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Iyppaci Month (Kara Varsham 2011) Auspicious Dates
ஐப்பசி மாதம் (கர வ ஷம்2011) சுபம் ெசய்திட உகந்த நாட்கள்
 ஐப்பசி மாத பிறப் :

தி க்கணிதப்படி:
வாக்கியப்படி:

17.10.2011 திங்கள் அன் இர 11:46 மணி அளவில் சூரியன் லாராசி பிரேவசம்
18.10.2011 ெசவ்வாய் அன் காைல 9:06 மணி அளவில் சூரியன் லாராசி பிரேவசம்.

தி க்கணிதப்படி:
வாக்கியப்படி:

16.11.2011 தன் அன் இர 23:35 மணி அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்
17.11.2011 வியாழன் அன் காைல 6:49 மணி அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்

 கார்திைக மாத பிறப்

தீபாவளி: (26.10.2011)
 நரக ச ர்தசி & தீபாவளி சூத்திரம்
“ஆஸ்வீஜ மாஸ பகுள ச ர்தசி, இராத்திரி ச ர்த்த ஜாம கால ச ர்தசி வியாபிதம்”
சந்திரமாதமான ஐப்பசி மாதத்தில் ேதய்பிைற ச ர்தசி திதி என்
இர ப்ெபா
4வ
ஜாமத்தில்
வியாபித் ள்ளேதா அன் நரகச ர்தசி , அந்த ேநரம் ச ர்தசி ஸ்நானம், அ த்த நாள் தீபாவளி பண்டிைக.
ேமற்படி விதிப்படி இவ்வ டம் ஐப்பசி மாதம் 9ம் ேததி தன்கிழைம அன் சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர் 5:16
தான்
வைர மற் ம் 4வ ஜாமத்தில் (இர 1:20 தல் அதிகாைல 3:39 வைர) ச ர்தசி திதி உள்ளதால் அப்ெபா
நரக ச ர்தசி குளியல் ெசய்ய உகந்த காலம் ஆகும்.
 இவ்வ ட தீபாவளி அன்

நரகச ர்தசி குளியல் ேநரம் அறிய

சூரிய மைற : 18:24 ம நாள் சூரிய உதயம்: 5:58 (ெசன்ைன)
ெமாத்த இர காலம் = சூரிய மைற
தல் உதயம் வைர உள்ள காலம்
எளிதாக கணிக்கிட உதயத் டன் 24ஐ ேசர்த்தால்(5:58 + 24) = 29:58 - 18:24(அஸ்தமனம்) =11மணி 34 நிமிடம்
11:34 மணிைய 5 பங்காக பிரிக்க 2மணி 18நிமிடம் 48விநாடி வ ம்
இதில் 4வ பாகம் இர 1:20 தல் 3:39 வைர உள்ள காலம் ஆகும் இந்த காலத்தில் ச ர்தசி திதி இ ப்பதால் 26.10.2011 அன்
அதிகாைலதான் நரகச ர்தசி குளியல் ஆகும். பின்னர் தீபாவளி தி நாள்

 ஜாமம் ஒர் விளக்கம்

ஜாமம் என்ப ஒ நாைள 10 பங்காக பிரித் கணக்கி வதாகும்.
இதில் பகல் மற் ம் இர ப்ெபா
தலா 5 பங்காகும்
இர ஜாமப்ெபா
என்ப சூரிய அஸ்தமனம் தல் சூரிய உதயம் வைர உள்ள காலம்
சமகாலத்தில் ஒ ஜாமம் என்ப சராசரியாக 2மணி 24 நிமிடங்களாக இ க்கும்,
குளிர் காலத்தில் இர ஜாமம் கூ தலாக இ க்கும். ெவயில் காலங்களில் பகல் ஜாமம் கூ தலாக இ க்கும்
சில ேகாழிகள் ஜாம ேநரத்தில் கூ ம் இைத ஜாமக்ேகாழிகள் என் அைழப்பார்கள். இக்ேகாழி கிராமத் கடிகாரம்
சிவராத்திரி அன் ேகாயில்களில் ஜாமம் அடிப்பைடயிேலேய வழிபா நைடெப ம்

 தீபாவளி பைடயல்:
தீபாவளி அமாவாைச அன் வ வதால் அன்
ன்ேனார் நிைனவாக ெசய் ம் பைடயல் வழிபா
தீபாவளிக்கு ன்னர் இைறவனடி ேசர்ந்த நம
ன்ேனார் நிைனவாக வழிப வேத தீபாவளி பைடயல்

இவ்வாண்

தீபாவளி பைடய க்கு உகந்த நாட்கள்:

ெசய்ய இயலா

எனேவ

4 ஐப்பசி ெவள்ளி 21.10.2011 நவமி திதி
6 ஐப்பசி ஞாயி 23.10.2011 ஏகாதசி திதி

மகிழ்ச்சியான தீபாவளி அன் ஆதரவற்ேறார் இல்ல குழந்ைதக
உதவி ெசய் அவர்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற் ங்கள்.

க்கு

 தன்வந்திரி ெஜயந்தி : 24.10.2011 ேநாய் நீங்க - உடல் நலம் விளங்க வழிபா
திங்கள் 24.10.2011 அன் தன்வந்தரி ெஜயந்தி ஆகும். அன்ைறய தினம் தன்வந்திரி வழிபா , ேஹாமங்கள்
ெசய்வ நீண்ட நாள் ேநாய் நீங்க ம், ேநாய் வராமல் இ க்க ம் வழிபட உகந்த நாள்
தன்வந்தரி ேகாயில் இல்லாத ஊர்களில் தி மாைல வழிபட்டா ம் பலன் கிைடக்கும். தங்க க்காக மட் ம்
இன்றி உற்றார், உறவினர், நன்பர்க க்காக ம் அன் தன்வந்தரி வழிபா ெசய் அேராக்கியமாக இ க்க
பிரார்தைன ெசய் ங்கள்:
அன் அ கில் உள்ள அரசு ம த் வமைனக்கு ெசன் ேநாயில் இ க்கும் ஏைழக க்கு ம ந் வாங்கி
த வ , உண வாங்கித வ , ேபார்ைவ த வ ேபான்ற தர்மங்கைள ெசய் ங்கள்.
த ன் கி ர க ம் ச ந் தி ர னா ல் ம ைற ம் வா ன வி ய ல் நி க ழ்
நி சிலாந்

தல் மேலசியா வைர உள்ள நா களில் இ

- 2 8 . 1 0 . 2 0 1 1 அ தி கா ைல

ெதரி ம். இந்தியாவில் ெதரியா

 ஸ்கந்த ஷஷ்டி - சூரசம்ஹாரம் - இவ்வாண் கந்த (கக்ல) சஷ்டி திதி
இரண் தினங்களி ம் உள்ள
வாக்கிய ைறப்படி: 31.10.2011 திங்கள் மாைல 4:46
தல்
ம நாள் ெசவ்வாய் 1.11.2011 மாைல 3:48 வைர உள்ள
தி க்ணித ைறப்படி: 31.10.2011 திங்கள் காைல 11:03
தல்
ம நாள் ெசவ்வாய் 1.11.2011 காைல 10:06 வைர உள்ள
சஷ்டி திதி 31.10.2011 திங்கள் மாைலயில் சூரிய அஸ்தமனத்தில் சந்திேராதய காலத்தில் வியாபித்தி ப்பதால் தி ச்சந் ரில் கந்தசஷ்டி
சூரசம்ஹாரம் நைடெப ம்.
சாஸ்திரப்படி சஷ்டி விரதம், சஷ்டி ைஜ ெசவ்வாய் 1.11.2011 அன் தான் கைடபிடிக்க ேவண் ம்.
இல்லங்களி ம் ெசவ்வாய் 1.11.2011 அன் தான் கந்தசஷ்டி வழிபடேவண் ம்.
Û»Û»Û»Û »» வானியல் நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »» Û»Û»Û»Û
October day Hour
17 1 நிலா மீ வடநிைல Moon furthest North (22.7)
22 14 மகம் சந்திரன் அ கில் Regulus 5.4N of Moon
26 5 சித்திைர சந்திரன் அ கில் Spica 1.9N of Moon
26 12 சந்திரன் அன்ைம நிைல Moon at perigee
26 19
நில NEW MOON
28 2 தன் சந்திரனால் மைற Mercury 0.3N of Moon Occn
28 4 சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில் Venus 1.9N of Moon
29 1 கு - மி- சூரியன் ேநர்ேகாட்டில் Jupiter at opposition
29 6 ேகட்ைட சந்திரன் அ கில் Antares 4.0S of Moon
29 20 சந்திரன் மீெதன்நிைல Moon furthest South (-22.7)

November day Hour
8 12 சந்திரன் ெதாைலநிைல Moon at apogee
9 15 கு சந்திரன் அ கில் Jupiter 4.8S of Moon
10 8 சுக்கிரன் Venus 3.9N of Antares
10 12 தன் ேகட்ைட அ கில் Mercury 1.9N of Antares
10 20
நில FULL MOON
11 4 ெசவ்வாய் அ கில் மகம் நட்சத்திரம் Mars 1.3N of Regulus
12 15 ேராஹினி அ கில் சந்திரன் Aldebaran 5.9S of Moon
13 7 நிலா மீ வடநிைல Moon furthest North (22.6)
14 3 தன் அதிகபட்ச உயர் நிைல Mercury greatest elong E(23)

 ஐப்பசி மாத விேசஷங்கள்:
Û சுக்ல சஷ்டி: திங்கள் 31.10.2011 மாைல சூரசம்ஹாரம் & ெசவ்வாய் 1.11.2011
Û கி த்திைக: ெவள்ளி 11.11.2011
Û அமாவாைச: தன் 26.10.2011(தீபாவளி, ேகதார ெகௗரி விரதம்)
Û சுக்கில ச ர்த்தி: ஞாயி 30.10.2011
Û சங்கடஹர ச ர்த்தி: திங்கள் 14.11.2011
Û ஏகாதசி: ஞாயி 23.10.2011, ஞாயி 6.11.2011 Û பிரேதாஷம்: திங்கள் 24.10.2011, ெசவ்வாய் 8.11.2011
Û சிவராத்திரி: ெசவ்வாய் 25.10.2011
Û ெபௗர்ணமி: வியாழன் 10.11.2011 (அன்னாபிேஷகம்)

ஐப்பசி மாத சுப நாட்கள்
ஐப்பசி 2 தன் 19.10.2011
காைல 9 மணிக்கு ேமல் இர

9 மணி வைர நன் , அைனத்

சுபமங்க

இங்கு தரப்பட் ள்ள சுபநாட்கள்
ெபா வானைவ தங்க க்கு
ெபா த்தமானதா என்பைத கு ம்ப
ேஜாதிடரிடம் ஆேலாசிக்க ம்

ம் ெசய்யலாம்

ஐப்பசி 6 ஞாயி 23.10.2011
அதிகாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் சூரிய உதயம் ன்னதாக 6 மணிக்கு ன்னர் மட் ம் நன்
கிரஹப்பிரேவசம், நவக்கிரக ேஹாமம் ,கணபதி ேஹாமம் ெசய்தி ட உகந்த ேநரம்.
ஐப்பசி 7 திங்கள் 24.10.2011 ஸ்ரீ தன்வந்திரி ெஜயந்தி
காைல 6:20 மணி தல் நாள்
வ ம் நன்
ேநாய் நீங்கி நலம் ெபற தன்வந்தரி ைஜ, ேஹாமம் ெசய்திட மிக ம் உகந்த நாள், அைனத்

சுபங்க

ஐப்பசி 9 தன் 26.10.2011 தீபாவளி, ேகதார ெகௗரி விரதம், சர்வ அமாவாைச
தீபாவளி
தைலக்குளியல் ேநரம்: காைல 3 மணிக்கு ேமல் 5 மணிக்கு ன்னர் நன்
ேகதார ெகௗரி விரதம் வழிபா ேநரம்:
» காைல 9 தல் 9:48 வைர » மாைல 3:30 தல் 5 மணி வைர » இர

7 மணிக்கு ேமல் 9 மணி வைர

ஐப்பசி 11 ெவள்ளி 28.10.2011 வாஸ் நாள்
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் நன்
நிச்சிய தாம் லம், நாட்டிய அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட்

ம் ெசய்யலாம்.

விழா, தி மண வரேவற்ப் , சீமந்தம் ெசய்திட நன்

வாஸ் ேநரம் (2 நாழிைக = 48 நிமிடம்)
வாஸ் ேநரம் வக்கம் = (சூரிய உதயம் 6:02 +48) = காைல 6:50 வாஸ் ேநரம் டி = (வாஸ் ேநர வக்கம் + 1:30 மணி ) = காைல 8:20
க்கியமான கட்டம்
= (வாஸ் ெமாத்த ேநரம் / 5 ) U 3 + வாஸ் ேநர வக்கம் = 90/5 = 18 நிமிடம்
18 நிமிடம் U 3 = 54 நிமிடம்.
6:50 + 54 = காைல 7:44 மணி தல் காைல 8:20 மணி வைர( க்கியமான கட்டம்)
» ேநரம் ெசன்ைனக்கும் அதன் சுற்

யம

வதிைய : இன்

வட்டராத்திற்கும் ெபா ந் ம். » சூரிய உதய கணக்கீட்டில் உள்ள ெவவ்ேவ

சேகாதரிகள், சேகாதரர்கைள சந்தித்

ைறகளால் 3 நிமிட ேவ பா

ஆசி ெபற்றால் ஆ ள் வி த்தியைட ம்

ஐப்பசி 13 ஞாயி 30.10.2011
»அதிகாைல 4:30 தல் காைல 6 மணி வைர நன் . கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
»மதியம் 1:30 மணிக்கு ேமல் இர வைர நன்
நிச்சிய தாம் லம், நாட்டிய அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட் விழா, தி மண வரேவற்ப் , சீமந்தம் ெசய்திட நன்
ஐப்பசி 14 திங்கள் 31.10.2011 - கந்த சஷ்டி
அதிகாைல தல் மாைல 4 மணி வைர நன் . அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

இ க்கும்.

ஐப்பசி 16 தன் 2.11.2011
விடியற்காைல தல் மாைல 3 மணி வைர நன் . அைனத்
ஐப்பசி 18 ெவள்ளி 4.11.2011
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் நன் .
நிச்சிய தாம் லம், நாட்டிய அரங்ேகற்றம், மஞ்சள் நீராட்
ஐப்பசி 21 திங்கள் 7.11.2011
சுபநாள்- நாள்
வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

விழா, தி மண வரேவற்ப் , சீமந்தம் ெசய்திட நன்

ம் ெசய்யலாம்

ஐப்பசி 23 தன் 9.11.2011
அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமம், பரிகார ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்திட உகந்த நாள்.
சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர் மட் ம் ெசய்ய ம்
ஐப்பசி 27 ஞாயி 13.112011
நாள்
வ ம் நன் . அைனத்

தி க்கணிதப்படி

சுபங்க

சனிப்ெபயர்ச்சி

ம் ெசய்யலாம்

இந்திய ேநரப்படி 15.11.2011 ெசவ்வாய்
காைல 10:12 மணி அளவில்
சனிக்கிரகம் லா இராசியில் பிரேவசம்

ஐப்பசி 28 திங்கள் 14.11.2011
சுப நாள். அதிகாைல தல் மதியம் 12 மணி வைர நன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
ஐப்பசி 30 தன் 16.11.2011
சுப நாள். அதிகாைல தல் நாள்
 மாைல ேநர சுப நாட்கள்

வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

(மாைல 6 - 7:30 என்கிற நிைலயில்) - நிச்சிய தாம் லம், சீமந்தம், தி மண வரேவற்ப் , மஞ்சள் நீராட்

தன்
19.10.2011
ெவள்ளி 04.11.2011

திங்கள்
திஙகள்

24.10.2011
07.11.2011

ெவள்ளி 28.10.2011
ஞாயி
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 கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட
தன்
19.10.2011
திங்கள் 31.10.2011
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திங்கள் 24.10.2011
திங்கள் 07.11.2011
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தன்
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ஞாயி
திங்கள்
தன்

ஞாயி
தன்

30.10.2011
16.11.2011

விழா, நடன அரங்ேகற்றம்

13.11.2011
14.11.2011
16.11.2011

 ஐப்பசி மாதம் கர வ டம்
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19.10.2011
24.10.2011
31.10.2011
02.11.2011
07.11.2011
13.11.2011
14.11.2011
16.11.2011

ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

சப்தமி
வாதசி
பஞ்சமி
சப்தமி
வாதசி
தி திைய
தி +ச
பஞ்+சஷ்டி

னர் ச
உத்திரம்
லம்
உத்திராட
உத்திரட்
ேராகிணி
மி கசீரி
னர் சம்

சித்த
சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
அமிர்
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தி திைய
சஷ்டி
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தசமி
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உத்திரம்
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சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
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அமிர்
சித்த
சித்த

6.00 – 7.30
6.00 – 7.30
7.30 – 9.00
4.00 – 5.30
7.30 – 9.00
6.30 – 7.30
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வி ட்சி
வி ட்சி
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லாம்
த சு
வி ட்சி
த சு
த சு

தன்
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திங்கள்
தன்
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வி ட்சி
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வி ட்சி
வி ட்சி

 கார்த்திைக மாதம் கர வ டம்
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தணிைக பஞ்சாங்கம் பா சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com
எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
தங்கள் க த் க்கள் வரேவற்கப்ப கிற
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