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ரட்டாசி  மாதத்தில் வீ  குடி குதல்    
 

• ரட்டாசி மாதத்தில் தியதாக கட்டிய வீட்டில் கிரஹப்பிரேவசம் 
ெசய்  குடி குதல் கூடா  

• ஆவணி மாதத்தில் இல்ல கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்த பின்னர் 
ரட்டாசி மாதத்தில் ைமயாக குடித்தனம் வக்க குடி குதல் 
கூடா . அ த்  வ ம் ஐப்பசியில் குடித்தனம் வக்குவேத 
நல்ல . 

• வாடைக வீட்டில் இ ந்  மற்ெறா  வாடைக வீட்டிற்கு 
குடி குத க்கு தைடயில்ைல. 

• ெசாந்த வீட்டில் இ ந்  வாடைக வீட்டிற்கு ெசல்லக்கூடா  
• ெத ங்கு ேபசுபவர்கள் ரட்டாசி மாத மாைளய பட்ச அமாவாைசக்கு பிறகு ஆஸ்வீஜ மாத 

அடிப்பைடயில் வீ  குடி குதல் ெசய்யலாம். 
• ெபற்ேறார் அல்ல  பங்காளி இறந்  ஒ வ டம் ஆகாத நிைலயில் மாளயபட்சத்தில் ேவ வீ  

குடி குதல் கூடா . 
• மைனவி கர்பமாக இ க்கும் ெபா  ேவ வீ  குடி குதல் கூடா . 
• தி மணம் நடந்  தல் தனிக்குடித்தனம் ரட்டாசியில் வக்கக்கூடா . 
• ஏற்கனேவ குடித்தனம் ெசய்த வீட்டிற்கு ப  பார்த்தல், சீரைமத்தல், கூ தல் கட்டிடம் கட்டி, 

சுன்னாம்  அடித்த பின்னர் ம குடிேயற்றம் மாளயபட்சத்தில் ெசய்யக்கூடா . மாளய 
அமாவாைசக்கு பின்னர் நன் . 

• தவிர்க டியாத சூழலில் தியவீ  கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய ேவண்டிய நிர்பந்தம் இ ப்பின் 
வீட்டில் ஒ  இர , ஒ பகல் வ ம் பசு ம், கன் ம் தங்கைவத்  அதற்கு தகந்த 

உணைவ வயி  நிரம்ப அளித்  ேகா ைஜ ெசய் , அந்த வீட்டில் ஆதரவற்றவர்க க்கு 
அன்னதானம் ெசய்தபின்னர் கணபதிேஹாமம் ெசய்  கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய ம். 

• கண்டிப்பாக அஷ்டம சுத்தியில் தான் பிரேவசம் ெசய்யேவண் ம். 
• நீண்ட நாளாக நின்  ேபான கட்டிட பணிகைள ரட்டாசியில் வக்கேவண்டாம். 
• வீ கட் தல் ெதாடர்பான வக்கநிைல பணிகளான நகராட்சி அ மதி, கட்டிட வைரபடம் 

ஒப் தல், வங்கி கடன்  ேபான்ற சட்ட ர்வமான பணிகைள மாளயபட்ச அமாவாைசக்கு பின்னர் 
நல்லநாளில் வக்க ம். 

• மாளயபட்சத்தில் பத்திரபதி  ெசய் ம் நாளில் காைலயில் தாைதயர்கைள வழிபட் , பசுவிற்கு 
தானம் ெசய் , திேயார் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்ய ம். 

• ேமற்படி சில தகவல்கள் ஆடி, மார்கழி, பங்குனி மாதத்திற்கும் ஏற் ைடயேத 
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