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அடிப்பைட

பிறநபிறந்்தத ேததிேததி 15/12/1981

பிறநபிறந்்தத ேநரமேநரம்் 6:0

பிறநபிறந்்தத இடமஇடம்் Mumbai,Maharashtra
India

அடஅட்்சச ேரைகேரைக 25 N 19

ததீீரர்்கக்்கக ேரைகேரைக 82 E 20

ேநரேநர மணமண்்டலமடலம்் 5.5

அயனாமஅயனாம்்சமசம்் 23:36:17

சூரியசூரிய உதயமஉதயம்் 06:38:26

சூரியசூரிய
அஸஅஸ்்தமனமதமனம்்

17:12:52

காத் சக்கரம்

மாசமமாசம்் ைத

திதிதிதி 2,7,12

நாளநாள்் புதன்

நடநட்்சதசத்்திரமதிரம்் அனுஷம்

ேயாகமேயாகம்் வ்யகாட்

கரணகரண்் நாக்

பிரகாரமபிரகாரம்் 1

சூரியனசூரியன்் 12

பஞ்சாங்க விவரங்கள்

திதிதிதி கிருஷ்ண பஞ்சமி

ேயாகமேயாகம்் ைவத்ரிதி

நடநட்்சதசத்்திரமதிரம்் ஆயில்யம்

கரணகரண்் ெகௗலவ்

ேஜாதிட விவரங்கள்

வரவர்்ணமணம்் விபர

வஸவஸ்்யமயம்் ஜல்ச்சர்

ேயானிேயானி மர்ஜார்

கணமகணம்் ராட்சச

நாடிநாடி எறும்பு

ராசிராசி கடகம்

ராசிகராசிக்் கடவுளகடவுள்் சந்திரன்

நடநட்்சதசத்்திரமதிரம்் ஆயில்யம்

நடநட்்சதசத்்திரகதிரக்் கடவுளகடவுள்் புதன்

சரணமசரணம்் 1

யுஞயுஞ்்சாசா மதிய

கணமகணம்் தண்ணீர்

ெபயரெபயர்் எழுதஎழுத்்துது டீ

ெபயரெபயர்்சச்்சிசி ெவள்ளி

உசஉச்்சமசம்் விருச்சகம்

உசஉச்்சகாரகனசகாரகன்் ெசவ்வாய்

அடிப்பைட
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கிரகமகிரகம்் நநீீசமசம்் ராசிராசி பாைகபாைக
ராசிகராசிக்்
கடவுளகடவுள்்

நடநட்்சதசத்்திரமதிரம்்
நடநட்்சதசத்்திரகதிரக்்
கடவுளகடவுள்்

வவீடீுடு

சூரியனசூரியன்் விருச்சகம் 29:20:39 ெசவ்வாய் ேகட்ைட புதன் 1

சநசந்்திரனதிரன்் கடகம் 19:41:21 சந்திரன் ஆயில்யம் புதன் 9

ெசவெசவ்்வாயவாய்் கன்னி 05:55:57 புதன், உத்திரம் சூரியன் 11

புதனபுதன்், தனுசு 01:47:54 வியாழன் முலம் ேகட்டு 2

வியாழனவியாழன்் துலாம் 09:44:30 ெவள்ளி சுவாதி ராகு 12

ெவளெவள்்ளிளி மகரம் 10:14:06 சனி திருேவாணம் சந்திரன் 3

சனிசனி கன்னி 26:44:48 புதன், சித்திைர ெசவ்வாய் 11

ராகுராகு R கடகம் 00:28:59 சந்திரன் புனர்பூசம் வியாழன் 9

ேகடேகட்்டுடு R மகரம் 00:28:59 சனி உத்திராடம் சூரியன் 3

களதகளத்்திரஸதிரஸ்்தானமதானம்் விருச்சகம் 19:56:53 ெசவ்வாய் ேகட்ைட புதன் 1

சாதகம்

பாதகம்

நடுநிைல

சூரியன்
விருசவிருச்்சகமசகம்்
ேகடேகட்்ைடைட

புதன்,
தனுசுதனுசு
முலமமுலம்்

சனி
கனகன்்னினி
சிதசித்்திைரதிைர

ேயாகி கறக்

சாதகம்

--

சந்திரன்
கடகமகடகம்்
ஆயிலஆயில்்யமயம்்

வியாழன்
துலாமதுலாம்்
சுவாதிசுவாதி

ராகு
கடகமகடகம்்
புனரபுனர்்பூசமபூசம்்

நடுநிைல

பாதகம்

--

ெசவ்வாய்
கனகன்்னினி
உதஉத்்திரமதிரம்்

ெவள்ளி
மகரமமகரம்்
திருேவாணமதிருேவாணம்்

ேகட்டு
மகரமமகரம்்
உதஉத்்திராடமதிராடம்்

கிரக ஸ்தானம்
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உச்ச ஜாதகம்

ச ரா

ெசவ் சவிசூ

Asc

பு

ெவ ேக

உச்சம் அல்லது லக்னம் என்பது பிறக்கும்

சமயத்தில் கிழக்கு திைசயில் எழும்பும்

இராசியின் ேகாணம். லக்னம் என்பது மிகவும்

வலிைமயானது மற்றும் பிறப்பு அல்லது லக்ன

குறிப்பில் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த இராசி

ஜாதகத்தில் முதல் வடீாக கருதப்படுவது மற்றும்

இராசியின் மற்ற கிரகங்களின் பிற வடீுகள்

கணக்ெகடுப்பு அதைன ெதாடர்ந்து அைமவன.

இந்த முைறயில், லக்னம் உதிக்கும் குறிைய

மட்டும் விளக்காமல் ஜாதக குறிப்பின் பிற

வடீுகைளயும் விளக்குகிறது.

ச ரா

Asc

ெசவ் சவிசூபு

ெவ ேக

சந்திர ஜாதகம்

பு ெவ

ரா

சச வி

Asc

ேக

ெசவ்

சூ

நவாம்சம்

பிறப்பு ஜாதகம்
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சூரிய ஜாதகம்

ச ரா

ெசவ் சவிசூ

Asc

பு

ெவ ேக

ஆேராக்கியம், கட்டைமப்பு,
உடல்

ஹவர் ஜாதகம்

ASCCancer

ெசவ் ெவ

ரா

ேக

Leo

சூ

ச

பு

விச

நிதி, ெசல்வம்,வளைம

திேறஷ்க ஜாதகம்
ெவ ச

சூ ரா

ெசவ்விசபு

ேக

Asc

சேகாதரர்கள், சேகாதரிகள்

சதுர்த்தமாச
ெவ

Asc

ச

ரா

சூ

ெசவ்பு

ச வி ேக

ஜாதகக்காரரின் நல்வாய்ப்பு,
அதிர்ஷ்டம்

பஞ்சமாச
ெசவ்

Asc

சூ ரா

பு

சசவி

ேக

ெவ

ஆன்மகீ எண்ணங்கள்
காண்பித்தல்

சப்தமாச
ெசவ் ச

ேக

ெவ ச

Asc

சூபு வி

ரா

கருவுறுதல், குழந்ைத பிறப்பு

அஷ்டமாச
ச வி ெவ ராேக

ெசவ் பு ச

சூ

Asc

நீண்ட ஆயுள்

தசமாச
சூ ெசவ்

ச ேகபு ெவ

வி ச

Asc

ரா

வாழ்க்ைகப்பிைழப்பு, ெதாழில்

துவாதச
ெவ

Asc

ச ரா

சூெசவ்பு

வி ேக

ச

ெபற்ேறார், ெபற்ெறாரின்
சந்ேதாஷம்

வகுப்பு ஜாதகம்

5



உச்சம் - 19:56:53 பத்தாம் வடீு - 29:14:28

வவீடீுடு ராசிராசி பாவபாவ ைமயமைமயம்் ராசிராசி பாவபாவ முடிவுமுடிவு

1 விருச்சகம் 19:56:53 தனுசு 06:29:49

2 தனுசு 23:02:45 மகரம் 09:35:40

3 மகரம் 26:08:36 கும்பம் 12:41:32

4 கும்பம் 29:14:28 மனீம் 12:41:32

5 மனீம் 26:08:36 ேமஷம் 09:35:40

6 ேமஷம் 23:02:45 ரிஷபம் 06:29:49

7 ரிஷபம் 19:56:53 மிதுனம் 06:29:49

8 மிதுனம் 23:02:45 கடகம் 09:35:40

9 கடகம் 26:08:36 சிம்மம் 12:41:32

10 சிம்மம் 29:14:28 கன்னி 12:41:32

11 கன்னி 26:08:36 துலாம் 09:35:40

12 துலாம் 23:02:45 விருச்சகம் 06:29:49

லக்ன குறிப்பு
ரா

ச

ெசவ்

சவிசூ பு

Asc

ேக

ெவ

வட்ீடு மூைலகள் என்பைவ வடீுகளின்

கற்பைன எல்ைல ேகாடுகள், அேத ேபால

இராசியின் குறிக் ேகாடுகள் குறிகளுக்கான

எல்ைல ேகாடுகள். ேகாடுகள் அல்லது

முைனகள். முைனகள் வட்ீடின் மிக

முக்கியமான மற்றும் வலிைமயான

புள்ளியாகும். மூைலயில் இருக்கும் ேகாள்கள்

வலிைமயான விைளவு மற்றும் வட்ீடின்

தனித்துவமான அர்த்தத்ைத அளிப்பைவ.

வட்ீடு முகடு
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புதன்,

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

புதனபுதன்், 5-7-1980 5:38

ேகடேகட்்டுடு 2-7-1981 10:35

ெவளெவள்்ளிளி 2-5-1984 7:35

சூரியனசூரியன்் 8-3-1985 18:41

சநசந்்திரனதிரன்் 8-8-1986 5:11

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 5-8-1987 10:8

ராகுராகு 21-2-1990 19:26

வியாழனவியாழன்் 29-5-1992 17:2

சனிசனி 6-2-1995 20:11

ேகட்டு

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

ேகடேகட்்டுடு 5-7-1995 23:38

ெவளெவள்்ளிளி 4-9-1996 2:38

சூரியனசூரியன்் 9-1-1997 22:44

சநசந்்திரனதிரன்் 11-8-1997 0:14

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 7-1-1998 3:41

ராகுராகு 25-1-1999 15:59

வியாழனவியாழன்் 1-1-2000 13:35

சனிசனி 9-2-2001 9:14

புதனபுதன்், 6-2-2002 14:11

ெவள்ளி

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

ெவளெவள்்ளிளி 8-6-2005 2:11

சூரியனசூரியன்் 8-6-2006 8:11

சநசந்்திரனதிரன்் 7-2-2008 2:11

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 8-4-2009 5:11

ராகுராகு 7-4-2012 23:11

வியாழனவியாழன்் 7-12-2014 23:11

சனிசனி 6-2-2018 14:11

புதனபுதன்், 7-12-2020 11:11

ேகடேகட்்டுடு 6-2-2022 14:11

சூரியன்

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

சூரியனசூரியன்் 27-5-2022 3:59

சநசந்்திரனதிரன்் 25-11-2022 18:59

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 2-4-2023 15:5

ராகுராகு 25-2-2024 8:29

வியாழனவியாழன்் 13-12-2024 13:17

சனிசனி 25-11-2025 12:59

புதனபுதன்், 2-10-2026 0:5

ேகடேகட்்டுடு 6-2-2027 20:11

ெவளெவள்்ளிளி 7-2-2028 2:11

சந்திரன்

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

சநசந்்திரனதிரன்் 7-12-2028 11:11

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 8-7-2029 12:41

ராகுராகு 7-1-2031 9:41

வியாழனவியாழன்் 8-5-2032 9:41

சனிசனி 7-12-2033 17:11

புதனபுதன்், 9-5-2035 3:41

ேகடேகட்்டுடு 8-12-2035 5:11

ெவளெவள்்ளிளி 7-8-2037 23:11

சூரியனசூரியன்் 6-2-2038 14:11

ெசவ்வாய்

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

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 5-7-2038 17:38

ராகுராகு 24-7-2039 5:56

வியாழனவியாழன்் 29-6-2040 3:32

சனிசனி 7-8-2041 23:11

புதனபுதன்், 5-8-2042 4:8

ேகடேகட்்டுடு 1-1-2043 7:35

ெவளெவள்்ளிளி 2-3-2044 10:35

சூரியனசூரியன்் 8-7-2044 6:41

சநசந்்திரனதிரன்் 6-2-2045 8:11

விம்ேஷாத்தரி தைச - I
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ராகு

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

ராகுராகு 20-10-2047 12:23

வியாழனவியாழன்் 15-3-2050 2:47

சனிசனி 19-1-2053 1:53

புதனபுதன்், 8-8-2055 11:11

ேகடேகட்்டுடு 25-8-2056 23:29

ெவளெவள்்ளிளி 26-8-2059 17:29

சூரியனசூரியன்் 20-7-2060 10:53

சநசந்்திரனதிரன்் 19-1-2062 7:53

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 6-2-2063 20:11

வியாழன்

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

வியாழனவியாழன்் 27-3-2065 0:59

சனிசனி 8-10-2067 8:11

புதனபுதன்், 13-1-2070 5:47

ேகடேகட்்டுடு 20-12-2070 3:23

ெவளெவள்்ளிளி 20-8-2073 3:23

சூரியனசூரியன்் 8-6-2074 8:11

சநசந்்திரனதிரன்் 8-10-2075 8:11

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 13-9-2076 5:47

ராகுராகு 6-2-2079 20:11

சனி

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

சனிசனி 9-2-2082 15:14

புதனபுதன்், 19-10-2084 18:23

ேகடேகட்்டுடு 28-11-2085 14:2

ெவளெவள்்ளிளி 28-1-2089 5:2

சூரியனசூரியன்் 10-1-2090 4:44

சநசந்்திரனதிரன்் 11-8-2091 12:14

ெசவெசவ்்வாயவாய்் 19-9-2092 7:53

ராகுராகு 27-7-2095 6:59

வியாழனவியாழன்் 6-2-2098 14:11

நடப்பில் உள்ள தைச

தைசபதைசப்்ெபயரெபயர்் கிரகமகிரகம்் துவஙதுவங்்குமகும்் ேததிேததி முடியுமமுடியும்் ேததிேததி

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

உபஉப மகாதைசமகாதைச சனி 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

உபஉப உபஉப மகாதைசமகாதைச ராகு 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

உபஉப உபஉப உபஉப மகாதைசமகாதைச வியாழன் 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* குறிப்பு: எல்லேததிகளும் தைச முடிவைதக் குறிக்கும்

விம்ேஷாத்தரி தைச - II
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ப்ராமரி (4 வருடம்)

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

பப்்ராமரிராமரி 29-6-1981 16:52

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-1982 14:52

உலகஉலக 19-9-1982 2:52

சிதசித்்தத 30-6-1983 4:52

சஙசங்்கடகட 19-5-1984 20:52

மஙமங்்களகள 29-6-1984 10:52

பிஙபிங்்களகள 18-9-1984 14:52

தனதன்்யாயா 18-1-1985 8:52

பாட்ரிக (5 வருடம்)

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

பாடபாட்்ரிகரிக 29-9-1985 0:22

உலகஉலக 30-7-1986 9:22

சிதசித்்தத 20-7-1987 11:52

சஙசங்்கடகட 29-8-1988 7:52

மஙமங்்களகள 19-10-1988 1:22

பிஙபிங்்களகள 28-1-1989 12:22

தனதன்்யாயா 29-6-1989 16:52

பப்்ராமரிராமரி 18-1-1990 8:52

உலக (6 வருடம்)

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

உலகஉலக 18-1-1991 14:52

சிதசித்்தத 19-3-1992 17:52

சஙசங்்கடகட 19-7-1993 17:52

மஙமங்்களகள 18-9-1993 14:52

பிஙபிங்்களகள 18-1-1994 8:52

தனதன்்யாயா 19-7-1994 23:52

பப்்ராமரிராமரி 20-3-1995 11:52

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-1996 8:52

சித்த (7 வருடம்)

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

சிதசித்்தத 29-5-1997 12:22

சஙசங்்கடகட 18-12-1998 16:22

மஙமங்்களகள 27-2-1999 16:52

பிஙபிங்்களகள 19-7-1999 17:52

தனதன்்யாயா 17-2-2000 19:22

பப்்ராமரிராமரி 27-11-2000 21:22

பாடபாட்்ரிகரிக 17-11-2001 23:52

உலகஉலக 18-1-2003 8:52

சங்கட (8 வருடம்)

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

சஙசங்்கடகட 28-10-2004 16:52

மஙமங்்களகள 17-1-2005 20:52

பிஙபிங்்களகள 29-6-2005 4:52

தனதன்்யாயா 27-2-2006 16:52

பப்்ராமரிராமரி 18-1-2007 8:52

பாடபாட்்ரிகரிக 28-2-2008 4:52

உலகஉலக 29-6-2009 4:52

சிதசித்்தத 18-1-2011 8:52

மங்கள (1 வருடம்)

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

மஙமங்்களகள 28-1-2011 12:22

பிஙபிங்்களகள 17-2-2011 19:22

தனதன்்யாயா 20-3-2011 5:52

பப்்ராமரிராமரி 29-4-2011 19:52

பாடபாட்்ரிகரிக 19-6-2011 13:22

உலகஉலக 19-8-2011 10:22

சிதசித்்தத 29-10-2011 10:52

சஙசங்்கடகட 18-1-2012 8:52

ேயாகினி தைச - I
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பிங்கள (2 வருடம்)

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

பிஙபிங்்களகள 27-2-2012 22:52

தனதன்்யாயா 28-4-2012 19:52

பப்்ராமரிராமரி 18-7-2012 23:52

பாடபாட்்ரிகரிக 28-10-2012 10:52

உலகஉலக 27-2-2013 4:52

சிதசித்்தத 19-7-2013 5:52

சஙசங்்கடகட 28-12-2013 13:52

மஙமங்்களகள 18-1-2014 8:52

தன்யா (3 வருடம்)

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

தனதன்்யாயா 19-4-2014 16:22

பப்்ராமரிராமரி 19-8-2014 10:22

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-2015 14:52

உலகஉலக 20-7-2015 5:52

சிதசித்்தத 18-2-2016 7:22

சஙசங்்கடகட 18-10-2016 19:22

மஙமங்்களகள 18-11-2016 5:52

பிஙபிங்்களகள 18-1-2017 8:52

ப்ராமரி (4 வருடம்)

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

பப்்ராமரிராமரி 29-6-2017 16:52

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-2018 14:52

உலகஉலக 19-9-2018 2:52

சிதசித்்தத 30-6-2019 4:52

சஙசங்்கடகட 19-5-2020 20:52

மஙமங்்களகள 29-6-2020 10:52

பிஙபிங்்களகள 18-9-2020 14:52

தனதன்்யாயா 18-1-2021 8:52

பாட்ரிக (5 வருடம்)

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

பாடபாட்்ரிகரிக 29-9-2021 0:22

உலகஉலக 30-7-2022 9:22

சிதசித்்தத 20-7-2023 11:52

சஙசங்்கடகட 29-8-2024 7:52

மஙமங்்களகள 19-10-2024 1:22

பிஙபிங்்களகள 28-1-2025 12:22

தனதன்்யாயா 29-6-2025 16:52

பப்்ராமரிராமரி 18-1-2026 8:52

உலக (6 வருடம்)

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

உலகஉலக 18-1-2027 14:52

சிதசித்்தத 19-3-2028 17:52

சஙசங்்கடகட 19-7-2029 17:52

மஙமங்்களகள 18-9-2029 14:52

பிஙபிங்்களகள 18-1-2030 8:52

தனதன்்யாயா 19-7-2030 23:52

பப்்ராமரிராமரி 20-3-2031 11:52

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-2032 8:52

சித்த (7 வருடம்)

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

சிதசித்்தத 29-5-2033 12:22

சஙசங்்கடகட 18-12-2034 16:22

மஙமங்்களகள 27-2-2035 16:52

பிஙபிங்்களகள 19-7-2035 17:52

தனதன்்யாயா 17-2-2036 19:22

பப்்ராமரிராமரி 27-11-2036 21:22

பாடபாட்்ரிகரிக 17-11-2037 23:52

உலகஉலக 18-1-2039 8:52

ேயாகினி தைச - II
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சங்கட (8 வருடம்)

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

சஙசங்்கடகட 28-10-2040 16:52

மஙமங்்களகள 17-1-2041 20:52

பிஙபிங்்களகள 29-6-2041 4:52

தனதன்்யாயா 27-2-2042 16:52

பப்்ராமரிராமரி 18-1-2043 8:52

பாடபாட்்ரிகரிக 28-2-2044 4:52

உலகஉலக 29-6-2045 4:52

சிதசித்்தத 18-1-2047 8:52

மங்கள (1 வருடம்)

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

மஙமங்்களகள 28-1-2047 12:22

பிஙபிங்்களகள 17-2-2047 19:22

தனதன்்யாயா 20-3-2047 5:52

பப்்ராமரிராமரி 29-4-2047 19:52

பாடபாட்்ரிகரிக 19-6-2047 13:22

உலகஉலக 19-8-2047 10:22

சிதசித்்தத 29-10-2047 10:52

சஙசங்்கடகட 18-1-2048 8:52

பிங்கள (2 வருடம்)

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

பிஙபிங்்களகள 27-2-2048 22:52

தனதன்்யாயா 28-4-2048 19:52

பப்்ராமரிராமரி 18-7-2048 23:52

பாடபாட்்ரிகரிக 28-10-2048 10:52

உலகஉலக 27-2-2049 4:52

சிதசித்்தத 19-7-2049 5:52

சஙசங்்கடகட 28-12-2049 13:52

மஙமங்்களகள 18-1-2050 8:52

தன்யா (3 வருடம்)

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

தனதன்்யாயா 19-4-2050 16:22

பப்்ராமரிராமரி 19-8-2050 10:22

பாடபாட்்ரிகரிக 18-1-2051 14:52

உலகஉலக 20-7-2051 5:52

சிதசித்்தத 18-2-2052 7:22

சஙசங்்கடகட 18-10-2052 19:22

மஙமங்்களகள 18-11-2052 5:52

பிஙபிங்்களகள 18-1-2053 8:52

* குறிப்பு:
எல்லேததிகளும் தைச
முடிவைதக் குறிக்கும்

ேயாகினி தைச - III
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1
விதிப்படி எண்

6
தீவிர எண்

9
ெபயர் எண்

உஙஉங்்களகள்் ெபயரெபயர்் Karthik Swamy

பிறநபிறந்்தத ேததிேததி 15-12-1981

ததீீவிரவிர எணஎண்் 6

ததீீவிரவிர ஆடஆட்்சிசி ெசலுதெசலுத்்துவபரதுவபர்் ெவள்ளி

நடநட்்புைடயபுைடய எணஎண்்களகள்் 4,3,9

நடுநிைலநடுநிைல எணஎண்்களகள்் 2,5,7

ததீீைமைம ெசயெசய்்யுமயும்் எணஎண்்களகள்் 1,8

உகநஉகந்்தத நாடநாட்்களகள்் வியாழன், ெசவ்வாய், ெவள்ளி

உகநஉகந்்தத கலகல்் வச்சிரம், Opal

உகநஉகந்்தத உபகலஉபகல்் ேகாேமதகம், ெவண் நீலம்

உகநஉகந்்தத கடவுளகடவுள்் Devi

உகநஉகந்்தத உேலாகமஉேலாகம்் ெவள்ளி

உகநஉகந்்தத நிறமநிறம்் ெவள்ைள

உகநஉகந்்தத மநமந்்திரமதிரம்் ||ओम शुम शुकर्ाय नमः ||

உகந்த புள்ளிகள்
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உங்கைளப்பற்றி

உங்கள் அடிபைட எண் 6. ஆளும் கிரகம்
ெவள்ளி. 6 எண்ணின் அடிபைடயில்
உங்களுக்கு காந்த ஈர்ப்பு இருக்கும்.
விசுவாசமான நல்ல நன்பர்கள் ெகாண்டவர்.
இந்த குணத்தால் எல்ேலாருக்கும்
பிடித்தமானவராக இருப்பர்ீகள். அழகான
ெபாருட்கள், இயற்ைக அழைக ரசிக்க
கூடியவர். எதிர் பாலினத்தவர் ேமல் ஈர்ப்பு
ெகாண்டவர் எப்ேபாதும் அவர்களுடேவ ேபச
ேவண்டுெமன ஆைசப்படுவர்ீகள். கைலயில்
ஆர்வம் ெகாண்டவர் அதுேவ
உத்திேயாகமாகவும் ெகாண்டிருப்பர்ீ. இைச
இலக்கியம், ஓவியம் மற்றும் சிைல வடிப்பது
ேபான்றவற்றில் ஆர்வம் ெகாண்டவர்.
அழகான உைட மற்றும் அலங்கரிக்கபட்ட வடீு
மிக பிடிக்கும். விருந்தாளிகைள
வரேவற்பர்ீகள். நிைறய அழகான
காட்சிப்ெபாருட்கள், நாற்காலி,திைர துனி
வட்ீடிலும் அலுவலகத்திலும் ைவத்துக்
ெகாள்ள ஆைசப்படுவர்ீகள். இயற்ைகயாகேவ
ெகாஞ்சம் தலிகனம் பிடித்தவர்.
ெபாறைமகுணம் நீங்கள் ெசால்லும் கருத்து
தான் எல்ேலாரும் ேகட்க்க ேவண்டுெமன
விரும்புவர்ீகள். ேவைலயில் ேபாட்டி இருக்க
கூடாது என எண்ணுபவர். இதனால் மிக மன
அழுத்தம் ெகாள்வர்ீ. எல்ேலார் மனைதயும்
கவர கூடியவர். நிைறய நன்பர்கைள
ெகாண்டவர்.

உங்களுக்கு உகந்த ேநரம்

ேமற்க்கத்திய பாணி படி சூரியன் ரிஷபத்தில்21
ஏப்ரல் முதல் 21 ேம மாதம் மற்றும் விருச்சகத்தில்
24 ெசப்டம்பர் முதல்13 அக்ேடாபர் மாதம்
வைரயில் குடியிருக்கும். இந்திய
ெபாருத்தவைரயில் இது 13 ேம முதல்14 ஜன்ீ
வைர மற்றும் 17 அக்ேடாபர் முதல் 13 நவம்பர்
மாதம் வைர இருக்கும். எல்லா ராசிகளும்
ெவள்ளி கிரகத்திற்கு உைடயது14 மார்ச் முதல் 12
ஏப்ரல் வைர. ஆனால் மனீத்தில் மட்டும் ெவள்ளி
எடுபடாது. அதனால் மற்ற ராசிகாரர்களுக்கு
ெவள்ளி கிரகம் அதிர்ஷ்டம் தான் எந்த
முக்கியமான ேவைலயும் ெவற்றியைடயும்.

உங்களுக்கு உகந்த காயத்ரி மந்திரம்

ெவள்ளி கிரகத்தின் பலைன ெபற சுக்ரா
காயத்திரி மந்திரத்ைத தினமும் காைலயில் 11,21
அல்லது 108 முைற உச்சரிக்க ேவண்டும் || ஓம்
பிரிகுேஜ வித்மஹி திவ்யேதயாய தீமஹி
தன்ேனா ஷுக்ர பிரச்ேசாதயாத்||

எண் ேஜாதிடப் பலன்கள்
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ராகு மற்றும் ேகது, சந்திரனின் இரு முைளகளாகும் மற்றும்

அைவ ேவத ஆரூடத்தின்படி முழுைமயான ேகாள்கள் என

கருதப்படுபைவ. அைவ தன் கர்ம விைளவுகளால் மிகவும் தீங்கு

விைளவிக்கும் ேகாள்கள் என கருதப்படுபைவ. ராகு மற்றும்

ேகதுக்கிைடேய 7 ேகாள்கள் அைனத்தும் இடம் ெபற்றிருந்தால்

கால சர்ப்ப ேயாகம் உருவாகுகிறது.

ெபருமெபரும்்பாலானபாலான காலகால சரசர்்பப்்பப ேயாகதேயாகத்்தினதின்் விைளவுகளவிைளவுகள்்

ததீீஙங்்கானைவகானைவ, சிலசில நனநன்்ைமகளைமகள்் விைளவிகவிைளவிக்்கககக்்கூடியைவகூடியைவ கூடகூட. ராகுராகு மறமற்்றுமறும்் ேகதுேகது திடீெரனதிடீெரன்்றற நலநல்்லல

மாறமாற்்றஙறங்்கைளகைள விைளவிகவிைளவிக்்கக்்கூடியைவகூடியைவ மறமற்்றுமறும்் அதுஅது ஒேரஒேர நாளிலநாளில்் அலஅல்்லதுலது மிகமிக்்குைறநகுைறந்்தத நாளநாள்்

இைடெவளியிலஇைடெவளியில்் ஏறஏற்்படகபடக்்கூடியைவகூடியைவ.

ஆனந்த் குளிக் வாசுகி சங்கல்ப்

பத்மா மகாபத்மா தக்ஷக் கர்ெகாடக்

ஷன்க்சுத் கடக் விஷ்தர் ேசஷ்னாக்

உங்கள் ஜாதகத்தில் காலசர்ப்ப ேயாகம் உள்ளது

காலசர்ப்பம் உள்ளது

கால சர்ப்ப ேதாஷம் இறங்கு முகத்தில்

இருந்தால் அது சற்று குைறந்த வலிைம

உைடயது. கால சர்ப்ப ேதாஷம் உங்கள்

ஜாதகத்தில் மிகுந்த ஆற்றல் உைடயதாக

உள்ளது.

காலசர்ப்பம் ெபயர்

ஷன்க்சுத்

திைச

முழு இறங்கு முகம்

காலசர்ப்ப ேதாஷம்
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காலசர்ப்ப ேதாஷ பலாபலன்
உங்கள் ஜாதகத்தில் ஷன்க்சுர் கால சர்ப்ப ேயாகம் உள்ளது. வாழ்க்ைகயில் முன்ேனறவும் கடும்

முயற்சிகைள எடுக்க ேவண்டும். பின்னர் அைணத்து தைடகளும் நீங்கும். ேவைளயில் பல தைடகள்

இருக்கலாம் . உரியவர் , வியாபாரத்தில் இருந்தால் , ெதாடர்ந்து ேதால்விகைள சந்திப்பார் . அவருைடய

நண்பர்கள் அவைர மண்ீடும் மண்ீடும் வஞ்சிக்கலாம். அவர் ெபற்ேறாரின் ஆைசைய ெபற மாட்டார் .

உற்ற உறவினர்களாேலேய ஏமாற்றப் படுவார் . கால சர்ப்ப ேயாகத்தால் வியாதிகளால் அவதி படுவார் .

அரசு அதிகாரிகளிடம் மனக்கசப்பு ஏற்படும். அவர் சட்டத்தால் தண்டிக்கபடலாம் . திருமண வாழ்க்ைக

துன்பங்கள் நிைறந்ததாக இருக்கும் . அவர் ெவற்றிைய ேநாக்கி பல வழிகளில் ெசன்றாலும் ,

சூழ்நிைலகள் அவருக்கு சாதகமாக இருக்காது . அவருைடய சமுதாய நிைலயம் , சுய மதிப்பும்

சாதாரணமானதாக இருக்கும்.

காலசர்ப்ப ேதாஷத்திற்கு பரிகாரம்

- சக்தியூட்டப்பட்ட கால சர்ப்ப ேயாக யந்திரத்ைத உங்கள் வட்ீடு வழிபாடு அல்லது பூைஜ அைறயில்

ைவத்து தினமும் வழிபட்டு வரவும்.

- ராகுவின் தீய விைளவுகளிலிருந்து விடுபட புதன் அல்லது ெவள்ளிக்கிழைமகளில் கால சர்ப்ப

ேதாஷ நிவாரண பூைஜ ெசய்விக்கவும்.

- ருத்ராபிேஷகம்- இந்த பூைஜயானது, சிவ ெபருமானுக்கு சூரிய அல்லது சந்திர கிரகணம்

அன்று அல்லது மகா சிவராத்திரியன்று காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் அல்லது பிற

சிவாலயங்களில் ெசய்யப்படலாம்.

காலசர்ப்ப ேதாஷ விைளவு
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ெசவ்வாய் ேதாஷம் என்றால் என்ன?
ைபயன் அல்லது ெபண்ணின் ஜாதகத்தில், ெசவ்வாய், சூரியன்,

சனி, ராகு, அல்லது ேகது நான்காம் இடம், ஏழாம் இடம், எட்டாம்

இடம் அல்லது பன்னிரண்டாம் இடத்தில் உச்சமாக இருந்தால்

அைத ெசவ்வாய் ேதாஷம் என்று கூறுகிேறாம்.

ெசவ்வாய் உச்சத்திலுள்ள சந்திரனுடன் ெசவ்வாய் இைணயும்

ேபாது இருப்பைத விட ெசவ்வாய் அதிக உச்சத்தில் இருந்தால்,

ெசவ்வாய் ேதாஷம் மிகவும் வலிைமயாக இருக்கிறது என்று கருதப்படுகிறது. சாஸ்திரங்களின்படி

ெபண் மற்றும் ைபயனின் ெசவ்வாய் ேதாஷம் ஒன்ைற ஒன்று நீக்கும்படியாக இருந்தால் அவர்களது

திருமண வாழ்வு மகிழ்ச்சிகரமாக இருப்பதற்கு உத்திரவாதம்.

அேத சமயம், ெசவ்வாய் ேதாஷம் நீக்கப்படாமல் இருந்தால், அவர்கள் வாழ்வில் ேதைவயற்ற

பிரச்சிைனகள் மற்றும் தைடகைள சந்திக்க ேவண்டி வரும். அதனால், ஒருவர் தங்களின் ஜாதகத்ைத

முழுவதுமாக ெபாருந்திய பிறகு அவன்/அவளது திருமண வாழ்ைவ துவக்க ேவண்டும். ெசவ்வாய்

ேதாஷத்ைத சரியாக நீக்கியபிறேக ஜாதகக்க்காரர் அைமதியான மற்றும் வளமான வாழ்வால்

ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்.

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

ெசவ்வாய் பகுப்பாய்வு

ெசவ்வாய் பலாபலன்
உங்களுக்கு மங்கலிக ேதாஷம் இருக்கிறது . ஆனால், அதனுைடய விைளவுகள் குைறவு . எனினும் ,

அறிவுருத்தப்பட்டுள்ள மங்கலிக ேதாஷ பரிகாரத்ைத ெசய்தால் இதனுைடய விைளவுகள் ேமலும்

குைறயும் .

ெமாதெமாத்்தத ெசவெசவ்்வாயவாய்் சதவசதவீதீமதம்் 18%

ெசவ்வாய் பகுப்பாய்வு - I
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வடீு/ைசைக
அடிப்பைடயில்

உங்கள் பிறப்பு அட்டவைணயில் , சூரியக்
ேகாள் சூரியனுக்குறிய முதலாவது வட்ீடில்
உள்ளது.

அம்சங்கள்
அடிப்பைடயில்

சனி is aspecting eighth house of your birth chart.

Your first house in birth chart is aspected by planet
சனி.

Your first house in birth chart is aspected by planet
ராகு.

ெசவ்வாய் is aspecting second house of your birth
chart.

Seventh house of your birth chart is aspected by
சூரியன்

Seventh house of your birth chart is aspected by
ேகட்டு

ெசவ்வாய் ேதாஷத்திற்கான பரிகாரம்

- உங்கள் பணிமைனயில் சக்தியூட்டப்பட்ட ெசவ்வாய் யந்திரத்ைத ைவக்கவும். முக்ேகான

ெசவ்வாய் யந்திரத்ைத குறித்து தியானம் ெசய்து ெசவ்வாய் மந்திரத்ைத உச்சரிக்கவும்: ஓம் க்ரம்

க்ரிம் க்ேராம் சஹ பூமாயய் நமஹ.

- சாயங்காலத்தில், ஹனுமான் ேகாவிலுக்கு ெசன்று, சிவப்பு குங்குமத்தால் முக்ேகாணம்

வைரந்து, ஹனுமாைன குங்கும்ம் அல்லது சிவப்பு சந்தனம், சிவப்பு மலர்கள் மற்றும் விளக்கு

ஒன்ைற ஏற்றி வழிபடவும்.

- இந்த மந்திரம் மூலம் ஹனுமாைன வழிபடவும். ◌ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा |

ெசவ்வாய் பகுப்பாய்வு - II
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ஏழைர நாட்டு ேதாஷம் என்றால்
என்ன?
ஏழைர நாட்டு சனி என்பது சனி மூன்று இராசிகளுக்கு நகர்தல்,

சந்திரன், சந்திரனுக்கு முந்ைதயது மற்றும் அதற்கு பின் வருவது.

ஏழைர நாட்டு சனி, சனி லக்னத்தின் சந்திர வட்ீடிலிருந்து 12ஆம்

வட்ீடிற்குள் நுைழயும் ேபாது துவங்கி சனி லக்னத்தின் சந்திர

வட்ீடிலிருந்து இரண்டாம் வட்ீடிற்குள் நுைழயும் ேபாது முடியும்.

சனி இராசியிலிருந்து மாறுவதற்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டைர

வருடங்கள் பிடிக்கும். அது சனிப்ெபயர்ச்சி என்று அைழக்கப்படும். மற்றும் மூன்று இராசிகளுக்குள்

நகர்வதற்கு ஏழைர வருடங்கள் பிடிப்பதால் அது ஏழைர நாட்டு சனி என அைழக்கப்படுகிறது.

ெபாதுவாக ஏழைர சனி ஒருவர் ஜாதகத்தில் அவரது வாழ்நாளில் மூன்று முைற வரும். முதலாவதாக

குழந்ைதப்பருவத்தில், இரண்டாவதாக இளைமப்பருவத்தில், மூன்றாவதாக வயதான பின்னர். முதல்

எழைர சனி படிப்பு & ெபற்ேறார்களிடம் பாதிப்ைப ஏற்படுத்தும். .இரண்டாவது ேவைல, பணம் & குடும்பம்

ஆகியவற்றில் விைளவுகள் ஏற்படுத்தும், இறுதியாக மற்றைவ அைனத்ைதயும் விட உடல்

விைளவுகைள ஏற்படுத்தும்.

உங்கள் ஜாதகத்தில் ஏழைர நாட்டான் இருக்கிறான்

இல்ைல தற்ேபாது சனிப்ெபயர்ச்சி

முடிவைடந்த்து.

கணககணக்்கிலகில்் ெகாளெகாள்்ளபளப்்படுமபடும்் ேததிேததி 23-4-2017

சூரியசூரிய குறிகுறி தனுசு

சநசந்்திரதிர குறிகுறி கடகம்

சனிசனி நநீீசமசம்் ? ஆமாமஆமாம்்

ஏழைர நாட்டு பகுப்பாய்வு
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பழங்கால முதல் ஆபரணக் கற்கள் ஆபரமாக அணிவது மட்டுமின்றி , அணிபவருக்கு ெமன்ைமயான

பாதுகாப்ைபயும் , குணப்படுத்தும் சக்திையயும் தரும் என நம்பப்படுகிறது . ேவத சாஸ்திரங்களின் படி

ஒவ்ெவாரு கிரகமும் நம்முைடய பிறப்பின் ேபாது உள்ள நிைலப்பாட்டின் படி நுட்பமான சக்திைய

ெசலுத்தி நமது வாழ்க்ைகயில் மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தி வல்லைம பைடத்தது . ஓவ்ெவாரு கிரகமும்

ெவளிப்படுதும் சக்திைய ேபான்ற சக்திைய தானும் ெவளிபடுத்தவல்ல சமமான ஆபரணக் கற்கள்

உள்ளன. ேமற்கண்ட ஆபரணக் கற்கள் தீய சக்திகைள உள்வாங்குவது அல்லது நல்ல சக்திைய

ெவளிப்படுதவதன் மூலம் ெசயல்படுகின்றது . ஒருவர் தகுந்த ஆபரணக் கல்ைல அணிவதன் மூலம்

உகந்த கிரகத்தின் நன்ைம பயக்கும் . சக்தியிைன ேமம்படச் ெசய்து ேநர்மைறயான அதிர்வுகள் தன

உடலில் நிைறயும் படி ெசய்யலாம் .

இந்த இலக்ணம் , உடல்நலம், ேபர் மற்றும்

புகழ் சமூக மதிப்பு, வாழ்க்ைக பயணம்

ஆகியவற்ைற குறிக்கும் . ஆகா இது ஒட்டு

ெமாத வாழ்க்ைகையயும் குறிப்பதாக

அைமந்துள்ளது .எனேவ இந்த

லக்னத்தில் உள்ள கடவுள் ,வாழ்க்ைக

கல் ஆகும். எனேவ ஒருவர் இந்தக்

கல்ைல ஒருேபாதும் வாழ்நாள்

முழுவதும் அணிந்திருக்கக் கூடாது .

வாழ்க்ைகக் கல்

ெரடெரட்் பவளபவள

உங்கள் பிறப்பு அட்டவைணயில் ஐந்தாம்

வடீு மிகவும் புனிதமான வடீு. இது ,

அறிவு, ேமற்படிப்பு , குழந்ைத ,எதிர்பாரா

நற்ேபறு ஆகிைவைய குறிக்கும் . இது

பூர்வ ெஜன்ம கர்மாைவயும் குறிக்கும் .

எனேவ இது புனதமாக கருதப்படுகிறது .

ஐந்தாம் வட்ீடில் உள்ள கடுவுைள

குறிக்கும் கல் திருக்ேகாயில் கல்.

அனுகூலமான கல்

மஞமஞ்்சளசள்் சைபயரசைபயர்்

உங்கள் பிறப்பு அட்டவைனயில்

ஒன்பதாம் வடீு பாக்கியத்ைத குறிக்கும் .

இது ெசல்வம் , ெவற்றி , குணநலன்கள் ,

சாதைனகள் மற்றும் அறிைவ குறிக்கும்.

இது ஒருவருைடய முன் ெஜன்ம

கர்மாக்கைள ைவத்து கிைடக்க ேபாகும்

பயன்கைள ெதரிவிக்கும. ஒன்பதாம்

வட்ீடில் உள்ள கடவுைள குறிக்கும் கல்

அதிர்ஷ்டக் கல்.

அதிர்ஷ்டக்கல்

முதமுத்்துது

ரத்தினக்கல் ஆேலாசைனகள்
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வாழ்க்ைகக் கல் - ெரட்
பவள

மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்் Red Agate

விரலவிரல்் ஆள்காட்டி

உடலஉடல்் எைடஎைட 6 - 10.25 ேகரட்

நாளநாள்் ெசவ்வாய்

ேதவைதேதவைத ெசவ்வாய்

உேலாகமஉேலாகம்் தங்கம்

விவரஙவிவரங்்களகள்்
இந்தக் கல் ெசவ்வாய் ேகால் ெகாண்டது.

இதைன அணிந்துக்ெகாண்டால்

வரீம்ெசறிந்தமிக்கவராக் எதிரிகைள

ெவன்றடக்குறியவராக விலங்குவார்,

ெகட்ட ஆவிகளிடமிருட்ந்தும், . ெகட்ட

கனவு தீங்கிலிருந்து காக்கும்,

எைடஎைட மறமற்்றுமறும்் உேலாகமஉேலாகம்்
சிவப்புப்பவளக்கல்ைல ஆறு அதற்கு

ேமலுல்ள ேகரட் எைடயுடன்கூடிய தங்க

மற்றும் ெசம்பால் ெசய்த ேமாதிரத்துடன்

இைணத்து அந்த கல் விரல் ேதால் மதீு

படுமாறு அணியேவண்டும்.

அணியுமஅணியும்் ேநரமேநரம்்
சிவப்புப்பவளக்கல்ைல

ெசவ்வாய்க்கிழைம சூரியன்

உதித்து ஒரு மணி ேநரத்துக்கு

பிற்கு அந்த மாதத்தின் நடுவில்

ெபளர்ணமி அன்று

அணியேவண்டும்.

மநமந்்திரமதிரம்்
சடங்குகள் முடிந்தப்பின் அைத

பூக்கள் மற்றும் சாம்பிராணி

ேபான்ற நறுமணப்ெபாருள்

ெகாண்டு அந்தக்கல்லுக்குறிய

மந்திரத்ைத 108 முைற

ஒப்பிக்கேவண்டும்.

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

சகசக்்திதி தருமதரும்்
சடஙசடங்்குகளகுகள்்
இந்தக் கல்ைல அணியும் முன்பு

அைத பால் அல்லது துூய கங்ைக

விரலவிரல்்
மந்திரத்ைத ஒப்பித்தப்பின் ேமாதிரத்ைத

உங்கள் வலது ைக ேமாதிர விரலில்

அணிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்்
சிவப்புப்பவளக்கல்லுக்கு பதிலாக

சிவப்பு மஞ்ச்ள் அல்லது பழுப்பு

நிறமுைடய மணிக்கல் வைக கல்ைல

அணியலாம்.

எசஎச்்சரிகசரிக்்ைகைக
சிவப்புப்பவளக்கல்ைல மரகதம்,ைவரம்,

நீலமணிக்கல், ேகாேமதம் மற்றும்

ைவடூரியத்துடன் அணியக்கூடாது.

வாழ்க்ைகக் கல்
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நதி நீரில் சிறிது ேநரம் அமிழ்த்தி

ைவக்கவும்.
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அனுகூலமான கல் -
மஞ்சள் சைபயர்

மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்் Topaz

விரலவிரல்் ஆள்காட்டி

உடலஉடல்் எைடஎைட 4 - 5.25 ேகரட்

நாளநாள்் வியாழன்

ேதவைதேதவைத வியாழன்

உேலாகமஉேலாகம்் தங்கம்

விவரஙவிவரங்்களகள்்
இந்தக் கல் வியாழன் ேகால் ெகாண்டது.

இதைன அணிந்துக்ெகாண்டால்

ஆேராக்கியம், ஞானம், ெசல்வம், ேபர்,

புகழ் அைனத்தும் கிட்டும் மற்றும் ெகட்ட

ஆவிகளிடமிருட்ந்தும் காக்கும்.

எைடஎைட மறமற்்றுமறும்் உேலாகமஉேலாகம்்
மஞ்சள் நீல்க்கல்ைல மூன்றிலிருந்து

6,11 அல்லது 15 ேகரட் எைடயுடன்கூடிய

தங்க ேமாதிரத்துடன் இைணத்து அந்த

கல் விரல் ேதால் மதீு படுமாறு

அணியேவண்டும்.

அணியுமஅணியும்் ேநரமேநரம்்
மஞ்சள் நீல்க்கல்ைல

வியாழக்கிழைம காைல அந்த

மாதத்தின் நடுவில் ெபளர்ணமி

அன்று அணியேவண்டும்.

மநமந்்திரமதிரம்்
சடங்குகள் முடிந்தப்பின் அைத

பூக்கள் மற்றும் சாம்பிராணி

ேபான்ற நறுமணப்ெபாருள்

ெகாண்டு அந்தக்கல்லுக்குறிய

மந்திரத்ைத 108 முைற

ஒப்பிக்கேவண்டும்.

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

சகசக்்திதி தருமதரும்்
சடஙசடங்்குகளகுகள்்
இந்த கல்ைல அணியும் முன்பு

அைத பால் அல்லது துூய கங்ைக

நதி நீரில் சிறிது ேநரம் அமிழ்த்தி

ைவக்கவும்.

விரலவிரல்்
மந்திரத்ைத ஒப்பித்தப்பின் ேமாதிரத்ைத

உங்கள் வலது ைக ேமாதிர விரலில்

அணிந்துக்ெகாள்ளவும்.

மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்்
மஞ்சள் நீலக்கல்லுக்கு பதிலாக மஞ்ச்ள்

முத்து, மஞ்ச்ள் கனிமக்கல், புஷ்பராகம்

மற்றும் மஞ்ச்ள் நிறமான

படிகப்பாைறயுடன் அணியலாம்.

எசஎச்்சரிகசரிக்்ைகைக
மஞ்ச்ள் நீலக்கல்ைல ைவரம்,

ேகாேமதம், நீலக்கல் மற்றும்

ைவடூரியத்துடன் அணியக்கூடாது.

அனுகூலமான கல்
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அதிர்ஷ்டக்கல் - முத்து மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்் Moon Stone

விரலவிரல்் ேமாதிர / சுண்டு

உடலஉடல்் எைடஎைட 5 - 7.25 ேகரட்

நாளநாள்் திங்கள்

ேதவைதேதவைத சந்திரன்

உேலாகமஉேலாகம்்

விவரஙவிவரங்்களகள்்
இந்திரன் ஆளும் கல். இந்த கல்ைல

அணிந்தால் ெசல்வம், ேபர் புகழ், ஆறிவு,

ஆயுள் கிட்டும்.

எைடஎைட மறமற்்றுமறும்் உேலாகமஉேலாகம்்
முத்துக் கல்ைல 2,4,6,11 ேகரட்

எைடயுடன்கூடிய ெவள்ளி

ேமாதிரத்துடன் அந்தக்கல் விரல் ேதால்

மதீு படுமாறு அணியேவண்டும்.

அணியுமஅணியும்் ேநரமேநரம்்
முத்துக்கல்ைல ஞாயிற்றுகிழைம

காைல அந்த மாதத்தின் நடுவில்

ெபளர்ணமி அன்று

அணிந்துக்ெகாள்ளவும்.

மநமந்்திரமதிரம்்
சடங்குகள் முடிந்தப்பின் அைத

பூக்கள் மற்றும் சாம்பிராணி

ேபான்ற நறுமணப்ெபாருள்

ெகாண்டு அதன் மந்திரத்ைத 108

முைற ஒப்பிக்கேவண்டும்.

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः

சகசக்்திதி தருமதரும்்
சடஙசடங்்குகளகுகள்்
இந்த கல்ைல அணியும் முன்பு

அைத பால் அல்லது துூய கங்ைக

நதி நீரில் சிறிது ேநரம் அமிழ்த்தி

ைவக்கவும்.

விரலவிரல்்
மந்திரத்ைத ஒப்பித்தப்பின் ேமாதிரத்ைத

உங்கள் வலது ைக ேமாதிர விரலில்

அணிந்துக்ெகாள்ளவும்.

மாறமாற்்றுகறுக்்களகள்்
முத்துக் கல்லுக்கு பதிலாக

முத்துப்ேபான்ற் ேதாற்றமுைடய

ெவண்களிப்படிக வைக, ெவள்ைள

மணிக்கலுடன் அணியலாம்.

எசஎச்்சரிகசரிக்்ைகைக
முத்துக் கல்ைல ைவரத்துடேனா,

நீல்மணிக்கல், மரகதம் மற்றும்

ைவடூரியம் ேபான்ற கல்லுடன்

அணியக்கூடாது.

அதிர்ஷ்டக்கல்
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உச்சத்தின் பலன் - விருச்சகம்

காரகனகாரகன்் ெசவ்வாய்

குறிகுறி ேதள்

குணமகுணம்்
நிைலயற்றவர் ,
நகர்த்முடியாதவர் , வடக்கு

அதிரஅதிர்்ஷஷ்்டட
கறகற்்களகள்்

சிவப்பு பவளம்

விரதவிரத நாளநாள்் ெசவ்வாய்

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

விருச்சகராசி தாக்கம் உைடயவர், எைதயும் ரகசியமாக ெசய்பவர், ஆழமாக

ேயாசிப்பவர், மர்மான மனிதர், பண்புள்ளவர் அல்லது சீர்க்ேகடுற்றவர், இவர்கைள

புரிந்துக் ெகாள்வது கடினம், ைதரியமானவர், ெகாள்ைக பிடிவாதகாரர்,

ஆக்கப்பூர்வமானவர், சுய கட்டுப்பாடுள்ளவர், அைமதியானவர்.

'இஸாெபல் ஹாய்க' என்கிற ேஜாதிடர் ஒருவர், அவைரப் ெபாருத்தவைரயில் எந்த

ஆன்மாவும் விருச்சகதாக்கத்துடன் பிறக்கவில்ைல. ஒரு சக்தி வாய்ந்த குறி ஒன்று

இருக்கின்றது.

ெவளிேய மிக சாந்தமானவர் ேபால் ெதரியும். ஆனால் உள்ேள மிக

அது யுத்த களத்தில் நன்ைமக்கும் தீைமக்கும்
ேபாட்டி ேபாட்டு ெவல்ல ேவண்டும். தாழ்வு
மனப்பான்ைமைய தகர்த்தி, உங்களிடமிருக்கும்
நல்ல குணங்கைள ேமேலாங்க ெசய்யும்.

“

உச்சத்தின் பலன்
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உணர்ச்சிவசப்படக் கூடியவர். மிக அைமதியானவர் எப்ெபாழுதும் மற்றவர்களுைடய

ேநாக்கங்கைள அறிந்துக் ெகாள்பவர்.

ஆனால் உங்கள் எண்ணத்ைதப் பற்றி யாரிடமும் கூறமாட்டீர். ஏன் எதற்கு எப்படி

என்று எல்லாவற்றுக்கும் ஆராய்பவர். மிக உறுதியானவர், மன வலிைமக்

ெகாண்டவர்.

ேதால்விகளிலிருந்து மண்ீடு வர வலிைம பைடத்தவர். நீங்கள் பிசாேசா அல்லது

ேதவைதேயா ஆவது உங்கைள ெபாருத்தது. கழுகாகேவா அல்லது ேதள் மாதிரிேயா.

மறக்கவும் மன்னிக்கவும் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ெசவ்வாய் மற்றும் ப்ளூட்ேடா
விருச்சகராசிைய ஆலும்.

“

கற்கேவண்டிய ஆன்மகீப் பாடங்கள்

மன்னிக்கும் மனமுைடயவர்

நல்ல பண்புகள்

சக்திவாய்ந்த ெபாறுப்புணர்ச்சி உைடயவர் புத்திசாலி கற்பைன திறன் உைடயவர்

ேகட்ட பண்புகள்

ேபாராைமமிக்க மன்னிக்கும் மனம் உைடயாதவர் விைரப்பானவர்
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