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ஆடி மாதம் ( Aadi - Mithuna Month) 17th July to 16 Aug 2009
Auspicious Dates based on Drik-Vakya system, Virothi Varusham(2009 – 2010)
கூர்த்த நாட்கள், தி க்கணிதம் – வாக்கியப்படி, விேராதி வ ஷம் (2009-2010)

குறிப் : சந்திர பஞ்சாங்கத்ைத பயண்ப த் ம் ெத ங்கு, கன்னடம் மற் ம் வட இந்தியர்கள் ஆடி அமாவாைச பிறகு
தி மணம், கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் அைனத் சுப நிகழ்ச்சிகைள ம் ெசய்வார்கள் (அவர்க க்கு ஆவணி மாதம் )
ஆடி மாதத்தில் சூரியன் வடக்கிலி ந் ெதற்கு ேநாக்கிய பயணத்ைத வக்கும் காலம் தட் ணாயனம் என்
அைழக்கப்ப கிற . இம்மாத ெசவ்வாய், ெவள்ளி, ஞாயிற் க்கிழைமகள்,
கன் மற் ம் அம்பா க்கு மிக ம் உகந்த
நாட்களாகும்.
தீமிதி, பால்குடம் எ த்தல், கரகாட்டம், ஆடிஆமாவாைச, கூழ்வார்த்தல், மரம் ந தல்(ஆடிப்பட்டம் ேதடி விைத),
கன்னிேகாவில் ைஜ, டி இறக்குதல், ேபான்றைவ நைடெப ம் மாதம் ஆகும் . இம்மாதம் தமிழ் கிராமிய கைல, கலாசாரம்,
பண்பாட்டின் வடிவத்ைத உலகிற்கு எ த் க்காட் ம் மாதம் .
சிலம் , ெபாய்கால் குதிைர, பம்ைப, உ க்ைக, தப்பட்டம், லிேவஷம், மானாட்டம், மயிலாட்டம், தாைர, கூத் , பைற
ேமாளம், வில் ப்பாட் ேபான்ற கிராமிய கைலகைள கட்டிக்காக்கும் ஏைழ கைலஞர்களின் வாழ்வாதாரமாக திக ம் மாதம்
ஆகும். தமிழகேம விழாக்ேகாலம் ண் மகிழ்
ம் இனிய மாதம் இ . ஊர் ஒன் பட் விழா எ க்கும் , ஞாயி ேதா ம்
இரைவ வானெவடிகளால் அலங்கரிக்கும் இனிய காலம்.
“ஆடி ஆத்தாவீட் க்கு ேபாடி” என்கிற கிராமத் வரிகள் இளம் ேஜாடிகள் பிரிந் வா ம் காலத்ைத நிைன ட் ம் !
இம்மாதத்தில் தி மணமான இளம் ெபண்கள் தங்கள் தாய்வீட்டிற்கு ெசன் தங்குவார்கள். உறைவ வளர்க்கும் இனிய பிரி
இ ! ஆயி ம் ஏேத ம் ஒ காரணம் ெகாண் மாமியார் வீட்டிற்கு மாப்பிள்ைளகள் ெசன் வ வார்கள்!!!!
இம்மாதம்
வங்கி ைத மாதம் வைர பண்டிைககள் ெதாடர்ந்
வந்
வணிக ெபா ளியைல ேமம்ப த் ம்
காலங்களின் வக்கம்தான் ஆடி மாதம்.. !
ஆடி 3 ஞாயி (19-7-2009)
காைல 6 மணி ேமல் நாள்
வ ம் (6am to Full day)
சிறப்பான ேநரம் : காைல6 தல் 9 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரகேஹாமம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
ஆடி 4 திங்கள் (20-7-2009)
அதி காைல தல் காைல 10:30 மணி வைர மட் ம் (Early Morning to 10:30 am)
சிறப்பான ேநரம் : காைல6 -7:30 மற் ம் காைல 9-10:30
கணபதி ேஹாமம், நவக்கிரகேஹாமம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
ஆடி 11 திங்கள் (27-7-2009) வாஸ் நாள் Vastu Date
காைல 6 மணி தல் மாைல 6 மணி வைர (6 am to 6pm)
சிறப்பான ேநரம் : காைல6 -7:30
கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Housewarming, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
வாஸ் ேநரம்: (ெசன்ைன நகரம்)
வக்கம் காைல 6:41 மணி, டி 8:11 மணி, ைஜேநரம்: 7:35

தல் 8:11 வைர

ஆடி 15 ெவள்ளி (31-7-2009) வரலட்சுமிவிரதம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் (Early morning to 12pm)
சிறப்பான ேநரம் : காைல 7:30 தல் காைல10:30 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Housewarming, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
ஆடி 17 ஞாயி (2-8-2009)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் (Early morning to 12pm)
சிறப்பான ேநரம் : காைல 7:30-9 மற் ம் பகல் 11 தல் நன்பகல் 12 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், கிரஹப்பிரேவசம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Housewarming, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony

ஆடி 18 திங்கள் (3-8-2009) ஆடிப்ெப க்கு
தி மணம் தைட நீங்கி விைரவாக நைடெபற ேவண்டி தி க்ேகாவில் குளம், ஆற்றில், கடலில் விளக்ேகற்றி
வழிப தல். சுமங்கலி, கன்னி ைஜக்கு மிக ம் சிறப்பான நாள்
ஆடி 22 ெவள்ளி (7-8-2009)
காைல 9 மணிக்கு ேமல் நாள்
வ ம் நல்ல நாள் (9 am to 11pm)
சிறப்பான ேநரம் : காைல 9 மணி தல் நன்பகல் 10:30 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
ஆடி 24 வியாழன் (9-8-2009) சங்கடஹர ச ர்த்தி (4:30 pm to 7 pm)
மாைல 4:30 மணி ேமல் 7 மணி ன்னர் சங்கடஹர - கணபதி ேஹாமம் மிக ம் நன்
ஆடி 25 திங்கள் (10-8-2009)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் (Early morning to 12pm)
அதிகாைலயில் ச ர்த்தி கணபதி ேஹாமம் நன்
சிறப்பான ேநரம் : காைல 6 மணி தல் 7:30 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
ஆடி 31 ஞாயி (16-8-2009) (Early morning to 12pm)
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம்
சிறப்பான ேநரம் : காைல 6 மணி தல் 7:30 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் , சீமந்தம்
Ganapathi homam, Wedding, Betrothal, Puberty Function, Pregnancy Ceremony
சூரிய கிரஹணம் 22 ஜூைல 2009 தன் கிழைம

இந்தியா ேநரம்- வக்கம்: காைல 5:28,
உச்சம்: காைல8:05
டி : காைல10:42
ெசன்ைன ேநரம்- வக்கம்: சூரிய உதயம் ன்
உச்சம்: காைல6:21
டி :காைல 7:18
 சம், னர் சம், ஆயில்யம், அ ஷம், உத்திரட்டாதி நட்சத்தினர் அன்னதானம் ெசய்தல் நன்

ேம ம்

ைமயான தகவ க்கு http://www.prohithar.com/eclipses.html

சந்திர கிரஹணம் ( வி ெவளி மைற நிழல்) 6 ஆகஸ்ட் 2009
அன் அதிகாைல இந்திய ேநரம் காைல 4:31 தல் காைல 7:47 வைர நிக ம் இந்த கிரஹணத்தில் மியின்
உண்ைமயான நிழல் லமாக சந்திர கிரஹணம் ஏற்படவில்ைல, எனேவ இைத கிரஹணம் என் கணக்கில்
ெகாள்ளேவண்டாம்
தகவல் உதவி:- இந்திய அரசு வானியல் அவதான

ைற: http://www.packolkata.org

 வாடைக வீ குடி க (மாத தல் ேததி) Rental House shifting
31-7-2009, 2-8-2009 ஆகிய நாட்களில் அதிகாைல மற் ம் நாள்
 கூர்த்த ணி வாங்க, தாலி ெபாட் ெசய்ய(ெபான் உ க்க)
ஜூைல: 20, 27, 31, ஆகஸ்ட் 2, 7, 10, 16
 மி ைஜ (வாஸ் ) நாள்: ஆடி 11 திங்கள் (27-7-2009) வாஸ் நாள்

வ ம்

 கரிநாள்: ஜூைல 18, 26, ஆகஸ்ட் 5
 அமாவாைச : ஆடி அமாவாைச - 21 ஜூைல 2009 ெசவ்வாய்
 ெபௗர்ணமி : 5 ஆகஸ்ட் 2009 தன் கிழைம
ெபௗர்னமி நாள்
 ெத ங்கு மாதபிறப் : சிரவண சுத்தம் தன் கிழைம 22 ஜூைல 2009 (Telugu Month : Sravana Begin 22/7/2009)
 ஆடி மாத பிறப் : தி க்கணிதப்படி ஆனி மாத கைடசி நாள்16 ஜூைல 2009 திங்கள் மாைல 3:08 மணி அளவில் சூரியன்
கடக ராசியில்(த ணாயனம்-சூரியனின் ெதன் ல பயணம் வக்கம்) பிரேவசிக்கிறார், வாக்கிய கணிதப்படி அன் இர
9:21 பிறப்பதால் ம நாள் ெசவ்வாய் 17 ஜூைல 2009 அன் தான் ஆடி தல் நாள்
 ஆவணி மாத பிறப் : தி க்கணிதப்படி ஆடி மாதம் கைடசி நாள்(ஆடி 31) ஞாயி அன் இர 11:28 மணி அளவில்
சூரியன் நிராயண ைறயில் சிம்ம இராசியில் பிரேவசிக்கிறார். இரவில் பிறப்பதால் ம நாள் உதயேம மாதப்பிறப்பாகும்
அடிப்பைடயில் 17 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள் கிழைம ஆவணி தல் ேததி என கணக்கில் ெகாள்ளேவண் ம்.
ஆடி மாத கிரக நிைல: தி க்கணித நிராயண
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வான்ெவளி வைரபடம் Night Sky Chart: http://www.heavens-above.com/skychart.aspx

ஆடி அமாவாைச :
21 ஜூைல 2009 ெசவ்வாய் அன் இந்திய ேநரப்படி அமாவாைச திதி பகல் 11:50 மணி அளவில் வங்கி ம நாள்
தன் காைல 8 மணி 5 நிமிடம் வைரஉள்ள எனேவ ெசவ்வாய்தான் சர்வ அமாவாைச ஆகும்.
அன்ைறய தினம் தர்பணம் ெசய்தா ம், ம நாள் கிரஹணத்தின் சம்பவிக்கும் ெபா
ம், கிரஹண
டிவில்
ெசய்தா ம் சிறப்பானேத ஆகும்
அன்ைறய தினம் ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு நிதி உதவி, ெபா ள் உதவி ெசய்
ன்ேனார்களின் ஆசிைய
ெப ங்கள்
ெவளிநா களில்உள்ளவர்கள் அ கில் உள்ள ேகாவி க்கு ெசன் தர்பனம், ஆத்மசாந்தி வழிபா நடத் தல் நன்
சிங்கப் ர், மேலசியா நாட்டினர் இ நாட்ககளி ம் வழிபா நடத்தலாம், ஆஸ்திேரலியா வினர் ம நாள் 22-7-2009 அமாவாைச
வழிபா நடத்த ம்
ஆவணி அவிட்டம்:
இவ்வ டம் சிராவண சுத்தம் ெபௗர்னமி ஆடி மாதத்தில் வ வதால் 5 ஆகஸ்ட் 2009 அன்
ம நாள் காயத்ரிஜபம் ம் கைடபிடிக்க ேவண் ம்

ஆவனி அவிட்ட ம்

ேவண் ேகாள் :

மிக அதிக கவனத் டன்இைத அளித் ள்ேளன். பிைழ ஏ ம் இ ப்பின் ெதரியப்ப த்த ம். பிைழ குறித்
இைணய தளத்தில்,
அறிவிக்கப்ப ம், இங்கு தரப்பட் ள்ள தகவல்கள் தமிழகத்திற்கு ெபா ந்தக்கூடிய .
கூர்த்த ேநரம் இடத்திற்கு இடம் மா ப ம் எனேவ
தங்களின் பகுதிக்கு உரிய மிகச்சரியான கூர்த்த ேநரம் அறிய தங்கள் ஊரின் விநிைல (GPS Data) தகவைல எனக்கு மின்னஞ்சல்
லம் அ ப்பினால் உகந்த நாைள கணித் த கிேறன்.

எண் 9, 4வ
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சரவண சர்மா, ேராகிதர்- ேஜாதிடர்

ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
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