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জন্মপিতর্কা
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পর্াথিমক িববরণ

জন্মজন্ম তািরখতািরখ 15/12/1981

জেন্মরজেন্মর সময়সময় 6:0

জন্মস্থানজন্মস্থান Mumbai,Maharashtra India

অক্ষাংশঅক্ষাংশ 25 N 19

েদশান্তরেদশান্তর 82 E 20

সময়সময় মন্ডলমন্ডল 5.5

আয়নাাশআয়নাাশ 23:36:17

সূেযর্াদয়সূেযর্াদয় 06:38:26

সূযর্াস্তসূযর্াস্ত 17:12:52

ঘাট চকর্

মাসমাস েপৗষ

িতিথিতিথ 2,7,12

িদনিদন বুধবার

নক্ষতর্নক্ষতর্ অনুরাধা

েযাগেযাগ বয্াঘাত

করণকরণ নাগ

পর্হরপর্হর 1

চন্দর্চন্দর্ 12

পিঞ্জকা িববরণ

িতিথিতিথ কৃষ্ঞ পঞ্চমী

েযাগেযাগ ৈবধৃিত

নক্ষতর্নক্ষতর্ অেশ্লষা

করণকরণ েকৗলব

েজয্ািতষ িববরণ

বণবণর্র্ িবপর্

ভাষয্ভাষয্ জলচর

েকাষেকাষ মাজর্ ার

গণগণ রাক্ষস

নািড়নািড় অন্ত

রািশরািশ ককর্ ট

রািশরািশ সব্ামীসব্ামী চন্দর্

নক্ষতর্নক্ষতর্ অেশ্লষা

নক্ষতর্নক্ষতর্ সব্ামীসব্ামী বুধ

চরণচরণ 1

যুঞ্জযুঞ্জ মধয্

তত্তব্তত্তব্ জল

নামনাম বণবণর্র্মালামালা দী

পায়াপায়া রূপা

লগ্নলগ্ন বৃিশ্চক

লগ্নলগ্ন সব্ামীসব্ামী মঙ্গল

পর্াথিমক িববরণ
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গর্হগর্হ বকর্বকর্ রািশরািশ অংশঅংশ রািশরািশ সব্ামীসব্ামী নক্ষতর্নক্ষতর্ নক্ষতর্নক্ষতর্ সব্ামীসব্ামী ঘরঘর

সূযর্সূযর্ বৃিশ্চক 29:20:39 মঙ্গল েজয্ষ্ঠা বুধ 1

চন্দর্চন্দর্ ককর্ ট 19:41:21 চন্দর্ অেশ্লষা বুধ 9

মঙ্গলমঙ্গল কনয্া 05:55:57 বুধ উত্তরা ফাল্গুনী সূযর্ 11

বুধবুধ ধনু 01:47:54 বৃহস্পিত মূল েকতু 2

বৃহস্পিতবৃহস্পিত তুলা 09:44:30 শুকর্ সব্াতী রাহু 12

শুকর্শুকর্ মকর 10:14:06 শিন শর্াবণ চন্দর্ 3

শিনশিন কনয্া 26:44:48 বুধ িচতর্া মঙ্গল 11

রাহুরাহু R ককর্ ট 00:28:59 চন্দর্ পুনবর্সু বৃহস্পিত 9

েকতেকতুু R মকর 00:28:59 শিন উত্তরা সাধ সূযর্ 3

লগ্নপিতলগ্নপিত গর্হগর্হ বৃিশ্চক 19:56:53 মঙ্গল েজয্ষ্ঠা বুধ 1

কারক

ক্ষিতকারক

িনরেপক্ষ

সূযর্
বৃিশ্চকবৃিশ্চক
েজয্ষ্ঠােজয্ষ্ঠা

বুধ
ধনুধনু
মূলমূল

শিন
কনয্াকনয্া
িচতর্ািচতর্া

েযাগ-কারক

কারক

--

চন্দর্
ককককর্র্ টট
অেশ্লষাঅেশ্লষা

বৃহস্পিত
ততুুলালা
সব্াতীসব্াতী

রাহু
ককককর্র্ টট
পুনবর্সুপুনবর্সু

িনরেপক্ষ

ক্ষিতকারক

--

মঙ্গল
কনয্াকনয্া
উত্তরাউত্তরা ফাল্গুনীফাল্গুনী

শুকর্
মকরমকর
শর্াবণশর্াবণ

েকতু
মকরমকর
উত্তরাউত্তরা সাধসাধ

গর্েহর অবস্থান
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লগ্ন কুন্ডিল

চ রা

বৃ

শু েক

বুসূ

ASCম

শ

েকােনা বয্িক্তর জেন্মর সমেয় পূবর্ িদগেন্ত উিদত রািশ েক েসই

বয্িক্তর লগ্ন বলা হয় I কুন্ডিল েত ১২ িট ঘর হয়, তার মেধয্ পর্থম

ঘরই লেগ্নর ঘর I এই লেগ্নর ঘর িট বািক ঘেরর েথেক গুরুতব্পূণর্ হয় I

লেগ্নর উপর িনভর্ র কের বয্িক্তর আগর্হ, রুিচ, এবং সব্ভাব চিরতর্ I

চ

রা ASC

বৃ

শু েক

বু
সূ

ম

শ

চন্দর্ কুন্ডিল

বু শু

রা েক

চ

বৃ

ASC

সূ

শ

ম

নবাংশ কুন্ডিল

লগ্ন কুন্ডলীর পর েয রািশ েত চা ােদর পর্িতষ্ঠান হয় েসই রািশ েক লগ্ন মেন কের আেরা

একিট কুন্ডলীর উৎপিত্ত হয় যােক চন্দর্কুন্ডলী বেল। েজয্ািতষ শােস্তর্ চন্দর্কুন্ডলীর

মাহাতব্ লগ্নকুন্ডলীর সমান ধরা হয় ।

নবাংশ কুন্ডিল েক ৯ ভােগ ভাগ করা হয় যার উপর িনভর্ র কের জন্মকুন্ডলীর

িবেবচনা করা হয়। এই কুন্ডিল েত যিদ গর্েহর অবস্থান ভােলা হয় বা উত্তম হয় তাহেল

বগর্ত্তম পযর্া ৈতির হয়। আর বয্িক্তর শারীিরক বা মানিসক উন্নিত হেয় থােক।

জন্মপিতর্কা কুন্ডিল
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সূযর্ কুন্ডিল

চ রা

বৃ

শু েক

বুসূ

ASCম

শ

সব্াস্থয্, গঠন, শরীর

েহারা কুন্ডিল

ASCCancer

ম শু

রা

েক

Leo

সূ

চ

বু

বৃশ

অথর্, সম্পদ, সমৃিদ্ধ

দশৃকান কুন্ডিল

সূ রা

বৃ

েক

শু

শ

বু
চ

ASC

ম

ভাই, েবান

চতুথর্াংশ কুন্ডিল

শু

রা

চ

বৃ েক

ASC

বু

শ

সূ

ম

ভাগয্, জাতেকর ভাগয্

পঞ্চমাংশ কুন্ডিল

সূ রা

চ

েক

ম
ASC

বৃ
বু

শ

শু

অধয্াত্মবাদ

সপ্তমাংশ কুন্ডিল

ম

েক রা

চ

বু

বৃসূ

শু

শ

ASC

গভর্ধারণ, সন্তােনর জন্ম

অষ্টমাংশ কুন্ডিল

চ

বৃ শু

রা েক

সূ

ASCম

বু
শ

দীঘর্ায়ু

দশমাংশ কুন্ডিল

সূ

বৃ

শ ASC

বু

শু

ম
রা

চ

েক

জীিবকা, েপশা

দব্াদশ কুন্ডিল

শ রা

সূ

বৃ েক

শু

বু

ASC

ম

চ

মাতািপতা, ৈপতৃক সুখ

িবভাগীয় কুন্ডিল
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লগ্ন - 19:56:53 দশমভাবমধয্ - 29:14:28

ঘরঘর রািশরািশ ভাবভাব মাধয্মমাধয্ম রািশরািশ ভাবভাব সিন্ধসিন্ধ

1 বৃিশ্চক 19:56:53 ধনু 06:29:49

2 ধনু 23:02:45 মকর 09:35:40

3 মকর 26:08:36 কুম্ভরািশ 12:41:32

4 কুম্ভরািশ 29:14:28 মীনরািশ 12:41:32

5 মীনরািশ 26:08:36 েমষ 09:35:40

6 েমষ 23:02:45 বৃষ 06:29:49

7 বৃষ 19:56:53 িমথুন 06:29:49

8 িমথুন 23:02:45 ককর্ ট 09:35:40

9 ককর্ ট 26:08:36 িসংহ 12:41:32

10 িসংহ 29:14:28 কনয্া 12:41:32

11 কনয্া 26:08:36 তুলা 09:35:40

12 তুলা 23:02:45 বৃিশ্চক 06:29:49

চািলত কুন্ডিল

চ

বৃ

শু

েক

রা

সূ

বু
ASC

ম

শ

ছেকর মেধয্ ঘেরর কাল্পিনক সীমানা েক ভাব সিন্ধ বেল আর রািশর

সীমানা েক রািশ সিন্ধ বেল। সিন্ধ হেলা েকােনা ঘেরর সব েচেয়

গুরুতব্পূণর্ ও ক্ষমতাশালী জায়গা। এই সিন্ধ েত েয গর্হ অবস্থান

কের তারই সবেচেয় েবিশ পর্ভাব হয়।

ভাব সিন্ধ
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বুধ

6-2-1978 14:11
6-2-1995 20:11

বুধবুধ 5-7-1980 5:38

েকতেকতুু 2-7-1981 10:35

শুকর্শুকর্ 2-5-1984 7:35

সূযর্সূযর্ 8-3-1985 18:41

চন্দর্চন্দর্ 8-8-1986 5:11

মঙ্গলমঙ্গল 5-8-1987 10:8

রাহুরাহু 21-2-1990 19:26

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 29-5-1992 17:2

শিনশিন 6-2-1995 20:11

েকতু

6-2-1995 20:11
6-2-2002 14:11

েকতেকতুু 5-7-1995 23:38

শুকর্শুকর্ 4-9-1996 2:38

সূযর্সূযর্ 9-1-1997 22:44

চন্দর্চন্দর্ 11-8-1997 0:14

মঙ্গলমঙ্গল 7-1-1998 3:41

রাহুরাহু 25-1-1999 15:59

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 1-1-2000 13:35

শিনশিন 9-2-2001 9:14

বুধবুধ 6-2-2002 14:11

শুকর্

6-2-2002 14:11
6-2-2022 14:11

শুকর্শুকর্ 8-6-2005 2:11

সূযর্সূযর্ 8-6-2006 8:11

চন্দর্চন্দর্ 7-2-2008 2:11

মঙ্গলমঙ্গল 8-4-2009 5:11

রাহুরাহু 7-4-2012 23:11

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 7-12-2014 23:11

শিনশিন 6-2-2018 14:11

বুধবুধ 7-12-2020 11:11

েকতেকতুু 6-2-2022 14:11

সূযর্

6-2-2022 14:11
7-2-2028 2:11

সূযর্সূযর্ 27-5-2022 3:59

চন্দর্চন্দর্ 25-11-2022 18:59

মঙ্গলমঙ্গল 2-4-2023 15:5

রাহুরাহু 25-2-2024 8:29

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 13-12-2024 13:17

শিনশিন 25-11-2025 12:59

বুধবুধ 2-10-2026 0:5

েকতেকতুু 6-2-2027 20:11

শুকর্শুকর্ 7-2-2028 2:11

চন্দর্

7-2-2028 2:11
6-2-2038 14:11

চন্দর্চন্দর্ 7-12-2028 11:11

মঙ্গলমঙ্গল 8-7-2029 12:41

রাহুরাহু 7-1-2031 9:41

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 8-5-2032 9:41

শিনশিন 7-12-2033 17:11

বুধবুধ 9-5-2035 3:41

েকতেকতুু 8-12-2035 5:11

শুকর্শুকর্ 7-8-2037 23:11

সূযর্সূযর্ 6-2-2038 14:11

মঙ্গল

6-2-2038 14:11
6-2-2045 8:11

মঙ্গলমঙ্গল 5-7-2038 17:38

রাহুরাহু 24-7-2039 5:56

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 29-6-2040 3:32

শিনশিন 7-8-2041 23:11

বুধবুধ 5-8-2042 4:8

েকতেকতুু 1-1-2043 7:35

শুকর্শুকর্ 2-3-2044 10:35

সূযর্সূযর্ 8-7-2044 6:41

চন্দর্চন্দর্ 6-2-2045 8:11

িবংেশাত্তির দশা - I
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রাহু

6-2-2045 8:11
6-2-2063 20:11

রাহুরাহু 20-10-2047 12:23

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 15-3-2050 2:47

শিনশিন 19-1-2053 1:53

বুধবুধ 8-8-2055 11:11

েকতেকতুু 25-8-2056 23:29

শুকর্শুকর্ 26-8-2059 17:29

সূযর্সূযর্ 20-7-2060 10:53

চন্দর্চন্দর্ 19-1-2062 7:53

মঙ্গলমঙ্গল 6-2-2063 20:11

বৃহস্পিত

6-2-2063 20:11
6-2-2079 20:11

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 27-3-2065 0:59

শিনশিন 8-10-2067 8:11

বুধবুধ 13-1-2070 5:47

েকতেকতুু 20-12-2070 3:23

শুকর্শুকর্ 20-8-2073 3:23

সূযর্সূযর্ 8-6-2074 8:11

চন্দর্চন্দর্ 8-10-2075 8:11

মঙ্গলমঙ্গল 13-9-2076 5:47

রাহুরাহু 6-2-2079 20:11

শিন

6-2-2079 20:11
6-2-2098 14:11

শিনশিন 9-2-2082 15:14

বুধবুধ 19-10-2084 18:23

েকতেকতুু 28-11-2085 14:2

শুকর্শুকর্ 28-1-2089 5:2

সূযর্সূযর্ 10-1-2090 4:44

চন্দর্চন্দর্ 11-8-2091 12:14

মঙ্গলমঙ্গল 19-9-2092 7:53

রাহুরাহু 27-7-2095 6:59

বৃহস্পিতবৃহস্পিত 6-2-2098 14:11

বতর্ মান চলিত দশা

দশারদশার নামনাম গর্হগর্হ শুরুরশুরুর তািরখতািরখ েশষেশষ তািরখতািরখ

মহাদশামহাদশা শুকর্ 6-2-2002 14:11 6-2-2022 14:11

অন্তদঅন্তদর্র্ শাশা শিন 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

পর্তয্ান্তরপর্তয্ান্তর দশাদশা রাহু 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

সূক্ষ্মসূক্ষ্ম দশাদশা বৃহস্পিত 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* মন্তবয্: সকল তািরখ দশার েশষ তািরখ ইিঙ্গত করেছ

িবংেশাত্তির দশা - II
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ভর্ামরী (4 বছর)

18-1-1981 8:52
18-1-1985 8:52

ভর্ামরীভর্ামরী 29-6-1981 16:52

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-1982 14:52

উল্কাউল্কা 19-9-1982 2:52

িসদ্ধািসদ্ধা 30-6-1983 4:52

সংকটসংকট 19-5-1984 20:52

মঙলামঙলা 29-6-1984 10:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-9-1984 14:52

ধনয্ধনয্ 18-1-1985 8:52

ভিদর্কা (5 বছর)

18-1-1985 8:52
18-1-1990 8:52

ভিদর্কাভিদর্কা 29-9-1985 0:22

উল্কাউল্কা 30-7-1986 9:22

িসদ্ধািসদ্ধা 20-7-1987 11:52

সংকটসংকট 29-8-1988 7:52

মঙলামঙলা 19-10-1988 1:22

িপঙ্গলািপঙ্গলা 28-1-1989 12:22

ধনয্ধনয্ 29-6-1989 16:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-1-1990 8:52

উল্কা (6 বছর)

18-1-1990 8:52
18-1-1996 8:52

উল্কাউল্কা 18-1-1991 14:52

িসদ্ধািসদ্ধা 19-3-1992 17:52

সংকটসংকট 19-7-1993 17:52

মঙলামঙলা 18-9-1993 14:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-1-1994 8:52

ধনয্ধনয্ 19-7-1994 23:52

ভর্ামরীভর্ামরী 20-3-1995 11:52

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-1996 8:52

িসদ্ধা (7 বছর)

18-1-1996 8:52
18-1-2003 8:52

িসদ্ধািসদ্ধা 29-5-1997 12:22

সংকটসংকট 18-12-1998 16:22

মঙলামঙলা 27-2-1999 16:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 19-7-1999 17:52

ধনয্ধনয্ 17-2-2000 19:22

ভর্ামরীভর্ামরী 27-11-2000 21:22

ভিদর্কাভিদর্কা 17-11-2001 23:52

উল্কাউল্কা 18-1-2003 8:52

সংকট (8 বছর)

18-1-2003 8:52
18-1-2011 8:52

সংকটসংকট 28-10-2004 16:52

মঙলামঙলা 17-1-2005 20:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 29-6-2005 4:52

ধনয্ধনয্ 27-2-2006 16:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-1-2007 8:52

ভিদর্কাভিদর্কা 28-2-2008 4:52

উল্কাউল্কা 29-6-2009 4:52

িসদ্ধািসদ্ধা 18-1-2011 8:52

মঙলা (1 বছর)

18-1-2011 8:52
18-1-2012 8:52

মঙলামঙলা 28-1-2011 12:22

িপঙ্গলািপঙ্গলা 17-2-2011 19:22

ধনয্ধনয্ 20-3-2011 5:52

ভর্ামরীভর্ামরী 29-4-2011 19:52

ভিদর্কাভিদর্কা 19-6-2011 13:22

উল্কাউল্কা 19-8-2011 10:22

িসদ্ধািসদ্ধা 29-10-2011 10:52

সংকটসংকট 18-1-2012 8:52

েযািগনী দশা - I
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িপঙ্গলা (2 বছর)

18-1-2012 8:52
18-1-2014 8:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 27-2-2012 22:52

ধনয্ধনয্ 28-4-2012 19:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-7-2012 23:52

ভিদর্কাভিদর্কা 28-10-2012 10:52

উল্কাউল্কা 27-2-2013 4:52

িসদ্ধািসদ্ধা 19-7-2013 5:52

সংকটসংকট 28-12-2013 13:52

মঙলামঙলা 18-1-2014 8:52

ধনয্ (3 বছর)

18-1-2014 8:52
18-1-2017 8:52

ধনয্ধনয্ 19-4-2014 16:22

ভর্ামরীভর্ামরী 19-8-2014 10:22

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-2015 14:52

উল্কাউল্কা 20-7-2015 5:52

িসদ্ধািসদ্ধা 18-2-2016 7:22

সংকটসংকট 18-10-2016 19:22

মঙলামঙলা 18-11-2016 5:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-1-2017 8:52

ভর্ামরী (4 বছর)

18-1-2017 8:52
18-1-2021 8:52

ভর্ামরীভর্ামরী 29-6-2017 16:52

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-2018 14:52

উল্কাউল্কা 19-9-2018 2:52

িসদ্ধািসদ্ধা 30-6-2019 4:52

সংকটসংকট 19-5-2020 20:52

মঙলামঙলা 29-6-2020 10:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-9-2020 14:52

ধনয্ধনয্ 18-1-2021 8:52

ভিদর্কা (5 বছর)

18-1-2021 8:52
18-1-2026 8:52

ভিদর্কাভিদর্কা 29-9-2021 0:22

উল্কাউল্কা 30-7-2022 9:22

িসদ্ধািসদ্ধা 20-7-2023 11:52

সংকটসংকট 29-8-2024 7:52

মঙলামঙলা 19-10-2024 1:22

িপঙ্গলািপঙ্গলা 28-1-2025 12:22

ধনয্ধনয্ 29-6-2025 16:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-1-2026 8:52

উল্কা (6 বছর)

18-1-2026 8:52
18-1-2032 8:52

উল্কাউল্কা 18-1-2027 14:52

িসদ্ধািসদ্ধা 19-3-2028 17:52

সংকটসংকট 19-7-2029 17:52

মঙলামঙলা 18-9-2029 14:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-1-2030 8:52

ধনয্ধনয্ 19-7-2030 23:52

ভর্ামরীভর্ামরী 20-3-2031 11:52

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-2032 8:52

িসদ্ধা (7 বছর)

18-1-2032 8:52
18-1-2039 8:52

িসদ্ধািসদ্ধা 29-5-2033 12:22

সংকটসংকট 18-12-2034 16:22

মঙলামঙলা 27-2-2035 16:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 19-7-2035 17:52

ধনয্ধনয্ 17-2-2036 19:22

ভর্ামরীভর্ামরী 27-11-2036 21:22

ভিদর্কাভিদর্কা 17-11-2037 23:52

উল্কাউল্কা 18-1-2039 8:52

েযািগনী দশা - II
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সংকট (8 বছর)

18-1-2039 8:52
18-1-2047 8:52

সংকটসংকট 28-10-2040 16:52

মঙলামঙলা 17-1-2041 20:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 29-6-2041 4:52

ধনয্ধনয্ 27-2-2042 16:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-1-2043 8:52

ভিদর্কাভিদর্কা 28-2-2044 4:52

উল্কাউল্কা 29-6-2045 4:52

িসদ্ধািসদ্ধা 18-1-2047 8:52

মঙলা (1 বছর)

18-1-2047 8:52
18-1-2048 8:52

মঙলামঙলা 28-1-2047 12:22

িপঙ্গলািপঙ্গলা 17-2-2047 19:22

ধনয্ধনয্ 20-3-2047 5:52

ভর্ামরীভর্ামরী 29-4-2047 19:52

ভিদর্কাভিদর্কা 19-6-2047 13:22

উল্কাউল্কা 19-8-2047 10:22

িসদ্ধািসদ্ধা 29-10-2047 10:52

সংকটসংকট 18-1-2048 8:52

িপঙ্গলা (2 বছর)

18-1-2048 8:52
18-1-2050 8:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 27-2-2048 22:52

ধনয্ধনয্ 28-4-2048 19:52

ভর্ামরীভর্ামরী 18-7-2048 23:52

ভিদর্কাভিদর্কা 28-10-2048 10:52

উল্কাউল্কা 27-2-2049 4:52

িসদ্ধািসদ্ধা 19-7-2049 5:52

সংকটসংকট 28-12-2049 13:52

মঙলামঙলা 18-1-2050 8:52

ধনয্ (3 বছর)

18-1-2050 8:52
18-1-2053 8:52

ধনয্ধনয্ 19-4-2050 16:22

ভর্ামরীভর্ামরী 19-8-2050 10:22

ভিদর্কাভিদর্কা 18-1-2051 14:52

উল্কাউল্কা 20-7-2051 5:52

িসদ্ধািসদ্ধা 18-2-2052 7:22

সংকটসংকট 18-10-2052 19:22

মঙলামঙলা 18-11-2052 5:52

িপঙ্গলািপঙ্গলা 18-1-2053 8:52

* মন্তবয্: সকল তািরখ দশার
েশষ তািরখ ইিঙ্গত করেছ
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1
ভাগয্ অঙ্ক

6
েমৗিলক অঙ্ক

6
নাম অঙ্ক

আপনারআপনার নামনাম Anwesha Roy

জন্মজন্ম তািরখতািরখ 15-12-1981

েমৗিলকেমৗিলক অঙ্কঅঙ্ক 6

েমৗিলকেমৗিলক শাসকশাসক শুকর্

বন্ধবনুু্ধতব্পূণতব্পূণর্র্ অঙ্কঅঙ্ক 4,3,9

িনরেপক্ষিনরেপক্ষ অঙ্কঅঙ্ক 2,5,7

ক্ষিতকারকক্ষিতকারক অঙ্কঅঙ্ক 1,8

শুভশুভ িদনিদন বৃহস্পিতবার, মঙ্গলবার, শুকর্বার

শুভশুভ রত্নরত্ন হীরা, ওপাল

শুভশুভ উপরত্নউপরত্ন িজরকন, সাদা েপাখরাজ

অনুকঅনুকূূলল ঈশব্রঈশব্র েদবী

শুভশুভ ধাতধাতুু রূপা

শুভশুভ রঙরঙ সাদা

শুভশুভ মন্তর্মন্তর্ || Om Shum Shukray Namah ||

শুভ লক্ষণ
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6
আপনার সমব্েন্ধ

আপনার সংখয্া হেচ্ছ ৬। এর অিধপিত হেলন শুকর্। ৬ সংখয্ািটর
পর্ভাবের কারেণ আপনার একিট আকষর্ণীয় বয্িক্ততব্ ৈতির
হেব।আপিন খুব িমশুক হেবন ও বনু্ধপর্বণ হেব।এর ফেল আপিন
অনয্েদর কােছ িপর্য়ভাজন হেবন।েসৗন্দযর্য্ ও সুন্দর িজিনেসর উপর
আপনার একিট সব্াভািবক আকষর্ণ থাকেব।আপিন িবপরিত
িলেঙ্গর পর্িত অিত আকষর্ণ অনুভব করেবন । সুন্দর েচহারার
মানুেষর সােথ সম্পকর্  রাখা ও তােদর সােথ কথা বলার পর্বণতা
আপনার মােঝ আেছ।আপিন িশল্পকলায় আগর্হী হেবন। এেক
আপিন েপশা িহেসেব িনেত পােরন।আপিন সঙ্গীত, সািহতয্,
িশল্পকলা, ভাস্কেযর্র পর্িত জানেত আগর্হী। আপিন ভাল েপাশাক
ও বািড়র আশা কেরন।আপিন অিতিথপরায়ণতায় গবর্ অনুভব
কেরন।আপিন ঘের বাইের সব জায়গায় পিরষ্কার থাকেত ও িনিদর্ষ্ট
পছেন্দর আসবাবপতর্, পদর্ া রাখেত সব্াভািবকভােবই পছন্দ কেরন।
সব্ভাবগতভােব আপিন একজন শক্ত মেনর মানুষ।আপিন যার
সােথ কথা বলেছন েস যােত আপনার সােথ একমত হয় এিটই
আপনার লক্ষয্।িনেজর মেত অটল থাকা ও ঈষর্া করাটাও
আপনার সব্ভােবর মেধয্ পেড়।আপিন িনেজর কােজর েক্ষেতর্
পর্িতেযাগীতা পছন্দ কেরন না। এর ফেল আপিন মানিসক চাপ ও
মেনাকেষ্ট ভুগেত পােরন।আপিন মনুেষর মন জয় করেত পারদশীী
হেবন।এর ফেল আপনার অেনক বনু্ধ হেব।

আপনার জনয্ অনুকূল সময়

পাশ্চাত মেত রিব ২১েশ এিপর্ল েথেক ২১েশ েম অিব্দ বৃষরািশেত এবং
২৪েশ েসেপ্টমব্র েথেক ১৩ই অেক্টাবর অিব্দ তুলারািশেত
থাকেব।ভারতীয় মেত এই িদনগুিল হেচ্ছ ১৩ইেম েথেক ১৪ই জনু এবং
১৭ই অেক্টাবর েথেক ১৩ই নেভমব্র অিব্দ। এই রািশ গুিল শুেকর্র সােথ
সম্পিকর্ত এবং ১৪ই মাচর্  েথেক ১২ই এিপর্ল অথর্াৎ মীনরািশেত শুকর্
উচ্চপেদ থাকেব।তাই ৬ সংখয্াধারী বয্িক্তরা এই সমেয় েকান গুরুতব্পূণর্
বা ভাল কােজর আরম্ভ করেত পােরন।

আপিন জনয্ অনুকূল গায়তর্ী মন্তর্

শুেকর্র েথেক আেরা েবিশ উপকািরতা েপেত েরাজ সকােল এই গায়তর্ী
শুকর্ মন্তর্িট ১১, ২১ বা ১০৮ বার কের জপ করুন।। ওম ভৃগুজয়
িবদমেহ িদবয্েদহায় ধীমিহ তেন্না শুকর্ঃ পর্েচাদয্াৎ।।

সংখয্ােজয্ািতষ িববরণী
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যিদ রাহু আর েকতুর মাঝখােন সপ্তগর্হ অবস্থান কের তেব কালসপর্ েযােগর সৃিষ্ট হয়। কালসপর্

েযাগ দইু ধরেনর হেয় থােক- আেরাহণকারী ও অবেরাহণকারী।রাহু সকল সপ্তগর্হেক গর্াস

করেল আেরাহণকারী কালসপর্ েযােগর সৃিষ্ট হয়। সকল সপ্তগর্হ রাহুর িপছেন অবস্থান করেল

অবেরাহণকারী কালসপর্ েযােগর সৃিষ্ট হয়।

েকাষ্ঠীরেকাষ্ঠীর ১২িট১২িট ঘেরঘের রাহুররাহুর অবস্থানঅবস্থান অনুযায়ীঅনুযায়ী বােরাবােরা ধরেনরধরেনর কালসপকালসপর্র্ েযাগেযাগ েদখােদখা যায়যায়:

অনন্ত কুিলক বাসুিক শঙ্খপাল

পদ্মা মহাপদ্মা তক্ষক কেকর্ াট

শঙ্খচূড় ঘাতক িবষধর েশষনাগ

আপনার রািশফেল কালসপর্ েযােগর উপিস্থিত

কালসেপর্র উপিস্থিত

আপনার েকাষ্ঠীেত অবরহণকারী কালসপর্ েদাষ েদখা যােচ্ছ যা খুব

েবিশ শিক্তশালী বেল গণয্ করা হয় না। আপনার েকাষ্ঠীেত কালসপর্

েদােষর পূণর্ পর্ভাব আেছ।

কালসপর্ নাম

শঙ্খচূড়

অিভমুখ

FULL DESCENDING

কালসপর্ েদাষ
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কালসপর্ েদােষর িববরণ
আপনার েকাষ্ঠীেত শঙ্খচূড় কালসপর্ েযােগর উপিস্থিত আেছ।এর ফেল জীবেন অেনক বাধার সম্মুখীন হেব এবং জাতেক সামেন এিগেয় েযেত অেনক

সংগর্াম করেত হেব।যাই েহাক পরবতীী েত সকল বাধা দরূ হেয় যােব। আপনার চাকিরর েক্ষেতর্ বাধা থাকেত পাের। আপনার পদাবনিতর কারেণ

সমসয্া েদখা িদেত পাের।আপনার সমািপ্ত এখনই হেব না।বয্বসায় থাকেল ধারাবািহক বয্থর্তার িশকার হেত হেব। জাতেকর বনু্ধরা তােক বারংবার

পর্তারণা করার েচষ্টা কের।িপতৃ বা মাতৃেস্নহ েথেক বিঞ্চত হেত পাের।মাতুল বা ভিগ্নপিতর মাধয্েম পর্তারণার িশকার হেব।কালসপর্ েযােগর কারেণ

জাতক অেনক অসুস্থ থাকেত পাের। এর কারেণ অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেব এবং কষ্ট হেলও পরবতীী েত অবস্থার উন্নিত হেব।কালসপর্ েযােগর কারেণ

জাতক পর্েদেশ কষ্ট েভাগ কের এবং সরকাির কমর্চারীেদর সােথ মেনামািলনয্ হয়।আইিন শািস্তও জাতক েপেত পাের।ৈববািহক জীবন কষ্টকর ও

িবপযর্স্ত থােক। পািরবািরক জীবন িবিঘ্নত েথেক যায়; শািন্ত ও সুেখর অনুপিস্থিত েদখা যায়।নানা রকম বয্বসায় হাত পাকাবার েচষ্টা করেলও সাফলয্

আেস না।এর সামািজক অবস্থান ও সম্মান সব্াভািবক পযর্ােয়র হেয় থােক।

কালসপর্ েদােষর পর্িতকার

- কালসপর্ েদাষ িনবারণ যন্তর্ ঘের স্থাপনা কের তার িনয়িমত পুেজা করেত হেব .

- ১০৮ বার শর্ী শর্ী হনুমান চািলশা পাঠ করেত হেব I

- রুদর্ািভেষক - ভগবান িশেবর রুদর্ািভেষক অথবা পেঞ্চাপচার পুেজা উজ্জয়েন মহাকােলশব্র মিন্দের বা কাশী িবশব্নাথ মিন্দের বা েকান

েজয্ািতিলর্ঙ্গ িশব মিন্দের করেত হইেব

- শুভ মুহূেতর্  েসর্াতমান জেল কয়লা িতনবার পর্বািহত করেত হেব I

- িশক্ষাথীী রা িবিধ েমেন এক বৎসর অিব্দ সরসব্তী মাতার বীজ মন্তর্ জপ করেবন .

- যতিদন অিব্দ রাহু-েকতুর দশা ও অন্তদর্ শা চলেব, ততিদন পযর্ন্ত পর্েতয্ক িদন ১১ মালা মহামৃতুয্ঞ্জয় মন্তর্ জপ করেত হেব, এবং পর্েতয্ক

শিনবার গর্হরাজ েক ৈতল িদেয় অিভেষক করােত হেব আর পর্েতয্ক মঙ্গলবার হনুমানিজর পুেজায় েছালা চড়ােত হেব I

- শর্াবন মােস ৩০ িদন মহােদব এর অিভেষক করেত হেব I

- এক বৎসর অিব্দ 'গণপিত অথবর্শীষর্' এর পাঠ করেত হেব I

- মঙ্গলবার এবং শিনবার রামচিরতমানেসর সুন্দরকােণ্ডর ১০৮ বার পাঠ শর্দ্ধার সিহত করেত হেব I

কালসপর্ েদােষর পর্ভাব
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মাঙ্গিলক েদাষ িক?
মাঙ্গিলক দশা অথর্াৎ জন্মকুণ্ডলীেত মঙ্গল গর্েহর একিট িবেশষ অবস্থান থাকেল জীবেন নানা

বাধা ও পর্িতকূলতা আেস। েজেন িনন এই দশা কাটােনার উপায়।

মঙ্গল দশা বা মাঙ্গিলক দশার কথা অল্প-িবস্তর জােনন সবাই। এেক কুজ দশা, েভাম দশা বা

অঙ্গরাখা দশাও বলা হয়। জন্মকুণ্ডলীর পর্থম, িদব্তীয়, চতুথর্, সপ্তম, অষ্টম ও দব্াদশ স্থােনর

মেধয্ েয েকানও একিটেত যিদ মঙ্গল অবস্থান কের তেব েসই জাতক বা জািতকােক মাঙ্গিলক

বলা হয়।

लग्ने व्यये सुखे वािप सप्तमे वा अष्टमे कुजे |
शुभ दृग् योग हीने च पितं हिन्त न संशयम् ||

মাঙ্গিলক িবেশ্লষণ

মাঙ্গিলক িববরণ
আপনার েকাষ্ঠীেত মাঙ্গিলক েদাষ উপিস্থত আেছ।যাই েহাক এিটর পর্ভাব েবশ নগণয্। মাঙ্গিলক েদােষর িকছু পর্িতকার করেল এর েথেক েরহাই

পাওয়া যােব।

েমাটেমাট মাঙ্গিলকমাঙ্গিলক শতাংশশতাংশ 18%

মাঙ্গিলক িবেশ্লষণ - I
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ঘেরর উপর িভিত্ত কের

সূযর্ আপনার েকাষ্ঠীর পর্থম ঘের অবস্থান করেছ।

িদেকর উপর িভিত্ত কের

এই শিন গর্হিট আপনার েকাষ্ঠীর অষ্টম ঘরিটেক িচিহ্নত কেরন।

আপনার েকাষ্ঠীর পর্থম ঘরিট এই শিন গর্হ দব্ারা িচিহ্নত।

আপনার েকাষ্ঠীর পর্থম ঘরিট এই রাহু গর্হ দব্ারা িচিহ্নত।

এই মঙ্গল গর্হিট আপনার েকাষ্ঠীর িদব্তীয় ঘরিটেক িচিহ্নত কেরন।

আপনার েকাষ্ঠীর সপ্তম ঘরিট এই সূযর্ গর্হ দব্ারা িচিহ্নত।

আপনার েকাষ্ঠীর সপ্তম ঘরিট এই েকতু গর্হ দব্ারা িচিহ্নত।

মাঙ্গিলক েদােষর পর্িতকার

- রুেপার েচৗেকা িডিবব্র মেধয্ মধু েভাের হনুমান মিন্দের বা েকােনা িনজর্ ন েবােন রাখেল মঙ্গল েদাষ শান্ত হয় |

- মঙ্গলবাের সুন্দরকাণ্ড এবং বালকাণ্ড পাঠ করেল উপকার হেব |

- বাাদর বা কুকুর েক আটা এবং গুেড়র ৈতরী িমিষ্ট রুিট খাওয়ােত হেব |

- মঙ্গল চিন্দর্কা েস্তাতর্ পাঠ করেলও উপকার পাওয়া যােব |

- মাা মঙ্গলা েগৗরীর আরাধনা করেলও মঙ্গল েদাষ দরূ হয় |

- কািত্তর্ক পুেজা কেরও মঙ্গল েদােষর দষু্পর্ভাব েথেক উপকার পাওয়া েযেত পাের |

- মঙ্গলবার কের বাতাসা এবং িতল ও গুেড়র নাডু় েসর্াতমান জেল পর্বািহত করেত হেব |

মাঙ্গিলক িবেশ্লষণ - II
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সােড়সািত েদাষ িক?
সােড় সাত বছর ধের শিন িতন ধরেনর রািশেত ঘুের েবড়ােল তােক সােড়সিত বেল। িতন রািশ

হল: চন্দর্ রািশ, চেন্দর্র আেগরিট এবং আরকিট েযিট চেন্দর্র পের বেস। জেন্মর চন্দর্রািশ েথেক

শিন যখন বােরাতম রািশেত পর্েবশ কের তখন সােড়সিত শুরু হয় এবং জেন্মর চন্দর্রািশ েথেক

শিন িদব্তীয় রািশেক তয্াগ করেল সােড়সিত সমাপ্ত হয়। শিন একিট রািশ পিরকর্মেণ আড়াই

বছর সময় েনয় এবং এেক শিনর ৈধয বেল। একই ভােব িতনিট রািশ পিরকর্মেণ শিনর সােড়

সাত বছর লােগ এবং এই কারেণ এেক সােড় সিত বলা হয়। সাধারণত সারাজীবেন েকাষ্ঠীেত

সােড়সিত িতন বার আেস- পর্থমবার ৈশশেব, িদব্তীয়বার েযৗবেন এবং তৃতীয় বার বৃদ্ধাবস্থায়।

পর্থম সােড়সিত িশক্ষা ও অিভভাবেকর েক্ষেতর্ পর্ভাব েফেল। িদব্তীয় সােড়সিত পর্ভাব েফেল

েপশা, অথর্ এবং পিরবােরর উপর। েশেষরিট সব্ােস্থয্র েক্ষেতর্ সব েথেক েবিশ পর্ভাব েফেল।

আপনার রািশফেল সােড়সািতর উপিস্থিত

আপনার রািশফেল সােড়সািতর উপিস্থিত েনই

না বতর্ মােন আপিন সােড়সিতেত েনই।

িবেবচনািবেবচনা তািরখতািরখ 23-4-2017

শিনশিন রািশরািশ ধনু

চন্দর্চন্দর্ রািশরািশ ককর্ ট

শিনশিন বকর্গিতবকর্গিত ? হহাা য্ায্া

সােড়সািত িবেশ্লষণ
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পর্াচীনকাল েথেক এিট িবশব্াস করা হয় েয, ধাতু ও পাথর অলংকার িহেসেব বয্বহােরর পাশাপািশ এেদর মেধয্

অেনক ৈদিবক ও অিতপর্াকৃিতক ক্ষমতা লুিকেয় আেছ যা েরাগ পর্িতেরাধ ও িনরাপত্তার কােজ সাহাযয্ কের। ৈবিদক

েজয্ািতষশাস্তর্ মেত গর্হগুেলা একধরেনর উজর্ া িনঃসৃত কের যা আমােদর েকাষ্ঠীেত এেদর অবস্থান অনুযায়ী আমােদর

জীবেন ভাল বা মন্দ পর্ভাব েফেল। পর্েতয্ক গর্েহর গুণাগুণ অনুযায়ী এেকক একিট পাথর িনধর্ািরত আেছ যা এই গর্েহর

গুণাগুণ ও উজর্ া ধারণ কের। এই পাথরগুিল ভাল গুণ পর্িতফিলত কের ও মন্দ গুণ আত্মসাৎ কের। গর্হ অনুযায়ী

সিঠক পাথর ধারণ করেণ পাথরিট ধারণ কারীর পর্িত ভাল পর্ভাব েফলেত থােক। এিট শুধুমাতর্ ইিতবাচক ও ভাল পর্ভাব

ধারণকারীর শরীের পর্িতফিলত কের

সব্াস্থয্, আয়ু, খয্ািত, মযর্াদা, জীবেনর পথ

ইতয্ািদ শরীর ও অনয্ানয্ বয্াপাের

অিধপিত বা লগ্ন েবশ পর্ভাব েফেল।েমাট

কথা এিট সমগর্ জীবেনর সার ধারণ

কের।তাই েয পাথর লেগ্নর অিধপিতর

সােথ যুক্ত তােক জীবন পাথর বেল। েকান

বয্িক্ত জীবনভর ভাল অিভজ্ঞতা ও এই

পাথেরর ভাল পর্ভাব জীবেন কােজ

লাগােত ধারণ করেত পাের ।

জীবন রত্ন

লাললাল পর্বালপর্বাল

েকাষ্ঠীর পঞ্চম ঘর হেচ্ছআেরকিট ভাল ও

শুভ ঘর।পঞ্চম ঘরিট েমধা, উচ্চ িশক্ষা,

সন্তান, লাভ ইতয্ািদ িনেদর্ শ কের।এিট পূবর্

জেন্মর কমর্ফল বা পুেণয্র জায়গা

িহেসেবও িবেবিচত হয়। তাই এই ঘরিটেক

একিট শুভ ঘর বেল িবেবচনা করা হয়।

পঞ্চম ঘেরর অিধপিতর সােথ যুক্ত

পাথরেক লাভদায়ক পাথর বলা হয়।

কারক রত্ন

হলুদহলুদ নীলকান্তমিণনীলকান্তমিণ

েকাষ্ঠীর নবম ঘরিটেক ভাগয্স্থান বেল বা

ভাগয্ / লেক্ষয্র ঘরও বলা হেয় থােক।এই

ঘরিট সম্পদ, সাফলয্, েমধা ও অজর্ ন,

জ্ঞান ইতয্ািদ িনেদর্ শ কের।পূবর্জেন্মর

পুেণয্র ফেল এই জেন্ম িক িক সুিবধা

েভাগ করেব েস সম্পেকর্ এই ঘের িনেদর্ শ

থােক।নবম ঘেরর অিধপিতর সােথ যুক্ত

পাথরেক ভাগয্ পাথর বেল। এই পাথর

ধারণ করেল ভাগয্

ভাগয্ রত্ন

মুক্তামুক্তা

রত্ন পরামশর্
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জীবন রত্ন - লাল পর্বাল িবকল্পিবকল্প Red Agate

আঙ্গআঙু্গলুল তজর্ নী

ধাতধাতুু 6 - 10.25 কয্ারট

িদনিদন মঙ্গলবার

েদবতােদবতা মঙ্গল

তারতার ওজনওজন েসানা

িববরণিববরণ
মঙ্গল গর্হ লাল পর্বালেক পর্ভািবত কের। লাল পর্বাল

ধারেণ সাহস বােড় এবং শতর্ু পরািজত হয়। অশুভ পর্ভাব,

জাদেুটানা এবং খারাপ সব্প্ন েদখা েথেক লাল পর্বাল রক্ষা

কের।

ধাতধাতুু এবংএবং তারতার ওজনওজন
লাল পর্বাল ৬ কয্ােরেটর েবিশ ওজেনর ধারণ করেত হয়।

তামা িমিশর্ত েসানার আংিটেত এিট বসােত হেব। আংিটিট

এমনভােব বানােত হেব যােত পাথরিট তব্ক স্পশর্ কের।

ধারণধারণ করারকরার সময়সময়
চান্দর্ মােসর অেধর্ক েপিরেয় েগেল েকান এক

মঙ্গলবার সূেযর্াদেয়র এক ঘন্টা পের ধারণ করেত

হেব।

মন্তর্মন্তর্
েতজসব্ীকরণ িকর্য়া সম্পন্ন হেল ফুল ও ধুপকািঠ

িদেয় পর্বালিট পুেজা করা উিচত। পর্বােলর জনয্

িনেম্নাক্ত মন্তর্িট ১০৮ বার জপ করেত হেব।

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

পর্াণপর্াণ পর্িতষ্ঠাপর্িতষ্ঠা
ধারণ করার আেগ িকছু সমেয়র জনয্ কা াচা দেুধ বা

গঙ্গার জেল ডুিবেয় রাখেত হেব।

আঙ্গআঙু্গলুল
মন্তর্ জেপর পর আংিটিট ডান হােতর অনািমকা আঙুেল

পরেত হেব।

িবকল্পিবকল্প
সয্াঙ মুিঙ্গ, কারেনিলন ও লাল জয্াসপার লাল পর্বােলর

িবকল্প িহেসেব বয্াবহার করা েযেত পাের।

সাবধানতাসাবধানতা
পান্না, হীের, নীল নীলকান্তমিণ, েগােমদ এবং কয্াটস আই

ও এর িবকল্প সমূহেক লাল পর্বােলর সােথ একসােথ ধারণ

করা যােব না।

জীবন রত্ন
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কারক রত্ন - হলুদ নীলকান্তমিণ িবকল্পিবকল্প েপাখরাজ

আঙ্গআঙু্গলুল তজর্ নী

ধাতধাতুু 4 - 5.25 কয্ারট

িদনিদন বৃহস্পিতবার

েদবতােদবতা বৃহস্পিত

তারতার ওজনওজন েসানা

িববরণিববরণ
হলুদ নীলকান্তমিণ বৃহস্পিতগর্হ দব্ারা পর্ভািবত। হলুদ

নীলকান্তমিণ ভাল সব্াস্থয্, জ্ঞান, পর্গিত, দীঘর্ায়ূ,নাম ,

সম্মান ও যশ এেন েদয়। হলুদ নীলকান্তমিণ অশুভ পর্ভাব

েথেক রক্ষা কের।

ধাতধাতুু এবংএবং তারতার ওজনওজন
হলুদ নীলকান্তমিণ ৩ কয্ােরেটর েবিশ ওজেনর ধারণ করা

উিচত তেব তা ৬, ১১ বা ১৫ কয্ােরেটর হেল চলেব না।

এিট েসানার আংিটেত বসােনা উিচত। আংিটিট এমনভােব

বানােনা উিচত েযন ধাতুিট তব্ক স্পশর্ কের।

ধারণধারণ করারকরার সময়সময়
চান্দর্ মােসর অেধর্ক েপিরেয় েগেল েকান এক

বৃহস্পিতবার সকােল ধারণ করা উিচত।

মন্তর্মন্তর্
েতজসব্ীকরণ িকর্য়া সম্পন্ন হেল ফুল ও ধুপকািঠ

িদেয় নীলকান্তমিণিট পুেজা করা উিচত।

নীলকান্তমিণর জনয্ িনেম্নাক্ত মন্তর্িট ১০৮ বার জপ

করেত হেব।

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

পর্াণপর্াণ পর্িতষ্ঠাপর্িতষ্ঠা
ধারণ করার আেগ িকছু সমেয়র জনয্ কা াচা দেুধ বা

গঙ্গার জেল ডুিবেয় রাখেত হেব।

আঙ্গআঙু্গলুল
মন্তর্ জেপর পর আংিটিট ডান হােতর অনািমকা আঙুেল

পরেত হেব।

িবকল্পিবকল্প
হলুদ নীলকান্তমিণর িবকল্প িহেসেব হলুদ মুেক্তা, হলুদ

েগােমদ, হলুদ টুমর্য্ািলন, েপাখরাজ এবং পীত (েকায়াটর্ জ/

স্ফিটকাকৃিতর েপাখরাজ) ধারণ করা েযেত পাের।

সাবধানতাসাবধানতা
হীরা, নীল রেঙর নীলকান্তমিণ, েগােমদ এবং কয্াটস আই

এর সােথ ধারণ করা উিচত নয়।

কারক রত্ন
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ভাগয্ রত্ন - মুক্তা িবকল্পিবকল্প Moon Stone

আঙ্গআঙু্গলুল অনািমকা বা কিনষ্ট

ধাতধাতুু 5 - 7.25 কয্ারট

িদনিদন েসামবার

েদবতােদবতা চন্দর্

তারতার ওজনওজন

িববরণিববরণ
মুক্তা চন্দর্ দব্ারা পর্ভািবত। মুক্তা ধারণ করেল সম্পদ, যশ

এবং জীবনীশিক্ত বৃিদ্ধ পায়। িযিন মুক্তা ধারণ কেরন তার

বুিদ্ধমত্তা ও দীঘর্ায়ু পর্ািপ্ত হয়।

ধাতধাতুু এবংএবং তারতার ওজনওজন
মুক্তা ২,৪,৬ বা ১১ কয্ােরট ওজেনর ধারণ করা

উিচত।এিট রূেপার আংিটেত বসােনা উিচত। আংিটিট

এমন ভােব বানােত হেব যােত মুেক্তািট তব্ক স্পশর্ কের।

ধারণধারণ করারকরার সময়সময়
চন্দর্ মােসর অেধর্ক েপিরেয় েগেল েকান এক

েসামবােরর সকােল ধারণ করেত হেব।

মন্তর্মন্তর্
েতজসব্ীকরণ িকর্য়া সম্পন্ন হেল ফুল ও ধুপকািঠ

িদেয় মুেক্তািট পুেজা করা উিচত। মুেক্তার জনয্

িনেম্নাক্ত মন্তর্িট ১০৮ বার জপ করেত হেব।

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः
।।

পর্াণপর্াণ পর্িতষ্ঠাপর্িতষ্ঠা
ধারণ করার আেগ িকছু সমেয়র জনয্ কা াচা দেুধ বা

গঙ্গার জেল ডুিবেয় রাখেত হেব।

আঙ্গআঙু্গলুল
মন্তর্ জেপর পর আংিটিট অনািমকা অথর্াৎ িতন নমব্র

আঙুেল পরেত হেব।

িবকল্পিবকল্প
চন্দর্ পাথর, েশব্ত নীলকান্তমিণ মুেক্তার িবকল্প িহেসেব

বয্বহার করা যায়।

সাবধানতাসাবধানতা
হীরা, নীল নীলকান্তমিণ, পান্না, কয্াটস আই এবং এর

িবকল্প গুেলার সােথ ধারণ করা উিচত নয়।

ভাগয্ রত্ন
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লগ্ন িববরণ - বৃিশ্চক

সব্ামীসব্ামী মঙ্গল

পর্তীকপর্তীক বৃিশ্চক

ৈবিশষ্টয্ৈবিশষ্টয্ পানীয়

শুভশুভ রত্নরত্ন স্থানান্তর েযাগয্

উপবােসরউপবােসর িদনিদন উত্তর

देहं रूपं च ज्ञानं च वणर्ं चैव बलाबलम् |
सुखं दुःखं स्वभावञ्च लग्नभावािन्नरीक्षयेत ||

যােদর েকাষ্ঠীেত বৃিশ্চকরািশ উদয় হয় তারা েগাপনকারী, গভীর, িবিচ্ছন্ন, রহসয্ময়, পুনজর্ াত বা অধঃপিতত, সংবরণশীল,

েবাঝা কিঠন, সাহসী, ইচ্ছাশিক্তপূণর্, দঢৃ়, েজিদ, সৃজনশীল, আত্মিনভর্ র, আত্মিনয়ন্তর্ণশীল (সম্ভবত িনেজর উদয্ম ছাড়া

আর েযেকান বয্াপাের) ও েমৗন সব্ভােবর হেয় ওেঠ। আধয্ািত্মক েজয্ািতষী উজােবল িহিকর মতানুযায়ী, েকান পর্সু্ফিটত

আত্মার জন্ম বৃিশ্চকরািশর উদয় ছাড়া সম্ভব নয়।

এিট কমর্ শিক্তর গভর্স্থল। এিট েসই যুদ্ধেক্ষতর্ েযখােন সকল পুণাত্মা আর পাপী আত্মা মরণশীল যুেদ্ধ অংশগর্হণ করেত

আেস। তারা সমনব্েয় থােক। আত্মার পাপ অংশ অবশয্ই িনিশ্চহ্ন হেব। এইভােব পুণাত্মার জনয্ অথর্াৎ সব্য়ং ঈশব্েরর জনয্

পথ ৈতির কের এর পর্িত আনুগতয্ সব্ীকার কের। শারীিরক, আেবগী, মানিসক ও আধয্ািত্মক পযর্ায় গুেলা িববিতর্ত।

বাইের েথেক আপনােক শান্ত মেন হয়। তেব আপিন িভতর েথেক
একবাের আেবগী হেয় উঠেত পােরন, িঠক েযমনিট কথায় আেছ
‘ফল্গুধারা- এমন এক নদী যা মািটর িনেচ কুলকুল কের বেয় চেল।
আপিন েবশ েমৗন পর্কৃিতর। তেব সবসময় অেনয্র চালচলন জানেত
আগর্হী, িনেজরটা কখেনাই কাউেক বেলন না।

“

আপিন েগােয়ন্দািগির করেত পছন্দ কেরন। আপনার কােছ সবিকছু জানার খুব পর্েয়াজন-সব িকছু েকন হয় ও িকভােব হয়।

আপনার অসীম দঢৃ়তা ও শিক্ত আেছ যা আপনার িনেজেক ও েযেকান বাধােব েপিরেয় েযেত যেথষ্ট। আপনার উিচত

লগ্ন িববরণ
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িবরিক্তভাব, অিধকারেবাধ এবং ঈষর্ােক দমন করা। আপনার মােঝ েমাহ, পূবর্ধারণা, আগর্হ ও/বা অপিবজ্ঞান,মৃতুয্,

েযৗনতা বা শুশর্ুষা চচর্ ার দক্ষতা থাকেত পাের।

আপিন অসুরও হেত পােরন বা েদবতা, ঈগল বা েসােট থাকা িবেছ/বৃিশ্চকও হেত পােরন। মঙ্গল ও প্লুেটা আপনার রািশর

অিধপিত তাই েকাষ্ঠীেত এেদর অবস্থান গুরুতব্পূণর্।

আধয্ািত্মক পােঠর িশক্ষয্া

ক্ষমা

ইিতবাচক ৈবিশষ্টয্গুেলা

পর্ভাবশালী কােজ মেনােযাগী বুিদ্ধমান কল্পনাপর্বণ

েনিতবাচক ৈবিশষ্টয্গুেলা

ঈষর্াপরায়ণ ক্ষমা করেত চায় না এমন অনমনীয় েগাপনিপর্য়
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