
 

    பட� மாத�ெபய�க            

                                                       டா�ட� இரா.	.ஆ��ைர  

மாத�ெபய� 

�ட�, ஆலாநி, ந�லாநி, ஆநி, ஆதிெர, ேபரா�, ஆவாநி, ெபர�டாதி, 
0ெதா0�0ட0த�விெக, கி� 0த�விெக, த , எ"மா�� எ$பன பட	 மாத&ெபய�க(. 
இ&ெபய�க( எ)த அ�&பைடயி� உ�வாகி,(ளன எ$ப� பல��	" 	ழ&ப" 
த�வதாக உ(ள�. இ&ெபய�க( மிக& பழ/கால0தைவ; அ2ைம� கால0தி� 
அ�கிய வழ�காக இ�)� வ�பைவ. ஆைகயா� இ&ெபய�க3�கான காரண/க( 
எளிைமயாக அறி," வ2ண" இ�ைல. இவ7றி7கான ெபய��காரண/கைள 
அறிவ� படக� 8$ேனா9$ வான:� அறிவிைன� கா�;வதாக இ��	".                                                                                                                                                                                                                                           

ஓெர(ராசி)     

ஒ@ெவா� மாத8" அைடயாள" காண���ய வி2மீ$ ெதா	&B (a particular  constellation 
visible in every month) ஓைர யா	". ஓைரைய பட	வி� ஓெர எ$D 	றி&பி�;(ளன�. 
ஓைரைய0தா$ ெப�வழ�காக ராசி என� 	றி&பி;கி$றன�.  இதைன ஆ/கில0தி� 
Signs of the Zodiac எ$D 	றி&பி;கி$றன�. 

தமிழி� ‘ஓைர,நா3) �ற)த ெவாT�க"’ எ$D இVெசா� பழ)தமிW 
இல�கணமான ெதா�கா&பிய0தி� இட"ெப7D(ள�. அ)த அளவி7	 இ� மிகX" 
பைழைமயான ெசா�. இVெசா� கிேர�க0தி� ேஹாரா எ$D(ள�. 

ஓைரம2டல" (ராசிம2டல") 360 �கி9 ெகா2ட�.  ஓைரக( ப$னிர2;. ஆக 

ஓ� ஓைரயான� 30 �கி9 ெகா2ட�.  இ)த 360 �கி9ைய 12 ப	திகளாக அதாவ� 

ப$னிர2; மாத/க3�	 உ9யதாக& பி9�கி$றன�. அ)த வைகயி� பட	வி� 

உ(ள ப$னிர2; மாத/க3" ஒ@ெவா� ஓைர�	 உ9யதாக இ��க 

ேவ2;" எ$ப� ெவளி&பைட. 

தமி� மாத� 

இ&ெபாT� தமிழி� வழ�க0தி�(ள சி0திைர, ைவகாசி, ஆனி, ஆ�, ஆவணி, 
Bர�டாசி, ஐ&பசி, கா�0திைக, மா�கழி, ைத, மாசி, ப/	னி எ$[" ப$னிர2; 
மாத&ெபய�க3" வடெசா7களாக இ��கி$றன. இவ7D�	 மா7றாக& 
ப$னிர2; ஓைர (ராசி)& ெபய�க( ப2ைட0 தமிW நா��� 8ைறேய ேமட", 
இடப", இர�ைட, கடக", ஆளி, க$னி, �ைல, ேத(, வி�, மகர", 	"ப", மீன" 
என வழ/கி வ)தன எ$D 	றி&பி;கி$றன�. மைலயாள0தி� மாத&ெபய�க( 
ஓைரயி$ ெமாழிெபய�&Bகளான ராசி& ெபய�க3ட$ வழ/கி வ�வ� இத7	 
வ� ேச�&பதாக இ��கிற�.  

ேம�" இல0த�$ ெமாழியி�(ள ஓைர& ெபய�க( Aries (ram), Taurus (bull), Gemini 
(twins), Cancer (crab), Leo (lion), Virgo (virgin), Libra (balance), Scorpio (scorpion), Sagittarius (archer 



 

or bow), Capricorn (the goat horned = shark), Aquarius (water bearer = pitcher), Pisces (fish) எ$D 
தமிழி$ ெமாழிெபய�&Bகளாக உ(ளன. அ@வைகயி� தமிW மாத&ெபய�க(, 
அவ7றி$ ஓைர& ெபய�க( இல0த�$ ெமாழியி$ ெபய�க( கீT(ளவாD 
அைமகி$றன.  

1 சி0திைர ேமட" Aries(ram) March- April 
2 ைவகாசி இடப" Taurus (bull) April- May 
3 ஆனி இர�ைட Gemini (twins) May- June 
4 ஆ� கடக" Cancer (crab) June- July 
5 ஆவணி ஆளி Leo (lion) July- August 
6 Bர�டாசி க$னி Virgo (virgin) August- Sept 
7 ஐ&பசி �ைல Libra (balance) Sept- Oct        
8 கா�0திைக ேத( Scorpio (scorpion) Oct- Nov 
9 மா�கழி வி� Sagittarius (archer or bow) Nov- Dec 
10 ைத மகர" Capricorn(goat horned=shark)  Dec- Jan 
11 மாசி 	"ப" Aquarius(water bearer=pitcher) Jan- Feb 
12 ப/	னி மீன" Pisces (fish)  Feb- March 

ஆநி=அ�கினி 

பட	வி� ஆநி மாத0ைத அ0�0கிநி எ$D" 	றி&பி;வ� உ2;. ஏ&பிர�- ேம 
மாத0தி� இ� வ�வதா� அ&ெபாT� ந�லகி9யி$ ெவ&ப" உVச0தி� இ��	". 
இைத� ெகா2; ெவ&பமான மாத" ஆநி (ஏ&பிர�- ேம) எ$பைத 
உ 0�ணரலா". இத7	 8)ைதய மாத0தி� ெவ&ப" 	ைறவாக இ�&பதா� 
ந�லாநி (மா�Vx- ஏ&பிர�) என&ெபய� ெப7D(ள�. இத7	" 8)ைதய 
மாத0தி� ெவ&ப" அளவாக இ�&பதா� ஆலாநி (பி&ரவ9- மா�Vx) 
என&ப�;(ள�.  

ேபரா�  

ஆஷாட எ$ப� தமிழி� ஆ� எ$D(ள�. இைத0தா$ பட	வி� ஆ� அ�ல� 

ேபரா� எ$D  	றி&பி�;(ளன�.  

ஆவாநி  

தமிழி� உ(ள ஆவணிைய0தா$ பட	வி� ஆவாநி எ$D 	றி0�(ளன�.  

ெபர�டாதி  

அேதேபா� தமிழி� உ(ள Bர�டாசி பட	வி� ெபர�டாதி எ$D(ள�.  

0கி�0த விெக  



 

கா�0திைக எ$ப� 0கி�0த�விெக எ$D பட	வி� உ(ள�. இ"மாத0தி7	9ய 

கா�0திைக மீைன பட	வி� ஆர�மீz எ$D" 	றி&பி;கி$றன�. 

ந�ச#திர$க  

அxவனி, பரணி, கா�0திைக, உேராகிணி, மி�கசீ9ட", தி�வாதிைர, Bன�{ச", 

{ச", ஆயிலிய", மக", {ர", உ0திர", அ|த", சி0திைர, xவாதி, விசாக", 

அ[ஷ", ேக�ைட, }ல", {ராட", உ0திராட", தி�ேவாண", அவி�ட", 

சைதய", {ர�டாதி, உ0திர�டாதி, இேரவதி எ$பைவ இ�ப0ேதT 

ந�ச0திர/க(. இ)த 27 ந�ச0திர/க3" 12 ஓைரகளி� அட/	கி$றன. 

அ@வைகயி� ஒ@ெவா� ஓைர�	" சிற&பாக உ(ள ந�ச0திர/க( எ$D 12 

	றி&பி;கி$றன�.  

படக�� கால�கண�கி� வ�" மாத/க3" அவ7றி7கான வி2மீ$க3" 

இைணயான தமிW மாத/க3" 

 1.) �ட�: 10வ� வி2மீ$ Maagha மக"- மாசி                                                            

 2.) ஆலாநி: 12வ� வி2மீ$ Utra Phalkuni ப�	ண- ப/	னி                                              

 3.) ந�லாநி: 14வ�  வி2மீ$ Chitraa ைச0ர- சி0திைர                                 

 4.) ஆநி: 16வ� வி2மீ$ Vishaakha ைவசாக -ைவகாசி                                 

 5.) ஆதிெர: 19வ� வி2மீ$ Mula }ல" –ஆனி                                        

 6.) ேபரா�: 21வ� வி2மீ$  Uttaraashaada உ0திராட" –ஆ�  

 7.) ஆவாநி: 23வ� வி2மீ$ Dhanishtha அவி�ட" – ஆவணி                 

 8.) ெபர�டாதி: 25வ� வி2மீ$ Poorva Bhaadrapada {ர�டாதி, Bர�டாசி          

 9.) 0ெதா0�0ட0த�விெக: 1வ� வி2மீ$ Ashwini அ|வினி, ஐ&பசி                           

 10.) கி�0த�விெக: 3வ� வி2மீ$ Krittika கி�திகா- கா�0திைக                          

 11.) த : 5வ� வி2மீ$ Mrigashirsha மி�கசீ�ஷ"–மா�கழி                              

 12.) எ"மா��: 8வ� வி2மீ$ Pushya {ச" –ைத  

ஆதிெர  

தமிW ஆனி மாத0தி7	9ய வி2மீ$ }ல". }ல" எ$பத$ ெமாழிெபய�&பாக 

ஆதிெர எ$[" பட	 மாத&ெபய� அைம)�(ள�. 8)திய� அதாவ� 

8தலாவ� அ�ல� }லமான� எ$[" ெபா�ளி�தா$ ேகாைட மைழ�	 

8$ன� வ�" மைழைய ஆதிெரேகாெட எ$D அைழ�கி$றன�. அ@வைகயி� 

}ல" எ$ற ெபா�ளி� ஆதிெர என&ப�;(ள� எ$ப� ெபா�0தமாக இ��	".   

%ட&  



 

�ட� ஓைர�	9ய 10வ� ந�ச0திரமான மக" எ$பத$ ெபா�( zக" 

எ$பதா	". வைள)� இ�&பதா� ச/க இல�கிய" (அகநா. 350) இதைன� 

ெகா;zக" எ$D 	றி&பி;கிற�. இ)த� ெகா;zக" எ$[" ெசா�தா$ 

பட	வி� �ட� எ$D(ள�. �ட� மாத0தி�தா$ ஏ� மா0ேதா அ0&0ப எ$ற 

ப2�ைகைய 8$ன� ெகா2டா� இ��கி$றன�. அதாவ� ஓரா2�$ 

ேவளா2பணிக( எ�லா" 8�)� உT" ஏ��	V சில நா( ஓ வளி0�(ளன�. 

ஆைகயா� ெகா;zக" (yoke) அதாவ� வைள)த zக" பட	வி� �ட� 

என&ப�;(ள� என� ெகா(ள� ச9யானதாக இ��	". 

0ெதா0�0ட0த விெக  

0ெதா0�0ட0த�விெக எ$பத7	 இைணயாக வ�" மாத" ஐ&பசி. ஐ&பசி மாத0� 

ஆகாய" ெதளிவாக இ��	"(Clearness, as of the atmosphere in the month of Aippaci; 

brightness, as of a lamp, gem, etc.) எ$D 	றி&பி;கி$றன�. அ@வைகயி� வான" 

ெதளிவாக இ��	" மாத0திைன பட	வி� 0ெதா0�0ட0த�விெக ெவளிVச0தா� 

ெப7ற� எ$[" வைகயி� அ&ெபய9�; அைழ0�(ளன�.   

இனி த , எ"மா�� ஆகிய இ� மாத&ெபய�க3�கான காரண/கைள அறிய 

8�யவி�ைல. எ$றா�" ம7ற 10 மாத/க3�	9ய ெபய��காரண/க( 

அறிய&ப�;(ளதா� இவ7றி7	 இைணயான தமிW மாத/கைள 

அைடயாள&ப;0தி விடலா". 

அ@வைகயி� பட	 மாத/க(, அவ7றி7	 இைணயான தமிW மாத/க(, 
இல0த�$ ெமாழியி$ ராசிக( அவ7றி$ ஓைர& ெபய�க( கீT(ளவாD 
அைமகி$றன.  

March/April 3.ந�லாநி சி0திைர Aries (ram) ேமட" Chaitraḥ 
April/May 4.ஆநி ைவகாசி Taurus (bull) இடப" Vaiśākhaḥ 
May/June 5.ஆதிெர ஆனி Gemini (twins) இர�ைட Jyeṣṭhaḥ 
June/July 6.ேபரா� ஆ� Cancer (crab) கடக" Āṣāḍhaḥ 
July/August 7.ஆவாநி ஆவணி Leo (lion) ஆளி Śrāvaṇaḥ 
August/Septr 8.ெபர�டாதி Bர�டாசி Virgo (virgin) க$னி Bhādrapadaḥ 
Sept/Octr 9.0ெதா0�0ட0த�விெக ஐ&பசி Libra (balance) �ைல Āśvinaḥ 
Oct/Nov 10.கி�0த�விெக கா�0திைக Scorpio (scorpion) ேத( Kārtikaḥ 

Nov/Decr 11.த  மா�கழி 
Sagittarius (archer 
or bow) வி� Mārgaśīrṣaḥ 

Decr/Jan 12.எ"மா�� ைத 
Capricorn (the goat 
horned = shark மகர" Pauṣaḥ 

Jan/Feb 1.�ட� மாசி 
Aquarius (water 
bearer = pitcher) 	"ப" Māghaḥ 



 

Feb/March 2.ஆலாநி ப/	னி Pisces (fish) மீன" Phālgunaḥ 
      

 

 

 

 

 

 


