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Karthigai Month (Kara Varsham 2011) Auspicious Dates
மாதம் (கர வ ஷம்2011) சுபம் ெசய்திட உகந்த நாட்கள்
 கார்திைக மாத பிறப்
தி க்கணிதம் : 16.11.2011 தன் அன் இர 23:35 மணி அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்.
வாக்கியப்படி : 17.11.2011 வியாழன் அன் காைல 6:49 மணி அளவில் சூரியன் வி ச்சிக ராசி பிரேவசம்.
 மார்கழி மாத பிறப்
தி க்கணிதப்படி : 16.12.2011 ெவள்ளி மதியம் 2:14 மணி அளவில் சூரியன் த ர் ராசி பிரேவசம்.
வாக்கியப்படி : 16.12.2011 ெவள்ளி இர 7:16 மணி அளவில் சூரியன் த ர் ராசி பிரேவசம்.


கார்திைக தீபம் : பரணி தீபம்: தன் 7.12.2011(மாைலயில் சந்திர உதயத்தில் பரணி நட்சத்திரம் உள்ள
தி வண்ணாமைல தீபம்: வியாழன் 8.12.2011
ைவகானாஸ, பாஞ்சரத்திர, ஸர்வாலய தீபம் சனி 10.12.2011
இல்லங்களில் சனி 10.12.2011 அன் சந்திர கிரஹணம் மாைல 6:13 தல் இர 9:17 வைர உள்ள எனேவ
மாைல 6:13 ன்னர் தீபம் ஏற்றி வழிபட ம்(சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் நிக ம் சந்திரகிரஹணம்
அ ஷ்டானத்தில் இல்ைல).


கார்திைக மாத சுபநாட்கள்(கர வ ஷம், த

ணாயனம், சரத்

(கூ திர் காலம்)

கார்திைக 4 ஞாயி 20.11.2011
மதியம் 3:30 மணிக்கு ேமல் நன்
சிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நீராட் விழா நடத்திடல் நன்
கார்திைக 5 திங்கள் 21.11.2011
அதிகாைல 4:30 தல் நாள்
வ ம் நன் . சுபநாள்.
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
(குறிப் : இ

சாந்திரமான கார்தீக சுத்த

தல் வாரம் அல்ல எனேவ கரிநாள் அல்ல)

கார்திைக 7 தன் 23.11.2011
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . அைனத்

சுபங்க

ம் ெசய்யலாம்

கார்திைக 8 வியாழன் 24.11.2011 zஅமாவாைச
வாஸ் நாள்: ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.12
வாஸ் ேநரம்: காைல 10:12 மணி தல் காைல 11:42 மணி வைர
க்கியமான ேநரம்: காைல 11:08 தல் காைல 11:42 வைர
குறிப் : மீன ராசிக்காரர்க க்கு அன் ெபா த்தமற்ற நாள்
கார்திைக 9 ெவள்ளி 25.11.2011 சூரிய கிரகணம் (இந்தியாவில் ெதரியா )
ெதன்ஆப்ரிக்கா, அண்டார்டிகா, தாஸ்மானியா,
நி சிலாந் மற் ம் ெதன்
வம் ஆகிய பகுதிகளில் ெதரி ம்.
கார்திைக 11 ஞாயி 27.11.2011
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் .
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

மாைல ேநர சுபநாட்கள்
(இர

6 - 8 மணி)

நிச்சியதாம் லம், மஞ்சள் நிராட் விழா
நடனஅரங்ேகற்றம் ெசய்திட

கார்திைக 12 திங்கள் 28.11.2011 - சுக்ல ச ர்த்தி
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன்
கார்திைக 14 தன் 30.11.2011
அதிகாைல தல் இர 8 மணி வைர நன்
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்
கார்திைக 15 வியாழன் 1.12.2011 அதிகாைல தல் நாள்
சுப நாள். அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்

தி வண்ணாமைல தீபம்

வ ம் நன்

20.11.2011 ஞாயி
23.11.2011 தன்
27.11.2011 ஞாயி
30.11.2011 தன்
01.12.2011 வியாழன்
04.12.2011 ஞாயி
14.12.2011 தன்

கார்திைக 18 ஞாயி 4.12.2011
காைல 6:30 மணிக்கு ேமல் நாள்

வ ம் நன் , அைனத்

கார்திைக 19 திங்கள் 5.12.2011 சுபநாள்
அதிகாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் உதயத்திற்கு (6மணிக்கு)
கிரஹப்பிரேவசம் நன் .
கார்திைக 21 தன் 7.12.2011
அதிகாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் உதயத்திற்கு (6மணிக்கு)
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .
கார்திைக 23 திங்கள் 10.12.2011.
» சர்வாலய கார்திைக தீபம்

சுபங்க

ம் ெசய்ய உகந்த நாள்.
கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி
ேஹாம சுபநாட்கள்

ன்னர்

ன்னர் நன்

சந்திர கிரஹணம் நிக ம். இந்தியாவில் ெதரி ம்

கார்திைக 28 தன் 14.12.2011 சங்கடஹர ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் நன் . சுப நாள்,
அைனத் சுபங்க ம் ெசய்ய உகந்த நாள்
கார்திைக 30 ெவள்ளி 16.12.2011
அதிகாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் உதயத்திற்கு (6மணிக்கு)

21.11.2011
23.11.2011
27.11.2011
28.11.2011
30.11.2011
01.12.2011
04.12.2011
05.12.2011
07.12.2011
14.12.2011
16.12.2011

திங்கள்
தன்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
வியாழன்
ஞாயி
திங்கள்
தன்
தன்
ெவள்ளி

ன்னர் நன் , கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் ெசய்திட நன் .



கார்திைக மாத விேசஷ தினங்கள்

 அமாவாைச: 24.11.2011 வியாழன்
 ெபௗர்ணமி: 9.12.2011ெவள்ளி மாைல 6:27 தல் 10.12. 2011 சனி இர 8.05 மணி வைர
 கி த்திைக: 9.12.2011 ெவள்ளி
 சுக்ல ச ர்த்தி: 28.11.2011 திங்கள்
 சங்கடஹர ச ர்த்தி: 14.12.2011 தன்
 சஷ்டி: 30.11.2011 தன்
 ஏகாதசி: 21.11.2011 திங்கள், 6.12.2011 ெசவ்வாய்
 பிரேதாஷம்: 23.11.2011 தன், 7.12.2011 தன்
 சிவராத்திரி: 23.11.2011 தன்


பகுதி சூரிய கிரஹணம்:
மிேகாளத்தின் ெதன்
வ பகுதியில் ெதரி ம்

இந்தியாவில் ெதரியா
கிரஹண வக்கம்: 9:53(4:23)
உச்சம்: 11:50 (6:20)
டி :13:47(8:17)

சந்திர கிரகணம்: இந்தியாவில் ெதரி ம்

கிரஹண றநிழல் வக்கம்: 17:02
பகுதி கிரஹணம் வக்கம் : 18:15
மைற
வக்கம் :19:36
உச்சகட்டம்: 20:02
பகுதி கிரஹணம் டி : 21:48
கிரஹணம் டி : 23:02
ேநரம்: ெசன்ைன பகுதிக்கு தரப்பட் ள்ள

கழித்

இ ேபான்ற கிரஹணம் மீண் ம் 6585 நாள் 07 மணி 43 நிமிடம்
2029 Dec 20 அன் 22:43:12 மணி அளவில் நிக ம்

கிரஹண ேதாஷ நட்சத்திரங்கள் - பரிகாரம்:
10 டிசம்பர் 2011 அன் ேக (☋ *Descending Node - South) கிரஹஸ்த
சந்திர கிரஹணம் ேராகினி நட்சத்திரத்தில் வங்கி,
மி கசீ ஷ நட்சத்திரத்தில் வியாபித் ள்ள . இதனால் கி த்திைக, ேராகினி, மி கசீ ஷம், தி வாதிைர, ஹஸ்தம், சித்திைர, தி ேவாணம்,
அவிட்டம் நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்கள் மற் ம் சுவாதி, விசாகம் நட்சத்திரத்தின க்கு அன்
சந்திரன் அஷ்டமத்தில் இ க்க கிரஹணம்
நிகழ்வதா ம் ம நாள் சிவன் ேகாவி க்கு ெசன் அர்ச்சைன ெசய்ய ம். வசதி இ ப்பின் ஐந் நிற ள்ள ேபார்ைவ அல்ல
டைவைய
ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்ய ம். இயலாதவர்கள் ஒ வாைழப்பழத்ைதயாவ பசு மாட்டிற்கு தானம் ெசய் ங்கள்.
*Descending node -- the point in the orbit of the Moon where it passes from above the ecliptic plane to below

Û»Û»Û»Û »» வானியல்
November 2011
15 0 சனி அ கில் சித்திைர Saturn 4.3N of Spica
18 22 சந்திரன் அ கில் மகம் Regulus 5.6N of Moon
18 சிம்ம இராசியில் எரிமீன்ஒளிமைழ Leonid meteor shower
22 16 சந்திரன்அ கில் சித்திைர Spica 1.9N of Moon
23 23 சந்திரன் அன்ைம நிைல Moon at perigee
24 6
தன் நிைலப் நிைல Mercury stationary
25 6 அமாவாைச - பகுதி சூரிய கிரகணம்
NEW MOON Partial Solar Eclipse Eclipse
25 18 சந்திரன் ேகட்ைட அ கில் Antares 4.1S of Moon
26 7 சந்திரன் மீெதன்நிைல Moon furthest South (-22.6)
26 9
தன் சந்திரன் அ கில் Mercury 1.6S of Moon
27 4 சுக்கிரன் சந்திரன் அ கில் Venus 2.7S of Moon
29 16 சுக்கிரன் மீெதாைலநிைல Venus at aphelion

நிகழ் கள் Astronomical Phenomena »» Û»Û»Û»Û
December 2011
4 07
தன் சூரிய ேசர்க்ைக ( த அஸ்மனம்) Mercury at inferior solar
conjunction
5 06
தன் அன்ைம நிைல Mercury at perihelion
6 01
சந்திரன் ெதாைலநிைல Moon at apogee
6 17
சந்திரன்கு ேசர்க்ைக Conjunction between the Moon and Jupiter,
10 13 சந்திரன் மீவடநிைல Moon furthest North (22.6)
10 14
சந்திர கிரகணம்Total Lunar Eclipse
14 5
தன் நிைலப் நிைல Mercury stationary
16 3 சந்திரன் அ கில் மகம் Regulus 5.6N of Moon
14 மி ன இராசியில் எரிமீன்ஒளிமைழ Geminid meteor shower

கூர்த்த நாட்கள்
குறிப் : ஞாயிற் க்கிழைம சாஸ்திரப்படி விலக்கப்பட்ட . எனேவ கூ மானவைர ஞாயிற் க்கிழைமைய தவிர்க்க ம்

கார்த்திைக மாதம் கர வ டம்(2011)

V
VT
VT
V
VT
VT
VT
VT

05
07
11
14
15
18
19
28

21.11.2011
23.11.2011
27.11.2011
30.11.2011
1.12.2011
4.12.2011
5.12.2011
14.12.2011

திங்கள் ேதய்பிைற
தன் ேதய்பிைற
ஞாயி வளர்பிைற
தன் வளர்பிைற
வியா வளர்பிைற
ஞாயி வளர்பிைற
திங்கள் வளர்பிைற
தன் ேதய்பிைற

ஏகாதசி
திரேயாதசி
தி திைய
சஷ்டி
சப்தமி
தசமி
தசமி
ச ர்த்தி

உத்திரம்
சித்+சுவாதி
லம்
தி ேவா
அவிட்டம்
உத்திரட்டாதி
உத்தி- ேரவதி
சம்

சித்த
சித்த
அமிர்
சித்த
சித்த
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
6.00 – 7.30
6.00 – 7.30

வி ட்சி
வி ட்சி
த சு
லாம்
த சு
வி ட்சி
த சு
த சு

ஏகாதசி
சஷ்டி
சப்தமி
ச ர்தசி
விதிைய
பஞ்சமி

அ ஷம்
ேரவதி
அஸ்வினி
னர் சம்
மகம்
சித்திைர

சித்த
அமிர்
சித்த
அமிர்
அமிர்
சித்த

8.00 - 9:30
6.00 - 7.30
9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
9.00 - 10.00
8.00 - 9.30

கும்ப
மகரம் தனிய
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

சித்த
அமிர்
அமிர்
அமிர்
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த
சித்த

6.00 - 7.30
8.00 - 9.30
7.30 - 9.00
6.00 - 7.30
8.00 - 9.00
8.00 - 9.00
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.30 - 7.30
8.00 - 9.30
5.00 - 6.00

கும்ப
மீனம்
மீனம்
கும்பம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம் தனிய
மீனம்
கும்ப

ைத மாதம் கர வ டம் (2012)

TV
Vத
TV
TV
TV
TV

05
15
16
23
26
29

19.1.2012 வியாழன்
29.1.2012 ஞாயி
30.1.2012 திங்கள்
06.2.2012 திங்கள்
09.2.2012 வியாழன்
12.2.2012 ஞாயி

ேதய்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
வளர்பிைற
ேதய்பிைற
ேதய்பிைற

மாசி மாதம் கர வ டம் (2012)
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13.2.2012 திங்கள்
17.2.2012 ெவள்ளி
19.2.2012 ஞாயி
20.2.2012 திங்கள்
24.2.2012 ெவள்ளி
26.2.2012 ஞாயி
04.3.2012 ஞாயி
05.3.2012 திங்கள்
07.3.2012 தன்
11.3.2012 ஞாயி
12.3.2012 திங்கள்

ேதய்பிைற சஷ்டி
சித்திைர
ேதய்பிைற ஏகாதசி
லம்
ேதய்பிைற திரிேயாதசி உத்திராடம்
ேதய்பிைற ச ர்தசி தி ேவா
வள்ரபிைற தி திைய உத்திரட்டாதி
வளர்பிைற ச ர்த்தி அஸ்வினி
வளர்பிைற ஏகாதசி
னர் சம்
வளர்பிைற வாதசி
சம்
வளர்பிைற ச ர்தசி மகம்
ேதய்பிைற தி , ச ர் சித்திைர
ேதய்பிைற ச ர்த்தி
சுவாதி

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

ேராகிதர் ெதாடர் ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல்.
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