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ஆடி மாத மடல் - ஸ்ரீவிஜய வ ஷம் - 2013 
 த ணாயன ண்ணியகாலம் & ஆடி மாத பிறப்   
  தி க்கணிதப்படி :  16.07.2013, அன்  பகல் 3:47 மணி அளவில் சூரியன் கடக ராசி பிரேவஸம்  
  வாக்கியப்படி  :  16.07.2013, அன்  இர  10:19 மணி அளவில் சூரியன் கடக ராசி பிரேவஸம்  
 நிராயண ைறயில் ெதற்கு ேநாக்கி சூரியன் பயனிக்க வங்கும்  நாளாகும் இன்  தாைதயர் நிைனவாக நீர்நிைலகளில் 
தர்பணம் ெசய்  வழிப  மிக ம் உகந்த நாளாகும் 

 

 இம்மாத்த்தில் சந்திர பஞ்சாங்கத்ைத பயண்ப த் ம் ெத ங்கு, கன்னடம் மற் ம் வட இந்தியர்கள் ஆ  
அமாவாைச பிறகு தி மணம், கிரஹப்பிரேவசம் மற் ம் அைனத்  சுப நிகழ்ச்சிகைள ம் ெசய்வார்கள் 
(அவர்க க்கு ஆவணி மாதம் ) 
 
 இம்மாத ெசவ்வாய், ெவள்ளி, ஞாயிற் க்கிழைமகள், கன் மற் ம் அம்பா க்கு மிக ம் உகந்த 
நாட்களாகும். தீமிதி, பால்குடம் எ த்தல், கரகாட்டம், ஆ ஆமாவாைச, கூழ்வார்த்தல், மரம் 
ந தல்(ஆ ப்பட்டம் ேத  விைத), கன்னிேகாவில் ைஜ,  இறக்குதல், ேபான்றைவ நைடெப ம் 
மாதம் ஆகும் . இம்மாதம் தமிழ்  கிராமிய கைல, கலாசாரம், பண்பாட் ன் வ வத்ைத உலகிற்கு 
எ த் க்காட் ம் மாதம் .  
  

 சிலம் , ெபாய்கால் குதிைர, பம்ைப, உ க்ைக, தப்பட்டம், ேவஷம், மானாட்டம், மயிலாட்டம், 
தாைர, கூத் , பைற ேமாளம், வில் ப்பாட்  ேபான்ற கிராமிய கைலகைள கட் க்காக்கும் 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 வானெவ களால் 
அலங்காிக்கும் இனிய காலம். 
   
  வ ைமயில் வா ம் கிராமிய கைலஞர்கள் இந்த மாதத்தில் மட் ேம தங்களின் கைலகைள ெகாண்  
பிைழக்கிறார்கள். அவர்களின் திறைம ெவளிப்ப த் ம் மாதமி . தமிழகத்தின் கலாசாரத்ைத இம்மாதத்திேலதான் அழகாக காண 
டி ம். கிராமிய கைலஞர்க க்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வைகயில் அவர்க க்கு தங்களால் ஆன நிதி தவி, ெபா தவி ெசய்  

அவர்கள் வாழ்வில் ஒளிேயற் ங்கள். 
 

 இம்மாதம் வங்கி ைத மாதம் வைர பண் ைககள் ெதாடர்ந்  வந்  வணிக ெபா ளியைல ேமம்ப த் ம்  காலங்களின் 
வக்கம்தான் ஆ  மாதம்.. ! 

 

 ஆடி கி த்திைக : தன் 31.07.2013 (ஆடி 15) 

 தமிழ்கட ள் க க்கு மிக ம் உகந்த தி நாளாம் ஆ க்கி த்திைக இவ்வ டம் ஆ  15 (31.7.2013) தன் கிழைம 
அன்  வ கிற  அன்  கி த்திைக உபவாஸம், விரதம் இ ந்  வழிப தல் நன் , ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ளவர்கள் 
அன்  கைன வழிபட்  ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் தானங்கைள ெசய்வ  நன் .  

 அன்  படிக்கேவண்டிய ல்: தி காற் ப்பைட (நக்கீரர்) 
 
 

 அமாவாைச : ெசவ்வாய் 06.08.2013 (ஆடி 21) 

 த ணாயனத்தில் கடகத்தில் சூாியன் நிற்க வ ம் அமாவாைச மிக ம் உன்னதமான ஒன்  இந்தநாளில் 
தாைதயர்கள் நிைனவாக தானம் தர்ம்ம் ெசய் , நீர்நிைலகளின் அ கில் தர்பணம் ெசய்வ  மிக ம் ண்ணியத்ைத த ம் 

 

தர்பணம் ெசய்  ைவக்கும் ேராகித க்கு த வ  கு  தட்சைன(சம்பளம்) அ  தானம், தர்மம் அல்ல ! 
  ேவத பாடசாைலக்கு உண  ெபா ட்கள், ணிகள் த வேத சிறந்த தர்மம்,  
  ஆதரவற்ேறார், திேயார் இல்லங்க க்கு ெசன்  அன்னதானம் ெசய்வ  மிக ம் அவசியமானதாகும். 
  தானம், தர்மம் இல்லாத வழிபா  பலன் தரா  
  

 அன்ைறய தினம் பசுவிற்கு காைலயில் 2 கிேலா தவி , 100 கிராம் எள் , 4 வாைழப்பழங்கள், உ விய அகத்திகீைர, ெவல்லம் 
100 கிராம் ஆகியவற்ைற கலந்  ஊறைவத்  பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம் 

 அன்  படிக்கேவண்டிய ல்: க ட ராணம் 
 

 ஆடி 24 ரம் : ெவள்ளி 09.08.2013  
 ைசவ தி க்ேகாவில்களில் மா ட உலக நன்ைமக்காக அம்பாள் கில் பிறந்த நாளாக தி விழா எ த்  

ெகாண்டாடப்ப கிற . இந்நாளில் அம்மன் ேகாவில்களில் ைளப்பாாி தி விழாவாக ம் ெகாண்டாடப்ப கிற . 



அபிராம பட்டர் அவர்கள் அம்பாைள தித்  அபிராமி அந்தாதி பா ய தி த்தலமான தி க்கைட ாில் மிக ம் சிறப்பாக 
ெகாண்டாடப்ப கிற .  

ைவணவத்தி க்ேகாவில்களி ம் தி வா ப் ரம் என்  வழங்கப்பட்  பத்  நாள் தி விழாவாக 
ெகாண்டாடபப் கின்ற . இன்னாளில்தான் சூ க் ெகா த்த சுடர்க்ெகா யாள், மி பிராட் யார் மண் லகில்  
ெபாியாழ்வாாின் தி மகளாராய் தி அவதாரம் ெசய்  எம்ெப மா க்கு பாமாைல ம், மாைல ம் சாற்றி , நாம் 
எல்லா ம் ேமன்ைமயைடய  ேவத சாரத்ைத எளிய தமிழில் தி ப்பாைவயாகப் பா னார். தி வல் ப் த் ாில் மிக ம் 
சிறப்பாக ெகாண்டாடப்ப கிற . 
 வி சாய்  ேகாணம் நீக்கிய நிராயண சூாியன் கடக (90°' - 120°)இராசியில் இ க்கும் காலத்தில் சந்திரன் ரம்(133°20' 

தல் 146°40 வைர) நட்சத்திரத்தின்ஊடாக பயணிக்கும் காலேம ஆ ப் ரம் ஆகும். இ  சூாிய மாத(ெசௗரமான) 
அ ப்பைடயிலான வழிபாடாகும். 
 
 

சுமங்கலி ைஜ 
 சுமங்க  வழிபா  என்ப  மாைலயில் விளக்கு ஏற்றி ெகாண்டா வதாகும். அந்த ேநரத்தில் ரம் நட்சத்திரம் விண்ணில் 
இ க்க ேவண் ம் என்ப  விதி அந்த அ ப்பைடயில் கணக்கிட்டால் மாைல 7  மணிக்கு ேமல் தீபம் ஏற்றி சுமங்க  ைஜ 
ெசய்வேத நல்ல  

அன்  படிக்கேவண்டிய ல்: அபிராமி அந்தாதி 
 

 ஆடி (18ம்) ெப க்கு : சனி 03.08.2013  

 நீர்நிைலகளில் தீபம் ஏற்றி சுமங்க கள், தி மண நிைலயில் உள்ள கன்னிப்ெபண்கள் வழிபா  நடத்திட  மிக ம் உகந்த 
நாள் அன்  ட் ல் சுமங்க  ைஜ ெசய்  ஏைழ சுமங்க க க்கு அல்ல  ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ள 
ெபண்க க்கு டைவ தானம் ெசய்ய ம். அல்ல  ஏைழ பள்ளி மாணவிக க்கு சீ ைட வாங்கி தர ம். 
உகந்த ேநரம்:  

 அன்  படிக்கேவண்டிய ல்: லலிதா சஹஸ்ரநாமம் 
 

 ஆடி 31 வரலட்சுமி விரதம் : ெவள்ளி 16.08.2013  

 சாந்திரமான அ ப்பைடயில் ஸ்ராவண மாஸம் ெபௗர்ணமிக்கு ன்னர் வ ம் ெவள்ளிக்கிழைமயில் வரலட்சுமி விரதம் 
கைடபி க்கப்ப கிற , ேவண் ம் வரத்ைத த ம் வரல மி விரதம் அன்  த்தசுமங்க க க்கு மங்கல ெபா ட்கைள 
தந்  ேசவித்தில் விேசஷமானதாகும் 
 அன்  வழிபட உகந்த ேநரம்: காைல 6-9, 10-10:30, மாைல 5-6, இர  8-10 
 

 அன்  படிக்கேவண்டிய ல்: ல மி அஷ்ேடாத்திரம் 
 

விஜய வ டம் ஆடி மாதம் சுபநாள் விளக்கம் 
தி க்கணித ைற பஞ்சாங்கப்படியான  

 
ஆடி 01 தன் 17.07.2013  
 மாைல 6:30 தல் 8:15 வைர நன்  
 

ஆடி 03 ெவள்ளி 19.07.2013 (சுப தினம்)  
 காைல சூ.உதயம் தல் மாைல 5:00 மணி வைர நன் .  
 அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்யலாம் 
 

ஆடி 05 ஞாயி  21.07.2013  
 அதிகாைல தல் காைல 7:00 மணி வைர நன்   
 கணபதி ேஹாமம், த்ர ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 

ஆடி 08 தன் 24.07.2013  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 

ஆடி 10 ெவள்ளி 26.07.2013 ச.ச  
 அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 மட் ம்  
 கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய நன்  
 

ஆனி 11 சனி 27.07.2013 வாஸ்  நாள் 
 வாஸ்  ேநரம் : காைல 6:41 தல் 8:11 வைர 
 

ஆடி 12 ஞாயி  28.07.2013  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்  
 

ஆடி 13 திங்கள் 29.07.2013  

 அதிகாைல தல் காைல 10:30 மணி வைர நன்   
 (பின்னர் அஷ்டமி), அைனத்  சுபங்க ம் ெசய்ய நன்  
 

ஆடி 16 வியாழன் 01.08.2013  
 அதிகாைல தல் சூ. உதயம் வைர  
 கணபதி ேஹாமம் (சூ.உ பின் மரண ேயாகம்) 
 

ஆடி 17 ெவள்ளி 02.08.2013 (சுப தினம்)  
 அதிகாைல தல் சூ. உதயம் வைர  
 மற் ம் காைல 8:20 ேமல் நாள் வ ம் நன்  
 

ஆடி 18 சனி 03.08.2013 ஆடிப்ெப க்கு  
 சுமங்கலி ைஜ, சப்த கன்னி ைஜ நீர்நிைல அ கில் 
ெசய்ய உகந்த நாள் 
 

ஆடி 19 ஞாயி  04.08.2013  
 மாைல 3:00 மணிக்கு ேமல் இர  9:00 மணி வைர நன் .  
 அதிகாைலயில் த்ர ேஹாமம் நன்  
 

ஆடி 23 வியாழன் 08.08.2013 சுபதினம் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன்   
 

ஆடி 25 சனி 10.08.2013 நாக ச ர்த்தி,  
 ராகு, ேக  ேதாஷம் உைடயவர்கள்  
 பரிகார ைஜ ெசய்ய உகந்த நாள் 



 

ஆடி 26 ஞாயி  11.08.2013 (சுப தினம்) நாக பஞ்சமி,  
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் நன் .  
 அைனத்  சுபங்கள் ெசய்ய நன்  
 ராகு, ேக  ேதாஷபம் உைடயவர்கள்  
 பரிகார ைஜ ெசய்ய உகந்த நாள்.  
 

ஆடி 27 திங்கள் 12.08.2013  
 அதிகாைல 4:30 தல் 6:00 வைர மட் ம்  
 கணபதி ேஹாமம், கைட திறப்  
 

ஆடி 31 ெவள்ளி 16.08.2013 வரலட்சுமி ைஜ,  
 சுமங்கலி ைஜ ெசய்ய நன்  

 
ஆடி மாத அதிகாைல சுப நாட்கள் ஆடி மாத மாைல ேநர சுப நாட்கள் 
(கணபதி ேஹாம்ம், கிரஹப்பிரேவஸம், கைட திறப் ) (நிச்சியம், மஞ்சள் நீராட்  விழா, ெபண் பார்த்தல், நடன அரங்ேகற்றம்) 
 
19.07.2013 ெவள்ளி 
21.07.2013 ஞாயி  
24.07.2013 தன் 
26.07.2013 ெவள்ளி 
28.07.2013 ஞாயி  
29.07.2013 திங்கள் 
01.08.2013 வியாழன் 

 
02.08.2013 ெவள்ளி 
08.08.2013 வியாழன்  
11.08.2013 ஞாயி   
12.08.2013 திங்கள் 
 
 
 சாந்தரமான கிரஹப்பிர ேவசம் 

 
17.07.2013 தன் 
24.07.2013 தன் 
28.07.2013 ஞாயி  
02.08.2013 ெவள்ளி 
04.08.2013 ஞாயி  
08.08.2013 வியாழன் 
11.08.2013 ஞாயி  

 
ஆடி மாத விரத நாட்கள் 
 சுக்ல ஏகாதசி: ெவள்ளி 19.07.2013     ெபௗர்ணமி : திங்கள் 22.07.2013 (கிரிவலம்)  
 சங்கடஹர ச ர்த்தி : வியாழன் 25.07.2013  கி ஷண் ஏகாதசி : ெவள்ளி 02.08.2013 
 பிரேதாஷம் ஞாயி  04.08.2013     சிவராத்திரி : திங்கள் 05.08.2013  
 சுக்ல ச ர்த்தி:  சனி 10.08.2013     சுக்ல சஷ்டி : திங்கள் 12.08.2013 
 சனி பிரேதாஷம் : 20.07.2013     

 
வாஸ்  நாள் :  
  

 ஆடி 11 சனி 27.07.2013 ேநரம் : காைல 6:41 தல் 8:11 வைர(ெசன்ைன ேநரப்படி) 

 
தாைதயர் வழிபா  நாட்கள் ( ணித நதி, கடல், யாத்திைர ஸ்தலங்களில் தர்பணம் ெசய்ய) 

  

 ஜூைல 17,19,21,22,23,29,30 ஆகஸ்ட்: 2,4,5,6,7,14,15,16 

 
சுப கூர்த்த நாட்கள் 

ஆடி - விஜய வ டம்  (தி க்கணிதம் & வாக்கியம்)  
 
03  ெவள்ளி  19.07.2013 வளர் ஏகாதசி   அ ஷம்    சித்த  சிம்ம   08.00 - 09.30 
05  ஞாயி   21.07.2013 வளர் ச ர்தசி   லம்     அமிர்  சிம்ம   08.00 - 09.30 
12  ஞாயி   28.07.2013 ேதய் சஷ்டி    ேரவதி     அமிர்  சிம்ம   07.30 - 09.00 
13  திங்கள்  29.07.2013 ேதய் சப்தமி    அஸ்வனி    அமிர்  கடக   06.00 - 07.30 
13  திங்கள்  29.07.2013 ேதய் சப்தமி    அஸ்வனி    அமிர்  கன்னி  09.30 - 10.30 
23  வியாழன்  08.08.2013 வளர் விதிைய   மகம்     அமிர்  கன்னி  09.00 - 10.30 
26  ஞாயி   11.08.2013 வளர் பஞ்சமி   அஸ்தம்    அமிர்  கன்னி  09.00 - 10.30 
27  திங்கள்  12.08.2013 வளர்  சஷ்டி    சித்திைர    சித்த  கன்னி  09.00 - 10.30 
 

ஆவணி - விஜய வ டம்  (தி க்கணிதம் & வாக்கியம்)  
 

10  திங்கள்  26.08.2013 ேதய் சஷ்டி    அஸ்வனி    சித்த  சிம்ம   06.00 - 07.30 
10  திங்கள்  26.08.2013 ேதய் சஷ்டி    அஸ்வனி    சித்த  லாம்   09.30 - 10.30 
14  ெவள்ளி  30.08.2013 ேதய் தசமி    மி கசி ஷம்   சித்த  கன்னி  07.30 - 09.00 
16  ஞாயி   01.09.2013 ேதய் ஏகாதசி   னர் சம்    சித்த  கன்னி  07.30 - 09.00 
17  திங்கள்  02.09.2013 ேதய் வாதசி   சம்     சித்த  சிம்ம   06.00 - 07.00 
19  தன்   04.09.2013 ேதய்  ச ர்தசி   மகம்     சித்த  வி ட்சிக  11.00 - 12.00 
23  ஞாயி   08.09.2013 வளர் தி திைய   அஸ்தம்    அமிர்  கன்னி  07.00 - 08.30 
24  திங்கள்  09.09.2013 வளர் ச ர்த்தி   சித்திைர    சித்த  கன்னி  06.00 - 07.30 
26  தன்   11.09.2013 வளர் சஷ்டி    அ ஷம்    சித்த  வி ட்சிக  09.00 - 10.30 
30  ஞாயி   15.09.2013 வளர் ஏகாதசி   உத்திராடம்   அமிர்  கன்னி  06.30 - 08.00 
30  ஞாயி   15.09.2013 வளர் ஏகாதசி   உத்திராடம்   அமிர்  வி ட்சிக  10.30 - 12.00 
31  திங்கள்  16.09.2013 வளர் வாதசி   தி ேவாணம்   அமிர்  லாம்   09.00 - 10.00 
 
 



ஆ  மாத வானியல் நிகழ் கள்  Astronomical Phenomena(IST) 
நிகழ்          Phenomena        ேததி ேநரம்   குறிப்   
 

சித்திைர நில  அ கில் 
சனி அ கில் நில  
சந்திரன் அ கில் ேகட்ைட 
நில  மிக்கு அன்ைம நிைல 
மகம் அ கில் நில  
ெசவ்வாய் அ கில் கு  

 நில  
தன் மீஉயர் நிைல (ேமற்கில்) 

ேராஹினி அ கில் நில  
நில  மிக்கு ெதாைல  நிைல 
கு  அ கில் நில  
ெசவ்வாய் அ கில் நில  

ணர் சம் அ கில் தன் 
ணர் சம் அ கில் நில  
தன் அ கில் நில  

அமாவாைச 
மகம் அ கில் சந்திரன் 
சுக்கிரன் அ கில் சந்திரன் 
சித்திைர அ கில் நில  
சனி அ கில் நில  
ேகட்ைட அ கில் சந்திரன் 

Spica in conjunction with Moon            2013 Jul 16 04    0.33° South 
Saturn in conjunction with Moon           2013 Jul 17 01    3.34° North 
Antares in conjunction with Moon          2013 Jul 19 09    6.78° South 
Moon at perigee                            2013 Jul 21 20    358400.527 km 
Regulus in conjunction with Venus        2013 Jul 22 05    1.17° South 
Mars in conjunction with Jupiter          2013 Jul 22 06    0.79° North 
Full Moon                                   2013 Jul 22 18    359171.613 km 
Mercury at greatest elongation            2013 Jul 30 09    19.6° West 
Aldebaran in conjunction with Moon       2013 Aug  1 13    3.17° South 
Moon at apogee                             2013 Aug  3 09    405832.485 km 
Jupiter in conjunction with Moon          2013 Aug  3 22    4.02° North 
Mars in conjunction with Moon             2013 Aug  4 11    5.22° North 
Pollux in conjunction with Mercury        2013 Aug  5 03    7.31° North 
Pollux in conjunction with Moon           2013 Aug  5 08   11.66° North 
Mercury in conjunction with Moon         2013 Aug  5 09    4.41° North 
New Moon                                    2013 Aug  6 22    401040.211 km 
Regulus in conjunction with Moon         2013 Aug  8 08    5.51° North 
Venus in conjunction with Moon            2013 Aug 10 02    5.12° North 
Spica in conjunction with Moon           2013 Aug 12 09    0.58° South 
Saturn in conjunction with Moon           2013 Aug 13 08    2.87° North 
Antares in conjunction with Moon          2013 Aug 15 16    7.00° South 

 

 
 


