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ரட்டாசி மாதம், விேராதி வ டம் சுப கூர்த்த நாடகள் மற் ம் பண்டிைககள்
Auspicious Dates based on Drik-Vakya Panchangam, Purattaci - Virothi Varusham (2009 – 2010)
ரட்டாசி மாத சிறப் கள்:
குறிப்பாக இம்மாதத்தில் லால் உண்ணாமல் விரதம் இ ந்
ெப மா க்கு சனிக்கிழைமகளில்
மாவிளக்கு (கும்ப தீபம்) ஏற்றி வழிப வார்கள். எவ்வள ெபரிய பணக்காரராக இ ந்தா ம், படிப்பாளியாக
இ ந்தா ம், ஊரின் ெபரிய மணிதராக இ ந்தா ம் ரட்டாசி மாதத்தில் நாரயண ேசைவயாக (வீ வீடாக
ெசன பிச்ைச எ த் ) ேகாவிந்தா ! ேகாவிந்தா என ழங்கி அரிசிைய ெபற் அைத வீட்டில் ெபாங்கல்
ைவத் வழிபட் உணவாக உண்பார்கள். இதனால் மணம் ஒ சாதாரண ஏைழயின்உள்ளம் ேபான்ற
பக்குவ ம் பணத்திமி ம் அடங்கி மணிதனாக வாழ்ந் இைறவைன வணங்கும் மிக னிதமான மாதம்
ஆகும். இவ்வ டம் ரட்டாசி மாதத்தில் மாைளய அமாவாைச, நவராத்திரி, தீபாவளி என பண்டிைககள்
ெகாண்ட மிக சிறப்பான மாதம் ஆகும்.அதிக பண்டிைககள் வ வதால் கு ம்ப அங்கத்தினர்கள் ஒன்
ேசர்ந் மகிழ்ச்சி டன் இ க்கும் காலம் இ . இதனால் உற கள் பலப்ப ம் என்பதால் மிக ம் அன்பான
மாதம் என் கூறலாம்
ரட்டாசி மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ வதால் மல மாஸம் என் ெசால்வார்கள், ஆனால் சந்தர மாதப்படி இந்த ரட்டாசி (சந்திர
மாதம் ஆஸ்வீஜம் ) தி மணத்திற்கு மிக ம் நல்லமாதம் ஆகும். தவிர்க
டியாத சூழலில் ெசய் ம் தி மணம், கிரஹப்பிர
ேவசங்க க்கு ன்னதாக அன்னதானம் ெசய் பின்னர் வழிபாட்ைட வக்குவ நன்

ரட்டாசி மாத பிறப் :(நிராயண சூரியன்கன்னி இராசியில் பிரேவசிக்கும் காலம்) Purattaci month beginning
தி க்கணிதப்படி
வாக்கியப்படி

: ஆவணி 31 தன் கிழைம (16.9.2009) இர 11:22 மணி அளவில் சூரியன் கன்னி ராசியில்
பிரேவசிக்கிறார்
: ஆவணி 31 தன் கிழைம (16.9.2009) மாைல 6:59 மணி அளவில் சூரியன் கன்னி ராசியில்
பிரேவசிக்கிறார்

சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின் மாதம் பிறப்பதால் ம நாள் 17.9.2009 வியாழன் கிழைமேய
கணக்கிடேவண் ம்.

ெத ங்கு மாத பிறப் : Telugu month beginning - 19.9.2009 சனிக்கிழைம அன்
அன் தான் நவராத்திரி ம் ஆரம்பம் ஆகிற

ரட்டாசி மாத நல்ல நாட்கள் Purataci month Auspicious days
20.9.2009 ஞாயி
வ ம்
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், வைளகாப் , நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
21.9.2009 திங்கள் ழவ ம்
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், வைளகாப் , நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
22.9.2009 ெசவ்வாய் – அதிகாைல – ச ர்த்தி ன்னிட்
அதிகாைலயில் ச ர்த்தி என்பதால் கணபதி ேஹாமம் மிக நன்
23.9.2009 தன்மாைல மட் ம்
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
24.9.2009 வியாழன் மதியம் 1 மணி வைர
கணபதி ேஹாமம், தி மணம், வைளகாப் , நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
25.9.2009 ெவள்ளி மாைல மட் ம்
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
28.9.2009 திங்கள் விஜயதசமி அதிகாைல

ரட்டாசி மாத

தல் ேததியாக

ஆஸ்வீன சுத்தம் ஆரம்பம் ஆகிற

கணபதி ேஹாமம் மிக நன்
30.9.2009 தன் அதிகாைல மட் ம்
கணபதி ேஹாமம், ஏகாதசி ன்னிட்

சுதர்ஸன ேஹாமம் மிக நன்

1.10.2009 வியாழன் அதிகாைல மட் ம்
கணபதி ேஹாமம் மிக நன்
2.10.2009 ெவள்ளி அதிகாைல (சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் கரிநாள்)
அதிகைல கணபதி ேஹாமம், த்திர ேஹாமம் மிக நன்
3.10.2009 சனிக்கிழைம (3ஆம் ரட்டாசி சனி மற் ம் ெபௗர்னமி)
அதிகாைல சுதர்ஸன ேஹாமம், மாைல சத்யநாராயண ைஜ ெசய்தல் நன்
4.10.2009 ஞாயி நன்பகல் வைர(ெத ங்கு ைறப்படி)
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா, காதனி விழா நன்
5.10.2009 திங்கள் மதியம் 3 மணி ேமல் நன்
நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
7.10.2009 தன் மாைல (சங்கடஹர ச ர்த்தி)
மாைல கணபதி ேஹாமம், சத் சம்ஹரதிரிசதி வழிபா

மிக நன்

8.10.2009 வியாழன் அதிகாைல மட் ம்
கணபதி ேஹாமம் (ச ர்த்தி ன்னிட் ) மிக நன்
9.10.2009 ெவள்ளி அதிகாைல மற் ம் மாைல மட் ம்
அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் மிக நன் , மாைலயில் நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட் விழா
14.10.2009 தன்அதிகாைல மட் ம்
சுதர்ஸன ேஹாமம் நன் ( தன் கிழைம ம் ஏகாதசி ம் ேசர்ந்

வ வ

மிக ம் சிறப்பான )

16.10.2009 ெவள்ளி அதிகாைல மட் ம்
அதிகைல கணபதி ேஹாமம், த்திர ேஹாமம் மிக நன்
17.10.2009 சனிக்கிழைம (தீபாவளி )
லட்சுமி ைஜ ெசய்ய மிக ம் நல்ல ேநரம் மாைல 6 மணி தல் 7:30 மணி வைர
மாைல 6 மணி தல் 7:30 மணி ன்னர்
கணக்கு வங்குதல் மிக நன்
ேகதார ெகௗரி விரதம் நல்ல ேநரம்: மாைல 3-4:30

ரட்டாசி மாத

ேததி
Á 04
Á 05
08
Á 28
30

கூர்த்த நாட்கள் (விேராதி வ டம்) Auspicious days Sep – Oct 2009 (Morning Time)

ஆ.ேததி
20.09.2009
21.09.2009
24.09.2009
14.10.2009
16.10.2009

கிழைம
ஞாயி
திங்கள்
வியா
தன்
ெவள்

பட்சம்

திதி

சுக்கில
சுக்கில
சுக்கில
கி ஷ்ண
கி ஷ்ண

திைய
தி திய
ஷஷ்டி
ஏகாதசி
த்ரேயா

நட்சத்திரம்
ஹஸ்தம்
சித்திைர
அ ஷம்
மகம்
உத்திரம்

ேயாகம் லக்கினம் காைல ேநரம்
அ
சி
சி
சி
சி

லாம்
கன்னி
வ் ச்சி
லாம்
வ் ச்சி

07.30-09.00
06.00-07.30
10.00-11.30
06.00-07.30
08.30-10.00

Á குறியிட்டைவ தி க்கணித ைற கூர்த்த நாட்கள் மற்றைவ வாக்கிய ைற கணிப்பாகும்
இதில் தரப்பட் ள்ள கூர்த்த நாட்கள் ெபா வானைவ, இ தங்க க்கு ெபா த்தமானைவதானா என்பைத ேஜாதிடர் வசம்
கலந் ஆேலாசைன ெசய்ய ம். சந்திராஷ்டமம் அற்ற நாட்கைள ேதர் ெசய்ய ம், 8ஆம்இட சுத்தி மிக ம் க்கியமான
Above given dates are generally auspicious dates, but it may be suitable or may not be suitable in the respect of your
Horoscope. Please avoid on Chandrastamam (17th Star from your birth star) Star ruling day,
வாஸ் Vastu (No Vastu dates in this month)
ரட்டாசி மாதத்தில் வாஸ் நாள் இல்ைல ேம ம்

இல்ல மைண ைஜகள் இம்மாதத்தில் ேபா வதில்ைல

வாக்கியப்படி
Á Amavasai அமாவாைச
18.9.2009, 17.10.2009
Á Pournami ப ர்ணமி
3.10.2009
Á Pradosham பிரேதாஷம்
1.10.2009, 15.10.2009
Á Ekadasi ஏகாதசி
30.9.2009, 14.10.2009
Á Kritigai கி த்திைக
7.10.2009, 8.10.2009(காைல12மணி வைர)
Á Sankadahara Chathurthi சங்கடஹர ச ர்த்தி 8.10.2009
Á Sasti சஷ்டி 24.9.2009, 9.10.2009, 18.10.2009 தல் 24.10.2009 வைர கந்த சஷ்டி
ேகாவில்களில் 23.10.2009 அன் மாைல சூரசம்ஹாரம் நைடெப ம்
ஜப்பான், ஆஸ்திேரலியாவில் உள்ளவர்கள் 24.10.2009 அன்ைறய தினத்தில் சஷ்டி விரதம் எ த் க்ெகாள்ளலாம்.
கரிநாள் ரட்டாசி16 (2.10.2009),
29 (15.10.2009)
அமாவாைச: 18.9.2009 அன் வ ம் ஆமாவாைசைய கணக்கில் ெகாள்ளேவண் ம் கைடசியில் தீபாவளி அன்
வழிபா கணக்கில் இல்ைல, அமாவாைச தர்பண ம் இல்ைல.(மாதப்பிறப் தர்பணம் உண் )
பண்டிைககள்: Festivals and Pooja time
சரஸ்வதி ைஜ: 27.9.2009 ஞாயி அன் சரஸ்வதி ைஜ வழிபட நல்ல ேநரம்: காைல 6 மணி
Saraswathi Pooja : 6 am to 8 am on 27.9.2009

வ ம் அமாவாைச

தல் 8 மணி வைர

விஜயதசமி: 28.9.2009 திங்கள் அன் ஆ த ைஜ வழிபட நல்ல ேநரம்: காைல 9-10:30 மாைல 6 மணி ேமல் நன்
Vijaya Dasami: 9am to 10:30 am and after 6pm on 28.9.2009
ைவஷ்ணவ வழிபா : ரட்டாசி மாதம் ைவஷ்ண வழிபாட்டின் மிக க்கிய மாதம் ஆகும். இம்மாதத்தில் வ ம் சனிக்கிழைமக ம்,
ஏகாதசி ம் பகவான் விஷ் விற்கு மிக ம் உகந்த நாட்களாகும்.
ன்றாவ சனிக்கிழைம 3.10.2009 மாைல ெபௗர்னமி அன் சத்யாநாராயண வழிபா ெசய்வ மிக ம் சிறப்பான
தீபாவளி அன் லட்சுமி ைஜக்கு மிக ம் உகந்த நாள் அன்ைறய தினம் வட இந்தியா
வ ம் தீபலட்சுமி வழிபா ெசய்வார்கள்
தீபாவளி னித நீராடல்: தீபாவளி அன் அதிகாைல 4:30
Deepawali bath time: 4:30 am to 5:13 am
ேகதார ெகௗரி விரதம் நல்ல ேநரம்: தீபாவளி அன்

தல் காைல 5:13 மணி

ன்னர் நன்

பின்னர் ேயாகம் நன்றாக இல்ைல

மாைல 3-4:30

தைல தீபாவளி நல்லேநரம்

தாய்வீ
றப்பா :14.10.2009 தன் அன் நல்ல
மாமியார் வீ தி ம் தல்: 18.10.2009 மற் ம் 22.10.2009 வியாழன் அன் அதிகாைல மாமியார் வீ
றப்படலாம்.
னித நீராடல் (கங்கா ஸ்நானம்)ணி உ த்தல்: அதிகாைல 4:30 தல் காைல 5:13 மணி வைர மிக நன்

தீபாவளி பைடயல்: Deepavali Padayal dates
தீபாவளி ன்னர் ேபாடப்ப ம் ன்ேனார்க க்கான பைடயல் நாட்கள்: 11.10.2009, 12.10.2009. 14.10.2009
சிங்கப் ர், மேலசியாைவ சார்ந்தவர்க க்கு மிகவிரவான மடல் பின்னர் வ ம் (என இைணயத்தி ம் ெவளியிடப்ப ம்)
a Please Send Email to me (prohithar@gmail.com) if you find mistake(s) in this document and also your valuable comments a

இைறத்ெதாண்டில்

பா
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