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கத்திரி – அக்னி நட்சத்திரம் (Agni Nakshtra – Kathiri)
ேஜாதிட பார்ைவ:

ேதாற்றப்ெபாலி
வி ைமயக்ேகாட்பாட்டின்அடிப்பைடயில் நிராயண சூரியன் பரணி நட்சத்திரத்தில்
ன்றாம்
பாதத்தில் பிரேவசிக்கும் காலம் தல் ேராகினி நட்சத்திரத்தில் இரண்டாம் பாதத்தில் பிரேவசிக்கும் காலம் வைர கத்திரி
நாட்களாகும்.
Sun Sidereal longitude from E20o00’ to Sidereal longitude F13.20 (43o20’) days are called
Agni Nakshtra – Kathiri. This year falls on 4th May 2009 and ends on 28th May 2009

என்

இவ்வ டம் கத்திரி: திங்கள் 4 ேம 2009 மதியம் 1:21 மணி தல் வியாழன் 28 ேம 2009 மாைல 6:15 வைர.
இதில் சித்திைர மாதத்தின் கைடசி ஏ நாட்க ம், ைவகாசி மாதத்தின் தல் 7 நாட்க ம் மிக அதிக ெவப்ப நாட்கள்
பாரதீய வானியலாளர்கள் கணித் அதற்கு அக்னி நட்சத்திர உச்ச நாட்கள் என் அைழத்தார்கள்

கத்திரி காலத்தில் வ ம் அக்னி நட்சத்திர உச்சகாலம் என் அைழக்கப்ப ம் 8 ேம
தல் 21 ேம வைர மிக
ெவப்பகாலம் ஆகும். கத்திரியில் சில விேசஷங்கைள மட் ம் தவிர்க்கேவண் ம் என் சாஸ்திரங்கள் குறிப்பி கின்ற .
கத்திரி காலத்தில் ெசய்ய தகுந்தைவ:
தி மணம், நிச்சியம், ெபண்-மாப்பிள்ைள பார்த்தல், உபநயனம், ெபா
கட் தல், பரிகார ேஹாமங்கள் ேபான்றைவ ெசய்ய தகுந்தைவயாகும்

கட்டிடங்கள்(சத்திரங்கள், அரசு கட்டிடங்கள்)

கத்திரி காலத்தில் ெசய்யக்கூடாதைவ:
ெமாட்ைட அடித்தல், நிலம் ேதாண் தல், வீ கட்ட வக்கம், மரங்கள், ெசடிகள் ெவட் வ , ேதாட்டம் அைமப்ப ,
விைத விைதத்தல், திய குடியி ப் பகுதி அைமப்ப (பிளாட் ேபா வ ) ேபான்றைவ ெசய்யக்கூடா

அறிவியல் பார்ைவ:
மி 23.5 பாைக சாய்வான நிைலயில் சீரான அச்சில் சூரியைன நீள் வட்டபாைதயில் சுற் கிற அப்படி சுற் ம்
ெபா
மியின் வட லம் (Northern Hemispheres)6 மாதங்க ம் அ த்
ெதன் லம்(Southern Hemispheres)6
மாதங்க ம் சூரியனின்ஒளி வி ம் வைகயில் உள்ள
ேநராக சூரியன் வி ம் காலம் ேகாைட என் ம், சாய்வாக
சூரியனின்ஒளி வி ம் காலம் குளிர் காலம் என் ம் அைழக்கப்ப கிற . இத்தைகய மாற்றேம வியின் ப வநிைல
மாற்றத்தின் க்கிய காரணியாகும்
The seasons are caused by a combination of things. The Earth is tilted (23.5 Degree) as it moves around
the sun. Direct sunlight produces more heat than the indirect light.
Direct sunlight days are called as summer where the heat will be maximum which are known as “Agni
Nakstra – Kathiri ”
இதில் சூரியனின்கதிர் ேநர்ேகாணத்தில் வி ம் காலேம கத்திரி ஆகும். இக்காலத்தில் சூரியனின் மிக அதிக பட்ச
ெவப்பம் மியின் மீ தாக்கும். (படம் காண்க)

இத்தைகய கத்திரி வட லத்தில் உள்ள இந்தியா மட் ம் அல்ல மத்திேரைக கீழ் ெதன் லத்தில் உள்ள நா க க்கும்
ஏற்ப ம். ெதன் லத்தில் ஆஸ்திேரலியா ேபான்ற நா களில், வட லத்திற்கு ேநர் எதிரான காலத்தில் அஃ இந்தியாவில்
குளிர் காலம் எனில் ஆஸ்திேரலியாவில் கத்திரி - மிகெவப்ப காலம்-ஆகும்.(படம் 2)

ச

படம்2

க பார்ைவ:

கத்திரி காலத்தில் மிக அதிக ெவப்பம் காரணமாக ைவரஸ்களால் ேதான் ம் அம்ைம, காலரா ஆகிய ேநாய்கள் வ ம்
என்பதால் ேநாய் பரவாமல் த க்க மக்கள் கூ வைத தவிர்க்கப்படேவண் ம், உடல் திறன்மிக குைறவாக இ க்கும் என்பதால்
ெவயிலில் அைலச்சைல தவிர்த்தல் நல்ல என்கிற ெபா நலன் காரணங்களால் நம் ன்ேனார்கள் இந்த கத்திரி நாட்கைள
தவிர்த்தனர்.

சிவன் ேகாவில்களில்:
அக்னி நட்சத்திரம்
வங்கிய நாள்
தல்
டி ம் நாள் வைர கர்பகிரகத்தில்
சிவலிங்கத்தின் மீ
தாரா பாத்திரம் எ ம் கலம் ெதாங்கவிடப்பட் அதில் ெவற்றி ேவர் இட் ,
பன்னீர் நிரப்பி ெசாட்
ெசாட்டாக பன்னீர் சிவலிங்கத்தின் மீ
வி ம் வைகயில்
அைமத்தி ப்பார்கள். இதனால் அக்னிநட்சத்திரத்தில் சிவன் உக்கிரம் தனிந் சாந்தமைடந்
பக்தர்க க்கு அ
வார் என்ப ஐதீகம்.
ேம ம் சிவலிங்கம் 3 பிரி காளல் ஆன தாகும், இைவ அைனத் ம் சாந் ெகாண்
பிைணக்கப்பட்
இ க்கும், அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் சாந்
காய்ந்
சிவிலிங்கம்
ஆ ைடயாரில் இ ந் பிரிவைத த ப்பதற்கும் தார பாத்திரத்தில் இ ந் வி ம் நீர் உத கிற

குறிப் :

வி சுயசுழற்சி ைமய அச்சு சூரிய, சந்திர ஈர்ப் விைச காரணமாக ெம வாக
எதிர்மைறயாக பம்பரம் ேபால சு
வதால் 2000 ஆண் க க்கு
ன்னர் கணிக்கப்பட்ட
ப வகால அ மான கணிதம் தற்ெபா
பல ேவ பா கைள காட் கிற எனேவ தற்ெபா
அதிக பட்ச ெவப்பம் ஏற்ப ம் நாள்கள், ப வசூழல்கள் மா தல் அைடந் ள்ளன என்ப
அறிவியல் ஆய் களின்
டி (இப்படிப்பட்ட சுழற்சிைய ேமைல நாட்டினர் தற்ெபா
தான்
கண் பிடித் ள்ளனர் ஆனால் 1000ஆண் கள் ன்னர் ஆர்யபட்டர் எ திய ஆர்யபட்டீயம்
எ ம்
லில் இ பற்றிய சூத்திரம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இ
இந்திய வானியலாளர்கள்
அறி த்திறைன ெவளிப்ப த் கிற )
Precession of the Equinoxes
Under gravitational attractions of the Sun, the Moon and the planets, the Earth’s axis undergoes
a slow, conical clockwise motion, with a period of about 25800 years, around the pole of the
ecliptic and maintains the same inclination to the plane of the ecliptic. This causes the March Equinox to slide westward on the
ecliptic at a rate of about 50.2’’ per year. We call this precession of the Equinoxes.
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