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பபயர, பஜல

பபறநத இடம (ஊர)

பபறநத நநரம

அடசஜமசம, நரகஜமசம

சரய உதயம, சரய அஸதமனம

பஜரததய ககஙமம

Ramesh, Male

02-02-1975, 11:58:01 AM, Sunday

TRIVANDRUM, KERALA

8:31 N,77:0 E. GMT +5:30, Indian Time

06:46:14 AM, 06:25:21 PM

உததரஜயனம, சகசகர ரத, 1150 மகரம  20, ஞஜயபற, சரய 

உதயததகற. 12நஜழக. 59வபனஜ., நஜள1853980

நடசததகரம, பஜதம

கணம, நதவமத, மரம

நயஜனன பதம, மகரகம, பறமவ

தகதக

கரணம

நகதய நயஜகம

லகககன இரஜசக

சநதகர இரஜசக

அயனஜமசம

நடசததகர நஹஜமர

பகரபபபசல நபஜக மமதக தகமச

சவஜதக, 1 - பஜதம, 0நஜழக. 35வபனஜ.

நதவம வஜயள மரத

ஆணள அகனனள ஆண எரதள கஜகம

சபதமக  ககரஷணபகம, 27நஜழக. 34வபனஜ.

வபஷட, 27நஜழக. 34வபனஜ.

சலநயஜகம, 42நஜழக. 21வபனஜ.

நமஷம, பசவவஜய

தலஜம, சகககரன,

023°30’30”

020°23’18”

ரஜக 17 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள

ல. நக. சனன.களன.

சந.ரஜ.பசவ.

ச.

பத.வப.சக.
ககரகநகமல

\

வப.நக. ச.களன.

பசவ.

ல.பத.ரஜ.சந.

சக.

சனன.

நவஜமசம

\

ல.: லகககனம, ச.: சரயன, பத.: பதன, சக.: சகககரன, பசவ. :பசவவஜய,   வபயஜ.: வபயஜஙன, சனன.: சனன, சந.: 

சநதகரன, ரஜ.: ரஜக, நக.: நகத, களன.: களனகன.
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ககரகஸபடம

> நநர, < வககக, ☺ - Mowddyam

ககரகம

லகககனம

சரயன

சநதகரன

பசவவஜய

பதன,

வபயஜஙன

சகககரன,

சனன

ரஜக,

நகத

களனகன

யறஜனஸ

பநபடயண

பளடநடஜ

இரஜசக;பஜ: க: வபக.

நமஷம;17°02’00”

மகரம;19°16’57”

தலஜம;06°47’50”

தனச;14°56’27”>

கமபம;01°08’29”<☺

கமபம;26°07’15”>

கமபம;10°17’11”>

மகதனம;19°52’44”<

வபரசசககம;13°22’16”

ரஷபம;13°22’16”

மகதனம;27°45’13”

தலஜம;08°55’31”

வபரசசககம;17°46’48”

கனனன;17°17’35”

Strength

-

Satr-4

Sam-8

Ban-16

Sam-8

Satr-4

Ban-16

Ban-16

Neec-0

Neec-0

-

-

-

-

Loard

பசவ.

சனன.

சக.

வப.

சனன.

சனன.

சனன.

பத.

பசவ.

சக.

பத.

சக.

பசவ.

பத.

Aspect

சந.

வப.

சனன., ரஜ.

பசவ., வப.

நக.

ரஜ.

பசவ., வப.

வப.

நக.

நடசததகரம

பரணப, 2

தகரநவஜணம, 

3

சவஜதக, 1

பரஜடம, 1

அவபடடம, 3

பரடடஜதக, 2

சமதயம, 2

தகரவஜதகமர, 4

அனஷம, 4

நரஜககணப, 2

பனரபகம, 3

சவஜதக, 1

நகடமட, 1

ஹஸதம, 3

பஜவஸபடம

பஜவம

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

உதயம,

000°51’45”

030°51’45”

058°31’16”

086°10’47”

116°10’47”

148°31’16”

180°51’45”

210°51’45”

238°31’16”

266°10’47”

296°10’47”

328°31’16”

மததகமம

017°02’00”

044°41’30”

072°21’01”

100°00’32”

132°21’01”

164°41’30”

197°02’00”

224°41’30”

252°21’01”

280°00’32”

312°21’01”

344°41’30”

அஸதமனம

030°51’45”

058°31’16”

086°10’47”

116°10’47”

148°31’16”

180°51’45”

210°51’45”

238°31’16”

266°10’47”

296°10’47”

328°31’16”

000°51’45”

இரஜசக

நமஷம

ரஷபம

மகதனம

கடகம

சகமமம

கனனன

தலஜம

வபரசசககம

தனச

மகரம

கமபம

மமனம

ககரகம

ல.

நக.

சனன.

களன.

-

-

சந.

ரஜ.

பசவ.

ச.

பத.வப.சக.

-
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ல. நக. சனன.

களன.

சந.ரஜ.பசவ.

ச.

பத.வப.ச

க.

ல. நக. சனன.

களன.

சந.ரஜ.பசவ.

ச.

பத.சக.

ல. சனன.நக.

களன.

சந.ரஜ.பசவ.

ச.

பத.சக.

வப.

லகககனம 

பஜவம

சநதகரன, பஜவம சகககரன, 

பஜவம

\ \\

பசவவஜய நதஜஷம ககமடயஜத,  பமஜதத பஜப அளவ = 5.25

வப.

பஜவம

லகககனபபட

சநதகரனபட

சகககரனபட

1

-

-

-

2

நக.

ரஜ.

-

4

-

ச.

நக.

7

-

-

-

8

ரஜ.

நக.

-

12

-

-

ச.

அளவ

2.00

2.25

1.00

பமஜதத பஜப அளவ

பசவ. ச. சக.

ல.

நக.
சந.வப.ச

னன.

பத.களன.

ரஜ. பசவ. சக.

ல.

வப.ரஜ.

சனன.ச.சந.களன.

பத.நக.

ரஜ. பசவ.க

ளன.

சக.

ச.

ல.நக.சந.வப.

சனன.

பத.

பசவ. சக.நக.

ல.வப.ரஜ.சந.சனன.

பத.

ச.களன.

சந.பசவ.

பத.

வப.சனன.

ல.சக.

ச.களன.

ரஜ.நக.

தநரககஜணம சபதஜமசம தசஜமசம

தவஜதசஜமசம

\

நஷஜடமசம

\ \

\ \
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சபதவரகக படடயல

1*வ தட 2*நஹஜ 3*தநரககஜணம 7*சபதஜமசம 9*நவஜமசம10*தசஜமசம 12*தவஜதசஜமசம 16*நஷஜடமசம 

30*தகரசஜசம

ககரகம

லகககனம

சரயன

சநதகரன

பசவவஜய

பதன,

வபயஜஙன

சகககரன,

சனன

ரஜக,

நகத

களனகன

வ தட.1

1-பசவ.

10-சனன.

7-சக.

9-வப.

11-சனன.

11-சனன.

11-சனன.

3-பத.

8-பசவ.

2-சக.

3-பத.

நஹஜ.2

சந.

ச.

ச.

ச.

ச.

சந.

ச.

சந.

சந.

சந.

சந.

தநரகக.3

5-ச.

2-சக.

7-சக.

1-பசவ.

11-சனன.

7-சக.

3-பத.

7-சக.

12-வப.

6-பத.

11-சனன.

சபதஜ.7

4-சந.

8-பசவ.

8-பசவ.

12-வப.

11-சனன.

5-ச.

1-பசவ.

7-சக.

5-ச.

11-சனன.

9-வப.

நவஜம9

6-பத.

3-பத.

9-வப.

5-ச.

7-சக.

2-சக.

10-சனன.

12-வப.

8-பசவ.

2-சக.

3-பத.

தசஜம.10

6-பத.

12-வப.

9-வப.

1-பசவ.

11-சனன.

7-சக.

2-சக.

9-வப.

8-பசவ.

2-சக.

12-வப.

தவஜத.12

7-சக.

5-ச.

9-வப.

2-சக.

11-சனன.

9-வப.

3-பத.

10-சனன.

1-பசவ.

7-சக.

2-சக.

நஷஜ16

10-சனன.

11-சனன.

4-சந.

4-சந.

5-ச.

6-பத.

10-சனன.

7-சக.

12-வப.

12-வப.

11-சனன.

தகர30

வப.

வப.

சனன.

வப.

பசவ.

சக.

வப.

பத.

வப.

வப.

சக.

அஷடவரகம

3 0 5

8

4

4425

6

3

4

சரய

ன 48

5 4 4

2

7

4554

3

4

2 3 1 5

4

1

4226

5

2

4 4 4 5

6

2

6346

6

4

4

4 4 4

5

5

4665

3

5

5 5 4 5

2

5

4666

2

5

2 4 1 2

5

3

3444

5

3

1

சநதகர

ன 49

பசவ

வஜய 

39

வபயஜ

ஙன 56

சகககர

ன, 52

சனன 39

ஆக 337

28 18 30

32

27

293029
36

30

26

22

பதன, 

54

இரஜசக

சரயன

சநதகரன

பசவவஜய

பதன,

வபயஜஙன

சகககரன,

சனன

ஆக

நமஷ.

3

5

3

4

4

5

4

28

ரஷப.

0

4

1

4

4

4

1

18

மகத.

5

4

5

5

4

5

2

30

கடக.

8

2

4

6

5

2

5

32

சகமம.

4

7

1

2

5

5

3

27

கனனன

4

4

4

6

4

4

3

29

தலஜ.

4

5

2

3

6

6

4

30

வபரச.

2

5

2

4

6

6

4

29

தனச

5

4

6

6

5

6

4

36

மகரம

6

3

5

6

3

2

5

30

கமப.

3

4

2

4

5

5

3

26

மமன

4

2

4

4

5

2

1

22
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பலனகள

சபஜவ கணம

 எமதயம பசயலபடததம தகறமம உணட.  இயறமகயஜகநவ எநதககஜரயமம ககரமபபட ஒழஙகஜகவம 

அஙகஜகவம பசயலபடதத வபரபபமளளவர.  இநத பணபகள உஙகளனடம நகமறய வளரநதகரபபதஜல 

நணககமஜக கஜரயஙகமள பஜரபபதஜல அதகக சநதரபபஙகமள இஙகக நநரடம.

 உணரசசகவசபபடபவர.  தஜரஜளமனம பகஜணடவர.  யஜநரனம கஷடபபடபவரகமளக கணடஜல 

உதவபககரம நதடடத தயஙக மஜடடரகள.

 பபறவபததமலமமப பணப உளளவர.  உயரநத உளளம உளளவர.  அநஜவசகயமஜக கவமலபபடமஜடடரகள.

 சகநதகதத நகதஜனமஜக பசயலபடவ தரகள.  ஒர கஜரயதமத பசயலபடததக பவறறககமள அமடய வபரபபம 

உணட.  இதனஜல உஙகளத மனம ஒர நகமலயபல இரககஜத.  உஙகளத பவறறககளனல பபரமம 

பகஜளவ தரகள.

வஜழகமகயபல பவறறகயம, ஸநநதஜ?மம

 சசகககரததகல அதகக அளவ எதகரபஜரபபதஜல அதகக உணரசசகவசபபடவ தரகள.  எககஜரயதமதயம 

உரபபடயஜக பசயய மடயஜத.  வஜழகமகயபன பபறபகதகயபல ஒறமறத தமலவலகயஜல 

பஜதகககபபடவ தரகள.  நயஜகஜ நபஜனற பசயல மன ஒழககததஜல இமத சர பசயயலஜம.

வஜழகமகயபன வபதம

 ஒவபவஜர பவறறகககம பபன ஒரவன அலலத ஒரததக உணட.  உனனமடய கணவன அலலத 

மமனவப இதறக தணட நகஜலஜக இரபபஜர.

பதஜழகல

 உனககத தரபபடட பபஜறபபகமள மழ மசசடன அலடசகயபபடததஜமல எடததக பகஜளவஜய.  

இதனஜல அதகக பபஜறபபகள தரபபடலஜம.

நவமல வபவரம

 வபரவமரயஜளரஜக, பததகரகமகயஜளரஜக, ஊரசறறம வபறபமனயஜளரஜக இரககலஜம.  நதஙகள உஙகளகக 

எஜமஜனனஜக இரககம பதஜழகல வபரபபம உணட.

ஆநரஜகககயம (உடல நலம)

 தகடமஜன உடலமமபப ஆயள கமடசகவமர நபஜதமஜன பலம இரககம.  நதகபபயபறசக பசயய நவணடம.  

அளவகக மமறகனஜல சவஜச நநஜய ஏறபடம.  45 வயதகறகபபபன வஜதம, இடபப பபடபப உணடஜகம.  

அடககட பவளனககஜறறகல படபபதஜல ஏறபடம.

பபஜழத நபஜகக

 வஜசகததல, வரணம பசதல, நஜடகம நபஜனற பசயலகள உஙகளகக ஊககம தரம.  சகல சமயஙகளனல 

பகதக மஜரககததகலம ஈடபடம.  வபமஜனம, கபபல, ரயபல மலம நபஜககவரததகல உறசஜகம.  நடபபள 

படனனனஸ, நகரம நபஜனற வபமளயஜடடககளனல ஆரவம உணட.

தகரமணமம, கஜதலம

 கஜதல வயபபடமஜடடரகள.  கஜதல கடதம எழத மஜடடரகள.  நணபரஜக பஙகக கலயஜணம பசயத 

பகஜளவ தரகள.  வஜழ நஜள இனபமஜன வஜழகமகமய அமமததக பகஜளவ தரகள.

நகதக (பசலவ நகமல)

 பண வபஷயததகல அதகரஷடம உஙகள பககம பகடடஜன ஆடமபர வஜழகமகயபல உனத எணணம 

ஈடபடம.  பபரய பவறறகமய சநதகககப பபறநதவன. ஒர பபரய பதஜழகல அதகபரஜகலஜம.  பண 

வபஷயததகல அதகக அதகரஷடம உளளவன.  பவகமதககள பசஜததககள நசரம.  வஜழகமகததமணவரடன 

(தமணவப) அதகரஷடமஜக வஜழநவஜம.  கலயஜணம மலம பணம நசரலஜம.  நகசசயமஜக பசலவநதர 

ஆவ தரகள.
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மனனறகவபபப அனற "நஜட"

1.15 ஸடஜர மனனறகவபபப: அவரகளனன பபறநத நடசததகரமஜக Svati யஜர பபஜதவஜக பபனவரம பணபகள 

இரகக நவணடம. மதல மதலகல நத தகறமபட நபசம ஒர சகறநத வசதக பகஜணடரகககறதரகள. நதஙகள 

மறறவரகள அதகரபதகமய ஏறபடததம வமகயபல நடநத இரககலஜம. உஙகளமடய இநத 

மககழசசககரமஜனதஜக இலவச இயறமக பரஸபர நமபபகமகமய அடபபமடயஜக பவறறககரமஜன பரஸபர 

பரமஜறறஙகள ஒர மகக அததகயஜவசகய பபஜரடகளனன ஆககறத. நதஙகள நனறஜக பதரயம ஏமழகளகக 

உதவ உஙகள ஆயததமஜயபரததல இமணநத ஒர நலல நடதமத மறறம கடவள ஒர வலவஜன 

நமபபகமக பகஜணடரகககனறன. உஙகள வசம பசலவம உஙகள கடன உமழபபஜல பழஙகள உளளன. 

நதஙகள இபபட யஜர அமனதத ஆணகள, கவரசசகககரய மமய பபஜரளஜக அமமநத இரககம. உஙகள 

பதஜணட உஙகளகக நலல மகனகள ஆசசரவஜதம இரககலஜம.நதஙகள அமனதத வபவகஜரஙகளனலம 

இரணடஜவத நகமனதநதன வபட மறறம நபஜனற ஒனறஜக இநத மனனதன அலலத பபண வரககறத எபபட 

வஜரயஜக உணரவபலமல ஒர சகதக பகஜணடரகககறதரகள. 

 நதஙகள உணவ ஒர பலவ தனம மறறம கறகபபஜக ஃமபன ஆரடஸ மறறம நதஙகள கமல ஒர பபரய 

அககமறயம இநத பபளஸ பளளனகள இரநதம சகல கமல பசயலபஜட அலலத தகடடஙகமள கணகஜணபகக 

இரககலஜம. நதஙகள இயறமக introspective (அதஜவத, உளள உஙகமள மமறகக மயறசக) உஙகள 

பதஜமடயபல ஒர கறபப மசசம இரககலஜம இரகககறதரகள. 

 பபறநத ஆணட, மறறம மனறஜவத நத சவஜச பபரசசமனகள பஜதகககபபடட இரககம, அலலத 

பபரயமமம அலலத நதமவககம அதககமஜன சட இநத நபஜனற நநஜயகள மலம நஜனகஜவத நத 

பஜதகககலஜம. ஏழ quadrupeds உளள சகககல மறறம 25 நதஙகள ஆண மலம பதஜலமல மறறம 26 

வபஷதமத சகல எதகர உனகக பகஜடககபபடட இரககலஜம பசயலகழகக. 35 மணபகக நதஙகள வபலஙககள 

மறறம 46 மணபகக அரச தணடமன மறறம 40 சகல பநரககடமய எதகரபகஜளள நவணடம, கசல வஜதம 

உஙகள அட soles தஜககம மறறம 54 மணபகக, இஙநக மறறம அஙநக வ தககம இரககம 64 மணபகக நத 

வயபற வலக மறறம பபற அனபவம நவணடம தகககரமஜன உணரவகமள, வறமம மறறம வறமம. 

தவபரகக அலலத அத நபஜனற நசஜக அனபவஙகமள இரநத தபபபககம பபஜரடட நதஙகள நலலமதயம, 

பபரஜரததமன நநரம அரபபணபதத மடவ மனகடடநய நடவடகமக எடகக, மறறம வழகபஜட மறறம 

இரஜசக கடமமகமள பசயத மயறசககமள பசயயலஜம. இநத நடவடகமககள தவபர நதஙகள உணவ 

பகஜடதத, பதஜணட நடவடகமககள நதஙகநள ஈடபடம, ஏமழகளகக தணப மதலகயன,, தரமம நபஜனற 

பசயலகமள நதஙகள வஜழகமகயபல சநதகககம வஜயபப உளளத கஷடஙகமள சநதககக உதவபயம.

உஙகள பபறநத Svati மதல பகதக நபஜத இரநத நதஙகள பபஜய பசஜலல அலலத falsify இலமல மடயம 

உயரம நகமல ல இரநதத. எனநவ நதஙகள மறறவரகளகக கரமண பகஜணட அறகவ நபர மஜறககறதரகள 

மறறம ஒர நலல தனமமமய பபறறகரககவபலமல.இநத பபளஸ பளளனகள தகதகயபனஜல நதஙகள கணவர 

`கள பககததகல இரநத பசலவம ககமடககம பபரபலமஜன ஆககவபடவ தரகள. நதஙகள சகவபப கணகளஜல 

அழகஜக இரகககறதரகள.

2. தகதக மனனறகவபபப: நதஙகள ககரஷணபகம ஏழஜவத நஜள (ஸபதமக) நபஜத பபறநத, சஜததகயம நதஙகள 

சகஜதஜர சறற பலவ தனமஜக இரககம, தளளபட மடயஜத. உஙகள நபசச உறதகயஜன, கடமமயஜன மறறம 

உறதகயஜன மமறயபல உஙகள தனமமமய நலல தரம கமறயம. எனநவ நதஙகள இதகல உஙகள பபறநத 

ககரஷணபகம எனபதஜல உஙகள பகடட கணஙகள எனற கமறவஜக நபஜறறததகக கணஙகள வலவஜன 

பலமஜனதஜக இரககம கட பபனனர, நதஙகள மககவம நலலத அலல, சகல நணபரகள நவணடம 

உணமமயபல பரசசலககக.

3. கரணம மனனறகவபபப: உஙகள கரணம VISHTI (நகவலமஜன, தஜழநத) பபறபப மடவ எனபதஜல அத 

கடமமயஜன கடடபபஜட உஙகள நகஜபதமத மவதத எபநபஜதம நலலத. இத ஏபனனனல உஙகள பரஜடட 

சமபஜதககக உஙகள வழகயபல தமடகள உளளன எனற உஙகள மமத நகஜபம இயறமகயபன உளளத. எனநவ 

நதஙகள கட ஒர கலகயஜள நபஜனற அதகக சமமகமள ஏறறக பசலலம எநத உடல உமழபப, அதஜவத, 

பசயத உஙகள வஜழகமக வஜழ பகஜணடரகககறதரகள.

4. நகதய நயஜகம மனனறகவபபப: நதஙகள ஒர நலல வடவ உடல பகஜணட கணடபபடகக எநத சநநதகமம 

இலமல SHULA நயஜகஜ (ஸபபயர) கசழ பபறநத அதகரஷடம இரபபத. நமலம நதஙகள உஙகள பசஜநத 

சணமடயபடம கணம பறறக எசசரகமகயஜக இரகக நவணடம, மறறம நதஙகள இநத பலவ தனம மகபபறற 

மயறசக நதஙகள பவறறககரமஜக இரகக மடயம பணககஜரர பகஜடதத வரககனறன.

5. வஜர மனனறகவபபப: உஙகள பபறநத நஜள ஞஜயபறறகககழமம வரககறத எனபதஜல, நதஙகள பததகசஜலக 
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மறறம பணககஜரனஜக வஜயபப உளளத. இத உஙகள உள இரபபத தய எனற கரதபபடககறத உளளத. 

பபறநத நதஙகள ஏறகனநவ சகல அறகவககரமம வஜஙககயத நவணடம. எனநவ, 

ஏறமகம மனனறகவபபப: நமஷம 

 இநதகய நஜஜதகடம பரநதபகஜளளபபடடதஜன அணட அமமபபபன மதல Rasi (இரஜசக) நமஷம Rasi உளளத. 

அத உஙகள Rasi இரநதஜல, அமத நதஙகள ஒர நதபனஜழக நபர மறறம மகனககக நபசககற வபஷயஙகள 

இலலஜமல நநரஜக அநத கதஜபஜததகரம ஒர கணவபயலப உடன பவடகமறற நபர எனற உறதகயஜக 

பசஜலல மடயஜத. நதஙகள தகறநத மனநகமலயபல இரகககறதரகள மறறம பபஜழதநபஜகக எனற கமல 

மறறம மககவம பபடககம ஒர கறகபபபடததகக வடட நலல பபஜத அறகவ நவணடம. நதஙகள டஜன `T 

கணமடததனமஜக மறறவரகள கரததககமள நமபபகமக எனறஜலம, நதஙகள நடப வமர மவததகரநத தன 

உயர நகமல தறநத கசழ நகமலகக மனமவநத வஜ இரககலஜம. நதஙகள உஙகள இதயம மறறம ஆனமஜ 

மவதத, இதகல நதஙகள நமறபகஜளள நவணடம எநத நவமல, சஜதககக அலலத மககவம தகரபதககரமஜக 

மடகக நம உளநள நதஙகள உணமமயபநலநய அககமற நபரகள எமதயம பசயய தயஜரஜக இரபபபரகள. 

எனன தயரததகன நதஙகள இரககலஜம கஜடசககக அலலத மறறவரகளகக பதரய மடயஜத. 

 நதஙகள யஜரககம கசழ நவமல பசயய தயஜரஜக இலமல எனறஜலம, நதஙகள எணணம நமடமமற 

ஆகலஜம மறறம உஙகள பபஜறபப பணபகமள மடகக பல சகககலகள மறறம மகததகல வபமளவகமள 

அனபவபகக இரககலஜம. நபஜனற பணபகமள மததகயபல அத யஜமரயம அலலத ஒர அதககஜரம நத தனத / 

தனத பசலவஜகமக பசலதத மயறசகததஜல, சகறபஙகள, பளளனவபவரஙகள, சகமலகள நபஜனறமவ 

தயஜரததல உளளனடட கமல மகதபதஜழகல வஜயபப இரகககறத, நதஙகள அமத தடகக நம மறறம சகல 

நநரஙகளனல நத நதஜறகடதத அளவகக நபஜகலஜம அநத சரவஜதககஜர பமடகள. நதஙகள நதஜலவபமய மறறம 

தயரததகன அநத நபஜல வஜழகமகயபல சநநதஜஷமஜக மஜநகலஙகளனல எழசசக நகமனகக கடம. உஙகள பழக 

வஜஙகம பஜஙகளள எணணஙகள மறறம உஙகள கசபபஜன அனபவஙகள பல எதகரபஜரஜத மடவகமள 

பகஜணட மறறம கடவள ககரமபயஜல தவபரககபபட மடயம மககவம பரதஜபகரமஜன நகமலயபல நதஙகள 

மமன இரககலஜம. உஙகள தவபபபம ததவபரம கடவள `கள இரககம கமறகக மடயம 

. நதஙகள மககவம நலல உணவ ஆரவமஜக ஆனஜல ஒளன உணவ பகஜணட சமரசம பசயயம. நதஙகள சடஜன 

உணவ, மறறம கஜயகறககள, பவணபணய, சசஸ, மறறம நடல நபஜனற பசரமஜனததகறகம நநரம இத 

உணவ பபஜரள தவபரகக மயறசககககறதரகள. நதஙகள பஜனஙகள மறறம நதர பலநவற கடகக இரககலஜம 

எனற நதஙகள வபரமபபனஜல, நதஙகள மறறவரகளகக நதஙகள இனனம நகரவ வறபறததவபலமல எனறஜல, 

அவறமற ஏறறகபகஜளள மடயஜத. 

 நதஙகள பபணகள எனற ஒர நபர இரகககறதரகள அவரகமள தயவ பசயத அவரகமள எதவம தயஜரஜக 

உளளன; இதனஜல உஙகள தகரமணம வஜழகமகயபல பல வபரமபததகஜத வபஷயஙகள வஜயபப இரககம. 

நத தகரமணததகறக மனப நஜஜதகடர ஆநலஜசககக மறறம நடசததகரஙகள இமடநய நலல உடனபஜட ஒர 

கடட நகஜரலஜம. நதஙகள பபணகள தயவ பசயத வபஷயஙகமள பசயயலஜம எனற நதஙகள சதநதகரம 

அனபவபககம பபணகள நபஜல இரககம. ஆனஜல நதஙகள பபணகளனன மனதகல படதத தஙகள 

எணணஙகமள பரததக பசயய மயறசக பசயய மயறசககககறதரகள. யஜநரஜ ஒர சகறறகனப இயலபபன மககநத 

பபணகள ஆவலளள மறறம நதஙகள கறகபபபடம அத எநத மகமகபபடததல உளளத. 

 இத நதஙகள அநத எதகரஜக கஜகக நவணடம எனற நதஙகள தமலயபல சகல நநஜயஜல தஜககபபடட 

இரககலஜம எனற பதரககறத. நதஙகள மனனத தனபஙகள கணணஜட மறறம கஜடசககமள தவபரகக, இதனஜல 

நதஙகள மன பலவ தனம அலலத அதகல இரநத தபபபகக மடயஜத இத நனறஜக உளளத. நதஙகள பல 

பகஜரகள மறறம பமரயழறசக எதகரஜக மனபனசசரகமகயஜக அமத நனறஜக உளளத. நதஙகள நபஜமத 

கடகக எடதத பழககம வடவம எனறஜல அத தடதத நகறததவத மககவம கடனம இரகக நவணடம. 

 சஜதகமஜன அமவ இரணடஜமபடசமஜனதஜககககறத நமஷம, ரஷபம, பறறநநஜய, லகநயஜ, தலஜம மறறம 

வபரசசககம உளளன. 

 வஜரம உஙகள நலல நஜடகள ஞஜயபற உளளன, தகஙகள, பசவவஜய, வபயஜழகககழமம மறறம 

பவளளனகககழமமகளனல (இலமல பதன மறறம சனனகககழமமகளனல).
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தமசயம, அபகஜரமம

17 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள ,தமச:ரஜக, 02-02-1975 to 29-11-1992

     நமல அதககஜரகளனடமகரநத பயம, தத, தகரடன பயம, மகனஜல கஷடம, மன நநஜய, உறவபனர இஙபப, 

பகஜடமமககஜரரகளனனஜல தஜககதல, பபரய வதநதககள, இடமஜறறம, பபன வபமளவ, கஜல இஙபப, 

மனநனறறததகறக தமட.2 வரஷம 6 மஜதம 7 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:ரஜக, 02-02-1975 to 11-08-1977

      மமனவப, பரஷன கஷடம, பண நஷடம, நகஜரட நடவடகமக, உறசஜகக கமறவ.

4 வரஷம 11 மஜதம 0 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:வபயஜஙன, 11-08-1977 to 05-01-1980

      ஆநரஜகய நகமல, வபநரஜதககள அழகவ, நலலவரகளடன நசரகமக, பசழகபப, மகன பபறபப, கலயஜணம, 

பவறறக.

7 வரஷம 9 மஜதம 6 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:சனன, 05-01-1980 to 11-11-1982

      உடல நலககமறவ, வ தடமட வபடட பவளனநய தஙகதல, உறவபனரகள சகவ தனம, மமனவப பரஷன 

தகரஜற, சணமட, பபதத நநஜய.

10 வரஷம 3 மஜதம 26 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:பதன, 11-11-1982 to 30-05-1985

      உறவபனரகள பபரயமஜயபரததல, இலஜபம, பசலவம, பதவப உயரவ, இலலற வழககளனலம 

மனநனறறம.

11 வரஷம 4 மஜதம 13 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:நகத, 30-05-1985 to 18-06-1986

      வபநரஜதககளனன தஜககதல, உறவபனரகள மன நவறபஜட, மகன இஙபப, பசஜதத நஜசம, தகரடட பயம.

14 வரஷம 4 மஜதம 13 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:சகககரன, 18-06-1986 to 17-06-1989

      கலயஜணம, பசஜதத நசரததல, உறவபனர பவறபப, வஜத சமபநதபபடட நநஜய.

15 வரஷம 3 மஜதம 7 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:சரயன, 17-06-1989 to 12-05-1990

      வபநரஜதககள தஜககதல, கண நநஜய, பயணததகல பயம, வபட அபஜயம, கலயஜணம, மகன பபறபப, தரம 

சகநதமன.

16 வரஷம 9 மஜதம 6 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:சநதகரன, 12-05-1990 to 11-11-1991

      அநநக வபத கஷடஙகள, மன வரததம, வபவசஜயததகல நஷடம, பண நஷடம,  பபளமளகளஜல 

மனககஷடம.

17 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:ரஜக - அபகஜரம:பசவவஜய, 11-11-1991 to 29-11-1992

      இடம, பதவப மஜறறம, மனவரததம, சகவ தனம, இறபப, பபரவஜல வரததம, பயபர    வபமளசசலகல 

நஷடம, பண நஷடம, பவபபததகனஜல வபயஜதக.

33 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள, தமச:வபயஜஙன, 29-11-1992 to 29-11-2008

     தரமம பசயதல, நலல மககமள பபறதல, உயர அதககஜரகளனன நனமதகபப பபறதல,   கடமபததகல 

சநநதஜஷம, எலலஜ ஆமசகளம நகமறநவறதல.

19 வரஷம 11 மஜதம 13 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 29-11-1992 to 17-01-1995

      எலலஜ வமகயபலம பசழகபப, கலவபயபல பவறறக மரயஜமத, பவகமஜனம,  பபஜதவஜக நலல கஜலம.

22 வரஷம 5 மஜதம 26 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:சனன, 17-01-1995 to 30-07-1997

      பகடடவரகள சகவஜசம, மத அரநத வபரபபம, பதஜழகலகல தஜழவ, பண  நஷடம.

24 வரஷம 9 மஜதம 1 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:பதன, 30-07-1997 to 05-11-1999

      ஸததரகள, நணபரகள மலம கறறசசஜடட ஏறபடதல, பதஜழகல, படபப மலம பணம நதமவபபடதல.

25 வரஷம 8 மஜதம 7 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:நகத, 05-11-1999 to 11-10-2000

      உடல நலககமறவ, சகவ தனம, மன அமமதக இனமம, கஙபபம, கடமபததகல உறவபனர சஜவ, அநத 

சமயம பண வரவ, நகஜவபலகளககச பசலலதல.

28 வரஷம 4 மஜதம 8 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:சகககரன, 11-10-2000 to 12-06-2003

      பண வரவ, கடமபததகல சகம, வ தடடத நதமவகமள நசகரததல.

29 வரஷம 1 மஜதம 26 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:சரயன, 12-06-2003 to 30-03-2004

      நலலத. பகழ, வரமஜனம, பசழகபப, பதவபயபல அதககஜரம, வஜகனஙகளனலகரநத வரமஜனம.

30 வரஷம 5 மஜதம 26 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:சநதகரன, 30-03-2004 to 30-07-2005

      நலலத.  நலல பலனகள.

31 வரஷம 5 மஜதம 1 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:பசவவஜய, 30-07-2005 to 06-07-2006

      உறவபனரகள உறசஜகம, பகழ, பபஜதநல ஊககம, பசஜதத வரமஜனம, பதவப உயரவ, இதனடன கண 

நநஜய, நவமலயபல தமட ஏறபடலஜம.
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33 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள, தமச:வபயஜஙன - அபகஜரம:ரஜக, 06-07-2006 to 29-11-2008

      மனககஷடம, தனபபபடதல, உறவபனர மரணம, பண நஷடம, நகஜரட  நடவடகமக.

52 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சனன, 29-11-2008 to 29-11-2027

     வஜத சமபநதபபடட நநஜய கடமபததஜமர தஜககம.  வபவசஜயப பயபர நஷடம, மறறவரகநளஜட தகரஜற, 

தரககம, பபரவபனஜல நவற இடஙகளனல வஜழதல, எதகரபஜரஜத  பண நஷடம, மன அமமதக இஙததல.

36 வரஷம 9 மஜதம 28 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:சனன, 29-11-2008 to 03-12-2011

      மறற இனததவரகளனடமகரநத பண வரவ, வபவசஜய வரமஜனம, மனநனறறம, நகஜரட 

நடவடகமகயபல பவறறக.

39 வரஷம 6 மஜதம 7 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:பதன, 03-12-2011 to 12-08-2014

      அதகரஷடம, வசதக, பவறறக, நகஜரட வஙகக பவறறக

40 வரஷம 7 மஜதம 16 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:நகத, 12-08-2014 to 21-09-2015

      தகரடர பயம, பநரபப பயம, வபநரஜதககளஜல ஆபதத, கடமபததகல வரததம, பஜஙஜன வ தடடறகச 

பசலலதல, பஜமபபன வபஷததகனஜல பயம.

43 வரஷம 9 மஜதம 16 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:சகககரன, 21-09-2015 to 20-11-2018

      நலல வசதக, பத வ தட கடடதல, பண வரவ, பகஜர, வபயஜபஜர நடவடகமக இலகககய ஈடபஜட.

44 வரஷம 8 மஜதம 29 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:சரயன, 20-11-2018 to 02-11-2019

      வபநரஜதககள பயம, மகன பபரதல, கண நநஜய, வயபறறவலக, பண நஷடம, நவமலயபல 

உறசஜகமகனமம.

46 வரஷம 3 மஜதம 29 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:சநதகரன, 02-11-2019 to 03-06-2021

      நமஜசமஜன கஜலம.  மரணததகறக ஈடஜன கஷடஙகள.

47 வரஷம 5 மஜதம 7 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:பசவவஜய, 03-06-2021 to 12-07-2022

      இடமஜறறம, கண நநஜய, மறற கஷடஙகள, பணம வர வஜயபபகள.

50 வரஷம 3 மஜதம 14 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:ரஜக, 12-07-2022 to 18-05-2025

      பவறபப, கஷடமஜன கஜலம, பண நஷடம, நதஜல நநஜயகள, கமடசகயபல பணம வர வஜயபப.

52 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சனன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 18-05-2025 to 29-11-2027

      கடமபததகல மன அமமதக, கஙநமதகள நலம, பண வரவ, கமடசகயபல நமஜசமஜன கஜலம, கலயஜண 

கஜரயஙகள நடககம.

69 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள, தமச:பதன, 29-11-2027 to 29-11-2044

     உறவபனர தகரமபப நசரவஜரகள, வசதககள கடம,  சஜனநறஜரகள பகழவஜரகள, கசரததக, ஆசகரயரகள, 

பபரநயஜரகள ஆசககள, மறறவரகளகக உதவப பசயதல கடமபததகல பகழ, பசலவம, பசழகபப உணடஜகம.க, 

மகன பபறபப, பபரம பகழ, உயர பதவப, இததடன சகவ தனம நபஜனற பகடட பலனகள.

55 வரஷம 2 மஜதம 22 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:பதன, 29-11-2027 to 27-04-2030

      வலலநரகளடன பதஜடரப, பண வரவ, அறகவ பவளனபபடதல, பகழ, கலயஜண நடவடகமககளனல 

பபஜறபப.

56 வரஷம 2 மஜதம 19 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:நகத, 27-04-2030 to 24-04-2031

      நகத சணமட, மனசநசஜரவ, பசஜதத நஷடம.

59 வரஷம 0 மஜதம 19 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:சகககரன, 24-04-2031 to 22-02-2034

      நறபசயலகள, கலயஜணம நடததல, நலல மனனதரகள பதஜடரப, நலல கஜரயஙகள  நடககம.

59 வரஷம 10 மஜதம 25 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:சரயன, 22-02-2034 to 29-12-2034

      பவகமதககள பபறதல, வஜகன நசரகமக, பண வரவ, நலல பதவப, பதவப உயரவ.

61 வரஷம 3 மஜதம 25 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:சநதகரன, 29-12-2034 to 30-05-2036

      உடல நநஜயகள

62 வரஷம 3 மஜதம 22 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:பசவவஜய, 30-05-2036 to 27-05-2037

      கண நநஜய, வரததம, பதவப மஜறறம, பதயவ தக பசயலபஜடகளனனஜல நலல பகழ, பணவரவ ககடடம.

64 வரஷம 10 மஜதம 10 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:ரஜக, 27-05-2037 to 14-12-2039

      பண இஙபப, வபயஜபஜரததகல நஷடம மஙகதல, பநரபப பயம, அநத சமயம கலவபயபல நறபயன, 

பணவரவ ஏறபடம.

67 வரஷம 1 மஜதம 16 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 14-12-2039 to 21-03-2042
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      நநஜயபலகரநத வபடதமல, வபநரஜதகமய பவறறக பகஜளளதல, நலல மயறசககளனல   பவறறக, மகனனன 

வபவஜஹம, பண வரவ.

69 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:பதன - அபகஜரம:சனன, 21-03-2042 to 29-11-2044

      பண நஷடம, வஜத சமபநதமஜன நநஜய.

76 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:நகத, 29-11-2044 to 29-11-2051

     நகதவபன கஜலததகல வபநரஜதககள பயம, தகரடர பயம, ஆயதஙகளஜல கஜயம, பவளளததகனஜல நநஜய 

உணடஜகலஜம.  ததயபனஜல பயம, ஆதஜரமகலலஜத வதநதககள,  ஊமரவபடட நஜடமட வபடட ஓடலஜம.

70 வரஷம 2 மஜதம 23 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:நகத, 29-11-2044 to 27-04-2045

     கஙநமதகள, மமனவப, பரஷன இவரகளடன கஷடம. நமஜசமஜன வதநதககள, சகவ தனம, வபநரஜதக 

பயம, தஙகம, பணம பதஜமலதல, நகஜரட வபவகஜரஙகள, மரணதமதப நபஜல மரணதமத பநரஙகககடய 

அபஜயஙகள.

71 வரஷம 4 மஜதம 23 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:சகககரன, 27-04-2045 to 27-06-2046

      மமனவப, பரஷன, கஙநமதகள சகவ தனம, கடமபச சணமடகள, உறவபனர இஙபப, சகரன 

பஜரமவயபல பபண கஙநமத பபறககலஜம.

71 வரஷம 8 மஜதம 29 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:சரயன, 27-06-2046 to 02-11-2046

      மனம உடல நலம நகட, பசயலகளனல தமட, பவளன நஜடடல வசகததல, பவளனயபல தஙகவதஜல 

நனமம.

72 வரஷம 3 மஜதம 29 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:சநதகரன, 02-11-2046 to 03-06-2047

      மமனவப, கஙநமதகள கஷடஙகள அனபவபததல, மகன பபரநத பசலலதல, மன நவதமன, பண 

வரவ, அதகக பசலவபனஙகள.

72 வரஷம 8 மஜதம 26 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:பசவவஜய, 03-06-2047 to 30-10-2047

      பரஷன மமனவப அலலத கஙநமதகள அழகவ, உறவபனரகளடன சணமட, நமலஅதககஜரகள நகஜபம, 

சகவ தனம.

73 வரஷம 9 மஜதம 13 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:ரஜக, 30-10-2047 to 17-11-2048

      சடடபபபரசசகமன, பபஜரடகள பதஜமலதல, தகரடடப பயம, வரததம, பஜமபகளஜல பயம.

74 வரஷம 8 மஜதம 19 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:வபயஜஙன, 17-11-2048 to 24-10-2049

      நலல மகள பபறபப, பபஜரடகள வரவ, பகழ மரயஜமத, பசஜதத நசரகமக, உயர தககஜரகளனன ஆதரவ, 

ஆபபஸகல உயர பதவப.

75 வரஷம 9 மஜதம 28 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:சனன, 24-10-2049 to 03-12-2050

      உறவபனரகளடன சசசரவ, மனபநபஜரடடஙகள, பணம இஙபப, அயல நஜடடப பயணம.

76 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:நகத - அபகஜரம:பதன, 03-12-2050 to 29-11-2051

      உறவபனர சநதகபப, மகன பபறபப, நமல அதககஜரகள ஆதரவ, கலவபயபனஜல பயன, அறகவஜளனகள 

அஙகசகரபப.

96 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன, 29-11-2051 to 29-11-2071

      நலல வஜகனஙகள பபறதல, கடமப சகறறகனப சகம, பசஜதத நமக வரவ, வபவஜஹ கஜரயஙகள 

நடககம.

80 வரஷம 1 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:சகககரன, 29-11-2051 to 30-03-2055

      பரஷன மமனவப நலஉறவ, பண வரவ, பகழ, வ தட கடடதல, நகமறய வரமஜனம, ஆமட ஆபரணம 

நசரகமக.

81 வரஷம 1 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:சரயன, 30-03-2055 to 30-03-2056

      தமலவலக, வயபறறவலக, கண நநஜய, தகபபனஜர அலலத தகபபனஜரன உறவனனரகளகக ஆபதத.

82 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:சநதகரன, 30-03-2056 to 28-11-2057

      வஜத பபதத நநஜயகள, பலவலக, கண நநஜய நபஜனற நமஜசமஜன பலனகளடன ஊககம பண வரவகளம 

நசரதல.

83 வரஷம 11 மஜதம 24 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:பசவவஜய, 28-11-2057 to 29-01-2059

       கடமப சணமடகள, வபவசஜய பயபரகள நஜசம, பகடட வபமளவகள, மன    அமமதக கமறதல, 

இததடன நலல பலனகளடன கலநத வரம.

86 வரஷம 11 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:ரஜக, 29-01-2059 to 28-01-2062
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      பபஜரடகள, உறவபனரகளகக வபரநத, மகன பபறபப, நலல பலனகநளஜட பநரபப, தகரடட பயம, 

உறவபனரகள பஜயபலகல அமடபடதல நபஜனற பகடட பலனகள, கலவபயபல மனநனறறம.

89 வரஷம 7 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 28-01-2062 to 28-09-2064

       மத, தரம கஜரயஙகளனல ஈடபஜட, பபஜத வசதக கலஜசஜரம, நலல கலவப, கஙநமதகள, மமனவப, 

பரஷன நலம நபஜனற நறபலனகள.

92 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:சனன, 28-09-2064 to 29-11-2067

      வ தட, பணம, நகலம பபறதல (கஙநமத பரவம) பபரயவரகள ஆனஜல மடட ரக  பபண, ஆண உறவ.

95 வரஷம 7 மஜதம 24 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:பதன, 29-11-2067 to 29-09-2070

      வசதக, கலவபயபல பவறறக, பணம நசரகமக, மகன பபறபப, பபரம பகழ, உயர பதவப, இததடன 

சகவ தனம நபஜனற பகடட பலனகள.

96 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சகககரன - அபகஜரம:நகத, 29-09-2070 to 29-11-2071

      நகரநதரமஜன அமமதகயபனனம, பபரயஜணம, மறறவரகளஜல கஷடபபடததபபடலஜம, நமஜசமஜன பபணகள 

உறவ, இததடன உயர  நகமலகக மயறசக நபஜனறமவ கஜணபபடம.

102 வரஷம 9 மஜதம 26 நஜள, தமச:சரயன, 29-11-2071 to 29-11-2077

      சணமட சசசரவ, உறவபனரகள சகவ தனம, பயபர நஷடம, பண நஷடம அதககஜரகள நகஜபம, 

கடமபததகல நநஜய, ததயபனஜல தககபடதல நபஜனற கசபபஜன கஜரயஙகள  நடககம.

97 வரஷம 1 மஜதம 13 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:சரயன, 29-11-2071 to 18-03-2072

     பணம நசரகமக, அயல நஜடடப பயணம, வ தடடல மன அமமதக இலலஜமம

97 வரஷம 7 மஜதம 13 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:சநதகரன, 18-03-2072 to 16-09-2072

      அதகரஷடம, பணம நசரகமக, நலல மனனதரகநளஜட உறவ.

97 வரஷம 11 மஜதம 19 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:பசவவஜய, 16-09-2072 to 22-01-2073

      பணம நசரகமக, உயரதககஜரகள ஆதரவ நகரநதர உததகநயஜகம.

98 வரஷம 10 மஜதம 12 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:ரஜக, 22-01-2073 to 17-12-2073

      எதகரபஜரஜத மரண பயம, தஜஙக மடயஜத தமலவலக, பதவபயபல மஜறறம, வபநரஜதக பயம.

99 வரஷம 8 மஜதம 0 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 17-12-2073 to 05-10-2074

      எலலஜ இடஙகளனலம மரயஜமத, பண வரவ, தகரபதக, நலலவரகநளஜட பதஜடரப.

100 வரஷம 7 மஜதம 12 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:சனன, 05-10-2074 to 17-09-2075

      எலலஜ பசயலபஜடகளனலம நசஜமநபறகததனம, நகஜபம, நணபரகநளஜட எதகரபப, கஜரயஙகமள 

நகமறநவறறவதகல நதஜலவப.

101 வரஷம 5 மஜதம 19 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:பதன, 17-09-2075 to 23-07-2076

      வரததம, பண நஷடம.

101 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:நகத, 23-07-2076 to 28-11-2076

      கண நநஜய, மன உமளசசல, ஏமஜறறம.

102 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சரயன - அபகஜரம:சகககரன, 28-11-2076 to 29-11-2077

      பணம நசரதல, பதவபயபல உயரவ.

112 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன, 29-11-2077 to 29-11-2087

     மன சநநதஜஷம, ஆமசகள நகமறநவறதல நலல உணவ, மமனவப மககள, நமக நசரபப, உயரநத 

கறகள வரவ, வ தடட மமன வரவ.

103 வரஷம 7 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:சநதகரன, 29-11-2077 to 29-09-2078

      தஜயஜர, மமனவப அலலத பரஷன நலல அதகரஷடதமத வசதகமய தரவஜரகள

104 வரஷம 2 மஜதம 26 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:பசவவஜய, 29-09-2078 to 30-04-2079

       அநநக வபதமஜன சஙகடஙகள, வசதககள கமறதல, இஙபப, தவறஜன வதநதககளகக இமரயஜதல.

105 வரஷம 8 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:ரஜக, 30-04-2079 to 29-10-2080

      சகவ தனம, கஷடஙகள, வசதகககமறவ, பணம வபமரயமஜதல, மன வரததஙகள, இட மகனனலஜல 

அபஜயம, வபயஜதககளஜல பபடபப.

107 வரஷம 0 மஜதம 26 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:வபயஜஙன, 29-10-2080 to 28-02-2082

      மகக சஜதகமஜன சழநகமல, அதகரஷட வஜயபபகள, பவறறக மனநனறறம (எலலஜ வமகயபலம.

108 வரஷம 7 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:சனன, 28-02-2082 to 30-09-2083



Ramesh 13

      எலலஜ வபதமஜன வசதகககமறவகள, கஷடஙகள, மனசநசஜரவ, மரணம நபஜனற தகக சமபவஙகள.

110 வரஷம 0 மஜதம 26 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:பதன, 30-09-2083 to 28-02-2085

      மகக அதகரஷடமஜன கஜலம, கலவபயபல பவறறக, பண வரவ, பரஷன மமனவப வசதக, நலல பலனகள.

110 வரஷம 7 மஜதம 26 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:நகத, 28-02-2085 to 29-09-2085

      பபஜதவஜக உடல நலககமறவ, மன நவதமன, பண நஷடம நபஜனற தரதகரஷட சமபவஙகள.

112 வரஷம 3 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:சகககரன, 29-09-2085 to 31-05-2087

      பபஜதவஜக நலல சநநதஜஷமஜன கஜலம, பணவரவ, அதகரஷட வஜயபபகள, பதவபயபல உயரவ.

112 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:சநதகரன - அபகஜரம:சரயன, 31-05-2087 to 29-11-2087

     மகக நலல அதகரஷடமஜன சஜதகமஜன கஜலம, பண வரவ, அதகரஷட வஜயபபகள, பதவபயபல உயரவ.

119 வரஷம 9 மஜதம 25 நஜள, தமச:பசவவஜய, 29-11-2087 to 29-11-2094

     பகஜடமமயஜனச பசயலகள மலம பண வரவ, இரதத நநஜய, பபதத நநஜய, கஜயசசல தககமஜகலஜம, 

பகடடவரகள நசரகமக.

113 வரஷம 2 மஜதம 22 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:பசவவஜய, 29-11-2087 to 26-04-2088

      எலலஜ மயறசககள இமடயற, பவபபததகனஜல வபயஜதக.

114 வரஷம 3 மஜதம 10 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:ரஜக, 26-04-2088 to 15-05-2089

      அதகக கஷடஙகள, தரதகரஷடஙகள தரம கஜலம.

115 வரஷம 2 மஜதம 16 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:வபயஜஙன, 15-05-2089 to 21-04-2090

      மகக சஜதகமஜன கஜலம, அதகரஷடம தரம கஜலம.

116 வரஷம 3 மஜதம 25 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:சனன, 21-04-2090 to 30-05-2091

      வபநரஜதக, தகரடர பயம, வபயஜதக, பதவபயபல (இறககம) தஜழவ, பயபரகள நஜசம.

117 வரஷம 3 மஜதம 22 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:பதன, 30-05-2091 to 27-05-2092

      பண வரவ, வ தட வஜஙகதல, வ தட பதபபபததல அநத சமயம தரதகரஷடமஜன பயஙகள (மன நவதமன, 

வபநரஜதக தஜககதல)

117 வரஷம 8 மஜதம 18 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:நகத, 27-05-2092 to 23-10-2092

      வயபறறவலக மறறம இதர சகவ தனம.

118 வரஷம 10 மஜதம 18 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:சகககரன, 23-10-2092 to 23-12-2093

      பண வரவ, பதவப உயரவ, வபரமபபயவமர அமடதல.

119 வரஷம 2 மஜதம 25 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:சரயன, 23-12-2093 to 30-04-2094

      சணமட, வபயஜதக, நணபர, உறவபனர வபநரஜதம நபஜனற வபமளவகளடன வபவசஜயததகல பசழகபப, 

பதஜழகலகல உயரவ நபஜனற நலல பலனகளம உணட.

119 வரஷம 9 மஜதம 24 நஜள, தமச:பசவவஜய - அபகஜரம:சநதகரன, 30-04-2094 to 29-11-2094

       எலலஜ வமகயபலம பவறறக, கலயஜணம, கஙநமத பபறதல பசலவச பசழகபப நபஜனற நலல 

சமபவஙகள.
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Seven-half Saturn periods based on Moon`s Rasi.

0 வரஷம 7 மஜதம 16 நஜள, 20-09-1975Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

0 வரஷம 11 மஜதம 8 நஜள, 12-01-1976Saturn is in the 9th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

1 வரஷம 4 மஜதம 4 நஜள, 08-06-1976Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

2 வரஷம 9 மஜதம 21 நஜள, 24-11-1977Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

2 வரஷம 10 மஜதம 26 நஜள, 30-12-1977Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

3 வரஷம 5 மஜதம 24 நஜள, 29-07-1978Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

5 வரஷம 7 மஜதம 21 நஜள, 24-09-1980Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. 

(Dir). . . . .

7 வரஷம 10 மஜதம 0 நஜள, 04-12-1982Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

8 வரஷம 2 மஜதம 27 நஜள, 01-05-1983Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon, returned from the middle to the 

first segment.(Ret). . . . .

8 வரஷம 6 மஜதம 26 நஜள, 30-08-1983Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

10 வரஷம 9 மஜதம 18 நஜள, 21-11-1985Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

13 வரஷம 0 மஜதம 18 நஜள, 21-02-1988Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

13 வரஷம 3 மஜதம 30 நஜள, 03-06-1988Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. . . . 

.

13 வரஷம 9 மஜதம 15 நஜள, 18-11-1988Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

16 வரஷம 0 மஜதம 10 நஜள, 12-02-1991Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

16 வரஷம 7 மஜதம 11 நஜள, 15-09-1991Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

16 வரஷம 8 மஜதம 22 நஜள, 26-10-1991Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

19 வரஷம 0 மஜதம 1 நஜள, 03-02-1994Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

23 வரஷம 4 மஜதம 12 நஜள, 16-06-1998Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

23 வரஷம 8 மஜதம 14 நஜள, 18-10-1998Saturn is in the 6th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

24 வரஷம 1 மஜதம 3 நஜள, 08-03-1999Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

25 வரஷம 6 மஜதம 22 நஜள, 26-08-2000Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

25 வரஷம 6 மஜதம 22 நஜள, 26-08-2000Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

25 வரஷம 7 மஜதம 27 நஜள, 30-09-2000Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

25 வரஷம 7 மஜதம 27 நஜள, 30-09-2000Saturn is in the 7th house from Moon. End of Astama Saturn. (Ret)

26 வரஷம 2 மஜதம 23 நஜள, 27-04-2001Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

26 வரஷம 2 மஜதம 23 நஜள, 27-04-2001Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

28 வரஷம 4 மஜதம 6 நஜள, 10-06-2003Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

30 வரஷம 5 மஜதம 18 நஜள, 22-07-2005Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

32 வரஷம 7 மஜதம 5 நஜள, 09-09-2007Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

34 வரஷம 9 மஜதம 3 நஜள, 06-11-2009Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. 

(Dir). . . . .

35 வரஷம 1 மஜதம 24 நஜள, 29-03-2010Saturn is in the 11th house from Moon. Seven-half Saturn ended temporarily. (Ret)

35 வரஷம 5 மஜதம 26 நஜள, 31-07-2010Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. 

(Dir). . . . .

37 வரஷம 8 மஜதம 9 நஜள, 13-10-2012Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

39 வரஷம 10 மஜதம 29 நஜள, 02-01-2015Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

40 வரஷம 3 மஜதம 28 நஜள, 02-06-2015Seven-half Saturn is in the 1st house from Moon. Moved from the last to middle 

segment. (Ret) *Most difficult period*. . . . .

40 வரஷம 7 மஜதம 26 நஜள, 30-09-2015Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 
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segment.(Dir). . . . .

42 வரஷம 10 மஜதம 24 நஜள, 28-12-2017Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

45 வரஷம 2 மஜதம 2 நஜள, 06-04-2020Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

45 வரஷம 4 மஜதம 12 நஜள, 16-06-2020Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

45 வரஷம 10 மஜதம 22 நஜள, 26-12-2020Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

48 வரஷம 1 மஜதம 11 நஜள, 16-03-2023Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

48 வரஷம 8 மஜதம 9 நஜள, 13-10-2023Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

48 வரஷம 9 மஜதம 23 நஜள, 27-11-2023Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

53 வரஷம 2 மஜதம 18 நஜள, 22-04-2028Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

55 வரஷம 4 மஜதம 6 நஜள, 10-06-2030Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

55 வரஷம 4 மஜதம 6 நஜள, 10-06-2030Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

57 வரஷம 5 மஜதம 20 நஜள, 24-07-2032Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

57 வரஷம 11 மஜதம 26 நஜள, 29-01-2033Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Ret). . . . .

58 வரஷம 1 மஜதம 30 நஜள, 03-04-2033Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

59 வரஷம 7 மஜதம 2 நஜள, 06-09-2034Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

60 வரஷம 0 மஜதம 0 நஜள, 02-02-2035Saturn is in the 9th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

60 வரஷம 3 மஜதம 20 நஜள, 25-05-2035Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

61 வரஷம 8 மஜதம 25 நஜள, 29-10-2036Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

61 வரஷம 11 மஜதம 26 நஜள, 29-01-2037Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . 

.

62 வரஷம 5 மஜதம 14 நஜள, 18-07-2037Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

64 வரஷம 7 மஜதம 11 நஜள, 15-09-2039Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. 

(Dir). . . . .

66 வரஷம 9 மஜதம 19 நஜள, 22-11-2041Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

67 வரஷம 3 மஜதம 17 நஜள, 22-05-2042Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon, returned from the middle to the 

first segment.(Ret). . . . .

67 வரஷம 6 மஜதம 10 நஜள, 14-08-2042Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

69 வரஷம 9 மஜதம 9 நஜள, 12-11-2044Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

72 வரஷம 0 மஜதம 6 நஜள, 08-02-2047Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

72 வரஷம 4 மஜதம 18 நஜள, 22-06-2047Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. . . . 

.

72 வரஷம 9 மஜதம 4 நஜள, 08-11-2047Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

75 வரஷம 0 மஜதம 0 நஜள, 02-02-2050Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

77 வரஷம 3 மஜதம 2 நஜள, 06-05-2052Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

77 வரஷம 5 மஜதம 16 நஜள, 20-07-2052Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

77 வரஷம 11 மஜதம 21 நஜள, 24-01-2053Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

ஏழ ஆணடகள மறறம நதஙகள அதககஜரபபரவ நகமலமய மஜறற நவணடம, ஒர அயல நஜடடல வஜழ 

நவணடம ஒர பஜதக வமர நதடககம எனற சனன ஆதகககதமத நபஜத ஏழ மறறம ஒர அமர ஆணட, 

(ட-உயரவ, இமடநதககம, பதவப நதககம நபஜனற சனன ததய வபமளவ ) உறவபனரகள பவறபப, aimless 

அமலநத, பணம இழபப, வறமம, அவமஜனம, பபரவ, வபரகதகயம இநத ஏழ மறறம அமர ஆணடகளனல 

சநதகதத உளளன. நதஙகள ஒவபவஜர தமறயபல hindrances மழவதம வரம நம மறறம பசஜலலபபடஜத 

தயரததகன இரககம. இத பபரமபஜலஜன மககள ஒர `கள பசஜநத நஜடடன பவளனயபல நவமல பசயத 

பசஜநத நகலதமத வபடட இநத சகககலஜன நகமலமம நபஜத உளளத. பநரஙககயவரகள இநத கஜலததகல 

பபரவ நபஜத மறறம பவளனநஜடடல தஙக வபதக. சகல நநரஙகளனல தகரமணம நமலம மமற நபஜத இடம 

எடகக. சனன உஙகள பபறநத lagna அலலத rasi நகறகம நபஜத இநத ததய நநரம நமஜசமஜன பகதகயஜக 
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உளளத. (நகலவ `கள நகமலயபல இரநத கணகககடபபடககனறன) மறறம சனன கமறநத ததஙக 

வபமளவகமள அநத நபஜத பவளனபபடம உளளன கடநத இரணடமர ஆணடகள.

இநத கடமமயஜன நநஜய இநத கஜலததகல நதஙகள தஜககதலகள கஜரணமஜக கவமலகமள மறறம இறபப 

நபஜல நமஜசமஜன பஜதகபபபமன ஏறபடததககறத எனற ஒர மகக நமஜசமஜன நநரம உளளத. இத ததவபர 

வறமமயபல அதன ததவபரம பவளனபபடவதஜக, அமனதத ஆதஜரஙகள இலலஜத நகமலயபல, கடனகள 

பசலததபபடஜத, கட உறவபனரகள கநரஜதம, எநத மயறசகயஜக ஒவபவஜர படயபலம நதஜலவப, கடவள 

`கள கரமண ஒர மழமமயஜன இலலஜத, அதககஜரபபரவ நகமல மஜறறம, மன அலல சகததகரவமத, 

மமனவப மறறம கழநமதகள பறறகய கவமலகள மககவம பபஜதவஜன கஜணபபடககனறன.

Kandaka சனன கஜலம நமலம சனன உஙகள பபறநத lagna (rasi) நஜனகஜவத Bhava வழகயஜக பசலலம நபஜத ஒர 

நநரததகல ஏறபடம பஜதகபபகள மறறம இழபபகமள அமனதத வமகயஜன மழ பகடட நநரம உளளத. 

அநத கஜலததகல கடமபததகல நடககம இத கடமமயஜன சணமட நடககம, உறவகமள வபநரஜத நபஜகக, 

கறகபபஜக உஙகள கணவர மறறம கழநமதகள பமழய பபறநறஜர, பல அசமபஜவபதம சமபவஙகள, கடமப 

உறபபபனரகளகக சகற வபபததககள, இநத தயரததகல பவளனநயறம ல இரகக. நமலம சனன கட பபறநத 

lagna கணவன அலலத கழநமதகள இறபப 7 Bhava அமழதத பசலலம நபஜத, பவளனநஜடடல தஜஙக 

மடயஜத தககததகல, வபஷயஙகமள பணம இழபப, பல வழககளனல பசயத நதஜலவப தஙக, தவறஜன 

கறறசசஜடடககள மறறம victimization தவபரகக மடயஜத ஒனறஜக கஜணபபடககனறன. அஙக எநத 

நடவடகமக எநத மனநனறறம இலமல இநத மஜதகர பகடட நநரம உஙகள வஜழகமக span பட ஒனற 

அலலத இரணட மமற உஙகள வஜழகமகயபல ஏறபடலஜம. இத ஒர நதணட வஜழகமக இரநதஜல மனற 

மமற நடகக இரககம, ஆனஜல அத உஙகள இமளஞரகள ஏறபடம நபஜத Kandaka சனன மகக கடமமயஜன 

வமக அனபவம உளளத. இநத ஏழ ஒனறமர ஆணடகள வமர நதடககம எனற சனன உணமமயஜன 

உளளத.
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Yogas

1. ரவப நயஜகஜ Veshi: பமரகர சரயனனல இரநத 2 வத வ தடமட ஆகககரமகதத நபஜத.

Befooling மறறவரகள தகறன, அழகஜக, நவமலககஜரர ஸவ தட.

2. பமரகர shukra நயஜகஜ: பமரககர மறறம வ தனஸ இமடநய இமணதத.

நதபனஜழக, அறகவ, நனறஜக மககவம பணககஜர நல கறறல,, நனறஜக நனறஜக உமடயணபநத இமச 

தகறமமயஜனமவ சகறபப,,, நகலஙகமள உரமமயஜளர, எபநபஜதம mirthful ல நனக உணரநத.

3. Uttamadi நயஜகஜ (ஆலஃபஜ): சரயன ஒர நகநதகர மன இடம (1, 4, 7, 10).

இநத பசஜநத சஜதஜரண பசலவம, கலவப, தகறன மறறம பகழ உரவஜககககறத.

4. ரவப நயஜகஜ Veshi: சநதகரன தவபர நவற எநத ககரகம சரயனனல இரநத 2 வத வ தடமட ஆகககரமகதத 

நபஜத இநத எழககறத.

இநத நயஜகஜ ஒர பசஜநத ஒர உயரமஜன நதஜறறம மறறம சசரஜன கணநணஜடடம, நலல நகமனவகம 

பகஜணட,, உணமமயஜன நசஜமநபறககள, அனபஜனவள, virtuously தயஙகவஜரகள உளளத.

5. ரவப நயஜகஜ Veshi: வ தனஸ சரயனனல இரநத 2 வத வ தடமட ஆகககரமகதத நபஜத.

தணபசசலஜன, பல பணபகமள பகஜணட, பகழபபறற, மரயஜமதககரயவர.

6. ரவப நயஜகஜ Veshi: வபயஜழன சரயனனல இரநத 2 வத வ தடமட ஆகககரமகதத நபஜத.

ஒர நகமலயஜன தனமமமய, உணமமயஜன வஜரயஜக, நபஜரல அசசமறற.

7. ரவப நயஜகஜ Voshi: இநத நயஜகஜ மன தவபர நவற எநத ககரகம,, சரயனனடம இரநத 12 வ தடமட 

ஆகககரமகதத நபஜத எழககறத.

இநத நயஜகஜ பபறநதஜர ஒர அவரத உமரயபல எநத கடடபபஜட பயனபடததககறத. அவர நலல கறறல, 

பரவலஜன பகமழ, கரமமயஜன நகமனவகம, ஒர பதஜணட இயறமக வரககறஜர.

8. ரவப நயஜகஜ Voshi: பசவவஜய சரயனனல இரநத 12 வ தடமட ஆகககரமகதத நபஜத.

, மறறவரகளனன நலல அமமஜ வபநரஜதமஜக பசயத.

9. ரவப நயஜகஜ UbhayChari: சநதகரன தவபர மறற ககரகஙகள சரயனனல இரநத 2 மறறம 12 வ தடகள 

ஆகககரமகதத நபஜத இநத நயஜகஜ ஏறபடககறத.

இதன வபமளவஜக இவரத ஒர வலவஜன உடலமமபப, ஒர அரசன அலலத, பசலவநதரகள அழகஜக, 

மககழசசக ஏரஜளமஜன பபஜரடகள ஆசசரவஜதம ஒர ரஜஜஜ, சகறநத கலவப, சமசசசர Outlook, சமமஜக ஒர 

உளளத.

10. ரவப நயஜகஜ Ubhaychari: பதன மறறம பசவவஜய சரயனனல இரநத 2 மறறம 12 வ தடகள ஆகககரமகதத 

நபஜத.

இதன வபமளவஜக இவரத ஒர வலவஜன உடலமமபப, ஒர ரஜஜஜ அலலத அரசர, சகறநத கலவப, சமசசசர 

Outlook, பசலவநதரகள, கணபதததகல நகபணர மறறம இனபம பல பபஜரடகள ஆசசரவஜதம சமமஜக ஒர 

உளளத.

11. ரவப நயஜகஜ Ubhaychari: வ தனஸ மறறம பசவவஜய சரயனனல இரநத 2 மறறம 12 வ தடகள ஆகககரமகதத 

நபஜத.

இதன வபமளவஜக உளநஜடட, பணககஜர அழகஜன மறறம ஆணகள மததகயபல நவறபடததக ஏபனனனல 

அவரத நலபலஜழககஙகளனன மறறம இனபம பல பபஜரடகள ஆசசரவஜதம ஒர வலவஜன உடலமமபப, 

சசரஜன பஜரமவமய, ஒர உளளத.

12. ரவப நயஜகஜ Ubhaychari: பசவவஜய மறறம வபயஜழன சரயனனல இரநத 2 மறறம 12 வ தடகள 



Ramesh 18

ஆகககரமகதத நபஜத.

இதன வபமளவஜக உளநஜடட, ஒர தமலவர மககவம, பததகசஜலகயஜன அழகஜன பணககஜர ஆயதஙகள,, 

பயனபடதத தகறனளள மறறம இனபம பல பபஜரடகள ஆசசரவஜதம உளளத.

13. ரஜஜஜ நயஜகஜ: 7 வத வ தடடல கடவள 9 வ தடடல சவஜமகயடன associtating உளளத.

இநத நயஜகஜ பவறறக அஙகசகஜரம மறறம தகதக அடபபமடயபல தனனபபடட நகமலமய அளனகககறத.

14. தணஜ நயஜகஜ: 2 வத இமறவன 5 அலலத 9 அலலத 11 சவஜமகயடன associtating உளளத.

இநத நயஜகஜ பசலவம மறறம நகதக வளததகறகஜகவம உளளத. பபஜதவஜக ஒர பதஜழகல பதஜடரபஜன இநத 

நயஜகஜ, அத ரஜஷக & navamsha வமரபடஙகள மறறம வலவஜன Lagna இரககநவணடம இமணநத 

dashamamsha அடடவமணயபல ஆயவ வபரமபததககதஜக இரகக கடம.

15. பதன கர நயஜகஜ: பதன மறறம வபயஜழன இமடநய இமணதத.

நதபனஜழக, கறற, சமகமஜன, அழகஜக, பசலவநதரகள, நடனதமத நனக நனக உணரநத, பஜடல மறறம 

இமச, வஜசமன தகரவபயஙகள மககவம அடககமஜன மறறம பபடககம.

16. நயஜகஜ கர shukra: வ தனஸ மறறம வபயஜழன இமடநய இமணதத.

மகக, கறற பணககஜர நலல மமனவப,, மத ஆசசரவஜதம, அவரத கறறல மலம அவரத சமபஜதககககநறன.

17. பமரகர-shukra-கர நயஜகஜ: பதன, பவளளன, மறறம வபயஜழன இமடநய இமணதத.

நதடதத பகழ, உணமமயஜன, எதகரகளனன பறகககபபடட, பஜரகக நலல.

18. Sankhya, நயஜகஜ Paasha: அமனதத ககரகஙகள ஜஜதகததகல ஐநத வ தடகள வபநகநயஜககததனர.

இநத நயஜகஜ பபறநதஜர ஒனற, ஒர பபரய கடமபம பகஜணடரகககறத இரபபபடம கஜடகள, கமறபஜடகள 

பபடககம, மரயஜமத அறற பசலவம, சமபஜதகபபதகல தகறமமமககக, நவமல தகறமமயஜனமவ உளளத.

19. சநதகரஜ நயஜகஜ Kemadruma: இநத நயஜகஜ எநத ககரகததகன நகலவபல இரநத 2 அலலத 12 ல இரககம 

நபஜத எழககறத.

இநத நயஜகஜ பபறநதஜர ஒர ஆநரஜகககயம, பசலவம, கலவப, அறகவ, மமனவப மறறம மன அமமதகமய 

பறகககபபடட, இதநபஜனற ஒர பசஜநத தயரததகன, நதஜலவபகள, உடல நநஜய பஜதகககபபடககறத.

20. சநதகரஜ நயஜகஜ Kalpadruma: Lagna இரநத kendras உளள ககரகஙகள இரபபத.

இநத பசஜநத அமனதத வசதககளம அளனகககறஜர இத மககவம நலலத பசயதல kalpadruma நயஜகஜ, 

பஜதகமஜன Kemadruma வபமளசசல இடததகல நடகககறத நபஜத.

21. சநதகரஜ நயஜகஜ Kalpadruma: சநதகரன அலலத வ தனஸ ஒர நகநதகர ஆகககரமகதத ஜஜபபடரம aspected.

இநத பசஜநத அமனதத வசதககளம அளனகககறஜர இத மககவம நலலத பசயதல kalpadruma நயஜகஜ, 

பஜதகமஜன Kemadruma வபமளசசல இடததகல நடகககறத நபஜத.


