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வாஸ்  நாள் 2010 – 2015 

(ெசன்ைன, காஞ்சி, தி வள் ர் மாவட்டங்க க்கு ெபா ந் ம்) 
விரிவான குறிப் கள் இ தியில் தரப்பட் ள்ள   

 © காப் ரிைம2010. இதில் இடம் ெபற்ற தகவல்கள் என  ெசாந்த ஆக்கம். இைத த்தகமாக ெவளியிட 
உள்ளதால் இந்த தகவல்கைள வணிக ேநாக்கில், மற்ற இைணய தளங்களில்(Website), இைணய கூடல் (Blog)களில் 
பயன்ப த்த அ மதி தரப்படவில்ைல. 
 
குறிப் : சூரியபிம்ப விட்டத்தின் ைமய, விளம்பிநிைல ேகாணஅள  ேநர ேவ பா  தி த்தம் காரணமாக இங்கு 
தரப்பட் ள்ள ேநரத்திற்கு 3 நிமிடம் கழித்  ைஜைய வங்கி 3 நிமிடம் ன்னர் ைஜைய டித்தல் நன்  
 வாஸ்  நாழிைக சூரிய உதயத்தில் இ ந்  கணக்கிடப்ப கிற . வாஸ்  ேநரம் நிைலயான 90 நிமிடங்கள் கால அள , 
 ராகுகாலம், எமகண்டம் கால அள  சூரிய உதயம், அஸ்தனத்திைன ஒட்டி மா தைலைட ம் . பகல் ெபா தின் (அகஸ்) 8ல் 1 பங்கு அளேவ ராகு காலம், எமகண்டம் 

 
தமிழ் ேததி: சித்திைர 10  வாஸ்  ேநர வக்கம் 5 நாழிைக  
  
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 7:53 தல் காைல 9:23 வைர 
 க்கியமான ேநரம்: காைல 8:47 தல் காைல 9:23 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்:5.52   அஸ்தமனம்:18.23   
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
23.4.2010  ெவள்ளி 10.33-12.07 15.15-16.49 ராடம், உத்திராடம் 
23.4.2011 சனி 8.59-10.33 13.40-15.14 கார்திைக,ேராகினி 
22.4.2012 ஞாயி  16.48-18.22 12.07-13.40 அஸ்தம் 
23.4.2013 ெசவ்வாய் 15.15-16.49 8.59-10.33 அவிட்டம் 
23.4.2014 தன் 12.07-13.41 7.25-8.59 தி வாதிைர 
23.4.2015 வியாழன் 13.40-15.14 5.52-7.25 விசாகம் 

 
 
தமிழ் ேததி: ைவகாசி 21  வாஸ்  ேநர வக்கம் 8 நாழிைக 
  
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 8:54 தல் காைல 10:24 வைர 
 க்கியமான ேநரம்: காைல 9:48 தல் காைல 10:24 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 5:42    அஸ்தமனம்: 18.33 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
4.6.2010 ெவள்ளி 10:27 - 12:02 15:12 - 16:47 சம் 
4.6.2011 சனி 08:52 - 10:27 13:37 - 15:12 அ ஷம் 
3.6.2012 ஞாயி  16:47 - 18:33 12:02 - 13:37 ேரவதி, அஸ்வினி 
4.6.2013 ெசவ்வாய் 15:12 - 16:47 08:52 - 10:27 ரம், உத்திரம் 
4.6.2014 தன் 12:02 - 13:37 07:17 - 08:52 உத்திராடம் 
4.6.2015 வியாழன் 13:37 - 15:12 05:42 - 07:17 கார்திைக 
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© காப் ரிைம2010. இதில் இடம் ெபற்ற தகவல்கள் என  ெசாந்த ஆக்கம். இைத த்தகமாக ெவளியிட உள்ளதால் இந்த 
தகவல்கைள வணிக ேநாக்கில், மற்ற இைணய தளங்களில்(Website), இைணய கூடல் (Blog)களில் பயன்ப த்த 
அ மதி தரப்படவில்ைல. 

 
தமிழ் ேததி: ஆடி 11    வாஸ்  ேநர வக்கம் 2 நாழிைக 
  
 வாஸ்  ேநரம்:  காைல 6: 41 தல் காைல 8:11 வைர 
 க்கியமான ேநரம்: காைல 7:35 தல் காைல 8:11 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 5:53    அஸ்தமனம்:18.38 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
27.7.2010 ெசவ்வாய் 15.23-17.02 9.04-10.39 தி வாதிைர, ணர் சம் 
26.7.2011 தன் 12.15-13.51 7.28-9.04 விசாகம் 
26.7.2012 வியாழன் 13.51-15.26 5.53-7.28 உத்திரட்டாதி 
27.7.2013 சனி 9.04-10.39 13.51-15.26 மகம் 
27.7.2014 ஞாயி  17.02-18.38 12.15-13.51 லம் 
27.7.2015 திஙகள் 7.28-9.04 10.39-12.15 அஸ்வினி,பரணி 

 
 
தமிழ் ேததி: ஆவணி 6   வாஸ்  ேநர வக்கம் 21 நாழிைக 
  
 வாஸ்  ேநரம்: பகல் 2:21 தல் பகல் 3:51 வைர 
 க்கியமான ேநரம்: மதியம் 3:15 தல் மாைல 3:51 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 5:57    அஸ்தமனம்:18.26 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
22.8.2010 ஞாயி  16.53-18.27 12.12-13.46 மி கசீ டம் 
23.8.2011 ெசவ்வாய் 15.19-16.52 9.05-10.38 சுவாதி, விசாகம் 
22.8.2012 தன் 12.12-13.46 7.31-9.05 ரட்டாதி, உத்திரட்டாதி 
22.8.2013 வியாழன் 13.46-15.19 5.58-7.31 சம், ஆயில்யம் 
22.8.2014 ெவள்ளி 10.38-12.12 15.19-4.53 ேகட்ைட, லம் 
23.8.2015 ஞாயி  16.52-18.26 12.12-13.45 அஸ்வினி 

 
 
தமிழ் ேததி: ஐப்பசி 11   வாஸ்  ேநர வக்கம் 2 நாழிைக 
  
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 6: 50 தல் காைல 8:20 வைர  
 க்கியமான ேநரம்: காைல 7:44 தல் காைல 8:20 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.02    அஸ்தமனம்:17.44 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
28.10.2010 வியாழன் 13.20-14.48 6.01-7.28 அ ஷம் 
28.10.2011 ெவள்ளி 10.24-11.52 14.48-16.16 ேரவதி 
27.10.2012 சனி 8.56-10.24 13.20-14.48 மகம் 
28.10.2013 திங்கள் 7.29-8.57 10.25-11.53 ராடம் 
28.10.2014 ெசவ்வாய் 14.48-16.16 8.56-10.24 கார்திைக 
28.10.2015 தன் 11.52-13.20 7.28-8.56 அஸ்தம் 
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தமிழ் ேததி: கார்திைக 8  வாஸ்  ேநர வக்கம் 10 நாழிைக 
 வாஸ்  ேநரம்: காைல 10:12 மணி தல்  காைல 11:42 மணி வைர 
 க்கியமான ேநரம்: காைல 11:08 தல் காைல 11:42 வைர 
 ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.12     அஸ்தமனம்:17.39 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
24.11.2010 தன் 11.55-13.21 7.37-9.03 விசாகம், அ ஷம் 
24.11.2011 வியாழன் 13.22-14.48 6.12-7.38 ேரவதி 
23.11.2012 ெவள்ளி 10.29-11.55 2.47-4.13 மகம் 
24.11.2013 ஞாயி  16.13-17.39 11.55-13.21 ராடம் 
24.11.2014 திங்கள் 7.37-9.03 10.29-11.55 பரணி, கார்திைக 
24.11.2015 ெசவ்வாய் 14.47-16.13 9.03-10.29 உத்திரம், அஸ்தம் 

 
தமிழ் ேததி: ைத 12   வாஸ்  ேநர வக்கம் 8 நாழிைக 
வாஸ்  ேநரம்: காைல 9:48 தல் காைல 11:18 வைர 
க்கியமான ேநரம்: காைல10:42 தல் காைல 11:18 வைர 

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.36    அஸ்தமனம்:18.07 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
26.01.2011 தன் 12.21-13.47 8.02-9.28 ரட்டாதி,உத்திரட்டாதி 
26.01.2012 வியாழன் 13.47-3.14 6.36-8.02 சம் 
25.01.2013 ெவள்ளி 10.55-12.21 15.14-16.40 அ ஷம்,ேகட்ைட 
25.01.2014 சனி 9.28-10.54 13.47-15.13 ேரவதி 
26.01.2015 திங்கள் 8.02-9.28 10.55-12.21 ரம், உத்திரம் 

 
தமிழ் ேததி: மாசி 22   வாஸ்  ேநர வக்கம் 8 நாழிைக 
வாஸ்  ேநரம்: காைல 9:35 காைல 11:05 தல் வைர 
க்கியமான ேநரம்: காைல10:29 தல் காைல 11:05 வைர 

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6.22     அஸ்தமனம்: 18.18 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
06.03.2011 ஞாயி  16.49-18.18 12.21-13.50 மகம் 
5.03.2012 திங்கள் 7.52-9.22 10.51-12.21 சைதயம் 
6.03.2013 தன் 12.20-13.50 7.51-9.21 கார்திைக 
6.03.2014 வியாழன் 13.50-15.19 6.22-7.51 அஸ்தம், சித்திைர 
6.03.2015 ெவள்ளி 10.51-12.21 15.20-16.49 தி ேவாணம், அவிட்டம் 

 
தமிழ் ேததி: பங்குனி 22   வாஸ்  ேநர வக்கம் 8  நாழிைக 
வாஸ்  ேநரம்: காைல 9:15 தல் காைல 10:44 வைர 
க்கியமான ேநரம்: 10:08 காைல தல் காைல 10:44 வைர 

ெசன்ைன சூரிய உதயம்: 6:03    அஸ்தமனம்: 6:21 
 
ேததி கிழைம ராகுகாலம் எமகண்டம் ஆகாத நட்சத்திரம் 
4.4.2012 தன் 12:13-13:45 7:35-9:07 தி ேவாணம் 
4.4.2013 வியாழன் 13:45-15:17 6:037:35 மி கசீ ஷம் 
5.4.2014 சனி 9:07-10:40 13:45-15:17 விசாகம் 
5.4.2015 ஞாயி  16:50-18:21 12:13-13:15 ரட்டாதி 
4.4.2016 திங்கள் 7:35-9:07 10:40-12:13 . சம், சம் 
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ÌI Ì¬ü Þì Ü÷¾ ñŸÁ‹ F¬êèœ 

  
 

வாஸ்  நாள் தங்க க்கு ெபா த்தமானதா? 
 வாஸ்  நாள் அன்  கணவன், மைனவி இ வ க்கும் சந்திராஷ்டம ேதாஷம் கண்டிப்பாக இ க்கக்கூடா   

 
மைனவி கர்பமாக இ க்கும் ெபா ... 

 கட்டிடம் கட்ட வங்குவ ம், கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்வ ம் கூடா  ( டிப் க்கு ன்னர் நன் - சிலர்) 
 
இராசிக்கு  தைலவாசல்: 

 ரிஷபம், மி னம், கடகம்: வடக்கு வாசல், ேமற்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி) 
 சிம்ம, கன்னி, லாம்: கிழக்கு, ெதற்கு வாசல், ேமற்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி 
 வி ச்சிகம், த சு, மகரம்: ெதற்கு வாசல் 
 கும்பம், மீனம், ேமஷம், ெதற்கு வாசல், கிழக்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி) 

 

குடி க உகந்த மாதங்கள்:  
 சித்திைர, ைவகாசி, ஆவணி, ஐப்பசி, கார்திைக, மாசி 
 ெத ங்கு ேபசுபவர்கள் ஆடி, ரட்டாசி, பங்குனி அமாவாைசக்கு பின்னர் ெசய்யலாம் 

 

குடி க உகந்த கிழைமகள்:  
 திங்கள், தன், வியாழன், ெவள்ளி 

 
ேதய்பிைற ம் குடி குத ம்: 

 வளர்பிைறயில் பிரேவசம் ெசய்யலாம் 
 ேதய்பிைறயில் தசமி வைர குடி குதல் நன்  (காலப்பிரகாசிைக ல்) 

 
நல்ல நாள்: 

 இல்லத்தரசியின் நட்சத்திரத்திற்கு உகந்த நாளில் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய ேவண் ம் 
 
கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய உகந்த காலம் 

 ற்பக ம், நன்பக ம் மிக ம் நல்ல  என்கிற  காலப்பிரகாசிைக எ ம் பழைமயான கிரந்தம்  
 அதிகாைல பிரம்ம கூர்த்தம் என்றா ம் அஷ்டம சுத்தி மிக ம் க்கியமான  
 அைனத்  நாட்களி ம் அதிகாைலயில் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய உகந்த காலம் அைமயா . 

 
குடி க உகந்த வீ கள்:  

 கட் மான ேவைல, சுன்னாம்  ச்சு, மரேவைல டிந்த நிைலயில் உள்ள வீ  மட் ேம கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய தகுதியான வீ கள்.  
 வாசற்படி ைவக்காம ம், தைர சாம ம் உள்ள வீ க க்கு கண்டிப்பாக கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்யக்கூடா  
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் கண்டிப்பாக ஏேத ம் ஒ  மரம் அல்ல  ெசடிைய நடேவண் ம் 
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் அந்த வீட்டில் ஒ  நாள் வ ம்(ெவள்ளிக்கிழைம மிக ம் நன் ) பசு, கன்  தங்க ைவத்  5 காலம் 

உணவளித்தல் அவசியம் என்கிற  சாஸ்திரங்கள். 
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் அந்த இடத்தில் கட்டிட பணியாளர்க க்கு ஒ  நாள் வ ம் 3 காலங்கள் ைசவ உண  அன்னதானம் ெசய்ய 

ேவண் ம். 
 

தைலவாசல்:  
 9க்கு 5 என்கிற விகிதாசாரத்தில் தைலவாசல் இ த்தல் நன்  
 தைலவாசலில் 8 இதழ் தாமைர, இலட்சுமி படம் நன்  
 யாைன, மயில், அன்னம் இ த்தல் நன்  
 வாசல் ேமல்பகுதியில் ைசவர்க க்கு சிவலிங்க ம், ைவஷ்ணவர்க க்கு சங்கு, சக்கரம், நாமம் இ த்தல் அவசியம் 
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 ð£½. êóõíê˜ñ£ 
¹«ó£Aî˜-«ü£Fì˜ 
â‡ 9, 4õ¶ ªî¼, è™ò£‡ ïè˜ 
î£‹ðó‹ «ñŸ°, ªê¡¬ù 600 045 

ªî£¬ô«ðC/ïèL : 2226 1742 
¬èˆªî£¬ô«ðC : 98403 69677 

I¡Ü…ê™ ºèõK: prohithar@gmail.com 
Þ¬íò î÷‹: www.prohithar.com

ÌI (õ£v¶) Ì¬ü 
¹«ó£Aî˜ õ¼‹ º¡ù˜ ªêŒò «õ‡®ò¬õ 

 Ì¬ü ªêŒ»‹ Þì‹ ßó‹ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚è «õ‡´‹, 8 Þî› î£ñ¬ó «è£ô‹ «ð£ì¾‹ 
 ð†®òL™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ ªð£¼†èÀ‹ «î¬õ 
 ð†®ò¬ô»‹   õ£ƒAò   ªð£¼†è¬÷»‹  åŠH†´  êK ð£˜‚è¾‹ 
 °Pˆî ï™ô «ïóˆF™ Ì¬ü¬ò ¶õ‚A G¬ø¾ ªêŒò  ï¡° F†ìIì¾‹ 
 F¼w® ²ŸP à¬ì‚è è†®ì  ªî£Nô£O °Oˆ¶, ªõœ¬÷ «õw® à´ˆF,  F¼cÁ  ÌCòõ˜  «î¬õ.  
 ð£îê£K, õ£èù æ†®èO¡ ð£¶è£Š¹ º¡Q†´ F¼w® ÌêE¬ò  ï´  ê£¬ôJ™  à¬ì‚è «õ‡ì£‹ 
 Ì¬üJ¡ ªð£¿¶  ð£ó‹ðKò èô£ê£ó Ý¬ì à´ˆî¾‹ (è¼Š¹ Gø «ð¡† îM˜‚è¾‹) 
 ¹ˆ¶í˜„C‚è£è °®c˜, è£ó‹, ÞQŠ¹,  °O˜ð£í‹, è£H Ü™ô¶  ¯  ãŸð£´ 
 ðöƒè¬÷ H÷£w®‚ ¬ðJ™ ¬õ‚è«õ‡ì£‹. Fø‰î G¬ôJ™ Ü™ô¶ °O˜ ðîQJ™ ¬õ‚è¾‹ 
 GôˆF™ õ¬óŠðìˆF¡ Ü®Šð¬ìJ™ ßê£¡ò (õìAö‚°) Í¬ôJ™ 3 Ü® ê¶ó‹ 1 Ü® Ýö‹ °N â´‚è¾‹ 
 5 ²ñƒèLèœ «î¬õ ( ñKò£¬î î£‹Ìô‹  CõŠ¹ óM‚¬è ¶E Ü™ô¶ 11 Ïð£Œ) 
 èìŠð£¬ó, ñ‹ñ†®, ð£‡´ ÝAòõŸÁì¡ «ñvFK 1 ñE «ïó‹ º¡ùî£è õ¼¬è îó«õ‡´‹ 
 è£ñ£†C M÷‚° è£ŸÁ Ü®ˆî£™ Ü¬íò£ñ™ æO˜Mì °‡´ ð£ˆFó‹ (2 L†ì˜ Ü÷¾) «î¬õ 
 ê£î£óí è£ôˆF™ 70 L†ì˜ î‡a¼‹, ªõJ™ è£ôˆF™ 100 L†ì˜ (ð£F ®ó‹) «î¬õ  
 ªõJ™ è£ôˆF™ ê£Iò£ù£ «î¬õ, ñ¬öè£ôˆF™ î£˜Šð£Œ «î¬õ 
 M¼‰î£Oèœ à†è£ó ï£Ÿè£L,  üñ‚è£÷‹, ð£Œ. 
 è£‰îñ£Q (Magnetic compose) ªè£‡´ GôˆF¡ F¬ê¬ò êKò£è ÜPò¾‹ 

 

Ì¬üŠªð£¼†èœ  
 

îóñ£ù ñ…êœ Éœ 100 Aó£‹  
îóñ£ù °ƒ°ñ‹  50 Aó£‹ 
ñ…êœªè£‹¹  25 Aó£‹ 
°‡´ ñ…êœ  25 Aó£‹ 
MÌF CPò  CPò ªð£†ì™‹ 
ð¡m˜ ¹†®   50 Aó£‹ 
ê‰îí‹  10 Aó£‹ 
ïõ óˆFù‹ ªð£†ìô‹ 
ïõî£¡ò‹ èôŠ¹  50 Aó£‹ 
è†® èŸÌó‹   50 Aó£‹ 
á¶ðˆF   1 Aó£‹ 
æñˆFóMò‹    
àI ð£‚ªè†   1 
Üóê¡ ²œO   1 è†´  
ªïŒ   100 Aó£‹ 
ï™ªô‡ªíŒ  100 Aó£‹ 
FKË™   1 è†´ 
Ë™è‡´   1 
ÌË™   2 
ªõŸP¬ô   50 
ð£‚°    25 Aó£‹ 
²¡ù£‹¹  CPò¶ 
bŠªð†®   2 
î˜¬ð ¹™ 
ð£‚° ªî£¡¬ù  1 ìü¡ 
Š«÷´    1 

ªõ™ô‹  200Aó£‹ 
Üõ™, ªð£K, èì¬ô 50 Aó£‹ 
ï£†´ ê˜‚è¬ó  50 Aó£‹ 
b˜ˆî ªê†  10 Aó£‹ 
ð„êKC ñ£¾  100 Aó£‹ 
 

õ£¬ö Þ¬ô    5 
õ£¬ö ðö‹    12 
F¼w® ÌêQ  CPò¶ 1 
â½I„¬ê ðö‹   12 
ðöƒèœ  5 õ¬è  îô£  1 
ñ†¬ì «îƒè£Œ   1   
àKˆî  «îƒè£Œ   3  
ð„êKC   1 A«ô£ 
 
«è£¶¬ñ îM´   2 A«ô£ 
 

Ì„êó‹   15 ºö‹ 
àFKŠÌ‚èœ 
Ü¼è¡ ¹™, ¶÷C, M™õ‹ 
ñ£ Þ¬ô ªè£ˆ¶ 
 

è£C ¶‡´    1 
CõŠ¹ óM‚¬è ¶E  1 
 
ä‰¶ ¼ð£Œ è£²  9 
æ¼ ¼ð£Œ è£²            48  
50 è£²    9 
î£ù‹: ªõœO è£² 5 Aó£‹ 1 

i†®L¼‰¶ 
 
ªðKò Hˆî¬÷ ªê£‹¹ 1 
è£ñ£†C M÷‚° 
î†´, ñE, bð‚èôê‹ 
ð…êð£ˆFó‹ àˆFóQ 
ð¬öò Üè™ 2 
î£‹ð£÷ î†´ 3 
«ðC¡ 2 
CPò èŠ 5 
ñó ñ¬í 3 , ñ¬í «ñ™ ¶E 
â‡ªíŒ ¹†® 
ð¬öò ªêò¢î¤ î£÷¢ 10 
¬è¶¬ì‚è ð¬öò ¶E 
«è£E1 
èˆFK‚«è£™, ê¬ñò™ èˆF 
«îƒè£Œ à¬ì‚è èˆF 
 

°ì‹ 5 + î‡a˜  
ªêƒè™ 11 - ñí™ 
 

ð‚ªè† 1 
üñ‚è£÷‹, ð£Œ, °¬ì  
°® c˜ / ì‹ð÷£˜  
 
ÞQŠ¹, è£ó‹,  
CŸÁ‡®, «îc˜ ãŸð£´ 
¹¬èŠðì ãŸð£´ 
²ñƒèLèÀ‚° ñKò£¬î î£‹Ìô‹ 

 

î†ê¬í Ï. 1501
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குறிப் கள் – விளக்கங்கள் 
வாஸ்  ேநரம் கணிதம் 
 சூரிய உதயத்தில் இ ந்  கணக்கிடப்ப ம். 
 அைனத்  இடங்க க்கும் சூரிய உதயம் (Sunrise)ேவ ப ம்  
 வாஸ்  ைஜ இடத்தின் சூரிய உதயம் அறிய ம் 
 சூரிய உதய ேநரத் டன் கீேழ தரப்பட் ள்ள வாஸ்  வங்கும் ேநரத்ைத கூட்ட ம் 
  

ேததி நாழிைக மணி நிமிடம் 
சித்திைர 10: 5 02-00 
ைவகாசி 21 8 03-12 
ஆடி 11 2 00-48 
ஆவிணி 6 21 08-24 
ஐப்பசி 11 2 00-48 
கார்திைக 8 10 04-00 
ைத 12 8 03-12 
மாசி22 8 03-12 
பங்குனி(சிலர்) 8 03-12 

உதாரணம்: 
 சித்திைர 10 அன்  சூரிய உதயம் 5 மணி 52 நிமிடம் 
  
 வாஸ்  வங்கும் ேநரம் 
   சூரிய உதயம்+ 2:00 மணி ேநரம் =7:52 
  
 வாஸ்  டி ம் ேநரம் = வாஸ்  வங்கும் ேநரம்+90 நிமிடங்கள் 
  காைல 7:52+90 நிமிடங்கள் =9:22 
 குறிப்  கூ தலாக ஒ  நிமிடத்ைத ேசர்த்தல் நன்  
 
ெமாத்த வாஸ்  ேநரம் 90 நிமிடங்கள்.  
 18 நிமிடங்கள் வீதம் ஒ  கடைம என்  ெகாண்  1.பல் லக்கல், 2.குளியல், 3. ைஜ, 4.உண , 5.தாம் லம் என ஐந்  
கடைமகைள வாஸ்  ஷன் ெசய்வார்.  
 இதில் கைடசி 36 நிமிடங்கள் (உண , தாம் லம்) மிக க்கியமான சுப ேநரமாக க தப்ப கிற . இந்த ேநரத்தில் 
கிரகாரம்பம்( மைன ைஜ) ெசய்தல் மிக நன் . 
 
வாஸ்  ைஜ ம் விதி ைறக ம் 
 
 வாஸ்  ேததி அந்த ஊரின் சூரிய அஸ்தமன விதி அடிப்பைடயில் சூரிய (ெசௗரமான Solar month) மாதப்பிறப்  
கணித் , குறித்த நாள் அன்  வாஸ்  ைஜ ெசய்ய ேவண் ம். ெசன்ைன மாதப்பிறப்ைப அப்படிேய மற்ற இடங்க க்கு 
பயன்ப த்தக்கூடா .  
 வாஸ்  நாள் அன்  கு ம்பத்தின க்கு ஆகாத நட்சத்திரம், ெஜன்ம நட்சத்திரம் இ க்க கூடா  
 ைஜ இடத்ைத ன்னதாக காந்தமானி (Magnetic compass)ெகாண்  திைசைய மிகச்சரியாக அறிய ம் 
 வாஸ்  ைஜைய வாஸ்  நாளில் ெசய்ய இயலாத நிைலயில் அ த்  வ ம் நல்ல நாளில், தாராபலன், சந்திரபலன் உள்ள 
நாளில் வாஸ்  ைஜ ெசய்ய ம். 
 
இராகுகாலம், எமகண்டம்: 
 வாஸ்  ைஜ இராகுகாலம், எமகண்டம் ேநரத்தில் வந்தால் ன்னதாக விளக்கு ஏற்றி பிள்ைளயார் ைஜ ெசய்  பின்னர் 
சரியான வாஸ்  ேநரத்தில் ெசய்ய ம். 
 இராகு காலம், எமகண்டம் ஆகியன சூரிய உதயத்தில் இ ந்  சூரிய மைற  வைர உள்ள பகல் ெபா ைத 8 ஆக பிரித்  
அதில் வ ம் ஒ பாகத்ைத ெகாண்டி க்கும் 
 பஞ்சாங்கத்தில் பகல் ெபா ைத அகஸ் என்  குறிப்பிட்டி ப்பார்கள் 
 சூரியன் இர ம், பக ம் சமமாக இ க்கும் காலத்தில் மட் ம் இராகு காலம், எமகண்டம் 1:30 மணி ேநரம் இ க்கும். 
 இராகு காலம், எமகண்டம் ேநரம் ெவயில் காலங்களில் நீண் ம், குளிர்காலங்களில் குைறந் ம் இ க்கும். 
எனேவ தங்கள் ஊரின் சூரிய உதயம் அஸ்தமனம் அறிந்  பின்னர் என  இைணயதளத்தில் உள்ள 

www.prohithar.com/downloads/ragukalam_emakandam_calculation.pdf  
இராகுகால, எமகண்டம் கணிக்கும் ைறைய பயன்ப த்த ம்.  
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சூரிய உதயம், அஸ்தமனம்: 
 சூரியனின் ேமல் விளம்ைப(Upper Limb), 
ைமயத்ைத(Sun Centre), அடிவிளிம்ைப(Lower Limb) 
அடிப்பைடயாக ெகாண்  உதய ம், அஸ்தமன ம் 
கணக்கிடப்ப கிற . 
 வானிைல அறிக்ைக, ெசய்தித்தாள், ஆகிய 
வற்றில் இடம் ெப ம் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் 
ேவ பா கள் அதிக பட்சமாக 3 நிமிடம் கூ தல் அல்ல  
குைறவாக இ க்கும். 
 சூரியனின் உண்ைமயான உதயம், அஸ்தமனம் 

ஆகியைவ வளிமண்டல ஒளிவிலகல் ேகாட்பா  (Atmospheric refraction), பார்ைவ ேகாணம் (View angle). உயரம் (Altitude) 
ஆகியவற்றால் மா ப ம். 
 
ஆகாத நட்சத்திரம் - சந்திராஷ்டமம் 
 ஆகாத நட்சத்திரம் என்  குறிப்பிட் ள்ள நட்சத்திரத்ைத சார்ந்தவர்க க்கு அன்  சந்திராஷ்டம தினம் ஆகும். அவர்கள் 
அன்   வாஸ் ைஜ ெசய்யக்கூடா , ைஜயில் கலந் க்ெகாள்ள ம் கூடா  
 சந்திராஷ்டமதினத்தில் ைஜ வங்குவைத விட அவர்களின் நட்சத்திரத்திற்கு ெபா த்தமான நல்ல நாளில் வாஸ்  ைஜ  
ெசய்யேவண் ம். 
 
தமிழ் ேததிகள்: 
 தமிழ்ேததிகள் வாக்கிய ைறயில் சூரிய சங்கரமனத்ைத அடிப்பைடயாக ெகாண்ட  
 இங்கு தரப்பட் ள்ள ஆங்கில ேததிகள் தமிழ் ேததி அடிப்பைடயிலான வாஸ்  நாைள குறிக்கும்  
 தமிழ் மாத பிறப்   சூத்திரம் சூரிய அஸ்தமனத்ைத அடிப்பைடயாக ெகாண்ட  
 வியின் சில இடங்களில் தமிழ் மாத ேததி வக்கம் ஒ  நாள் ன்னர் அல்ல  பின்னர் நிகழலாம் எனேவ இந்த ேததிகள் 
தங்க க்கு ெபா ந் மா என்பைத ஆய்  ெசய்த பின்னர் வாஸ்  நாைள கணிக்க ம் 

 
சரியான வாஸ்  ல்கள் 

 
 வாஸ்  என்ப  பாரம்பரிய இந்  கட்டிடக்கைல ஆகும். இைத பரம்பைரயாக, கு வழி, ஆய் வழி கற்றல் லமாக மட் ேம 
கற்  ேமண்ைம அைடய டி ம். சுமார் 10ஆண் கள் பாரம்பரிய கட்டிக்கைல அ பவம் உள்ளவர்கேள இதில் திறம்பட அறிய டி ம் 
 தற்கால கட்டிடக்கைல எளிய உ தித்தண்ைம ெதாடர்பான  ஆனால் பல ற்றாண்  நிைலத்  நிற்க இந்திய 
அடிப்பைடயிலான கட்டிட ைறேய சிறந்த . இ  கட்டிடக்கைல மட் ம் அல்ல உடல், ஆன்மாவின் இயக்கத்ைத அறிந்த ரிஷிக ம், 
னிவர்க ம், சித்தர்க ம் கண் பிடித்  கட்டிட ைறயாகும் 

 வாஸ்  ெதாடர்பான த்தகத்ைத ேவதபாட சாைல ஆசிரியர்கள்,  மர  வழி கட்டிட கைலஞர்களான விஸ்வகர்மா குலத்ைத 
சார்ந்த சிற்ப வல் நர்கள். ஆயாதி கணிதர், வடெமாழியில் உள்ள ல ஆதார சிற்ப சிந்தாமணி ைல இைடச்ெசா கல் இன்றி 
ெமாழிமாற்றம் ெசய்தவர்கள் எ ம் த்தகேம மிகச்சரியான கணித ைறயிலான வாஸ்  வழிகாட்டியாகும். 
 வாஸ் ல் கட்டிடெபாறியியல் படிப் க்குறிய ைலவிட மிகவிரிவானதாகும்! பல ஆயிரம் கணக்குகைள ெகாண்ட . ஈ  
இைணயற்ற கைல அடிப்பைடயிலான ! 
 சிற்ப சாஸ்திரம் அறிந் , பல ேகாவில்கைள கட்டிய ஸ்தபதிகேள இந்த த்தகத்ைத எ த மிகதகுதியானவர்கள். 
 வாஸ்  பற்றி விரிவாக அறிய லதார ல்கள் ேகாவில் கட்டிடக்கைல, இல்லம், அரண்மைண, கிராம நிர்ணயம், என்  
பலதைலப் களில் வடெமாழி, கிரந்தம், தமிழ் ெமாழிகளில் உள்ள  
 ேமற்படி த்தகங்கள் மகாபலி ரம் சிற்ப கல் ரியி ம், தஞ்ைச சரஸ்வதி மஹாலில் பைழய ல்கள் ம பதிப்  ெசய்யப்பட்  
விற்பைனக்கு உள்ள . 
 Government College of Architecturee and Sculptur - GOVT SCULPTURE TRAINING 
 Mamallapuram, Kancheepuram, Tamil Nadu, India, Pin Code: 603 104.  Telephone :+91-2744 2261 
  
 பரம்பைர ஆயாதி கணிதர்(கிராம பரம்பைர பஞ்சாங்ககாரர்கள், வள் வர்கள்) பயன்ப த் ம் ல்கள் சர்வார்த்த சிற்ப 
சிந்தாமணி( மைனயடி சாஸ்திரம்), மற் ம் மர க்கட்டிக்கைல ேபான்ற ல்களாகும். ல்கைள நன்கு படித்  அதன் லம் 
மைனயடி(ஆயாதி) கணிதம் அறிய தற்ெபா  சிறந்த ல்கள் கிைடக்கிற  இைவகள் லமாக ஆயாதி கணிதத்ைத ஆழமாக 
அறிந்  பயன்ெபற்ற மற்றவர்க க்கும் வழிகாட்டியாக திகழ்ந்  இந்திய பண்பாட்  கட்டிடக்கைலயிைன ேபாற்றி பா காக்கலாம். 
 இ  குறித்  அறிய ஆர்வ ள்ளவர்கள் பைழய ேகாவில்க க்கு ெசன்  மாதக்கணிக்கில் தங்கி அங்கு கட்டப்பட்ட 
கற்ேகாவிைல நன்கு கவனித்  குறிப்ெப த்  நன்கு கணித அறிைவ வளர்த் க்ெகாள் தல் மிக க்கியமான ஒன்றாகும் என்பைத 
நிைனவில் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். 
 எனேவ வாஸ்  என்கிற ஆயாதி கணிதத்ைத ஆர்வத்தினால், யற்ச்சியானால், ன்கணித அறிவால் மட் ேம கற்க டி ம் 
கூ தலாக கு பரம்பைர கற்றல் மிக ம் பலன் அளிக்கவல்ல . இந்  ேகாவில்களில் உள்ள சிறிய கட்டிடப்பகுதி பற்றி அறியேவ மிக 
நீண்ட பயணம் ேதைவ. இைவப்பற்றி அறியாமல் ஒ வர் வாஸ்  நி னர், அறிஞர் என்  கூறினால் அவர் மக்கைள ஏமாற் கிறார் 
என்ப தான் உண்ைம. 
 

மர க்கட்டிக்கைல  சர்வார்த்த சிற்ப சிந்தாமணி 
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(7 ல்கள்) 

 
ஆசிரியர். கைலச்ெசம்மல். ேகா. தி ஞானம் 

ஓவியர், சிற்பி 
மாமல்லபரம் அரசு சிற்பக்கல் ரி 

044-27442589 
விைல .1650 

( மைனயடி சாஸ்திரம்) 

 
வீராசாமி தலியார்வாள் 

இரத்தின நாயக்கர் அண்ட் சன்ஸ் 
ெகாண்டித்ேதாப் , ெசன்ைன 79 

044-2520 6622 
விைல . 200 

 
தமிழகம் மற் ம் ெவளிநா களில் எண்ணற்ற ேகாவில்கைள ம், வள் வர்ேகாட்டம், தி வள் வர் சிைல ஆகியவற்ைற வடிவைமத்  

கட்டிய ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தபதி அவர்களின் தமிழ் - ஆங்கில த்தகங்கள் 

 Building 
Architecture of Sthapatya 

Veda 

 
Vaastu Purusha Mandalam 

 
Quintessence Of 
Sthapatya Veda 

 
Temples of Space Science  

 
The Scientific Edific of Brihadeeswara 

Temple 
Tanjore, Tamilnadu 

 
Shiva Vishnu Temple Complex: 

Concept and Design 

 
Who Created God? 

 
Brahma Sutra Vaastu Bhashiam 

 
The Colossal Statue Of Ayyan 

Thiruvalluvar 
 
 ஆகம ல்கள், சில்ப சாஸ்திரங்கள் மட்டேம உண்ைமயான ல ஆயாதி (வாஸ் ) கணித ல்கள் இைவகள், ேதவநாகரி 
வடெமாழி, தமிழ், கிரந்த ெமாழிகளில் பல ஆயிரம் கணக்கான ெசய் ள்கைள தன்னகத்ேத ெகாண்ட . பாரம்பரிய கட்டிடக்கைல 
பற்றிய  இந் ல்கள் ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்க க்கு என்ைன ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 
 
அழகான வடிவைமப்பில் வாஸ்  த்தகம்:  
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 தற்ெபா  கைடகளில் பல்ேவ  ெபயர்களில் வாஸ்  பற்றி விற்க்கப்ப ம் ல்களில் மிக கவர்ச்சிகரமாக அட்ைடப்படம் 
வடிவைமக்கப்பட்  அதிகமாக இைடச்ெசா கல், ெசாந்த க த் க்கள், லக த்  நீக்கல் ேபான்றைவேய உட் குத்தப்பட் ள்ளன 
ேம ம் இந்திய கட்டிடக்கைலக்கு ெதாடர்பில்லாத விஷயங்கைள எல்லாம் வாஸ் வின் ெபயரால் எ த்  வணிகம் ெசய்கிறார்கள் 
என்ப  வ த்தமான உண்ைம. 
 ேவதகணித அறிேவ இல்லாதவர்கள்கூட ெவ ம் வார்த்ைத ஜாலங்களால் பக்கங்கைள நிரப்பி பய த் ம் வைகயில் 
“வாஸ் ” தைலப்பில்  தவறான த்தகங்கைள வணிக ேநாக்கில் ெவளியி கிறார்கள். இத்தைகய த்தகங்களில், சிறிய கணித 
சூத்திரங்கைள தக்கண்ணாடி ைவத் ப்பார்த்தால்கூட கண் பிடிக்க டியாதள  வார்த்ைத ேதாரணங்கள் அலங்காரமாக இ க்கும்! 
இைவகைள 10 நிமிடத்தில் படித்  டித்  விடலாம். இதனால் எந்த பய ம் ஏற்படா ,  மாறாக பிைழப் க்காக எ ம் பிைழயான 
வாஸ்  ல்களால் குழப்பம் அைடந்  நல்ல வீட்ைட இடித்  பாழக்கி, கட் மான ெபா ள் விற்பைனயாள ம், கட் மான 
குத்தைகதார ம், கடன்த ம் வங்கி ம் தான் பலன் அைடவார்கள், உரிைமயாளர் கடன் பட்  ெபா ளாதர பின்னைடைவ, மன 
உைளச்சைல சந்திப்ப தான் மிச்சம்! 
 அண்ைமகாலங்களாக சுவர் வண்ணப் ச்சி ம் வாஸ் ைவ குத்தி ெபயின்ட் வியாபாரத்ைத ெப க்கிவிட்டார்கள் விைள  
கண் க்கு எரிச்ச ட் ம் வண்ணங்களில் வீ கள் காட்சியளிக்கிற . 
 

காமிகாகமம் -  வாஸ்  சாந்தி படலம் 
 

  

 
 

  © காப் ரிைம2010. இதில் இடம் ெபற்ற தகவல்கள் என  ெசாந்த ஆக்கம். இைத த்தகமாக ெவளியிட 
உள்ளதால் இந்த தகவல்கைள வணிக ேநாக்கில், மற்ற இைணய தளங்களில்(Website), இைணய கூடல் (Blog)களில் 
பயன்ப த்த அ மதி தரப்படவில்ைல. 
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