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கார்திைக மாதம், விேராதி வ டம் சுப

கூர்த்த நாடகள் மற் ம் சிறப் நாட்கள்

Auspicious Dates based on Drik-Vakya Panchangam, Karthigai - Virothi Varusham (Nov 2009 – Dec 2009)

கார்திைக மாத பிறப் :
ெசன்ைனயில் ஐப்பசி மாதம் இ தி நாள் 16.11.2009 திங்கள் அன் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்னர் சூரியன் வி ச்சிக
ராசியில் பிரேவசிக்கிறார். எனேவ ம நாள் 17.11.2009 ெசவ்வாய் கார்திைக தல் ேததி என கணணம் ெசய்யப்ப கிற
கார்திைக மாதப்பிறப் ம் சித்தாந்த ைறக ம்
ஆரியபட்டீயம் சித்தாந்தம் 30:40 (மாைல 6:24 மணி) அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசியில் பிரேவசம் ஆதாவ கார்திைக
மாதபிறப்
வர சி சித்தாந்தம்: 30:49 (மாைல 6:28 மணி) அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசியில் பிரேவசம் ஆதாவ கார்திைக மாதபிறப்
சுத்த தி க்கணிதப்படி (அறிவியல் ர்வமாக) 16.11.2009 திங்கள் அன் பகல் 11:09 மணிஅளவில் வி ச்சிக ராசியில் சூரியன்
பிரேவசிக்கிறார் எனேவ அன் தான் கார்திைக மாதம் தல் ேததி ஆகும் ஆனால் தமிழகத்தில் மாதப்பிறப்பிைன சுத்த
தி க்கணிதப்படி கணக்கி வதில்ைல மாறாக வாக்கிய ைறப்படி மற் ம் ஆரியசித்தாந்தம் அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்ப கிற
என்ப தான் உண்ைம.(வாசன் தி க்கணிதப்பஞ்சாங்கத்தில்கூட இப்படித்தான்)
சூரியன் மைற மாதப்பிறப்பிைன கணக்கி வதில் மிக க்கிய பங்கு வகிக்கிற எனேவ சூரிய அஸ்தமனத்தின் அடிப்பைடயில்
வாக்கிய, ஆரியபட்டீயம் ைறப்படி 17.11.2009 அன் தான் கார்திைக மாதபிறப் ஆகும். தமிழகத்ைத ெபா த்தமட்டில் தஞ்ைச,
தி ச்சி, ஆற்கா , ெசன்ைன நகரங்களின் அடிப்பைடயிேலேய பஞ்சாங்கம் ெவளியி வதால் 17.11.2009 ெசவ்வாய் அன் தான்
கார்த்திைக மாத தல் ேததி ஆகும்.
16.11.2009 திங்கள் அன்

ெசன்ைன சூரிய உதயம் 6:08, சூரிய அஸ்தமனம்: மாைல 5:39(சூரியனின் ைமயப் ள்ளி)

ேகரளாவில் மைலயாள மாதப்பிறப் கணக்கீ ஒ நாளில் சூரிய உதயம்
தல் சூரிய அஸ்தமனம் வைர உள்ள காலத்தில் 3ல்
5பாகத்தின் உள் காலத்தில் (சுமார் மதியம் 1:12 மணி) சூரியன்அ த்த இராசியில் பிரேவசிக்கும் காலம் மாதப்பிறப் ஆகும் எனேவ
ஒ நாள் ன்னதாக ேகரளாவில் கார்திைக மாதம் பிறக்கும். ேகரளாவில் தி க்கணித ைற பரவலாக பயண்ப த்தப்ப கிற

English Date: Monday 16 November 2009 Malayalam Date: Vrishchikam 1, Kollam 1185
சபரிமைலக்கு மாைல ேபா பவர்கள் (தமிழ் நாட்டில் உள்ளவர்கள்) ஐப்பசி மாதம் கைடசி நாள் அன்
மாைல 7 மணி அளவில் மாைல ேபாடலாம் (தமிழ் மாத ம் பிறந் வி ம்)
மண்டல ைஜ மேஹாச்சவம் காலம் Mandalapooja Maholsavam 15-11-2009 to 26-12-2009
மண்டல ைஜ Mandalapooja 26-12-2009, Thirunada Opens 30-12-2009
மகரவிளக்கு Makaravilakku 14-01-2010
http://www.sabarimala.org.in

கார்திைக மாத நல்ல நாட்கள் Auspicious Dates
Wednesday, 18.11.2009 தன்
Morning 6 to 7:30 only - Ganapathi homam, Wedding, Ear piercing, Holy hair offering
காைல 6 -7½ நன்
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், கா குத்தல், தி
டி இறக்கம்(ெமாட்ைட அடித்தல்)
Thursday, 19.11.2009 வியாழன்
(From 9 am to whole day), காைல 9 மணி ேமல் நாள்
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் All ceremony

வ ம் நன்

Friday, 20.11.2009 ெவள்ளி
Early morning to 10:30 am
அதிகாைல தல் காைல 10½ நன் , அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம்
ச ர்த்தி - அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமம் நன்
Sunday, 22.11.2009 ஞாயி
வ ம் நன் , அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் Whole day - All ceremony
Monday, 23.11.2009 திங்கள் (ஒ சிலர் இந்த நாைள கரிநாள் என் கூ வர் )
வ ம் நன் whole days, அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் All ceremony

வாஸ் நாள் கார்திைக 8ஆம் மாதம் ேததி Vastu Date 24 Nov 2009 Tueday
வாஸ் ேநரம்: காைல 10:12 மணி தல் காைல 11:42 மணி வைர Vastu time: from 10:12 to 11:42am
அ த்த வாஸ்

நாள் Next Vastu date: 25 Jan 2010 திங்கள் கிழைம (ைதமாதம் 12ஆம் ேததி)

Friday, 27.11.2009 ெவள்ளி
Whole day - All ceremony
வ ம் நன் - அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக

ம்

Sunday, 29.11.2009 ஞாயி
Whole day - All ceremony
வ ம் நன் - அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக

ம்

Wednesday, 2.12.2009 தன்
காைல 11 மணி வைர நன் Upto 11 am
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் All ceremony
Saturday, 5.12.2009 சனிக்கிழைம
சங்கடஹர ச ர்த்தி, அதிகாைல மற் ம் மாைலயில் கணபதி ேஹாமம் நன்
Sankadahara Chathurthy , Ganapathi homam at early morning and evening
Sunday, 6.12.2009 ஞாயி
Whole day - All ceremony
வ ம் நன் - அைனத்

சுப நிகழ்ச்சிக

ம்

Monday, 7.12.2009 திங்கள்
மதியம் 2 மணிவைர நன் Up to 2pm
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் மற் ம் நவக்கிரக சாந்தி ேஹாமம் நன்
Best day for : Ganapathi homam and Navagrha homam at early morning
Thursday, 10.12.2009 வியாழன்
மாைல மட் ம் Evening only - Betrothal and Puberty ceremony
நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா
Friday, 11.12.2009 ெவள்ளி
Whole day - All ceremony
வ ம் நன் - அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக

ம்

Saturday, 12.12.2009 சனிக்கிழைம
(ஏகாதசி திதி) Ekadasi thithi
Ekadasi falling on Saturday is very auspicious for lord Vishnu, the best day for performing Sudarsana and
danvanthari homam. சனிக்கிழைமயில் வ ம் ஏகாதசி மிக ம் சிறப்பான அன் அதிகாைலயில் சுதர்ஸன,
தன்வந்தரி ேஹாமம் ெசய்ய நல்லநாள்
Sunday, 13.12.2009 ஞாயி
காைல 11 மணி மட் ம் Up to 11am
அைனத் சுப நிகழ்ச்சிக ம் , All ceremony

Monday, 14.12.2009 திங்கள்
மாைல மட் ம் evening only

நிச்சிய தாம் லம், மஞ்சள் நீராட்

விழா

கரிநாள்: 23.11.2009(கார்திைக தல் ேசாம வாரம், கணக்கில் ெகாள்ளேவண்டாம்), 26.11.2009, 3.12.2009
வாஸ் நாள்: 24.11.2009 ெசவ்வாய்
ச ர்த்தி: 20.11.2009, 5.12.2009
சஷ்டி: 22.11.2009, 7.12.2009
ஏகாதசி: 28.11.2009, 12.12.2009
பிரேதாஷம்: 29.11.2009, 13.12, 2009
எதிர்வ ம் சுபநாட்கள் (குறியிட்டைவ தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கியம்)
இந்த ேததிகைள தினசரி நாள்காட்டி டன் ஒப்பிடேவண்டாம்

கார்த்திைக (விேராதி வ டம்)
தமிழ் ஆங்கிலம்
கிழைம

பிைற

திதி

நட்சத்திரம்

Á 02
Á 03
Á 04
Á 06
07
11
13
20
25
27

சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண

திைய
தி திைய
ச ர்த்தி
சஷ்டி
ஷஷ்டி
தசமி
த்வா
பஞ்ச
தசமி
த்வா

மார்கழி (விேராதி வ டம்)
05 20.12.2009 ஞாயி
12 27.12.2009 ஞாயி
15 30.12.2009 தன்
22 06.01.2009 தன்
23 07.01.2010 வியா
Á 27 11.01.2010 திங்கள்

சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண

ைத (விேராதி வ டம்)
Á 04 17.01.2010
05 18.01.2010
08 21.01.2010
09 22.01.2010
Á 14 27.01.2010
22 04.02.2010
23 05.02.2010
30 12.02.2010

சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண

18.11.2009
19.11.2009
20.11.2009
22.11.2009
23.11.2009
27.11.2009
29.11.2009
06.12.2009
11.12.2009
13.12.2009

கரிநாட்கள்:

தன்
வியாழன்
ெவள்ளி
ஞாயி
திங்
ெவள்
ஞாயி
ஞாயி
ெவள்
ஞாயி

ஞாயி
திங்
வியா
ெவள்
தன்
வியா
ெவள்
ெவள்

கார்திைக:1, 10, 17

ேயாகம்

லக்னம்

ேநரம்

அ

ஷம்
லம்
லம்
உத்திராடம்
தி ஓ
உத்திரட்
அச்வினி
சம்
ஹஸ்தம்
ஸ்வாதி

சி
சி
அ
அ
அ
சி
சி
சி
அ
சி

வி ்ச்சி
த சு
த சு
த சு
த ஸ்
வ் ச்சி
த ஸ்
த ஸ்
மகரம்
கும்பம்

06.00-07.30
09.00-10.30
07.30-09.00
07.30-09.00
09.00-10.00
06.30-07.30
08.00-09.30
07.30-09.00
09.00-10.30
11.00-12.00

ச ர்த்தி
தசமி
ச ர்தசி
ஷஷ்டி
ஸப்த
ஏகாதசி

தி ஓ
அச்வினி
ேராஹிணி
உத்திரம்
ஹஸ்தம்
அ ஷம்

அ
சி
சி
அ
சி
சி

த ஸ்
த ஸ்
மகரம்
மீனம்
கும்பம்
மகரம்

07.00-08.00
06.30-07.30
08.00-09.30
11.00-12.00
09.30-10.30
06.00-07.30

திைய
த் தீ
ஷஷ்டி
ஸப்தமி
வாதசி
ஷஷ்டி
ஸப்த
சசி

தி ேவாணம்
அவிட்டம்
உத்திரட்
ேரவதி
மி கசீரிடம்
சித்திைர
ஸ்வாதி
உத்திரா

அ
சி
சி
அ
சி
அ
சி
சி

கும்பம்
கும்பம்
கும்பம்
மகரம்
மகரம்
கும்பம்
கும்பம்
கும்பம்

07.30-09.00
09.00-10.00
08.30-10.00
07.00-08.00
06.00-07.30
07.30-09.00
07.30-09.00
07.00-08.30

மார்கழி: 6, 9, 11

ைத:1, 2, 3, 11, 17

a Please Send Email to me (prohithar@gmail.com) if you find mistake(s) in this document and also your valuable comments a
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