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ல�ன�ல�ன� அைம�ப�அைம�ப� எ�ப�எ�ப�?  
 
எ�தஎ�த காரிய�தி�காககாரிய�தி�காக எ�தஎ�த ராசிையராசிைய ேத��ெத��கிேறாேமாேத��ெத��கிேறாேமா அ�ேவஅ�ேவ ல�ன�ல�ன� ஆ��ஆ��. (ேத��ெத����ேத��ெத���� வைரவைர ராசிராசி 
ேத��ெத��தேத��ெத��த பி�னேரபி�னேர ல�கின�ல�கின�). ஒ�ெவா�நா��ஒ�ெவா�நா�� ஒ�ஒ� �றி�பி�ட�றி�பி�ட ராசியி�ராசியி� �றி�பி�ட�றி�பி�ட �கிரியி��கிரியி� �ரிய��ரிய� உதி�கிறா�உதி�கிறா� 
எ�பைத��எ�பைத��, ஒ�ஒ� �கிரி���கிரி�� 4 நிமிட�நிமிட� வீத�வீத� 1440 நிமிட�களி�நிமிட�களி� அதாவ�அதாவ� 24 மணிமணி ேநர�தி�ேநர�தி� ராசிராசி ம�டல�ம�டல� 
��வைத����வைத�� �ரிய��ரிய� கட�கிறா�கட�கிறா� எ�பைத��எ�பைத�� ��ன���ன� பா��ேதா�பா��ேதா�. �மி�மி �ரியைன��ரியைன� �������� பாைதயி�பாைதயி� ச��ச�� 
��ேனறிவி�வதா���ேனறிவி�வதா� �த��த� நா�நா� உதி�தஉதி�த அேதஅேத இட�தி�இட�தி� அ�றிஅ�றி �ரிய���ரிய�� ச���ச��� த�ளித�ளி உதி�கிறா�உதி�கிறா� எ�பைத��எ�பைத�� 
அறி�ேதா�அறி�ேதா�. இ�த�இ�த� த��த�த��த� ராசிராசி இ��பி�இ��பி� சராசரியாகசராசரியாக 4 நிமிட�கைள�நிமிட�கைள� �ைற����ைற��� எ�பைத��எ�பைத�� அஅ றி�ேதா�றி�ேதா�. 
 
ேகாசார�ேகாசார� எ�ப�எ�ப� �ரஹ�களளி��ரஹ�களளி� த�காலத�கால நிைலைய�நிைலைய� �றி����றி���. �ரிய��ரிய�, ச�திர�ச�திர�, ெச�வா�ெச�வா�, �த��த�, ����, ��ர���ர�, 
சனிசனி, ரா�ரா�, ேக�ேக� ஆகியஆகிய அைன��அைன�� �ரஹ�க�ேம�ரஹ�க�ேம �ரியைன�ரியைன ��ேனா�கிேயா��ேனா�கிேயா பி�ேனா�கிேயாபி�ேனா�கிேயா ஒ�ஒ� �றி�பி�ட�றி�பி�ட 
தன�ேகதன�ேக உரி�தானஉரி�தான ேவக�தி�ேவக�தி� ��றி���றி� ெகா����கி�றனெகா����கி�றன. இதனா�இதனா� அ�த�தஅ�த�த �ரஹ�க��ரஹ�க� ராசிராசி ம�ட�தி�ம�ட�தி� ஒ�ஒ� 
�றி�பி�ட�றி�பி�ட நாளி�நாளி� எ�தஎ�த இட�தி�இட�தி� இ��கி�றனஇ��கி�றன எ�பைத�எ�பைத� �றி�பேத�றி�பேத ப�சா�க�தி�ப�சா�க�தி� ��கிய��கிய பணியா��பணியா��. எனேவஎனேவ 
'ேமஷ�ேமஷ�' �த��த� 'மீன�மீன�' வைரயிலானவைரயிலான ராசிராசி ம�டல�தி�ம�டல�தி� 12 க�ட�களி�க�ட�களி� சிலசில க�ட�க�க�ட�க� தவிரதவிர ம�றம�ற க�ட�களி�க�ட�களி� இ�தஇ�த 
�ரஹ�க��ரஹ�க� ேச��ேதாேச��ேதா தனி�ேதாதனி�ேதா காண�ப��காண�ப��. �ரஹ�க��ரஹ�க� எ���எ��� இ�லாம�இ�லாம� இ����இ���� க�ட�க�ட� "��த���த�" எ��எ�� 
�றி�பிட�ப���றி�பிட�ப��. 
 
�தான�தான ��த���த�:- 
உபநயன�உபநயன�, சீம�த�சீம�த�, ��ஹ�ரேவச���ஹ�ரேவச�, விவாஹ�விவாஹ� ஆகியஆகிய மிகமிக ��கிய��கிய காரிய�கைள�காரிய�கைள� ப�ணப�ண ேத��ெத����ேத��ெத���� 
ல�ன�திலி���ல�ன�திலி��� (அைத��அைத�� ேச���ேச���) �ரத�ஷிணமாக�ரத�ஷிணமாக எ�ணி�ெகா��எ�ணி�ெகா�� வ��ேபா�வ��ேபா� சிலசில �றி�பி�ட�றி�பி�ட இட�க�இட�க� 
�ரஹ�களி�றி�ரஹ�களி�றி ��தமாக��தமாக இ��கஇ��க ேவ���ேவ��� எ�ப�எ�ப� சா��ர�சா��ர�. இ�இ� ப�றியப�றிய விதிகைளவிதிகைள  சிலசில ��கியமான��கியமான �ப�ப காரிய�க�காரிய�க� 
ப�ணப�ண சிற�தசிற�த அ�ச�க�அ�ச�க�" எ�றஎ�ற தைல�பி�தைல�பி� கீ�கீ� வழ�கி��ேளா�வழ�கி��ேளா�. அ�விதிகளி�ப�அ�விதிகளி�ப� விவாஹ�தி��விவாஹ�தி�� 7மிட�மிட�, 
உபநயன�தி���உபநயன�தி��� சீம�த�தி���சீம�த�தி��� 8மிட��மிட��, ��ஹ�ரேவச�தி����ஹ�ரேவச�தி�� 12மிட��மிட�� ��தமாக��தமாக இ��கேவ���இ��கேவ��� எ��எ�� 
�றி�பிட�ப���ள��றி�பிட�ப���ள�. எனேவஎனேவ ல�ன�ல�ன� அைம�கஅைம�க ��ப��ேபா���ப��ேபா� எ�தஎ�த ��ஹ�தி���ஹ�தி� ��ஹ�களி�றி��ஹ�களி�றி ��தமாக��தமாக 
இ��கிறேதாஇ��கிறேதா அைதஅைத ப�றி�ெகா��ப�றி�ெகா�� பி�ேநா�கிபி�ேநா�கி எ�ணிஎ�ணி ல�ன�ைதல�ன�ைத அைம�கேவ���அைம�கேவ���. 
 
�ரஹ�களி��ரஹ�களி� ேவக�ேவக� ம���ம��� இடமா�ற�இடமா�ற�:- ப�சா�க�களி�ப�சா�க�களி� உ�ளஉ�ள மாதா�திரமாதா�திர ராசி�ராசி� க�ட�தி�க�ட�தி� ச�திரச�திர தவிரதவிர ம�றம�ற 
அைன���அைன��� �ரஹ�கைள���ரஹ�கைள�� ேபா����பா�க�ேபா����பா�க�. ச�திர�ச�திர� மிக��மிக�� ேவகமானேவகமான �ரஹ��ரஹ� ஒ�ஒ� மாத�தி���மாத�தி��� �மா��மா� 12 ேவ�ேவ� 
வீ�க���வீ�க��� மாறிவி�வா�மாறிவி�வா�. �த��த�, ��ர���ர�, ெச�வா�ெச�வா� ஆகியஆகிய �ரஹ�க���ரஹ�க�� ஒ�ஒ� மாத�தி���மாத�தி��� வீ�வீ� மாறிவி�வா�க�மாறிவி�வா�க�. 
அவ�க�அவ�க� மா��மா�� ேததிையேததிைய ராசி�க�ட�தி�ராசி�க�ட�தி� ைமய�தி�ைமய�தி� உ�ளஉ�ள க�ட�தி�க�ட�தி� �றி�பி�வ��றி�பி�வ� வழ�க�வழ�க�. எனேவஎனேவ மாத�தி�மாத�தி� 
�த��த� ேததியி�ேததியி� �ரஹ�க��ரஹ�க� உ�ளஉ�ள நிைல��நிைல�� வைரய�ப�டவைரய�ப�ட ராசி�ராசி� க�ட�தி�க�ட�தி� உ�ளப�ேயஉ�ளப�ேய மாத�மாத� ��வ����வ�� க�ட�க�க�ட�க� 
காலியாககாலியாக இ����இ���� எ��எ�� எ�ணாம�எ�ணாம�, நா�நா� பா����பா���� ேததி��ேததி�� �ரஹ�க��ரஹ�க� மா�த�மா�த� அைட���ளனவாஅைட���ளனவா எ�பத���எ�பத��� 
அ�ைறயஅ�ைறய ேததியி�ேததியி� ச�திர�ச�திர� எ�கி��கிறா�எ�கி��கிறா� எ�பைத��எ�பைத�� பா���பா��� �தான�தான ��த�ைத���த�ைத� தீ�மானி�கேவ���தீ�மானி�கேவ���. 
 
ச�திரைனச�திரைன அறித�அறித�:- 
ச�திரைனச�திரைன அறிவத��அறிவத�� ந�ஷ�திர�கைள�ந�ஷ�திர�கைள� ப�றி��ப�றி�� பாத�கைள�பாத�கைள� ப�றி��ப�றி�� ெதரி��ெகா�ளேவ���ெதரி��ெகா�ளேவ���. கீ��ளகீ��ள ராசி�ராசி� 
க�ட�தி�க�ட�தி� ந�ஷ�திர�க�ந�ஷ�திர�க� �றி�பிட�ப���ளன�றி�பிட�ப���ளன. ஒ�ெவா�ஒ�ெவா� ந�ஷ�திர�தி���ந�ஷ�திர�தி��� 4 பாத�க�பாத�க� உ��உ�� எ�ப�எ�ப� 
ெப��பாேலா����ெப��பாேலா���� ெதரி��ெதரி��. ஒ�ஒ� ராசியி�ராசியி� ெமா�த�ெமா�த� ஒ�ப�ஒ�ப� பாத�க�பாத�க� ம��ேமம��ேம அட���அட���. ஏென�றா�ஏென�றா� ஒ�ஒ� ராசிராசி 
எ�ப�எ�ப� 30 �கிரி�கிரி. ெமா�த�ெமா�த� உ�ளஉ�ள 360 �கிரி���கிரி�� 30 �கிரி�கிரி ெகா�டெகா�ட 12 ராசிகளாக�ராசிகளாக� பிரி�க�ப�ட�ேபா�பிரி�க�ப�ட�ேபா�, ஒ�ெவா���ஒ�ெவா��� 
4 பாத�கைள�பாத�கைள� ெகா�டெகா�ட 27 ந�ஷ�திர�களாக��ந�ஷ�திர�களாக�� பிரி�க�ப���ளனபிரி�க�ப���ளன. அதாவ�அதாவ� ஒ�ஒ� பாத�தி��பாத�தி�� �மா��மா� 3.33 �கிரி�கிரி. 
எனேவஎனேவ �த��த� ராசயி�ராசயி� ��றாவ���றாவ� ராசியி�ராசியி� �த��த� பாத�பாத� ம��ேமம��ேம அட��கிற�அட��கிற�. 
 
�ர��ர� -4 
உ�ர�டாதிஉ�ர�டாதி -1,2,3,4 
ேரவதிேரவதி-1,2,3,4 அ�விஅ�வி1,2,3,4 
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பரணிபரணி1,2,3,4 
கா��கா�� -1 கா��கா��-2,3,4 
ேராகிேராகி-1,2,3,4 ��கசீ��கசீ-1,2 ��கசீ��கசீ-3,4 
தி�வ�தி�வ�1,2,3,4 
�ன��ன�-1,2,3 
அவி�அவி�-3,4 
சதயசதய -1,2,3,4 
�ர��ர� - 1,2,3  
 
ராசிராசி ம�டலம�டல அைம��அைம�� 
�ன��ன�-4 
�ச��ச�-1,2,3,4 
ஆயி�ஆயி�-1,2,3,4 
உ�ராஉ�ரா - 2,3,4 
தி�ஓதி�ஓ-1,2,3,4 
அவி�அவி�-1,2 மக�மக�-1,2,3,4 
�ர��ர�-1,2,3,4 
உ�ர�உ�ர�-1 
�ல��ல�-1,2,3,4 �ராட�ராட -1,2,3,4 உ�ராஉ�ரா - 1 விசாகவிசாக - 4 
அ�ஷஅ�ஷ - 1,2,3,4 
ேக�ேக�-1,2,3,4 சி�திசி�தி-3,4 
�வாதி�வாதி - 1, 2,3,4 விசாகவிசாக -1,2,3 உ�ர�உ�ர�-2,3,4 
ஹ�தஹ�த -1,2,3,4 
சி�திசி�தி-1,2 
Astrological Signs எனேவஎனேவ த�ேபா�த�ேபா� ப�சா�க�தி�ப�சா�க�தி� அ�ைற��அ�ைற�� எ�னஎ�ன ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர� எ�பைதஎ�பைத ைவ��ைவ�� ராசிையராசிைய 
எளிதி�எளிதி� க��பி���விடலா�க��பி���விடலா�. எனேவஎனேவ அ�தஅ�த ராசியி�ராசியி� ச�திர�ச�திர� இ��பைத�இ��பைத� ெகா��ெகா�� �தான�தான ��த��ள��த��ள ல�ன�ல�ன� 
தீ�மானி�கேவ���தீ�மானி�கேவ���. 
 
ெபா�வாகெபா�வாக ஆகாதஆகாத நா�கைளநா�கைள வில��த�வில��த�:- 
இனிஇனி ெபா�வாகெபா�வாக ஆகாதஆகாத நா�கைளநா�கைள பா��ேபா�பா��ேபா�. கிழைமகளி�கிழைமகளி� ஞாயி�ஞாயி� - தி�க�தி�க� ஒ�ஒ� க���ளக���ள நாளாக��நாளாக�� , �த��த�- 
வியாழ�வியாழ�- ெவ�ளிெவ�ளி இ�இ� க���ளக���ள நா�களாக��நா�களாக��, ெச�வா�ெச�வா� ம���ம��� சனிசனி �������� நாளாக��நாளாக�� ஆ�ேறா�ஆ�ேறா� க��வதா�க��வதா� 
�������� நா�களி�நா�களி� காரிய�கைளகாரிய�கைள தவி���தவி��� ���தவைர���தவைர இ�இ� க���ளக���ள நா�களி��நா�களி�� தவி��கதவி��க ��யாதேபா���யாதேபா� ஒ�ஒ� 
க���ளக���ள நாைள��நாைள��; ேத��ெத��ேபா�ேத��ெத��ேபா�. 
 
ம�றப�ம�றப� வள�வள� பிைறபிைற நா�க�நா�க� ேத�ேத� பிைறபிைற நா�கைள�நா�கைள� கா����கா���� சிற�த�சிற�த�. �யா�ய��யா�ய� எ�ப�எ�ப� ஒ�ஒ� �றி�பி�ட�றி�பி�ட கால�தி�கால�தி� 
வலிைமவலிைம ��றிய��றிய ப�திப�தி அ�ல�அ�ல� ந�ைமய�றந�ைமய�ற ப�திப�தி. திதிதிதி, வார�வார�, ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர�, ல�ன�ல�ன�, மாத�மாத� ஆகியஆகிய அைன�தி���அைன�தி��� 
�யா�ய��யா�ய� உ��உ��. மாத�மாத� �யா�யேம�யா�யேம கரிநாளா��கரிநாளா��. ம�றம�ற கால�கால� ப�திகளி�ப�திகளி� நா�நா� �யா�ய��யா�ய� பா��பைதபா��பைத வழ�க�தி�வழ�க�தி� 
ெகா�ளாத�ெகா�ளாத� ேபாலேவேபாலேவ மாத�மாத� �யா�யமான�யா�யமான கரிநாைள��கரிநாைள�� க�த�க�த� ேதைவயி�ைலேதைவயி�ைல எ�ப�எ�ப� ெப��பாேலா�ெப��பாேலா� க���க���. 
 
அமாவாைசஅமாவாைச, �ரதைம�ரதைம, அ�டமிஅ�டமி, நவமிநவமி, ெபள�ணமிெபள�ணமி இைவஇைவ �ப�ப காரிய�க���காரிய�க��� அ�கைதய�றஅ�கைதய�ற திதிக�திதிக�. 
ச���திச���தி, ஏகாதசிஏகாதசி, ச���தசிச���தசி ஆகியைவஆகியைவ ம�திமமானம�திமமான திதிக�திதிக�. 
�விதிைய�விதிைய, ��திைய��திைய, ப�சமிப�சமி, ஸ�தமிஸ�தமி, தசமிதசமி, �வாதசி�வாதசி, �ைரேயாதசி�ைரேயாதசி இைவஇைவ மிகமிக உ�தமமானஉ�தமமான திதிக�திதிக�. 
தின�ெபா��த�தின�ெபா��த� அவசிய�அவசிய�:- 
  தாராபல�தாராபல� ப��ய�ப��ய� எ�றஎ�ற தைல�பி�தைல�பி� கீ�கீ� ந�ஷ�திரந�ஷ�திர ெச�க�ெச�க� - ம���ம��� ெச�ெச� எ�எ� எ��எ�� �றி�பிட�ப���ள��றி�பிட�ப���ள�. இத�ப�இத�ப� 
அ�விநிஅ�விநி, மக�மக�, �ல��ல� ஆகியஆகிய 3 ந�ஷ�திர�க����ந�ஷ�திர�க���� 2, 4, 6, 8, 9 ஆகியஆகிய ெச�கைள�ெச�கைள� ேச��தேச��த 2- பரணிபரணி, �ர��ர�, �ராட��ராட�, 
4-ேராஹிணிேராஹிணி, ஹ�த�ஹ�த�, தி�ேவாண�தி�ேவாண�, 6-தி�வாதிைரதி�வாதிைர, �வாதி�வாதி, சதய�சதய�, 8-�ச��ச�, அ�ஷ�அ�ஷ�, உ�திர�டாதிஉ�திர�டாதி, 9-ஆயி�ய�ஆயி�ய�, 
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ேக�ைடேக�ைட, ேரவதிேரவதி ஆகியஆகிய 15 ந�ஷ�திர�க��ந�ஷ�திர�க�� தின�தின� ெபா��த�ெபா��த� உ�ளைவஉ�ளைவ எ��எ�� ெபா��ெபா��. இதி�இதி� பரணிபரணி, �ர��ர�, �ராட��ராட�, 
தி�வாதிைரதி�வாதிைர, ஆயி�ய�ஆயி�ய�, ேக�ைடேக�ைட ஆகியஆகிய 6 ந�ஷ�திர�க��ந�ஷ�திர�க�� �ப��ப� ெச�யெச�ய அ�கைதய�றைவஅ�கைதய�றைவ ஆதலா�ஆதலா� ம�றம�ற 9 நா�களி�நா�களி� 
�ப�ப ெச��ெகா�ளேவ���ெச��ெகா�ளேவ���. இ�ேபாலேவஇ�ேபாலேவ ம�றம�ற ெச�கார�க��ெச�கார�க�� த�க���றியத�க���றிய �ப��ப� ெச�யெச�ய அ�கைத��ளஅ�கைத��ள 
தின�ெபா��த�தின�ெபா��த� உ�ளஉ�ள ந�ஷ�திர�கைள�ந�ஷ�திர�கைள� ெதரி��ெதரி�� ைவ���ெகா��ைவ���ெகா�� �ப�கைள��ப�கைள� ெச�யேவ���ெச�யேவ���. 
 
தின�ெபா��த�தின�ெபா��த� யா����யா���� பா��கேவ���பா��கேவ���:- 
உபநயன�தி�உபநயன�தி� ம���ம��� உபநயன�உபநயன� ைபய����ைபய����, ஸீம�த�ஸீம�த�, ��ஹ�ரேவச���ஹ�ரேவச�, க�யாண�க�யாண� ஆகியஆகிய அைன�தி��அைன�தி�� 
ெப�����ெப����� தின�தின� ெபா��த�ெபா��த� பா��கேவ���பா��கேவ���. யா����யா���� ச�திரா�டம�ச�திரா�டம� �டா��டா�. தின�தின� ெபா��த�ெபா��த� தவிரதவிர ேவ�ேவ� 
எத���எத��� �ஹூ��த��ஹூ��த� ப��கிறவ�க�ைடயப��கிறவ�க�ைடய ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர� ேபா�றைவேபா�றைவ பயனி�ைலபயனி�ைல. 
 
ேயாக�ேயாக� அவசிய�அவசிய� :- 
ேயாக�ேயாக� மிகமிக மிகமிக ��கியமான���கியமான� ஆனா�ஆனா� மிக�மிக� �லபமான��லபமான�. ப�சா�க�தி�ப�சா�க�தி� ஒ�ெவா�ஒ�ெவா� ேததியி��ேததியி�� ேயாக�ேயாக� எ�றஎ�ற 
தைல�பி�தைல�பி� கீ�கீ� அஅ - சிசி - மம எ�றஎ�ற எ����களா�எ����களா� ேயாக�ேயாக� �றி�பிட�ப�������றி�பிட�ப������. அஅ - எ�ப�எ�ப� அ��தஅ��த ேயாக�ைத��ேயாக�ைத��, சிசி - 
எ�ப�எ�ப� சி�தசி�த ேயாக�ைத��ேயாக�ைத��, மம - எ�ப�எ�ப� மரணமரண ேயாக�ைத��ேயாக�ைத�� �றி����றி���. ப�சா�க�தி�ப�சா�க�தி� உதவியி�றிேயஉதவியி�றிேய கீ��க�டகீ��க�ட 
ப��யைல�ெகா��ப��யைல�ெகா�� ேயாக�ைத�ேயாக�ைத� க��பி��கலா�க��பி��கலா�. இ�தஇ�த கிழைம��கிழைம��, இ�தஇ�த ந�ஷ�திர��ந�ஷ�திர�� உ�ளஉ�ள நாைள��நாைள�� இ�னஇ�ன 
ேயாக�ேயாக� எ��எ�� ெதளிய��ெதளிய��. 
அ�அ� பரபர கா�கா� ேராகிேராகி ��க��க தி�வாதி�வா �ன��ன� �ச�ச ஆயி�ஆயி� மக�மக� �ர��ர� உ�ரஉ�ர ஹ�ஹ� சி�சி� �வா�வா 
ஞாஞா சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி மம சிசி அஅ அஅ சிசி சிசி 
தி�தி� சிசி சிசி மம அஅ அஅ சிசி அஅ சிசி சிசி மம சிசி சிசி சிசி சிசி அஅ 
ெச�ெச� சிசி சிசி சிசி அஅ சிசி மம சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி அஅ சிசி சிசி சிசி 
�த��த� மம சிசி அஅ சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி அஅ அஅ மம சிசி சிசி 
வியாவியா அஅ சிசி மம மம மம மம அஅ அஅ சிசி அஅ சிசி மம சிசி சிசி அஅ 
ெவ�ெவ� அஅ சிசி சிசி மம சிசி சிசி சிசி மம மம மம சிசி சிசி அஅ சிசி சிசி 
சனிசனி சிசி சிசி அஅ அஅ சிசி சிசி சிசி சிசி மம அஅ சிசி மம மம மம அஅ 
விசாவிசா அ�அ� ேக�ேக� �ல�ல �ரா�ரா உ�ராஉ�ரா திஓணதிஓண அவி�அவி� சதயசதய �ர��ர� உ�ர�உ�ர� ேரவேரவ 
ஞாஞா மம மம மம அஅ சிசி அஅ அஅ மம சிசி சிசி அஅ அஅ 
தி�தி� மம சிசி சிசி சிசி சிசி மம அஅ சிசி சிசி மம சிசி சிசி 
ெச�ெச� மம சிசி சிசி அஅ சிசி சிசி சிசி சிசி மம மம அஅ சிசி 
�த��த� சிசி சிசி சிசி மம அஅ அஅ சிசி மம சிசி அஅ சிசி மம 
வியாவியா சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி மம சிசி சிசி சிசி 
ெவ�ெவ� சிசி சிசி மம அஅ சிசி சிசி மம சிசி சிசி சிசி சிசி அஅ 
சனிசனி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி சிசி அஅ மம சிசி மம 
 
Astrological Signs ப�சக�ப�சக� மிகமிக ��கிய���கிய�:-   ப�சக�ப�சக� எ�றஎ�ற தைல�பி�தைல�பி� கீ�கீ� இ�தஇ�த விபர�விபர� தர�ப���ள�தர�ப���ள�. �ப�ப கா�ய�கா�ய� 
ெச�ய�ெச�ய� ேத��ெத��தேத��ெத��த நாளி�நாளி� திதிதிதி, வார�வார� (கிழைமகிழைம), ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர�, ேத��ெத��தேத��ெத��த ல�கின�ல�கின� இவ�ைற�இவ�ைற� ������ 
ஒ�பதா�ஒ�பதா� வ���வ��� வ��வ�� மீதிமீதி 0, 3, 5, 7, 9 ஆகி�ஆகி� உ�தமஉ�தம ப�சக�ப�சக�. �ரதைம�ரதைம -1, �விதிைய�விதிைய - 2 எ��எ�� 
கண�கிடேவ���கண�கிடேவ���. அ�ேபா�அ�ேபா� அ�விநிஅ�விநி -1, பரணிபரணி - 2 எனஎன வரிைசவரிைச எ�ைணேயஎ�ைணேய அ�தஅ�த ந�ஷ�திர�தி�ந�ஷ�திர�தி� எ�ணாக�எ�ணாக� 
ெகா�ளேவ���ெகா�ளேவ���. அ�ேபா�அ�ேபா� ஞாயி�ஞாயி� -1, தி�க�தி�க�-2, ெச�ெச�-3 எ��எ�� கிழைம���கிழைம���, ேமஷ�ேமஷ� -1, ரிஷப�ரிஷப�-2 ... மீன�மீன� -12 
எனஎன ல�ன�க����ல�ன�க���� எ�எ� ெதரி��ெகா�ளேவ���ெதரி��ெகா�ளேவ���. இ�இ� தவிரதவிர ல�னல�ன ��வ��வ எ�எ� (4 ல�ன�க���ல�ன�க��� ம���ம���) ேமஷ�ேமஷ� 
- 5, ரிஷப�ரிஷப� - 7, மகர�மகர� -2, ��ப���ப� - 4, மீன�மீன� -6 இவ�ைற��இவ�ைற�� ������ பி�பி� 9 ஆ�ஆ� வ���வ��� ேவ���ேவ���. 0,3,5,7,9 ஆகியைவஆகியைவ 
நி�நி� ப�சக�ப�சக� உ�தம�உ�தம� எ���எ��� ம�றம�ற 1, 2, 4, 6, 8 ஆகியஆகிய ப�சக�க����ப�சக�க���� �ைறேய�ைறேய ர�ன�ர�ன�, ச�தன�ச�தன�, எ�மி�ைசஎ�மி�ைச, 
தீப�தீப�, தானிய�தானிய� இவ�ைறஇவ�ைற தானமாகதானமாக அளி��அளி�� பரிகார�பரிகார� ெச��ெச�� ெகா��ெகா�� �ப�க��ப�க� ெச�யலா�ெச�யலா� எ��எ�� பலபல 
ப�சா�க�களி�ப�சா�க�களி� �றி�பிட�ப���ள��றி�பிட�ப���ள�. 
 
ரா�ரா� கால�கால� எமஎம க�ட�தி�க�ட�தி� கவன�கவன� ேவ���ேவ��� :- 
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எ�லாவ�ைற��எ�லாவ�ைற�� ந�றாக�ந�றாக� கணி��வி��கணி��வி�� கைடசியி�கைடசியி� ரா�ரா�, கால�கால� எமஎம க�ட�ைதக�ட�ைத மற��ேபா�வி�கிறவ�க�மற��ேபா�வி�கிறவ�க� உ��உ��. 
எனேவஎனேவ நா�நா� ேத��ெத��தேத��ெத��த ல�ன�தி�ல�ன�தி� ரா�ரா�, அ�ல�அ�ல� எமக�ட�எமக�ட� வ�தா�வ�தா�, ரா�ரா� - எமக�டஎமக�ட கால�கால� ���த���த பிற�பிற� 
ல�ன�தி�ல�ன�தி� பா�கிபா�கி உ�ளஉ�ள ேநர�ைத�ேநர�ைத� ெகா��ெகா�� �ஹூ��த��ஹூ��த� நி�ணயி�கேவ���நி�ணயி�கேவ���. 
 
ச��ரா�டமச��ரா�டம தின�களி�தின�களி� �ப�ப காரிய�களி�காரிய�களி� ஈ�பட��டா�ஈ�பட��டா�:- �த��த� தைல��தைல�� "ச��ரா�டம�ச��ரா�டம� அறித�அறித�" - அத�அத� கீ�கீ� 
ஒ�ெவா�ஒ�ெவா� ந�ஷ�திர�தி���ந�ஷ�திர�தி��� ச�திரா�டமச�திரா�டம ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர� ெகா��க�ப���ள�ெகா��க�ப���ள�. �ஹூ��த��ஹூ��த� யா��காகக�யா��காகக� 
பா��கிேறாேமாபா��கிேறாேமா அவ���அவ��� ச�திரா�டமச�திரா�டம ந�ஷ�திர�ந�ஷ�திர� உ�ளஉ�ள நாளி�நாளி� வ��வ�� �ஹூ��த�கைள�ஹூ��த�கைள வில�கிவி��வில�கிவி�� ம�றம�ற 
நா�கைள�நா�கைள� பா����பா���� ேத��ெத��கேவ���ேத��ெத��கேவ���. 
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