மாதத்தில் வ ம் 
 ஆவணியில் வ ம் ெபா  ஸ்ரீ ெஜயந்தி டன் ேசர்ந்  அல்ல  ன்னாள் அல்ல  பின்னாளில் வ ம் 
 

ஸ்ரீ ெஜயந்தி சூத்திரம் 
 அஷ்டமி திதி, ேராகினி நட்சத்திரம், ஹர்ஷண ேயாகம், ரிஷப லக்னம் ேசர்க்ைக மிக க்கியம் 
 சந்திர மாதமான சிராவண மாதத்தில் அல்ல  பாத்ரபத மாதத்தில் வ ம் 
 சிராவண மாதத்திற்கு அதிக க்கியத் வம் ஆயி ம் சிராவண மாதத்தில் அஷ்டமி ேராகினி ேசர்க்ைக இல்ைல எனில் பாத்ரபத 
 மாத்தில் ெசய்யலாம் 
 சூரியன் நிற்கும் சிம்ம மாஸம் (ஆவணி) தவிர கடகம்(ஆடி), கன்னி( ரட்டாசி) மாதங்களில் ெசய்யக்கூடா . 
 சிராவண மாதத்தில் அல்ல  பாத்ரபத மாதத்தில் அஷ்டமி, ேராகினி ேசர்க்ைக இல்ைல எனில் அந்த வ டம் ஸ்ரீ ெஜயந்தி இல்ைல ! 
 

ைவகானஸ ஸ்ரீ ெஜயந்தி சூத்திரம் 
 ஸ்ரீ ெஜயந்தி சூத்திரம் இதற்கு ெபா ந் ம் ஆயி ம் 
 ேராகினிக்கு கார்திைக ெதாடர் , அஷ்டமிக்கு சப்தமியின் ெதாடர்  இ க்கக்கூடா . 
  

பாஞ்சாரத்திர ஸ்ரீ ெஜயந்தி சூத்திரம் 
 ேராகினிக்கு கார்திைக ெதாடர் , அஷ்டமிக்கு சப்தமியின் ெதாடர்  இல்ைலெயனில் மிக ம் விேசஷம் 
 அஷ்டமி டி  கால ம், ேராகினி டி  கால ம் உதயத்தில் இரண்  நாழிைக இ ப்பின் அன்  தான் ஸ்ரீ கி ஷ்ண ெஜயந்தி 
 (ஸ்ரீ ைவஷ்ணவ ெஜயந்தி) ஆகும் 

 
ஸ்ரீ தணிைக பஞ்சாங்கம் - பா  சரவண சர்மா 
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ஸ்ரீ கி ஷ்ணார்பணம் 


