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ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳು

ಜನನಜನನ ದಿನಾದಿನಾಂಕಂಕ 15/12/1981

ಜನನಜನನ ಸಮಯಸಮಯ 6:0

ಜನನಜನನ ಸಥ್ಳಸಥ್ಳ Mumbai,Maharashtra India

ಅಕಾಷ್ಅಕಾಷ್ಂಶಂಶ 25 N 19

ರೇಖಾರೇಖಾಂಶಂಶ 82 E 20

ಸಮಯಸಮಯ ವಲಯವಲಯ 5.5

ಅಯನಾಅಯನಾಂಶಂಶ 23:36:17

ಸೂಯೊರ್ಸೂಯೊರ್ೕದಯೕದಯ 06:38:26

ಸೂಯಾರ್ಸತ್ಸೂಯಾರ್ಸತ್ 17:12:52

ಘಾಟ್ ಚಕರ್

ತಿಂಗಳುತಿಂಗಳು ಪುಷಯ್

ತಿಥಿತಿಥಿ 2,7,12

ದಿನದಿನ ಬುಧವಾರ

ನಕಷ್ತರ್ನಕಷ್ತರ್ ಅನುರಾಧ

ಯೋಗಯೋಗ ವಾಯ್ಗಾಥ

ಕರಣಕರಣ ನಾಗ

ಪರ್ಹರಪರ್ಹರ 1

ಚಂದಚಂದ 12

ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳು

ತಿಥಿತಿಥಿ ಕೃಷಣ್ ಪಂಚಮಿ

ಯೋಗಯೋಗ ವೈದೃತಿ

ನಕಷ್ತರ್ನಕಷ್ತರ್ ಆಶೆಲ್ೕಷ

ಕರಣಕರಣ ಕೌಲವ

ಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ದ ವಿವರಗಳು

ವಣರ್ವಣರ್ ವಿಪರ್

ವಶಯ್ವಶಯ್ ಜಲಚರ

ಯೋನಿಯೋನಿ ಮಾಜಾರ್ಲ

ಗಣಗಣ ರಾಕಷ್ಸ

ನಾಡಿನಾಡಿ ಅಂತ

ಜನಮ್ಜನಮ್ ರಾಶಿರಾಶಿ ಕಟಕ

ರಾಶಿಯರಾಶಿಯ ಸಾವ್ಮಿಸಾವ್ಮಿ ಚಂದರ್

ನಕಷ್ತರ್ನಕಷ್ತರ್ ಆಶೆಲ್ೕಷ

ನಕಷ್ತರ್ದನಕಷ್ತರ್ದ ಸಾವ್ಮಿಸಾವ್ಮಿ ಬುಧ

ಚರಣಚರಣ 1

ಯುನಜ್ಯುನಜ್ ಮಧಯ್

ತತವ್ತತವ್ ಜಲ

ನಾಮಾಕಷ್ರನಾಮಾಕಷ್ರ ಡಿ

ಪಾಯಾಪಾಯಾ ರಜತ

ಉಚಾಛ್ರ್ಯಉಚಾಛ್ರ್ಯ ವೃಶಿಚ್ಕ

ಉಚಾಛ್ರ್ಯದಉಚಾಛ್ರ್ಯದ ದೇವತೆದೇವತೆ ಮಂಗಳ

ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳು
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ಗರ್ಹಗರ್ಹ ವಕಿವಕಿರ್ರ್ ಜನಮ್ಜನಮ್ ರಾಶಿರಾಶಿ ಡಿಗಿರ್ಡಿಗಿರ್ ರಾಶಿಯರಾಶಿಯ ಸಾವ್ಮಿಸಾವ್ಮಿ ನಕಷ್ತರ್ನಕಷ್ತರ್ ನಕಷ್ತರ್ದನಕಷ್ತರ್ದ ಸಾವ್ಮಿಸಾವ್ಮಿ ಭಾವಭಾವ

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ ವೃಶಿಚ್ಕ 29:20:39 ಮಂಗಳ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ ಬುಧ 1

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ ಕಟಕ 19:41:21 ಚಂದರ್ ಆಶೆಲ್ೕಷ ಬುಧ 9

ಮಮಂಗಳಂಗಳ ಕನಯ್ 05:55:57 ಬುಧ ಉತತ್ರ ಫಾಲುಗ್ಣಿ ಸೂಯರ್ 11

ಬುಧಬುಧ ಧನಸುಸ್ 01:47:54 ಗುರು ಮೂಲಾ ಕೇತು 2

ಗುರುಗುರು ತುಲಾ 09:44:30 ಶುಕರ್ ಸಾವ್ತಿ ರಾಹು 12

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ ಮಕರ 10:14:06 ಶನಿ ಶರ್ವಣ ಚಂದರ್ 3

ಶನಿಶನಿ ಕನಯ್ 26:44:48 ಬುಧ ಚಿತರ್ ಮಂಗಳ 11

ರಾಹುರಾಹು R ಕಟಕ 00:28:59 ಚಂದರ್ ಪುನವರ್ಸು ಗುರು 9

ಕೇತುಕೇತು R ಮಕರ 00:28:59 ಶನಿ ಉತತ್ರಾ ಷಾಡ ಸೂಯರ್ 3

ಜನಮ್ನಕಷ್ತಜನಮ್ನಕಷ್ತ ವೃಶಿಚ್ಕ 19:56:53 ಮಂಗಳ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ ಬುಧ 1

ಫಲಾನುಭಾವಿ

ಉಪದರ್ವಕಾರಿ

ತಟಸಥ್

ಸೂಯರ್
ವೃಶಿಚ್ಕವೃಶಿಚ್ಕ

ಜೆಯ್ೕಷಠ್ಜೆಯ್ೕಷಠ್

ಬುಧ
ಧನಸುಸ್ಧನಸುಸ್

ಮೂಲಾಮೂಲಾ

ಶನಿ
ಕನಯ್ಕನಯ್

ಚಿತರ್ಚಿತರ್

योगकारक

ಫಲಾನುಭಾವಿ

--

ಚಂದರ್
ಕಟಕಕಟಕ

ಆಶೆಲ್ೕಷಆಶೆಲ್ೕಷ

ಗುರು
ತುಲಾತುಲಾ

ಸಾವ್ತಿಸಾವ್ತಿ

ರಾಹು
ಕಟಕಕಟಕ

ಪುನವರ್ಸುಪುನವರ್ಸು

ತಟಸಥ್

ಉಪದರ್ವಕಾರಿ

--

ಮಂಗಳ
ಕನಯ್ಕನಯ್

ಉತತ್ರಉತತ್ರ ಫಾಲುಗ್ಣಿಫಾಲುಗ್ಣಿ

ಶುಕರ್
ಮಕರಮಕರ

ಶರ್ವಣಶರ್ವಣ

ಕೇತು
ಮಕರಮಕರ

ಉತತ್ರಾಉತತ್ರಾ ಷಾಡಷಾಡ

ಗರ್ಹಸಿಥ್ತಿ
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ಲಗನ್ ಕುಂಡಲಿ

ಚಂ ರಾ

ಮಂ ಶಗುಸೂ

Asc

ಬು

ಶು ಕೇ

ಉಚಾಛ್ರ್ಯ ಸಿಥ್ತಿ ಅಥವಾ ಲಗನ್, ಇದು ಹುಟಿಟ್ದ ಸಮಯದಲಿಲ್

ಪೂವರ್ದ ದಿಗಂತದಲಿಲ್ ಏರುತಿತ್ರುವ ಚಿಹೆನ್ಯ ಮಟಟ್. ಲಗನ್ವು,

ಹುಟುಟ್ವ ಅಥವಾ ಲಗನ್ ನಕೆಷ್ಯ ಒಳಗೆ ಹಲವು ಪರ್ಭಾವವುಳಳ್

ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಚಿಹೆನ್. ಈ ಚಿಹೆನ್ಯನುನ್ ಜಾತಕದ ಮೊದಲ ಮನೆ

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತುತ್ ಇತರ ಮನೆಗಳನುನ್

ಎಣಿಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಉಳಿದ ರಾಶಿಚಕರ್ದ ಚಿಹೆನ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ಅನುಕರ್ಮವಾಗಿ ಅನುಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲಿಲ್, ಲಗನ್ವು

ಏರುತಿತ್ರುವ ಚಿಹೆನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಇತರ

ಮನೆಗಳನುನ್ ನಿರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಚಂ ರಾ

Asc

ಮಂ ಶಗುಸೂಬು

ಶು ಕೇ

ಚಂದರ್ ಕುಂಡಲಿ

ಬು ಶು

ರಾ

ಶಚಂ ಗು

Asc

ಕೇ

ಮಂ

ಸೂ

ನವಮಾಂಶ

ಜನಮ್ ಕುಂಡಲಿ
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ಸೂಯರ್ ಕುಂಡಲಿ

ಚಂ ರಾ

ಮಂ ಶಗುಸೂ

Asc

ಬು

ಶು ಕೇ

ಆರೋಗಯ್, ರಚನೆ , ದೇಹ

ಹೋರಾ

ASCCancer

ಮಂ ಶು

ರಾ

ಕೇ

Leo

ಸೂ

ಚಂ

ಬು

ಗುಶ

ಹಣಕಾಸು, ಸಂಪತುತ್ , ಸಮೃದಿಧ್

ದೆರ್ೕಶ್ಕಣ್

ಶು ಶ

ಸೂ ರಾ

ಮಂಗುಚಂಬು

ಕೇ

Asc

ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು

ಚತುಥಾರ್ಂಶ

ಶು

Asc

ಶ

ರಾ

ಸೂ

ಮಂಬು

ಚಂ ಗು ಕೇ

ದೆಸೆಗಳನುನ್ ಲಕ್ ಸಥ್ಳೀಯ ಆಫ್

ಪಂಚಮಾಂಶ

ಮಂ

Asc

ಸೂ ರಾ

ಬು

ಶಚಂಗು

ಕೇ

ಶು

ಅಧಾಯ್ತಮ್ದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

ಸಪತ್ಮಾಂಶ

ಮಂ ಚಂ

ಕೇ

ಶು ಶ

Asc

ಸೂಬು ಗು

ರಾ

ಗಭರ್, ಮಗುವಿನ ಜನನ

ಅಷಟ್ಮಾಂಶ

ಚಂ ಗು ಶುರಾ ಕೇ

ಮಂ ಬು ಶ

ಸೂ

Asc

ದೀಘಾರ್ಯುಷಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

ದಶಮಾಂಶ

ಸೂ ಮಂ

ಚಂ ಕೇಬು ಶು

ಗು ಶ

Asc

ರಾ

ಜೀವನೋಪಾಯ, ವೃತಿತ್

ದಾವ್ದಶ

ಶು

Asc

ಶ ರಾ

ಸೂಮಂಬು

ಗು ಕೇ

ಚಂ

ಪಾಲಕರು, ತಂದೆಯ ಸಂತೋಷ

ವಗರ್ ಕುಂಡಲಿ
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ಉಚಾಛ್ರ್ಯ - 19:56:53 ಮಧಯ್ ಸವ್ಗರ್ - 29:14:28

ಭಾವಭಾವ ಜನಮ್ಜನಮ್ ರಾಶಿರಾಶಿ ಭಾವಭಾವ ಮಧಯ್ಮಧಯ್ ಜನಮ್ಜನಮ್ ರಾಶಿರಾಶಿ ಭಾವಭಾವ ಸಸಂಧಿಂಧಿ

1 ವೃಶಿಚ್ಕ 19:56:53 ಧನಸುಸ್ 06:29:49

2 ಧನಸುಸ್ 23:02:45 ಮಕರ 09:35:40

3 ಮಕರ 26:08:36 ಕುಂಭ 12:41:32

4 ಕುಂಭ 29:14:28 ಮೀನ 12:41:32

5 ಮೀನ 26:08:36 ಮೇಷ 09:35:40

6 ಮೇಷ 23:02:45 ವೃಷಭ 06:29:49

7 ವೃಷಭ 19:56:53 ಮಿಥುನ 06:29:49

8 ಮಿಥುನ 23:02:45 ಕಟಕ 09:35:40

9 ಕಟಕ 26:08:36 ಸಿಂಹ 12:41:32

10 ಸಿಂಹ 29:14:28 ಕನಯ್ 12:41:32

11 ಕನಯ್ 26:08:36 ತುಲಾ 09:35:40

12 ತುಲಾ 23:02:45 ವೃಶಿಚ್ಕ 06:29:49

ಪರ್ಸುತ್ತ ಕೋಷಟ್ಕ

ರಾ

ಚಂ

ಮಂ

ಶಗುಸೂ ಬು

Asc

ಕೇ

ಶು

ಮನೆಯ ಶೃಂಗಗಳು, ಚಿಹೆನ್ಗಳ ಶೃಂಗಗಳು ಚಿಹೆನ್ಗಳ

ಗಡಿರೇಖೆಯನುನ್ ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ನ

ಕಾಲಪ್ನಿಕ ಗಡಿರೇಖೆಗಳು .

ಭಾವ ಸಂಧಿ
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ಬುಧ

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

ಬುಧಬುಧ 5-7-1980 5:38

ಕೇತುಕೇತು 2-7-1981 10:35

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 2-5-1984 7:35

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 8-3-1985 18:41

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 8-8-1986 5:11

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 5-8-1987 10:8

ರಾಹುರಾಹು 21-2-1990 19:26

ಗುರುಗುರು 29-5-1992 17:2

ಶನಿಶನಿ 6-2-1995 20:11

ಕೇತು

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

ಕೇತುಕೇತು 5-7-1995 23:38

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 4-9-1996 2:38

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 9-1-1997 22:44

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 11-8-1997 0:14

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 7-1-1998 3:41

ರಾಹುರಾಹು 25-1-1999 15:59

ಗುರುಗುರು 1-1-2000 13:35

ಶನಿಶನಿ 9-2-2001 9:14

ಬುಧಬುಧ 6-2-2002 14:11

ಶುಕರ್

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

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 8-6-2005 2:11

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 8-6-2006 8:11

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 7-2-2008 2:11

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 8-4-2009 5:11

ರಾಹುರಾಹು 7-4-2012 23:11

ಗುರುಗುರು 7-12-2014 23:11

ಶನಿಶನಿ 6-2-2018 14:11

ಬುಧಬುಧ 7-12-2020 11:11

ಕೇತುಕೇತು 6-2-2022 14:11

ಸೂಯರ್

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

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 27-5-2022 3:59

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 25-11-2022 18:59

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 2-4-2023 15:5

ರಾಹುರಾಹು 25-2-2024 8:29

ಗುರುಗುರು 13-12-2024 13:17

ಶನಿಶನಿ 25-11-2025 12:59

ಬುಧಬುಧ 2-10-2026 0:5

ಕೇತುಕೇತು 6-2-2027 20:11

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 7-2-2028 2:11

ಚಂದರ್

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

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 7-12-2028 11:11

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 8-7-2029 12:41

ರಾಹುರಾಹು 7-1-2031 9:41

ಗುರುಗುರು 8-5-2032 9:41

ಶನಿಶನಿ 7-12-2033 17:11

ಬುಧಬುಧ 9-5-2035 3:41

ಕೇತುಕೇತು 8-12-2035 5:11

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 7-8-2037 23:11

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 6-2-2038 14:11

ಮಂಗಳ

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

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 5-7-2038 17:38

ರಾಹುರಾಹು 24-7-2039 5:56

ಗುರುಗುರು 29-6-2040 3:32

ಶನಿಶನಿ 7-8-2041 23:11

ಬುಧಬುಧ 5-8-2042 4:8

ಕೇತುಕೇತು 1-1-2043 7:35

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 2-3-2044 10:35

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 8-7-2044 6:41

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 6-2-2045 8:11

ವಿಮ್ಶೋತತ್ರಿ - I
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ರಾಹು

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

ರಾಹುರಾಹು 20-10-2047 12:23

ಗುರುಗುರು 15-3-2050 2:47

ಶನಿಶನಿ 19-1-2053 1:53

ಬುಧಬುಧ 8-8-2055 11:11

ಕೇತುಕೇತು 25-8-2056 23:29

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 26-8-2059 17:29

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 20-7-2060 10:53

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 19-1-2062 7:53

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 6-2-2063 20:11

ಗುರು

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

ಗುರುಗುರು 27-3-2065 0:59

ಶನಿಶನಿ 8-10-2067 8:11

ಬುಧಬುಧ 13-1-2070 5:47

ಕೇತುಕೇತು 20-12-2070 3:23

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 20-8-2073 3:23

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 8-6-2074 8:11

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 8-10-2075 8:11

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 13-9-2076 5:47

ರಾಹುರಾಹು 6-2-2079 20:11

ಶನಿ

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

ಶನಿಶನಿ 9-2-2082 15:14

ಬುಧಬುಧ 19-10-2084 18:23

ಕೇತುಕೇತು 28-11-2085 14:2

ಶುಕಶುಕರ್ರ್ 28-1-2089 5:2

ಸೂಯರ್ಸೂಯರ್ 10-1-2090 4:44

ಚಂದರ್ಚಂದರ್ 11-8-2091 12:14

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 19-9-2092 7:53

ರಾಹುರಾಹು 27-7-2095 6:59

ಗುರುಗುರು 6-2-2098 14:11

ಪರ್ಸುತ್ತ ದಶೆ

ದಶಾದಶಾ ಹೆಸರುಹೆಸರು ಗರ್ಹಗರ್ಹ ಆರಂಭದಆರಂಭದ ದಿನಾದಿನಾಂಕಂಕ ಅಂತಿಮಅಂತಿಮ ದಿನಾದಿನಾಂಕಂಕ

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

ಅಂತದರ್ಶಾಅಂತದರ್ಶಾ ಶನಿ 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

ಪರ್ತಯ್ಂತರ್ಪರ್ತಯ್ಂತರ್ ದಶಾದಶಾ ರಾಹು 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

ಸೂಕಷ್ಮ್ಸೂಕಷ್ಮ್ ದಶಾದಶಾ ಗುರು 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* ಗಮನಿಸಿ: ಎಲಾಲ್ ದಿನಾಂಕವು ದಶಾ ಸಮಾಪಿತ್ಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ವಿಮ್ಶೋತತ್ರಿ - II
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ಭರ್ಮರಿ (4 ವಷರ್)

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

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 29-6-1981 16:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-1982 14:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 19-9-1982 2:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 30-6-1983 4:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 19-5-1984 20:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 29-6-1984 10:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-9-1984 14:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 18-1-1985 8:52

ಭದಿರ್ಕ (5 ವಷರ್)

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

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 29-9-1985 0:22

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 30-7-1986 9:22

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 20-7-1987 11:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 29-8-1988 7:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 19-10-1988 1:22

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 28-1-1989 12:22

ಧನಯ್ಧನಯ್ 29-6-1989 16:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-1-1990 8:52

ಉಲಕ್ (6 ವಷರ್)

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

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 18-1-1991 14:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 19-3-1992 17:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 19-7-1993 17:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-9-1993 14:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-1-1994 8:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 19-7-1994 23:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 20-3-1995 11:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-1996 8:52

ಸಿದಧ್ (7 ವಷರ್)

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

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 29-5-1997 12:22

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-12-1998 16:22

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 27-2-1999 16:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 19-7-1999 17:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 17-2-2000 19:22

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 27-11-2000 21:22

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 17-11-2001 23:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 18-1-2003 8:52

ಸಂಕಟ (8 ವಷರ್)

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

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 28-10-2004 16:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 17-1-2005 20:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 29-6-2005 4:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 27-2-2006 16:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-1-2007 8:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 28-2-2008 4:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 29-6-2009 4:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 18-1-2011 8:52

ಮಂಗಳ (1 ವಷರ್)

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

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 28-1-2011 12:22

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 17-2-2011 19:22

ಧನಯ್ಧನಯ್ 20-3-2011 5:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 29-4-2011 19:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 19-6-2011 13:22

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 19-8-2011 10:22

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 29-10-2011 10:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-1-2012 8:52

ಯೋಗಿಣಿ ದಶಾ - I
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ಪಿಂಗಳ (2 ವಷರ್)

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

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 27-2-2012 22:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 28-4-2012 19:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-7-2012 23:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 28-10-2012 10:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 27-2-2013 4:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 19-7-2013 5:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 28-12-2013 13:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-1-2014 8:52

ಧನಯ್ (3 ವಷರ್)

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

ಧನಯ್ಧನಯ್ 19-4-2014 16:22

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 19-8-2014 10:22

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-2015 14:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 20-7-2015 5:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 18-2-2016 7:22

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-10-2016 19:22

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-11-2016 5:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-1-2017 8:52

ಭರ್ಮರಿ (4 ವಷರ್)

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

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 29-6-2017 16:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-2018 14:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 19-9-2018 2:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 30-6-2019 4:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 19-5-2020 20:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 29-6-2020 10:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-9-2020 14:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 18-1-2021 8:52

ಭದಿರ್ಕ (5 ವಷರ್)

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

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 29-9-2021 0:22

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 30-7-2022 9:22

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 20-7-2023 11:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 29-8-2024 7:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 19-10-2024 1:22

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 28-1-2025 12:22

ಧನಯ್ಧನಯ್ 29-6-2025 16:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-1-2026 8:52

ಉಲಕ್ (6 ವಷರ್)

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

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 18-1-2027 14:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 19-3-2028 17:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 19-7-2029 17:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-9-2029 14:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-1-2030 8:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 19-7-2030 23:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 20-3-2031 11:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-2032 8:52

ಸಿದಧ್ (7 ವಷರ್)

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

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 29-5-2033 12:22

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-12-2034 16:22

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 27-2-2035 16:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 19-7-2035 17:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 17-2-2036 19:22

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 27-11-2036 21:22

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 17-11-2037 23:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 18-1-2039 8:52

ಯೋಗಿಣಿ ದಶಾ - II
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ಸಂಕಟ (8 ವಷರ್)

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

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 28-10-2040 16:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 17-1-2041 20:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 29-6-2041 4:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 27-2-2042 16:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-1-2043 8:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 28-2-2044 4:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 29-6-2045 4:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 18-1-2047 8:52

ಮಂಗಳ (1 ವಷರ್)

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

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 28-1-2047 12:22

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 17-2-2047 19:22

ಧನಯ್ಧನಯ್ 20-3-2047 5:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 29-4-2047 19:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 19-6-2047 13:22

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 19-8-2047 10:22

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 29-10-2047 10:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-1-2048 8:52

ಪಿಂಗಳ (2 ವಷರ್)

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

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 27-2-2048 22:52

ಧನಯ್ಧನಯ್ 28-4-2048 19:52

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 18-7-2048 23:52

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 28-10-2048 10:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 27-2-2049 4:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 19-7-2049 5:52

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 28-12-2049 13:52

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-1-2050 8:52

ಧನಯ್ (3 ವಷರ್)

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

ಧನಯ್ಧನಯ್ 19-4-2050 16:22

ಭರ್ಮರಿಭರ್ಮರಿ 19-8-2050 10:22

ಭದಿರ್ಕಭದಿರ್ಕ 18-1-2051 14:52

ಉಲಕ್ಉಲಕ್ 20-7-2051 5:52

ಸಿದಧ್ಸಿದಧ್ 18-2-2052 7:22

ಸಸಂಕಟಂಕಟ 18-10-2052 19:22

ಮಮಂಗಳಂಗಳ 18-11-2052 5:52

ಪಿಪಿಂಗಳಂಗಳ 18-1-2053 8:52

* ಗಮನಿಸಿ: ಎಲಾಲ್

ದಿನಾಂಕವು ದಶಾ
ಸಮಾಪಿತ್ಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.
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1
ಭಾಗಯ್ದ ಸಂಖೆಯ್

6
ಮೂಲಾಂಕ

9
ನಾಮಾಂಕ

ನಿಮಮ್ನಿಮಮ್ ಹೆಸರುಹೆಸರು Karthik Swamy

ಜನನಜನನ ದಿನಾದಿನಾಂಕಂಕ 15-12-1981

ಮೂಲಾಮೂಲಾಂಕಂಕ 6

ಮೂಲಾಮೂಲಾಂಕಂಕ ಸಾವ್ಮಿಸಾವ್ಮಿ శుకుర్డు

ಮಿತರ್ಮಿತರ್ ಸಸಂಖೆಯ್ಂಖೆಯ್ 4,3,9

ತಟಸಥ್ತಟಸಥ್ ಸಸಂಖೆಯ್ಂಖೆಯ್ 2,5,7

ಶತುರ್ಶತುರ್ ಸಸಂಖೆಯ್ಂಖೆಯ್ 1,8

ಶುಭಶುಭ ದಿನಗಳುದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕರ್ವಾರ

ಶುಭಶುಭ ರತನ್ರತನ್ ವಜರ್, Opal

ಶುಭಶುಭ ಉಪರತನ್ಉಪರತನ್ ಝಿಖಾರ್ನ್ , ಬಿಳಿ ನೀಲಮಣಿ

ಶುಭಶುಭ ದೇವರುದೇವರು Devi

ಶುಭಶುಭ ಲೋಹಲೋಹ ಬೆಳಿಳ್

ಶುಭಶುಭ ಬಣಣ್ಬಣಣ್ ಬಿಳುಪು

ಶುಭಶುಭ ಮಮಂತರ್ಂತರ್र ||ओम शुम शुकर्ाय नमः ||

ಶುಭವಾದ ಅಂಶಗಳು
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ನಿಮಮ್ ಕುರಿತಾಗಿ

ನಿಮಮ್ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಖೆಯ್ಯು 6. ಇದನುನ್ ಆಳುವ ಗರ್ಹವು
ಶುಕರ್. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಖೆಯ್ 6ರ ಪರ್ಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು

ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ ಆಕಷರ್ಣೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತಿತ್ೕರಿ. ನೀವು

ವಿನಯಶಿಲರು ಹಾಗು ಸೆನ್ೕಹಿತರನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುವವರು. ಈ
ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಮ್ನುನ್ ಜನರು ಇಷಟ್ಪಡುತಾತ್ರೆ. ಸುಂದರ
ವಸುತ್ಗಳಿಗೆ ಮತುತ್ ಸೌಂದಯರ್ಕೆಕ್ ಆಕಷಿರ್ತರಾಗುವುದು
ನಿಮಗೆ ಸಾವ್ಭಾವಿಕವಾದುದು. ನೀವು ಪುರಷರಾಗಿದದ್ರೆ
ಸಿತ್ರ್ೕಯರಲಿಲ್ ಸಿತ್ರ್ೕಯಾಗಿದದ್ರೆ ಪುರುಷರಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್

ಹೊಂದಿರುತಿತ್ೕರಿ, ಹಾಗು ಸುಂದರ ಪುರುಷ/ಸಿತ್ರ್ೕ ರೊಡನೆ

ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಬೆಸೆಯುತಿತ್ೕರಿ ಮತುತ್ ಅವರೊಡನೆ

ಹರಟೆಹೊಡೆಯುವುದು ನಿಮಮ್ ಪರ್ಕೃತಿ. ನೀವು ಲಲಿತ
ಕಲೆಯಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತಿತ್ೕರಿ, ಅದನುನ್ ನೀವು

ನಿಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಪಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯೆಕ್

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತಯ್, ಚಿತರ್ಕಲೆ,
ಶಿಲಪ್ಕಲೆ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುತಿತ್ೕರಿ. ನೀವು ಒಳೆಳ್ಯ
ಬಟೆಟ್ಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಮನೆಗಳಲಿಲ್
ಅಭಿರುಚಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿದಿದ್ೕರಿ. ನೀವು ಅತಿಥಿಗಳನುನ್
ಮನೋರಂಜಿಸುವುದು ಗೌರವವೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿತ್ೕರಿ.
ನೀವು ನಿಮಮ್ ಮನೆ ಮತುತ್ ಕಚೇರಿಯ ಎಲಾಲ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್,
ಚೆನಾನ್ಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮತುತ್ ಆರಿಸಿ ತಂದ
ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪರದೆ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್
ಜೋಪಾನಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರುತಿತ್ೕರಿ. ಸಾವ್ಭಾವದಿಂದ,
ನೀವು ಸವ್ಲಪ್ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ನಿಮೊಮ್ಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ರುವ

ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾದರೂ ನಿಮಮ್ ದೃಷಿಠ್ಕೋನವನುನ್

ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು

ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ೕರಿ. ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಸಪ್ಧೆರ್ಯನುನ್

ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷಟ್ಕರ. ಇದು ಒತತ್ಡ
ಹಾಗು ಅಪರಾಧಿಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು

ಹೃದಯಗಳನುನ್ ಗೆಲುಲ್ವ ನೈಪುಣಯ್ತೆಯನುನ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ೕರಿ.
ನಿಮಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯಲಿಲ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಿರುತಾತ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಬಾಂಧವಯ್ವನುನ್ ಗಳಿಸುವಲಿಲ್ ಪರ್ವೀಣರು.

ನಿಮಗಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಯ

ಪಾಶಿಚ್ಮಾತಯ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯದ ಪರ್ಕಾರ ಸೂಯರ್ನು

ವೃಷಭರಾಶಿಯಲಿಲ್ ಏಪಿರ್ಲ್ 21 ರಿಂದ ಮೇ 21ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗು

ತುಲಾರಾಶಿಯಲಿಲ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 13ರ ವರೆಗೆ
ಇರುತಾತ್ನೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯದ ಪರ್ಕಾರ ಈ ಅವಧಿಗಳು
ಮೇ 13 ರಿಂದ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗು ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 17 ರಿಂದ
ನವಂಬರ್ 13ರ ವರೆಗೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಶುಕರ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದವು
ಮತುತ್ ಮಾಚ್ರ್ 14 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 12ರ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಮೀನರಾಶಿಯಲಿಲ್, ಶುಕರ್ನು ಉದಾತತ್ವಾಗಿರುತಾತ್ನೆ. ಆದದ್ರಿಂದ
ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಖೆಯ್ 6 ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ
ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಅಥವಾ
ಮುಖಯ್ವಾದ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು

ಅದೃಷಟ್ಕರವಾದುದು.

ನಿಮಗಾಗಿ ಶುಭ ಗಾಯತಿರ್ ಮಂತರ್

ಶುಕರ್ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ವು ಸಲುವಾಗಿ

ನೀವು ಶುಕರ್ ಗಾಯತಿರ್ ಮಂತರ್ವನುನ್ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿಲ್ 11, 21,
ಅಥವಾ 108 ಸಲ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮಂತರ್: .|| ಓಂ ಭೃಗುಜಾಯ

ವಿಧಮ್ಹೇ ದಿವಯ್ದೇಹಾಯ ಧೀಮಹೇ ತನೊನ್ೕ ಶುಕರ್ಃ
ಪರ್ಚೋದಯಾತ್ ||

ಸಂಖಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ ವರದಿ
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ರಾಹು, ಕೇತುಗಳು ಚಂದರ್ನ ಎರಡು ಗರ್ಂಥಿಗಳು ಮತುತ್ ವೇದ ಜೊಯ್ೕತಿಶಾಶ್ಸತ್ರ್ದಲಿಲ್

ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಗರ್ಹಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳ

ಭಾರೀ ಕಮರ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅತಯ್ಂತ ಭೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಗರ್ಹಗಳು ಎಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಾಲ್ 7 ಗರ್ಹಗಳು ರಾಹು, ಕೇತುಗಳ ನಡುವೆ

ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಕಾಳಸಪರ್ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುತತ್ದೆ.

ಬಹಳಷುಟ್ಬಹಳಷುಟ್ ಕಾಳಸಪರ್ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷಗಳದೋಷಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳುಪರಿಣಾಮಗಳು ಋಣಾತಮ್ಕಋಣಾತಮ್ಕ , ಕೆಲವುಕೆಲವು ತುತುಂಬಾಂಬಾ

ಧನಾತಮ್ಕವೂಧನಾತಮ್ಕವೂ ಆಗಿದೆಆಗಿದೆ. ರಾಹುರಾಹು ಅಥವಾಅಥವಾ ಕೇತುಕೇತು ಹಠಾತ್ಹಠಾತ್ ಧನಾತಮ್ಕಧನಾತಮ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್

ನೀಡುತತ್ದೆನೀಡುತತ್ದೆ, ಅದುಅದು ಬೃಹತ್ಬೃಹತ್ ಮತುತ್ಮತುತ್ ರಾತಿರ್ಯಲಿಲ್ರಾತಿರ್ಯಲಿಲ್ ಅಥವಾಅಥವಾ ಕೆಲವುಕೆಲವು ದಿನಗಳದಿನಗಳ ಅಂತರದಲಿಲ್ಅಂತರದಲಿಲ್ ಸಸಂಭವಿಸಬಹುದುಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಅನಂತ್ ಕು ಲಿ ಕೆ ವಾಸುಕಿ ಶಾನ್ ಕೆಎಚ್ ಪಾಲ್

ಪದಮ್ ಮಹಾಪದಮ್ ತಕ್ ಶಾ ಕೆ ಕರ್ ಕೋಟಕ್

ಶಾನ್ ಕೆಎಚ್ ಚು ಡಿ ಜಿ ಹಾ ತಕ್ ವಿಶ್ ಧಾರ್ ಶೇಷನಾಗ

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷ

ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷವಿದೆ

ನೀವು ಶಕಿತ್ಶಾಲಿ ಇದು ಕಲ್ ಸಪರ್ ದೋಷ ದಿಕಿಕ್ನಲಿಲ್,

ಅವರೋಹಣ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ದಿ ಕಲ್ ಸಪರ್ ದೋಷದಲಿಲ್

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಪೂಣರ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಳಸಪರ್ ಹೆಸರು

ಶಾನ್ ಕೆಎಚ್ ಚು ಡಿ

ದಿಕುಕ್

ಪೂಣರ್ ಅವರೋಹಣ

ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷ
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ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷದ ವರದಿ
ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್, ಶಾನ್ ಕೆಎಚ್ ಚುರ್ ಕಾಲ್ ಸಾ ಆಪಿರ್ ಯೋಗ ಇರುತತ್ದೆ. ಈ ಕಾರಣಕೆಕ್, ಜೀವನ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ

ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ಹೋರಾಟ ಹೊಂದಿದೆ ಇವೆ. ಆದಾಗೂಯ್ ನಂತರ, ಎಲಾಲ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸ

ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ ಇರಬಹುದು ಮತುತ್ ಹಿಂಬಡಿತ್ ಕಾರಣ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು. ಮುಕಾತ್ಯ ತಳಿಳ್ಹಾಕಿದ ಇಲಲ್. ವಯ್ವಹಾರದಲಿಲ್ ವೇಳೆ,

ನಷಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ. ಸಥ್ಳೀಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರು ಮತೆತ್ ಮತೆತ್ ಅವರನುನ್ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿ. ಸಥ್ಳೀಯ ಹೆತತ್ವರ ಆನಂದ

ಪಡೆಯಲು ಇರಬಹುದು. ಸಥ್ಳೀಯ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯ ಚಿಕಕ್ಪಪ್ ಅದಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಹೋದರ ಸಂಚು ಗೆ ನರಳುತತ್ದೆ. ಹಣದ

ಕುಗುಗ್ವುದು ಹಾಗೂ ಸಥ್ಳೀಯ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಥ್ಳೀಯ

ನರಳುತತ್ದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಸಾ ಆಪಿರ್ ಯೋಗ ಕಾರಣ. ಕಾಲ್ ಸಾ ಆಪಿರ್ ಯೋಗ ಕಾರಣ ಸಥ್ಳೀಯ ರಾಜಯ್ದ ಬಳಲುತಿತ್ದದ್ರೆ ಮತುತ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಥ್ಳೀಯ ಕಾನೂನು ಶಿಕೆಷ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಮತುತ್

ಧಕೆಕ್ಯಾದಲಿಲ್. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಕದಡಿದ ಉಳಿದಿದೆ; ಶಾಂತಿ ಮತುತ್ ಸಂತೋಷವನುನ್ ಗೈರು ಉಳಿಯುತತ್ದೆ. ಸಥ್ಳೀಯ ಬಗೆಯ

ವಾಯ್ಪಾರ ತನನ್ ಕೈ ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತತ್ದೆ ಆದರೆ ಯಶಸುಸ್ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಸಿಥ್ತಿ ಮತುತ್ ಗೌರವ ಸಹಜ.

ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಗಳು

- ಮನೆಯಲಿಲ್ ಪೂಜಯ್ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯು ಕೋಣೆಯ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಸಪರ್ ಯೋಗ ಯಂತರ್ವನುನ್

ಸಾಥ್ಪಿಸಿ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿದಿನ ಪೂಜೆಯನುನ್ ಮಾಡಿ.

- ರಾಹುವಿನ ಉಪದರ್ವಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಇಲಲ್ದಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕರ್ವಾರ ಕಾಳಸಪರ್

ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ.

- ರುದಾರ್ಭಿಷೇಕ - ಶಿವ ಪೂಜೆಯನುನ್ ಕಾಶಿ ವಿಶವ್ನಾಥ ದೇವಸಾಥ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶಿವ ದೇವಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ ಸೌರ

ಅಥವಾ ಚಂದರ್ ಗರ್ಹಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಶಿವರಾತಿರ್ಯಂದು ನಿವರ್ಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

- ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಯಜಞ್ವನುನ್ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲಿಲ್ ಅಥವಾ ಪವಿತರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ಶಾರ್ವಣ ಮಾಸದಲಿಲ್

ನಾಗಪಂಚಮಿ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿ.

- ತಾಜಾ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಖಾದಯ್ವನುನ್ ದಾನಮಾಡಿ.

ಕಾಳಸಪರ್ ದೋಷದ ಪರ್ಭಾವ
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ಮಂಗಳ ದೋಷ ಎಂದರೇನು?
ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಮಂಗಳ, ಸೂಯರ್, ಶನಿ, ರಾಹು

ಅಥವಾ ಕೇತು ಉಚಾಛ್ರ್ಯ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದದ್ರೆ , ನಾಲಕ್ನೇ ಮನೆ, ಏಳನೇ ಮನೆ,

ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಅಥವಾ 12 ನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಅದನುನ್ ಮಂಗಳೀಕ ದೋಷ

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ .

ಮಂಗಳನ ಜೊತೆ ಚಂದರ್ನು ಉಚಾಛ್ರ್ಯ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಮಂಗಳವು

ಉಚಾಛ್ರ್ಯ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದದ್ರೆ ಮಂಗಲಿಕ ದೋಷವು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸತ್ರ್ಗಳಲಿಲ್ ಹುಡುಗ ಮತುತ್ ಹುಡುಗಿ

ಎರಡೂ ಮಂಗಲಿಕ ದೋಷವಿದದ್ರೆ ಅವು ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಅವರು ಸುಖದಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನುನ್ ನಡೆಸುತಾತ್ರೆ.

ಮತೊತ್ಂದೆಡೆ, ಈ ಮಂಗಳೀಕ ದೋಷಗಳು ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಫ್ಡದಿದದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲಿಲ್ ಅನಗತಯ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ

ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳಿವೆ.ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜಾತಕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವನ / ಅವಳ ವೈವಾಹಿಕ

ಜೀವನವನುನ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಮಂಗಲಿಕ ದೋಷವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಪ್ಟಟ್ ನಂತರ ಸಥ್ಳೀಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತುತ್ ಶಿರ್ೕಮಂತ

ಜೀವನವು ದೊರಕುವುದು.

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

ಮಂಗಳ ದೋಷ

ಮಂಗಳ ದೋಷದ ವರದಿ
ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಇರುವ ಕುಜದೋಷವು ಕಮಿಮ್ಯಾದದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪರ್ಭಾವವೂ ಕಮಿಮ್. ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ದೋಷವನುನ್

ಇನೂನ್ ಕಮಿಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಮಂಗಳಂಗಳ ದೋಷದದೋಷದ ಶೇಕಡಾಶೇಕಡಾ ಪರ್ಮಾಣಪರ್ಮಾಣ 18%

ಮಂಗಳ ದೋಷ - I
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ಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಸೂಯರ್ ಗರ್ಹವು
ಮೊದಲನೆಯಮನೆಯಲಿಲ್ದೆ.

ದೃಷಿಟ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಶನಿ ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಲಗನ್ದಲಿಲ್ ಶನಿ ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಲಗನ್ದಲಿಲ್ ರಾಹು ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಎರಡನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಮಂಗಳ
ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಏಳನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಸೂಯರ್

ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ನಿಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಏಳನೆಯ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಕೇತು ದೃಷಿಟ್ಯಿದೆ.

ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಗಳು

- ನಿಮಮ್ ಪೂಜಾ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ ಒಂದು ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿ. ತಿರ್ಕೋನ ಮಂಗಳ ಮಂತರ್

ಪಠಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಯಂತರ್ ಧಾಯ್ನವನುನ್ ಮಾಡಿ .ಓಂ ಕರ್ಂ ಕಿರ್ಮ್ ಕೊರ್ೕಮ್ ಸಹ್ ಬೊಮಯಯ್ ನಮಃ

- ಸಂಜೆ, ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕೆಕ್ ತಟೆಟ್ಯಲಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ (ರೋಲಿ)ದಲಿಲ್ ಒಂದು ತಿರ್ಕೋನದ ಬರೆದು

ಮತುತ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಶಿರ್ೕಗಂಧದ, ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು ಮತುತ್ ದೀಪವನುನ್ ಹಚಿಚ್ ಹನುಮಾನನನುನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.

- ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆಯನುನ್ ಮಂತರ್ಡಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ : ◌ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा |

ಮಂಗಳ ದೋಷ - II
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ಸಾಡೇಸಾತಿ ದೋಷ ಎಂದರೇನು?
ಸಾಡೇಸಾತಿಯು ಶನಿಯ ಮೂರು ಸಂಕೇತಗಳು, ಚಂದರ್, ಚಂದರ್ನ ಮೊದಲು ಒಂದು

ಮತುತ್ ಇದರ ನಂತರ ಒಂದು, ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರಲಿಲ್ ಏಳು ಮತುತ್ ಅಧರ್ ವಷರ್ದ

ಅವಧಿಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಸಾಡೇಸಾತಿಯು ಶನಿಯು ಜನಮ್ ಚಂದರ್ ಚಿಹೆನ್ಯಿಂದ 12

ನೇ ಚಿಹೆನ್ಯನುನ್ ಪರ್ವೇಶಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಶನಿ ಜನಮ್ ಚಂದರ್ನ ಚಿಹೆನ್ 2 ನೇ ಚಿಹೆನ್

ತೊರೆದುಹೋದಾಗ ಮುಕಾತ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಶನಿ ಒಂದು ಚಿಹೆನ್ಯನುನ್ ದಾಟಲು

ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ಮೂರು

ಚಿಹೆನ್ಗಳನುನ್ ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಇದನುನ್ ಶನಿ

ಧೈಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್ ಇದನುನ್ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮೂರು

ಬಾರಿ ಜೀವಿತಕಾಲದಲಿಲ್ ಒಂದು ಜಾತಕದಲಿಲ್ ಬರುತತ್ದೆ. ಮೊದಲ ಬಾಲಯ್ದಲಿಲ್, ಎರಡನೇಯದು ಯುವಕರಾಗಿದಾದ್ಗ, & ಮೂರನೇಯದು

ಮುದುಕರಾದಾಗ.ಮೊದಲ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಶಿಕಷ್ಣ & ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಡೇ ಸತಿ ವೃತಿತ್,

ಹಣಕಾಸು & ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಕೊನೆಯದು, ಬೇರೇನೂ ಇಲಲ್ದೆ, ಹೆಚುಚ್ ಆರೋಗಯ್ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಬೀರುತತ್ದೆ.

ನೀವು ಸಾಡೇಸಾತಿಯಲಿಲ್ದಿದ್ೕರಾ?

ಇಲಲ್, ನೀವು ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಾಡೆ ಸಾಥಿಗೆ ಒಳಪಡುತಿತ್ಲಲ್.

ಪರಿಗಣನೆಯಪರಿಗಣನೆಯ ದಿನಾದಿನಾಂಕಂಕ 23-4-2017

ಸೂಯರ್ನಸೂಯರ್ನ ಚಿಹೆನ್ಚಿಹೆನ್ ಧನಸುಸ್

ಚಂದರ್ನಚಂದರ್ನ ಚಿಹೆನ್ಚಿಹೆನ್ ಕಟಕ

ವಕವಕರ್ರ್ ಶನಿಶನಿ ? ಹೌದುಹೌದು

ಸಾಡೇಸಾತಿ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ
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ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ರತನ್ಗಳು ಅಲಂಕಾರದ ಅಭಿವಯ್ಕಿತ್ಯ ಜೋತೆಗೆ, ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ ಮತುತ್ ರಕಷ್ಣೆಯ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಕೊಡುವುದು ಎಂದು,

ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಗರ್ಹಗಳು ಸೂಕಷ್ಮ್ವಾದ ಶಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಹೊರಹಾಕುತತ್ವೆ ನಮಮ್ ಜಾತಕದಲಿಲ್ನ ಅವುಗಳ ಸಾಥ್ನಗಳ ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ - ಅವುಗಳು ನಮಮ್ ಜೀವದಮೇಲೆ ಪರ್ಯೋಜನಕಾರಿ ಅಥವ ಉಪದರ್ವಕಾರಿ ಪರ್ಭಾವವನುನ್ ಬೀರುತತ್ವೆ. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಗರ್ಹಕುಕ್ ಅದರ ವಿಶಿಷಟ್ತೆಗೆ

ಅನುಗುಣವಾದಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ದ ರತನ್ಗಳಿವೆಅವುಗಳುಗರ್ಹಗಳುಪಸರಿಸುವಅದೇಕಾಸಿಮ್ಕ್ ಬಣಣ್ದ ಶಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಸರಿಸುತತ್ವೆ. ರತನ್ಗಳುಗುಣಾತಮ್ಕ ಕಿರಣಗಳನುನ್

ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಥವಾ ಋಣಾತಮ್ಕ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಹೀರುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ವೆ. ಸೂಕತ್ವಾದ ರತನ್ವನುನ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ

ಅನುಗುಣವಾದ ಗರ್ಹದ ಗುಣಾತಮ್ಕ ಪರ್ಭಾವವನುನ್ ಅದನುನ್ ಧರಿಸುವವರಲಿಲ್ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತತ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರತನ್ವು ಕೇವಲ ಗುಣಾತಮ್ಕ ಕಂಪನಗಳನುನ್

ಶೋಧಿಸಿತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳು ಮಾತರ್ ಧರಿಸುವವರ ದೇಹವನುನ್ ಪರ್ವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಜನಮ್ ನಕಷ್ತರ್ ಅಥವಾ ಲಗನ್ವು ದೇಹ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಲ್ವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುತತ್ದೆ,

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೋಗಯ್, ದಿಘಾರ್ಯುಷಯ್, ಹೆಸರು,

ಸಾಥ್ನಮಾನ, ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ, ಇತಾಯ್ದಿಗಳು.

ಸಂಕಿಷ್ಪತ್ವಾಗಿ, ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಜೀವನದ

ಮೂಲಭೂತತೆಯನುನ್ ಹಿಡಿದಿಟುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ.

ಆದದ್ರಿಂದ ಲಗೆನ್ೕಶನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರತನ್ವು, ಜನಮ್

ನಕಷ್ತರ್ದ ಅಧಿಪತಿಯನುನ್ ಜನಮ್ರತನ್ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಒಬಬ್ರು

ಈ ರತನ್ದ ಲಾಭಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮತುತ್ ಅನುಭವಿಸಲು

ಅದನುನ್ ತಮಮ್ ಜೀವನದ ಪಯರ್ಂತ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು.

ಜೀವನ ರತನ್

ಹವಳದಹವಳದ

ಜಾತಕದ ಐದನೆಯ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಮತೊತ್ಂದು

ಮಂಗಳಕರ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯು

ಬುದಿಧ್ವಂತಿಕೆ, ಉನನ್ತ ಶಿಕಷ್ಣ, ಮಕಕ್ಳು, ಅದೃಷಟ್ದ

ಲಾಭಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮುಖವಾದುದು. ಈ

ಮನೆಯು ಪೂವರ್ ಪುಣಯ್ ಕಮರ್ಗಳ ಸಾಥ್ನ ವೂ

ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನಮ್ದ ಒಳೆಳ್ಯ

ಕಾಯರ್ಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನುನ್ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರ

ಮನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದನೆಯ

ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರತನ್ವನುನ್

ಪರ್ಯೋಜನಕಾರಿ ರತನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ.

ಕಾರಕ ರತನ್

ಪುಷಪುಷಯ್ರಾಗದಿಯ್ರಾಗದಿಂದಂದ

ಜಾತಕದ ಒಂಬತತ್ನೆಯ ಮನೆಯನುನ್ ಭಾಗಯ್ ಸಾಥ್ನ

ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದೃಷಟ್ದ ಅಥವಾ

ಭಾಗಯ್ದ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯು ಭಾಗಯ್, ಯಶಸುಸ್,

ಯೋಗಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಾಧನೆಗಳು, ಜಾಞ್ನ, ಇತಾಯ್ದಿಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ್. ಈ ಮನೆಯು ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ತಾನು

ತನನ್ ಪೂವರ್ ಜನಮ್ದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸಗಳ

ಪರಿಣಾಮ ಫಲವನುನ್ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು

ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಒಂಬತತ್ನೆಯ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗೆ

ಅನುಗುಣವಾದ ರತನ್ವನುನ್ ಅದೃಷಕರ ರತನ್ ವೆಂದು

ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ.

ಭಾಗಯ್ ರತನ್

ಮುತುತ್ಮುತುತ್

ರತನ್ದ ಸಲಹೆಗಳು
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ಜೀವನ ರತನ್ - ಹವಳದ ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು लाल सुलेमानी

ಬೆರಳುಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳು

ತೂಕತೂಕ 6 - 10.25 ಕೆರೆಟ್

ದಿನದಿನ మంగళవారం

ದೇವರುದೇವರು కుజుడు

ಲೋಹಲೋಹ బంగారువనెన్

ವಿವರಣೆವಿವರಣೆ
ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ರಾಹು ಆಳಿವ್ಕೆ ಹರಳಿನ

ಕಲುಲ್.ಧರಿಸುವುದು ಕಳಂಕವಿಲಲ್ದ ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ

ಅನುಗರ್ಹಿಸುವವನನುನ್ ಆರೋಗಯ್, ಸಂಪತುತ್ ಮತುತ್

ಸಮೃದಿಧ್ಯ.ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ

ಶತುರ್ಗಳನುನ್ ರಿಂದ ರಕಿಷ್ಸುತತ್ದೆ.

ತೂಕತೂಕ ಮತುತ್ಮತುತ್ ಲೋಹಲೋಹ
ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಹೆಚುಚ್ 6 ಕಾಯ್ರಟಗ್ಳಷುಟ್ ತೂಕ

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಷಟ್ ಧಾತು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಳ್

ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಕಲುಲ್ ಮುಟುಟ್ವಂತಹ

ಚಮರ್ದ ಇಂತಹ ನೋಡಬೇಕು.

ಧರಿಸಬೇಕಾದಧರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯಸಮಯ
ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಸನೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲು

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಮಂತರ್ಂತರ್
ಒಮೆಮ್ ಶಕಿತ್ ಆಚರಣೆಗಳನುನ್ ಹೂವು ಮತುತ್

ಧೂಪದರ್ವಯ್ ಒಂದು ಅತಯ್ಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ

ಪೂಜೆ ಕಲುಲ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತರ್ 108 ಬಾರಿ

ಪಠಿಸಿದ ಎಂದು.

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

पಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವ

ಆಚಾರಗಳುಆಚಾರಗಳು
ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು

ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲಿಲ್ ಮುಳುಗಿ ರಿಂಗ್

ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.

ಬೆರಳುಬೆರಳು
ಮಂತರ್ ಮೇಲೆ ವಾಚನ ನಂತರ ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ

ಮಧಯ್ದ ಬೆರಳನುನ್ ಅಥವಾ ಬಲ ಕೈಯ

ಕಿರುಬೆರಳಿನಲಿಲ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು
ಅವರು ಪುತರ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಕ ರು ಗಾನೆರ್ಟ್ ಸಹ

ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಪಯಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜಾಗರೂಕತೆಜಾಗರೂಕತೆ
ಒಂದು ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ರೂಬಿ,

ಪಲ್ರ್, ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ, ಕೆಂಪು ಹವಳದ ಮತುತ್

ಅವರ ಬದಲಿ ಧರಿಸುವುದನುನ್ ಎಂದು ಆರೈಕೆ

ಮಾಡಬೇಕು.

ಜೀವನ ರತನ್
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ಕಾರಕ ರತನ್ - ಪುಷಯ್ರಾಗದಿಂದ ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು टोपाज

ಬೆರಳುಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳು

ತೂಕತೂಕ 4 - 5.25 ಕೆರೆಟ್

ದಿನದಿನ గురువారం

ದೇವರುದೇವರು బృహసప్తి

ಲೋಹಲೋಹ బంగారువనెన్

ವಿವರಣೆವಿವರಣೆ
ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಗುರು ಆಳಿವ್ಕೆ ಹರಳಿನ

ಕಲುಲ್.ಧರಿಸುವುದು ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಉತತ್ಮ

ಆರೋಗಯ್, ವಿವೇಕ, ಆಸಿತ್, ದೀಘಾರ್ಯುಷಯ್, ಹೆಸರು,

ಗೌರವಗಳು ಮತುತ್ ಖಾಯ್ತಿ ತೆರೆದಿಡುತತ್ದೆ.ಹಳದಿ

ನೀಲಮಣಿ ದುಷಟ್ಶಕಿತ್ಗಳನುನ್ ರಕಿಷ್ಸುತತ್ದೆ.

ತೂಕತೂಕ ಮತುತ್ಮತುತ್ ಲೋಹಲೋಹ
ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಹೆಚುಚ್ 3 ಕಾಯ್ರಟಗ್ಳಷುಟ್ ತೂಕ

ಮಾಡಬೇಕು ಮತುತ್ 6, 11 ಅಥವಾ 15 ಕಾಯ್ರಟಗ್ಳಷುಟ್

ತೂಕ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಚಿನನ್ದ ರಿಂಗ್ ಸೆಟ್

ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಕಲುಲ್ ಮುಟುಟ್ವಂತಹ ಚಮರ್ದ

ಇಂತಹ ನೋಡಬೇಕು.

ಧರಿಸಬೇಕಾದಧರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯಸಮಯ
ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಚಂದರ್ನ ತಿಂಗಳ

ಪರ್ಕಾಶಮಾನವಾದ ಅಧರ್ ಒಂದು

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗೆಗ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಮಂತರ್ಂತರ್
ಒಮೆಮ್ ಶಕಿತ್ ಆಚರಣೆಗಳನುನ್ ಹೂವು ಮತುತ್

ಧೂಪದರ್ವಯ್ ಒಂದು ಅತಯ್ಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ

ಪೂಜೆ ಕಲುಲ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತರ್ದ 108

ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿದ ಎಂದು.

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

पಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವ

ಆಚಾರಗಳುಆಚಾರಗಳು
ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸಿ ಮೊದಲು, ಒಂದು

ರಿಂಗ್ ಅನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು ಮುಳುಗಿ

ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಗಂಗಾ

ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.

ಬೆರಳುಬೆರಳು
ಮಂತರ್ ಮೇಲೆ ವಾಚನ ನಂತರ ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ

ಬಲಗೈ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು
ಒಂದು ಸಹ ಹಳದಿ ಪಲ್ರ್, ಹಳದಿ ಬರ್ಹಾಮ್ಂಡದ

ಸಚಿವ, ಹಳದಿ ಪರ್ವಾಸ ಆದರೆ ಲೈನ್, ನೀಲಮಣಿ

ಮತುತ್ ಹಳದಿ ಬೆಣಚು ಕಲುಲ್ (ಸಫ್ಟಿಕ ನೀಲಮಣಿ)

ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜಾಗರೂಕತೆಜಾಗರೂಕತೆ
ಒಂದು ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಮಾಡಬಾರದು

ಡೈಮಂಡ್, ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ, ನನಗೆ ಧ ಹೋಗಿ

ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಟಸ್  ಐ ಧರಿಸುವುದನುನ್ ಎಂದು ಆರೈಕೆ

ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಾರಕ ರತನ್
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ಭಾಗಯ್ ರತನ್ - ಮುತುತ್ ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು चंदर्मिण

ಬೆರಳುಬೆರಳು
ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು or
ಕಿರು ಬೆರಳು

ತೂಕತೂಕ 5 - 7.25 ಕೆರೆಟ್

ದಿನದಿನ సోమవారం

ದೇವರುದೇವರು చందుర్డు

ಲೋಹಲೋಹ

ವಿವರಣೆವಿವರಣೆ
ಪಲ್ರ್ ಚಂದರ್ನ ಆಳಿವ್ಕೆ ಹರಳಿನ ಕಲುಲ್.ಧರಿಸುವುದು

ಪಲ್ರ್ ಸಂಪತುತ್, ಪರ್ಸಿದಿದ್, ಹುರುಪು ತೆರೆದಿಡುತತ್ದೆ.

ವಯ್ಕಿತ್ ಧರಿಸಿ ಪಲ್ರ್ ಗುಪತ್ಚರ ಪಡೆಯುತಾತ್ನೆ, ದೀಘರ್

ಜೀವನ.

ತೂಕತೂಕ ಮತುತ್ಮತುತ್ ಲೋಹಲೋಹ
ಪಲ್ರ್ ತೂಕದ 2, 4, 6, ಅಥವಾ 11 ಕಾಯ್ರಟಗ್ಳಷುಟ್

ಜೊತೆ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳಿಳ್ಯ

ಉಂಗುರವನುನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಕಲುಲ್

ಮುಟುಟ್ವಂತಹ ಚಮರ್ದ ಇಂತಹ ನೋಡಬೇಕು.

ಧರಿಸಬೇಕಾದಧರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯಸಮಯ
ಪಲ್ರ್ ಚಂದರ್ನ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಕಾಶಮಾನವಾದ

ಅಧರ್ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗೆಗ್

ಧರಿಸಿರಬೇಕು.

ಮಮಂತರ್ಂತರ್
ಒಮೆಮ್ ಶಕಿತ್ ಆಚರಣೆಗಳನುನ್ ಹೂವು ಮತುತ್

ಧೂಪದರ್ವಯ್ ಒಂದು ಅತಯ್ಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ

ಪೂಜೆ ಕಲುಲ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಪಲ್ರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತರ್ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿದ

ಎಂದು.

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः

पಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವಚೈತನಯ್ಗೊಳಿಸುವ

ಆಚಾರಗಳುಆಚಾರಗಳು
ಒಂದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು

ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲಿಲ್ ಮುಳುಗಿ ರಿಂಗ್

ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ ಧರಿಸಿ ಮೊದಲು.

ಬೆರಳುಬೆರಳು
ಮಂತರ್ ಮೇಲೆ ವಾಚನ ನಂತರ ಪಲ್ರ್ ಬಲಗೈ ರಿಂಗ್

(ಮೂರನೇ) ಫಿಂಗರ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿಕಲಪ್ಗಳುವಿಕಲಪ್ಗಳು
ಒಂದು ಚಂದರ್ನ ಸೊಟ್ೕನ್, ವೈಟ್ ನೀಲಮಣಿ ಹಾಗೆ

ಪಲ್ರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜಾಗರೂಕತೆಜಾಗರೂಕತೆ
ಒಂದು ಪಲ್ರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಡೈಮಂಡ್, ನೀಲಿ

ನೀಲಮಣಿ, ಪಚೆಚ್ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಟಸ್  ಐ ಮತುತ್ ಅವರ

ಬದಲಿ ಧರಿಸುವುದನುನ್ ಎಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗಯ್ ರತನ್
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ಲಗನ್ ವರದಿ - ವೃಶಿಚ್ಕ

ದೇವಾದೇವಾ ಮಂಗಳ

ಚಿಹೆನ್ಚಿಹೆನ್ ವೃಶಿಚ್ಕ

ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳುಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು ಜಲ, ಚಲಿಸದ, ಉತತ್ರ

ಅದೃಷಅದೃಷಟ್ದಟ್ದ ರತನ್ಗಳುರತನ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಹವಳ

ಉಪವಾಸದಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳುದಿನಗಳು ಮಂಗಳವಾರ

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

ವೃಶಿಚ್ಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಹಸಯ್, ಆಳ, ಹಿಂದೆಸರಿಯುವ, ನಿಗೂಢ, ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವ,

ಕಾಯಿದ್ರಿಸಿದ, ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಕಷಟ್ಪಡುವ, ಧೈಯರ್ದ, ಇಚಾಛ್ಪೂವರ್ಕ, ನಿರಂತರ, ಆಲೋಚನೆಯಲಿಲ್

ಹಠಮಾರಿ, ಕಿರ್ಯಾಶೀಲ, ಸವ್ಯಂ-ಅವಲಂಬಿತ, ಸವ್ಯಂನಿಯಂತಿರ್ತ ( ಬಹುಶಃ ಭಾವೋದೆರ್ೕಕಗಳನುನ್

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಮೌನದ ಪರ್ವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವರು. ಆಧಾಯ್ತಿಮ್ಕ ಜೊಯ್ೕತಿಷಿಯಾದ ಇಸಾಬೆಲ್

ಹಿಕಿಕ್ಯವರ ಪರ್ಕಾರ, ವೃಶಿಚ್ಕ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕಸಿತವಾಗದ ಅತಮ್ವು ಹುಟುಟ್ವುದಿಲಲ್.

ಕಲಿಯಲು ಆಧಾಯ್ತಿಮ್ಕ ಪಾಠ

ಕಷ್ಮಾಪಣಾಭಾವ

ಸಕಾರಾತಮ್ಕ ಲಕಷ್ಣ

ಲಗನ್ ವರದಿ
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ಶಕಿತ್ಶಾಲಿ ಕಟುಟ್ನಿಟುಟ್ ಬುದಿಧ್ವಂತ ಕಾಲಪ್ನಿಕ

ನಕಾರಾತಮ್ಕ ಲಕಷ್ಣ

ಲೋಭಿ ಕಷ್ಮಾಪಣೆ ನೀಡದ ಬಗಗ್ದ ರಹಸಯ್ಮಯಿ
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