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மார்கழி மாதம், விேராதி வ டம் சுப கூர்த்த நாடகள் மற் ம் பண்டிைககள்
Auspicious Dates based on Drik-Vakya Panchangam, - Markazi month - Virothi Varusham (2009 – 2010)
மார்கழி மாத சுப நாட்கள்
மார்கழிமாத பிறப் மற் ம் டி (ைதமாத பிறப் )
சித்தாந்தம்
வர சி வாக்கிய

மாத பிறப்
ைற

மார்கழி மாத

டி (ைத மாத பிறப் )

:

மார்கழி தல் நாள்(16.12.2009) தன்கிழைம
காைல 6:52 மணி

14.1.2010 ைத மாத
மாைல 3:33 மணி

தல் நாள்

ஆரியபட்டீயம்

ைற

:

மார்கழி தல் நாள்(16.12.2009) தன்கிழைம
காைல 6:54 மணி

14.1.2010 ைத மாத
மாைல 3:27 மணி

தல் நாள்

தி க்கணிதம்

ைற

:

கார்திைக 29 ெசவ்வாய் இர 1:52
(ஆங்கிலப்படி 16.12.2009 தன் அதிகாைல 1:52)

14.1.2010 ைத மாத
மதியம் 12:38 மணி

தல் நாள்

“மாதங்களில் அவள் மார்கழி” _ கவி. கண்ணதாசன்
இைறஉணர்விைன ேமேலாங்க ெசய் ம் இம்மாதம், இைறவைன வழிப ம் மாதங்களில் மிக ம் தன்ைமயான இந்த
மார்கழி(த ர் மாஸம்)ஆகும், பக்திமணம் கம ம் இம்மாதம் தி க்ேகாவில் வழிபாட்டில் மிக க்கிய அங்கம் வகிக்கிற .
மார்கழி மாதத்தில் வ ம் ைவகுண்ட ஏகாதசி, ஹ மத்ெஜயந்தி, நடராஜர் அபிேஷகம், ஆ த்திரா தரிசனம், கூடாரவல்லி,
ேபாகி பண்டிைககள் சிறப் வாய்ந்தைவ.
மார்கழி என்றால் நிைன க்கு தலில் வ வ வண்ணக்ேகாலம் தான். ஒவ்ெவா இல்லத்தின் வாசலி ம் ேகாலங்கள்
அழகுற ேபாடப்பட் ேகாலப்ேபாட்டி நைடெப ம்.
சங்கீத ம் ர்த்திகளில் ஒ வரான தியாகராஜர் அவர்களின் ஆராதைன தி நா ம் இம்மாதத்தில்
தான் வ ைகதந் இைசயால் இைறவ க்கு வழிபா நடத்தப்ப கிற , இந்நாளில் தி ைவயாற்றில்
அைனத் இைச கைலஞர்களின் இைசயால் ஆராதைன விழா நைடெப ம்.
தி க்ேகாவில்களில் ைவகைறப்ெபா தில் நாள் ஒன் க்கு ஒ பாசுரம் என ைசவ வழிபாட்டில்
தி ெவம்பாைவ ம், ைவணவ வழிபாட்டில் ஆண்டாள் அ ளிய தி ப்பாைவ ம் ஓதி ெசந்தமிழால்
இைறவைன திக்கும் சிறப்பான மார்கழி மாதங்களில் உயர்ந்ததாகும்.
தி வரங்கத் ேசர்ந்திைச திவ்யபிரபந்த ழக்கம் கா களில் ேதைனவார்க்கும். மறவாமல்
அரங்கத் நாயகைன அதிகாைல ேவைளயில் தரிசிக்க இன்ேற திட்டமி ங்கள்.
Ï படம்: 2008 ஆம் ஆண்

ேகாலப்ேபாட்டியில் பரிசு ெபற்றவர்

இைறவ க்காக அற்பணித்ததால் இம்மாதத்தில் இல்லங்களில் தி மணம்,
மைன
குவிழா, நிச்சியதாம் லம் ேபான்ற நிகழ்ச்சிகள் தவிர்க்கப்ப கிற . இதற்கு தல் காரணம்
விவசாயத்தில் ெநல் தைலசாய் அ வைட காலம் மற் ம் ெப ம்பாலானவர்கள் விரதம்
ேமற்ெகாள்வதால் வி ந் உண வைககைள ஏற்பதில்ைல என்பதால் இல்ல நிகழ் கள்
தவிர்க்கப்ப கின்றன.
மாத அடிப்பைடயில் நைடெப ம் தாலிக்ெகாடி மாற் தல்
(தி மணப்ெபண்)குழந்ைதக க்கான தி
டி இறக்கம், சீமந்தம், மஞ்சள் நீராட் விழா,
பிறந்த நாளில் -ஆ ள் ேஹாமம், இைறவழிபாட்ைட ன்னி த்தி கணபதி ேஹாமம், த்திர
ேஹாமம், நவக்கிரக ேஹாமம் ஆகியன ெசய்யப்ப கிற .
இக்கால கட்டத்தில் மத்தி ேரைகயின் ெதன்பகுதியில் உள்ளவர்க க்கு
இப்ெபா
ேகாைடகாலம்(ஆனி மாதம் = ஜூன், ஜூைல மாத சூழல்). சூரியன் நிராயன
(நிர்+அயனம் = வி சாய் ேகாணம் நீக்கிய சூரிய பயன பாைக) தட்சிணாயன காலத்தில் பயனிக்கும் தல் மாதமான ஆடி மாத ம்,
கைடசி மாதமான மார்கழி ம் கூர்த்தங்க க்கு விலக்கானதாகும்
மார்கழி க்கள்(டிசம்பர் ) த் கு ங்கும் மாதம் இ . தைலயில் இரட்ைட ஜைட பின்னல் ேபாட் அதில் அழகுற ெதா த்த
மார்கழிப் ைவ சூடி பள்ளிக்கு ெசல் ம் கிராமத் மாணவிகளின் அழேக தமிழகத்தின் கலாசார அைடயாளம்.
ெத க்களில் பஜைனப்பாடல்கள் பாடி அதிகாைலயில் இைறவைன இைசயால் வழிபட் , ைஜயின் இ தியில் தரப்ப ம் அந்த
ெவண்ெபாங்கல் பிரசாதம் உண்ப மிக ம் ஆனந்தமான அ பவம். இைசக்கைல, ேகாலம் இடல். விதவிதமான பிரசாதம் என
மக்களின் கைலகைள ேபாற் ம் மாதம் மார்கழி !

மார்கழி மாத சுப நாட்கள்
ஞாயி 20.12.2009
வளர்பிைற ச ர்த்தி,
நா ம் நன்
தாலிக்ெகாடி மாற் தல், கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா

குத்தல்,

டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா ஆகியன ெசய்ய உகந்த நாள்.

தன் 23.12.2009
காைல 6-7:30 கணபதி ேஹாமம், கா குத்தல், டி இறக்கம் நன்
ஞாயி 27.12.2009 மதியம் 12 மணிவைர
தாலிக்ெகாடி மாற் தல், கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா குத்தல்,

டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா

தன் 30.12.2009
வ ம் நன் .
தாலிக்ெகாடி மாற் தல், கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா

டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா ஆகியன ெசய்ய உகந்த நாள்.

ஞாயி 3.1.2010
சங்கடஹர ச ர்த்தி,
வ ம் நன் .
கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா குத்தல்,

குத்தல்,

டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா ஆகியன ெசய்ய உகந்த நாள்.

திங்கள் 4.1.2010 ச ர்த்தி
அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமம் மிக ம் சிறப்பான
தன் 6.1.2010
மாைல 5 மணிவைர மட் ம் நன் . அைனத் சுபம்க ம் ெசய்யலாம்
தாலிக்ெகாடி மாற் தல், கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா குத்தல், டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா ஆகியன ெசய்ய உகந்த நாள்.
திங்கள் 11.1.2010
நா ம் நன் , அைனத் சுபங்க ம் ெசய்யலாம்
தாலிக்ெகாடி மாற் தல், கணபதி ேஹாமம், சீமந்தம், கா

மார்கழி (விேராதி வ
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குத்தல்,

டம்) மிக நல்ல நாள் - ேநரம்
ஞாயி சுக்கில ச ர்த்தி
ஞாயி சுக்கில தசமி
தன் சுக்கில ச ர்தசி
தன் கி ஷ்ண ஷஷ்டி
திங் கி ஷ்ண ஏகாதசி

டிஇறக்கம், மஞ்சள் நீராட் விழா ஆகியன ெசய்ய உகந்த நாள்.
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கரிநாள்: 21, 24, 26 டிசம்பர் 2009
ச ர்த்தி: 20.12.2009, 3.1.2010 (மாைல), 4.1.2010 (காைல)
சஷ்டி: 22.12.2009 ெசவ்வாய் அன் வ வ மிக ம் சிறப்பான
பிரேதாஷம்: 29.12.2009, 12.1.2010
கி த்திைக: 28.12.2009 திங்கள் மாைல மற் ம் 29.12.2009 ெசவ்வாய் காைல மிக ம் சிறப்பான
ஏகாதசி: 28.12.2009 திங்கள் ைவகுண்ட ஏகாதசி, 11.1.2010 திங்கள் சர்வ ஏகாதசி திதி

சந்திர கிரஹணம்: (31.12.2009 இர

- 01.01.2010 அதிகாைல) Partial Eclipse of the Moon, 31.12.2009 - 01.01.2010

அறிவியல் பார்ைவ:

10:45 மணி அளவில் வங்கி அதிகாைல 3 மணி (1.1.2010) வைர பகுதி
இந்தியாவில் ெதரி ம். “பகுதி சந்திரகிரஹணம்” என்றால்
மியின்
உண்ைமயான நிழல்(Umbra) மற் ம் அ த்த மைறநிழல் (Penumbra) பகுதியில் சந்திரனின்விட்டத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட் ம்
நிக ம் கிரஹணம் ஆகும்.
மார்கழி மாதம் 16 வியாழன் (31.12.2009) இர

சந்திரகிரஹணம் (Partial Eclipse) நிகழ்கிற . இ

சந்திரனின் விட்டத்ைத (2,159 mi = 3,474 kilometers)விட மியின் விட்டம் (7,926.41 miles = 12,756.32 kilometers).
சுமார் 3.6 மடங்கு ெபரிய எனேவ மியின் நிழல் பகுதிைய சந்திரன் கடக்க அதிக ேநரம் எ க்கும்.
சந்திர கிரஹனம் மிகநீண்
இ க்கும். இ பகுதி சந்திரகிரஹணம் என்பதால் மிக குைறந்தள ேநரேம நிகழ்கிற . 31.12.2009 அன் நிக ம் சந்திரகிரஹணம்
அதிகபட்டசமாக மைறநிழல் பகுதியில் வங்கி டி ம் ேநரம் 4மணி 11நிமிடங்கள், இதில் உண்ைமயான கிரஹண ேநரம் இர 12:22
தல் 01:24 வைர 62 நிமிடங்கள் மட் ேம ஆகும்.

ேஜாதிட பார்ைவயில் : கிரஹணம் தி வாதிைர நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிற , எனேவ

தி வாதிைர,
ன்பின் நட்சத்திரங்களான
மி கசீ ஷம், னர் சம், திரிேகாணத்தில் அைமந் ள்ள (பத்தாம் நட்சத்திரங்கள்) சுவாதி, சைதயம் நட்சத்திரத்தினர் நவக்கிரக சாந்தி
அர்ச்சைன மற் ம் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் அன்னதானம் ெசய்ய ம்
Astrological View: Thiruvadirai, Swathi, Punarpoosam, Mirugasirusham stars are affected by eclipse. perform Navagrha Archana
and perform Annadanam (offering food ) to nearest Orphanage

Eclipse will be visible in the region covering Alaska, Australia, Indonesia, Asia, Africa, Europe including the British Isles and
the Arctic regions.
The beginning of the umbral phase will be visible from the extreme south-eastern part of Australia, middle of South and North
Pacific Ocean and extreme Solomon Is. The ending of the umbral phase will be visible from North and South Atlantic Ocean and
Greenland.
The beginning, the middle and the ending of the eclipse will be visible from all parts of India.

அறிவியல் பார்ைவயில் சந்திரகிரஹணம் ஆய் ெசய் ம் அள
அறிவியலாளர்கள் ெபரியதாக எ த் க்ெகாள்வதில்ைல.

க்கியத் வம் வாய்ந்ததல்ல, எனேவ இைத

தங்கள் பகுதியில் நிக ம் கிரஹண ேநரம் கணக்கிட என இைணயதளத்திைன பார்ைவ இட ம்
Please Visit my website for calculate Eclipse time for your place
http://www.prohithar.com/eclipse_calculator.html
கிரஹண காரணிகள் ELEMENTS OF THE ECLIPSE
Universal Time of Opposition in Right Ascension : December 31d 19 h 04m
MOON
SUN
h
m
s
h
m
Right Ascension
6
44
33.88
18
44
Hourly Motion
162.60
'
"
'
°
°
Declination
24
03
02.79
-23
02
Hourly Motion
Equatorial Horizontal Parallax
True Semi-diameter

“ேகாவில்களில் கிரஹணத்ைத

ன்னிட்

-

06
60
16

21.33
57.40
36.59

நடராஜர் அபிேஷகம், தி வாதிைர வழிபா

+
16

46s.055
s
33.88
11.04
"
36.59
11.76
08.94
17.50

ேநரத்தில் மாற்றம் இ க்கும்”

Natrajar Abishegam & Thiruvathirai Pooja time may be change due to lunar eclipse

கிரஹண காலவியல் ள்ளிவிபரம் CIRCUMSTANCES OF THE ECLIPSE
Indian
Universal
Standard Time
Time

Moon enters penumbra
Moon enters umbra
Middle of the eclipse*
Moon leaves umbra
Moon leaves penumbra

date
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009

h
17
18
19
19
21

m
15.3
51.7
22.7
53.6
30.0

date
31.12.2009
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010

h
22
00
00
01
03

Position Angle measured
from the North Point of
Moon’s Limb (N.E.S.W.)
m
45.3
21.7
52.7
23.6
00.0

°
139
173
207
242

The Moon being
in the Zenith in
Latitude
'
°
+24 14
+24 04
+24 01
+23 58
+23 47

Longitude
'
°
+100 49
+77
44
+85
20
+62
55
+39
50

* Magnitude of the eclipse =0.081 (Moon’s diam =1.0). Distance between the centers at middle 3571".4
Radius of shadow cone at Moon’s distance : Penumbra 4730".7, Umbra 2736".7
The eclipse is visible in the region west of the eastern limit and east of the western limit.
Here, Moonset and Moonrise times relate to visibility of the center of the Moon on the horizon.

அறிவியல் பார்ைவயில் சந்திரகிரஹணம் ஆய் ெசய் ம் அள
அறிவியலாளர்கள் ெபரியதாக எ த் க்ெகாள்வதில்ைல.

க்கியத் வம் வாய்ந்ததல்ல, எனேவ இைத

தங்கள் பகுதியில் நிக ம் கிரஹண ேநரம் கணக்கிட என இைணயதளத்திைன பார்ைவ இட ம்
Please Visit my website for calculate Eclipse time for your place
http://www.prohithar.com/eclipse_calculator.html
ேவண் ேகாள்:
தி ப்பாைவ, தி ெவம்பாைவ ல்கைள ேகாவி க்கு வ பவர்க க்கும், கிராமத்தில் - அரிஜன குடியி ப் களில் வசிக்கும்
மக்க க்கு தானம் ெசய்தல் மகா ன்னியம்.
அரிஜன குடியி ப் களில் உள்ள ேகாவில்க க்கு மார்கழிமாத வழிபாட்டின் ஒ குறிப்பிட்ட ெதாைகைய உதவிெசய் இந்
மதெநறிகைள வளர்க்க ம், மதமாற்றத்திைன த க்க ம் ன்வா ங்கள். இ ேவ என தாழ்ைமயான ேவண் ேகாள்.

இைறத்ெதாண்டில்

பா

எண் 9, 4வ

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்

ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com
இைணயம்: www.prohithar.com
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