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இந் த

ப்

தயார் ெசய் யப் பட்ட ேத

: 10 ஆகஸ்ட் 2019

sample horoscope
%றப் 2 3வரங் கள்

5ந்- பஞ் சாங் கம்

பால்

:

ஆண்

%றந் த ேத9

:

10 ஆகஸ்ட் 2019

3க்ரம சமவத்

:

2076

%றந் த நாள்

:

சனி

சந் 9ர மாதம்

:

ஆB

%றந் த ேநரம்

:

17:42:23 மணி

இஷ்டகாலம்

:

29:12:20 நா;ைககள்

%றந் த இடம்

:

Hyderabad

3க்ரம சமவத்

:

2075

நா.

:

சந் 9ர மாதம்

:

ஆB

India

சய் த்ரா9 Wைற

கார்த்9காB Wைற

சக சம் வத்

:

1941

Eரியனின் அயனம் /ேகால

:

தாSாயனம் /உத்தர்

காலம்

:

வர்ஷா

பSம்

:

"க் ல

5ந் - வாரநாள்

:

சனி

அட்சேரைக

:

17வ22'00

=ர்க்கேரைக

:

78K28'00

ேநர மண்டலம்

:

‐05:30:00 மணி

ேபார்/பகல் ேநரம் 9?த்

:

00:00:00 மணி

%றந் த ேபா- @எம் B

:

12:12:23 மணி

எல் எம் B 9?த்

:

‐00:16:08 மணி

உள் Dர்சராசரிேநரம் நட்

:

17:26:15 மணி

சத்9ர ேநரம்

:

14:41:00 மணி

Eரிய உ9ய. ேபா- 99

:

Xக்ல தசU

Eரிய ராF(ேமற் கத்9ய)

:

Fம் மம்

99 WBவைடOம் ேநரம்

:

10:08:43 மணி

%ற3Yல் இ?ந் த 99

:
:

10:18:10 நா;ைககள்
"க் ல ஏகாத

நட்ச. Eரிய உத்யத்9ல்

:

ேகட்ைட

நட்ச. WBOம் ேநரம்

:

23:05:32 மணி

:

42:40:12 நா;ைககள்

:

ேகட்ைட

லக்னம்

:

மகர 07:24:40

".ம் ப 3வரங் கள்
தாத்தா

:

தந் ைதயார்

:

தாயார்

:

"லம்

:

ேகாத்ரம்

:

%றக்"ம் ேபா- நட்ச.

அவக்காட சக்ரம்
:

%ராமணன்

2. வFயம்

:

Rதா

3. நட்சத்9ரம் ‐ பாதம்

:

ேகட்ைட ‐ 4

4. ேயானி

:

ம் ரிகா

5. ராFஷ்

:

ெசவ் வாய்

6. கணம்

:

ராSசா

7. ராF

:

8. நாB

:

அத்யா

வர்கம்

:

ம் ரிகா

Oஞ் ஜ

:

அந் த்யா

ஹன் சக்(டட்வா)

:

ஜலா

நாமஷ்ரம்

:

T

உேலாகம் (ராF)

:

தங் கம்

உேலாகம் (நட்சத்9ரம் )

:

ெசப்

ச்

கம்

தUழ் மாதம்

:

: 10:43:44 மணி

%றக்"ம் ேபா- ேயாகம்

: ைவத் ரித்

Eரிய உ9ய. ேபா- கரணம்

: கரா

கரணம் WBவைடOம் ேநரம்

: 10:08:43
: 10:18:10 நா;ைககள்

%றக்"ம் ேபா- கரணம்
Eரிய உதய ேநரம்

: வனிஜா
:

06:01:27 மணி

பாைக

:

கடக 23:00:08

Eரிய அஸ்தமன ேநரம்

:

18:41:30 மணி

பாைக

:

அ.த்த ‐ 9ன Eரிய உதயம்

கடக 23:30:34
: ஞாY 06:01:41 மணி.

சந் 9ரன் நட்ச.Zைழ[

:

9 ஆகஸ் 2019 21:58:12

சந் 9ரன் நட்.ெவளி

:

10 ஆகஸ் 2019 23:05:32

பஹாயட்

:

49:20:27 நா;ைககள்

வ் காரி

பஹெபாக்

:

62:48:19 நா;ைககள்

B

%றப் 2 தைச இ\ப் 2

:

2தன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன்

தைச இ?ப் 2

:

2தன் 3ஆண்.கள்

அயானம் சம்

:

தUழ் 9னவர்த்தமானம்
:

: இந் 9ரன்

ேயாகம் WBவைடOம் ேநரம்

: 11:45:43 நா;ைககள்

1. வர்னம்

தUழ் வ?டம்

Eரிய உ9ய. ேபா- ேயாகம்

தUழ் Kழைம

:

சனிக்Kழைம

தUழ் ேத9

:

25
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sample horoscope

ॐ
ேவதாந் த ேஜா9டம்

பைழய காலத்9ன் அைனத்- 2த்தகங் க]க்"ம் Wன் ேனாBயாக 9கழ் Kன்றைவ ேவதங் கள் . உலKல் உள் ள் அைனத்- உயர்தர
இலக்Kயங் க]ம் ேவதங் களி^?ந் -தான் %றந் தன. "ேவதா" எ`ம் ெசால் ^ன் ஆணிேவர் 3ைனச்ெசால் "3த்" ‐ ஞானம் , அ#[
என் ப- இதன் ெபா?ள் . இந் 9ய நாட்Bன் உயர் இல் லக்Kயங் களிள் ஒவ் ெவான்#ைன பBக்"ம் ெபாb-ம் , ஒ?வர் இைறவைன
பற் #ய அ#3ைன ெப\Kன்றார், அேத சமயம் மனித "லத்ேதார் பற் #Oம் அ#ந் -ெகாள் Kன்றார். இந் த காரணத்9னால் ,
ேஜா9டம் ேவதங் களின் கண்கள் எனக் க?தப் ப.Kன்ற-. பல் லாYரம் ஆண்.க]க்" Wன் னதாகேவ, கடந் த காலம் , நிகழ்
காலம் மற் \ம் எ9ர்காலத்9ைன பற் # அ#ந் 9?ந் த ஞானிகள் , மஹான் கள் , தங் கள- தவம் மற் \ம் ேயாகத்9னால் உ?வான
சக்9Yைன ெகாண்., அவர்கள- ேஜா9ட உயர் இலக்Kயங் களில் Wb 3வரங் க]டன் Kரகங் களின் பண்2கள் , தன் ைமகள் ,
ேதாற் றங் கள் மற் \ம் இயற் க்ைக "ணங் கள் பற் #Oம் , உYர்%த்த cவனங் கள் மற் \ம் உYரற் ற ெபா?ட்களின் d- Kரகங் களின்
Xபம் ெகாண்ட, அ`eலமான மற் \ம் அXப, மங் களமற் ற தாக்கங் கள் /பலன் கள் பற் #Oம் e#Oள் ளனர். ஒ? மனிதன் %றந் த
ேநரம் மற் \ம் இடம் ஆKய 3வரங் களிைன ெகாண். ராF மண்டலத்9ல் Kரகங் களின் நிைலYைன Zfக்கமாய்
3வரிப் பதன் ெபயர் ஜன் ம கட்டம் அல் ல- ஜாதகம் . ஜனன காலத்9ல் Kழக்" 9ைசYல் எbச்F ெகாண்B?க்"ம் ராF "லக்னம் "
எனப் ப.Kன்ற-. சந் 9ரன் அப் ேபா- இடம் ெபற் \ள் ள ராFYைன "%றப் 2 ராF" என ெபயரிடப் ப.Kன்ற-. சந் 9ரன்
இடம் ெபற் #?க்"ம் 3ண்dன் eட்டத்9ன் ெபயர் "ஜன் ம நட்சத்9ரம் ". தாங் கள் %றந் த ேநரத்9ல் பஞ் சாங் கம் அல் ல5ந் -க்களின் ஆண்.க் "#ப் ேப. எனப் ப.வதன் ேவவ் ேவ\ பாகங் களிைன பற் #ய 3வரங் கள் Rேழ ெகா.க்கப் ப.Kன்றன:

அவகாட சக்கரம்
லக்னம்

:

ராF (சந் 9ர கட்டம் )

:

3?ச்Fகம்

ராF நாதன்

:

ெசவ் வாய்

ெஜன் ம நட்சத்9ரம்

:

ேகட்ைட

நட்சத்9ர பாதம்

:

4

நாமத்9ன் Wதல் எbத்-

:

T

ராF பாதம்

:

தங் கம்

நட்சத்9ர பாதம்

:

ெசப் 2

வாரனா

:

%ராமணன்

வFயம்

:

Rதா

நாB

:

அத்யா

ேயானி

:

ம் ரிகா

கணம்

:

ராSசா

இந்

மகரம்

ய பஞ் சாங் கம்

3க்ரம் சம் வத்

:

2076

சந் 9ர மாசம்

:

ஆB

%றப் 2 99

:

Xக்ல ஏகாதF

ேயாகம்

:

ைவத்ரித்9

கரணம்

:

வனிஜா

ேமல் நாட். வாரநாள்

:

சனி

இந் 9ய ேஜா9டத்9ன் வாரநாள்

:

சனி

கட்ட சக்கரம்
காட் மாதம்

:

ஐப் பF

காட் ேயாகம்

:

3யா9பத

காட் 99

:

1/6/11

காட் கரணம்

:

கரா

காட் நாள்

:

ெவள் ளி

காட் ப் ரஹரி

:

1

காட் நட்சத்9ரம்

:

ேரவ9

காட் சந் 9ரன்

:

வ் ரிஷபம்
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ॐ

உத[ம் தகவல் கள்
,க -க்.யவத்/ம் வாய் ந் த வாக்.யம் என்1 தாங் கள் க
நான் சKத்-க்ெகாள் Kன் ேறன் .

/வ/.

உங் க5ைடய ,கப் ெப ம் இயற் ைகத்
றன்.
3ைனYன் Wக்Kயத்-வம் /அக்கைற.
உங் க5ைடய ,கப் ெப ம்
ைறபா7.
அ#ந் -ெகாள் ]ம் ஆவல் அள3ைன கடந் த9?க்"ம் நிைல.
உங் க5ைடய
க் ேகாள்
சWதாயப் பBநிைல மற் \ம் அ9காரத்9ைன ைகப் பற் \தல் .
அ ர்ஷ்ட னம்
சனிக்Kழைம மற் \ம் ெவள் ளிக்Kழைம.
அ ர்ஷ்ட நிறம்
ெசங் க?நீ லம் , க?ைம நிறம் , க?த்த பச்ைச நிறம் , க?த்த கா3/பbப் 2 நிறம் அ9ர்ஷ்டம் நிைறந் த-.
அ ர்ஷடமான எண்
6, 9,8 ஆKயைவ Uக[ம் அ9ர்ஷடமானைவ.
அ ர்ஷடக் கல்
ைவரம் மற் \ம் 2?டராகம் .
அ ர்ஷ்ட உபரத் னம்
ஜjனிய‐ெசவ் வந் 9க்கல் .
:ய/மங் கலமற் ற மாதங் கள் மற் 1ம் ேத கள்
ேம (ஒவ் ெவா? வ?டWம் ), 1‐5‐15‐25 மற் \ம் ெவள் ளிக்Kழைம அ9ர்ஷடமானைவயல் ல.
:ய/மங் கலமற் ற
%ரதைம, சஷ்B மற் \ம் ஏகாதF அ9ர்ஷடமானைவயல் ல.
மங் களகரமான/அ<=லமான ரா
ேமஷம் , கடகம் , Fம் மம் , த`X மற் \ம் dன ஆKய ராFகைள ேசர்ந்தவர்கள் 9?மணம் 2ரிந் த,
நட்2 ெகாள் ள மற் \ம் eட். Wயல் [க]க்" அ9ர்ஷ்டம் உைடயவர்கள் . U-ன ராFYைன சார்ந்ேதார் பைகைம ெகாண்B?ப் பர்.
மங் களகரமான/அ<=லமான நாள்
3யாழன் .
:ய/மங் கலமற் ற ேநரம்
ைவகாF மாதம் , Xக்ல பSம் , தசU, 2தன் Kழைம, ஹஸ்த நட்சத்9ரம் மற் \ம் நள் ளிர[
ஆKயைவ மங் களமற் றைவ/=யைவ.
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ராF கட்டம்

ॐ
10 ஆகஸ்ட் 2019 * சனி * 17:42:23 மணி * Hyderabad, Andhra Pradesh, India

ரா 23:16
2த 04:28
Xக் 22:26
Eர் 23:28
லக் 07:24

ெச 00:58

ேக 23:16
சனி(வ) 20:56
சந்

3ய(வ) 20:22
சந் 27:10

ரன்

நவாம் சம்

ரா

லக்

சந் லக் ெச ரா

2த Xக்
Eர்

Eர்

ெச

3ய(வ) Xக்

2த

சனி(வ) ேக
3ய(வ) சந்

.ரகம்

ரா

பாைக

லக்னம்

மகர

07:24:40

Eரியன்

கடக

23:28:08

சந் 9ரன்

3?ச்

27:10:00

ெசவ் வாய்

Fம் ம

2தன்
3யாழன்
Xக்Kரன்
சனி

வ/அ

சனி(வ) ேக

ேவகம்

நட்சத்

ரம்

பாதம் ர/அ ந/அ உ/அ

உ/உ

நிைல

ஷ/ப

உத்9ராடம்

4

சனி

Eர்

ேக

ரா

00:57:32

ஆYல் யம்

3

சந்

2த

ெச

ரா

சம நி.

1.33

12:39:16

ேகட்ைட

4

ெச

2த

3ய Xக்

நீ ச்சம் .

1.09

00:58:35

00:38:05

மகம்

1

Eர்

ேக

Xக்

உயர். நண். 1.47

கடக

04:28:39

00:59:44

kசம்

1

சந்

சனி சனி Eர்

உயர்.எ9.

(வ)

3?ச்

20:22:48

‐00:00:12

ேகட்ைட

2

ெச

2த

Xக்

ரா

உயர். நண். 0.92

அ

கடக

22:26:05

01:14:06

ஆYல் யம்

2

சந்

2த

சந்

ரா

உயர்.எ9.

1.43

(வ)

த`X

20:56:18

‐00:03:21

kராடம்

3

3ய

Xக்

3ய ேக

நண்பன் .

1.22

அ

Xக்

ரா"

U-ன 23:16:11

00:01:38

2னர்kசம்

1

2த

3ய சனி ெச

jல9ரிக்.

ேக-

த`X

00:01:38

kராடம்

3

3ய

Xக்

jல9ரிக்.

23:16:11
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சந்9ரன், நவாம் சம் மற் \ம் பாவம்

ॐ

சந்9ரனின் கட்டம்

நவாம் சம்

ரா

சந் லக்ெச ரா

2த Xக்
Eர்

Eர்

ெச

3ய(வ) Xக்

லக்
சனி(வ)3ய(வ)
ேக
சந்

2த
சனி(வ) ேக

பாவ (lப9)

ரா
2த Xக்
Eர்
லக்

ெச

சனி(வ) ேக
3ய(வ) சந்
பாவ ஸ்பஷ்டம் ‐ lப9 Wைற
பாவ எண்

பாவ ஆரம் பம்

பாவத்

P7 ஆரம் பம்

Pட்Qன் ந7ப் ப

Pட்Qன் -QR

1. Wதல்

த`X

24:16:15

மகர

07:24:40

மகர

24:16:15

2. இரண்டாவ-

மகர

24:16:15

"ம் ப

11:07:49

"ம் ப

27:59:24

3. jன்றாவ-

"ம் ப

27:59:24

dன

14:50:59

ேமஷ

01:42:34

4. நான் காவ-

ேமஷ

01:42:34

ேமஷ

18:34:09

ரிஷப

01:42:34

5. ஐந் தாம்

ரிஷப

01:42:34

ரிஷப

14:50:59

ரிஷப

27:59:24

6. ஆறாம்

ரிஷப

27:59:24

U-ன 11:07:49

U-ன 24:16:15

7. ஏழாம்

U-ன 24:16:15

கடக

07:24:40

கடக

24:16:15

8. எட்டாம்

கடக

24:16:15

Fம் ம

11:07:49

Fம் ம

27:59:24

9. ஒன் பதாம்

Fம் ம

27:59:24

கன் னி 14:50:59

-லா

01:42:34

10. பத்தாம்

-லா

01:42:34

-லா

18:34:09

3?ச்

01:42:34

11. ப் 9ெனான்றாம்

3?ச்

01:42:34

3?ச்

14:50:59

3?ச்

27:59:24

12. பன் னிரண்டாம்

3?ச்

27:59:24

த`X

11:07:49

த`X

24:16:15
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வர்க கட்டங் கள் #1

ॐ

லக்னம்

ேஹாைர (ஐஸ்வர்யம் )

ரா
2த Xக்
Eர்

2த சனி(வ) லக்
ேக ரா

ெச

ெச 3ய(வ) Xக்
Eர் சந்

லக்
சனி(வ) ேக
3ய(வ) சந்
த்ேரஷ்கனம் (சந்ேதாஷம் உடன்%றந்ேதார்)

ச-ர்தாம் சம் (39)

Xக் Eர்

ரா

ரா

3ய(வ) 2த
சந்

லக்

சனி(வ) ெச
ேக

Eர்

3ய(வ) சனி(வ)
2த

லக் Xக்

ெச சந்
ேக

சப்தாம் சம் (சந்த9)

சனி(வ)

நவாம் சம் (வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்)

ேக

Xக் Eர்

சந் லக் ெச ரா
Eர்

2த
ெச லக்
சந் ரா

2த

3ய(வ)

தசாம் சம் (மகத்தான ெவற் #கள் )

சந் 2த

சனி(வ) ேக
த்வாதாசாம் சம் (ெபற் ேறார்)

சனி(வ)

ரா 3ய(வ)
லக்

3ய(வ) Xக்

ரா லக்
Xக்

Eர்

ேக

3ய(வ)

ெச

சனி(வ) ெச
2த

Xக் Eர்
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ॐ

ேஷாடசாம் சம் (ெகாண். ெசல் nதல் )

Xக்

Eர்

3ம் சாம் சம் (ஆண்Uக Wன்ேனற் றம் )

2த 3ய(வ)

சந் Xக்
2த

லக்

Eர்

ெச
ேக ரா சனி(வ)

வர்க கட்டங் கள் #2

சந்

3ய(வ)
ெச

ச-ர்3ம் சாம் சம் (அ#[)

லக்
ேக ரா

சனி(வ)

சப்த3ம் சாம் சம் (வ^ைம)

சந்

ெச

2த

ரா

ேக ரா

3ய(வ)

Eர்

ெச

சனி(வ) லக்
3ய(வ)
Xக்

ேக

2த

த்ரிம் சாம் சம் (-ரா9ர்ஷ்டம் )

ெச

சந் லக்
Eர் சனி(வ) Xக்

காேவதாம் சம் (Xப, அXப 3ைள[கள் )

ேக
2த சனி(வ)
ரா

Xக் 2த

Eர் ெச
லக் சனி(வ)

3ய(வ) Xக்
Eர்

3ய(வ)
சந்

லக்

அSேவதாம் சம் (அைனத்- -ைரகள் )

ேக ரா

சந்

சஷ்Bயாம் சம் (அைனத்- -ைரகள் )

3ய(வ) லக் ரா சந் சனி(வ)
Xக் 2த
Eர்

லக் Eர்
3ய(வ)

சனி(வ)

Xக்
சந்

2த ேக
ரா

ெச
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ேஷாதச வர்க X?க்கம்

ॐ
ேஷாதச வர்க X?க்கம்

ேஷாதசவர்கத்

ல் .ரகங் கள் ஆக்.ர,க்

ம் ரா

லக் னம்

Sரியன்

"க் .ரன்

சனி

ரா

ேக/

ஜன்மம்

மகர

கடக

3?ச்

Fம் ம

கடக

ேஹாைர

கடக

Fம் ம

Fம் ம

Fம் ம

கடக

3?ச்

கடக

த`X

U-ன

த`X

Fம் ம

Fம் ம

கடக

கடக

த்ேரSன

மகர

dன

கடக

Fம் ம

கடக

கடக

கடக

dன

Fம் ம

"ம் ப

சத்-ர்தாம் ஷா

மகர

ேமஷ

Fம் ம

Fம் ம

Fம் ம

கடக

ரிஷப

மகர

U-ன

dன

ஸப் தாம் ஷா

Fம் ம

U-ன

கன்னி

3?ச்

Fம் ம

"ம் ப

கன்னி

U-ன

ேமஷ

3?ச்

நவாம் சம்

dன

ரிஷப

"ம் ப

dன

ேமஷ

Fம் ம

மகர

மகர

-லா

ேமஷ

தசாம் சம்

-லா

3?ச்

-லா

ேமஷ

Fம் ம

ேமஷ

மகர

-லா

U-ன

மகர

கடக

த்வதாம் சம்

dன

ேமஷ

கன்னி

Fம் ம

Fம் ம

கடக

dன

Fம் ம

dன

கன்னி

ேஷாதாம் சம்

கடக

ேமஷ

-லா

Fம் ம

U-ன

U-ன

dன

3?ச்

த`X

த`X

3ம் சாம் சம்

Fம் ம

கடக

U-ன

த`X

U-ன

மகர

U-ன

கன்னி

3?ச்

3?ச்

ச-ர்3ம் சாம் சம்

த`X

மகர

ேமஷ

Fம் ம

-லா

3?ச்

த`X

த`X

"ம் ப

"ம் ப

சப் தா3ம் சம்

மகர

-லா

மகர

ேமஷ

ரிஷப

கடக

கன்னி

-லா

U-ன

த`X

த்ரிம் சாம் சம்

கன்னி

மகர

3?ச்

ேமஷ

ரிஷப

மகர

மகர

U-ன

U-ன

U-ன

காேவதாம் சம்

கடக

ரிஷப

-லா

ரிஷப

dன

மகர

dன

கடக

3?ச்

3?ச்

அSேவதாம் சம்

dன

dன

த`X

கன்னி

-லா

"ம் ப

மகர

கடக

-லா

-லா

சஷ்Bயாம் சம்

dன

ரிஷப

ரிஷப

கன்னி

dன

dன

dன

ரிஷப

ேமஷ

-லா

ேஷாதசவர்கத்

ல் .ரகங் களின் ம

சந்

ரன்

கள்
ெசவ் வாய்

தன்

யாழன்

ப்

Sரியன்

சந்

ெசவ் வாய்

தன்

"க் .ரன்

சனி

ரா

ேக/

ஜன்மம்

சம நி.

நீ ச்சம் .

ேஹாைர

jல9ரிக். சம நி.

உயர். நண்.

உயர்.எ9.

சம நி.

சம நி.

உயர். நண்.

உயர்.எ9.

நண்பன்.

jல9ரிக்.

jல9ரிக்.

சம நி.

உயர்.எ9.

சம நி.

சம நி.

த்ேரSன

சம நி.

ெசாந்த

சம நி.

சம நி.

உயர்.எ9.

உச்சம்

உச்சம்

உயர்.எ9.

ெசாந்த

சத்-ர்தாம் ஷா

உச்சம்

சம நி.

சம நி.

சம நி.

சம நி.

உயர்.எ9.

சம நி.

உயர். நண்.

சம நி.

ஸப் தாம் ஷா

எ9ரி

சம நி.

நீ ச்சம் .

உயர். நண்.

நண்பன்.

உயர்.எ9.

சம நி.

நீ ச்சம் .

நீ ச்சம் .

நவாம் சம்

நீ ச்சம் .

உயர்.எ9.

நண்பன்.

jல9ரிக்.

சம நி.

நீ ச்சம் .

உயர். நண்.

உச்சம்

சம நி.

சம நி.

தசாம் சம்

நீ ச்சம் .

எ9ரி

உயர். நண்.

எ9ரி

நீ ச்சம் .

jல9ரிக்.

உயர். நண்.

சம நி.

சம நி.

த்வதாம் சம்

உச்சம்

உயர். நண்.

சம நி.

சம நி.

உச்சம்

உச்சம்

உயர்.எ9.

சம நி.

சம நி.

எ9ரி

சம நி.

ெசாந்த

உயர்.எ9.

உச்சம்

சம நி.

சம நி.

jல9ரிக்.

ேஷாதாம் சம் 3ம் சாம் சம்
உச்சம்

ரன்

யாழன்

ச-ர்3ம் சாம் சம்

உயர். நண். சம நி.

உயர். நண்.

ெசாந்த

நீ ச்சம் .

சம நி.

உயர். நண்.

நீ ச்சம் .

உச்சம்

சப் தா3ம் சம்

சம நி.

எ9ரி

சம நி.

உயர். நண்.

உயர். நண்.

நண்பன்.

நண்பன்.

ெசாந்த

சம நி.

த்ரிம் சாம் சம்

நீ ச்சம் .

நண்பன்.

ெசாந்த

சம நி.

உச்சம்

நீ ச்சம் .

உச்சம்

jல9ரிக்.

jல9ரிக்.

காேவதாம் சம்

உயர்.எ9.

நீ ச்சம் .

jல9ரிக்.

சம நி.

நீ ச்சம் .

சம நி.

உயர். நண்.

உயர். நண்.

சம நி.

அSேவதாம் சம்

சம நி.

எ9ரி

நண்பன்.

நீ ச்சம் .

நீ ச்சம் .

உச்சம்

சம நி.

நீ ச்சம் .

உச்சம்

சஷ்Bயாம் சம்

உயர். நண். நண்பன்.

சம நி.

உயர். நண்.

எ9ரி

சம நி.

உயர்.எ9.

சம நி.

சம நி.

சம நி.

உச்சம்

உயர்.எ9.

நீ ச்சம் .

ெசாந்த

உச்சம்

உயர். நண்.

சம நி.

சம நி.

Sரியன்

சந்

ெசவ் வாய்

தன்

"க் .ரன்

சனி

ரா

ேக/

ஷடவர்கம்

10

13

19

7

14

7

10

11

10

சப் தவர்கம்

12

13

18

7

13

7

9

11

10

தசாவர்கம்

9

11

16

9

14

8

9

11

10

ேசாதஷவர்கம்

9

11

17

9

14

8

10

11

11

ம் ெஷாபகா பலம்

ஆ1 உட்UரிRகளில் Qஸ்ேபா

ரன்

யாழன்

ட்டர்ஸ் (ஷட் வர்கம் )

Sர்

சந்

ெச

சனி(2)
சந்(1)
ெச(1)
3ய(1)
Eர்(1)

ெச(2)
சந்(1)
Eர்(1)
2த(1)
3ய(1)

Eர்(4)
ெச(2)

த

ய

சந்(3)
Eர்(2)
Xக்(1)

சந்(2)
சனி(2)
ெச(1)
Eர்(1)

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

"க்

சனி

ரா

ேக

3ய(2)
சனி(2)
Eர்(1)
சந்(1)

Eர்(2)
சந்(1)
2த(1)
3ய(1)
Xக்(1)

2த(2)
சந்(1)
ெச(1)
3ய(1)
சனி(1)

2த(2)
சந்(1)
Eர்(1)
3ய(1)
Xக்(1)
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Kரக நட்2

ॐ
ைநசர்Kக ைமத்ரீ சக்கரம் (இயற் க்ைக உற[)

நண்பர்கள்

Sரியன்

சந்

ரன்

"க் .ரன்

சனி

ரா

ேக/

சந்9ரன்

Eரியன்

Eரியன்

Eரியன்

ெசவ் வாய்

2தன்

சந்9ரன்

Xக்Kரன்

Eரியன்

2தன்

2தன்

3யாழன்

ெசவ் வாய்

சந்9ரன்

சனி

Xக்Kரன்

Xக்Kரன்

Xக்Kரன்

3யாழன்

ெசவ் வாய்

ரா"

ரா"

சனி

ேக-

ரா"

ேக-

2தன்

Eரியன்

Eரியன்

Eரியன்

Eரியன்

Xக்Kரன்

சந்9ரன்

சந்9ரன்

சந்9ரன்

சந்9ரன்

ரா"

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

சனி

ேக-

ேக-

ேக-

ரா"

3யாழன்

2தன்

3யாழன்

3யாழன்

3ேரா9கள்

சம நிைல

ெசவ் வாய்

Xக்Kரன்

ரா"

2தன்

சனி

ேக-

ரா"

2தன்

தன்

சந்9ரன்

யாழன்

ெசவ் வாய்

Xக்Kரன்

ெசவ் வாய்

சனி

ெசவ் வாய்

3யாழன்

சனி

3யாழன்

ேக-

3யாழன்

Xக்Kரன்

சனி

சனி

ரா" ேக-

2தன்

தாற் கா^க ைமத்ரி சக்கரம் (ெலளKக உற[)

நண்பர்கள்

Sரியன்

சந்

ரன்

ெசவ் வாய்

தன்

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

Eரியன்

ெசவ் வாய்

ரா"

சனி

சந்9ரன்

ரா"

ேக-

2தன் 3யா

யாழன்

"க் .ரன்

சனி

ரா

ேக/

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

சந்9ரன்

Eரியன்

சந்9ரன்

சனி

ரா"

3யாழன்

ெசவ் வாய்

3யாழன்

ேக-

2தன்

Xக்K ரா"
3ேரா9கள்

Xக்Kரன்

சந்9ரன்

Eரியன்

சனி

Eரியன்

Eரியன்

Eரியன்

Eரியன்

சந்9ரன்

Eரியன்

2தன்

2தன்

ேக-

சந்9ரன்

சந்9ரன்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

3யாழன்

ெசவ் வாய்

3யா Xக்K

3யாழன்

3யா Xக்K

2தன்

2தன் 3யா

2தன் Xக்K

சனி

2தன் Xக்K

சனி ேக-

Xக்K ரா"

சனி ேக-

Xக்K ரா"

சனி ேக-

ரா" ேக-

ேக-

சனி ரா"

ரா

ேக/

பஞ் ஷட ைமத்ரி சக்கரம் (ஒன் றாகக்eட்.ம் உற[Wைற)
Sரியன்
உ\9யான

சந்

ரன்

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

தன்

Eரியன்

நண்பர்கள்

யாழன்

"க் .ரன்

சனி

ெசவ் வாய்

ரா"

Xக்Kரன்

ெசவ் வாய்

3யாழன்

2தன்

3யாழன்

சந்9ரன்
3யாழன்

நண்பர்கள்

ெசவ் வாய்

Xக்Kரன்

சனி

சம நிைல

3ேரா9கள்

ெசவ் வாய்

சனி

ரா"

ேக-

சந்9ரன்

Eரியன்

2தன்

Eரியன்

Eரியன்

2தன்

சந்9ரன்

Eரியன்

சந்9ரன்

3யாழன்

2தன்

ரா"

Xக்Kரன்

சந்9ரன்

சனி

2தன்

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

ரா"

ேக-

ேக-

ேக-

Xக்Kரன்

3யாழன்

Xக்Kரன்

ரா"

சனி

2தன்

3யாழன்
Xக்Kரன்

சனி

3யாழன்

ரா"

3யாழன்

2தன்

2தன்

Eரியன்

Eரியன்

சந்9ரன்

Eரியன்

Xக்Kரன்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

ேக-

சனி

சனி
ேக-

அ9 3ேரா9

Xக்Kரன்

3ேரா9கள்

சனி

ரா"

சந்9ரன்

ேக-
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sample horoscope

Kரக பலம் மற் \ம் பாவக பலம்

ॐ
ஷட் பலம்
Sரியன்

ரன்

ெசவ் வாய்

தன்

யாழன்

"க்.ரன்

சனி

175.51

176.81

248.49

143.37

121.75

160.27

127.81

31.63

12.87

34.14

0.98

44.32

28.71

5.49

147.42

127.47

92.51

135.11

135.74

185.28

209.32

4. ேஷஸ்ட பலம்

50.23

41.23

3.13

49.50

48.42

1.30

49.68

5. ைநசார்Kக பலம்

60.00

51.42

17.16

25.74

34.26

42.84

8.58

6. த்ரிக் பலம்

53.94

‐16.02

46.43

49.08

‐24.38

54.97

‐35.41

1. ஸ்தான பலம்
2. Bக் பலம்
3. கால பலம்

ெமாத்த ஷட்பலம்

சந்

518.73

393.77

441.86

403.77

360.12

473.38

365.47

oபத்9ல் ஷட்பலம்

8.65

6.56

7.36

6.73

6.00

7.89

6.09

"ைறந் தபட்ச ேதைவகள்

390

360

300

420

390

330

300

ேதைவயான சத3Kதம்

1.33

1.09

1.47

0.96

0.92

1.43

1.22

3

5

1

6

7

2

4

ஒப் pட். வைகYல் அந் தஸ்இஷ்ட பலம்

34.82

24.64

2.06

42.99

31.65

11.41

44.69

கஷ்ட பலம்

25.18

35.36

57.94

17.01

28.35

48.59

15.31

பாவக பலம்
I
ராF

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

மக

"ம்

dன

ேம

ரிஷ

U-

கட

Fம்

கனி

-ல

3?

த`

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

365

365

360

441

473

403

393

518

403

473

441

360

Bக் பலம்

30

50

50

0

10

10

60

40

20

30

20

50

பார்ைவ

பாைக
அ9பனி^?ந் -

‐51

‐28

8

18

32

56

50

38

‐21

‐56

‐40

‐12

Kரகங் களின் இ?ப் %டம்

0

0

0

0

0

0

0

‐60

0

0

60

‐60

காைல‐இர[

0

15

0

0

0

15

0

15

15

15

15

0

344

402

419

460

516

486

504

552

417

462

496

338

ெமாத்த பாவக பலம்

3ம் ெஷாபகா பலம்
Sரியன்

சந்

ரன்

ெசவ் வாய்

தன்

யாழன் "க்.ரன்

சனி

ரா

ேக/

ஷடவர்கம்

10

13

19

7

14

சப் தவர்கம்

12

13

18

7

13

7

10

11

10

7

9

11

10

தசாவர்கம்

9

11

16

9

ேசாதஷவர்கம்

9

11

17

9

14

8

9

11

10

14

8

10

11

11

"க்

சனி

ரா

ேக

3ய(2)
சனி(2)
Eர்(1)
சந்(1)

Eர்(2)
சந்(1)
2த(1)
3ய(1)
Xக்(1)

2த(2)
சந்(1)
ெச(1)
3ய(1)
சனி(1)

2த(2)
சந்(1)
Eர்(1)
3ய(1)
Xக்(1)

ஷட் வர்கத்9ல் Bஸ்ேபாFட்டர்ஸ்
Sர்

சந்

ெச

சனி(2)
சந்(1)
ெச(1)
3ய(1)
Eர்(1)

ெச(2)
சந்(1)
Eர்(1)
2த(1)
3ய(1)

Eர்(4)
ெச(2)

த

ய

சந்(3)
Eர்(2)
Xக்(1)

சந்(2)
சனி(2)
ெச(1)
Eர்(1)

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 11

sample horoscope

Kரக அவஸ்ைத

ॐ
Kரக அவஸ்ைத ‐ Kரகங் க]ம் அைவகளின் மனநிைலக]ம்

Kரகம்

Sரியன்

ஜகராடாB

பாலாB

லஜ் @டாB

qப் டாB

அவஸ்த்ைத

அவஸ்த்ைத

அவஸ்த்ைத

அவஸ்த்ைத

(3 eBய ெதா"ப் 2)

(5 eBய ெதா"ப் 2)

(6 eBய ெதா"ப் 2)

(9 eBய ெதா"ப் 2)

ஸ்வப் னா
(கன[நிைறந் த)

சந்

ரன்

Xஷsப் 9
(நித்9ைரYன் நிைல)

ெசவ் வாய்

ஸ்வப் னா
(கன[நிைறந் த)

தன்

Xஷsப் 9
(நித்9ைரYன் நிைல)

யாழன்

ஸ்வப் னா
(கன[நிைறந் த)

"க் .ரன்

Xஷsப் 9
(நித்9ைரYன் நிைல)

சனி

ஸ்வப் னா

ரா

பாலவஸ்தா

Wட்Bத்தா
(மKழ் வைடந் 9ட்ட)
Ssட்Bட் WBட்

(மரண நிைல)
"மாரவஸ்தா

WBட்

3ரித்தா

Ssட்Bட் WBட்

காலா
(ஒbக்கக்ேகடான)

WBட்

சாந் தா
(அைம9யான)

கர்3ட்

(W-ைம)
3ரித்தா

Wட்Bத்தா
(மKழ் வைடந் 9ட்ட)

(காைளப் ப?வம் )
3ரித்தா

காலா
(ஒbக்கக்ேகடான)

(காைளப் ப?வம் )
"மாரவஸ்தா

காலா
(ஒbக்கக்ேகடான)

("ழந் ைதப?வம் )

ஜக்ரட்

(rக்கUன் ைம)

WBட்

பாலவஸ்தா

Uரித்தா

qனா
(தட்.ப் பாட்.ள் ள)

("ழந் ைதப?வம் )

(W-ைம)

ஜக்ரட்

WBட்

(காைளப் ப?வம் )

(கன[நிைறந் த)

(rக்கUன் ைம)
ேக/

"மாரவஸ்தா

ஸ்வஸ்தா
(நிைலயான)

கர்3ட் Ssட்Bட்

(W-ைம)

ஸ்வஸ்தா
(நிைலயான)

ஷய் யநாB
அவஸ்த்ைத
(12 eBய ெதா"ப் 2)

நித்ரா
(rக்கம் )
நித்ரா
(rக்கம் )
%ரகாஷாண
(%ரகாசத்-டன் )
உபேவஷா
(உட்கார்ந்-ள் ள)
%ரகாஷாண
(%ரகாசத்-டன் )
%ரகாஷாண
(%ரகாசத்-டன் )
காமனா
(3ைடெப\தல் )
காமனா
(3ைடெப\தல் )
நித்ரா
(rக்கம் )

நீ ச்ச‐பங் க ேயாகங் கள் (நீ ச்சத்தன் ைம ரத்- நிைல)
சந்

ரனின் நீ ச்ச‐பங் க ேயாகங் கள்
‐ உச்ச நிைல ராFYன் அ9ப9யான Xக்Kரன் ேகந் 9ரத்9ல் உள் ள-.
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Xதர்ஷன சக்கரம்

ॐ
Xதர்ஷன சக்கரம்

ெச
5

ெவளி வட்டம்

:

Eரியனின் கட்டம்

ந. வட்டம்

:

சந்9ரனின் கட்டம்

உள் வட்டம்

:

ராF கட்டம்

Eர் Xக் 2த
4
சனி(வ)

ேக
6

9

லக்
11

லக்
10

சந் 3ய(வ)
8
10

12

ॐ
2

3ய(வ)

7
ேக
சனி(வ)
9
சந் 6

12

சந்

5 ெச 1

7

6
3
ரா
1

8

2

83ய(வ)

1

11

7

ரா
3

சனி(வ) 9
ேக

4
2தXக்Eர்
2

5
ெச
3
ரா
11

4

Eர்

Xக்
12
2த

10
லக்

Xதர்ஷன சக்கரம் Kரகங் களின் ஒப் %.தல் நிைலகைள %ரி9ப^க்KறEரியனின் கட்டம் , சந்9ரனின் கட்டம் மற் \ம் ராF கட்டத்9ல் ஒ?Uக்க,
ெவளி வட்டத்9^?ந்-, உள் வட்டத
் ்9ர்க்"ள் Wைறேய.
ஒர் பாவத்9ைன ஆராய, jன்\ கட்டங் களிnம் அைமந்-ள் ள ராFகைள ஒ?Uக்கமாக க?த்9ல் ெகாள் ள[ம் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 13

sample horoscope

ஜய் Uனி Wைற

ॐ
ஜய் ,னி -ைற

சார காரகம்

நவாம் சம்

ஆ.க

அம.க

ப.க.

ம.க.

U.க.

உ.க.

த.க.

சந் 9

Eரியன்

Xக்K

சனி

3யா

2தன்

ெசவ்

27:10

23:28

22:26

20:56

20:22

04:28

00:58

சந் லக் ெச ரா
Eர்

10 ஆகஸ் 2019 17:42:23 மணி, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

3ய(வ) Xக்

2த

ரா

லக்

சனி(வ) ேக

2த Xக்
Eர்

பாத கட்டம்

ெச

11ப.

3ப.

10ப. லக்

6ப.

7ப.

சனி(வ) 3ய(வ)
ேக
சந்
காரகாம் சம் ( ராF கட்டத்9ல் )

லக்

4ப.
ஸ்வம் ஷம் (நவாம் ச கட்டத்9ல் )

ரா

9ப.

1ப.

2ப. 12ப.

Eர்

ெச

3ய(வ) Xக்

சனி(வ)3ய(வ)
ேக
சந்

5ப.

உப பாத லக்னம்

ரா

சந் லக் ெச ரா

2த Xக்
Eர்

8ப.

2த Xக்
Eர்
லக்

2த
சனி(வ) ேக

ஜய் Uனி பார்ைவகள்
இரட்Bப் 2 ராFக]ள் ள Kரகங் க]க்Kைடேய
ஏற் ப.ம் பார்ைவகள் சனி‐ரா‐ேக
சர மற் \ம் ஸ்9ர ராFகளில் அைமந் 9?க்"ம்
Kரகங் க]க்" இைடேய உ?வா"ம் பார்ைவகள் :
Eர்‐சந் , Eர்‐3ய, 2த‐சந் , 2த‐3ய, Xக்‐சந் , Xக்‐3ய
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ெச

சனி(வ)
3ய(வ)
ேக
சந்

Fறப்2Uக்க Xட்Bக்காட்டக்eBய க?த்ஜய் Uனி ேஹாைர லக்னம்

:

த`X 27:52:46

வர்னட லக்னம்

:

"ம் பம்

ப் ரனபாட லக்னம்

:

ேமஷம் 18:09:07

காரகாம் ஷ(நவா)

:

dனம்

ஆ?ட லக்னம்

:

3?ச்Fகம்

உபபாதம்

:

-லாம்

ேயாK

:

3ய

அவேயாK

:

Eர்

தகத ராFகள்

:

த`X,dன

%ரம் மன்

:

3யாழன்

மேஹஸ்வரன்

:

Xக்Kரன்

?த்ரன்

:

சந்9ரன்
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அஷ்டகாவர்கம் ‐ %ன்னஷ்டகவர்கம் #1

ॐ

அஷ்டகவர்க Wைற ‐ %ன் னஷ்டகவர்கம்
Sரியன்

Sரியன்
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ராF
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5
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ராF
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ெசவ் வாய்
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அஷ்டகாவர்கம் ‐ %ன்னஷ்டகவர்கம் #2

ॐ

அஷ்டகவர்க Wைற ‐ %ன் னஷ்டகவர்கம்
யாழன்

யாழன்
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அஷ்டகவர்கம் ‐ X?க்கம்

ॐ
அஷ்டகவர்க Wைற ‐ %ன் னஷ்டகவர்கம்
Sரியன்

Eரியன்
ராF
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K?ஷ்ணjர்த்9 பத்த9 ‐ கட்டம்

ॐ
K?ஷ்ணjர்த்9 பத்த9

10 ஆகஸ்ட் 2019 * 17:42 மணி. * Hyderabad, Andhra Pradesh, India
.ரகம்

வ/அ

ரா

பாைக

நட்சத்

லக்னம்

மகர

07:30:27

Eரியன்

கடக

22:35:08

பாதம் ர/அ

ந/அ

உ/அ உ/உ

உத்9ராடம்

4

சனி

Eர்

ேக

3ய

ஆYல் யம்

2

சந்

2த

சந்

3ய

3?ச்
Fம் ம

27:15:48

ேகட்ைட

4

ெச

2த

3ய

Xக்

01:04:23

மகம்

1

Eர்

ேக

Xக்

Xக்

2தன்
3யாழன்

கடக

04:34:27

kசம்

1

சந்

சனி

சனி

சந்

3?ச்

20:28:36

ேகட்ைட

2

ெச

2த

Xக்

3ய

(வ)
அ

கடக

22:31:52

ஆYல் யம்

2

சந்

2த

சந்

ரா

(வ)

த`X

21:02:06

kராடம்

3

3ய

Xக்

3ய

Xக்

சந் 9ரன்
ெசவ் வாய்

அ

Xக்Kரன்
சனி

ரம்

ரா"

U-ன 23:21:59

2னர்kசம்

2

2த

3ய

சனி

ரா

ேக-

த`X

23:21:59

kராடம்

4

3ய

Xக்

சனி

ெச

Oேரனஸ்

ேமஷ

12:35:03

அஸ்3னி

4

ெச

ேக

2த

ரா

ெநப் BTன்

(வ)

"ம் ப

24:04:41

kரட்டா9

2

சனி

3ய

2த

2த

ப் Dட்ேடா

(வ)

த`X

27:14:14

உத்9ராடம்

1

3ய

Eர்

Eர்

Xக்

ராF கட்டம்

பாவ ஆரம் பWைன கட்டம்

லக்

ரா

2த ரா

2த Xக்
Eர்

ெச Xக்
Eர்

ெச

லக்

சனி(வ) 3ய(வ)
ேக
சந்

சனி(வ) 3ய(வ)
ேக
சந்
பாவ 3வரங் கள் (ப் ேலFடஸ் Wைற)

Pட்Qன் ஆர.-ைன

ரா

பாைக

நட்சத்

1.Wதல்

மகர

07:30:27

2.இரண்டாம்

"ம் ப

12:33:37

3.jன்றாம்

dன

4.நான் காம்

ேமஷ

5.ஐந் தாம்

ரிஷப

6.ஆறாம்

U-ன 10:37:39

7.ஏழாம்

கடக

8.எட்டாம்

Fம் ம

9.ஒன் பதாம்

கன் னி 17:38:24

10.பத்தாம்

-லா

11.ப9ெனான்றாம்

3?ச்

12.பன் னிெரண்டாம்

த`X

பாதம் ர/அ

ந/அ

உ/அ உ/உ

உத்9ராடம்

4

சனி

Eர்

ேக

3ய

சதயம்

2

சனி

ரா

2த

2த

17:38:24

ேரவ9

1

3ய

2த

2த

ெச

18:39:56

பரணி

2

ெச

Xக்

ரா

3ய

15:29:03

ேரா5னி

2

Xக்

சந்

3ய

ரா

9?வா9ைர

2

2த

ரா

சனி

சனி

07:30:27

kசம்

2

சந்

சனி

ேக

Xக்

12:33:37

மகம்

4

Eர்

ேக

2த

ரா

ஹஸ்தம்

3

2த

சந்

சனி

3ய

18:39:56

ஸ்வா9

4

Xக்

ரா

சந்

சனி

15:29:03

அ`ஷம்

4

ெச

சனி

3ய

2த

10:37:39

jலம்

4

3ய

ேக

சனி

சந்
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sample horoscope

K?ஷ்ணjர்த்9 பத்த9 ‐ "#காட்B

ॐ
K?ஷ்ணjர்த்9 பத்த9

x.களின் உட்க?த்x.

".Y?ப் பவர்களின்

".Y?ப் பவர்கள்

நட். உள் ள Kரகங் கள்

1. Wதல்
3. jன்றாம்
4. நான்காம்
5. ஐந்தாம்
7. ஏழாம்

Eர்,சந்,3ய,Xக்
சனி,ேக

2த,ரா
Eர்,ெச,Xக்

8. எட்டாம்
9. ஒன்பதாம்
10. பத்தாம்
11. ப9ெனான்றாம்
12. பன்னிெரண்டாம்

ஆரம் ப Wைன ராF

நாத. நட். உள் ள Kரகங் கள்

நாதன்

2த
2த
ரா

2. இரண்டாம்

6. ஆறாம்

ஆரம் ப Wைன ராF

ரா
2த,ெச

சந்,3ய
சனி,ேக

சனி
சனி
3ய
ெச
Xக்
2த
சந்
Eர்
2த
Xக்
ெச
3ய

சனி,ேக
Eர்,சந்,3ய,Xக்
Eர்,சந்,3ய,Xக்
சனி,ேக
ரா

Kரகங் களால் "#காட்டப் ப.ம் x.கள்
Kரகம்

x.களின் "#காட்Bடகளாக Kரகங் கள்
Uக[ம் பலம.ன்

பலம் eBய

மாjல் நிைல

வn3ழந்த நிைல

"#காட்B

"#காட்B

"#காட்B

"#காட்B

6
6

7
11
7 12
12
11
7
7 12
6 11
7 12

8
7
4
1
3
5
1
3
5

Eரியன்
சந்9ரன்
ெசவ் வாய்
2தன்

6
6
6

3யாழன்
Xக்Kரன்
சனி
ரா"
ேக-

9
9
11
2 9
9 12
9 10
2 5 10
12
10

ஆட்F2ரிOம் Kரகங் கள்
9ன அ9ப9

:

சனி

அ9ர்ஷடம்

:

ரிஷப 11:12:20

லக்ன அ9ப9

:

சனி

தைச இ?ப்2

:

2தன் 3வ 5ம 259

லக்ன நட்ச. அ9ப9

:

Eரியன்

ேக.%. அயானாம் சம்

:

‐24:01:48

லக்ன உப அ9ப9

:

ேக-

சந்9ர ராF அ9ப9

:

ெசவ் வாய்

சந்9ரனின் நட்ச. அ9ப9

:

2தன்

சந்9ரனின் உப அ9ப9

:

3யாழன்
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #1

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
தன் மஹா தசா10‐08‐2019 ‐ 22‐03‐2023
வய- : 0வ 0ம ‐

3ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

தன்‐ேக/

தன்‐ தன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

-QR

அந் தரம்

தன்‐"க்.ரன்
ஆரம் பம்

-QR

அந் தரம்

2தன்

ேக-

Xக்Kரன்

ேக-

Xக்Kரன்

Eரியன்

Xக்Kரன்

Eரியன்

சந்9ரன்

Eரியன்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

ரா"

ெசவ் வாய்

ரா"

3யாழன்

ரா"

3யாழன்

சனி

3யாழன்

சனி

2தன்

சனி

2தன்

ேக-

தன்‐Sரியன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

தன்‐சந்
-QR

அந் தரம்

ரன்
ஆரம் பம்

-QR

அந் தரம்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

ரா"

ெசவ் வாய்

ரா"

3யாழன்

ரா"

3யாழன்

சனி

3யாழன்

சனி

2தன்

சனி

2தன்

ேக-

2தன்

ேக-

Xக்Kரன்

ேக-

Xக்Kரன்

Eரியன்

Xக்Kரன்

Eரியன்

சந்9ரன்

அந் தரம்

தன்‐
ஆரம் பம்

-QR

அந் தரம்

யாழன்
ஆரம் பம்

-QR

தன்‐ெசவ் வாய்

Eரியன்

தன்‐ரா

ஆரம் பம்

ஆரம் பம்

தன்‐சனி
-QR

-QR

0ஆ11ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

-QR

ரா"

3யாழன்

சனி

12‐07‐2020

14‐12‐2020

3யாழன்

சனி

2தன்

14‐12‐2020

02‐05‐2021

சனி

2தன்

ேக-

02‐05‐2021

29‐06‐2021

2தன்

ேக-

Xக்Kரன்

29‐06‐2021

10‐12‐2021

ேக-

Xக்Kரன்

10‐08‐2019

03‐10‐2019

Eரியன்

10‐12‐2021

28‐01‐2022

Xக்Kரன்

Eரியன்

03‐10‐2019

13‐11‐2019

சந்9ரன்

28‐01‐2022

20‐04‐2022

Eரியன்

சந்9ரன்

13‐11‐2019

21‐01‐2020

ெசவ் வாய்

20‐04‐2022

16‐06‐2022

சந்9ரன்

ெசவ் வாய்

21‐01‐2020

09‐03‐2020

ரா"

16‐06‐2022

11‐11‐2022

ெசவ் வாய்

ரா"

09‐03‐2020

12‐07‐2020

3யாழன்

11‐11‐2022

22‐03‐2023
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #2

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
ேக/ மஹா தசா22‐03‐2023 ‐ 21‐03‐2030
வய- : 3ஆ 7ம ‐

10ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

ேக/‐ேக/

3ஆ7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ேக-

22‐03‐2023

Xக்Kரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

30‐03‐2023

Xக்Kரன்

18‐08‐2023

30‐03‐2023

24‐04‐2023

Eரியன்

Eரியன்

24‐04‐2023

02‐05‐2023

சந்9ரன்

02‐05‐2023

ெசவ் வாய்

4ஆ0ம

5ஆ2ம

ஆரம் பம்

28‐10‐2023

Eரியன்

17‐10‐2024

23‐10‐2024

28‐10‐2023

18‐11‐2023

சந்9ரன்

23‐10‐2024

03‐11‐2024

சந்9ரன்

18‐11‐2023

24‐12‐2023

ெசவ் வாய்

03‐11‐2024

10‐11‐2024

14‐05‐2023

ெசவ் வாய்

24‐12‐2023

17‐01‐2024

ரா"

10‐11‐2024

30‐11‐2024

14‐05‐2023

23‐05‐2023

ரா"

17‐01‐2024

21‐03‐2024

3யாழன்

30‐11‐2024

17‐12‐2024

ரா"

23‐05‐2023

14‐06‐2023

3யாழன்

21‐03‐2024

17‐05‐2024

சனி

17‐12‐2024

06‐01‐2025

3யாழன்

14‐06‐2023

04‐07‐2023

சனி

17‐05‐2024

24‐07‐2024

2தன்

06‐01‐2025

24‐01‐2025

சனி

04‐07‐2023

28‐07‐2023

2தன்

24‐07‐2024

22‐09‐2024

ேக-

24‐01‐2025

31‐01‐2025

2தன்

28‐07‐2023

18‐08‐2023

ேக-

22‐09‐2024

17‐10‐2024

Xக்Kரன்

31‐01‐2025

22‐02‐2025

ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சந்9ரன்

22‐02‐2025

ெசவ் வாய்

5ஆ6ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

11‐03‐2025

ெசவ் வாய்

23‐09‐2025

11‐03‐2025

24‐03‐2025

ரா"

ரா"

24‐03‐2025

25‐04‐2025

3யாழன்

25‐04‐2025

சனி

6ஆ1ம

6ஆ6ம
ஆரம் பம்

01‐10‐2025

ரா"

19‐02‐2026

17‐04‐2026

01‐10‐2025

24‐10‐2025

3யாழன்

17‐04‐2026

08‐06‐2026

3யாழன்

24‐10‐2025

13‐11‐2025

சனி

08‐06‐2026

07‐08‐2026

23‐05‐2025

சனி

13‐11‐2025

06‐12‐2025

2தன்

07‐08‐2026

01‐10‐2026

23‐05‐2025

26‐06‐2025

2தன்

06‐12‐2025

27‐12‐2025

ேக-

01‐10‐2026

23‐10‐2026

2தன்

26‐06‐2025

26‐07‐2025

ேக-

27‐12‐2025

05‐01‐2026

Xக்Kரன்

23‐10‐2026

26‐12‐2026

ேக-

26‐07‐2025

08‐08‐2025

Xக்Kரன்

05‐01‐2026

30‐01‐2026

Eரியன்

26‐12‐2026

14‐01‐2027

Xக்Kரன்

08‐08‐2025

12‐09‐2025

Eரியன்

30‐01‐2026

06‐02‐2026

சந்9ரன்

14‐01‐2027

15‐02‐2027

Eரியன்

12‐09‐2025

23‐09‐2025

சந்9ரன்

06‐02‐2026

19‐02‐2026

ெசவ் வாய்

15‐02‐2027

09‐03‐2027

யாழன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

3யாழன்

09‐03‐2027

சனி

7ஆ6ம
-QR

ேக/‐சனி

-QR

ேக/‐ரா

-QR

அந் தரம்

ேக/‐

-QR

ேக/‐ெசவ் வாய்

-QR

ேக/‐Sரியன்
அந் தரம்

ேக/‐சந்

-QR

ேக/‐"க்.ரன்

8ஆ6ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

24‐04‐2027

சனி

13‐02‐2028

24‐04‐2027

17‐06‐2027

2தன்

2தன்

17‐06‐2027

04‐08‐2027

ேக-

04‐08‐2027

Xக்Kரன்

9ஆ7ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

17‐04‐2028

2தன்

24‐03‐2029

14‐05‐2029

17‐04‐2028

14‐06‐2028

ேக-

14‐05‐2029

05‐06‐2029

ேக-

14‐06‐2028

07‐07‐2028

Xக்Kரன்

05‐06‐2029

04‐08‐2029

24‐08‐2027

Xக்Kரன்

07‐07‐2028

13‐09‐2028

Eரியன்

04‐08‐2029

22‐08‐2029

24‐08‐2027

20‐10‐2027

Eரியன்

13‐09‐2028

03‐10‐2028

சந்9ரன்

22‐08‐2029

21‐09‐2029

Eரியன்

20‐10‐2027

06‐11‐2027

சந்9ரன்

03‐10‐2028

06‐11‐2028

ெசவ் வாய்

21‐09‐2029

12‐10‐2029

சந்9ரன்

06‐11‐2027

04‐12‐2027

ெசவ் வாய்

06‐11‐2028

29‐11‐2028

ரா"

12‐10‐2029

06‐12‐2029

ெசவ் வாய்

04‐12‐2027

24‐12‐2027

ரா"

29‐11‐2028

29‐01‐2029

3யாழன்

06‐12‐2029

23‐01‐2030

ரா"

24‐12‐2027

13‐02‐2028

3யாழன்

29‐01‐2029

24‐03‐2029

சனி

23‐01‐2030

21‐03‐2030
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #3

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
"க்.ரன் மஹா தசா21‐03‐2030 ‐ 21‐03‐2050
வய- : 10ஆ 7ம ‐

30ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

"க்.ரன்‐"க்.ரன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

Xக்Kரன்

21‐03‐2030

Eரியன்

10ஆ7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

10‐10‐2030

Eரியன்

21‐07‐2033

10‐10‐2030

10‐12‐2030

சந்9ரன்

சந்9ரன்

10‐12‐2030

22‐03‐2031

ெசவ் வாய்

22‐03‐2031

ரா"

13ஆ11ம

ரன்

14ஆ11ம

ஆரம் பம்

08‐08‐2033

சந்9ரன்

21‐07‐2034

10‐09‐2034

08‐08‐2033

07‐09‐2033

ெசவ் வாய்

10‐09‐2034

15‐10‐2034

ெசவ் வாய்

07‐09‐2033

29‐09‐2033

ரா"

15‐10‐2034

15‐01‐2035

01‐06‐2031

ரா"

29‐09‐2033

23‐11‐2033

3யாழன்

15‐01‐2035

06‐04‐2035

01‐06‐2031

30‐11‐2031

3யாழன்

23‐11‐2033

10‐01‐2034

சனி

06‐04‐2035

11‐07‐2035

3யாழன்

30‐11‐2031

11‐05‐2032

சனி

10‐01‐2034

09‐03‐2034

2தன்

11‐07‐2035

05‐10‐2035

சனி

11‐05‐2032

19‐11‐2032

2தன்

09‐03‐2034

30‐04‐2034

ேக-

05‐10‐2035

10‐11‐2035

2தன்

19‐11‐2032

11‐05‐2033

ேக-

30‐04‐2034

21‐05‐2034

Xக்Kரன்

10‐11‐2035

19‐02‐2036

ேக-

11‐05‐2033

21‐07‐2033

Xக்Kரன்

21‐05‐2034

21‐07‐2034

Eரியன்

19‐02‐2036

21‐03‐2036

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ெசவ் வாய்

21‐03‐2036

ரா"

16ஆ7ம

17ஆ9ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

15‐04‐2036

ரா"

21‐05‐2037

15‐04‐2036

18‐06‐2036

3யாழன்

3யாழன்

18‐06‐2036

13‐08‐2036

சனி

13‐08‐2036

2தன்

யாழன்

20ஆ9ம

ஆரம் பம்

01‐11‐2037

3யாழன்

21‐05‐2040

27‐09‐2040

01‐11‐2037

27‐03‐2038

சனி

27‐09‐2040

01‐03‐2041

சனி

27‐03‐2038

17‐09‐2038

2தன்

01‐03‐2041

17‐07‐2041

20‐10‐2036

2தன்

17‐09‐2038

19‐02‐2039

ேக-

17‐07‐2041

11‐09‐2041

20‐10‐2036

19‐12‐2036

ேக-

19‐02‐2039

24‐04‐2039

Xக்Kரன்

11‐09‐2041

21‐02‐2042

ேக-

19‐12‐2036

13‐01‐2037

Xக்Kரன்

24‐04‐2039

24‐10‐2039

Eரியன்

21‐02‐2042

11‐04‐2042

Xக்Kரன்

13‐01‐2037

25‐03‐2037

Eரியன்

24‐10‐2039

17‐12‐2039

சந்9ரன்

11‐04‐2042

01‐07‐2042

Eரியன்

25‐03‐2037

15‐04‐2037

சந்9ரன்

17‐12‐2039

18‐03‐2040

ெசவ் வாய்

01‐07‐2042

26‐08‐2042

சந்9ரன்

15‐04‐2037

21‐05‐2037

ெசவ் வாய்

18‐03‐2040

21‐05‐2040

ரா"

26‐08‐2042

20‐01‐2043

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சனி

20‐01‐2043

2தன்

23ஆ5ம
-QR

"க்.ரன்‐ தன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

22‐07‐2043

2தன்

21‐03‐2046

22‐07‐2043

02‐01‐2044

ேக-

ேக-

02‐01‐2044

09‐03‐2044

Xக்Kரன்

09‐03‐2044

Eரியன்

-QR

"க்.ரன்‐

-QR

அந் தரம்

"க்.ரன்‐சனி

-QR

"க்.ரன்‐ரா

-QR

"க்.ரன்‐சந்
அந் தரம்

"க்.ரன்‐ெசவ் வாய்

-QR

"க்.ரன்‐Sரியன்

26ஆ7ம

29ஆ5ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

15‐08‐2046

ேக-

19‐01‐2049

13‐02‐2049

15‐08‐2046

14‐10‐2046

Xக்Kரன்

13‐02‐2049

25‐04‐2049

Xக்Kரன்

14‐10‐2046

05‐04‐2047

Eரியன்

25‐04‐2049

16‐05‐2049

18‐09‐2044

Eரியன்

05‐04‐2047

26‐05‐2047

சந்9ரன்

16‐05‐2049

21‐06‐2049

18‐09‐2044

15‐11‐2044

சந்9ரன்

26‐05‐2047

21‐08‐2047

ெசவ் வாய்

21‐06‐2049

16‐07‐2049

சந்9ரன்

15‐11‐2044

19‐02‐2045

ெசவ் வாய்

21‐08‐2047

20‐10‐2047

ரா"

16‐07‐2049

18‐09‐2049

ெசவ் வாய்

19‐02‐2045

27‐04‐2045

ரா"

20‐10‐2047

23‐03‐2048

3யாழன்

18‐09‐2049

13‐11‐2049

ரா"

27‐04‐2045

18‐10‐2045

3யாழன்

23‐03‐2048

08‐08‐2048

சனி

13‐11‐2049

20‐01‐2050

3யாழன்

18‐10‐2045

21‐03‐2046

சனி

08‐08‐2048

19‐01‐2049

2தன்

20‐01‐2050

21‐03‐2050

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

-QR

"க்.ரன்‐ேக/

-QR

-QR

onlinejyotish.com • 22

sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #4

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
Sரியன் மஹா தசா21‐03‐2050 ‐ 21‐03‐2056
வய- : 30ஆ 7ம ‐

36ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

Sரியன்‐Sரியன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

Eரியன்

21‐03‐2050

சந்9ரன்

30ஆ7ம*

ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

27‐03‐2050

சந்9ரன்

09‐07‐2050

27‐03‐2050

05‐04‐2050

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

05‐04‐2050

11‐04‐2050

ரா"

11‐04‐2050

3யாழன்

30ஆ10ம

31ஆ4ம

ஆரம் பம்

24‐07‐2050

ெசவ் வாய்

07‐01‐2051

15‐01‐2051

24‐07‐2050

04‐08‐2050

ரா"

15‐01‐2051

03‐02‐2051

ரா"

04‐08‐2050

31‐08‐2050

3யாழன்

03‐02‐2051

20‐02‐2051

28‐04‐2050

3யாழன்

31‐08‐2050

24‐09‐2050

சனி

20‐02‐2051

12‐03‐2051

28‐04‐2050

12‐05‐2050

சனி

24‐09‐2050

23‐10‐2050

2தன்

12‐03‐2051

30‐03‐2051

சனி

12‐05‐2050

30‐05‐2050

2தன்

23‐10‐2050

18‐11‐2050

ேக-

30‐03‐2051

07‐04‐2051

2தன்

30‐05‐2050

14‐06‐2050

ேக-

18‐11‐2050

29‐11‐2050

Xக்Kரன்

07‐04‐2051

28‐04‐2051

ேக-

14‐06‐2050

20‐06‐2050

Xக்Kரன்

29‐11‐2050

29‐12‐2050

Eரியன்

28‐04‐2051

05‐05‐2051

Xக்Kரன்

20‐06‐2050

09‐07‐2050

Eரியன்

29‐12‐2050

07‐01‐2051

சந்9ரன்

05‐05‐2051

15‐05‐2051

31ஆ9ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ரா"

15‐05‐2051

3யாழன்

யாழன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

03‐07‐2051

3யாழன்

08‐04‐2052

03‐07‐2051

16‐08‐2051

சனி

சனி

16‐08‐2051

07‐10‐2051

2தன்

07‐10‐2051

ேக-

32ஆ7ம

33ஆ5ம

ஆரம் பம்

17‐05‐2052

சனி

25‐01‐2053

21‐03‐2053

17‐05‐2052

02‐07‐2052

2தன்

21‐03‐2053

09‐05‐2053

2தன்

02‐07‐2052

13‐08‐2052

ேக-

09‐05‐2053

29‐05‐2053

23‐11‐2051

ேக-

13‐08‐2052

30‐08‐2052

Xக்Kரன்

29‐05‐2053

26‐07‐2053

23‐11‐2051

12‐12‐2051

Xக்Kரன்

30‐08‐2052

17‐10‐2052

Eரியன்

26‐07‐2053

13‐08‐2053

Xக்Kரன்

12‐12‐2051

05‐02‐2052

Eரியன்

17‐10‐2052

01‐11‐2052

சந்9ரன்

13‐08‐2053

11‐09‐2053

Eரியன்

05‐02‐2052

21‐02‐2052

சந்9ரன்

01‐11‐2052

25‐11‐2052

ெசவ் வாய்

11‐09‐2053

01‐10‐2053

சந்9ரன்

21‐02‐2052

20‐03‐2052

ெசவ் வாய்

25‐11‐2052

12‐12‐2052

ரா"

01‐10‐2053

22‐11‐2053

ெசவ் வாய்

20‐03‐2052

08‐04‐2052

ரா"

12‐12‐2052

25‐01‐2053

3யாழன்

22‐11‐2053

07‐01‐2054

அந் தரம்

ஆரம் பம்

2தன்

07‐01‐2054

ேக-

34ஆ4ம
-QR

Sரியன்‐ேக/
அந் தரம்

ஆரம் பம்

20‐02‐2054

ேக-

14‐11‐2054

20‐02‐2054

10‐03‐2054

Xக்Kரன்

Xக்Kரன்

10‐03‐2054

01‐05‐2054

Eரியன்

01‐05‐2054

சந்9ரன்

-QR

Sரியன்‐சனி

-QR

அந் தரம்

Sரியன்‐ தன்

-QR

Sரியன்‐

-QR

Sரியன்‐ெசவ் வாய்
அந் தரம்

Sரியன்‐ரா

-QR

Sரியன்‐சந்

35ஆ3ம

35ஆ7ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

21‐11‐2054

Xக்Kரன்

21‐03‐2055

21‐05‐2055

21‐11‐2054

12‐12‐2054

Eரியன்

21‐05‐2055

08‐06‐2055

Eரியன்

12‐12‐2054

19‐12‐2054

சந்9ரன்

08‐06‐2055

09‐07‐2055

16‐05‐2054

சந்9ரன்

19‐12‐2054

29‐12‐2054

ெசவ் வாய்

09‐07‐2055

30‐07‐2055

16‐05‐2054

11‐06‐2054

ெசவ் வாய்

29‐12‐2054

06‐01‐2055

ரா"

30‐07‐2055

23‐09‐2055

ெசவ் வாய்

11‐06‐2054

29‐06‐2054

ரா"

06‐01‐2055

25‐01‐2055

3யாழன்

23‐09‐2055

11‐11‐2055

ரா"

29‐06‐2054

15‐08‐2054

3யாழன்

25‐01‐2055

11‐02‐2055

சனி

11‐11‐2055

08‐01‐2056

3யாழன்

15‐08‐2054

25‐09‐2054

சனி

11‐02‐2055

03‐03‐2055

2தன்

08‐01‐2056

28‐02‐2056

சனி

25‐09‐2054

14‐11‐2054

2தன்

03‐03‐2055

21‐03‐2055

ேக-

28‐02‐2056

21‐03‐2056
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #5

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
சந்

ரன் மஹா தசா21‐03‐2056 ‐ 21‐03‐2066
வய- : 36ஆ 7ம ‐

46ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

சந்

ரன்‐சந்

ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சந்9ரன்

21‐03‐2056

ெசவ் வாய்

36ஆ7ம*

ரன்‐ெசவ் வாய்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

15‐04‐2056

ெசவ் வாய்

19‐01‐2057

15‐04‐2056

03‐05‐2056

ரா"

ரா"

03‐05‐2056

17‐06‐2056

3யாழன்

17‐06‐2056

சனி

37ஆ5ம

ரன்‐ரா

38ஆ0ம
ஆரம் பம்

31‐01‐2057

ரா"

20‐08‐2057

10‐11‐2057

31‐01‐2057

04‐03‐2057

3யாழன்

10‐11‐2057

22‐01‐2058

3யாழன்

04‐03‐2057

02‐04‐2057

சனி

22‐01‐2058

19‐04‐2058

28‐07‐2056

சனி

02‐04‐2057

06‐05‐2057

2தன்

19‐04‐2058

06‐07‐2058

28‐07‐2056

14‐09‐2056

2தன்

06‐05‐2057

05‐06‐2057

ேக-

06‐07‐2058

07‐08‐2058

2தன்

14‐09‐2056

27‐10‐2056

ேக-

05‐06‐2057

17‐06‐2057

Xக்Kரன்

07‐08‐2058

06‐11‐2058

ேக-

27‐10‐2056

14‐11‐2056

Xக்Kரன்

17‐06‐2057

23‐07‐2057

Eரியன்

06‐11‐2058

03‐12‐2058

Xக்Kரன்

14‐11‐2056

04‐01‐2057

Eரியன்

23‐07‐2057

02‐08‐2057

சந்9ரன்

03‐12‐2058

18‐01‐2059

Eரியன்

04‐01‐2057

19‐01‐2057

சந்9ரன்

02‐08‐2057

20‐08‐2057

ெசவ் வாய்

18‐01‐2059

19‐02‐2059

ரன்‐

யாழன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

3யாழன்

19‐02‐2059

சனி

39ஆ6ம

ரன்‐சனி

அந் தரம்

ஆரம் பம்

25‐04‐2059

சனி

20‐06‐2060

25‐04‐2059

11‐07‐2059

2தன்

2தன்

11‐07‐2059

18‐09‐2059

ேக-

18‐09‐2059

Xக்Kரன்

40ஆ10ம

ரன்‐ தன்

42ஆ5ம

ஆரம் பம்

19‐09‐2060

2தன்

19‐01‐2062

02‐04‐2062

19‐09‐2060

10‐12‐2060

ேக-

02‐04‐2062

03‐05‐2062

ேக-

10‐12‐2060

13‐01‐2061

Xக்Kரன்

03‐05‐2062

28‐07‐2062

16‐10‐2059

Xக்Kரன்

13‐01‐2061

19‐04‐2061

Eரியன்

28‐07‐2062

23‐08‐2062

16‐10‐2059

05‐01‐2060

Eரியன்

19‐04‐2061

18‐05‐2061

சந்9ரன்

23‐08‐2062

05‐10‐2062

Eரியன்

05‐01‐2060

30‐01‐2060

சந்9ரன்

18‐05‐2061

06‐07‐2061

ெசவ் வாய்

05‐10‐2062

04‐11‐2062

சந்9ரன்

30‐01‐2060

10‐03‐2060

ெசவ் வாய்

06‐07‐2061

08‐08‐2061

ரா"

04‐11‐2062

21‐01‐2063

ெசவ் வாய்

10‐03‐2060

08‐04‐2060

ரா"

08‐08‐2061

03‐11‐2061

3யாழன்

21‐01‐2063

31‐03‐2063

ரா"

08‐04‐2060

20‐06‐2060

3யாழன்

03‐11‐2061

19‐01‐2062

சனி

31‐03‐2063

21‐06‐2063

ரன்‐ேக/

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ேக-

21‐06‐2063

Xக்Kரன்

43ஆ10ம
-QR

சந்

ரன்‐"க்.ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

03‐07‐2063

Xக்Kரன்

20‐01‐2064

03‐07‐2063

08‐08‐2063

Eரியன்

Eரியன்

08‐08‐2063

18‐08‐2063

சந்9ரன்

18‐08‐2063

ெசவ் வாய்

-QR

சந்

-QR

அந் தரம்

சந்

-QR

சந்

-QR

சந்

அந் தரம்

சந்

-QR

சந்

44ஆ5ம

ரன்‐Sரியன்

46ஆ1ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

30‐04‐2064

Eரியன்

19‐09‐2065

29‐09‐2065

30‐04‐2064

31‐05‐2064

சந்9ரன்

29‐09‐2065

14‐10‐2065

சந்9ரன்

31‐05‐2064

20‐07‐2064

ெசவ் வாய்

14‐10‐2065

24‐10‐2065

05‐09‐2063

ெசவ் வாய்

20‐07‐2064

25‐08‐2064

ரா"

24‐10‐2065

21‐11‐2065

05‐09‐2063

17‐09‐2063

ரா"

25‐08‐2064

24‐11‐2064

3யாழன்

21‐11‐2065

15‐12‐2065

ரா"

17‐09‐2063

19‐10‐2063

3யாழன்

24‐11‐2064

13‐02‐2065

சனி

15‐12‐2065

13‐01‐2066

3யாழன்

19‐10‐2063

17‐11‐2063

சனி

13‐02‐2065

21‐05‐2065

2தன்

13‐01‐2066

08‐02‐2066

சனி

17‐11‐2063

20‐12‐2063

2தன்

21‐05‐2065

15‐08‐2065

ேக-

08‐02‐2066

19‐02‐2066

2தன்

20‐12‐2063

20‐01‐2064

ேக-

15‐08‐2065

19‐09‐2065

Xக்Kரன்

19‐02‐2066

21‐03‐2066
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #6

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
ெசவ் வாய் மஹா தசா21‐03‐2066 ‐ 21‐03‐2073
வய- : 46ஆ 7ம ‐

53ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

ெசவ் வாய்

21‐03‐2066

ரா"

46ஆ7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

30‐03‐2066

ரா"

17‐08‐2066

30‐03‐2066

21‐04‐2066

3யாழன்

3யாழன்

21‐04‐2066

11‐05‐2066

சனி

11‐05‐2066

2தன்

47ஆ0ம

யாழன்

48ஆ0ம

ஆரம் பம்

14‐10‐2066

3யாழன்

05‐09‐2067

20‐10‐2067

14‐10‐2066

04‐12‐2066

சனி

20‐10‐2067

13‐12‐2067

சனி

04‐12‐2066

03‐02‐2067

2தன்

13‐12‐2067

30‐01‐2068

04‐06‐2066

2தன்

03‐02‐2067

29‐03‐2067

ேக-

30‐01‐2068

19‐02‐2068

04‐06‐2066

25‐06‐2066

ேக-

29‐03‐2067

20‐04‐2067

Xக்Kரன்

19‐02‐2068

16‐04‐2068

ேக-

25‐06‐2066

03‐07‐2066

Xக்Kரன்

20‐04‐2067

23‐06‐2067

Eரியன்

16‐04‐2068

03‐05‐2068

Xக்Kரன்

03‐07‐2066

28‐07‐2066

Eரியன்

23‐06‐2067

12‐07‐2067

சந்9ரன்

03‐05‐2068

01‐06‐2068

Eரியன்

28‐07‐2066

05‐08‐2066

சந்9ரன்

12‐07‐2067

13‐08‐2067

ெசவ் வாய்

01‐06‐2068

20‐06‐2068

சந்9ரன்

05‐08‐2066

17‐08‐2066

ெசவ் வாய்

13‐08‐2067

05‐09‐2067

ரா"

20‐06‐2068

11‐08‐2068

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சனி

11‐08‐2068

2தன்

49ஆ0ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

14‐10‐2068

2தன்

19‐09‐2069

14‐10‐2068

10‐12‐2068

ேக-

ேக-

10‐12‐2068

03‐01‐2069

Xக்Kரன்

03‐01‐2069

Eரியன்

50ஆ1ம

51ஆ1ம

ஆரம் பம்

10‐11‐2069

ேக-

17‐09‐2070

25‐09‐2070

10‐11‐2069

01‐12‐2069

Xக்Kரன்

25‐09‐2070

20‐10‐2070

Xக்Kரன்

01‐12‐2069

30‐01‐2070

Eரியன்

20‐10‐2070

28‐10‐2070

11‐03‐2069

Eரியன்

30‐01‐2070

17‐02‐2070

சந்9ரன்

28‐10‐2070

09‐11‐2070

11‐03‐2069

31‐03‐2069

சந்9ரன்

17‐02‐2070

19‐03‐2070

ெசவ் வாய்

09‐11‐2070

18‐11‐2070

சந்9ரன்

31‐03‐2069

04‐05‐2069

ெசவ் வாய்

19‐03‐2070

10‐04‐2070

ரா"

18‐11‐2070

10‐12‐2070

ெசவ் வாய்

04‐05‐2069

28‐05‐2069

ரா"

10‐04‐2070

03‐06‐2070

3யாழன்

10‐12‐2070

30‐12‐2070

ரா"

28‐05‐2069

27‐07‐2069

3யாழன்

03‐06‐2070

21‐07‐2070

சனி

30‐12‐2070

23‐01‐2071

3யாழன்

27‐07‐2069

19‐09‐2069

சனி

21‐07‐2070

17‐09‐2070

2தன்

23‐01‐2071

13‐02‐2071

அந் தரம்

ஆரம் பம்

Xக்Kரன்

13‐02‐2071

Eரியன்

51ஆ6ம
-QR

ெசவ் வாய் ‐Sரியன்
அந் தரம்

ஆரம் பம்

25‐04‐2071

Eரியன்

14‐04‐2072

25‐04‐2071

16‐05‐2071

சந்9ரன்

சந்9ரன்

16‐05‐2071

21‐06‐2071

ெசவ் வாய்

21‐06‐2071

ரா"

-QR

ெசவ் வாய் ‐ேக/

-QR

அந் தரம்

ெசவ் வாய் ‐"க்.ரன்

-QR

ெசவ் வாய் ‐ தன்

-QR

ெசவ் வாய் ‐
அந் தரம்

ெசவ் வாய் ‐சனி

-QR

ெசவ் வாய் ‐ரா

52ஆ8ம

ரன்

53ஆ0ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

20‐04‐2072

சந்9ரன்

20‐08‐2072

06‐09‐2072

20‐04‐2072

01‐05‐2072

ெசவ் வாய்

06‐09‐2072

19‐09‐2072

ெசவ் வாய்

01‐05‐2072

08‐05‐2072

ரா"

19‐09‐2072

21‐10‐2072

15‐07‐2071

ரா"

08‐05‐2072

28‐05‐2072

3யாழன்

21‐10‐2072

18‐11‐2072

15‐07‐2071

17‐09‐2071

3யாழன்

28‐05‐2072

14‐06‐2072

சனி

18‐11‐2072

22‐12‐2072

3யாழன்

17‐09‐2071

13‐11‐2071

சனி

14‐06‐2072

04‐07‐2072

2தன்

22‐12‐2072

21‐01‐2073

சனி

13‐11‐2071

20‐01‐2072

2தன்

04‐07‐2072

22‐07‐2072

ேக-

21‐01‐2073

03‐02‐2073

2தன்

20‐01‐2072

20‐03‐2072

ேக-

22‐07‐2072

29‐07‐2072

Xக்Kரன்

03‐02‐2073

10‐03‐2073

ேக-

20‐03‐2072

14‐04‐2072

Xக்Kரன்

29‐07‐2072

20‐08‐2072

Eரியன்

10‐03‐2073

21‐03‐2073
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #7

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
ரா

மஹா தசா21‐03‐2073 ‐ 21‐03‐2091
வய- : 53ஆ 7ம ‐

71ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

ரா

‐ரா

53ஆ7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ரா"

21‐03‐2073

3யாழன்

‐

யாழன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

16‐08‐2073

3யாழன்

02‐12‐2075

16‐08‐2073

25‐12‐2073

சனி

சனி

25‐12‐2073

30‐05‐2074

2தன்

30‐05‐2074

ேக-

56ஆ3ம

‐சனி

58ஆ8ம
ஆரம் பம்

28‐03‐2076

சனி

26‐04‐2078

08‐10‐2078

28‐03‐2076

14‐08‐2076

2தன்

08‐10‐2078

05‐03‐2079

2தன்

14‐08‐2076

16‐12‐2076

ேக-

05‐03‐2079

04‐05‐2079

17‐10‐2074

ேக-

16‐12‐2076

05‐02‐2077

Xக்Kரன்

04‐05‐2079

25‐10‐2079

17‐10‐2074

14‐12‐2074

Xக்Kரன்

05‐02‐2077

01‐07‐2077

Eரியன்

25‐10‐2079

16‐12‐2079

Xக்Kரன்

14‐12‐2074

27‐05‐2075

Eரியன்

01‐07‐2077

14‐08‐2077

சந்9ரன்

16‐12‐2079

12‐03‐2080

Eரியன்

27‐05‐2075

15‐07‐2075

சந்9ரன்

14‐08‐2077

26‐10‐2077

ெசவ் வாய்

12‐03‐2080

11‐05‐2080

சந்9ரன்

15‐07‐2075

05‐10‐2075

ெசவ் வாய்

26‐10‐2077

16‐12‐2077

ரா"

11‐05‐2080

15‐10‐2080

ெசவ் வாய்

05‐10‐2075

02‐12‐2075

ரா"

16‐12‐2077

26‐04‐2078

3யாழன்

15‐10‐2080

02‐03‐2081

‐ தன்

61ஆ6ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

2தன்

02‐03‐2081

ேக-

‐ேக/

64ஆ1ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

12‐07‐2081

ேக-

20‐09‐2083

12‐07‐2081

05‐09‐2081

Xக்Kரன்

Xக்Kரன்

05‐09‐2081

07‐02‐2082

Eரியன்

07‐02‐2082

சந்9ரன்

‐"க்.ரன்

65ஆ1ம

ஆரம் பம்

12‐10‐2083

Xக்Kரன்

07‐10‐2084

08‐04‐2085

12‐10‐2083

15‐12‐2083

Eரியன்

08‐04‐2085

02‐06‐2085

Eரியன்

15‐12‐2083

03‐01‐2084

சந்9ரன்

02‐06‐2085

01‐09‐2085

25‐03‐2082

சந்9ரன்

03‐01‐2084

04‐02‐2084

ெசவ் வாய்

01‐09‐2085

04‐11‐2085

25‐03‐2082

11‐06‐2082

ெசவ் வாய்

04‐02‐2084

27‐02‐2084

ரா"

04‐11‐2085

17‐04‐2086

ெசவ் வாய்

11‐06‐2082

04‐08‐2082

ரா"

27‐02‐2084

24‐04‐2084

3யாழன்

17‐04‐2086

10‐09‐2086

ரா"

04‐08‐2082

22‐12‐2082

3யாழன்

24‐04‐2084

14‐06‐2084

சனி

10‐09‐2086

03‐03‐2087

3யாழன்

22‐12‐2082

25‐04‐2083

சனி

14‐06‐2084

14‐08‐2084

2தன்

03‐03‐2087

05‐08‐2087

சனி

25‐04‐2083

20‐09‐2083

2தன்

14‐08‐2084

07‐10‐2084

ேக-

05‐08‐2087

08‐10‐2087

‐Sரியன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

Eரியன்

08‐10‐2087

சந்9ரன்

68ஆ1ம
-QR

ரா

‐சந்

ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

24‐10‐2087

சந்9ரன்

01‐09‐2088

24‐10‐2087

21‐11‐2087

ெசவ் வாய்

ெசவ் வாய்

21‐11‐2087

10‐12‐2087

ரா"

10‐12‐2087

3யாழன்

-QR

ரா

-QR

அந் தரம்

ரா

-QR

ரா

-QR

ரா

அந் தரம்

ரா

-QR

ரா

69ஆ0ம

‐ெசவ் வாய்

70ஆ6ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

16‐10‐2088

ெசவ் வாய்

03‐03‐2090

25‐03‐2090

16‐10‐2088

17‐11‐2088

ரா"

25‐03‐2090

21‐05‐2090

ரா"

17‐11‐2088

08‐02‐2089

3யாழன்

21‐05‐2090

12‐07‐2090

28‐01‐2088

3யாழன்

08‐02‐2089

22‐04‐2089

சனி

12‐07‐2090

10‐09‐2090

28‐01‐2088

12‐03‐2088

சனி

22‐04‐2089

17‐07‐2089

2தன்

10‐09‐2090

04‐11‐2090

சனி

12‐03‐2088

03‐05‐2088

2தன்

17‐07‐2089

03‐10‐2089

ேக-

04‐11‐2090

26‐11‐2090

2தன்

03‐05‐2088

19‐06‐2088

ேக-

03‐10‐2089

04‐11‐2089

Xக்Kரன்

26‐11‐2090

29‐01‐2091

ேக-

19‐06‐2088

08‐07‐2088

Xக்Kரன்

04‐11‐2089

03‐02‐2090

Eரியன்

29‐01‐2091

17‐02‐2091

Xக்Kரன்

08‐07‐2088

01‐09‐2088

Eரியன்

03‐02‐2090

03‐03‐2090

சந்9ரன்

17‐02‐2091

21‐03‐2091
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #8

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
யாழன் மஹா தசா21‐03‐2091 ‐ 22‐03‐2107
வய- : 71ஆ 7ம ‐

87ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

யாழன்‐

யாழன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

3யாழன்

21‐03‐2091

சனி

71ஆ7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

03‐07‐2091

சனி

08‐05‐2093

03‐07‐2091

03‐11‐2091

2தன்

2தன்

03‐11‐2091

22‐02‐2092

ேக-

22‐02‐2092

Xக்Kரன்

73ஆ8ம

76ஆ3ம

ஆரம் பம்

02‐10‐2093

2தன்

20‐11‐2095

16‐03‐2096

02‐10‐2093

10‐02‐2094

ேக-

16‐03‐2096

03‐05‐2096

ேக-

10‐02‐2094

05‐04‐2094

Xக்Kரன்

03‐05‐2096

18‐09‐2096

07‐04‐2092

Xக்Kரன்

05‐04‐2094

06‐09‐2094

Eரியன்

18‐09‐2096

29‐10‐2096

07‐04‐2092

15‐08‐2092

Eரியன்

06‐09‐2094

22‐10‐2094

சந்9ரன்

29‐10‐2096

06‐01‐2097

Eரியன்

15‐08‐2092

23‐09‐2092

சந்9ரன்

22‐10‐2094

07‐01‐2095

ெசவ் வாய்

06‐01‐2097

24‐02‐2097

சந்9ரன்

23‐09‐2092

27‐11‐2092

ெசவ் வாய்

07‐01‐2095

02‐03‐2095

ரா"

24‐02‐2097

28‐06‐2097

ெசவ் வாய்

27‐11‐2092

11‐01‐2093

ரா"

02‐03‐2095

19‐07‐2095

3யாழன்

28‐06‐2097

16‐10‐2097

ரா"

11‐01‐2093

08‐05‐2093

3யாழன்

19‐07‐2095

20‐11‐2095

சனி

16‐10‐2097

24‐02‐2098

78ஆ6ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ேக-

24‐02‐2098

Xக்Kரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

16‐03‐2098

Xக்Kரன்

31‐01‐2099

16‐03‐2098

12‐05‐2098

Eரியன்

Eரியன்

12‐05‐2098

29‐05‐2098

சந்9ரன்

29‐05‐2098

ெசவ் வாய்

79ஆ5ம

82ஆ1ம

ஆரம் பம்

13‐07‐2099

Eரியன்

02‐10‐2101

17‐10‐2101

13‐07‐2099

30‐08‐2099

சந்9ரன்

17‐10‐2101

10‐11‐2101

சந்9ரன்

30‐08‐2099

20‐11‐2099

ெசவ் வாய்

10‐11‐2101

27‐11‐2101

27‐06‐2098

ெசவ் வாய்

20‐11‐2099

15‐01‐2100

ரா"

27‐11‐2101

10‐01‐2102

27‐06‐2098

16‐07‐2098

ரா"

15‐01‐2100

10‐06‐2100

3யாழன்

10‐01‐2102

18‐02‐2102

ரா"

16‐07‐2098

06‐09‐2098

3யாழன்

10‐06‐2100

18‐10‐2100

சனி

18‐02‐2102

05‐04‐2102

3யாழன்

06‐09‐2098

21‐10‐2098

சனி

18‐10‐2100

22‐03‐2101

2தன்

05‐04‐2102

17‐05‐2102

சனி

21‐10‐2098

14‐12‐2098

2தன்

22‐03‐2101

06‐08‐2101

ேக-

17‐05‐2102

03‐06‐2102

2தன்

14‐12‐2098

31‐01‐2099

ேக-

06‐08‐2101

02‐10‐2101

Xக்Kரன்

03‐06‐2102

21‐07‐2102

யாழன்‐ெசவ் வாய்

84ஆ3ம

ரன்

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சந்9ரன்

21‐07‐2102

ெசவ் வாய்

82ஆ11ம
-QR

அந் தரம்

ஆரம் பம்

31‐08‐2102

ெசவ் வாய்

20‐11‐2103

31‐08‐2102

28‐09‐2102

ரா"

ரா"

28‐09‐2102

11‐12‐2102

3யாழன்

11‐12‐2102

சனி

-QR

யாழன்‐Sரியன்

-QR

அந் தரம்

யாழன்‐சந்

-QR

யாழன்‐"க்.ரன்

-QR

யாழன்‐ தன்
அந் தரம்

யாழன்‐ேக/

-QR

யாழன்‐சனி

85ஆ2ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

10‐12‐2103

ரா"

26‐10‐2104

07‐03‐2105

10‐12‐2103

31‐01‐2104

3யாழன்

07‐03‐2105

02‐07‐2105

3யாழன்

31‐01‐2104

16‐03‐2104

சனி

02‐07‐2105

18‐11‐2105

13‐02‐2103

சனி

16‐03‐2104

09‐05‐2104

2தன்

18‐11‐2105

22‐03‐2106

13‐02‐2103

02‐05‐2103

2தன்

09‐05‐2104

26‐06‐2104

ேக-

22‐03‐2106

12‐05‐2106

2தன்

02‐05‐2103

10‐07‐2103

ேக-

26‐06‐2104

16‐07‐2104

Xக்Kரன்

12‐05‐2106

05‐10‐2106

ேக-

10‐07‐2103

07‐08‐2103

Xக்Kரன்

16‐07‐2104

11‐09‐2104

Eரியன்

05‐10‐2106

18‐11‐2106

Xக்Kரன்

07‐08‐2103

27‐10‐2103

Eரியன்

11‐09‐2104

28‐09‐2104

சந்9ரன்

18‐11‐2106

30‐01‐2107

Eரியன்

27‐10‐2103

20‐11‐2103

சந்9ரன்

28‐09‐2104

26‐10‐2104

ெசவ் வாய்

30‐01‐2107

22‐03‐2107
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sample horoscope

3ம் ேஷாத்தரி 3ரிவான அ.த மற் \ம் ப.அ.த #9

ॐ

3ம் ேஷாத்தரி அந்தர தசா மற் \ம் பரியந்தர தசாக்கள்
சனி மஹா தசா22‐03‐2107 ‐ 22‐03‐2126
வய- : 87ஆ 7ம ‐

106ஆ 7ம

* தசாகாலம் ஆரம் பமா"ம் ேத9க]க்" நடக்"ம் வய- ெகா.க்கப் பட்.ள் ள-.

சனி‐சனி

87ஆ 7ம*

அந் தரம்

ஆரம் பம்

சனி

22‐03‐2107

2தன்

90ஆ7ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

12‐09‐2107

2தன்

25‐03‐2110

12‐09‐2107

15‐02‐2108

ேக-

ேக-

15‐02‐2108

19‐04‐2108

Xக்Kரன்

19‐04‐2108

Eரியன்

93ஆ3ம
ஆரம் பம்

11‐08‐2110

ேக-

02‐12‐2112

25‐12‐2112

11‐08‐2110

07‐10‐2110

Xக்Kரன்

25‐12‐2112

03‐03‐2113

Xக்Kரன்

07‐10‐2110

20‐03‐2111

Eரியன்

03‐03‐2113

23‐03‐2113

19‐10‐2108

Eரியன்

20‐03‐2111

08‐05‐2111

சந்9ரன்

23‐03‐2113

26‐04‐2113

19‐10‐2108

13‐12‐2108

சந்9ரன்

08‐05‐2111

29‐07‐2111

ெசவ் வாய்

26‐04‐2113

20‐05‐2113

சந்9ரன்

13‐12‐2108

14‐03‐2109

ெசவ் வாய்

29‐07‐2111

25‐09‐2111

ரா"

20‐05‐2113

19‐07‐2113

ெசவ் வாய்

14‐03‐2109

17‐05‐2109

ரா"

25‐09‐2111

19‐02‐2112

3யாழன்

19‐07‐2113

11‐09‐2113

ரா"

17‐05‐2109

29‐10‐2109

3யாழன்

19‐02‐2112

29‐06‐2112

சனி

11‐09‐2113

14‐11‐2113

3யாழன்

29‐10‐2109

25‐03‐2110

சனி

29‐06‐2112

02‐12‐2112

2தன்

14‐11‐2113

11‐01‐2114

அந் தரம்

ஆரம் பம்

Xக்Kரன்

11‐01‐2114

Eரியன்

94ஆ5ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

22‐07‐2114

Eரியன்

12‐03‐2117

22‐07‐2114

18‐09‐2114

சந்9ரன்

சந்9ரன்

18‐09‐2114

24‐12‐2114

ெசவ் வாய்

24‐12‐2114

ரா"

97ஆ7ம

ரன்

98ஆ6ம

ஆரம் பம்

30‐03‐2117

சந்9ரன்

22‐02‐2118

11‐04‐2118

30‐03‐2117

28‐04‐2117

ெசவ் வாய்

11‐04‐2118

15‐05‐2118

ெசவ் வாய்

28‐04‐2117

18‐05‐2117

ரா"

15‐05‐2118

10‐08‐2118

01‐03‐2115

ரா"

18‐05‐2117

09‐07‐2117

3யாழன்

10‐08‐2118

26‐10‐2118

01‐03‐2115

22‐08‐2115

3யாழன்

09‐07‐2117

24‐08‐2117

சனி

26‐10‐2118

26‐01‐2119

3யாழன்

22‐08‐2115

23‐01‐2116

சனி

24‐08‐2117

18‐10‐2117

2தன்

26‐01‐2119

17‐04‐2119

சனி

23‐01‐2116

24‐07‐2116

2தன்

18‐10‐2117

06‐12‐2117

ேக-

17‐04‐2119

21‐05‐2119

2தன்

24‐07‐2116

04‐01‐2117

ேக-

06‐12‐2117

26‐12‐2117

Xக்Kரன்

21‐05‐2119

26‐08‐2119

ேக-

04‐01‐2117

12‐03‐2117

Xக்Kரன்

26‐12‐2117

22‐02‐2118

Eரியன்

26‐08‐2119

24‐09‐2119

100ஆ1ம

சனி‐ரா

அந் தரம்

ஆரம் பம்

ெசவ் வாய்

24‐09‐2119

ரா"

-QR

-QR

சனி‐சந்

-QR

அந் தரம்

சனி‐ெசவ் வாய்

-QR

சனி‐Sரியன்

-QR

சனி‐ேக/
அந் தரம்

சனி‐"க்.ரன்

-QR

சனி‐ தன்

101ஆ2ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

17‐10‐2119

ரா"

01‐11‐2120

17‐10‐2119

17‐12‐2119

3யாழன்

3யாழன்

17‐12‐2119

09‐02‐2120

சனி

09‐02‐2120

2தன்

யாழன்

104ஆ0ம

அந் தரம்

ஆரம் பம்

06‐04‐2121

3யாழன்

08‐09‐2123

10‐01‐2124

06‐04‐2121

23‐08‐2121

சனி

10‐01‐2124

04‐06‐2124

சனி

23‐08‐2121

04‐02‐2122

2தன்

04‐06‐2124

13‐10‐2124

13‐04‐2120

2தன்

04‐02‐2122

02‐07‐2122

ேக-

13‐10‐2124

06‐12‐2124

13‐04‐2120

09‐06‐2120

ேக-

02‐07‐2122

31‐08‐2122

Xக்Kரன்

06‐12‐2124

09‐05‐2125

ேக-

09‐06‐2120

03‐07‐2120

Xக்Kரன்

31‐08‐2122

21‐02‐2123

Eரியன்

09‐05‐2125

25‐06‐2125

Xக்Kரன்

03‐07‐2120

08‐09‐2120

Eரியன்

21‐02‐2123

14‐04‐2123

சந்9ரன்

25‐06‐2125

10‐09‐2125

Eரியன்

08‐09‐2120

29‐09‐2120

சந்9ரன்

14‐04‐2123

10‐07‐2123

ெசவ் வாய்

10‐09‐2125

03‐11‐2125

சந்9ரன்

29‐09‐2120

01‐11‐2120

ெசவ் வாய்

10‐07‐2123

08‐09‐2123

ரா"

03‐11‐2125

22‐03‐2126
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sample horoscope

ॐ
சனி\ன் சாேதசாத்

ஜ் ேயா9ஷ் தத்வ ப் ரகாyன் பB

]ादशे जcगे राशौ ि]तीये च शनैnर:।
साधाrिन सs वषाrिण तथा दु :खैयुrतो भवेत्।।
சனிYன் நகர்த^ல் ஏழைர ஆண். காலத்9ைன பன் னிரன் ., Wதல் மற் \ம் இரண்டாம் x.கைள
கடக்"ம் காலம் %றந் த ராF (சந் 9ர ராF) Y^?ந் - அைமந் 9?க்"ம் x.கள் தான் சனிYன்
சாேதசாத்9 ‐ ஏழைர எனப் ப.ம் .
தங் கள் %றப் 2 ராF3?ச்Fகம் ஆைகயால் காலமான9ல் சனி சஞ் சாரம் ெசய் -வ?ம்
-லாம் , 3?ச்Fகம் த`X
ஒ? சாேதசாத்9 (ஏழைர சனி) யான- jன்\ காலங் கைள ெகாண்ட-.
ஒவ் ெவா? காலWம் ஏரக்"ைறய இரண்டைர ஆண்.கள் ெகாண்ட-, ஏனினில்
சனி ஒ? ராFYைன கடந் -ெசல் ல எ.க்"ம் காலம் இரண்டைர ஆண்.கள் .
ஒ? மனிதனின் வாழ் க்ைகYல் சாேதசாத்9 (ஏழைர சனி) jன்\ Wைற நிகழ் Kற-.
%ன் வ?ம் பட்Bயல் ஒவ் ெவா? சாேதசாத்9Yன் (ஏழைர சனிYன் ) ஆரம் பம் மற் \ம்
WBவைடவைத காட்.Kற-.
சாேதசாத்

\ன்(ஏழைர சனி\ன்)

"ழ் ற்

சனி\ன்

ேத

ேத

காலளR

.ரகப் ெபயர்ச ்

ஆரம் பம்

-QR

வ

ன

சனி

சர்வா

3?ச்Fகம்

‐‐

5

28

-லாம்

‐‐

இரண்டாம் தய் யா

3?ச்Fகம்

‐‐

1

28

(%றப் 2 ராFYன் d-)

3?ச்Fகம்

‐‐

jன் றாம் தய் யா

த`X

‐‐

3

24

(%றந்த ராFY^?ந்- இரண்டாம் இடம் )

த`X

5

28

1

28

3

24

5

28

1

28

3

24

சாேதசாத்

\ன் (ஏழைர சனி\ன்) -தல் "ழற்

Wதல் தய் யா
(%றந்த ராFY^?ந்- பன்னிெனண்டாம் இடம் )

சாேதசாத்

‐மா‐

அஷடகவர்கம்

24‐01‐2020

0‐5‐14

\ன் (ஏழைர சனி\ன்) இரண்டாம் "ழற்

Wதல் தய் யா

-லாம்

27‐01‐2041

06‐02‐2041

0‐0‐9

-லாம்

26‐09‐2041

11‐12‐2043

2‐2‐15

இரண்டாம் தய் யா

3?ச்Fகம்

11‐12‐2043

23‐06‐2044

0‐6‐12

(%றப் 2 ராFYன் d-)

3?ச்Fகம்

30‐08‐2044

07‐12‐2046

2‐3‐7

jன் றாம் தய் யா

த`X

07‐12‐2046

06‐03‐2049

2‐2‐29

(%றந்த ராFY^?ந்- இரண்டாம் இடம் )

த`X

09‐07‐2049

04‐12‐2049

0‐4‐25

-லாம்

04‐11‐2070

05‐02‐2073

2‐3‐1

-லாம்

31‐03‐2073

23‐10‐2073

0‐6‐22

இரண்டாம் தய் யா

3?ச்Fகம்

05‐02‐2073

31‐03‐2073

0‐1‐26

(%றப் 2 ராFYன் d-)

3?ச்Fகம்

23‐10‐2073

16‐01‐2076

2‐2‐23

jன் றாம் தய் யா

த`X

16‐01‐2076

10‐07‐2076

0‐5‐24

(%றந்த ராFY^?ந்- இரண்டாம் இடம் )

த`X

11‐10‐2076

14‐01‐2079

2‐3‐3

(%றந்த ராFY^?ந்- பன்னிெனண்டாம் இடம் )

சாேதசாத்

\ன் (ஏழைர சனி\ன்) }ன்றாம் "ழற்

Wதல் தய் யா
(%றந்த ராFY^?ந்- பன்னிெனண்டாம் இடம் )
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ॐ
சாேதசாத்9 (ஏழைர சனிYன்) WB[கள் :

பண்ைடய காலத்9னில் இ?ந் ேத , அைனவரிடWம் ஏழைர சனிYன் காலம் என்றாேல மனம, உடல் மற் \ம் நி9 நிலைம ரீ9யாக
-ன் பம் மற் \ம் %ரச்Fைன என்ற் நம் %க்ைகYைனக்ெகாண்.ள் ளனர். ஏழைர சனிYைன பற் # ேகள் 3ப் பBன் , உடனBயாக
பல?ம் பயம் மற் \ம் மன வ?த்தம் ெகாள் Kன்#னர். ஏழைர சனி நடக்"ம் ேபா- ேசாம் பல் , மன அbத்தம் , வாதம் , பஞ் சாயத்-,
3யா9 மற் \ம் 3ேரா9களால் ப் ரச்சைனகள் , கள[ மற் \ம் அக்னிYனால் ஏற் ப.ம் நஷ்டம் , மற் \ம் ".ம் பத்9னில் உள் ள
W9ேயாரின் மாரகம் ஆKயைவ ஏற் படக்e.ம் .
பல?க்"ம் ெபா-வான ெந#கள் மற் \ம் க?த்-க்கைள உள் ளடக்Kய zல் களான ெபா-zல் கள் ஏழைர சனி பற் # e\ம்
வார்த்ைதக்கள் %ன் வ?மா\:

क•ाणं खलु य‚ित रिवसुतो राशौ चतुथrƒ म… †ािध बˆुिवरोधदे शगमनं ‰ेशंच िचŠािधकम् ।।
राशौ ]ादशशीषrजc‹दये पादौ ि]तीये शिननाrना‰ेशकरोऽिप दु जrनभयं पुŽान् पशून् पीडनम्।।
हािन:’ाcरणं िवदे शगमनं सौ“ं च साधारणम् रामा”र•िवनाशनं –कु—ते तुयाrƒमे वाथवा ।।
அதாவ- சனி ேகாசார ரீ9யாக சந்9ர ராFY^?ந்- நான் " அல் ல- எட்டாம் xட்Bல் சஞ் சரிக்"ம் ேபா-, அக்காலகட்டத்9ல்
வ?பைவ : 3யா9, சேகாதரர்களிடம் kசல் அல் ல- சச்சர[கள் , ேமல் நாட்Bல் வாசம் , இடர்பா., -ன் பம் , மற் \ம் ஏக்கம் . ஏழைர
சனிYல் , சனி ஹர்ஷ் பலம் அல் ல- இரண்டாம் xட்Bனில் இ?ப்%ன் : தைல, இ?தயம் மற் \ம் கால் கள் சம் மந்தமான
3யா9கள் , =யவர்களிடம் அச்சம் மற் \ம் கால் நைடக]க்"ம் , 2த்ரர்க]க்"ம் கBனமான காலமா"ம் .
ெபா- அ`பவத்9னில் ஏழைர ஆண்.கள் Wழவ-ம் -ன் பம் நிைறந் ததாக காணப் ப.வ9ல் ைல. அதாவ-, ஏழைர
சனிYன் காலத்9ல் 3வாகம் , %ள் ைளேப\, பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் மற் \ம் 3யபாரத்9ல் பத3 உயர்[, ேதர்த^ல் ெவற் #
ேபான்ற அ`eலமான மங் களகரமான Fல நிகழ் சF
் கள் இக்காலத்9ல் eட நைடெபற வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

ஏழைர சனிக்காலத்

ல் -தல் "ழற்

\ன் -QRகள்

ஏழைர சனிக்காலத்

ல் இரண்டாவ/ "ழற்

ஏழைர சனிக்காலத்

ல் -ன்றவ/ "ழற்

சமயத்9^?ந் - ( வைர 24‐01‐2020)
ஏழைர சனிக்காலத்9ன் Wதல் Xழற் Fயான- Uக[ம் ஆழ் ந்- இ?ப் பைதOம் மற் \ம் இக்காலத்9ல் உடல் ேவதைன
தைனOம் தாங் கள் அ`ப3க்கe.ம் . ேவவ் ேவ\ 3தமான தடங் கல் கள் மற் \ம் இடர்பா.கள் இ?க்கக்e.ம் . ஏழைர
சனிYன் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெபற் ேறா?க்" Fல -ன் பங் கள் எழக்e.ம் .

\ன் -QRகள்

சமயத்9^?ந் - (27‐01‐2041 வைர 04‐12‐2049)
ஏழைர சனிYன் இரண்டாம் Xழற் FYல் , Wதல் Xழற் FYல் அ`பவங் கள் ெகாண்.ள் ள்ைத3ட, சனி இரண்டாவXழற் FYல் சாதரணானமான ஈர்ப்%ைனேய ப் ரேயாகம் ெசய் வ9ைன காணலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உட^ைன
வ?த்9 உைழப் %னால் 9ண்டாட்ட நிைலYைன எய் 9 ெவற் #க்காண்pர்கள் . மனம் நிம் ம9யற் ற் நிைலYல் இ?ப் %`ம் ,
தங் களின் உலக வாழ் க்ைகYல் Wன் ேனற் றம் ெதாடர்ந்- நடந் - ெகாண்B?க்"ம் . தங் களின் ெபற் ேறார்கள் மற் \ம்
".ம் பத்9nள் ள W9யவர்கைள %ரிந் - வாbம் நிைலேயா அல் ல- இழப் %ைனேயா சந் 9க்க ேநரிடலாம் .

\ன் -QRகள்

சமயத்9^?ந் - (04‐11‐2070 வைர 14‐01‐2079)
ஏழைர சனிக்காலத்9ல் Wன்றவ- Xழற் FYல் , சனியானவர் Uக[ம் க.ைமயான நடப் 2கைளக்ெகாண்.
வ?த்தமைடய ெசய் Kறார். இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உடல் ரீ9யாக Uக[ம் க.ைமயான -ன் பநிைலகைள
எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . 3யா9கள் உ\வாகலாம் மற் \ம் மரணபயம் eட உண்டாகலாம் . இக்காலத்9ல் அ9ர்ஷடம்
ெகாண்டவர்கள் மட்.ேம நிைலத்9?க்க இயnம் .
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ॐ
சாேதசாத்9 (ஏழைர சனி) மற் \ம் தய் யா ‐ பரிஹாரங் கள்

சாேதசாத்9 (ஏழைர சனி) நிைலயால் ஏற் ப.ம் ெக.தல் கைள "ைறக்க, %ன் வ?பைவ eறப் ப.Kன்றன ‐
1. மந் ரம்
(அ) மஹாம் ?த்-ஞ் ஜய மந் 9ரத்9ைன 125,000 Wைறகள் 9னந் ேதா?ம் உச்சாடனம் ெசய் யேவண்.ம் (9னம் 10 மாைலகள் ‐ 125
நாடக]க்")

ॐ Žय˜कम् यजामहे सुग™ˆं पुिƒवšr नं । उवाr—किमव बˆनाcृ•ोमुržीय मामृतात् ।।

(ஆ) %ன் வ?ம் சனி பகவானின் மந் 9ரத்9ைன 21 நாட்களில் 23,000 Wைற உச்சாடனம் ெசய் யேவண்.ம் .

ॐ शŸोदे वीरिभƒय आपो भवŠु पीतये । शंयोरिभ¡वŠु न:। ॐ शं शनैnराय नम: ।।

(இ) சனிYன் பண்ைடயக்காலத்9^?ந் - ெதான்\ெதாட். வ?ம் மந் 9ரம்

ॐ नीलांजनसमाभासं रिवपुŽं यमा¢जम् । छायामातr¤स¥ूतं तं नमािम शनैnरम् ।।

2. ஸ்ேதாத் ரம்
"தசரத ஸ்ேதாத்ரம் " அல் ல- %ன் வ?ம் சனிYன் ஸ்ேதாத்ரம் 11 Wைற உச்சாடணம் ெசய் யேவண்.ம் :‐

कोण¦थ: िपंगलो ब§ु: कृ¨ो रौ©ोऽŠको यम: । सौ”र: शनैnरो मª: िप«लादे न सं¬ुत: ।।
तािन शिन‐नामािन जपेद-®सिŸधौ । शनैnरकृता पीआ¯°ण् न कदािचद् भिव±ित ।।
साढ़े साती पीआ„…„नाशक ‰ो‹ ‐ िप•लाद उवाच ‐
नम¬े कोणसं¦थय िपं²लाय नमो¬ुते । नम¬े ब§ु³पाय कृ¨ाय च नमो¬ु ते ।।
नम¬े रौ©दे हाय नम¬े चाŠकाय च । नम¬े यमसं´ाय नम¬े सौरये िवभो ।।
नम¬े यमदसं´ाय शनै-र नमो¬ुते । –सादं कु— दे वेश दीन’ –णईध्॥य च ।।

3. இரத் னங் கள் மற் 1ம் உேலாகங் கள்
சனிக்Kழைமயன்\, படKன் Rழ் ப்ப"9 அல் ல- "9ைரYன் கBவாளத்9^?ந் த இ?ம் %னால் தயாரிக்கப் பட்ட இ?ம் 2
ேமா9ரந் 9னன் ந. 3ர^ல் அணிந் -க்ெகாள் ள[ம் .
தங் கள் ஜாதகத்9னில் சனி லக்னத்9ன் அ9பன் . 4 ரட்B அளவான இந் 9ர நீ லக்க^ைன பஞ் சேலாகத்9ல் ெசய் 3த்- ந.
3ர^ல் அணிந் -க்ெகாள் வ- உத3யாக இ?க்"ம் .
4.
ரதம் (உபவாசம் )
சனிக்Kழைமயன்\ 3ரதத்9ைன கைடப் %Bக்க[ம் . சனி பகவாைன கவசம் , ஸ்ேதாத்ரம் மற் \ம்
மந் 9ரந் த்9ைனக்ெகாண். வ;பட[ம் . 3ரத கைதYைன சனிக்Kழைமயன்\ உச்சாடணம் ெசய் வ- நன் ைம பயக்"ம் . 3ரத
நாளன்\ காைலப் ெபாb9னில் தYர் மற் \ம் பழரசத்9ைன உட்ெகாள் ள[ம் . மாைலYன் ஆஞ் சேனய பகவான் அல் லைபரவர் ேகா3nக்" ெசல் ல[ம் . உ]ந் 9னால் ெசய் யப் பட்ட இனிப் 2 பண்டம் அல் ல- உப் %ட்ட Kச்சரி (அரிF மற் \ம் உ]ந் ேசர்த்- ேவகைவத்த பண்டம் ) தங் கேளா. எ.த்-ச்ெசல் லேவண்.ம் .
5. }¸ைக
ஒவ் ெவா? சனிக்Kழைமயன்\ம் கண் ைம, க?ப் 2 எள் , ேசாம் 2, மற் \ம் நாகர்ெமாத்தா (ந?மணத்-டன் eBய 2ல் வைக
ைசப் ரஸ்) மற் \ம் ேலாதா (மரத்9ன் ஆங் Kல ெபயர் : Fம் ப் ெலாஸ் ேரFேமாஸ்)
6. தானம்
சனி பகவாைன 9?ப் 9ப் ப.த்த உ]ந் -, எண்ெணய் , இந் 9ரநீ லம் , எள் , "லத்9 (ஒ? வைக ெகாட்ைட), எ?ைம, இ?ம் 2, பணம்
மற் \ம் க?ப் 2 ஆைடகள் .
7. ேவ1 பரிகாரங் கள்
(அ) சனிக்Kழைம மாைல ெபாb9னில் உலராத ப?த்9 z^ைன அரச மரத்9ர்க்" 7 Wைற Xற் # கட்B3ட[ம் . மற் \ம் சனி
பகவானின் மந் 9ரத்9ைன உச்சாடணம் ெசய் ய[ம் . அரச மரத்தBYல் க." எண்ெணYைன ஒ? 3ளக்Kல் ஏற் #, தாங் கள்
கடந் த காலத்9னில் ெதரிந் ேதா, ெதரியாமnம் ெசய் -ள் ள ெந# தவ\தலான ெசயல் க]க்" மன் னிப் 2 ேகார[ம் .
(ஆ) ஒ? க?ப் 2 z^ைன எ.த்- அதைன தங் களின் உயரத்9ன் அள3ர்க்" 19 Wைற அளெவ.த்-, மாைல ேபான்\
அணிந் -க்ெகாள் ள[ம் .
(இ) தந் 9ரம் : சனிக்Kழைமயன்\ உbவாத இடம் ஒன்#ல் உ]ந் -, எள் , எண்ைண மற் \ம் ெவல் லத்9னால் தயார் ெசய் யப் பட்ட
ஒ? இனிப் 2 பண்டத்9ைன 2ைதத்-3ட[ம் .
சனி பகவாைன த்?ப் 9ப் ப.த்த, சனிக்Kழைமயன்\ ேதள் ஒன்#ன் வா^ைன க?ப் 2 z^னில் கட்B அதைன
அணிந் -க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
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ॐ
ஏழைர சனி\ன் தய் யா

ன் -QRகள்

ெபா-வாக ஏழைர சனிYன் jன்\ தய் யா3ல் ஒண்\ அ`eலமான மங் களகரமான WB[கைள ெகா.க்கக்eBயதா"ம் . சனிYன்
அஷ்டகவர்கம் மற் \ம் சர்வாஷ்டகத்9ல் காணப் ப.ம் அ`eலமான ேகா.கைளக்ெகாண். இதைன WB[ ெசய் யலாம் .
அஷ்டகவர்கத்9ல் 4 "#கள் மற் \ம் சர்வாஷ்டகத்9ல் 28 "#க]ம் ெகாண்B?ப் %ன் இந்நிைல கலைவ ேபான் ற WB[கைளக்ெகா.க்"ம் .
அதைன3ட அ9கம் எண்ணிக்ைகYைன ெபற் #?ப் %ன் அங் " WB[கள் அ`eலமாக இ?க்"ம் . ேமல் e#ய எண்ணிைகYைன 3ட
"ைறந்9?ப் %ன் அைவ அ`eலமற் றதா"ம் . %ற் ப்2 ஜாதகத்9னில் சனி பலம் ெகாண்B?ப் %ன் (உச்சமாக அல் ல- ெசாந்த ராFYல்
இ?ப் %ன்) அல் ல- சனி ேயாக காரகனாக இ?ப் %ன் அல் ல- ராF அ9ப9யாக இ?ப் %ன் , அப் ேபா- அம் மனித`க்" ஏற் படக்eBய =ய
3ைள[கள் மற் றவர்கைள3ட "ைறவாகேவ இ?க்"ம் .

ஏழைர சனி\ன் -தல் தய் யா நடப் கால -QRகள்
Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் ‐ வைர, மற் \ம் சமயத்9^?ந்- வைர
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 27‐01‐2041 ‐ 06‐02‐2041 வைர, மற் \ம் 26‐09‐2041 சமயத்9^?ந்- 11‐12‐2043 வைர
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 04‐11‐2070 ‐ 05‐02‐2073 வைர, மற் \ம் 31‐03‐2073 சமயத்9^?ந்- 23‐10‐2073 வைர
இக்காலத்9ல் சனி சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரன்டாம் xட்Bனில் சஞ் சாரம் ெசய் Kறார். இரண்., ஆ\ மற் \ம்
ஒன்பதாம் x.கள் d- அதன் Wb பார்ைவ உள் ள-. இந்த Wதல் தய் யா3னில் சனி தைல பாகத்9னில் இடம் ெகாள் Kறார். மனம் மற் \ம்
உடல் ரீ9யான சந்ேதாஷன நிைலYனில் xழ் சF
் ஏற் ப.ம் . கண்களில் 3யா9 அல் ல- கண்களிnக்" அசத்9 ஏற் ப.தல் அல் லகண்கன்னாBகள் உபேயாKக்"ம் நிைல உ\வாக சாத்9யங் கள் உள் ளன. 9qர் பண் 3ரயம் ஏற் படலாம் . ேதைவயற் ற மற் \ம் e.தலான
பணச்‐ெசல[ உண்டாகலாம் . நி9 சம் மந்தமான ப் ரச்சைனகள் எ9ர்ெகாள் ள ேநரிடலாம் . வர3ைன 3ட ெசல[கள் e.தலாக இ?க்"ம் .
".ம் பத்9ல் %ரி[ ஒன்\ ஏற் படலாம் . இல் லறத்9ல் கலக்கம் ேமேலாங் கலாம் . தந்ைத 3யா9 வயப் படலாம் . தந்ைதOடன் உற[ இ\க்கம்
ெகாள் ளலாம் . அ9ர்ஷட்த்9ல் F\ "ைற[ ஏற் படலாம் . பணிகள் காலதாமதம் மற் \ம் ப் ரச்சைனகைள காணக்e.ம் . Wயற் F
9?3ைனயாகமல் இ?க்கலாம் . மற் றவர்களின் உத3 Kட்டாத நிைல மற் \ம் அரசாங் க ஊ;யர்களால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
ஆண்Uகத்9ன் d- தங் களின் ஆர்வம் அ9கரிக்"ம் . 3பத்- நடத்தல் பற் #ய அச்சம் எழலாம் . பயனற் \ தாங் கள் Xற் #த்9ரியலாம் .
U"9யான் rரப் %ரேதசங் க]க்" தாங் கள் ப் ரயாணம் ேமற் ெகாள் ளலாம் ‐ இத்தைகய பயணங் களினால் தங் க]க்" -ன்பம்
ஏற் படலாம் . சனிYன் இப் ேபாைதய நிைல ஐந்தாம் xட்Bனி^?ந்- எட்டாம் இடம் ‐ ஆைகயால் இன்நிைல "ழந்ைதக]க்" அ`eலம்
இல் ைல.
ஏழைர சனி\ன் இரண்டாம் தய் யா நடப் கால -QRகள்
Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் ‐ வைர, மற் \ம் சமயத்9^?ந்- வைர
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 11‐12‐2043 ‐ 23‐06‐2044 வைர, மற் \ம் 30‐08‐2044 சமயத்9^?ந்- 07‐12‐2046 வைர
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 05‐02‐2073 ‐ 31‐03‐2073 வைர, மற் \ம் 23‐10‐2073 சமயத்9^?ந்- 16‐01‐2076 வைர
இக்காலத்9ல் சனி சந்9ர ராFYயன் சஞ் சாரம் ெசய் - கடந்- ெசல் Kற-. jன்\, ஏb மற் \ம் பத்தாம் x.கள் d- அதன் Wb பார்ைவ
உள் ள-. சனி இக்காலத்9ல் வYற் \ப் ப"9Yல் இடம் ெகாள் Kறார். ஆைகயால் உட^ன் ந.ப் ப"9Yன் அைனத்- இடங் களிnம்
3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப் 2ள் ள-. உட^ன் சக்9 நிைல இக்காலத்9ல் பா9ப் பைடOம் . மனம் ெசயல் படாம^?க்"ம் நிைல எbம் , மற் \ம்
தவரான WB[கள் எ.க்கப் ப.ம் . சேகாதரர்கள் மற் \ம் eட்டாளிக]டன் 3யாபாரத்9ல் சர்ச்ைச ஏற் படலாம் . ஒ?வரின் மைன3 உடல்
ேவதைனக்"ள் ளாகலாம் அல் ல- அவர்கேளா. சண்ைடெயழலாம் . நி9 சம் மந்தமான ப் ரச்சைனகள் நீ Bக்"ம் . மனதள3ல் உ\9யான
கலவர நிைல உள் ள-. ேதைவயற் ற அச்சமான- ஆதங் கத்9ைன உ?வாக்"ம் . எவ் 3த பணிOம் 3?ப் பம் ேபால நைடெபறா-. ேமnம்
ெசய் - WBக்காத பணிகள் வ?த்த9ைன உண்டாக்"ம் . தடங் கல் கள் நீ Bக்"ம் . ".ம் பம் மற் \ம் ெதா;ல் வாழக்ைக நிைலயற் றதாக
இ?க்"ம் மற் \ம் ெசாந்தத்9ல் ஒ?வர் மைறயலாம் . rர ப் ரேதச ப் ராயணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் , 3ேரா9கள் =ங் " 3ைள3க்கலாம்
மற் \ம் அன்2க்"ரியவரிடU?ந்- %#3ைன ஏற் படலாம் . 3யா9கள் , ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , சjகத்9ல் அந்த்ஸ்- நிைல "ைற[,
நண்பர்கள் எண்ணிக்ைக "ைறந்- ேபா"ம் நிைல மற் \ம் பணிகைள ெசO- WBப் ப9ல் தடங் கல் கள் ஆKயைவ இக்காலகட்டத்9ன்
Wக்Kய அம் சங் களா"ம் .
ஏழைர சனி\ன் }ன்றண்டாம் தய் யா நடப் கால -QRகள் ‐
Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் ‐ வைர, மற் \ம் சமயத்9^?ந்- 24‐01‐2020 வைர
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 07‐12‐2046 ‐ 06‐03‐2049 வைர, மற் \ம் 09‐07‐2049 சமயத்9^?ந்- 04‐12‐2049 வைர
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 16‐01‐2076 ‐ 10‐07‐2076 வைர, மற் \ம் 11‐10‐2076 சமயத்9^?ந்- 14‐01‐2079 வைர
இந்தகாலகட்டத்9ல் சனி ராFY^?ந்- இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். மற் \ம் நான்", எட். மற் \ம் ப9ெனான் றாம்
பாவத்9ன் d- அதன் Wb பார்ைவ உள் ள-. 3ல"ம் ெசல் nம் ஏழைரசனிYல் , சனி கால் களில் வாசம் ெசய் Kற-. ஆைகயால்
இக்கால் த்9ல் கால் கள் 3யா9க]க்" உட்பட்டதாகY?க்கலாம் . உடல் ரீ9யாக பார்த்தால் ேசார்[ நிைல உண்டகலாம் . ஒ?வர் இயங் க
WBயாத நிைல மற் \ம் ேசாம் பல் eBய உடல் நிைலYைன உணரக்e.ம் . சந்ேதாஷ நிைல தைடகைள எ9ர்ெகாள் ளலாம் , ேதைவயற் ற
வாதம் மற் \ம் தர்கங் கள் எழலாம் , உற3னர்க]டன் ேதைவயற் ற் Wரண் மற் \ம் பைகைம எழலாம் மற் \ம் அவர்கள்
கவைலக்Kடமளிக்"ம் 3யா9 அல் ல- மரணத்9ற் " ஈடான ேவதைனதைன அ`ப3க்கலாம் . சந்ேதாஷம் ”ர்"ைலOம் மற் \ம்
அந்தஸ்த்- நிைல அவ9 நிைலக்காfம் . ெசல[கள் e.ம் . பணவர[ இ?க்"ம் ‐ ஆY`ம் ைகக்"வந்த[டன் வந்த ேவகத்9ல்
ெசலவ;க்கப் ப.ம் . தங் கைள3ட தாழ் ந்த நிைலYல் உள் ளவர்களால் ெதாந்தர[ வந்- ேச?ம் . எட்டாம் xட்Bன் d- பார்ைவOள் ளதால்
ஒ?வரின் ஆOX அதன் தாக்கத்9ர்க்" உட்பட்.த்-ம் . நான்காம் xட்Bன் d- அதன் பார்ைவY?ப் பதால் , இல் லறத்9ல் சந்ேதாஷம் ,
தாYன் சந்ேதாஷம் , வாகனங் கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான Xக நிைலகள் தைடகைள சந்9க்க ேநரிடலாம்
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sample horoscope

ॐ
ல" கல் யாணி தய் யா மற் \ம் கண்டக சனிYன் WB[கள்

நான்காம் Pட்Qல் சனி\ன் தய் யா

ன் (கண்டக சனி) -QRகள்

Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் 29‐04‐2022 ‐ 12‐07‐2022
மற் \ம்
17‐01‐2023 ‐ 29‐03‐2025
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 24‐02‐2052 ‐ 14‐05‐2054 மற் \ம்
01‐09‐2054 ‐ 05‐02‐2055
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 11‐04‐2081 ‐ 03‐08‐2081
மற் \ம்
06‐01‐2082 ‐ 19‐03‐2084

சந் 9ர ராFக்" நான் காம் xட்Bனில் சனி சஞ் சாரம் ெசய் - கடந் - ெசல் ைகYல் , சந் 9ர லகனத்9ன் d-ம் , சந் 9ர
லக்னத்9^?ந் - ஆ\ மற் \ம் பத்தாம் x.கள் d-ம் அதன் Wb பார்ைவ உள் ள-. இடமாற் றம் அல் ல- பணிமாற் றம்
ஏற் படலாம் . xட்Bல் வFப் ப- என் பேத ஒ? ப் ரச்சனயாக ஆகலாம் . இ?தய ப் ரச்சைனகள் ஏற் படலாம் . இரத்த அbத்தம் சரிவர
இ?க்காமல் ேபாகலாம் . உற3னிரிடU?ந் - %ரிOம் நிைலெயழலாம் . ".ம் ப சந் ேதாஷம் -ன் பத்-க்"ள் ளாகலாம் . ெபாமக்கள் மற் \ம் அரசாங் க ரீ9யான எ9ர்ப்2 உண்டாகலாம் . சனிYன் Wb பார்ைவOம் பத்தாம் xட்Bன் d9?ப் பதால் ெதா;ல்
ரீ9யான தைடகள் ஏற் படலாம் . சந் 9ரன் d- சனிYன் பார்ைவ உள் ளதால் மன ரீ9யான அச்சம் ஏற் படலாம் .

ஏழாம் Pட்Qல் சனி\ன் தய் யா

ன் (கண்டக சனி) -QRகள்

Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் 08‐08‐2029 ‐ 05‐10‐2029
மற் \ம்
17‐04‐2030 ‐ 30‐05‐2032
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 27‐05‐2059 ‐ 10‐07‐2061 மற் \ம்
13‐02‐2062 ‐ 06‐03‐2062
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 18‐07‐2088 ‐ 31‐10‐2088
மற் \ம்
05‐04‐2089 ‐ 18‐09‐2090

%றப் 2 ராFY^?ந் - உள் ள ஏழாம் xட்Bைன சனி சஞ் சாரம் ெசய் - கடந் - ெசல் nம் ேபா-, அதன் Wb பார்ைவOம் சந் 9ர
லகனம் மற் \ம் சந் 9ர லக்னத்9^?ந் - அைமந் -ள் ள நான் காம் , ஒன் பதாம் x.கள் d- உள் ள-. ஒ?வரின் மைன F\நீ றக
அங் கத்9ன் ேகாளா\களினால் அவஸ்த்ைத படலாம் . மன அbத்தம் ேமnம் உய?ம் . அதன் பார்ைவ ஒன் பதாம் xட்Bன் dஇ?ப் பதன் காரணமாக அ`eலமான் அ9ர்ஷடம் Kட்.வ9ல் தைடக]ம் , தந் ைதயார் அவ9க்"ள் ளாவ-ம் , ெபயர் மற் \ம்
ெகளரவம் நிைல "ைறவ-ம் , ெதா;ல் ரீத்யாக ெகாந் தளிப் 2ம் உ?வா"ம் . நான் காம் xட்Bன் d- அதன் பார்ைவ உள் ள
காரணத்9னால் தாயாரின் ஆேராக்யம் "ைறக்காணலாம் . வாகன் ம் சம் மந் தமான் ப் ரச்சைனகள் எழலாம் . ஒ?வர் தன்
இல் லத்9ைன 3ட். 3லக ேநரிடலாம் , பல காலம் இல் லம் வராமல் வாழ ேநரிடலாம் மற் \ம் eடதலான ப் ரயாணங் கைள
ேமற் ெகாள் ள ேநரிடலாம் . ப் ரயாணத்9ன் ேபா- பல இன் னல் கள் இ?க்க்e.ம் .

எட்டாம் Pட்Qல் சனி\ன் தய் யா

ன் -QRகள்

Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் 30‐05‐2032 ‐ 12‐07‐2034
மற் \ம்
‐
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 10‐07‐2061 ‐ 13‐02‐2062 மற் \ம்
06‐03‐2062 ‐ 24‐08‐2063
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 18‐09‐2090 ‐ 25‐10‐2090
மற் \ம்
20‐05‐2091 ‐ 02‐07‐2093

சந் 9ரனி^?ந் - அைமந் -ள் ள எட்டாம் xட்Bைன சனியானவர் சஞ் சாரம் ெசய் - கடந் - ெசல் nம் ேபா-, அதன் Wb
பார்ைவOம் சந் 9ர ராFY^?ந் - அைமந் -ள் ள இரண்., ஐந் - மற் \ம் பத்தாம் xட்Bனில் ேமல் உள் ள-. ெந.ங் காலம்
நீ Bக்"ம் 3யா9கள் மற் \ம் 3பத்-கள் உண்டாக வாய் ப் 2க]ள் ளன. அவமானப் ப.தல் பற் #ய அச்சம் எbம் . அரசாங் க
ஊ;யர்களால் -ன் பம் ஏற் ப.ம் எ`ம் அச்சம் இ?க்க வாய் ப் 2ள் ள-. ெசய் ெதா;^ல் மாற் றங் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..
ெதா;ல் /3யாபாரம் அவ9க்"ள் ளாகலாம் . ெசல் வம் "ைறவைடயலாம் . "ழந் ைதகள் வ^ய் னால் ஏற் ப.ம் -ன் பத்9ைன
அ`ப3க்கலாம் மற் \ம் "ழந் ைதகைள 3ட். %ரிOம் நிைல ஏற் படலாம் .
பத் தாம் Pட்Qல் சனி\ன் தய் யா

ன் (கண்டக சனி) -QRகள்

Wதல் Xற் \ ஆரம் பம் 27‐08‐2036 ‐ 22‐10‐2038
மற் \ம்
05‐04‐2039 ‐ 12‐07‐2039
இரண்டாம் Xற் \ ஆரம் பம் 12‐10‐2065 ‐ 03‐02‐2066 மற் \ம்
03‐07‐2066 ‐ 30‐08‐2068
jன் றாம் Xற் \ ஆரம் பம் 18‐08‐2095 ‐ 11‐10‐2097
மற் \ம்
02‐05‐2098 ‐ 19‐06‐2098

சந் 9ரனி^?ந் - அைமந் 9?க்"ம் பத்தாவ- xட்Bைன சனியானவர் சஞ் சாரம் ெசய் - , கடந் - ெசல் nம் ேநரத்9ல் , அதன்
Wb பார்ைவOம் சந் 9ரனி^?ந் - அைமந் -ள் ள நான் காம் , ஏழாம் மற் \ம் பன் னிெரண்டாம் x.களின் ேமல் உள் ள-. தாங் கள்
ெசய் Oம் 3யாபாரத்9ல் தைடகள் காணலாம் . தங் களின் சம் பாத்9யத்9யமான- நிைல"ைலயலாம் . 3யாபாரத்9ல்
ேதால் 3கைள சந் 9க்கலாம் அல் ல- ெசயத =ய ெசயல் களால் இ;[ப.த்தப் படலாம் . ேதைவயற் ற ெசல[கைள தாங் கள்
ெசய் யேநரிடலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?டன் வாதம் அல் ல- சச்சர[கள் எழலாம் அல் ல- அவர்களிடU?ந் %ரி[ நிைல ஏற் படலாம் . இல் லம் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன பற் #ய மனக்கலக்கம் ஏற் படலாம் .
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ல" கல் யாணி தய் யா மற் \ம் கன் டக சனி

சந் 9ரனி^?ந் - அைமந் 9?க்"ம் நான் " மற் \ம் எட்டாம் xட்Bைன சனி சஞ் சாரம்
ெசய- கடந் - ெசல் வ- ல"கல் யாணி தய் யா எனக்eறப் .ம்

क•ाणी ं –ददाित वै रिवसुतो राशेnतुथाrƒमे ।
தங் கள் %றப் 2 ராF3?ச்Fகம் . ஆைகயால் ேகாசாரத்9ல் சனியான3ன் இ?க்கம் ெப?ம் இடம் "ம் பம் எ நான் காம்
x., மற் \ம் U-னம் எசந் 9ரின^?ந் - எட்டாம் xட்Bனில் , இந் தக்காலம் ல" கல் யாணி தய் யா எனப் ப.ம் .
சந் 9ரனி^?ந் - நான் ", ஏb மற் \ம் பத்தாம் xட்Bல் சனி சஞ் சரித்- கடந் - ெசல் nம் ேபா- கன் டக
எனப் ப.ம் .. தங் களின் சந் 9ர ராFயான- 3?ச்Fகம் . ஆைகயால் , சனி ேகாசாரத்9ல் சஞ் சாரம் ெசயகடந் - ெசல் nம் காலமான9ல் "ம் பம் , ரிஷபம் மற் \ம் Fம் மம் கன் டக சனிYன் காலமா"ம் .
ல" சனி மற் \ம் கன் டக சனிYன் காலம் %ன் வ?மா? எ

தய் யா

சனி\ன்

ஆரம் ப

-QR

இைடேவைள

அஷ்டகவர்கம்

ேகாசாரம்

ேத

ேத

வ

சனி

‐மா‐

ன

ன் -தல் "ழற்

நான்காம் xட்Bல் கன்டக சனி

"ம் பம்

29‐04‐2022

12‐07‐2022

0‐2‐13

மற் \ம் ல" சனிYன் தய் யா

"ம் பம்

17‐01‐2023

29‐03‐2025

2‐2‐12

கன்டக சனி இ?ப் ப-

ரிஷபம்

08‐08‐2029

05‐10‐2029

0‐1‐27

ஏழாம் x.

ரிஷபம்

17‐04‐2030

30‐05‐2032

2‐1‐13

ல" சனிYன் தய் யா இ?ப் ப-

U-னம்

30‐05‐2032

12‐07‐2034

2‐1‐12

எட்டாம் x.

U-னம்

கன்டக சனி இ?ப் ப-

Fம் மம்

27‐08‐2036

22‐10‐2038

2‐1‐25

பத்தாவ- x.

Fம் மம்

05‐04‐2039

12‐07‐2039

0‐3‐7

கன்டக சனி இ?ப் ப- நான்காம் x.

"ம் பம்

24‐02‐2052

14‐05‐2054

2‐2‐20

மற் \ம் ல" சனிYன் தய் யா

"ம் பம்

01‐09‐2054

05‐02‐2055

0‐5‐4

கன்டக சனி இ?ப் ப-

ரிஷபம்

27‐05‐2059

10‐07‐2061

2‐1‐13

ஏழாம் x.

ரிஷபம்

13‐02‐2062

06‐03‐2062

0‐0‐23

ல" சனிYன் தய் யா இ?ப் ப-

U-னம்

10‐07‐2061

13‐02‐2062

0‐7‐3

எட்டாம் x.

U-னம்

06‐03‐2062

24‐08‐2063

1‐5‐18

கன்டக சனி இ?ப் ப-

Fம் மம்

12‐10‐2065

03‐02‐2066

0‐3‐21

பத்தாவ- x.

Fம் மம்

03‐07‐2066

30‐08‐2068

2‐1‐27

தய் யா

தய் யா

சர்வா.

3

25

5

35

4

30

1

24

3

25

5

35

4

30

1

24

‐‐

ன் இரண்டாம் "ழற்

ன் }ன்றாம் "ழற்

நான்காம் xட்Bல் கன்டக சனி

"ம் பம்

11‐04‐2081

03‐08‐2081

0‐3‐22

"ம் பம்

06‐01‐2082

19‐03‐2084

2‐2‐13

கன்டக சனி இ?ப் ப-

ரிஷபம்

18‐07‐2088

31‐10‐2088

0‐3‐13

ஏழாம் x.

ரிஷபம்

05‐04‐2089

18‐09‐2090

1‐5‐13

ல" சனிYன் தய் யா இ?ப் ப-

U-னம்

18‐09‐2090

25‐10‐2090

0‐1‐7

எட்டாம் x.

U-னம்

20‐05‐2091

02‐07‐2093

2‐1‐12

கன்டக சனி இ?ப் ப-

Fம் மம்

18‐08‐2095

11‐10‐2097

2‐1‐23

பத்தாவ- x.

Fம் மம்

02‐05‐2098

19‐06‐2098

0‐1‐17

ல" கல் யாணி தய் யா
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ரத்9னகற் க]க்கான (ராFக்கல் ) FபாரிX

ரத்9னகற் கைள அணியேவண்.ம் எ`ம் Uக Wக்Kயத்-வம் வாய் ந் த ஆேலாசைனயான- வாழக்ைகYன் பல
-ைரகளில் மா\தல் கைள உ?வாக்கக்eBய ஒன்றாக க?த்9ல் ெகாள் ளப் ப.Kற-. இ- ஒ? பழம் ெப?ம் பாரம் பரியம்
Uக்க ஒ? கணித Wைற ஆனதால் , ெதான் ைம காலத்- ரிஷகளால் eறப் பட்ட க?த்-க்கைள Rேழ ெகா.த்-ள் ேளாம் .

मािण¹ं तरणे: सुजा•ममलं मुºाफलं शीतगोमाrहेय’ च िव©ुमो िनगिदत: सौ¼’ गा—½तं ।
दे वे¾’ च पु¿रागमसुराचा³यrसय वÀं शनेनÁलं िनÂrलमÃयोn गिदते गोमेदवैदूÄrके ।।

“அவப் ேப\ Kரகங் கள் மற் \ம் இத்தைகய Kரகங் களிைன ரத்9னக்கற் களால் அ?ள் ெசய் 3த்- எவ் 3தங் களில் சாந்9 ெசய் யலாம் .
Eரியன் பைகெகாண்B?ப் %ன் , ஒ? Xத்தமான மாணிக்கம் , சந்9ரனாY?ப் %ன் ஒ? நல் ல Wத்-; ெசவ் வாய் யாகY?ப் %ன் , ஒ? பவளம் ;
2தனாகY?ப் %ன் ஒ? மரகதம் ; "?வாY?ப் %ன் , ஒ? 2?டராகம் ; Xக்KரனாகY?ப் %ன் , ஒ? வYரம் ; சனியாY?ப் %ன் , ஒ? (நீ ல)
இந்9ரநீ லம் ; ரா"வானால் , ஒ? ேகாேமதகம் , ேக-வானால் , ஒ? வY—ரியம் ெகா.க்கப் படேவண்.ம் ..” எ மணி மால, ப"9 II, 79

धÃं यÅ’मायु±ं Æीमद् †सनसूदनं । हषrणं का¼मोज’ं रÇाभरणधारणं ।।
¢हÈिƒहरं पुिƒकरं दु :ख–णाशनं । पापदौभाrÉशमनं रÇाभरणधारणं ।।

“ரத்9னம் ப9க்கப் பட்ட ஆபரணங் கைள அணிந்-க்ெகாள் வதனால் 2கழ் , =ர்க்காOள் , சந்ேதாஷம் , பலம் மற் \ம் காரியFத்9
ஆKயைவகைள Kைடக்கப் ெபறலாம் . இதைன3ட ேமலாக ரத்9னக்கற் கள் ெசய் Oம் ேவ\ நன் ைமகள் : ெக.தல் ெசய் யக்eBய ஜாதக
ஆ9க்கங் களி^?ந்- காத்தல் , உட^ைன ஆேராக்யமாக ைவத்9?த்தல் , -ன் பத்9ைன கைளதல் மற் \ம் பாவங் கைள
அ\த்-ச்ெசல் nதல் ..” எ மணி மால, ப"9 II, 121‐122.

வாழ் க்ைக ரத்9னம்
லக்னா9ப`க்"ரிய ரத்9னத்9ைன அைனத்- காலங் களிnம் அணிந் - ெகாள் ள நல் லெதா? கல் . இத்தைகய
ரத்9னமான- ஆேராக்யம் , வ^ைம, ெபா-ப் பைடயான ெவற் # மற் \ம் நன் னிைலYைன ெகா.க்க வல் ல-. இதைன
அணிவதனால் வாழ் க்ைகYன் ேவ\ -ைரகள் அைனத்9nம் அ- -ைண 2ரிOம் . தங் களின் லக்னா9ப9 சனி.
ஆைகயால் சனிக்"ண்டான கல் ^ைன அணிவ- நன் ைம பயக்"ம் . சனிக்"ரிய கற் கள் நீ ல இந் 9ரநீ லம் , நீ ல Kரின் F
அல் ல- ஆங் Kலத்9ல் நீ ல ஸ்%ெனல் மற் \ம் லா%ஸ் லச்T^மற் \ம் ெசவ் வந் 9க்கல் .
"(நீ ல நிற) இந்9ரநீ லம் கசப் 2 மற் \ம் இளஞ் E. தன்ைமOைடய-, ஜலேதாஷம் மற் \ம் %த்த நிைலக்" நன்\, மற் \ம்
அணிந்9?க்ைகYல் சனிYன் Fனத்9ைன ேபாக்கவல் ல-." ‐ மணி மால, ப"9 II, 68.
""ைறயற் ற தைகைமOைடய இந்9ரநீ லக்கல் ^ைன அணிந்-?ப் பவன் , நாராயாண`ைடய ேப\ ெப\வான் மற் \ம் =ர்காYX,
".ம் பெப?ைம, 2க;ைன அ#தல் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெப\வான்." ‐ மணி மால, ப"9 I, 419.
“"ைறவற் ற இந்9ரநீ லமான- அதைன அண்ேபா?க்" பலம் , 2கழ் மற் \ம் நாட்களின் எண்ணிக்ைகYல் அ9கத்9ைன
ெகாண்.வ?ம் மணி மால, ப"9 I, 418.
(நீ ல) இந்9ரநீ லமான- அரச ரீ9யான அ`eலங் கள் ெபற் \த்த?ம் , 3ேரா9களின் Fனத்9ைன ெமன்ைமப.த்-ம் , மானிடர்கைள
மந்9ரசக்9Y^?ந்- 3.ப் படச்ெசய் Oம் மற் \ம் Fைறப் பட்B?ந்தால் 3.தைலYைன Kைடக்கச்ெசய் Oம் . ‐ இைறவன் அBயார்
ெஜேராம்
"லா%ஸ் லE^ U?-வான-, இனிைமயான "ளிர்ச்Fத்தன்ைமOைடய- மற் \ம் %த்9த்9ைன "ணமாக்"வ-, Uக[ம்
மங் களகரமான-." ‐ மணி மால, ப"9 II, 69.
அணிÊம் -ைற பற் ய ெசயல் -ைற
ளக் கம் : சனிக்"ண்டான ரத்9னத்9ைன தங் கத்9ல் ப9த்9ல் Uக[ம் நன்\. மாற் \
உேலாகமாக இ?ம் %ைன பயன்ப.த்தலாம் . ேமா9ரமாYன் அதைன ந. 3ர^ல் அணியேவண்.ம் . சனிக்Kழைம க9ரவன்
மைறவதர்க்" 2 மணி மற் \ம் 40 நிUட ேநரத்9ன் Wன்2 அணியத்ெதாடங் க[ம் .

சனி பகவா`க்"ண்டான ரத்9னத்9ைன rய் ைமப.த்த மற் \ம் இயக்கச் சக்9Yைன ஊக்"3க்க மந்9ரம் :

ॐ शं शनैœराय नम:।

"ஓம் ஷாம் ஷாைனஸ்கர்ய நமஹ."
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ண்யம் (அ

ர்ஷ்ட) கல்

ஐந்தாம் அ9ப`க்"ைடய ரத்9னம் "#ப்பாக அ9ர்ஷடத்9ர்க்" நன்\. அேத சமயம் ஆக்கkர்வமான சக்9
மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"ம் நன்\. தங் களின் ஐந்தாம் அ9பன் Xக்Kரன். ஆைகயால் Xக்Kரனின் கல் ^ைன
அணிவ- நன்ைம பயக்"ம் . Xக்Kரனிர்க்"ரிய கற் கள் வYரம் , ெவள் ைள சர்கான் மற் \ம் ெதளிவான
பளிங் "க்கல் .
“ வYரக்கல் லான- ஆ\ XைவகைளOம் ெகாண்ட-, அைனத்- தரப்பட்ட 3யா9கைளOம் "ணமாக்"ம் ,
அcரண நிைலக்" நன்\, ஒ? ஆFர்வாதம் மற் \ம் 9டகாத்9ரத்9ைன ெகாண்.வ?ம் ." ‐ மணி மால, ப"9 II,
67.
"எவன் ஒ?வன் தன்னிடம் "ைறயற் ற, eர்ைமயான WைனOடன் eBய அசல் ரக ைவரத்9ைன
ைவத்9ள் ளாேனா அவன் =ர்காYFைன அ?ளப்ெப\வான். வாழ் நாள் Wb-ம் ெசல் வம் , நல் ல9ர்ஷடம் , ஆண்
"ழந்ைதகள் , தானியம் , பXக்கள் மற் \ம் ேவ\ 3லங் "கைள அ?ளப்ெப\வான்."‐ மணி மால, ப"9 I, 102.
"Fறந்த பளிங் "க்க^ைன தங் கத்9ல் ப9த்- அணிOம் மனிதன் ஒ?வன் வாழ் 3ல் ெவற் #Yைன
Kைடக்கப்ெப\வான்." ‐ மணி மால, ப"9 I, 447.
அணிÊம் -ைற பற் ய ெசயல் -ைற
ளக்கம் : Xக்Kர`க்"ண்டான ரத்9னத்9ைன 3bப்ெபான்,
ெவந்தங் கம் அல் ல- ெவள் ளி உெலாகங் களில் ப9த்9ல் Uக[ம் நன்\. ேமா9ரமாYன் அதைன Xண்.
3ர^ல் அணியேவண்.ம் . ெவள் ளிக்Kழைம க9ரவன் உதயமா"ம் ேநரத்9ல் அணியத்ெதாடங் க[ம் .

Xக்Kரனின் ரத்9னத்9ைன rய் ைமப.த்த மற் \ம் இயக்கச் சக்9Yைன ஊக்"3க்க மந்9ரம் :
ॐ शुं शु£ाय नम:।

"ஓம் ஷsம் ஷsக்ராயா நமஹ."

பாக் யம் (அ

ர்ஷ்டம் ) கல்

ஒன்பதாம் அ9ப`க்"ைடய ரத்9னம் "#ப்பாக அ9ர்ஷடத்9ர்க்" நன்\. தங் களின் ஒன்பதாம் அ9பன் 2தன்,
ஆைகயால் 2தன்க்"ண்டான கல் ^ைன அணிவ- நன்ைம பயக்"ம் . 2த`க்"ரிய கல் மரகதம் , ெபரிடாட்
மற் \ம் ேஜட்.
"மரகதம் "ளிர்ச்Fத்தன்ைம ெகாண்ட-, 3டத்9ற் " நல் ல-, இனிப்பான- மற் \ம் 3ேராசனம் "ணம்
ெகாண்ட-, cரண சக்9க்" உத32ரிவ-, %த்தத்9ைன ேபாக்"வ-, 3?ப்பமற் ற நிைல கைளவ-,
ஊட்டUக்க- மற் \ம் =ய ஈர்ப்2சக்9கைள அண்ட3டா9?க்கச்ெசய் Oம் ." ‐ மணி மால, ப"9 II, 70.
"இ-ேபான்ற மரகதக்கற் கள் மனிதர்களின் அைனத்- பாவங் கைளOம் கைளந்- Xத்தம் ெசய் யவல் லைவ." ‐
மணி மால, ப"9 I, 375.
"ேமன்ைம மற் \ம் உயர்வானவர்களின் பB, மரகதமான- ெசல் வத்9ைன eட்.ம் , ேபாரில் ெவற் #வாைக
Eடைவக்"ம் , 3டேம#ய நிைலYல் அதைன "ணப்ப.த்-ம் , மற் \ம் அதர்வ ேவத Wைறப்பB ெசய் யப்ப.ம்
அ`ட்டானங் களில் சரிவர ெவற் #கரமாக நடத்9க்ெகா.க்"ம் ." ‐ மணி மால, ப"9 I, 376.
அணிÊம் -ைற பற் ய ெசயல் -ைற
ளக்கம் : 2த`க்"ண்டான இரத்9னத்9ைன தங் கத்9ல் ப9த்தல்
Uக[ம் நன்\. ேமா9ரமாைகYல் அதைன Xன். 3ர^ல் அணிய ேவண்.ம் . 2தங் Kழைம காைல க9ரவன்
உதயமாK இரண். மணி ேநரம் க;த்- அணியேவண்.ம் .

2தனின் ரத்9னத்9ைன rய் ைமப.த்த மற் \ம் இயக்கச் சக்9Yைன ஊக்"3க்க மந்9ரம் :
ॐ बुं बुधाय नम:।

"ஓம் பம் 2தஹாய நமஹா."

ெபா/ ெசயல் -ைற

ளக் கம் :

ெபா-வாக தங் களால் இயன்ற அள3ல் Wதன்ைம நிைல ரத்9னத்9ைன 3ைலெகாள் வேத Fறந்த-.
xரியம் "ைறந்த கற் க]ம் Uக நன்றாக பணி2ரிபைவேய மற் \ம் 3ைல ம^வானைவ. ஆனால் இைவகைள
eறப்பட்ட அள3ைன3ட ெபரிதாக அணிந்தால் தான் அைவ சம அள3ல் பயன் தர இயnம் .
ரத்9னத்9ன் அைனத்- நற் பயங் க]ம் Kைடக்கப்ெபற, அதைன 29ய பா^னில் rய் ைமப்ப.த்9,
Xத்9கரித்த தண்ணீரில் அலF Xத்த்ம்ெசய் த %றேக அணிய ெதாடங் க ேவண்.ம் . அதன்%ன், ரத்9னத்9ைன
பற் #க்ெகாண். அதன் d- மனத்ைத ஒ?Wகப.த்9க்ெகாண்., ெகா.த்-ள் ள மந்9ரத்9ைன 108 Wைற
உச்சாடணம் ெசய் ய[ம் .
ரத்9னங் கைள ெபா-வாக ஆண்கள் வல- கரத்9nம் ெபண்கள் இட- கரத்9nம் அணிய ேவண்.ம் .
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ரத்9னங் கைள ேமா9ர வB3ல் அதற் கான 3ர^ல் அணியலாம் . இல் ைலேயன் ைககளின் ேமல் ப"9Yல்
வைளயலாக அணியலாம் . மாறாக ரத்9னத்9ைன கbத்ைத Xற் #Oம் அணியலாம் , ஆனால் இப்பBச்ெசய் Yன்
ரத்9னமான- அைசந்-ெகாண்ேடY?க்"ம் . இதனால் ச?மத்9ன் d- படாமல் இ?க்கலாம் . ரத்9னம் ச?மத்9ன்
d- ப.ம் பB ப9ப்ப்- Uக[ம் Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த-.
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இயற் க்ைக "ணம் மற் \ம் Xபாவம்

1 ‐ இம் மனிதன் U"ந்த ஆவல் /இலட்Fயம் ெகாண்B?ப்பவர். தன- காரியம் ெசய் - WBத்9ட
மற் றவர்கைள ெதாடர்ந்- %ந்ெதாட?பவர் மற் \ம் இப்பழக்கம் இவைர தன்நலம் Uக்கவராக
மாற் #3.ம் .
2 ‐ தனக்ெகன ஒ? "b இ?ப்%ன், அதனில் தான் Wன்ேனாBயாக, Wதல் மனிதனாக
இ?க்கேவண்.ெம`ம் 3?பம் ெகள் பவர் மற் \ம் மன9ல் ைவத்- ெசயல் 2ரிபவர் மற் \ம் தனெசயல் ப.ம் WைறYனால் உலKல் 2க;ைன அைடந்9ட Wயற் Fகள் எ.த்-க்ெகாள் பவர்.
3 ‐ இவர- உத3 2ரிOம் "ணத்9னால் சjகத்9னர் இவைர ேபாற் \வர் ஆY`ம் U"9யாய் ேபXம்
இவ?ைடய "ணத்9னால் அவமானம் எ9ர்ெகாள் ளேவண்Bவ் ?ம் . தன- நா3ன் d- இவர் ஒ? 3தமான
கட்.பா.மற் றவர் மற் \ம் Fந்ைத 2ரியா- ெசாற் கைள பயன்ப.த்-பவர்.
4 ‐ Fல ேநரங் களில் தத்-வம் ேபXபவராKன்றார் ஆனால் அேத சமயத்9ல் அவர் உேலாகாயதம்
சார்ந்தவராகேவY?ப்பவர்.
5 ‐ தன்மானம் , சjகத்9ல் அந்தஸ்- மற் \ம் தன- நிைல ஆKயைவக]க்" Wக்Kயத்-வம்
ெகா.ப்பவர்.
6 ‐ இவர் க.ம் உைழப்பாளி, உ\9ெகாண்டவர், உைழத்-க்ெகாண்டY?ப்பவர் மற் \ம் ஈ.பா.
ெகாணடவர். தன- Xய Wயற் Fகளினால் Wன்ேனற் றம் காண்பவர். இவர் எப்ெபாb-ம்
உற் சாகத்-ட`ம் , 9டம் ெகாண்.ம் இ?ப்பவர் மற் \ம் தான் எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் களிைன
WBத்-3.ம் வைரYல் ஓய் [ எ.த்-க்ெகாள் ளாதவர்.
7 ‐ Wைறயாக[ம் , ேகாட்பா.ட`ம் இவர் தன- பணிகளிைன WBத்தல் ேவண்.ம் எ`ம் எண்ணம்
ெகாண்B?ப்பவர். தன- அைனத்- பணிகளிைனOம் U"ந்த கவனத்-டன் ஆராய் ந்- 2ரிOம் "ணம்
ெகாண்.ள் ள காரணத்9னால் , இவர் எவ் 3தமான அபாயகரமான அல் ல- -ணிகரமான
ெசயல் பா.களிைன எளி9ல் எ.த்-க்ெகாள் வ9ல் ைல.
8 ‐ சரித்9ரம் , ெதால் ெபா?ள் ஆராய் ச்F மற் \ம் பழங் கால ெபா?ட்கள் d- இவர் 3?ப்பம்
ெகாண்B?ப்பார்.
9 ‐ இவ?ைடய தனித்-வம் Fல Wரண்பா.களிைன காண்%க்"ம் ‐ Fல ேநரங் களில் இவர் =3ரமான
நம் %க்ைக ெகாண்டவராகY?ப்பார், ஆனால் ேவ\ Fல சமயங் களில் இவர் நம் %க்ைகயற் றவராகேவ
இ?ந்9.வார்.Fல சமயங் களில் ஆசாரம் கைடப்%Bப்பவர் ஆனால் ேவ\ Fல சமயங் களில் இவர்
நைடWைறYைன சார்ந்த இயல் 2டன் வாழ் பவர். அதாவ- ேவ\ வார்த்ைதகளில் e#ன், அைனத்காலங் களிnம் இவர் சரியான ெசயல் களிைனேய 2ரிந்9.வார்.
10 ‐ காலத்9ற் க்ேகற் ப்ப இவர் தன்ைன மாற் #க்ெகாள் ]ம் 9றன் பைடத்தவர்.
11 ‐ இவ் ர் உள் Wகச் Fந்தைன ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் தன- எண்ணங் களிைன எவரிடத்9nம்
ெவளிப்ப.த்-வ9ல் ைல. இவர் எ.க்"ம் ேவகமான WB[கள் மற் றவர்கைள அ9சயத்9ல் , 3யப்%ல்
ஆழ் த் ம் .
12 ‐ Xய கட்.ப்பா., Fக்கனம் , ெபா?ப்%ைன ஏற் \ நடந்-ெகாள் ]தல் , பக்"வநிைல, ஈ.பா./பக்9
மற் \ம் எளிைம ஆKயவகள் இவ?ைடய Uக Wக்Kயமான தன்ைமகளாKன்றன.
13 ‐ இவ?ைடய Wக்Kய "ைறபா.கள் : உணர்ச்Fவசப்படாத தன்ைம, தன்Wைனப்2, ேதால் 3
மனப்பான்ைம, பதற் றம் , ேசாம் பல் மற் \ம் இைட3டா- ேபXம் தன்ைம. இைவகைள இவர் அைடயாளம்
காணேவண்.ம் . இைவகைள கைளந்9ட Wயற் Fகள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .

,க -க்.யவத்/ம் வாய் ந் த வாக்.யம் என்1 தாங் கள் க

/வ/.

நான் சKத்-க்ெகாள் Kன் ேறன் .
உங் க5ைடய ,கப் ெப ம் இயற் ைகத்
றன்.
3ைனYன் Wக்Kயத்-வம் /அக்கைற.
உங் க5ைடய ,கப் ெப ம்
ைறபா7.
அ#ந் -ெகாள் ]ம் ஆவல் அள3ைன கடந் த9?க்"ம் நிைல.
உங் க5ைடய
க் ேகாள்
சWதாயப் பBநிைல மற் \ம் அ9காரத்9ைன ைகப் பற் \தல் .
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சாஸ்9ரங் களின் பB:

3?ச்Fக ராFYன் Rழ் %றந் த ஒ? மனிதனிடம் காணப் ப.ம் "ணா9சயங் கள் : அள3ல் ெபரிதாக அைமந் த
கண்கள் , 3ரிந் த மார்2, அவர- ெதாைடகள் மற் \ம் Wழங் கால் கள் உ?ண்ைட வBவத்9ைன ெகாண்B?க்"ம் ,
ெவன் நிறத்9ைன ெகாண்டவர், ைககள் அல் ல- கால் களின் d- ஒ? dன் , பறைவ அல் ல- Uன் னல்
ஆKயைவகளின் அைடயாளச் Fன் னம் இ?க்கலாம் . தாைமரப் k3ன் Fன் னம் eட ைககள் அல் ல- கால் dஅைமந் 9?க்கலாம் . ேவகம் ெகாண்ட நைடYைன ெகாண்டவர் மற் \ம் உ\9ெகாண்ட Wகவாய் கட்ைட மற் \ம்
அைமந் 9?க்"ம் . 3?ச்Fகத்9ன் அ9ப9 ெசவ் வாய் , ஆைகYனால் இந் த ராFYன் Rழ் %றந் த ஒ? மனிதனிடம்
காணப் ப.ம் "ணா9சயங் கள் : ெகாBய இயற் க்ைக "ணம் பைடத்தவர், தர்கம் /வாதம் 2ரிபவர், உ\9 ெகாண்ட
மன-, ெபற் ேறார் மற் \ம் ஆFரியர்களின் Wb ஆFர்வாதத்9ைன ெபறாம^?க்கலாம் , அரச ".ம் பத்9னர்
(அரFைன சார்ந்தவர்கள் ) இவரிடம் பக்9 ெகாண்B?ப் பர், ெவளிOலகத்9ன் நல் நடத்ைதOடன் வாழ் பவர் ஆY`ம்
இரகFயமாக பாவச் ெசயல் களில் ஈ.பா. ெகாண்B?ப் பவர், ெபாறாைம ெகாள் பவர், நண்பர்களிடம் பைகைம
ெகாண்B?ப் பவர், Fல சமயம் ஏமாற் \ ேவைலYல் ஈ.ப.பவர், இல் லற பணிகள் d- ஆர்வம் ெகாண்Bராதவர்,
9?ப் 9 நிைலYன் "ைறபா. இ?க்"ம் , சம் %ரதாயத்9ர்க்" Wக்Kயவத்-வம் ெகா.ப் பவர், இயற் ைகயாகேவ
=யவர்/ெகா.ைம நிைறந் தவர், மற் றவர்களின் 2கழ் சF
் வார்த்ைதகளிைன ேகட்பைத பழக்கமாக ெகாண்டவர்,
ேபராைச நிைறந் தவர், தனிைமYைன 3?ம் 2பவர், "?க்" வ;களில் சமபாத்9யம் 2ரிOம் ேநாக்கத்9ன் dசாய் [ ெகாண்B?ப் பவர், எ9ரிகளில் , =ய நண்பர்கள் மற் \ம் ேவ\ %ரச்சைனகளினால்
ெதாந் தர[க]க்"ட்ப.த்தப் ப.பவர். அரசன் வாYலாக இவர் உயர் பத3 அல் ல- ெகளரவத்9ைன ெபறக்e.ம் .
அரசன் இவர- ெசல் வத்9ைன அ;த்- 3டக்e.ம் . இவ?க்" சேகாதரர்கள் இல் லாமல் ேபாகலாம் ,
"ழந் ைதப?வம் Wதல் இடமாற் றம் ெகாண்B?க்கலாம் , ெதா;ற் சாைல jலமாக ெசல் வந் தராகலாம் , பல
பணியாட்களின் ேசைவYைன ெபற் றவர், ெபா?ளாதாரம் ெபா?த்தவைர Xயசம் பாத்9யம் ெகாண். Xதந் 9ரமாக
வாழ் பவர், இல் லறத்9ல் வாக்"வாதங் களினால் ெதாந் தர[களிைன காண்பவர், %ரச்சைன/ெதாந் தர[கள் நிைறந் த
வாழ் க்ைகYைன வாழ் ப்வர், அைனத்- காலங் களிnம் 29ய அ`பவங் களிைன ெப\ம் ஆவல் ெகாண்டவர்
மற் \ம் க.ைமயான Wயற் Fகள் /பணிகள் d- ஆர்வம் ெகாண்B?ப் பவர். ஆண்Uக WைறYல் ெதளி3ைன
ெபற் றவர் ஆY`ம் அ9க அள3ல் இம் ைம வாழ் 3ன் d- நாட்டம் ெகாண்.ள் ள காரணத்9னால் மதம் /சமயத்9ல்
Wன் ேனற் றம் காண்ப9ல் ைல. ஆராய் ச்F 2ரிவ9ல் இவர் ெவற் # காண்பவர் மற் \ம் இவர- மைன3 இவர் dபக்9 ெகாண்B?ப் பவர், ஆY`ம் ஜாதகர் ேவ\ மாத?டன் கள் ளத் ெதாடர்%ைன ைவத்-க்ெகாள் பவர்.
ஆேராக்Kயமற் ற %ள் ைளப் %ராயத்9ைன அ`ப3ப் பவர் மற் \ம் இரத்தம் , 2ளிப் 2 ஆKயைவYனால் -ன் பம்
ெகாள் ளக்e.ம் . இவர் இயற் க்ைகயாகேவ வ?த்தம் மற் \ம் -யரம் ெகாள் பவராகY?க்கலாம் .

தற் ேபாைதய, நxன காலத்9ன் ேநாக்" நிைல:
இவர் Wகம் ச-ர வBவத்9ைன ெகாண்ட-. 3ரிந் த ெநற் #, க?ைமயான கண்கள் ெகாண்டவர்.
3;ப் 2டன் /எச்சரிக்ைகYைன ெகாண்B?ப் பவர், ைதரியசா^, eர்ைமயான கண்கள் , நிைலயான அழ" ெகாண்ட
jக்" மற் \ம் ஈர்ப்2 "ணம் ெகாண்ட உடலைமப் %ைன ெகாண்டவர். இவர் க.ைமயாக உைழப் பவர் மற் \ம்
தன- பணிகளின் d- ஈ.பா.ெகாண்B?ப் பவர். தன- இலக்Kைன அைடய Wற் ப.பவர் மற் \ம் அதைன எட்.ம்
வைரYல் கைளப் பாராதவர். இவரிடம் ெச;ப் 2 ெகாண்ட கற் பைனவளWம் , eர்ைமயான அ#[த்9ற`ம் ,
மத்9யஸ்தம் 2ரியம் ஆற் றnம் உண்.. இவர் உணர்ச்Fவசப் ப.பவர். 3?ச்சகத்9ன் அ9ப9 ெசவ் வாய் ,
ஆைகயால் இந் நிைல ெகா.ப் பைவ: தன் நம் %க்ைக, அடக்கம் , கட்.ப் பா., ைதரியம் , xரம் , அைசயா உ\9,
Xதந் 9ரம் மற் \ம் வ^ந் - ேபா"ம் "ணம் ேபான்றைவ. இவர் =3ரமாகY?ப் பவர் ‐ அதாவ- இவர் ஓர்
மஹானாக[ம் அேத ேநரத்9ல் ஒ? ேபாக்Kரியாக[ம் இ?க்கலாம் . இவர் ஒ?வர் d- அன் 2 ெசnத்9னால் Uக[ம்
=வரமானவராக இ?ப் பவர் ‐ இ- %த்- %Bக்"ம் அள[ இ?க்"ம் . மற் \ம் இவர் ஒ?வைர ெவ\த்தால் , ைபத்9யம்
%Bக்"ம் அள[ ெவ\ப் 2 ெகாள் பவர். இவர் ெவற் #Oடன் eBய 9றனாய் வாளர் ‐ அதாவ- மற் ற்வர்கைள "ற் றம்
e\வ9ல் 9றன் ெகாண்B?ப் பவர். ெவளித்ேதாற் றத்9ல் இவர் தாராளமானவராக காட்Fயளிப் பவர் ‐ ஆனால்
உள் ]க்"ள் சந் ேதகம் நிைறந் தவராகY?க்கக்e.ம் . இவர் இரட்Bப் 2 வாழ் க்ைகYைன
வாழ் ந்-ெகாண்B?ப் பவர் ‐ ஒன்\ ெவளி உலகத்9ர்க்"ம் , மற் ெறான்\ தனக்காக[ம் . அவர- தனிமனித
Wக்Kயவத்-வம் பற் # அ#ந் 9ட்டவர். ஆைகYனால் தன- Wக்Kயவத்-வத்9ைனப் பற் # இயல் %ைன3ட
Uக[ம் உயர்வாக e\வ9ல் இவர் ைகத்ேதர்ந்தவர். 3ளங் காத ெசய் 9கள் , ெவளிப் 2ற சக்9கள் , அ#யாத சக்9,
மரணம் , ேஜா9டம் , தந் 9ரம் ‐மந் 9ரம் மற் \ம் சWத்9ர3யல் , ேவ93யல் , தத்-வம் மற் \ம் மேனாதத்-வம்
ஆKயைவகளின் d- ஆர்வம் ெகாண்B?ப் பவர். இவர் மான”க அன் %ைன ெபற 3?ப் பம் ெகாண்B?ப் பவர்
மற் \ம் தன- அன் 2க்" பாத்9ரமான -ைண தன் d- நம் %க்ைக ெகாள் ]ம் நிைல மற் \ம் 3Xவாசம்
ஆKயைவகளிைன ெகாண்B?ப் பவர். அவர்க]க்காக எவ் 3தமான 9யாகத்9ைன 2ரிந் 9ட[ம்
தயாராகY?ப் பவர்.

உடல் சார்ந்த தனிச்Fறப் 2ப் பண்2கள்
1. இவரிடம் ச-ர வBவம் ெகாண்ட Wகம் அைமந் 9?க்"ம் மற் \ம் இவர- Wகமான- பார்ைவக்" ஒேர அள3ைன
ெகாண்ட- ேபான் ேற இ?க்"ம் .
2. உட^ன் Rழ் பாகம் பலUழந் 9?க்"ம் .
3.இவ?ைடய கண்களின் 2?வங் கள் மற் \ம் இைமகள் நீ ண்ட WBYைன ெகாண்B?க்"ம் . 2?வங் கள்
அடர்த்9யாகY?க்"ம் மற் \ம் ெநற் # அகலமாக அைமந் 9?க்"ம் .
4. இவரிடம் அள3ல் ெபரிதாக அைமந் த தைல உண்.. தைல மற் \ம் உடல் Wbவ-ம் அடர்த்9யான WBYைன
ெகாண்.ள் ளவர்.
5. இவர் ெமல் ^ய மற் \ம் ஒல் ^யான உ?வத்9ைன ெகாண்.ள் ளவர். வய- ேமnம் eட, இவரஆேராக்Kயமான- Wன் ேனற் றத்9ைனக் காfம் .
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sample horoscope

ெபா

ॐ
ந் /ம் பலத்தரப் பட்ட/நன்ைம,:ைம ெகாண்7ள் ள ேயாகங் கள்

ரஜ் ஜs ேயாகம்
லக்னம் சர ராFYல் அைமந்-, ேமnம் பல Kரகங் கள் சர ராFYல் இ?ப்%ன் , ரஜ் ஜs ேயாகத்9ன்
பலன் அ`ப3க்கப்ப.Kன் ற-.
WB[ : இம் மனிதர் ெபயர், 2கழ் , ெவற் #, அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன ெப\வதற் "ரிய
ேபராவல் ெகாள் பவர் மற் \ம் இைவகளத்ேதB ெவவ் ேவ\ இடங் க]க்" %ரயாணிப்பவர்.
%ரயாணிப்பதன் d- 3?ப்பம் ெகாண்.ள் ளவர், உடனBயாக WB[களிைன எ.ப்பவர் மற் \ம்
நிைலமக்ேகற் றபB தன்ைன ெப?மள3ல் மாற் #க்ெகாள் ]பவர். அவர் அ#[த்9றன் வாரியாக
%ரயாணப்பவர் மற் \ம் 9ரந்த மனப்பான்ைம ெகாண்.ள் ளவர். ஆY`ம் இ-ேபான்ற "ணம்
%ற் காலத்9ல் "#க்காட்.பவனைவ: எப்ேபா-ம் WB[களிைன மாற் #க்ெகாள் ]ம் மனம் ,
உ\9யற் ற WB[க்" வராத நிைல, நிச்Fயமற் ற மனம் , %றர் நம் பWBயாத தன்ைம, மற் \ம் ஓ?
WB3ன்பB நிைலெகாள் ளWBயாத நிைலைம. இம் மனிதன் அைனத்- காலங் களிnம் க.ம்
ேபாராட்ட நிைலYைன காண்Kன்றார் மற் \ம் அைசயா ெசாத்-க்களிைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள
WBயாதவர்.

Xனபா (சனி) ேயாகம்
சந்9ரன^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்டல
் ் சனி அைமந்-ள் ளWB[ : Xனபா ேயாகத்9ன் இந்த வைக "#காட்.பவனைவ: ஜாதகர் 9றைமசா^ மற் \ம்
ெசயற் #றம் நிைறந்தவர், KராUய மற் \ம் நகர மக்கள் இ?தரப்%ன?ம் இவைர உயர்வாகக்
க?-வர். இவர் ெசல் வந்தர் மற் \ம் 9?ப்9Uக்கவர். இவர் ஆட். பா^ைன ெகாண். வாழ் பவர்.
இந்த ேயாகத்9னால் உண்டா"ம் ஒ?ங் Kைணப்2 தாYன் நிைலக்" நன்றன்\.

உட்டமB (தன) ேயாகம்
Eரியனி^?ந்- சந்9ரன் பனஃபரத்9ல் (2,5,8,11)
WB[ : ஜாதகரின் ெசல் வம் , கல் 3, ெசயல் 9றன் மற் \ம் 2கழ் மத்9யமமானதாகேவ அைமOம்
(மத்யா).

ேவy ேயாகம் (அXபர்கள் )
Eரியனி^?ந்- அைமந்-ள் ள 2ஆம் xட்Bல் , சந்9ரைன த3ர்த்- ேவேரா? அXப Kரகம்
அைமந்-ள் ள-.
WB[ : ேவy ேயாகத்9ன் இந்த வைக "#காட்.பவனைவ: ஜாதகர் ஆதரவற் றவர் மற் \ம்
ெகா.ைம/=ைம "ணம் ெகாண்ேடா?டன் சகவாசம் ைவத்-க்ெகாள் பவர்.

மத்யயாO ேயாகம்
லக்னா9ப9 மற் \ம் சந்9ரன் , இரண்.ம் ஒ? த்3ஸ்வாஃபவ ராFYல் அைமந்-ள் ளனர், அல் லஒ?வர் சர ராFYnம் மற் ெறா?வர் ஸ்9ர ராFYnம் உள் ளனர்.
WB[ : இந்த ேசர்க்ைக இம் மனித?க்" ந.த்தர ஆOைள "#காட்.Kன்ற- ‐ அதாவ- 70 வயவைர.

Eர்ய‐Xக்Kர ேயாகம்
Eரியன் மற் \ம் Xக்Kரன் ஒேர xட்Bல் இைண[.
WB[ : இவர் அ#[த்9றன் பைடத்தவர், ஆOதங் களிைன ைகயா]வ9ல் வல் லைமெபற் றவர்,
எளிதான ெந#Wைறக]க்"ட்பட்டவர், தனதல் லாத ெபண்களினால் ெபா?ள் ஈட்.பவர்,
Fைறவாசம் அ`ப3த்-.பவர், W-ைமYல் "ன்#ய பார்ைவYைன ெகாண்டவர், நாடகம் ,
நBப்2 மற் \ம் இைச ஆKய Wயற் Fகளினால் ெபா?ளிைன ஈட்.பவர்.

Eரிய‐2த‐Xக்Kர ேயாகம்
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Eரியன் , 2தன் மற் \ம் Xக்Kரன் ஒேர xட்Bல் இைண[.
WB[ : இவர் சதா ேபFக்ெகாண்B?ப்பவர், Xற் #த்9ரிபவர், ெமல் ^ய உட^ைன ெகாண்டவர், கல் 3 கற் றவர்,
ெபற் ேறார்கள் மற் \ம் ஆFரியர்கள் ("?) ஆKேயாரினால் ஏளனம் 2ரியப்பட்டவர், மற் \ம் தனவாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின் jலமாக Fத்9ரவைதYைன அ`ப3ப்பவர்.
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Kரகங் களின் "ணங் கள் : ெபா?ள் 3ளக்கம்

a

Eரியன்

a

ஏழாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் :ஜாதகர் உயர்வாகேவா, "ள் ளமாகேவா இ?க்கமாட்டார். அவரவY\ மற் \ம் உட^ன் நீ ளம் சரிசமமாகY?க்"ம் . அவர் க?ைம நிறம் ெகாண்.ம் , மஞ் சள் நிறம் ெகாண்ட
ேராமங் கள் /eந் தnட`ம் , க?ைமயான கண்க]ட`ம் இ?ப் பார். அவர் நைகப் 2ட`ம் , நல் ல இயற் க்ைக "ணம்
ெகாண்.ம் இ?ப் பார். ஏ;ல் Eரியன் இ?ப் %ன் அ- இல் லற சந் ேதாஷத்9ைன நிைலப் ப.த்-ம் ‐ ஆைகYனால
ஜாதகர் ஒ? வாழ் க்ைகத்-ைணYைன அ?ளப் ெபற் #.வார். அவ?ைடய மைன3 அழ"ெகாண்.ம் , ஈர்ப்2
ெகாள் பவராக[ம் , நல் நடத்ைதOைடயவராக[ம் , இடர்பா.கள் எbம் காலங் களில் தன- கணவ`க்"
ஊன்\ேகாலாக[ம் , உபசாரம் ெசய் பவராக[ம் , அ`தாபம் /பரி[ ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம்
பணியாட்களிடU?ந் - பணிகளிைன ெசய் -WBப் பவராக[ம் இ?ப் பார். அவர் பணத்9ைன 3?ம் 2பவர் மற் \ம்
அதன் d- தன- ஆ9க்கத்9ன அவள் ெகாண்B?ப் பாள் . அவள் தான் அைனத்-ம் என ஜாதகர் க?-வார் மற் \ம்
தன- தனித்-வத்9ைன அவ]டன் ேசர்த்-க்eட ைவத்-3டக்e.ம் . தன- மைன3Yனால் Kட்.ம் சந் ேதாஷம்
மற் \ம் ேபரின் பம் ஜாதக?க்" Kைடக்"ம் .
ஜாதகர் ஒ? ம?த்-வராகY?க்கலாம் அல் ல- அ#3யல் சம் மந் தமான -ைறெயான்#ல் பட்டத்9ைன
ெபற் #டலாம் . ஒ? கால் வாYன் ெபா\ப் %ைன வ"க்"ம் அ9காரியாக ஜாதகர் இ?க்கக்e.ம் .
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : ஜாதகர் அழகற் றவராக(ஈர்க்"ம் சக்9Yல் லாதவராக)
இ?க்கக்e.ம் . அவர் "\Kய ேநரத்9ல் Fனம் ெகாள் பவராக[ம் , =யவராக[ம் மற் \ம் நிைலயற் ற மன
இயல் %ைன ெகாண்டவராக[ம் இ?க்கக்e.ம் . மற் றவர்களினால் அச்சம் ஏற் ப.Kன்ற காரணத்9னால் ஜாதகர்
அைம9ெகாண். உறக்கம் ெகாள் ளWBயா-. Eரியன் ஏழாம் பாவத்9ல் இ?ப் %ன் , அரX சம் மந் தமான
நபர்களினால் அல் ல- தன- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் காரணமாக ெதாந் தர[கள் ஜாதக?க்" இ?க்"ம் .
=யவர்களிைன அவர் ஆதரிக்கe.ம் . தன- ைமந் தனிடU?ந் - தக்க சந் ேதாஷத்9ைன ஜாதகர்
ெபறாம^?க்கக்e.ம் . உடல் மற் \ம் மன ரீ9யான கவைலகளினால் ஜாதகர் ெதாந் தர[க]க்"ள் ளாகலாம் .
பால் 3ைன ேநாய் களினால் அவர் -ன் பப் படக்e.ம் . அவர் கவைல ெகாண்B?க்கலாம் . அவர் ெசாத்-க்கள்
ப#ெகா.த்தவராக[ம் , ஆைகYனால் ஏழ் ைம நிைறந் தவராக[ம் இ?க்கக்e.ம் . அவர- 25'வ- வய9ல் அவர்
ெவளிநாட். பயணத்9ைன ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . அவர- 3யாபாரம் ெதாந் தர[க்"ள் ளாகலாம் . அைனத்Wயற் Fகளிைனெய.த்-ம் அவரால் ெசாத்-க்கைள ேசர்க்க இயலா-. அவரிடம் வாகனம் இல் லாத
காரணத்9னால் அவர் நடந் ேத ேபாக ேவண்BY?க்"ம் . இல் லற இன் பமற் \ இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் கணவன் ,
மைன3Yைடேய சதா சண்ைட/சச்சர[கள் இ?க்கக்e.ம் . எ9ர்பால?டன் ஜாதகர் பைகைம ெகாள் ளலாம்
மற் \ம் அவர்களிடU?ந் - அவமரியாைத மற் \ம் அவமானத்ைத ெபற் #டக்e.ம் . அவர- மைன3 களங் கம்
ெகாண்டவளாக[ம் , 3யா9ெகாண்டவளாக[ம் , தன் Wைனப் 2ட`ம் , க.ம் "ணத்9ைன ெகாண்.ம் மற் \ம்
தன- அ%ப் %ராயேம Fறந் ெதன க?-பவளாய் இ?க்கக்e.ம் . தன- மைன3Yனால் Kைடக்"ம் ேபரின் பத்9ைன
அவர் ப#ெகா.த்தவராகY?ப் பார். 9?மணம் நடந் 9ட காலதாமதமாகலாம் . தன- மைன3Yைன அவர்
எ9ர்க்கலாம் மற் \ம் அவர்க]க்"ள் சண்ைட/சச்சர[கள் ஏற் படக்e.ம் . அவ?க்" இ?தாரம் இ?க்கக்e.ம் .
Wதல் மைன3Yைன மைற3னால அ.த்த தாரத்9ைன அவர் மணந் -க்ெகாள் ளக்e.ம் அல் லஇ?தாரத்ைதOம் ஒேர ேநரத்9ல் ெகாண்டவராகலாம் . தன- மைன3Oடன் ெகாண்ட பைகைமYன்
காரணத்9னால் , ஜாதகர் எ9ர்பால?டன் கள் ளெதாடர்2 ைவத்9?க்கலாம் .
ஜாதக?க்" பல தாரம் அைமயலாம் .
பல "ழந் ைதகேளY?க்கக்e.ம் .
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சந்9ரன்

b

ப9ெனான் றாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ப9ெனான்றாம் பாவத்9ல் சந் 9ரன் இ?க்ைகYல் %றந் த ஒ?
மனிதன் : ெசல் வந் தர், 2கழ் ெபற் றவர், உபசரிப் 2 "ணம் ெகாண்டவர்‐உபசாரம் 2ரிபவர் மற் \ம் சjக ரீ9யாக
ெசயல் 2ரிபவர். அவர- ஒ? "ழந் ைதேயா, சேகாதரேராஅல் ல- சேகாதரிேயா -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் , =ய
ஒbக்கத்9ைன ெகாண்B?க்கலாம் மற் \ம் பயனற் #?க்கலாம் மற் \ம் இத்தைகய நபர் ஏேதா ஒ?
அங் க§னத்9ன் காரணமாக தன- வாழ் நாள் WbவைதOம் ஜாதகரின் இல் லத்9ேலேய வாbம் நிைல வரக்e.ம் .
பல "ழந் ைதகள் இ?க்காமல் ேபாகலாம் . நான் " அல் ல- ஐந் - "ழந் ைதகேளY?க்கக்e.ம் . ஜாதகர் நீ ண்டாOள்
ெகாண்B?ப் பார். அவர் அ9ர்ஷ்டம் நிைறந் தவர், அழ"ெகாண்டவர், xரன் , அடக்கம் ெகாண்டவர் மற் \ம் கடைம
ெகாண்ட பாைதYைன %ன் பற் \பவர். அவர் அச்சUன்#Y?ப் பார் மற் \ம் ேபXவ9ல் 9றன் ெபற் றவர். அவர்
சந் ேதாஷம் ெகாண்B?ப் பார். அவர் Fந் ைத சக்9, அ#[த்9றன் , ஞானம் ெகாண்டவர், ெமன் ைமயாக ேபXபவர்
மற் \ம் தவ\கள் 2ரியா- பணி2ரிபவர். அவர் கற் பைன9றன் ெகாண்.ம் , உற் சாகம் /ஊக்கம் ெகாண்B?ப் பார்.
அவர் ெகாைடயாள் , தாராள மன9ைன ெகாண்டவர், அழ" ெகாண்டவர், 9றைமசா^ மற் \ம் மந் 9ரங் களிைன
பற் # ெதரிந் தவர். சாஸ்9ரங் கள் பற் #ய ஞானத்9ைன கா- வ;ேய ேகட். ெதரிந் -ெகாள் வார் மற் \ம் பல
கைலகளிைன அ#ந் தவர். மற் றவர்க]க்" ஜாதகர் அ`eலம் அளிப் பவர். அவர் பல மக்கைள நன்றாக
பராமரிப் பார். அரச 3சாரங் களில் அவர் ெசயல் 9றன் ெகாண்B?ப் பார் மற் \ம் அரசாங் கத்9ன்
ெபா?ளாளராகY?க்கக்e.ம் . அரசாங் கத்9ன் அ9காரத்9ைன ெபற் #?க்கக்e.ம் மற் \ம் அரசாங் கத்9னால்
ெகளர3க்கப் படக்e.ம் . அரசாங் கத்9ன் வாYலாக அவ?க்" ெபயர், 2கழ் மற் \ம் அழகான ஆைடகள் வந் ேசரலாம் . அவர- 2கழ் நிைலெகாண்B?க்"ம் மற் \ம் ெந.ந் rரம் பர3Y?க்"ம் . அவர் %ரபலாமாக[ம் ,
ஒளிெகாண்.ம் மற் \ம் ெபயர்ெபற் றவராகY?ப் பார். அரசாங் கத்9ன் அ9காரத்9ைன ெபற் #?க்கக்e.ம்
மற் \ம் அரசாங் கத்9னால் ெகளர3க்கப் படக்e.ம் . ேமன் ைம ெபா?ந் 9ய மக்களிடU?ந் - ஜாதகர் ெபயர்,
2க;ைன ெபற் #டலாம் . அவர் பக்9ெகாண்ட ெசயல் களிைன 2ரியக்e.ம் மற் \ம் அவர- ெபா-த்ெதாண்.
சார்ந்த ெசயnத3Yைன மக்கள் ேபாற் \வார்கள் . ஜாதகர் ெசல் வந் தராகY?ப் பார் மற் \ம் அைனத்3தங் களிnம் லாபமைடவார். ெவவ் ேவ\ ெபா?ட்களின் 3யாபாரம் ெசய் வதன் jலமாக அவர் லாபமைடவார்.
அவர் ெச;ப் 2ட`ம் , ெசல் வம் ெகாண்B?ப் பார். பல வ;களில் அவர் ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார் மற் \ம் பணத்9ன்
வாYலாக Kைடக்கக்eBய சந் ேதாஷங் களிைன அவர் அ`ப3த்9.வார். ஜாதகர- லாபங் களிைன ெகாண்.
9?ப் 9ெகாள் வார். ெவள் ளி ேபான்ற உயர்ந்த உேலாகங் களிைன அவர் ெபற் #.வார். kUYன் Rழ் 2ைதத்ைவக்கப் பட்B?க்"ம் பணம் , ைவரங் கள் , Wத்-க்கள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெகாண்ட 2ைதய^ைன
அவ?க்" Kைடக்கக்e.ம் . தன- ைகவசம் அைனத்- 3தமான வாகனங் களிைனOம் அவர் ெபற் #?ப் பார்.
வாழ் க்ைகYல் Kைடக்கக்eBய Fறந் த ெபா?ட்களிைன அவர் அ`ப3ப் பார்.அவ?க்" Fறந் த
பணியாட்களி?க்கக்e.ம் . ெபண் "ழந் ைதகேள e.தலாகY?க்"ெமன Kரகங் கள் "#காட்.Kன்றன.
ஜாதக?க்" ைமந் தர்க]ம் உண்.. 50'ஆம் வய9னில் ைமந் தன் %றந் 9டக்e.ம் ‐ இத்தைகய %றப் 2 ஜாதகரWன் ேனார்க]க்" அவர் பட்ட கடைன =ர்க்க உத[ம் . அவ?க்" பல ைமந் தர்கள் %றக்கலாம் . ேகட்.ம் ,
ேயாFத்-ம் மற் \ம் ெசயல் 2ரிவதன் jலமாக ஜாதகர் ஞானத்9ைன அைடவார். பல சாஸ்9ரங் க]ள் ளன. அைவ
அைனத்9ைனOம் பBத்தெலன் ப- இயலாத ஒன்\ ‐ ஆனால் ெச3களின jலமாக அவற் ைற பற் #
ேகட்"ம் ெபாb- சாஸ்9ரங் களிைன பற் # நிைறய ெதரிந் -க்ெகாள் ளWBOம் . ஆைகYனால் ெச3சாய் ப் 2
என்`ம் ெசயnக்" Wக்Kயவத்-வம் ெகா.க்கபட்.ள் ள-. அவ?க்" ெசாந் தமான 3வசாய நிலம்
ெகாண்B?ப் பார். உலKன் நல் ல சந் ேதாஷங் களிைன அவர் ெபற் #.வார். மாநிலத்9ன் ஒ? இயக்கத்9ல் அவர்
தைலவராகY?க்கக்e.ம் .
ஜாதகர் தன- 3யாபாரம் /வர்த்தக்கத்-டன் சjக ேசைவYைனOம் 2ரிபவார்.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : ஜாதகரால் ெசய் யப் ப.ம் ெசயல் கள் ெவற் #காண்ப9ல் ைல.
அவர- Wயற் Fகள் xணா"ம் . அவ?க்" ெபண் "ழந் ைதகள் %றக்"ம் .
மங் களகரமற் ற/அ`eலமற் ற 3ைள[கள் அ`ப3க்கப் படலாம் .
ஜாதகரின் சந் ேதாஷம் ப#க்கப.ம் . அவர் 3யா9Yன் வயப் பட்., jடனாக[ம் , ஒளியற் \ம் இ?ப் பார்.
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ॐ
ெசவ் வாய்

c

c

எட்டாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் எளிய உைடகளிைன உ.த்-பவர். ெசல் வந் தர்க]ள்
ஜாதகர் Wத^டம் வKக்கலாம் மற் \ம் 3ைல உயர்ந்த ஆபரணங் கள் மற் \ம் கற் களிைன ேசாதைன ெசய் அவற் #ைன ம9ப் p. ெசய் வ9ல் ைகேதர்ந்தவராக இ?க்கலாம் . தங் கம் மற் \ம் ெவள் ளி ேபான்ற ெசல் வங் கள்
ஜாதகரிடத்9ல் இ?க்கலாம் மற் \ம் அவர் Xகங் களிைன 3?ம் 2பவராகY?க்கலாம் . அவர் நல் லெதா?
பரிேசாதகராகY?ப் பார். அவர் அ9காரியாகY?ப் %ன் அ9கமான அள3ல் லஞ் சம் ெபற் \க்ெகாள் வராகலாம்
ஆY`ம் அவர் Fக்Kக்ெகாள் ளமாட்டார்.
மரணம் 3ைர3ல் வரா-.
ஜாதகர் நீ ண்டாOளிைன அ`ப3ப் பார்.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : எட்டாம் பாவத்9nள் ள ெசவ் வாய் மங் களகரமான/அ`eலமான
3ைள[களிைன ெகா.ப் ப9ல் ைல. ஜாதகர- பணிகள் அைற"ைறயாகேவ ேதங் KY?க்"ம் . உைழக்ைகYல்
தைடகள் உண்டா"ம் . ெப?ம் Wயற் F மற் \ம் க.ம் உைழப் %ன் %ற"ம் , 3?ப் பங் கள் நிைறேவராமேலY?க்"ம்
மற் \ம் தைடகள் க.ந் -ன் பங் களிைன உண்.ெசய் Kன்றன. ஜாதகர் jடனாக[ம் , ேகாள் ெசால் பவராக[ம் ,
ேபச்Fனில் க.ைமெகாண்டவராக[ம் , ஆOதங் களிைன 9?.பவராக[ம் , ெந?ப் %ைன கண். அச்சம்
ெகாள் பவராக[ம் , 9றைமயற் றவராக[ம் இ?க்கலாம் . அவர் Fந் ைதயற் \ம் , கண்jBத்தனமாக[ம் ேபXபவர்.
அவர் இதயமற் றவராக[ம் (க?ைணயற் றவராக[ம் ), =ய எண்ணங் களிைன ெகாள் பவராக[ம் மற் \ம் பல
மக்களினால் "ைறeறப் ப.பவராக[ம் இ?க்கலாம் . அவர் ெகாBய நடத்ைதYைன ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம்
-க்கம் ெகாண்டவராக[ம் இ?க்கலாம் . அவர் அழகற் \ம் , ெக.தலான கண்களிைன ெகாண்.ம் இ?க்கலாம் . =ய
ெசயல் களின் d- ஜாதகர் சாய் வைடயலாம் . நல் ல மக்களிைன ஜாதகர் "ைற e\வார். அவரிடம் =ய
பழக்கங் களி?க்"ம் மற் \ம் அவர் ம- பானங் களிைன அ?ந் -பவராகY?க்கலாம் . அவரிடன் ெந^ந் த உடல்
இ?க்"ம் . FKச்ைசக்"ட்ப்படாத 3யா9களிைன அவர் ெகாண்.ள் ளதால் இத்தைகய 3யா9கள் -ன் பத்9ைன
ெகா.க்கலாம் . அவர் U"9யான அள3ல் உண்பவர். இப் பழக்கம் 30 வய- வைர ெதாடரக்e.ம் . இதைன அ.த்வ?ம் வ?டங் களில் அcரணம் , மேலரியா, வாO ேகாளா\கள் மற் \ம் நிைலமா\ம் இரத்த அbத்தம்
ஆKயைவகளினால் ஜாதகர் -ன் பப் படக்e.ம் . அவ?க்" பல க.ைமயான 3யா9கள் இ?க்கக்e.ம் . அவரF\நீ ரக உ?ப் 2 U"9யான வ^Yைன ெகாண்டதாகY?க்கலாம் . அங் க§னத்9ன் காரணத்9னால் அவரிடம்
ெந^ந் த ேதகU?க்கக்e.ம் . இரத்தம் சம் மந் தமான 3யா9களினால அவர் அவ9ப் படக்e.ம் . இரத்தம் கக்"தல்
மற் \ம் ேவ\ 3யா9களிைன அவரிடம் காணக்e.ம் . கண்களில் ேநாய் மற் \ம் "ஷட ேராகத்9னால் அவர்
தாக்கப் படலாம் . அவர் ஏைழயாகY?க்கலாம் மற் \ம் தன் னிடம் ெசல் வம் இல் ைலேய என்\
கவைலெகாள் ளக்e.ம் . அவ?க்" மரியாைதெகாண். ெகளர3க்"ம் நண்பர்கள் eட அவரிடம் பைகைம
ெகாண். நடந் -ெகாள் வர். அவர- ெசாந் தக்காரர்கேள பைகவர்கள் ேபான்#?ப் பர். அவ?ைடய ெசாந் த
சேகாதரர்கள் மற் \ம் நண்பர்கள் பைகவர்கள் ேபான்#?ப் பர். உற3னர்களினால் Kைடக்கக்eBய சந் ேதாஷம்
ஜாதகரிடU?ந் - ப#க்கப் ப.ம் . வாழ் க்ைகத்-ைணYனால் உ\வாகக்eBய சந் ேதாஷமான- அவ?க்"
Kட்டாமல் ேபாகலாம் . அவர- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் ஜாதக?க்" ெதாந் தர[களிைன ெகா.ப் பார் மற் \ம்
அவ?க்" க.ந் -ன் பத்9ைன அ`ப3க்கக்e.ம் . ைமந் தன் மனக்கவைல ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . ஜாதகரின்
தந் ைதயார் =ங் Kனால -ன் பம் ெகாள் வார். வய- சராசரியாகேவ, சாதரணமாகேவY?க்"ம் . எட்டாம் பாவத்9ல்
ெசவ் வாய் மரணத்9ல் WBயக்e.ம் . ஆOதங் கள் , "ஷ்டேராகம் , உட^ன் தைச அbKப் ேபா"தல் அல் லஎரிந் -3.வதனால் ஜாதகர் மரணம் அைடயலாம் . -ப் பாக்KYன் ெவBம?ந் 9ன் காரணமாக ஜாதகர் மரணம்
எய் தலாம் . அ- நல் ல தாக்கங் களிைன பயனற் றைவயாக்கப் ப.Kன்றன. ஆOதங் களின் தாக்கத்9னால் ஜாதகர்
காயங் ெகாள் ளக்e.ம் மற் \ம் வாளினால் தாக்கப் பட்டதன் காரணமாக மரணத்9ைன எய் தலாம் .
வாOக்ேகாளா\கள் மற் \ம் காச ேநாய் இ?க்கக்e.ம் .
"ழந் ைதகளின எண்ணிக்ைக "ைறவாகேவY?க்"ம் .
நாகம் ஒன்#ன் காரணத்9னால் ஜாதகர் மரணமைடயலாம் .
ைபத்9யநாத் அவர்களிைன த3ர, மற் ற அைனத்- எbத்தாளர்க]ம் இத்தைகய ேசர்க்ைகக்"
மங் களகரமற் ற/அ`eலமற் ற 3ைள[களிேனேய பலனாக e#Oள் ளனர்
ஜாதகர் அரFயல் வா9யாக இ?க்கலாம் .
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d

ॐ
2தன்

d

ஏழாம பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்

மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் பார்ைவக்" அழகானவராக[ம் , நல் ல ".ம் பத்9ைன
ேசர்ந்தவராக[ம் , அடக்கWள் ளவராக[ம் , மதம் சார்ந்தவராக[ம் , நீ ண்டாOள் ெகாண்.ம் மற் \ம் மதம் பற் #
அற் ந்தவராக[U?ப் பார். அவர் அ#வாளி, நல் லாைடகளிைன உ.த்-பவர் மற் \ம் 2க;ைன எய் 9.வார். ஜாதகர்
பார்ைவக்" அழகானவராக[ம் , 2லைமெகாண்டவராக[ம் , நாகரீகம் அ#ந் தவராக[ம் மற் \ம் காம ஸாஸ்9ரம்
அ#ந் தவராக[ம் (பா^யல் சந் ேதாஷத்9ைன உயர்த்9ட) மற் \ம் எ9ர்பாலரினால் ம9க்கப் ப.பவர். அவர்
ெமன் ைமெகாண். ேபXபவர் மற் \ம் நாகரீகம் ெகாண்டவர். அவர் கைலகளில் Fறந் 9?ப் பார். அவர் ஒ?
எbத்தாளர், 2த்தம் ெவளிY.பவர் அல் ல- ஒ? அ#ஞர். 3யாபாரத்9ல் அவர் Fறப் 2ெகாண்B?ப் பார் மற் \ம்
வணிகம் 2ரிவதனால் லாபங் களிைன அைடந் 9.வார். அவர- மைன3 நல் ல ".ம் பத்9ைன ேசர்ந்9?ப் பார்.
அவர- மைன3 Uக[ம் அழ" ெகாண்டவர், ஈர்ர2
் ெகாள் பவர், மாைன ேபான்ற 3;களிைனOைடயவர் ஆY`ம்
ஜாதகர் உடல் ரீ9யாக தளர்ச்Fயைடந் த காரணத்9னால் தன- மைன3Oடன் 9?ப் 9யளிக்"ம் உற3ைன ெகாள் ள
இயலா-. அவர- மைன3 ெசல் வம் ெகாண்டவராகY?ப் பார் மற் \ம் பணம் நிைறந் த ".ம் பத்9ல் ஜாதகர்
மணம் 2ரிவார் மற் \ம் அ9கமான அள3ல் வரதட்சைனYைன ெபற் #.வார். அவர- மாமனார் பல
"ழந் ைதகளிைன ெகாண்B?ப் பார். 2தன் ஏழாம் இடத்9ல் இ?க்ைகYல் , மைன3யானவள் அழ"
ெகாண்டவளாக[ம் , சாதரண ".ம் பத்9ைன சார்ந்தவராக[ம் , F#தள[ சண்ைடY.பவளாக[ம் மற் \ம்
ெசல் வம் ெகாண்டவளாக இ?ப் பாள் . அவ?க்" மைன3ெய`ம் ேபரின் பம் உண்.. அவர- மைன3Yன்
3?ப் பத்9ைன ேபான்\ ஜாதகர் வாழ் பவர். அவர் தாயாரிைன அ?ளப் ெபற் #.வார். அவ?க்" ஒ? ெபண்
"ழந் ைதY?க்"ம் . அவர் ெசல் வந் தராக[ம் , சந் ேதாஷம் ெகாண்.U?ப் பார். இடமாற் றத்9னால் அவர்
லாபமைடவார்.
ஜாதகர் அழ" ெகாண்டவராக[ம் , ஈர்ப்2ள் ளவராக[ம் , கைலகளில் 9றன் ெபற் றவராக[ம் மற் \ம்
அ#வாளியாக[U?ப் பார்.
ஜாதகரின் மைன3Yன் Wகமான- உ?ண்ைடயாக[ம் , -ள் ]ம் மற் \ம் பட்Bைன ேபான்\ ெமன் ைமயான
eந் தnட`ம் , இனிைமயான ஆனால் eர்ைமயான "ரnம் இ?க்"ம் .
ஜாதகர் ம?ந் - கலப் பவரகேவா அல் ல- அரசாங் க அnவலகத்9ல் "மாஸ்தாவாகேவாY?க்கக்e.ம் .
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : உட^ல் ஏேதாெவான்\ "ைறந் 9?க்கலாம் . பா^யல் சக்9
"றயக்e.ம் . ஜாதகரின் கண்கள் Xற் #த்9ரிபைவ, தர்க்கங் களில் ஜாதகர் ேதால் 3யைடயக்e.ம் . தனeட்டாளிகைள அவர் நம் பாம^?க்கலாம் . தன- எbத்-க்கள் jலம் %ரச்சைனகள் எழக்e.ம் .
உண்ணத்தகாதவற் #ைன ஜாதகர் உட்ெகாள் ளக்e.ம் . அவர- 9?மணம் சம் மந் தமான Fல
%ரச்சைனகளி?க்கலாம் . அவர் ேவFகளிடம் ெசல் லக்e.ம் .
ஜாதகர்ரின் மைன3 மரணெமய் தலாம் .
அமங் கலமான/அ`eலUல் லாத பலன் கள் ேமலாக அ`ப3க்கப் ப.Kன்றன.
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ப9ெனான் றாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் அழ" ெகாண்டவராக[ம் , ஆேராக்Kயம்
ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம் நீ ண்டாOள் ெகாண். வாழ் பவர். ஆேராக்Kயம் ெகாண்ட ேதகத்9ைன ெகாண்டவர்.
அவர் உ\9யானவர், வாய் ைம ெகாண்டவர் மற் \ம் அ#வாளி. அவர் 9?ப் 9Oடன் இ?ப் பவர், தாராளமானவர்,
ெசயnத3 2ரிபவர் மற் \ம் "ணத்9ல் பக்9மான் ேபான்றவர். Wனிவர்களின் நல் ல நட்%ைன ெகாண்.
மKழ் சF
் ெகாள் பவர். ப9ெனான்றாம் பாவத்9ல் "? அைமந் 9?ப் பைதபற் # அைனத்- ேஜா9டர்க]ம்
அ`eலமான/மங் களம் நிைறந் த 3ைள[களிைனேய e#Oள் ளனர். அரசாங் கத்9னால் ெகளர3க்கப.வார்
மற் \ம் லாபகரமாக அ`eலத்9ைன அைடந் 9.வார். ேமன் ைமயானவர்க]டன் அவர் நட்%ைன ெகாள் வார்
மற் \ம் நல் ல நண்பர்களிைன ெகாண்B?ப் பார். நண்பர்களின உத3Oடன் , ஜாதகரின் இலட்Fயங் கள் மற் \ம்
3?ப் பங் கள் நிைறேவ\ம் . அவர்களின் ஆேலாசைன Fறப் 2Uக்கதாக[ம் , அ`eலம் அளிப் பதாக[ம் அைமOம் .
ப9ெனான்றாம் பாவத்9ல் "? இ?க்ைகYல் , அங் " பணம் சம் மந் தமான Wன் ேனற் றம் இ?க்"ம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ன் ேசர்க்ைகY?க்"ம் . ெசல் வம் , ெச;ப் 2 மற் \ம் நல் ல9ர்ஷ்டத்9ைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.
ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெப\ம் மார்க்கங் கள் கணக்கற் றைவயாக[ம் மற் \ம் அளவற் றைவயாக[U?க்"ம் .
3யாபாரத்9ன் jலம் ஜாதகர் லாபம் அைடந் 9.வார் மற் \ம் அழKய இரத்9னங் கள் , ஆைடகளிைன
ெகாண்டவராகY?ப் பார். தங் கம் , ெவள் ளி மற் \ம் ேவ\ 3ைலOயர்ந்த ெபா?ட்களிைன ஜாதக்ர ் அைடந் 9.வார்.
"9ைரகள் , யாைனகள் மற் \ம் ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் தன- ெசாந் தமாகக்ெகாண்B?ப் பார். உலKல் எ-[ம்
அவ?க்" Kைடக்காதெதன இரா-. யாகங் கள் , யாைனகள் , நிலம் மற் \ம் ஞானம் ஆKயைவகளின் jலமாக
ஜாத்கர் அரசனின் (அரசாங் கத்9ன் ) வாYலாக அ`eலமைடந் 9.வார். ஜாத்கரின் 32ஆம் வய9னில் 2கழ் மற் \ம்
லாபத்9ைன அைடந் 9.வார். தன- ேசைவYைன 2ரிந் 9ட பல பணியாட்களிைன ெகாண்B?ப் பார்.
எ9ர்பால?டன் அவர் உற[ ெகாள் ளக்e.ம் . ஐந் - ைமந் தர்கைள ஈன் ெற.ப் பார். "ழந் ைதYன் ேப\ ஜாதக?க்"
Kட்.ம் மற் \ம் அவர- ைமந் தர்களின் ஜனனத்9ன் %ன் னேர ஜாதகரின் அ9ர்ஷ்டம் ெப?ம் பாnம்
ஆரம் பமாகக்e.ம் . தன- தந் ைதயார் மற் \ம் அவரின் ேசவகைனO ஜாதகர் தாங் Kக்ெகாள் பவர். ஜாதகர் xரம்
ெகாண்B?ப் பார் மற் \ம் ேமாதல் களில் எ9ரிகள் 3ைறவாகேவ 3லக்கப் ப.Kன்றனர். மந் 9ரங் களின வாYலாக
ேவ\ சாஸ்9ரங் களின் ஞானம் ஜாதக?க்" உண்டாகக்e.ம் . அ#ஞர்கள் மற் \ம் ெசல் வந் தர்கள் ஜாதகைர
2கழ் வர். அரசனால் (அரசாங் கத்9னால் ) ஜாதகர் ம9க்கப் படக்e.ம் மற் \ம் ஆதரிக்கப் படலாம் . தன".ம் பத்9ன் உயர்[க்" ஜாதகர் காரணமாகY?ப் பார். "ழந் ைதேப\, ெசல் வம் அல் ல- கல் 3 ஆKயவற் \ள்
ஏேத`ம் ஒன்\ Kைடக்கெ
் பறப் ப.Kன்ற-. இயறகனேவ ேசர்க்கப் பட்ட ெசாத்-க்கள் அைடயாமல் ேபாகக்e.ம்
அல் ல- அல் ல- மற் றவர்கள் அ;க்கப் படலாம் , அல் ல- ேவ? மனிதர்கள் அதைன ப#த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் உணரப் ப.Kன்றன
ஜாதகர் க?வம் ெகாண்.ம் , ெப?ைம ெகாண்.U?ப் பார்.
அடமானம் ைவக்கப் பட்ட ெசல் வம் ெபறப் ப.Kன்ற-.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : கல் யாண வர்மா மற் \ம் கர்க் ஆKேயாரின் பB, ஜாதகர் Fல
"ழந் ைதக]ட`ம் மற் \ம் கல் 3யற் றவராக[U?க்கலாம் . அவர- ெசல் வம் மற் றவர்க]க்ேக உத[ேம த3ர,
ஜாதக?க்" உபேயாகUல் ைல. அவர் க?UயாகY?க்கலாம் மற் \ம் தன- ெசல் வத்9ைன தானம் /தர்மத்9க்காக
உபேயாகம் 2ரியாம^?க்கலாம் . மற் றவர்கள் ஜாத்கரின் ெசல் வத்9ைன அ`ப3ப் பர். ஜாதக?க்" Fல
"ழந் ைதகேளY?ப் பர். ஜாதகர் அ9க அள3ல் கல் 3 பYலாதவராகY?க்கலாம் . அவர- ைமந் தர் =ய ஒbக்கம்
ெகாண்டவராக[ம் , தன- ெபற் ேறா?டன் வாக்"வ;யாக[ம் மற் \ம் ைககலப் 2 வ;யாக[ம் சண்ைடYடக்e.ம் .
அவர்கள் பயனற் றவராக[ம் , எவ் 3தத்9nம் உதவாதவர்களாக[U?ப் பர்.
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ஏழாம பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் ெகாைடயாளி, %ரபலமானவர், கவைலUக்கவர்,
உற் சாகம் /ஊக்கம் ெகாண்டவர், இன் பங் களிைன 3?ம் 2பவர் மற் \ம் அ9ர்ஷ்டசா^. அவர் தானம் /தர்மம் 2ரிபவர்,
உடல் ெதளி3ைன ெபற் ற- மற் \ம் ".ம் பம் Wன் ேனற் றமைடKன்ற-. அவர- xரமானஅரசைனேபான்#?க்"ம் . அவர் கவைலயற் ற இயல் %ைன ெகாண்டவர் ம் ற் \ம் Wயற் Fகளிைன F#ய
அள3ேலேய 2ரிந் 9.வார். பார்ைவக்" அழ" ெகாண்டவராக[ம் , மற் \ம் ஈர்ப்%ைன ெகாண்ட ேதாற் றத்9ைன
ெகாண்டவர். அவர் Uக[ம் அழ" ெகாண்டவர் மற் \ம் தன- நடத்9Yைன ெகாண். அைனவைரOம் அ#-Yல்
நிைலக்" ெகாண்.ெசல் பவர். பல கைலகளில் அவர் 9றன் ெபற் \ 3ளங் கலாம் மற் \ம் அைனவைரOம் தனகைலYைன ெகாண். தன் பக்கம் ஈர்ப்பவர். அவர் 9றைம ெகாண்ட கைலஞன் மற் \ம் இனிைமயான
இயற் ைகYைன ெகாண்டவர். அவர் எவரிடத்9nம் சண்ைடYடமாட்டார் மற் \ம் சந் ேதாஷம் ெகாண்.ம் ,
இனிைமயான இயல் %ைன ெகாண்டவராக[ம் இ?ப் பார். அவர் பல கைலகளில் 9ற் ன் ெபற் #?ப் பார் ‐ இ9ல் நீ ர்
3ைளயாட்.க்கள் மற் \ம் பா^யல் 3ைளயாட்.க்க]ம் அடங் "ம் . பாடல் , நாடகம் மற் \ம் ேவ\
ெபாb-ேபாக்" அம் சங் களில் ஜாதகர் ஈ.பட்B?க்கக்e.ம் . இளைமயான வய9ல் ஜாதகர் 9?மணம்
2ரிந் -ெகாள் வார் மற் \ம் அவர- மைன3 அழகானவராக[ம் , இளைம ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம் 9றன்
ெகாண்டவராக[U?ப் பார். 9?மணம் ஆன %ன் னர் ஜாதகரின் நல் ல9ர்ஷ்டங் கள் ஆரம் பம் ெப?ம் மற் \ம்
ஜாதகர் பணம் ரீ9யாக லாபமைடந் 9.வார். எ9ர்பாலரின் சகவாசத்9ர்க்" "ைறேய இரா-. பா^யல்
இன் பத்9ைன ெபற் #ட ஜாதக?க்" சந் தர்பங் கள் Wbதாக Kைடக்"ம் . எ9ர்பாலர் அைனத்- காலங் களிnம்
ஜாதகைர Xற் #Y?ப் பர். அவர- மைன3 ஒ? ெசல் வந் தர் ".ம் பத்9ைன ேசர்ந்தவர். ஜாதகர் அ9ர்ஷ்டம்
ெகாண்டவர் மற் \ம் நல் ெலாbக்கம் ெகாண்ட ஒ? ைமந் தைன ெபற் #?ப் பார் ‐ இம் ைமந் தன் ஒ? இரத்9னம்
ேபான்#?ப் பார். ஜாதக?க்" "ழந் ைதகளிைன ெபற் #.ம் அ?]ண். மற் \ம் தன- ைமந் தன் d- U"ந் த
அன் %ைன ெகாண்டவர். 3யாபாரத்9ன் வBவாக லாபங் களிைன அைடந் 9.வார். ெசல் வம் , அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம்
ெச;ப் %ைன ெகாண்B?ப் பார். வாகனங் களிைன அ?ளப் ெபற் #?ப் பார் மற் \ம் பணிகளில் அவர்
9றன் ெபற் #?ப் பார். மைன3க்" ெதரிந் 9?க்"ம் நற் மனிதர்களின் காரணமாக ஜாதகர் U"ந் த பயன்
ெபற் #.வார். நீ 9மன்றம் மற் \ம் eட். Wயற் F 3ஷயங் களில் ஜாதகர் ெவற் #Yைன அைடந் 9.வார். ஜாதகர்
சந் ேதாஷமான வாழ் க்ைகYைன வாழ் பவ் ர், மைன3, ைமந் தன் மற் \ம் நல் ல eட்டாளிகளிைன
அ?ளப் ெபற் #[ப் பவர். ஜாதகர் இல் லத்9ைன3ட். வாழ் பவர். அரசாங் கத்9ன் வாYலாக அவர் ெகளரவத்9ைன
அைடந் 9.வார்.
Kரகங் களின நிைலகள் மங் களகரமற் ற/அ`eலமற் ற 3ைள[களிைன "#காட்.Kன்றன.
ஜாதகர் ஒன்\க்" ேமலான எண்ணிக்ைக ெகாண்ட மைன3Yைன ெகாண்டவர்.
மைன3 அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ெகாண்டவர்.
இளைம, ஈர்ப்2, அழ", அழKய நிறம் மற் \ம் Wbத்தாமைர ேபான்ற கண்களிைன ஜாதகர் ெகாண்B?ப் பார்.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : ஜாத்கர் ஆண்ைமயற் றவர் மற் \ம் அைனத்- காலங் களிnம்
சந் ேதகம் ெகாண்ட?ப் பவர். அவர் உணர்ச்F Uக்கவர். அவர் இன் பங் களிைன 3?ம் 2பவர் மற் \ம் ெகட்ட
ஒbக்கத்9ைன ெகாண்டவர். தன- மைன3Yன் d- பைகைம ெகாள் ளக்e.ம் மற் \ம் அ.த்தவர்களின்
மைன3களின் d- ேமாகம் ெகாள் பவர். அவர் =ய ஒbக்கத்9ைன ெகாண்.ம் , உற் சாகம் /ஊக்கம்
ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம் எ9ர்பால?ளி?க்"ம் =யவர்களிைன 3?ப் பம் ெகாண்டவராக[U?க்கலாம் . ஒ?
நBைக அல் ல- ேவFYைன மணம் ெசய் -ெகாள் ளக்e.ம் . தன- மைன3Yன காரணமாக ஜாதகர் U"ந் த கவைல
ெகாள் ளக்e.ம் . 9?மணம் தாமதபபடக்e.ம் மற் \ம் ஜாதகர் இல் லற இன் பத்9ைன ப#ெகா.க்க
ேநரிடக்e.ம் . நண்பர்கள் மற் \ம் eட்டாளிகள் அவ?க்" =ங் Kைன 3ைள3க்கக்e.ம் . W-" மற் \ம்
இ.ப் %ன் Rழ் ப"9களில அவ?க்" வ^ ேதான்றக்e.ம் . அவர- உட^ல் ஓர் உ?ப் 2 அங் க§னம்
ெபற் #?க்கக்e.ம் . பல த?ணங் களில் அவர் -க்கம் ெகாண்டாட ேநரிடலாம் . அவர் இன் பங் களிைன
3?ம் 2பவராகY?க்கe.ம் ஆY`ம் எ9ர்பாலரின் d- ம9ப் 2 ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . எ9ர்பாலைர
தரம் "ைறவானவர்களாக அவர் க?தாம^?க்கக்e.ம் . அவர் ெசல் வந் தராகY?ந் -ம் கவைல ெகாள் லக்e.ம் .
அவ?க்" ைமந் தர்கள் %றக்காம^?க்கலாம் .
Wதல் மைன3 காலமாகக்e.ம் மற் \ம் இரண்டாம் 9?மணம் நைடெபறக்e.ம் .
ஜாதக?க்" பல 9?மணங் கள் நைடெபறக்e.ம் .
ெந^ந் த உடல் , உயரம் மற் \ம் நீ ண்ட Wகம் , ஒளிெபற் ற 3;கள் , நீ ண்ட மற் \ம் Uன்`ம் eந் தல் , ெமன் ைம
ெகாண்ட ேமனி மற் \ம் Uக[ம் ஈர்ப்2 சக்9 ெகாண்டவராக ஜாதக?க்" மைன3 அைமயக்e.ம் . அவர் தன் நலம்
ெகாண்டவராக[ம் , சண்ைடY.பவராக[ம் , ஜாதகரின் ".ம் பத்9ன?டன் ேசராதவராக[ம் மற் \ம் அள3ைன
d# ெசல[கள் 2ரிபவராக[U?க்கக்e.ம் . அவர- மைன3 அைனத்- காலங் K]ம் அ9காரம்
ெகாண்டவராகY?க்க 3?ப் பம் ெகாள் ளலாம் .
மைன3 Uக[ம் 9றன் ெபற் றவராகY?க்கக்e.ம் .
ஜாதகர் மணம் 2ரியாமேலா, மைன3Yைன 3ட். %#ந் தவராகேவா அல் ல- இ? தாரம்
ெகாண்டவராகேவாY?க்கக்e.ம் .
ஜாதகர் உத்9ேயாகத்9ன் jலமாக 2க;ைன ெபற் #.வார். 3யாபாரம் மற் \ம் உத்9ேயாகம் ஆKய
இரண்.ம் Wன் ேனற் றம் காfம் . eட். Wயற் Fகள் ஆதரி3ைன காணாம^?க்கக்e.ம் .
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பன் னிரண்டாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் தனிைமYைன 3?ம் பலாம் மற் \ம் இயற் க்ைகயாகேவ
ஒ? மஹாைனேபான்#?ப் பவர். அவர் அ`தாபம் ெகாள் பவராக[U?க்கலாம் . யாசகம் , Fைறச்சாைல அல் ல் ஒ? த?மம் 2ரிOம் நி\வணத்-டன் ஜாதக?க்" ெதாடர்%?க்கக்e.ம் . அவர் இரகFயமாக ெசாத்-க்களிைன
"3த்- ைவக்கக்e.ம் . இரகFயம் ெபா?ந் 9ய உத்9ேயாகம் அல் ல- Rழ் தனமான ேவைலகள் ஜாதக?க்"
Kட்டலாம் . எ9ரிகளிைன அ;ப் பவர் மற் \ம் யாகங் களிைன 2ரிபவர். ஒ? மக்களின் eட்டத்9ன் தைலவனாக
ஜாதகர் இ?க்கலாம் .
ஜாதகர் தன- எ9ரிகளிைன ெவன்#.வார் மற் \ம் யாகத்9ன் பலனாக ெசல் வந் தராKன்றார்.
ஜாதகர் ெவளி நா.க]க்" ெசன்ற %ன் னர் சந் ேதாஷம் ெப\Kன்றார்.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : ஜாதகர் ேகாைழத்தனத்-ட`ம் , ெவட்கமற் \ம் மற் \ம் சந் ேதகதம்
எழக்eBய ெசயல் களில் க.ைமயான மனைத ெகாண்டவராக[U?க்கலாம் . அவர் jடனாக[ம் , ஏைழயாக[ம் ,
ஏமாற் \க்காரனாக[U?க்கலாம் . அவர் பாவம் நிைறந் தவராக[ம் , அங் க§னம் ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம்
Xகங் களிைன அ`ப3க்க 3?ப் பம் ெகாண்டவராக[U?க்கலாம் . =ய ெசயல் களிைன 2ரிய ஜாதகர் ஆைச
படக்e.ம் . அவர் ஒ? உ?ப் %ைன -ைலத்-3டலாம் அல் ல- W#3ைன ெகாள் ளலாம் ‐ இ- அவ?க்" அைனத்காலங் களிnம் கவைலYைன ெகா.க்"ம் .அவர் ெகாBயவர் மற் \ம் சந் ேதகம் ெகாண்டவர். 2லால் மற் \ம்
ம-3ைன அவர் அ?ந் தக்e.ம் , Rழ் தனமான மக்களின் சகவாசத்9ைன ெகாள் ளக்e.ம் , பாவக்காரியங் களில்
ஆழ் ந்9?க்கe.ம் மற் \ம் அவர் ேதால் 3Oற் றவராகY?க்கலாம் . நன்#மறப் ப-, ேபச்Fல் க.ைம,
நம் %க்ைகYன் ைம, ேசாம் பல் மற் \ம் ெகாBய பழக்கங் கள் ஆKயைவகளிைன அவர் ெகாண்B?க்கக்e.ம் .
அவர் எளிதாக Kளர்ச்Fயைடபவர். அவரிடம் F#ய கண்கள் , பார்ைவ ேகாளா\கள் அல் ல- பலUழந் த பார்ைவ
இ?க்கக்e.ம் . இரத்தம் சம் மந் தமான ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9களிைன அவர் ெகாண்.
அவ9க்"ள் ளாகக்e.ம் . அவர் ேதைவயற் ற் ெசல[கள் 2ரியலாம் மற் \ம் அ9கமான அள3ல் ெசல[கள்
2ரிவதால் சந் ேதாஷம் ற் #?க்கக்e.ம் . 3லா2றம் மற் \ம் ெதாைடகளில் வ^/-ன் பம் ஏற் படக்e.ம் . =ய
ெசயல் களில் அவர் பணத்9ைன ெசல[ 2ரிந் 9ட e.ம் . நண்பர்க]டன் அவர் பைகைம ெகாள் ளக்e.ம் மற் \ம்
தன- உற3னர் ஒ?வைர அ;த்தக்e.ம் . இரகFயமான எ9ரிகளின் காரணத்9னால் ஜாதக?க்" ெதாடர்
தைடகள் எழக்e.ம் . ஒ? 3லங் " =ங் Kைன உண்டாக்கலாம் . தன் ைனேய eட ஜாதகர்
ெகா.ைமக்"ள் ளாக்கலாம் . ெபாய் 2கார்கள் , 3ஷம் அல் ல- மா\ேவடம் காரணத்9னால் அவர்
Fைறப் ப.த்தப் படக்e.ம் . சனி பகவானின் காரணத்9னால் அவ?க்" மன அbத்தம் மற் \ம் -க்கம் நிைறந் த
இயல் 2 இ?க்கக்e.ம் . மக்களினால் அவர் அவமானப் ப.த்தப் டக்e.ம் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அ;3ைன
காணக்e.ம் . ெசல் வம் , அ`தாபம் , சந் ேதாஷம் ஆKயைவ ஜாதகரிடத்9ல் இல் லாமல் ேபாகலாம் மற் \ம் அவர்
ஒ? உ?ப் %ல் லாமல் இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் Xயமாக உத்9ேயாகம் 2ரியாதவராய் இ?க்கக்e.ம் .
Kரக ேசர்க்ைககள் ேமnம் =ய 3ைள[களிைன ெகா.க்கக்e.ம் .
ஜாதகர் மைற[க்" %ற" நரகத்9ைன அைடயலாம் .
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ஆறாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : இந் த Kரகம் அைனத்- =ங் KைனOம் /-ரா9ர்ஷ்ட
நிைலகளிைனOம் கைளந் -3.ம் . ஜாதகர் xரம் , பலம் மற் \ம் உ\9ப் பாட்Bைன ெகாண்டவர். அவர் தாரளமன-,
ெபா?ைம, அைம9, ராஜதந் 9ரம் மற் \ம் அ#[த்9றன் ஆKயைவகளிைன ெபற் றவர். அவர் ைதரியம் ெகாண்ட்
ெசயல் களிைன 2ரிபவர் மற் \ம் ெப?ம் பணிகளிைன ெசய் - WBப் பவர். ஜாதகர் ஆேராக்Kயம்
ெகாண்டவராக[ம் , பலம் மற் \ம் நீ ண்டாOளிைன ெகாண்டவராகY?ப் பார். அவர் எ9ரிகளிைன அ;த்9.வார்
அல் ல- அவர்கள் d- ெவற் #Yைன ெகாள் வார். எ9ரிகளினால் ஜாதக?க்" எந் நா]ம் -ன் பம் ேநரா-. ஓர்
அரசைன ேபான்ற 2கழ் மற் \ம் ம9ப் %ைன ெகாண்டவர். அரசன் அவ?க்" ஆதர3ைன அளிக்கக்e.ம் . ேவற் \
மதத்9னரின் jலமாக ஜாதகர் ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார். பலUழந் த அரசன் ஒ?வன் jலமாக ெசல் வம் ெபற் \,
ஜாதகர் Uகப் ெப?ம் ெசல் வந் தராக ஆகக்e.ம் . அவர் அ9ர்ஷ்டம் ெகாண்டவர் மற் \ம் வாகனங் கள் ,
ஆபரணங் கள் , அ9க அள3லான ெசாத்-க்களிைன ெகாண்B?ப் பார். அவர் சந் ேதாஷம் ெகாண்டவர் மற் \ம்
உயர் "லத்9னில் %றந் தவர். அவ?க்" நல் ல மைன3 அைமவார்.
ஜாதகர் தன- இல் லத்9ல் எ?ைமகளிைன ைவத்9?க்கக்e.ம் .
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : வ^ந் - தாக்"ம் ஒ? ".ம் பத்9ல் ஜாதகர் ஜனித்9?க்கe.ம் .
ஜாதக?க்" பலம் மற் \ம் அ#[த்9றனற் #?க்கலாம் மற் \ம் தன- ெபற் ேறார்களிைன கண். ெபாறாைம
ெகாள் ளக்e.ம் . அவ?க்" ெகட்ட ஒbக்க்ம் இ?க்கக்e.ம் . அவர் கயவர்க]டன் நட்2 ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
அவர் Rழ் தனமான/அBமட்டமான அயல் நாட்டவர்க]டன் ெதாடர்2 ெகாண்B?க்கக்e.ம் . எ9ரிகள் அவ?க்"
ெதால் ைலகளிைன ேதாற் \3க்கலாம் . இ.ப் %ைன Xற் #ய ப"9Yல் அவ?க்" வ^/-ன் பம் உண்டாகலாம் .
வYற் \வ^Yனால் அவர் -ன் பம் ெகாள் ள ேநரிடலாம் . உத.கள் மற் \ம் பற் கள் சம் மந் தமான 3யா9கள்
அவ?க்K?க்கலாம் . கப் பல் அல் ல- கப் பல் பைடYல் பணி2ரிவ- அவ?க்" ஆபத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .
உத்9ேயாகம் 2ரிய இந் த Kரகம் சரியாகYல் ைல. Wன் ேனற் றம் கBனமாகY?க்"ம் மற் \ம் ஓய் [ ெபற் ற %றேக
சந் ேதாஷம் நிைலெகாள் ]ம் . அவர் Rழ் தனமான/அBமட்டமான 3யாபாரத்9ல் ஈ.பா. ெகாண்B?க்கக்e.ம் .
Fல சாபத்9னாnம் , 3ஷம் ெகாண்டதாnம் மற் \ம் மனரீ9யான 3யா9களினாnம் ஜாதகரின் "ழந் ைதப?வம்
சந் ேதாஷமானதாக இரா-. அவ் வப் ேபா- ஜாதகர் "ஷ்ட ேராகத்9னால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் . மரம் , கற் கள் ,
3லங் "கள் , மரத்9ன் ேம^?ந் - Rேழ 3bம் காரணத்9னாnம் , தண்ணீரில் அUழ் ந்- jழ் Kய
காரணத்9னாnம் ஜாதகர் மரணமைடயலாம் . ஜாதகரின் தாய் மாமன் "ழந் ைதயற் #?க்கலாம் அல் ல- ெபண்
"ழந் ைதகள் மட்.ேமY?க்கலாம் . ஜாதகரின் ".ம் பத்9ன் ஒ? நபர் ெவளி நாட்Bல் மரணெமய் தலாம் , அத்ைத
தன- "ழந் ைதYைன இழக்க ேநரிடலாம் , அல் ல- அவள் ெவளி நா. ெசன்\ அங் " ைகம் ெபண்ணாக ஆகலாம் .
தன- தாய் மற் \ம் தந் ைத வ; மாமன் களினால் எவ் 3தமான சந் ேதாஷத்9ைனOம் ஜாதகர் ெபற் #டமாட்டார்.
ஜாதகரின் தந் ைத அல் ல- தாயார் அைம9யற் ற மன9ைன ெகாண்B?ந் 9?க்கலாம் . ஜாதகரின் கால் நைடகள்
3யா9க்"ள் ளாகலாம் . ஜாதகர் எ9ர்பால?டன் உற[ ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
ஜாதகர் F\நீ ரக 3யா9களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
ஜாதகர் 3ள் யா.ம் ேநரத்9ல் காயமைடயக்e.ம் ‐ ேபாேலா எனப் ப.ம் 3ைளயாட்டாகY?க்கக்".ம் ..

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 49

sample horoscope

i

ॐ
ேக-

i

பன் னிரண்டாம் பாவத்9ல் இ?க்ைகYல்
மங் களகரமான/அ<=லமான
ைளRகள் : ஜாதகர் அைனத்- காலங் களிnம் Wன் ேனற் றம் மற் \ம் பத3
உயர்3ைன ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . அவர் அழKய கண்கள் ெகாண்டவராக[ம் மற் \ம் நற் கல் 3Yைன
கற் றவராகY?க்கலாம் .ஓர் அரசைன ேபான்ற ெச;ப் 2 மற் \ம் சந் ேதாஷத்9ைன ஜாதகர் ெகாண்B?க்கலாம் .
அவர் ஒ? க3ஞராக[ம் , சாஸ்9ரங் களிைன அ#ந் தவராக[ம் இ?க்கலாம் . தன- எ9ரிகைள அவர்
ேதால் 3Oறச்ெசய் -, அ;த்-3.Kன்றார். சர்ச்ைச/வாதங் களில் ஜாதகர் ெவற் # ெகாண்B?ப் பார். பக்9
காரியங் க்]க்" பணத்9ைன ெசல[ 2ரிந் 9.வார் மற் \ம் தன- ெசல் வத்9ைன நற் பய`ைடய ெசயல் க]க்"
பயன் ப.த்-வார். ஜாதகர் ஓர் அரசைன ேபான்ற ெச;ப் %ைன அைடவார் மற் \ம் ஓர் அரசைன ேபான் ேற ெசல[
2ரிந் 9.வார்.
ஜாதகர் 9றன் வாய் ந் தவர், 2னித?க்"ரிய பண்%ைன ெகாண்டவர் ம் ற் \ம் தன- 2லன் களின் dகட்.ப் பாட்Bைன ெகாண்டவர்.
மங் களகரமற் ற/அ<=லமற் ற
ைளRகள் : ஜாதகர் வாய் ைமயற் றவர் மற் \ம் ஏமாற் \க்காரர். அவரிடம் 9டம்
வாயந் த மன-/Fந் ைதY?க்"ம் , நம் %க்ைக ைவக்க தகாதவராய் இ?க்கலாம் மற் \ம் ேபய் /%சாX பற் #ய தனஅ#3ைன பயன் ப.த்9 மக்கைள அவர் ஏமாற் றக்e.ம் . ஜாதகர் இரகFயமாக பாவங் களிைன 2ரிபவராக[ம் ,
ேமாதல் /சண்ைட 3ஷயங் களில் ேகாைழயாக[ம் , தவறான பாைதYல் ெசல் பவராக[ம் மற் \ம் பக்9 ெகாண்ட
ெசயல் களிைன 2ரியாதவராக[U?க்கலாம் . அவர- மன- அைம9யற் றெவான்றாக இ?க்கலாம் . அள3ைன d#
ெசல[கள் 2ரிபவராக[ம் , ஏைழயாக[ம் , அ`தாபம் /பரிதாபம் ெகாள் ளத்தக்கவராக[ம் மற் \ம் க?Uயாக[ம்
ஜாதகர் இ?க்கலாம் . =ய ெசயல் க]க்காக ஜாதகர் பணத்9னி ெசல[ 2ரிந் 9டலாம் . கண்கள் , ெதாப் 2ள் மற் \ம்
அதைன Xற் #ய ப"9களில் 3யா9ெகாண். ஜாதகர் -ன் பம் அ`ப3க்கலாம் . ஜாதகரின் கால் கள் மற் \ம்
ைககளில் வ^/-ன் பம் ெகாண்B?க்கலாம் . தாய் மாமனால் Kைடக்"ம் சந் ேதாஷத்9ைன/ஆனந் தத்9ைன
ப#ெகா.த்தவராகY?க்கலாம் . அவர் ெப?மள3லான இடமாற் றத்9ைன அ`ப3ப் பார்.
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பாேவஷsக்கான 3ளக்கங் கள் /பலன் கள்

-தல் பாவத் ன் அ பன் பன்னிரண்டாம் Pட்Qல் இ
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

लËेश †यगे चाƒे िशÌिवÍािवशारद:।
द्ू यती चौरो महाÎोधी परभायाrितभोगकृत।।

மானஸகரிYன் பB ‐

]ादशगे मूितrपतौ कटु कवÐमrपरोऽशुभो नीच:।
मानो सहगोŽीिभिवrदेश गो दÑभूºनर:।।

கர்க சU5த்தா3ன் பB ‐

]ादशगे लËपतौ पटु वाग वाचं करोित कणrिहतम्।
सहगोŽकैरिमिलतं िवदे शगं िवÑभोºारम।

Wதல் பாவத்9ன் அ9பன் பன் னிரண்டாம் xட்Bல் இ?க்ைகYல் , ஜாதகர் ெசயல் 9றன் வாய் ந் த
ைகேவைலக்காரர், கள் வன் , "\Kய ேநரத்9ல் ”ற் றம் ெகாள் பவர் மற் \ம் எ9ர்பாலரின் d- ேமாகம் ெகாள் பவர்.
அவர் =ய ெசயல் கள் , மங் களமற் ற/அ`eலமற் ற நடவBக்ைககளிைன 2ரிபவர், அடக்Kைவக்கப் பட்B?ப் பவர்
மற் \ம் இ\மாப் 2/அகந் ைத ெகாண்ட ஒ? மனிதர். அவர- உற3னர்க]டன் ெவளி நா.க]க்"
%ரயாணிக்கலாம் , தத்- எ.க்கப் பட்ட %ள் ைளயாக Xகங் களிைன அ`ப3க்கக்e.ம் , 9றன் ெபற் ற
ேபச்சாளராகY?க்கலாம் , ேபாதைன ெகா.ப் ப9ல் 9றன் ெபற் றவராகY?க்கலாம் மற் \ம் உற3னரிடU?ந் -ண்Bத்- ெகாண்ட ஒ? மனிதனாகY?க்கலாம் . ெசல் வத்9ைன அள3ைன d#ய நிைலYல் அ`ப3ப் ப9ல்
அவர் ைகேதர்ந்தவராகY?க்கலாம் . அவர் அைனத்- காலங் களிnம் "ழப் பமான Eழ் நிைலY^?க்கக்e.ம்
மற் \ம் அவர் ைககளில் பணம் தங் கா-. கடன் களிைன அவர் 9?ப் % ெசnத்த இயலாதவர், பல %ரச்சைனகளிைன
எ9ர்ெகாள் பவர் மற் \ம் அைனத்- காலங் களிnம் தவரான பாைதYல் ெசல் பவர்.
அ`பவம் /3ைள[ : சனி லக்னா9ப9யாகY?ப்%ன் இங் " மங் களகரமற் ற/அ`eலமற் ற 3ைள[கள்
அ`ப3க்கப் ப.Kன்றன.

இரண்டாம் பாவத் ன் அ ப பன்னிரண்டாம் Pட்Qனில் அைமÊம் ேபா/
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

धनेशे †यगे मानी साहसी धनविजrत:।
िवÎमी नृपमेखवासी ¾ेÒपुŽसुखं न िह ।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

िवदे शगो दु ƒमना †यािÆतो ©†ािधप: पापरतो जडा½ा।
कापािलको Óे‚जनािभसº: Îूरोितचौरो बलवान् नर: ’ात्।।

கர்க சU5த்தா3ன் பB ‐

]ादशगे ©िवणपतावƒकपाली िवदे सऋ™šn।
दु Õमाr कूर¢हे सौ¼¢हे सं¢ािमक: पु—ष:।।

மானஸகரிYன் பB ‐

©िवणपतौ †यलीने पु—ष: कृपणो धनविजrत: Îूरे ।
सौ¼े लाभालाभ“ातो नरो भवेÖात:।

இரண்டாம் பாவத்9ன் அ9ப9 பன் னிரண்டாம் xட்Bனில் அைமOம் ேபா- ஜாதகர் இ\மாப் 2/அகந் ைத,
ைதரியம் , பலம் ெகாண்டவர் மற் \ம் அரFய^ல் 9றன் ெபற் \ 3ளங் "பவர். ஆனால் அவர் ஏைழயாக இ?ப் பார்
மற் \ம் jத்த ைமந் தைன ப#ெகா.த்தவர். ஜாதகர் ெவளி நா.க]க்" %ரயாணிப் பார், ெகாBயவராகY?ப் பார்.
அவர் jடனாக[ம் , ெதயவங் கைள 9?ப் 9ப.த்த 3லங் " மற் \ம் நரப^ ெகா.ப் பதன் d- நம் %க்ைக
ெகாண்டவர். நாகரிகUல் லதவர்கள் மற் \ம் ெகாBயவர்கள் /=யவர்க]டன் அவர் சகவாசம் ெகாண்B?ப் பவர்.
அவர் பரி3ரக்கமற் றவராக[ம் , கள் வனாக[ம் மற் \ம் பலம் பைடத்தவராக[ம் இ?க்கலாம் . இரண்டாம்
பாவத்9ன் அ9ப9 அXபராகY?ந் -, பன் னிரண்டாம் xட்B^?ப் %ன் , ஜாதகர் க?U அல் ல- ஏைழ, =ய
ெசயல் களிைன 2ரிபவர், பயனற் றவர் மற் \ம் ெவளி நா.களில் பணத்9ைன சம் பாத்9யம் 2ரிந் 9.வார்.
அ`பவம் /3ைள[ : சனி இரண்டாம் அ9பனாக அைமந்9?ப்%ன் ஜாதகர் க?Uயாக[ம் , ஏைழயாக[ம் ,
பாவச்ெசயல் களிைன 2ரிபவராக[ம் , பயனற் றவராக[U?ப் பார் மற் \ம் ெவளி நா.களில் பணத்9ைன
சம் பாத்9யம் 2ரிந் 9.வார்.
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ॐ

}ன்றாம் பாவத் ன் அ ப ப ெனான்றாம் Pட்Qனில் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

तृतीयेशे तनौ लाभे ×भुजािजrतिवतवान्।
सुखो कृशो महाÎोधी साहसी जनसेवक:।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

सहजपे शुभलाभपराÎमी भवगते सुतबˆुिभर™Øत:।
नृपितनािभमतो िवजयी नरो बÙलभोगयुतो िनपुण: सदा।।

கர்க சU5த்தா3ன் பB ‐

लाभ¦थ: सहजेश: सुबाˆवं राजि–यं नर कु—ते।
पु—षबˆुषु पू¾ं सेवा िभधाियनं भोगिनरतंच।।

jன்றாம் பாவத்9ன் அ9ப9 ப9ெனான்றாம் xட்Bனில் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் உடல் ப?மன்
ெகாண்டவர், மற் றவர்களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்கள் d-ம் , மற் றவர்களின் ெசல் வத்9ன் d-ம் ஆர்வம்
ெகாண்டவர். அவ?க்" F\நீ ரகத்9ல் ஏேதா ஒ? ேகாளா\ இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் அவர் சந் ேதாஷமற் ற
மனிதராகY?க்கலாம் . jன்றாம் xட்Bன் அ9ப9 இரண்டாம் xட்Bல் அXபரின் வBவத்9ைன ெபற் #?ப் %ன் ,
ஜாதகர் யாசகம் 2ரிபவர், ஏைழ, Fற் றாOள் ெகாண்டவர் மற் \ம் நண்பர்களிைன எ9ர்ப்பவர். jன்றாம் xட்Bன்
அ9ப9 Xபர் அல் ல- அ`eலமான Kரகமாக இ?ப் %ன் , ஜாதகர் ஓர் அ9காரி ஆKன்றார் மற் \ம் பலம்
ெகாண்டவர். ".ம் பத்9ல் kசல் கள் /சண்ைடகள் இ?க்கலாம் , சேகாதரர்க]க்காக பணம் ெசல[
ெசய் யப் படக்e.ம் , பணம் ேசர்த்- ைவக்கப் ப.வ9ல் ைல மற் \ம் ெதாந் தர[கள் இ?க்கக்e.ம் .

நான்காம் பாவத் ன் அ ப
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

எட்டாம் Pட்Qனில் அைமந்

க்ைக\ல்

सुखेशे †यरÚ¦थे सुखहीनो भवेŸर:।
्
िपतृसौ“ं भवेदÌ दीघाrयुजाrयते धुरवम्
।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

मृितगते स—जो˜ुपतौ नर: सुखयुत: िपतृमातृसुखाÌक:।
भवित वाहननाशकर: शुभे खलखगेितसमागमनाशक:।।

கர்க ஜாடகா3ன் பB ‐

िछ©गते तुयrपतौ कुूरं रोगा™Øतं दिग©ं वा ।
दु Õमrपरं मृ•ुि–य मथवा मानवं कु—ते।।

நான் காம் பாவத்9ன் அ9ப9 எட்டாம் xட்Bனில் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதக?க்" சந் ேதாஷம் Kட்டாமல்
ேபாகலாம் மற் \ம் அவர- தந் ைத நீ ண்டாOள் ெகாண்B?க்கலாம் . ெபற் ேறார்களின் அன் 2 நீ ண்ட நாட்கள்
நிைலக்காமல் ேபாகலாம் . வாகனங் களிைன ஜாதகர் ப#ெகா.த்தவராக[ம் , 3யா9கள் ெகாண். -ன் பம்
ெகாண்டவராக[ம் இ?க்கக்e.ம் . நான் காம் xட்Bன் அ9ப9 மங் களமற் \/அ`eலமற் #?ப் %ன் , மைன3
மற் \ம் நண்பர்களிடU?ந் - ஜாதகர் %#3ைனYைன அ`ப3த்9.வார். ஜாதகர் ெகா.ைமகாரராக[ம் ,
3யா9களினால் -ன் பம் ெகாள் பவராக[ம் , ஏைழயாக[ம் , தகாவ;Yல் ெபயர்ெபற் றவராக/ெகட்ட
ெபயெர.த்தவராக[ம் , அ;க்"ம் "ணம் ெகாண்டவராக[ம் இ?ப் பவர். 2ைதய^ைன அவர் கண்ெட.த்த %ற"
அவர- இ\9 Eழ் நிைலகள் ேமம் பாட்Bைன காண்Kன்றன. தாயார் மற் \ம் உற3னர்களின் ஆFர்வாதங் கள் F#ய
காலேம ெசயல் ப.Kன்றன மற் \ம் ஜாதகரின் ஆேராக்Kயம் நல் ல நிைலYனில் இல் லா- ேபாகலாம் .
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ஐந் தாம் Pட்Qன் அ ப ஏழாம் Pட்Qனில் அைமந்
ப்பல் =ப்%க்கா3ன் பB ‐

க்ைக\ல்

दारे शे सुतगे –णƒविनतोऽपुŽोथवाधी-री द्ू यने वा ।
िनधने-रोिप कु—ते पÇीिवनाशं Ýुवम्।।

ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

सुतेशे कामगे मानी सवrधमrसम™Øत:।
तुंगयिƒतनु:×ामी भ™ºयुºn तेजसा।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

मदनग¬नय¦थलनायक: सुभगपुŽवती दियता भवेत्।
×जनभ™ºरता ि–यवािदनी सुजनशीलवती तनुम•मा।।

கர்க ஜாடகா3ன் பB ‐

तनयपतौ सsमगे सुŽसूता सुभगाथ दै वरता।
गु—भºा ि–यवचना स‚ीला तÞसय जायते दियता।।

ஐந் தாம் xட்Bன் அ9ப9 ஏழாம் xட்Bனில் அைமந் 9?க்ைகYல் , மைன3 அல் ல- ைமந் தன் மரணம் எய் தலாம் .
ஜாதகர் இ\மாப் 2/அகந் ைத, உயரமான ேதாற் றம் , ெதளி[ ெகாண்டவர் மற் \ம் ஒ? பக்தர் மற் \ம் ஓர் அ9காரி.
அவர- மைன3 அழ" ெகாண்டவர் மற் \ம் ஜாதகர் ஒ? ைமந் தைன அ?ளப் ெபற் றவர். ஜாதகர் ஞானம் ெகாண்ட
ெசாற் ெபா;[களிைன நடத்-வார் மற் \ம் 3யாபாரம் அல் ல- சட்டத்-ைறYல் நன் " 3ளங் "வார். ஜாதகர்
ெசல் வந் தர் மற் \ம் xரம் நிைறந் தவர்.

அ`பவம் /3ைள[ : Xக்Kரன் ஐந்தாம் அ9ப9யாகY?ப்%ன் அந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்ட
மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் உணரப் ப.Kன்றன.

ஆறாவ/ Pட்Qன் அ ப ஏழாம் Pட்Qனில் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

षÒेशे सsम… लाभे लËे वा पशुमान् भवेत्।
धनवान् गुßान् मानी साहसी पुŽविजrत:।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

अ”रपतौ मदने खलसंयुते –वरकामभरा विनतायुतम्।
बÙलवादकरो िवषसेवक: शुभखगे बÙलाभसुता™Øत:।।

கர்க ஜாடகா3ன் பB ‐

अिहतपतौ सsमगे कू्ररे भायाr िवरोिधनी च¤ा।
तापकरी áथ सा¼े वâा वा गभrपतनपरा।।

ஆறாவ- xட்Bன் அ9ப9 ஏழாம் xட்Bனில் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் ெசல் வந் தர், இ\மாப் 2/அகந் ைத
ெகாண்டவர் மற் \ம் ைதரியசா^. அவர் தன- வளர்ப்2 %ராணிகளிைன பார்த்-க்ெகாள் பவர் ஆனால்
ைமந் தர்களிைன ெப\ம் பாக்Kயத்9ைன Kைடக்கப் ெபறாதவர். ஆறாவ- xட்Bன் அ9ப9 அXபராYன் ,
ஜாதகரின் மைன3 Uக[ம் 2லfணர்3ைன ெகாண்டவர். ஜாதகர் 3ஷத்9ைன அ?ந் தக்e.ம் மற் \ம் க.ம்
வாக்"வாதத்9ல் ஈ.ப.பவராகY?க்கலாம் . Xப Kரகம் உடனி?ப் %ன் , ெப?ம் லாபங் க்ள் உண். மற் \ம் ஜாதகர்
ஓர் ைமந் தைன அ?ளப் ெபற் #.வார்.
ஆறாவ- xட்Bன் அ9ப9 அXபராYன் (Eரியன் , ெசவ் வாய் மற் \ம் சனி ஆKேயார்) இந் நிைலYல் மைன3
எ9ர்ப்2 ெகாள் ]ம் இயல் %ைன ெகாண்டவர். ஜாதகர் ெகா.ைமகாரர் மற் \ம் ெதாந் தர[களிைன ெகா.ப் பவர்.
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ॐ

ஏழாம் Pட்Qன் அ ப ப ெனான்றாம் Pட்Qல் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல் ,

द्ू यनेशे सहजे लाभे मृतपुŽोिप जायते।
कदािचत् जीवित कÃा पnात् पुŽोिपत जीवित।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

भवगते तु कलŽपतौ सदा ×दियता ि–यकृã तथ सती।
अनुचरी ×धव’ सुशीिलनी वसुमती कलना िपतृसंäा।।

கர்க ஜாடகா3ன் பB ‐

लाभ¦थे जायेशे भºा ³पा™Øता सुशीला च।
दियता प”रणीता ’ाद् िम्रयते सा च –सवसमये।।

ஏழாம் xட்Bன் அ9ப9 ப9ெனான்றாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் ,, ஜாதகரின் "ழந் ைதகள் ஜனன
காலத்9ேலேய மரணமைடயலாம் . அவ் வப் ேபா- ஓ? மகள் உYர்%ைழக்கலாம் மற் \ம் காலம் ெசல் ைகYல் ,
ைமந் தர்க]ம் உYர்%ைழக்கக்e.ம் . ஜாதகரின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் அன் %ைன ெபா;பவர்,
வார்த்ைதக்" அBபBந் - நடப் பவர், நல் ெலாbக்கம் ெகாண். நடந் -ெகாள் பவர், ெசல் வந் தர், அவன-/அவளதந் ைதயார் பற் #ய சந் ேதகம் ெகாள் பவர், அழகானவர், நாகரீகம் அ#ந் தவர் மற் \ம் இனிைமயானவர், ஆனால்
அவர் "ழந் ைதYன் %ரசவத்9ன் ேபா- மரணமைடயக்e.ம் . "ழந் ைதகள் -ன் பத்-க்"ள் ளாகலாம் . ெசல் வம் ,
ைமந் தர்கள் மற் \ம் நண்பர்களிைன ஜாதகர் அ?ளப் ெபற் றவர்.
அ`பவம் /3ைள[ : சந்9ரன் ஏழாம் xட்Bன் அ9ப9யாகY?ப்%ன் அந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்ட
மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் உணரப் ப.Kன்றன.

எட்டாம் Pட்Qன் அ ப ஏழாம் Pட்Qல் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல் ,

अƒमेशे तनौ कामे भायाr]यं समािदशेत्।
िव¨ु©ोहरतो िन•ं åणरोग: –जायते।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

मदनगेऽƒमपेऽिप च गुæ—क् कृपणदु ƒकुशीलजनि–य:।
खलखगैबrÙपापिवरोधकृत् –मदया िžितजेन च शा¼ित।।

கர்க ஜாடகா மற் \ம் மானஸகரிYன் பB ‐

मृ•ुपतौ सsमगे दु ƒ कुल¡ीि–यो गुद†ािध:।
Îूरे भायाr ]े षी कलŽदोषात् मृित लभते।।

எட்டாம் xட்Bன் அ9ப9 ஏழாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் ஒன்#னிக்" ேமல் உற[களிைன
ெகாண்B?ப் பார். அவர் நாத்9கனாகY?ப் பவர் மற் \ம் ஏேதா ஒ? கட்B/2ற் \கழைல அல் ல- பா^யல் ேநாYைன
ெகாண்B?ப் பவர். அவர் க?U, ெகா.ைமயானவர் மற் \ம் =ய மக்களின் அன் %ைன ெபற் றவர். நவேத@'Yன் பB:
இரகFய காரியங் களின் d-ம் , தன- உடல் சம் மந் தமான இன் பங் களிைன ெபற் #ட[ம் , ஜாதகர் பணத்9ைன
ெசல[கள் 2ரிவார்.
எட்டாம் xட்Bன் அ9ப9 அXபராகY?க்ைகYல் , ஜாதகர் =ய ெசயல் களிைன 2ரிபவர், மற் றவர்களிைன
எ9ர்பவர். தன- வாழ் க்ைக-ைணயானவர் d- ெபாராைம ெகாள் பவர் மற் \ம் தன- மைன3YடU?க்"ம்
பா^யல் ேநாYன் காரணமாக ஜாதகர் மரணமைடயக்e.ம் .
அ`பவம் /3ைள[ : Eரியன் எட்டாம் அ9பனாகY?ப்%ன் இந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்.ள் ள
மங் களகரமற் ற/அ`eலமற் ற 3ைள[கள் அ`ப3க்கப் ப.Kன்றன.
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ஒன்பதாம் Pட்Qன் அ ப ஏழாம் Pட்Qல் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

भाÉेशे सsमे लËे गुणवान् पशुमान् भवेत्।
कदािचŸभवेत् िस™šयrत् कायr कतुrिम™èéत।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

नवमपे मदगे विनतासुखं वचनकृत् चतुरा धनसंयुता।
भवित रागवित िकल सुªरी सुकृतकमrरता बÙशीलवान्।।

கர்க ஜாடகா மற் \ம் மானஸகரிYன் பB ‐

यवनजातक जैसा वणrन है।

ஓன் பதாம் அ9ப9 ஏழாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் 9றைமசா^, கால் நைடகளிைன வளர்பவர்
மற் \ம் அவ் வப் ேபா- தான் 3?ப் பம் ெகாண்டைத ெசய் - W.ப் ப9ல் ைல. அவர் ஒbக்கம் மற் \ம் பண்2
நிைறந் தவர், எ9ர்பாலரின் சகவாசத்9ல் மKழ் சF
் ெகாள் பவர், மற் றவர்களின் வார்த்ைதக்" ஈ.ெகா.ப் பவர்,
9றைமசா^, ெசல் வந் தர், பார்ைவக்" அழகாக இ?ப் பவர். ெந.ந் rர %ரயாணங் களிைன அவர் ேமற் ெகாள் வார்,
அவர- வாழ் க்ைக-ைணயானவர் Uக[ம் அ9ர்ஷ்டசா^ மற் \ம் ஜாதகரின் நல் ல9ர்ஷ்டம் 9?மணம்
2ரிந் த%ன் னர் ஆரம் பமா"ம் .

பத்தாம் Pட்Qன் அ ப ஏழாம் Pட்Qல் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

धने मदे च सहजे कमêशो यिद स™¦थत:।
मन×ी गुणवान् कामी स•धमrसम™Øत:।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

सुतवती बÙ³पसम™Øता रमणमात”र भ™ºसम™Øता।
भवित त’ जन’ िनरŠर ि–यतमा˜रपे दियतागते।।

கர்க ஜாடகா மற் \ம் மானஸகரிYன் பB ‐

यवनजातक जैसा वणrन है।

பத்தாம் xட்Bன் அ9ப9 ஏழாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் இ\மாப் 2/அகந் ைத, 2லfணர்ச்F
ெகாண்டவர், 9றைமசா^ மற் \ம் வாய் ைமYைன அ?ளப் ெபற் றவர் மற் \ம் மதம் சார்ந்த இயல் %ைன
உைடயவர். அவர- மைன3 அழ" ெகாண்டவர், ஓர் ெபண் "ழந் ைதYைன அ?ளப் ெபற் றவர் மற் \ம் மாUயார்
d- பக்9 ெகாண்டவர். 3யாபாரம் சம் மந் தமான 3ஷயங் க]க்காக ஜாதக்ர ் ேமைல நா.க]க்" %ரயாணம்
2ரியக்e.ம் , பரந் - 3ரிந் - இடம் ெப\ம் ஸ்தலங் களில் அவர் 3யாபாரம் ரீ9யான உற3ைன
ைவத்-ெகாள் ளக்e.ம் , சட்டம் சம் மந் தமான 3ஷயங் களில் ஈ.படக்e.ம் மற் \ம் eட். Wயற் FYைன
ெகாண். ெசயல் படலாம் . ஜாதக்ரிடம் Xதந் 9ரமான இயல் 2 இ?க்"ம் .
அ`பவம் /3ைள[ : Xக்Kரன் பத்தாம் அ9ப9யாகY?ப்%ன் அந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்ட
மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் உணரப் ப.Kன்றன.
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ॐ

ெனான்றாம் Pட்Qன் அ ப எட்டாம் Pட்Qல் அைமந்
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

க்ைக\ல்

लाभेशे सsमे रÚे भायाr त’ ×³पवान्।
्
उदरो घनवान् कामी भूसुरो भवित धुरवम्
।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

बÙलरोगयुतn तथा शुभ: खचर एविमदं ददते फलम्।
भवपतौ मृितगे ”रपुवृªतो िवपुलवैरकरn सदा नर:।।

கர்க ஜாடகா மற் \ம் மானஸகரிYன் பB ‐

रोगी होना इतना ही फल बताया है।

ப9ெனான்றாம் xட்Bன் அ9ப9 எட்டாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர் அழKய வாழ் க்ைக-ைணைய
ெகாண்டவர் மற் \ம் 2ல் fணர்ச்F Uக்கவர் மற் \ம் இவ் [லKல் ஓர் ேதவைன ேபான்றவர். XபKரகம்
இங் K?ப் %ன் பல 3யா9கள் ெகாண். ஜாதகர் -ன் பம் ெகாள் ளலாம் மற் \ம் தன- எ9ரிக]டன் பைகைம
ெகாண்B?ப் பவர். அவ?க்" மைறத்-ைவத்த ெசாத்-க்கள் , ேகட்பாரற் ற ெசாத்-க்கள் Kைடக்கலாம் மற் \ம்
Wயற் F ெசய் யாமல் ெசாத்-க்கள் ேசகரிக்கப.Kன்றன.
அ`பவம் /3ைள[ : ெசவ் வாய் ப9ெனான்றாம் அ9ப9யாகY?ப்%ன் அந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்ட
3ைள[கள் ேமnம் நன்றாக அ`ப3க்கப.Kன்றன.

பன்னிரண்டாம் Pட்Qன் அ ப ப
ேலாேமஷ் சU5த்தத்9ன் பB ‐

ெனான்றாம் Pட்Qல் அைமந்

க்ைக\ல்

†येशे दशमे लाभे पुŽसौ“ं भवेŸिहं ।
मिणमािण¹मुºािभधrनं िकंचित् समालभेत।।

யவ் வன ஜாதகா3ன் பB ‐

धनयुतो बÙजीिवतयुक् पुमान् न च खल: –मदn उदारघी:।
भवगे सित स•वाक् सकलकायrकर: ि–यवाग् भवेत्।।

கர்க ஜாடகா மற் \ம் மானஸகரிYன் பB ‐

यवनजातक जैसा वणrन है, िसफr अपने ¦थान म…
Æे Ò व –िसš होना इतना फल अिधक बताया है।

பன் னிரண்டாம் xட்Bன் அ9ப9 ப9ெனான்றாம் xட்Bல் அைமந் 9?க்ைகYல் , அைமந் 9?க்ைகYல் , ஜாதகர்
ைமந் தன் ஒ?வைனOம் அ?ளப் ெபறாதவர். ைவரம் , Wத்- மற் \ம் ஆபரணங் களின் வB3ல் அவர் F#ெசல் வத்9ைன ெப\Kன்றார். அவர் ெசல் வந் தராக[ம் , ெந. நாட்கள் வாழ் பவராக[, நல் ெலாbக்கம்
ெகாண்டவராக[, இனிைமயான இயல் 2 "ணத்9ைன உைடயவராக[ம் , ெபரிய மனைத ெகாண்டவராக[ம்
மற் \ம் வாய் ைம ெகாண்டவராக[U?க்கலாம் . அவர் எத்தைகய பணிYைனOம் 2ரிபவராகY?க்கலாம் ,
இனிைமயான ேபச்Fைன ேபXபவராகY?க்கலாம் , தான் வKக்"ம் பத3Yல் Fறப் 2டன் 3ளங் கலாம் மற் \ம்
2க;ைன ெபறலாம் . அவர் அ9கமான லாபங் களிைன ெப\வ9ல் லம் மற் \ம் நண்பர்கள் அவ?க்"
ெதாந் தர[கள் ெகா.க்கக்e.ம் .
அ`பவம் /3ைள[ : "? பன் னிரண்டாம் அ9ப9யாகY?ப்%ன் அந்நிைலYல் ேமல் eறப்பட்ட
மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் உணரப் ப.Kன்றன.
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ॐ

ஜாதக ரீ9யாக அைமOம் வாழ் க்ைகYல் எ9ர்பார்க்eBய பலன்கள்

உங் களிடம் எச்சரிக்ைகOடன் eBய ஏமாற் \ம் 9றன் அைமந்9?க்"ம் , மற் \ம் உங் க]ைடய
பணிகளிைன ெசய் -WBப்பதன் d- ஓய் [ ெபறாத ஆர்வம் ெகாண்B?ப்pர்கள் . ஆY`ம் உங் கள".ம் ப வாழ் க்ைகக்காக ேநரத்9ைன ஒ-க்Kக்ெகாள் வ9ல் எவ் 3தமான இணக்கWம் காட்டாதவர் ‐
இ-ேபான்ற "ணங் கேளா. கலந்-3.ம் ஒ? சக்9 U"ந்த கலப்%ன மனிதனாக மா#3.xர்கள் .
உங் க]ைடய ெதா;லான- அ#[க்" 2லப்படாத, தைடYைன காfம் பாைதYல் ெசல் nம் ‐
3யப்kட்.ம் ஊற் \கள் பணம் மற் \ம் ஆதர3ைன உங் க]ைடய ெதா;nக்" அளித்-.ம் மற் \ம் இேத
ஊற் #ன் வாYலாக தாங் கள் அ#ந்9டாத அல் ல- மைறெபா?ள் ெகாண்.ள் ள ெசயல் Wைறகளிைனக்
ெகாண். பYற் FYைன அளித்9.ம் . Uக[ம் கBனமான %ரச்சைனக]க்" 3ைட காfம் சா-ரியமான
மன9ராக தாங் கள் இ?ப்பவர்; எ.த்-க்காட்டாக இ.ப்பள3ல் ேசர்ந்- %றக்"ம் "ழந்ைதகளிைன
எவ் 3தமான WைறYைன கைடப்பBத்தால் அக்"ழந்ைதகைள %ரித்ெத.த்- வாழைவக்கலாம் ேபான்ற
3ஷயங் கள் என எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தாங் கள் "ைறந்த ேநரத்9ல் Fனம் ெகாள் பவர். இ-ேபான்\
தாங் கள் ெகாள் ]ம் Fனமான- ெவBக்"ம் தன்ைமYைன ெகாண்டதா"ம் ஆY`ம் Fல மக்கேள
எ9ர்ெகாள் ளக்eBய அபாயகரமான Eழ் நிைலகளிைனOம் இத்தைகய Fனமான- சமாளித்-க்ெகாள் ள
உத[ம் . உங் க]ைடய 9றைமகளிைன ெவளிக்ெகாண்.வ?வ9ல் தாங் கள் கண்Bப்2டனி?ப்பவர்
மற் \ம் அப்ேபாைதய நிைலக்" ேதைவயானவனவற் ைற மட்.ேம எ.த்-க்ெகாண்., மற் றவற் ைற
கைளந்-3.ம் உயர் Fந்ைதYைன ெகாண்.ள் ள ஊக்"3க்"ம் "ணத்9ைன
ெகாண்டவராகY?ப்pர்கள் .
தாங் கள் Uக[ம் நன்றான "ணத்9ைன அைமயப்ெபற் றவர். ஒ? காந்தகத்9னப் ேபான்\ மற் றவர்கள்
தங் கைள %ன்ெதாட?ம் வண்ணம் தாங் கள் ெசயல் ப.பவர். உற[Wைறகளிைன உ?வாக்Kக்
ெகாள் ]ம் தன்ைமயான- தங் களிடம் உ\9யாக அைமந்9?க்"ம் . தாங் கள் கவைலயற் ற
மனப்ேபாக்Kைன உைடயவர். தாங் கள் மKழ் [Uக்க, நன்ைம பயக்"ம் , சந்ேதாஷம் ெகாள் ]ம் தரம்
வாய் ந்தெவா? மனிதன். தாங் கள் சjகத்9ல் U"ந்த ஈ.பா. ெகாண்.ள் ளவர் (ஈ.பாட்டள3ன்
=3ரத்9ைனப் ெபா?த்- U?கெமன[ம் eறலாம் ) தாங் கள் 3ைளயாட்., மKழ் [, ஆரவாரத்9ன் d3?ப்பம் ெகாண்.ள் ளவர். தங் கள் மனநிைலYன் நைகச்Xைவ அம் சம் நன்றாக அைமந்-ள் ள-.
தாங் கள் நைகச்Xைவ நிைறந்தவர் / eர#[ள் ளவர். நிைலைமகளினால் உ?வா"ம் WB[களின் dஆராய் ச்F ேமற் ெகாள் வதன் d- தாங் கள் ேநர்மைறயான நம் %க்ைகYைன ெகாண்.ள் ளவர். தாங் கள்
சWதாயம் சார்ந்தவர், eB வாbம் "ணம் ெகாண்.ள் ளவர். நட்2 ெகாள் வெதன்ப- தங் க]ைடய
தனித்-வத்9ன் ஒ? Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த் அம் சமா"ம் .
தாங் கள் உத3கள் 2ரிOம் மனப்பான்ைமYைன ெகாண்டவர். தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகளில் WBந்தள3ல் எவ் வள[ மக்கைள ஈ.பா. ெசய் 9ட WBOேமா, அத்தைன நபர்கைளOம்
அவர்க]க்" நலம் பயக்"ம் 3தத்9ல் தாங் கள் ஈ.பட ைவத்9.பவர். தங் களிடம் அைமந்-ள் ள க?ைண
"ணமான-, எவ் 3தமான =ய தன்ைமகைளOம் கைளந்-3.Kன்ற-. தாங் கள் 3Fத்9ரமான, கற் பைன
2ரிOம் "ணம் நிைறந்தவர்.
தங் க]ைடய பணிகள் d- U"ந்த கட்.ப்பாட்.டன், ெபா\ேபாB?ப்பவர். தாங் கள் சம் மந்தம்
ெகாள் ]ம் ெசயல் கள் , ஆர்வம் நைடெப\ைகYல் தாங் கள் U"ந்த உ\9Oடன் ெசயல் ப.பவர்.
சந்தர்பங் கள் , Eழல் கள் ேமnம் க.ைமயாக மா\ம் ேபா-, தாங் கள் ேமnம் கட்.பா. ெகாண்ட ஒ?
ேபாராளியாக மா\Kன்றவர். தாங் கள் Wb மன9ைன ெகாண். ெசயல் 2ரிபவர் மற் \ம் த"9
வாய் ந்தவர், கடைமOணர்[ Uக்கவர். தாங் கள் அைம9Yைனக் ெகாண். வாழ் பவர். அைம9Yைன
3?ம் 2ம் இயல் 2 தங் களிடம் அைமந்9?க்"ம் . தாங் கள் ஆழம் ெகாண்.ள் ள ஒ? மனிதர்.
தாங் கள் நீ 9ெந# சார்ந்த மனிதர். நீ 9 Kைடக்கேவண்.ம் எ`ம் தாகத்9ைன ெகாண்டவர் தாங் கள் ,
மற் \ம் எங் காவ- மற் றவர்க]க்ேகா அல் ல- தங் க]க்ேகா அநியாயம் ேநர்ந்தால் தாங் கள் மனஎbச்F
மற் \ம் க.ஞ் ”ற் றம் ெகாள் பவர். இலட்Fயத்9ைனக் ெகாண்.ம் , %ன்பற் #Oம் நடந்-ெகாள் வ9ல்
ெவற் #Yைன காண்பவர். தாங் கள் ம9Zட்பம் , 3ேவகம் ெகாண்.ள் ளவர் மற் \ம்
நைடWைறக்"ரியவா? ெசயல் ப.ம் ”ர்9?த்தவா9 ‐ அரFயல் ரீ9யாக ெப?ம் 2ரட்F மற் \ம்
சjதாயத்9ல் மாற் றங் களிைன ெகாண்.வ?மள3ல் 9றன் பைடத்தவர். உள் ளத்9nள் ள
நம் %க்ைகYைனக் ெகாண். தாங் கள் ெசயல் 2ரிபவராகY?க்"ம் காரணத்9னால் , அச்சத்9னால்
உண்டா"ம் தைடகள் ஏற் ப.த்தப்படாமேலேய, தாங் கள் அ`க்"லங் களிைன ெபற் #.ம் நிைல
உ?வாKன்ற-. அைனத்- 3ஷயங் களிைனOம் ஆராய் ந்- அதன் அBத்தளம் வைர
ெசல் லேவண்.ெம`ம் எண்ணம் ெகாண்B?ப்pர்கள் மற் \ம் இவ் 3ஷயங் க]க்கான காரணத்9ைன
அ#ந்-க்ெகாள் ]ம் ஆவல் ெகாண்B?ப்pர்கள் . தங் களிடம் காணப்ப.பைவ: தன்நம் %க்ைக,
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ெசயலாற் ற^ல் ேவகம் , Xயமாக 9ைச காfம் 9றன், Fந்9க்கவல் ல அ#[த்9றன்ம் மற் \ம் xண் ஜம் பம்
ெகாள் ளா9?த்தல் . தாங் கள் அ#[க்eர்ைம, ம9Zட்பம் ெகாண்.ள் ளவர். Fல சமயங் கள் தாங் கள் இராஜதந்9ரம் ,
அ#[Zட்பம் , ஞானம் மற் \ம் அ#[eர்ைம ஆKயைவYனக் ெகாண். ேமnம் Wன்ேனற் றம் காண்பவர்
தாங் கள் பகட்டான, -ணிகரமான இயல் %ைன ெகாண்.ள் ளவர் மற் \ம் அபாயம் 3ைள3க்"ம் ெசயல் கள் dU"ந்த 3?ப்பம் , ஆர்வம் ெகாண்B?ப்பவர். தாங் கள் தன்னம் %க்ைக ெகாண்டவர். தாங் கள் உந்-ேவகம் / rண்.தல் ,
9qர் எண்ணம் ெகாண்.ள் ளவர், எளி9ல் 2ண்படக்eBயவர், உணர்ச்Fவசப்ப.பவர், வாதம் / தர்க்கம் 2ரிபவர்,
உ\9பாடானவர் மற் \ம் Zண்ண#[ள் லவர். தாங் கள் உ\9Oடன் வற் 2\த்-ம் "ணம் ெகாண்டவர். தாங் கள் U"ந்த
ெசல் வாக்Kைன ெகாண்டவர்கள் . எத்தைகய ெப?ம் இைடT\ (அ) தடங் கலாகY?ப்%`ம் , தாங் கள் அதைன
ேதாற் கBத்-, சமாளித்- ெவற் # ெப\பவர்; Fல சமயங் களில் தாங் கள் அச்சமற் றவராகY?க்கக்e.ம் . தங் க]ைடய
கடைமYைன 2ரிவ9ல் , U"ந்த அbத்தம் , சக்9 மற் \ம் ைதரியத்9ைன தாங் கள் உபேயாகம் 2ரிந்9.ப்வர். தாங் கள்
-ணி[Uக்கவர், xரம் ெகாண்.ள் ளவர். வாழ் க்ைகYன் அf" WைறYைன ெபா?த்தவைரYல் , தாங் கள்
ெகாண்.ள் ள இலக்", இலட்Fயம் ெசயல் 9ற மனப்பன்ைமOைடயவனவாக அைமந்9?க்"ம் . த"9வாய் ந்த மற் \ம்
9றைமOள் ளவ?ம் , ெசயல் 9ற மனப்பான்ைமOள் ள தாங் கள் தன்நலம் ெகாண்ட அ9கார நிைலYன் d- U"ந்த
3?ப்பம் ெகாண்.ள் ளவர். தங் க]க்ெகன உரிைமவாய் ந்9?க்"ம் அங் Rகாரத்9ைன ெபற் ேவண்.ெம`ம் ஆவ^ைன
தாங் கள் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
தங் கள் இ\மாப்2, அகந்ைத ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . மற் றவர்கைள 9?ப்9 ப.த்-வதன் d- Uைகயான
அளேவ கவனம் ெகாண்.ள் ளதால் , இ\மாப்2டன் (அ) அகந்தாரத்-ட`ம் , ஓரள3ல் "ைறந்த தன்னடக்கத்-ட`ம் Fல
சமயங் களில் நடந்-ெகாள் xர்கள் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் சைபYனரிைன எப்ேபா-ம் தாங் கள் மன9ல் ெகாண்.
ெசயல் ப.பவர். ெக.தலான, 3ேராதமான ஒ? நிைலYன் ெபா\ப்%ைன தாங் கள் ஏற் \, அதைன ேதாற் கBத்ெவற் #Yைன காண மற் றவர்க]க்" வ;காட்Bயாக 3ளங் "பவர். தாங் கள் கன[கள் காண்பவர், கன[ காண்ப9ல்
காலத்ைதக் க;ப்பவர். தாங் கள் எங் " ெசன்றாnம் , அங் " ெச;ப்பைடந்9ட உத[ம் சந்தர்பங் களிைன
கண்.ெகாள் xர்கள் .
ேமற் ெகாள் ளப்ெபற் ற ெபா?ப்2, அடக்கம் , மற் \ம் நிைல உ\9Oைடைம ஆKயைவ தங் க]ைடய உ\9ெகாண்ட
Wக்Kயமான அம் சங் களாக அைமயாம^?க்க வாய் ப்2க]ண்.. ேதைவயற் ற "ப்ைபeளங் களிைன கைளந்-,
தாங் கள் வாழ் க்ைகYைன எளிைமயாக்Kக் ெகாள் ]ம் நடத்ைதYைனக் ெகாண்.ள் ளவர். ஆள் நடமாட்டமற் ற,
தனிைமயான இடங் கள் ஆKயைவ தங் கைள ஈர்த்-3.ம் தன்ைம ெகாண்டைவ.
தாங் கள் அக்கைறெகாள் ளேவண்Bய 3ஷயங் கள் d- கவனமாக இ?ப்pர்கள் . தாங் கள் பல 3?ப்பங் கள் மற் \ம்
ஆவ^ைன ெகாண்B?க்கலாம் ‐ Fல சமயங் களில் இைவகைள எ9ர்ப்பெதன்ப- கBனமாகY?க்கலாம் . தாங் கள்
ஒ? WB3ைன எ.த்த%ன்னர், தங் களிடம் அைமந்9?க்"ம் அைனத்- 3தமான சக்9க]ம் இந்த இலட்Fயம் ,
இலக்Kைன அைடOம் வண்ணம் 9ைச 9?ப்பப்ப.ம் .
ெசயல் தயக்கம் மற் \ம் தன்னடக்கத்9ைன தாங் கள் ெகாண்டவர் ‐ ஆனால் இப்பண்2கைள, இயல் 2 "ணங் களிைன
தாங் கள் எப்ெபா-ம் உபேயாகம் ெகாள் வ9ல் ைல. ெமன்ைம மற் \ம் பணி[டனி?க்"ம் தாங் கள் , இர[ ெபாb9ல்
உYர்%த்த நிைலYைன ெகாள் xர்கள் . இரகFயமான WைறYல் ெசயல் ப.ம் ேபா-தான் தாங் கள் 3ைளபயன்
ெகாண். ெசயல் ப.பவர். மற் றவர்கள் பற் #ய் ெதாந்தர[ நிைறந்த ரகFயங் களிைன தாங் கள் நிைன3ல் ெகாள் பவர்.
தாங் கள் தன்நலம் U"ந்தவர்.
தாங் கள் ெபா\ைமயற் #?ப்பவர். தாங் கள் க.ம் ேகாபம் , Fனம் ெகாள் பவர். தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் ெவற் #கரமாக
நடத்-WBக்"ம் ெபா?ட். தாங் கள் வ^ந்- ெசயல் ப.பவர். பல சமயங் களிnம் தாங் கள் மற் றவர்கள்
ெகாண்.ள் ளைவYைன தனதாக்Kக்ெகாள் ]ம் 3?ப்பத்9ைன ெகாண்B?ப்பவர் ‐ ஆனால் இ-ேபான்\
நடக்ைகYல் ேநர்மைறயான எண்ணங் களிைன3ட Rழான எண்ணங் களிைனேய ெகாள் பவர். தாங் கள்
மன்னித்-3.xர்கள் , ஆனால் மறந்-3.வ9ல் ைல. தாங் கள் வ^ந்- தாக்"பவர், ஆக்KரUக்"ம் "ணம்
ெகாண்டவர்.
ெவளிப்பைடயாக ெசயல் 2ரிவதன் d- தாங் கள் தயக்கம் ெகாள் பவர், மற் \ம் இ-ேபான்\ நடந்-ெகாள் ள ேவண்Bய
கட்டாயம் , Eழ் நிைல ஏற் பBன், தாங் கள் தாக்"தnக்"ண்டா"ம் நிைல மற் \ம் கவைலYைன உ?வாக்"ம்
சந்தர்பங் க]க்Kைடேய காணப்ப.xர்கள் . You could be a shy person.
ெபா?ப்2கள் பல தாங் கள் ெகாண்B?ந்தால் , உங் கள் d- அைவ ெகா.ைமயான, தாங் க இயலாத 3ைள[கைள
ஏற் ப.த்-ம் . உங் க]ைடய வ^ைமYன் நிைல "ைறபா.க]க்"ட்பட்டெவான்றா"ம் ‐ இதனால் Fல சமயங் களில்
உட்க?த்- ெகாள் ]ம் மன9ன் அவFயத்9ைன நன்" உணர்ந்9.xர்கள் . தாங் கள் ஒ? சரிவர ெசயல் 2ரியாத pரங் K
ேபான்றவர் ‐ ஒ? சண்ைடYைன ஆரம் %த்- ைவக்கக் காத்-க்ெகாண்B?ப்பவர்.
3ேவகUல் லா-, Wன்%ன் பாரா-, Fந்9க்கா- ெசயல் 2ரிOம் அர்த்தமற் ற காரியங் கள் , ெசயல் கள் மற் \ம்
மானக்ேகBைன உ?வாக்"ம் ெசயல் பா.கள் , நன்ைம பயக்கா- என்பதைன ஏற் \க்ெகாள் வ-,
அ#ந்-ெசயல் ப.வ-, உங் க]க்" Uக[ம் நன்\. ெவளித்ேதாற் றம் , ெவளிப்ப.த்-ம் நிைலYைன வ;காட்B
நடத்9ச்ெசல் nம் , ேமலா9காரம் ெகாண். அமர்ந்-ள் ள நபர்க]டன், தாங் கள் ஆக்கப்kர்வமான WைறYல்
ஒத்-ைழக்"ம் பாணிYைனக் ெகாண். ெசயல் 2ரிந்9ட தாங் கள் கற் \க்ெகாள் ]தல் ேவண்.ம்
தாங் கள் இயற் க்ைகயாகேவ ஆனந்தம் , சந்ேதாஷம் Uக்கவர். உங் கள் வாழ் க்ைகYன் ெதாடக்கத்9ல் தாங் கள்
சந்ேதாஷம் ெகாள் ளாம^?க்கக்e.ம் , ஆனால் உங் கள் வாழ் க்ைகYன் %ற் ப"9 மKழ் சF
் Oட`ம் , வ^ைம
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ெகாண்.ம் 3ளங் "ம் .

உங் கள் WB கா3 (அ) பbப்2 நிறத்9ைன ெகாண்B?க்க சாத்9யங் க]ண்.. உங் கள் WBயான- இளம்
ெபான்னிறத்9ைனக் ெகாண்B?க்க சாத்9யங் க]ண்.. உங் க]ைடய ேமனி சற் ேற ெசந்நிறமான சாயைலக்
ெகாண்B?க்கலாம் . உங் க]ைடய ேமனிYன் நிறம் மங் கலான, ெவ]த்த சாயைலக் ெகாண்B?க்கலாம் .
உங் க]ைடய ேமனி க?நிறங் ெகாண்ட, க?ைமயான நிறத்9ைன ேபான்ற வண்ணத்9ைன ெகாண்ட-.
கவரக்eBய, ஈர்க்Kன்ற கண்களிைன தாங் கள் ெகாண்B?ப்பவர். உங் க்ள் Wகம் Fல தbம் 2கள் (அ) ஏேதாெவா?
"#Yைன ெகாண்B?க்கலாம் . உங் கள் ெகண்ைடக்கால் ப"9கள் நல் ல வளர்ச்FYைன ெகாண்B?க்ப்பைவ.
தாங் கள் கவர்ச்FUக்க, மKழ் சF
் யளிக்Kன்ற ேதாற் றத்9ைன ெகாண்B?ப்பவர்.
தாங் கள் ேதான்#ய ".ம் பத்9ைன3ட, ேமலான, ெசயற் ைகப் பண்2கள் நிைறந்த ".ம் பத்9ல் ேதான்#யவர்
ேபான்\ காட்Fயளித்9.xர்கள் .
தாங் கள் நாவன்ைம, ேபச்Xத்9றன் Uக்கவர். தாங் கள் இனிைம Uக்கவர். தாங் கள் கள் ளம் கபடமற் \ ேபXபவர்
மற் \ம் ஒ? மனிதன் (அ) ெபா?]ைடய Fறப்2 மற் \ம் "ைறYைன தரம் %ரித்ெத.ப்ப9ல் வல் லைம ெபற் #?ப்பவர்.

தாங் கள் ஓரள3ல் 3வாதம் 2ரிபவர் மற் \ம் இ-ேபான்\ ஈ.பட்B?க்ைகYல் பல சமயங் களிnம் தாங் கேள
மற் றவர்களின் d- ெவற் # ெகாள் xர்கள் . தாங் கள் ெகாண்.ள் ள ஆழமான உ\9யான நம் %க்ைகYைன
ெவளிப்ப.த்9னால் eட, அதைன ேகட்.க்ெகாண்B?ப்பவர்கைள காண்ப- அரிதானெவான்றாகேவ அைமயலாம் .
சjகத்9னர் எவ் வா\ வாழ் க்ைகYைன வாழ் ந்9டேவண்.ெம`ம் ேநாக்கத்ேதா., தாங் கள் பலதரப்பட்ட
தைலப்2கைளப் பற் # ெசாற் ெபா;வாற் \xர்கள் .
உங் கள- மன9ல் ேதான்\ம் எண்ணங் களிைன தாங் கள் ெவளிப்பைடயாக ேபXவெதன்ப- Uக[ம்
கBனமானெவான்றாகேவY?க்கலாம் ‐ இ-ேபான்\ தாங் கள் 2ரிைகYல் மற் றவர்கள் உங் கைள தவறாக
2ரிந்-ெகாள் வார்கள் எ`ம் ஐய் யமான- உங் கள- மன9ல் தாங் கள் ெகாண்டவராகேவY?க்கலாம் .
உங் கள- ேபச்Fன் பாணியான- க.ைமயான, கவர்ச்Fயற் ற தன்ைமYைன ெகாண்டெவான்றாகேவY?க்கலாம் .
தாங் கள் நாவடக்கம் ெகாள் ளாத காரணத்9னால் , மன9ல் நிைனத்ைத அப்பBேய உள#க்ெகாட்B3.ம் பழக்கம்
உங் களிடம் அைமந்9?க்"ம் .
தாங் கள் எைதபற் #ேய`ம் அ%ப்%ராயத்9ைன e\ம் ேபா-, அைனத்- காலங் களிnம் வாய் ைமYைன ெகாண்.
ேபFட கவனம் ெசnத்-தல் அவFயமாKன்ற-.

ெசயலாட்Fத் ெதாடர்2ள் ள, ெசயலாற் \ம் அ9காரம் , ஆற் றல் ஆKயைவYைன அைமயப்ெபற் \ள் ள தாங் கள் ,
அரசாங் கத்9ன் நடத்ைத மற் \ம் க?த்9ைன மன9ல் ெகாண்B?ப்பவர் ‐ இத்தைகய க?த்-க்கள் ெபா-வாக
அவர்க]க்" சாதகமற் ற வைகYேலேய அைமந்9?க்கலாம் .
தாங் கள் உ\9Uக்க ெநஞ் Fைன, மன9ைன ெகாண்B?ப்பவர். உங் கள் மன- Uக[ம் Zட்பமான- ஆனால் U"ந்த
ெதாந்தர[கள் நிைறந்தெவான்றா"ம் . தாங் கள் உள் ளஞ் சார்ந்த,ஆண்Uக நிைல ெகாண்B?ப்பவர். உங் கள் Fந்ைத
ெகாண்.ள் ள "ணா9சயங் கள் : ெதளி[, Zண்ண#[,பா"பா. 2ரிந்9.ம் "ணம் , 2லனாய் [ 2ரிOம் "ணம் , 2லன்
அ#Kற, 2ல`ணர்[க்"ரிய- மற் \ம் ேவகமாக[ம் , X\X\ப்2ட`ம் ெசயல் ப.வ-. உங் கள் இலட்Fயத்9ன்
நிைறேவற் றத்9ைனெயாட்B உங் கள் மன- 9ைசெகாண்B?க்"ம் . தாங் கள் தற் ேபா- (அ) ைகYல்
எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள ெசயல் (அ) பணிYன் d- மன9ைன Wb அள3ல் அைனத்- ேநரத்9nம் %ரேயாகம்
2ரிந்9.xர்கள் .
தாங் கள் கற் பைனத் 9றன் ெகாண்டவர். நிைலத்9?க்கா- எனத் ெதரிந்9?ந்-ம் eட, உங் கள் மனஉற[WைறYைன ஏற் ப.த்9க் ெகாள் ]ம் Wயற் FYல் ஈ.ப.ம் , ஆயத்தமாகY?க்"ம் .

உங் கள- கற் பைன சக்9 ஓரள[ "\Kய மனப்பானைமYைன தb3ேய அைமந்9?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன.
Fல ேவைளகளில் தாங் கள் அ9கமானள3ல் அைமந்-ள் ள ஆர்வம் , உற் சாகம் மற் \ம் ைதரியம் ெகாண்.ள் ள
நிைலகளிைன அ`பவம் ெகாள் xர்கள் . தாங் கள் கட[ள் பற் \ள் ள, ேநர்ைமயான ஆன்மா3ைன ெகாண்.ள் ளவர்.
மைறந்-Kடக்"ம் 2ரியாத 29ர்களிைன ஆரய் ந்-, அவற் ைறப் பற் #ய ெசய் 9களிைன ெவளிY.வதன் jலமாக
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தாங் க்ள் மKழ் சF
் Yைன நாட வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் உணர்ச்FUக்கவர் மற் \ம் உங் கள் ந.நிைலதனி^?ந்எளிதாக இடமாற் றமைடந்9.xர்கள் . இயnல", %ரபஞ் சம் , அண்டம் ஆKயைவOடன் தாங் கள் எளி9ல் எண்ணம்
ெகாள் ளக்eBயவர்; ஆY`ம் இ-ேபான்\ மற் றவர்கள் உணர்வ9ல் ைல என்பேத அ9ர்ச்Fக்"ரிய 3ஷயமா"ம் .
Fல சம் மந்தங் கள் உங் க]க்" "ழப்பத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் . உள் ]ணர்[ மற் \ம் Wற் \ம் உணராத
மனநிைலYைனப் ெபா?த்தவைரYல் , தாங் கள் ேதால் 3Yைன அைடந்-க்ெகாண்B?க்Kன்®ர்கள் எ`ம் எண்ணம்
ேதான்றக்e.ம் ‐ இ-ேபான்ற எண்ணம் உங் கள- தன்நம் %க்ைகYைன பா9ப்2க்"ள் ளாக்"ம் .
உங் கள- உணர்ச்F வயப்பட்ட நிைலகள் Uக[ம் ஆழமானைவயாக நிைலெகாண்B?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன ‐
இதனால் "ழப்பம் மற் \ம் ெகாந்தளிப்2 நிைறந்த காலகட்டங் கைள தாங் கள் சந்9க்க ேநரிடலாம் . Fல சமயம்
தாங் க்ள் ெகாண்.ள் ள எ9ர்பார்ப்2கள் மற் \ம் நம் %க்ைககள் அ;ந்-3ட்ட-ேபான்ற எண்ணம் ேதான்றக்e.ம் ‐
இதனால் தாங் கள் ெப?த்த மனவ?த்தம் ெகாண்.ள் ள மற் \ம் நிம் ம9 "ைலந்த காலத்9ைன அ`பவம்
ெகாள் ளலாம் . ஆY`ம் இக்காலகட்டத்9ைன தாங் கள் கடந்த%ற", 29யெதா? oபத்9ல் , உங் கள- உண்ைமயான
இயல் 2க்ேகற் றவா\ அைமந்-ள் ளெவா? மனிதனாக dண்.ம் ெவளிOலகத்9ைன சந்9த்9.xர்கள் .
Uைகப்ப.த்9க் e\தல் மற் \ம் அள3ைனக் கடந்த WைறYல் நாடகமா.தல் ஆKய இ? நிைலகைளOம் த3ர்த்3.வெதன்ப- உங் க]க்" நலம் பயக்கவல் ல- என்பதைன தாங் கள் உணர்ந்9ட வாய் ப்2க]ள் ளன. Fல ேநரங் கள்
தாங் கள் ேதக்க நிைலYல் Fக்Kக்ெகாண்B?ப்pர்கள் .
Rழ் ேநாக்K ெசல் nம் X?ள் வBவத்9ல் அைமந்-ள் ள நிைலYல் தாங் கள் Fக்க்த் த3க்க வாய் ப்2க]ள் ளன.
உணர்ச்Fக]டன் தாங் க்ள் ஒேர ”ராக நகர்ந்-ெகாண்B?ப்%ன், அ;3ைன ஏற் ப.த்-ம் 3தத்9ல் அைமந்-ள் ள
நிைலகள் உ?வா"ம் .
தாங் கள் eர்ம9Oள் ளவர் மற் \ம் அ9கமானள3ல் இலக்Kய 2லைம வாய் ந்தவரல் ல, மனித இன நலபற் #ைன
"#ப்பாக ெகாண்B?ப்பவ?மல் ல.
தாங் கள் ேகள் 3 ஞானம் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் வாழ் க்ைகYன் இரகFயத்9ைன அ#ந்9.மள3ல் உங் களஅ#[த்9றன் அைமந்9?க்"ம் .
உங் களிடம் கடந்த ஜன்மங் களில் அைமந்9?ந்த ஆழ் ம் ெகாண்.ள் ள அ#[க்eர்ைமYன் நிைல காணப்ப.ம் .
உங் கள- நீ 9வழங் "ம் மற் \ம் ப"த்த#Oம் இயல் 2 Zண்fணர்[டன் அைமந்9?க்"ம் . ஒbங் " Wைற, தவறான
Wைற சார்ந்த ெசயல் Wைறகள் பற் #ய தகவ^ைன தாங் கள் நன்றாக அ#ந்தவர் ‐ ஆY`ம் தாங் கள்
ெதரிந்-ெகாண்B?க்"ம் 3ஷயங் களிைன மன9ல் ெகாண்— அைனத்- காலங் களிnம் தாங் கள்
நடவBக்ைகெய.த்-க்ெகாள் வ9ல் ைல. அண்டம் , %ரபஞ் சம சார்ந்தெவா? தத்-வத்9ைன தாங் கள் ெகாண்டவர் ‐
இதைன ைகவசம் ைவத்-க்ெகாண். நடப்பைவக]க்ெகல் லாம் ஓர் கணக்" 2ரிந்9ட Wயற் Fகள்
ேமற் ெகாள் ளப்ப.ம் .
தாங் கள் %ன்பற் #வ?Kன்ற கல் 3 பYnம் நிைலயான- ஆழ் ந்த மனKளர்ச்FYைன உண்டாக்"Kன்ற அள3ல்
அைமந்9?க்"ம் . கல் 3 மற் \ம் எவ் 3தத்9ல் இக்கல் 3Yைன கல் 3Yைன கற் "ம் Wைறயான- அைமந்9?ப்%`ம் ,
அந்நிைலயான- உங் க]க்" நன்ைமYைன மட்.ேம பயக்"ம் கல் 3 கற் ப- மற் \ம் பYற் F எ.த்-க்ெகாள் வஆKய இவ் 3ரண். நிைலகளின் d-ம் தாங் கள் ெசல[ 2ரிந்9.ம் பணமான- நல் ல பலைன %ன்னர் ெகா.க்க
வல் ல-.

தாங் கள் Wக்Kயவத்-ம் வாய் ந்த -ைறகள் எனக் க?த்9ல் ெகாள் பைவYன் d- நீ ண்ட ஆராய் ச்FYைன
2ரிந்9.xர்கள் .
கல் 3 பYnம் ேபா- Fல இைடேவைளகள் ஏற் பட்டேபா-ம் , தாங் கள் கல் 3 கற் பதன் d- ஆர்வம் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
கல் 3Yன் d- தாங் கள் பற் #ைனக் ெகாண்B?ப்பவர்; ஆY`ம் Wைறசார்ந்த வைகYல் கல் 3 கற் "ம் நிைலOடன்
தாங் கள் Fல ெதாந்தர[கைள காண வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் சட்டம் பற் #ய அ#வாற் ற^ைன நன்றாகக் ெகாண்B?ப்பவர். நீ 9மன்ற வழக்"கள் அல் ல- ஒப்பந்தம்
சம் மந்தமான ேபச்Xவார்த்ைதகளில் தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன. மைறWகம் வாய் ந்தவ
அ#வாற் ற^ைன பற் # ஆராய தாங் கள் ஆர்வம் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
கல் 3 கற் "ம் ேபா- தாங் கள் மKழ் சF
் யைடந்9.xர்கள் . தாங் கள் ேத.ம் 3ைடகளிைன அ#ந்9ட எவ் 3தமான
Wயற் FYைனOம் தாங் கள் எ.க்காமல் 3.வ9ல் ைல.

ேவகம் ெகாண்.ள் ள ெசயல் பாட்.த்9றன் ெகாண். தாங் கள் ெசயல் கைள 2ரிந்9.பவர். தாங் கள் ெகாண்.ள் ள
சK9Yன் வாYலாக இலட்Fயங் கள் , "#க்ேகாளிைன எட்.மள3ல் ெசயற் #றன் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
உங் களிடம் அற் 2தமான வைகYல் அைமந்-ள் ள கலந்- ேபXதல் , அ#[ைர அளிக்"ம் 9றைமகள்
அைமந்9?க்கக்e.ம் . மற் றவர்கைள ைகயா]வ9ல் தாங் கள் Uக[ம் 9றைம வாய் ந்தவர். ெவவ் ேவ\
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3தம் ெகாண்டவர்களாக[ம் , தாங் கள் மன9ல் ெகாண்.ள் ள நம் %க்ைகக]க்" எ9ரான ெகாள் ைகYைன
ெகாண்.ள் ேளாராக இ?ந்தேபா-ம் , தாங் கள் அைனத்- ரக மக்கேளா.ம் Uக[ம் எளிதான WைறYல்
கலந்-க்ெகாள் ளக்eBயவர். தைலைம நிைல வKக்"ம் இயல் 2 உங் களிடம் இயற் க்ைகயாகேவ அைமந்9?க்"ம் .
மற் றவர்கள் ெகாண்.ள் ள ேதைவகளிைனக் ெகாண். அவர்கைள இணங் கச் ெசய் 9.xர்கள் , மற் \ம் அவர்க]க்"
ெசாந்தமான, 2ரிந்-ெகாள் ]ம் மனப்பான்ைமYைனOம் தாங் கள் ெகாண்B?ப்pர்கள் . உங் களால் ‐ெசய் -‐WBக்"ம்
ேபான்ற 9றைன தாங் கள் ெகாண்B?ப்ப-, மற் றவர்க]க்" ெதரிந்தெவா? 3ஷயமாகேவY?க்"ம் .
தாங் கள் த"9வாய் ந்தள3ல் ஏற் பா.ச்ய்9.ம் 9றம் ெகாண்டவர் மற் \ம் நி?வாகம் 2ரிபவர். வாய் 2களிைன தக்க
ேநரத்9ல் இ?கரம் ெகாண். பற் \ம் ஆற் றல் உங் களிடம் அைமந்9?க்"ம் . இ-ேபான்\ 2ரிந்9.ம் ேபா-, அங் "
சராசரியாக 3ைளந்9?க்கக்eBய பலைன3ட அ9கமான, 3ரிவைடந்தள3ல் அ`eலம் ஏற் ப்ட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் ெகாண்.ள் ள சWதாயம் சார்ந்த 9றைமகள் நன்றான Wைறெகாண். அைமந்9?க்"ம் .
கணித3யல் சார்ந்த Zட்பமான அ#[த்9றன் வாYலாக தாங் கள் அ#3யல் மற் \ம் ெதா;ல் Zட்பம் சார்ந்த
Wைறகளில் ெவற் # ெகாள் xர்கள் . நிைலகள் உ?வா"ம் காரணத்9ைன கண்ட#Oம் 3தத்9ல் தாங் கள் ஆழமான
வைகYல் ஊ.?[ம் 9றன் ெகாண்Bவர். தாங் கள் கணினிYைனப் பற் #ய கல் 3 கற் றவர் மற் \ம் Fல Fக்கலான,
2ரிந்-ெகாள் ள கBனமாக 3ளங் K.ம் ெதா;ல் Zட்பங் களில் தனித்-ைறப் பYற் FYைனப் ெபற் #?ப்பவர்.
இரசாயனம் மற் \ம் ெவBம?ந்- மற் \ம் 3Fத்9ரமான வைகYல் அைமந்-ள் ள தைரவ; ைகப்ேபாராட்டம் :
இம் jன்#nம் தாங் கள் வல் nனராக 3ளங் Kட வாய் ப்2க]ள் ளன.
வளர்ச்FYைன உண்டாக்"ம் 9றைம உங் களிடம் அைமந்9?க்"ம் மற் \ம் லாபங் களிைன உயர்வான வைகYல்
அைமந்9டச்ெசய் 9.ம் 9ற`ம் அைமந்9?க்"ம் . "ணப்ப.த்-தல் மற் \ம் ேநாவகற் \தல் ஆKயைவ சார்ந்த
9றைமகள் உங் களிடம் காணப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் ெதா;ல் ரீ9யாக ம?த்-வராக இ?க்காத
ேபா9nம் eட, உங் களிடWம் , மற் றவர்களிடWம் அைமந்-ள் ள ேநாய் கைள அகற் #, "ணப்ப.த்-ம் இயல் %ைன
தாங் கள் ெகாண்B?ப்பவர். உள் மன9ல் , கண்fக்" 2லபடாத வைகYல் அைமந்-ள் ள மன9ன் ஆழத்9`ள்
தாங் கள் Zைழந்9.ம் இயல் %ைன உைடயவர் மற் \ம் ஒ? மனிதனின் மனப்ேபாக்Kைன நன்றாக கண்ட#Oம்
9றைன தாங் கள் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
சரிசம நிைலெகாண்.ள் ள உற[Wைறகைள தாங் கள் உ?வாக்க இயலாதவர். தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகளில் ெவற் #யைடந்9ட Fல அ`eலமான ெதாடர்2கள் ேதைவப்படலாம் . இ-ேபான்ற நிைலகைள
உ?வாக்Kக்ெகாள் வெதன்ப- உங் க]க்"ம் Uக[ம் கBனமான ெசயலாகேவ 3ளங் "ம் ெசயல் நயம் ,
தந்9ரம் ெகாண்ட அf"Wைற ஆKயைவ உங் களிடம் வ^ைமYழந்த WைறYல் காணப்ப.ம் . ெபா\ப்2ணர்3ைன
எ.த்-ெகாள் வ9ல் தாங் கள் தாமதம் நிகழ் தலாம் ‐ ஆY`ம் இ-ேபான\ எ.த்-க்ெகாண்ட %ற"ம் eட தாங் கள்
ஏற் ப.த்-ம் 3ைள3ன் ஆற் றல் வ^ைமயற் \ம் , Fத#ப்ேபான- ேபான்\ம் அைமந்9?க்க வாய் ப்ப்2க]ள் ளன.
ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ம் ேபா- தாங் கள் கBனமான நிைலYைன
எ9ர்ெகாள் ள ேநரிடலாம் . இவ் [லகம் சார்ந்த 3?ப்பங் கைள நிைறேவற் #க்ெகாள் ]ம் வைகYல் உங் கள- "3யம்
மற் \ம் 9ைசYைன சரியான WைறYல் ெசnத்-வெதன்ப- தங் க]க்" U"ந்த சவால் கள் நிைறந்தெவா?
பணியாகேவ அைமந்9.ம் . தாங் கள் 9றைமவாய் ந்தெவா? ெதா;லாளி / ைகத்ேதர்ந்த ைகத்ெதா;ல் பைடப்பாளர்
ஆY`ம் தாங் கள் Eதாட்டம் / இடர் ெபா?ந்9ய Wயற் FYல் ஈ.ப.வதன் காரணத்9னால் நீ ங் கள் ெகாண்.ள் ள
"3யத9ைன -ைலத்-3.Kன்றார்கள் (இலக்Kைன -ைலத்-3.பவர்).
வ^ைம, ஆற் றல் மற் \ம் ேவைலத்9றம் , சக்9, அ9காரம் மற் \ம் உயர்வான வைகYல் அைமந்-ள் ள 9றைமகள்
ஆKய அைனத்- நிைலகளிைனOம் ைகவசம் உபேயாகம் 2ரிந்9ட ேசUத்- ைவத்த-ேபான்\ ெகாண்B?ப்pர்கள் .
தங் கள் கைலத்9றன் வாய் ந்த 9றைமகளிைன ெகாண்B?ப்பவர்.
உங் கள- மன9ன் வ^ைம மற் \ம் ைதரியமாKயைவ Uக[ம் அ?ைமயாக அைமந்9?ப்பைவயா"ம் . Fக்கலான,
ெதாந்தர[கள் நிைறந்த நிைலகளில் தாங் கள் Fந்தைன 2ரிந்- ெவளிவ?ம் தன்ைமYைன உங் கள- மனெகாண்B?க்"ம் .
தாங் கள் கற் பைனத் 9றன்பைடத்தவர், கைலOணர்[ Uக்கவர் மற் \ம் அ9கமானள3ல் ஆக்கப்kர்வமான சக்9Yைன
ெகாண்B?ப்பவர். Wகர்[ணர்3ன் நிைல உங் களிடம் eர்Wைனப்2 ெகாண்டதாகY?க்"ம் .
தாங் கள் வ^ைமவாய் ந்தவர்.

நீ ர் சார்ந்த 3ைளயாட்.கள் , கடற் பயணங் கள் , கப்பற் பயணம் சார்ந்தைவYன் d- தாங் கள் 3?ப்பம் ெகாண்B?க்க
வாய் ப்2க]ள் ளன.

மற் றவர்க]டன் தாங் கள் ெவளிப்ப.த்- நடத்ைதYல் ேநர்மைறயான ஆைசகள் மற் \ம் ஆேராக்Kயமான
ேபாக்Kைன ெகாண்B?ப்pர்கள் . தாங் கள் Wைறசார்ந்த, நைடWைறக்" ஒத்-வ?ம் 3தத்9ல் அைமந்-ள் ள
பாணிYைன ெகாண்B?ப்பவர். "b ஒன்#ன் உ#ப்%னராகY?ப்%ன், அங் " தாங் கள் Uக நன்றாக
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ெசயல் 2ரிந்9.xர்கள் .

தாங் கள் ெகாண்.ள் ள நன்நடத்ைதயான- %ரபலம் ெபற் றெவான்றாகேவY?க்"ம் . மற் றவர்களின் மன9ல்
ேதான்\ம் ஆைசகள் நிைறேவ\ம் பBயாக தாங் கள் அவர்க]க்" உத3 2ரிந்-ம் , ஊக்"3க்"ம் வைகYல் ெசயல்
2ரிKன்ற காரணத்9னால் ‐ உங் கள- மன9னிnள் ள ஆைசகளின் நிைறவேவற் றத்9ைன தாங் கள் காண
வாய் ப்2க]ள் ளன. சWதாய நலனில் தங் கைள அற் பணித்-3.xர்கள் . தாங் கள் வாய் ைமெகாண். வாழ் பவர்
மற் \ம் இச்சWதாயத்9ன் d- தாக்கத்9ைன உண்டாக்கக்eBய நிகழ் [களின் d- ஆர்வம் ெகாண்B?ப்pர்கள் .
தங் கள் கடைமகைள ெசய் - WBத்9.ம் உணர்3ன் d- தாங் கள் U"9யான பற் #ைன ெகாண்B?க்க
வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் உற் \க் ேகட்ப9ல் eர்ைமயானவர்.
தாஙகள் தற் ெச?க்", ேபா^த்தற் ெப?ைம ெகாள் பவராக[ம் , ெபாய் ைமYைன உபேயாகம்
2ரிபவராக[U?க்கலாம் . தாங் கள் வKத்9.ம் நிைலகளில் தாங் கள் Uக[ம் அbத்தமான 3தம் ெகாண்.
ஒட்Bக்ெகாள் ]ம் இயல் 2ைடயவர். மற் றவர்களிடத்9ல் தாங் கள் க?ைண ெகாள் ளாதவர். தாங் கள் ெகாண்.ள் ள
அ9ர்ஷ்டத்9ைன3ட "ைறவாகேவ ெகாண். காணப்ப.ேவார்க்" உத3கள் 2ரிந்9.வ9nம் தாங் கள் கஞ் சத்தனம்
ெபா?ந்9யெவா?வராக காட்Fயளித்9.xர்கள் . தாங் கள் 9றைமYைன ைகயாண்., மாற் # ேமாசB
2ரிந்9.பவராக மா#3டக்e.ம் மற் \ம் தாங் கள் ெகாண்.ள் ள ெசல் வாக்Kைன தவறான பாைதYல் ெசல் nம்
"\Kய ேநாக்கத்-டன் 3ளங் K.ம் 3ைள[க]க்காக பயன்ப.த்தக்e.ம் .
ேகாபம் மற் \ம் எரிச்சல் ெகாள் ]ம் நிைலகள் Uக[ம் =3ரம் ெகாண். உங் களிடம் அைமந்9?க்க
வாய் ப்2க]ள் ளன. இ-ேபான்ற ேநரங் களில் , தாங் கள் ெகாண்.ள் ள அன்2 நிைலகைள eட ேகாபமானமைறத்-3டக்e.ம் மற் \ம் உங் களிடம் U"ந்த நட்2ெகாண்.ள் ள நண்பர்கேளா. தாங் கள் இ-ேபான்ற சம் யத்9ல்
பைகைம உணர்3ைன வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ள் ளன. மற் றவர்க]க்" ஏற் ப.ம் -ரா9ர்ஷ்டங் களினாnம்
தாங் கள் பயனைடந்9.xர்கள் . தாங் கள் 2ரிந்9.ம் ெசயல் களில் அைமந்-ள் ள ேநர்ைம அல் ல- வாய் ைமயான- Fல
சமயம் ேகளி3க்"ட்பட்டதாக மா#ட வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் ேகா\ம் WB[க]க்காக எைத ெசய் தாnம் த"ம்
எ`ம் எண்ணத்9ைன தாங் கள் ெகாண்B?ப்பவர் ‐ ஆைகயால் 3Xவாசம் நிைறந்த பணியாட்கள் அல் லஆதரவாளர்கைள தாங் கள் ப^ ெகா.த்-3.xர்கள் . தாங் கள் ெகாண்.ள் ள ெபா?த்தமற் ற, ஒவ் வாத நடத்ைதYன்
காரணமாக மானத்ைத இழக்கேநரிடலாம் அல் ல- இ;[ப.த்தப.ம் நிைல ஏற் படக்e.ம் .

பBத்தவர்கள் , 2லைமெபற் றவர்கள் மற் \ம் பக்9மார்கத்9ல் உயர்வாக 9கழ் பவர் ஆKேயாரின் சகவாசத்9ைன
தாங் கள் 3?ப்பWடன் ஏற் \க்ெகாள் xர்கள் .
அைனத்- 3தமான 3ஷயங் களின் dதான ெசய் 9களின் d-ம் தாங் கள் ஆழ் ந்த 3?ப்பம் ெகாண்டவர் ‐ "#ப்பாக
பழம் ெப?ம் ஆண்Uக அல் ல- வரலாற் \ வைகYல் அைமந்9.ம் ஞானம் அல் ல- அ#[த்9றைம எனக்
ெகாள் ளலாம் . அ#வாற் றல் சார்ந்த வைகYல் அைமந்9.ம் கலந்-ைரயாடல் களின் d- தாங் கள் அ9கமான ஆர்வம்
ெகாண்B?ப்பவர்.
உங் களிடம் அைமந்-ள் ள ேவ\ ஆர்வங் கள் எனில் , அைவ: 2த்தகங் கள் , ஊடகம் , எbத்-க்கைல மற் \ம்
2த்தகங் களின் ெவளிY.தல் எனக் ெகாள் ளலாம் . தாங் கள் பண்Bய காலத்- நாகரிகம் , பண்பா. ஆKயைவYன்
d- ஆராய் ச்F 2ரிந்9ட 3?ப்பWள் ளவர். தாங் கள் சWத்9ரத்9ன் பக்கத்9ல் வாழ் ந்9ட ஆைச ெகாள் xர்கள் . dன்கள்
அல் ல- dன்%Bப்2 ஆKய இரண்Bல் ஒன்#ன் d- தாங் கள் 3?ப்பம் ெகாண்B?ப்பவர். சட்டத்9ன் d- தாங் கள்
ஆர்வம் ெகாண்B?ப்பவர் ‐ ஏேனனில் அதன் வாYலாகத் தான், அதன் பBயாகத்தான், மற் றவர்கள் என்ன 2ரியலாம் ,
எைத 2ரியக்eடா- என்பைவ நிற் னயம் ெசய் யப்ப.Kன்றன. உங் கைள ஈர்க்கவல் ல இடங் கெளனில் , அைவ: ஆள்
நடமாட்டமற் ற இடங் கள் , ம?த்-வமைனகள் , Fைறச்சாைலகள் , %ரார்த்தைனக்"ரிய தனிைம ெகாண்.ள் ள
இடங் கள் , ஆFரமங் கள் , Wன்%ன் அ#யாத இடங் கள் அல் ல- rர ேதசமாக அைமந்9.ம் அயல் நா.கள் ஆKயைவ.
பலதரப்பட்ட , ெவவ் ேவறான 3தம் ெகாண். அைமந்9.ம் பண்பா. மற் \ம் அன்னிய நாட்Bன் பாரம் பரியத்9ன் dதாங் கள் அள3லாத கவர்ச்FOள் ளெவான்றாகக் காண்பவர். அந்தரங் கமான, இரகFயமான, மைறெபா?ளான
3ஷயங் கள் d- அல் ல- 29ராக 3ளங் "ம் -ைறகளின் d- தாங் கள் ஆழ் ந்த அக்கைறYைன
ெகாண்டவராகY?க்"ம் வாய் ப்2கள் அ9கமாக உள் ளன. 29ய அ`பவங் க]க்"ம் , லாபமைடந்9.ம்
நிைலக]க்"ம் வ;வ"க்"ம் 3தமாக அைமந்9.ம் அைனத்- WைறகளிைனOம் தாங் கள் ேதBக்ெகாண்B?ப்பவர்.

-ணிகரச் ெசயல் , xரச் ெசயல் மற் \ம் 3ைளயாட். சம் மந்தமான ெசயற் பா.கள் U"ந்த ஊக்கம் மற் \ம்
உற் சாகத்-டன் %ன்ெதாடரப்ப.ம் . சjகத்9னரிைடேய தாங் கள் ெவளிப்பைடயாக ெசயற் பட 3?ப்பம்
ெகாள் ளாதவர் ‐ ஒ? WகjBYன் %ன்னேர ெசயற் ப.ம் எண்ணம் ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . ஆழ் ந்த மKழ் சF
் Yைன
த?ம் 3ஷயங் கள் , தாங் கள் தனிைமYல் இ?க்ைகYல் தான் நடப்பைவ. ஆன்Uகம் சம் மந்தமான Wன்ேனற் ற
நிைலYன்d- தாங் கள் ஆழ் ந்த அக்கைறYைன ெகாண்BவராகY?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன. அந்தரங் கமான,
மைறெபா?ளிைன ெகாண்.ள் ள தத்-வம் அல் ல- Fத்தாந்தம் சம் மந்தமானைவYைன மற் றவர்க]டன்
கலந்-ைரயா.ம் ேநரத்9ைன த3ர்த்- மற் ற காலங் களில் தாங் கள் தனித்ேத வாழேவண்.ெம`ம் ஆைசYைன
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மன9ல் ெகாண்B?ப்pர்கள் .

ேபாட்Bகள் எ-வாக இ?ப்%`ம் சரி, அைவ உங் க]ைடய மன9ல் ெதாந்தர3ைன ஏற் ப.த்-ம் . ெபா- மக்கள்
ெதாடர்%ைன க?த்9ல் எ.த்-க்ெகாள் ைகYல் , அதற் காக தாங் கள் எவ் 3தமானெவா? Wய#FYைன
எ.த்-க்ெகாளளேவா அல் ல- =3ரமாய் ெசயல் படேவா எண்ணம் ெகாள் ளாதவர். ேதால் 3யைடந்த, ெவற் #ெபறாத
Wயற் Fகளினால் தாங் கள் 2ரிந்9.ம் ெதா;ல் ெபா\த்தவைர தாங் கள் ேதால் 3 மனப்பான்ைம ெகாண்டவராக
மா#3ட வாய் ப்2க]ள் ளன. நீ ரான- உங் கள் d- அதன் 3ரிவைடOம் ஆற் ற^ைன %ரேயாகம் 2ரிவதன்
காரணமாக, தாங் கள் நீ ர் சார்ந்த ெசயல் களாKய நீ ச்சல் அBத்தல் மற் \ம் நீ ரா.தல் ேபான்றவற் ைற Fல
சமயங் களில் த3ர்த்- 3.xர்கள் .

3யா9களின் d- தாங் கள் ெவற் #Yைன ெகாள் xர்கள் . உங் கள் d- ேபா9ய கவனம் ெசnத்தாத காரணத்9னால் ,
தாங் கள் உடலளா3ய 3தம் சக்9யற் றவராக, சக்9Yைன இழந்தவராக மா#3.ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் 2ரிந்9.ம் பணி Uக[ம் அபாயம் நிைறந்தெவான்றாகY?க்கலாம் மற் \ம் அதன் காரணமாக உங் களஆேராக்Kயம் பா9க்கபடலாம் . உறக்கத்9ன் நிைல ெதாந்தர[க]க்"ட்பட்B?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன.
ஆேராக்க்யத்9ன் நிைல எளி9ல் "ன்#3.ம் ஒன்றாக அைமந்9டலாம் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[களினால்
ஆேராக்Kயம் ஆட்Bப்பைடக்கப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- இரத்த9ல் ஏேதாெவா? 3தமான 3யா9
இ?ப்பதைன காணக்e.ம் அல் ல- %றப்2\ப்2கள் சம் மந்தமான ஏேதாெவா? %ரச்சைனYைன தாங் கள்
ெகாண்B?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன. ஆசனவாய் ப"9Yல் எரிச்சல
் ் உண்டாக வாய் ப்2க]ள் ளன. வளர்ப்2 %ராணிகள்
ெகாண்.ெசல் nம் 2ல் n?3; ஒட்.ண்ணிகள் உங் களிடம் கவைலYைன ஏற் ப.த்த வல் லைவ. பற் கள் சம் மந்தமான
%ரச்சைனகைள தாங் கள் எ9ர்ெகாள் ள ேநரிடலாம் . உங் கள- பற் கள் கைறப்பBந்தைவயாகேவா அல் ல- நிறம்
மாற் றம் ெகாண்டைவயாகேவா அைமந்9ட வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- ச?மம் நிறங் ெகட, கைறப்பBந்-3ட
சாத்9யங் கள் உள் ளன. %றப்2\ப்2கள் , F\நீ ர் பாைத அல் ல- F\நீ ரகம் சம் மந்தமான Fல ெதாந்தர[கைள
தாங் கள் காண்பதற் " வாய் ப்2கள் எழக்e.ம் . "ளிர்ந்த நீ ரில் நீ ரா.வ- உங் க]க்" எbச்FTட்.Kன்ற,
வn¯ட்.Kன்ற வைகYல் அைமந்9.ம் .
ஆOட்காலம் பற் #ய ேகள் 3Yன் d- தாங் கள் ெபா-வாகேவ ஆர்வம் , அக்கைற ெகாண்B?ப்பவர்.
வாகனத்9ைன ஓட்Bச் ெசல் nம் ேபா- தாங் கள் அக்கைறேயா. ெசயல் ப.வ- அவFயமானெவான்றா"ம் .
ம-பானத்9ைன அ?ந்9ய%ன்னர், தாங் கள் வாகனம் ஓட்.வைத த3ர்த்-3டேவண்.ம் . ேபாைத ெபா?ட்களிைன
தவரான WைறYல் பயன்ப.த்-ம் அேத ேநரத்9ல் வாகனத்9ைன ஓட்Bச்ெசல் லவ- ஆKய இ? பணிகைளOம்
தாங் கள் ஒேர ேநரத்9ல் 2ரியக் eடா-.

உங் கள- தாயாரின் மன9ல் அணல் பறக்"ம் , ஆன்மா3ல் -ைண[ைடைம, க?ைணமறம் அைமந்9?க்"ம் .
"இந்நிைலYைன3ட ேமலானெவா? அன்2 நிைலYைன ெகாண்.வர[ம் "! என்பேத அவ?ைடய கட்டைளயாக
அைமந்9.ம் . இவர் eர்ைமயான பார்ைவ பைடத்தவர், அைனத்- ெபா?ட்கள் , நிைலகள் பற் # தன்`ைடய ெசாந்த
க?த்9ைன, ம9ப்pட்Bைனக் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் ெசயல் பா.களில் அவர் உச்சம் ெபற் \ 3ளங் "பவர்.
-ணிகரம் , ேபராவல் /இலட்Fயப் பாைத மற் \ம் Wரண்பாடாக ேயாFக்"ம் தன்ைம ஆKயைவ உங் கள- தாயாரின்
"#யான "ணங் களா"ம் . அவர் 9றைமசா^, Fல ேநரங் களில் அ9கமான ேவகம் ெகாண். பாய் ந்-ெசல் பவர்,
உஷ்ணம் நிைறந்த மனப்ேபாக்Kைன ெகாண்டவர் மற் \ம் அைனத்- காலங் களிnம் நகர்த்9க்ெகாண்ேடY?ப்பவர்.
மன9ைன ஒட்Bயெவான்றாகேவ அவர் மனப்ேபாக்" அைமந்9?க்"ம் , மற் \ம் அவர- க?த்-ப்பரிமாற் றங் கள்
அவர- ெதாடக்கங் களிைன ெசா.க்K3.வதா"ம் . தற் காப்%ல் அவர் வல் லவர் மற் \ம் Wைறயான
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 63

sample horoscope

ॐ

ெசயல் பா.களிைன பற் #ய அ#3த்9றனிைன அஞ் சத்தக்க அள3ல் ெகாண்டவர் ‐ ஆY`ம் அவர- ெதா;ல்
அல் ல- பணிகள் சம் மந்தமாக எ.த்-க்ெகாள் ]ம் Wயற் Fகேளா ‐ அைனவைரOம் 3யப்%ல் ஆழ் த்93.ம்
காரணங் கள் வ;யாக தைடYைன காfம் . இதனால் அவர் F#தள3ல் jட நம் %க்ைக ெகாண்டவராகY?க்கலாம்
அல் ல- அ#[க்" 2லப்படாத/எட்டாதைவப் பற் #ய ஆராய் ச்FYல் அவர் ஈ.படக்e.ம் . ெசயல் பாட்.த் 9றன்
ெகாண்ட மன9ைன ெகாண்.ள் ள அவர் இயந்9ரங் களின் உள் ெசயல் பா.களிைன பற் # அ#Oம் ஆவல்
ெகாண்டவர் மற் \ம் சWதாயத்9ன?க்" உத[ம் எளி9ல் ெசய் யக்eBய ெசயல் பா.களிைன கண்.%Bக்"ம் ஆவல்
ெகாண்டவர். அள3ல் Uக[ம் நன்றானைவ எனக்க?த்9ல் ெகாள் ளப்ப.ம் ெசயல் பா.களிைன வ^O\த்-ம்
அ#[ப்kர்வமான கட்டைளகைள உங் கள- தாயார் ெவளிப்ப.த்-பவர். அவர் இயற் க்ைகYேலேய பாடம்
ேபா9ப்பவர், அைமச்சராக[Uரிக்கலாம் . இதனால் ேபச்Fைன ேபணாதவர்களின் எ9ர்ப்2 உண்டாகலாம் ‐ இவர்கள்
ேபாதைனYைன 3?ம் பாதவர்கள் ‐ ஆY`ம் அவ?ைடய சரியான நிைலYைன அ#Oம் இவ?ைடய 9றன் dஉ\9யான நம் %க்ைகYைன ெகாண்.ள் ள இவர், இ-ேபான்ற எ9ர்ப்%னால் மனம் தளராதவர் மற் \ம் இவ?ைடய
நல் ல Wன்3ைனYன் பயனிைன உபேயாகம் 2ரிந்- மற் றவர்கைள Wன்ேனற் றம் காணச்ெசய் பவர். அவர்
ைகயா]ம் ேபாக்கான- அன்2ெகாண்.ம் , -ணிகரம் ெகாண்.ம் , WB3னில் தர்மத்9ைன சார்ந்தெவா?
3ைள3ைன உ?வாக்"ம் நிைலYைனெயாட்Bேய அைமவதா"ம் . அவர் தத்-வம் சார்ந்தவர், Uக[ம் ேநர்ைமயான,
ந.நிைலYைன சார்ந்த மன9ைன ெகாண்டவர். உயர்வான ஒbக்கWைற 39கைளOம் , நன்ம9ப்%ைன ேபfம்
ஆFரியர்கள் ("?) ஆKய நிைலகைளன் %ர9நி9யாக அவைர க?-வர். கல் 3யான- அவ?க்" Uக[ம் உத3
2ரிOம் ஒன்றாக அைமOம் ‐ ஏேனனில் அவ?ைடய அ#[த்9றன் Wb ேவகத்-டன் Wன்ேனற் றம் காfம் ஒன்றா"ம்
மற் \ம் அவர- %ன்மனதனான- அ#[த்9றன்/ஞானம் ெபற் #ட அைனத்- காலங் களிnம் தாகம்
ெகாண்B?க்"ம் ெவான்றாகேவ இ?க்"ம் உங் கள- தாயார் X\X\ப்பானவர், எbச்FUக்கவர் மற் \ம் எளி9ல்
வைளந்-ெநளிந்- நடக்"ம் 9றைமUக்கவர். Kேரக்க மாxரன் ஒBஸ்ஸ்Yைன ேபான்ேற உங் கள- தாயாரின்
வாழ் க்ைகOம் 29ய -ணிகரம் Uக்கச் ெசயல் கள் d-ம் , 29ய அ`பவங் களிைன ேதBOம் , இ-ேபான்ற
அ`பவங் களிைன ைகயாளத் ேதைவயா"ம் 29ய 9றைமகைளOம் ேதBக்ெகாண்.U?க்"ம் .
உங் கள- தாயார் மற் றவர்க]க்" ஆேலாசைன அளித்9ட ஆழ் ந்த 3?ப்பம் ெகாண்B?ப்பார்.
உண்ைம நிைலYைன அ#ந்9ட ஆர்வம் ெகாண்.ள் ள உங் கள- தாயார், அநேநரத்9ல் Uக[ம் எளிதாக
அைமந்9.ம் ப9ல் கைள நா.Kன்றவர் ‐ இ-ேபான்\ அவர் 2ரிந்9.ைகYல் , மற் றவர்க]ம் இவர்
எ.த்-க்ெகாள் ]ம் Wயற் Fக]க்" Wb ஒத்-ைழப்%ைன அளித்9ட இவர் நடவBக்ைகெய.ப்பார். உங் களதாயா?க்" இைளய %ராயத்9ல் மாரகம் ஏற் படலாம் , இல் லேயன் அவர் 3யா9கள் ெகாண்B?க்கலாம் (அல் ல-)
மனக்ேகாளா\கள் ெகாண்B?க்கலாம் . தாங் கள் உங் கள- தாயாரிடம் பக்9, 3Xவாசம் ெகாண்B?ப்பவர். உங் களதாயா?டன் தாங் கள் ெகாண்.ள் ள உற[WைறYன் jலமாக Fல இயல் 2 கடந்த மKழ் சF
் Yன்ைம நிைலகள்
காணப்ப.ம் . உங் கள- தாயாைர3ட். இைளய %ராயத்9ேலேய தாங் கள் 3ட். %ரிந்-ேபா"ம் நிைல ஏற் பட்லாம் .
உங் கள- தந்ைதயார் ெகாண்B?க்"ம் நம் %க்ைக ‐ அைனத்- 3ஷயங் க]ம் rய் ைமயான நிைலYைன எட்Bனால்
அல் ல- அைவகைள அளெவ.த்-, அள3ைன உ\9 ெசய் - ெகாள் வதன் jலமாக அைவகைள Wb நிைற[த்
தன்ைமYைனெயட்ட ைவத்-3டலாம் என்ப-தான்.. உலகம் நலம் ெபரெவண்.ெமன்பதற் காக, இவர் எண், எbத்மற் \ம் ேதைவயற் ற அற் ப 3ஷயங் களிைன ெபரிதாக்"தல் ஆKய நிைலகேளா. இவர் ெசயல் 2ரிபவர். மற் றவர்கள்
லாபம் ஈட்டச் ெசய் வதன் jலமாக இவர் லாபமைடந்9.பவர். ெபா?ட்களின் நிைலயான- அைவக]க்"#ய
Fறப்பான, சரியான நிைலYல் எப்பBY?க்கேவண்.ெமன்பதைன பற் #ய க?த்9ைனக் ெகாண்.ள் ள உங் களதந்ைதயார், எண்கைள சார்ந்9ட்ட ஒbங் "Wைற ேகார்ைவOட`ம் , நீ ளமான/"\கலான மன9ன் நிைலOட`ம் ,
ேநர்த்9யானெவா? தத்-வஞானிYக்"#ய Wன்ேநாக்" Fந்ைதOட`ம் மற் \ம் அவர்க]க்"#ய உலகத்9ைன
"ைறயற் ற நிைலYைனெயட்Bட Zட்பமான ேவைலபாட்Bைன 2ரிந்-ெகாண்B?ப்பவர். எ-ேபான்ற தன்ைமYைன
ெகாண்.ள் ள எ9ரியாகY?ப்%`ம் இவரிடம் , எ9ரிகள் வ?ம் Wன்னர் அ#ந்-க்ெகாண்B?க்கேவண்Bய
3ஷயங் களிைன அ#ந்-ெகாள் வ- நல் ல- என வ^O\த்-ம் நிைலYைன உ?வாக்"ம் ஆேலாசைன சக்9 மற் \ம்
Wைற சார்ந்த வாதங் கள் ஆKயைவYைன எளி9ல் 2ரியைவத்-3.வர் இவர், மற் \ம் இம் மா9ரியான எ9ரிகைள
X\X\ப்%ைனக் ெகாண். 3ஞ் Xம் தன்ைமYைன ெகாண்B?ப்பவர். அைனத்9ைனOம் ேபா9ய அள3ல்
ெகாண்.ள் ள இவர் அைனத்- 3ஷயங் களிnம் ெசாந்தமாக ஈ.ப.பவர். இவர் நலன் க?9ேய ெசயல் 2ரிOம்
ஆைசYைன இவர் ெகாண்B?க்கலாம் ஆY`ம் இவர- வாழ் வான- இரட்Bப்2 ெபா?ளிைன ெகாண்.ள் ள
ஒன்றாகY?க்"ம் காரணத்9னால் ஒேர சமயத்9ல் இ?தரப்பட்ட ெவவ் ேவறான பாத்9ரங் கைள ெசய் WBப்பவராக[ம் இவர் இ?க்கலாம் . உங் கள- தந்ைதயார் rய் ைமயான, Xத்தமான "ணத்9ைன ெகாண்.ள் ளவர்
மற் \ம் தன்ைன ேகார்ைவயானெவா? நிைலYல் ைவத்9?ப்பவர். நைகச்Xைவ, இைச மற் \ம் கானம் ேபான்ற
கைலத்-ைர சம் மந்தமானைவOடன் உங் கள- தந்ைதயார் நல் ல ெந?க்கம் , பழக்கம் ெகாண்B?ப்பவர்.
கணித3ய^ன் d- உங் கள- தந்ைதயார் ஆர்வம் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் 2ள் ளி3வரங் களின் d- அவர் நம் %க்ைக
ெகாண்B?ப்பார்.
உங் கள- தந்ைதயார் இயற் க்ைகயாகேவ கணக்K.ம் இயல் %ைனக் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் ப"த்தாய் Kறவர்.
தான் e\ம் ேபா- மற் றவர்கள- கவனம் தன் பக்கம் இ?ந்தாnம் சரி அல் ல- இ-ேபான்\ இல் லா3ட்டாnம் சரி,
உங் கள- தந்ைதயார் 3ரிவான WைறYல் 3ளக்Kக் e\ம் பழக்கத்9ைன ெகாண்B?ப்பவர். தான் ெகாள் ]ம்
உணர்[களிைன உங் கள- தந்ைதயார் ப"த்த#[க்" ஏற் றவா\ 3ளக்Kக் e\பவர். உங் கள- தந்ைதயார், தனஉட்2ரத்9ல் ெவவ் ேவறாக நிைலெகாண்ட உ?க்"ைலயா நிைலYைன கடந்- ெசன்\ெகாண்B?ப்பவர்; இ-ேபானற
நிைலயான- Fல ேநரங் களில் சKப்2 தன்ைம ெகாண்Bயங் "ம் ேதாரைணYல் Fல மாற் றங் களிைன, %ரச்சைனகைள
உ?வாக்"ம் .

ெதா;ல் ரீ9யான (அல் ல-) ேவ? காரணங் களினால் தாங் கள் உங் கள- தந்ைதயாரிைன3ட். %ரித்-ைவக்"ம் ‐
இ-ேபான்ற %ரி[கள் உங் கள- மன-க்" ஒவ் வாதெவான்றாகேவY?க்"ம் . உங் க]ைடய தந்ைதயாரின் ஆதர[
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உங் க]க்" Kட்டா- ேபாகலாம் ‐ இதற் கான காரணங் கள் உங் கைளOம் 3ஞ் Fயள3ைனக் ெகாண்.
அைமந்9?க்கலாம் .
உங் கள- "ழந்ைதப?வத்9ல் தாங் கள் ேநாய் , காய் ச்சல் க]க்"ட்பட்டவராக இ?ந்9ட வாய் 2க]ள் ளன. உங் கள"ழந்ைதப?வம் சந்ேதாஷம் நிைறந்தெவான்றாகேவY?ந்9?க்"ம் மற் \ம் உங் கள- ெபற் ேறார்கேளா. தாங் கள்
நல் லெதா? உற[WைறYைன ஒத்9ைச[ ெகாண்ட WைறYல் அ`பவம் ெகாண்B?ப்pர்கள் . தாங் கள் %றந்- F#காலம் மட்.ம் க;ந்த ேநரத்9ல் , உங் கள- ".ம் பத்9னர் ெகாண்B?ந்த அ9ர்ஷ்டத்9ன் நிைல Wற் #nம் மா#3ட்ட
நிைலYைன அைடந்9?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன.
உங் கள- 9றைமகைள ெமச்Xேபார், உங் கைள தாங் கள் தத்ெத.த்தேவார் ".ம் பத்9ன் உ\ப்%னைரப் ேபான்ேற
பா3த்9.வார்கள் . Fல சந்தர்பங் களில் , உங் கள- ெபற் ேறா?டன் தாங் கள் மனஸ்தாபம் / உணர்[ kர்வமான
3தம் ெகாண். அைமந்9.ம் ேபாராட்டம் ஆKயவற் #ல் ஈ.படலாம் . தாங் கள் தக்கைவத்-, 3ட்.3ட்.
ெசல் லேவண்.ம் என நிைனத்9.ம் பணம் அல் ல- ெபா?ளிைன அ-ேபான்ேற 2ரிவ9ல் ெதாந்தர[கள் எழ
வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் க]க்" வ;காட்.தல் மற் \ம் உயர்வான ஞானத்9ைன, கல் 3Yைன ெகா.க்"ம் ஊற் \களாகேவ உங் ககளசேகாதர, சேகாதரிகள் அைமந்-3டக்e.ம் .
உங் கள- தாயார் மற் \ம் இைளய சேகாதர, சேகாதரிகள் தங் கைள 3Fத்9ரமானவராகேவ க?-வர் (இல் ைலேயன்)
பாரம் பரியம் , மரெபாbங் Kைனப் பற் #ய அவர்கள- கண்ேணாட்டத்9ைன 3ரி[ப.த்-ம் நிைல ஏற் பBன் அங் "
உங் கைளப் பற் # Fந்9ப்பர். உங் கள- சேகாதரர்கள் மற் \ம் / அல் ல- அவர- நண்பர்கேளா. தாங் கள் க.ைமயான
சண்ைடகளில் ஈ.பட வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- ".ம் பத்தாரிடம் தாங் கள் க.ைமயான ெசயல் பா.கைள
ெவளிப்ப.த்த வாய் ப்2க]ள் ளன; உங் க]டன் %றந்தவர்கள் உங் க]க்" எ9ராக ெசயல் பட[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.
உங் கள- ெசல் வத்9ைன "ைறக்"ம் வைகYnம் , அள3ைன d#ய நிைலெகாண்.ள் ள ெசல[கைள 2ரிOம்
"ணத்9ைனOம் ெகாண்.ள் ளவர்கேள உங் கள- உடன்%றந்தவர்களாகேவா (அல் ல-) சார்ந்-, ஆதர3ைன நாB
வாழ் Kன்றவர்களாகேவாY?ந்9ட வாய் ப்2க]ள் ளன.
உங் கள- jத்த உடன்%றப்2டன் தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் உற[Wைறயான- ெசம் ைமயான நிைலYைன
ெகாள் ளாதெவான்றாகேவY?ந்9டலாம் . உங் கள- jத்த உடன்%றப்பாக %றந்9?ப்பவைர மாரகம் (அல் ல-)
%#3ைன ஆKய நிைலகள் ஏற் ப.வதனால் தாங் கள் இழக்க ேநரிடலாம் . jத்த உடன்%றந்தவைர உங் கேளா. பல
காலம் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ- சாத்9யமற் றெவான்றாகேவ அைமந்9டலாம் .
உங் கள- இைளய சேகாதரர் ஒ?வேரா. தாங் கள் U"ந்த ெந?க்கத்9ைன ெகாண்டவராகY?க்கலாம் .
உடன்%றந்ேதார்க]ள் இைளயவர்களாகY?ப்பவர்கேளா. தாங் கள் ெகாண்.ள் ள உற[WைறYன் நிைலயானஇைடேவைளOடன் eBயெவான்றாகேவ அைமOம் .
உங் கள- தாயாரின் உற3னர்க]ள் ெராவர் ெவளிநாட்Bல் , அன்னிய ேதசத்9ல் வFப்பவராகY?க்கலாம் . உங் களதாய் வ;யான தாத்தா'3ன் ".ம் பத்9னர் உங் கள- வர்த்ைதக]க்" ெச3சாய் த்9.வர்.

உங் களிடம் உ\9யான வைகெகாண். அைமந்9.ம் அன்பார்ந்த இயயல் 2"ணம் அைமந்9?க்"ம் . தாங் கள்
=3ரமான உணர்ச்Fகைள ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் அவற் #ன் அBப்பைடYல் நடந்-ம் ெகாள் பவர். எத்ரிபாலர் dதாங் கள் அ9கமானள3ல் 3?ப்பம் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் உணர்[ப்kர்வமான உற[Wைறகளில் மனநிைற[
மற் \ம் ஒத்9ைச3ைன நா.xர்கள் . உற[Wைறகளின் நிைலகள் உங் கைள ெபா?த்தவைர Fக்கல்
நிைறந்தெவான்றாகேவY?க்"ம் . காதல் / அன்2 ைவக்"ம் நிைலகளில் தாங் கள் Xதந்9ரத்9ைன எ9ர்பார்ப்பவர்.
எ9ர்பாைல ேசர்ந்த நபர்களின் ஸ்ேநகத்9ைன தாங் கள் நன்" மKழ் [டன் அ`பவம் ெகாள் பவர் மற் \ம் உங் களமன9ல் அவர்கள் Wதன்ைம நிைலYைன ெகாண்B?ப்பார்கள் . சராசரியாக ேநாக்Kன், தாங் கள் ஒ?வ?டன்
உைரயாBயதன் பலனாக அவர் d- 3?ப்பம் ெகாள் பவர் மற் \ம் தாங் கள் உணர்வதர்க்" Wன்னேர
இ-ேபான்ேறார்கேளா. கனிசமான ேநரத்9ைன களிப்பவராகேவ Eழ் நிைலகள் அைமந்-3.ம் . அன்2 / காதல்
ஆKயவற் ைற எவ் வா\ ெகாண். ெகாண்டாட்டம் ெகாள் வெதன்பதைனப் பற் #ய ஞானம் உங் களிடம்
அைமந்9?க்"ம் . உங் கள- வாழ் க்ைகYல் தாங் கள் உற[Wைறக]க்ெகன அ9கபட்சமானெவா?
Wக்Kயத்-வத்9ைன அளிப்பவராகY?க்கலாம் ‐ இதன் காரணமாக தாங் கள் உற[Wைறகைள தானகேவ
ேதBப்ேபா"ம் நிைலயான- காண வாய் ப்2க]ள் ளன.
மற் றவர்கள- மன9ன் உணர்[கள் மற் \ம் உணர்ச்Fகள் ஆKயவற் ைற ெபா?த்தவைரYல் தாங் கள் அைனத்காலங் களிnம் Uக[ம் கவனத்ேதா. இ?ப்pர்கள் . தாங் கள் உணர்[களினால் உ?வைமக்கப்பட்B?ப்பவர் மற் \ம்
உங் கள- மன9ல் 3?ப்பம் மற் \ம் ெவ?ப்2 நிைலகளிைன Uக[ம் அbத்தமாக ெகாண்B?ப்பவர். ஒத்9ைச[
இல் லாத, ஒவ் வாைம ெகாள் ளாத, மனக்கசப்%ைன உ?வாக்"ம் வைகYல் அைமந்9.ம் eட்டாளிகள் , ேஜாBYல்
ஒ?வரின் jலமாக ெதாந்தர[கள் ஏற் படலாம் மற் \ம் அவர்கள் ஒ? ெப?ம் பாரமாக மா#3டலாம் . தாங் கள்
ெகாள் ]ம் உற[Wைறகள் ெபா?த்தவைரYல் தாங் கள் அக்கைற ெகாள் ளா9?க்கலாம் ‐ இதன் காரணமாக
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இ-ேபான்ற உற[Wைறகள் நீ ண்ட நாள் நீ Bக்கா- ேபாகலாம் . எ9ர்பாலர் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ம்
9றன் உங் களிடம் அைமந்9?க்கா-. இதன் காரணமாக ெந.நாள் நிைலத்-3.ம் உற[Wைறகளில் தாங் கள்
ெதாந்தர[கள் , ெதால் ைலகள் ஆKயவற் ைற அ`பவம் ெகாள் ளேவண்Bவரலாம் மற் \ம் அ9காரம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் இbப# நிைல ஏற் ப.ம் . காதல் மற் \ம் 9?மண வாழ் 3னில் தாங் கள் அ`பவம் ெகாள் ளக்eBய
நிைலகள் எனில் , அைவ: க?த்- ேவ\பா.க்ள், ஒவ் வாைம, உடன்பாBன்ைம மற் \ம் உற[Wைறகளின் W#[ எனக்
ெகாள் ளலாம் . உற[Wைற ஒன்#ைன உ?வாக்Kக்ெகாள் வெதன்ப- உங் கைளப் ெபா?த்தவைர Uக[ம்
எளிதானெவான்றாகேவY?க்"ம் ‐ ஆனால் அதைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வெதன்ப- Uக[ம்
கBனமானெவான்றாக்ேவ மா#3டலாம் . ைமயல் , ேமாகம் , =3ரக் காமம் மற் \ம் தவறான நட்2 ஆKயவற் ைற
தாங் கள் Uக[ம் அ9கமாக ெகாண்டவராகY?க்கலாம் . தாங் கள் 2லன் சார்ந்த F\9ற இன்ப உணர்[க்"
ஆளா"பவர். பா^யல் சார்ந்த 3?ப்பங் கள் உங் களிடம் Uக[ம் உ\9யாக காணப்ப.ம் . உங் க]க்"ள் அைமந்-ள் ள
பா^யல் , காமம் சார்ந்த சக்9Yைன ஆக்கkர்வமான, உ?வாக்கம் ெசய் ய வல் ல ெசயல் பா.களின் பக்கம்
9ைச9?ப்%னால் , தாங் கள் அ9கமானள3ல் பயன் ெப\xர்கள் , நன்ைம ெகாள் xர்கள் . பா^யைலப் பற் # தாங் கள்
Uக[ம் அ9கமானள3ல் Fந்தைன 2ரிபவர் ‐ ஆY`ம் இ-ேபான்ற நிகழ் [களினால் தாங் கள் நிைற[
காணாதெவா? நபராகேவY?க்கலாம் .
ஒ?வ?க்ெகா?வர் என அைமந்-3.ம் உற[Wைறக]க்"ள் தாங் கள் ெகாண்.ள் ள ம9ப்2, ெசல் வாக்" மற் \ம்
அந்தஸ்- ஆKயவற் #ன் நிைலYைன உட்2"த்-பவர் ‐ இ- 9?மணமாகY?ப்%`ம் சரி,
eட்.Wயற் FயாகY?ப்%`ம் சரி, தாங் கள் இ-ேபான்ேற 2ரிந்9.xர்கள் .
சந்ேதாஷUக்க 9?மண வாழ் க்ைகYைன அைமத்-க்ெகாள் வெதன்ப- உங் கைளப் ெபா?த்தவைர Uக[ம்
கBனமானெவான்றாகேவ அைமந்-3ட வாய் ப்2க]ள் ளன. மணவாழ் க்ைகக்" ெவளிYல் அைமந்9.ம் காதல்
3வகாரங் கள் தனில் தாங் கள் ஈ.பா. ெகாள் பவராகY?க்கலாம் . உங் கள- வாழ் க்ைகYல் ஏற் ப.ம்
உற[Wைறகள் சம் மந்தமான ஏேதாெவா? Fல இழப்2கள் உங் க]க்" ேநர்ந்9டலாம் ‐ இைவ 3வகாரத்- (அல் ல-)
வாழ் க்ைக-ைணயானவரின் அகால மாரகம் jலமாக ேதான்#டலாம் . நல் லWைறYல் அைமந்9.ம் 9?மண
வாழ் 3ன் d- தாங் கள் "3யம் ெகாண்B?ப்பவர் ‐ ஆY`ம் இ-ேபான்ற நிைல U"ந்த =3ர நிைலYைன
ெகாண்B?ப்பதனால, நீ ண்ட நாள் நிைலத்9.ம் 3தமாக அைமOம் சந்ேதாஷத்9ைன மணவாழ் க்ைகYல்
இழந்-3.Kன்®ர்கள் . தாங் கள் 3?ம் %யள3ல் உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயான்வர் உங் கள் d- பாசம் , அன்2
ஆKயவற் ைற காட்டாதவரகேவY?க்கலாம் . தாங் கள் மணம் WBத்-3ட்டால் , உங் களிடம் அைமந்9?க்"ம்
இ\மாப்2 மற் \ம் தற் ெப?ைம நிைலகளினால் , தம் ப9யர் இ?வ?க்"Uைடேய ெந?க்கம் ஏற் படா- ேபாகலாம் ‐
இதன் காரணமாக உங் கள் இ?வ?க்"Uைடேய %#3ைன நிைலOம் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன. தம் ப9யனாரான
தாங் கள் இ?வ?க்"Uைடேய =3ரமான 3தம் ெகாண். அைமந்-3.ம் ெந?க்கB நிைலகைள காண
வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- eட்டாளி / வாழ் க்ைகத்-ைணவர் ஆKேயாரிடம் அைமந்9?க்"ம் "ற் றங் களிைன
தாங் கள் Xட்Bக்காட்.ம் "ணம் பைடத்தவர் (இல் ைலேயன்) அவர்க]டன் தாங் கள் ெகாள் ]ம் நிைலகளில் ஏ\மாறான
நடத்ைதYைன ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் அவர்கள் உங் கைள3ட். %ரிந்-ெசல் nம் நிைலக்" தாங் கேள
காரணமாகY?க்கலாம் . இ-ேபான்ற நிைலயான- உங் கள் Fந்ைதக்" எட்டாதள3ேலேய நடந்- WBந்-3டக்e.ம் .
தம் ப9யாரன உங் கள் இ?வரின் 3?ப்பங் க]ம் ேநர்மாறான 3தம் ெகாண். அைமந்-3டக்e.ம் . உங் களதாயார் மற் \ம் தந்ைதயாரிடம் உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் நல் லெதா? உற3ைன ைவத்9?ப்பார்.
9?மணம் மற் \ம் நன்பர்கள் ஆKய இரண்.ேம Uக[ம் Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்தைவ மற் \ம் உற[Wைறகள்
ெவற் #யைடந்9.ம் நிைலYைன மன9ல் ெகாண். தாங் கள் உங் களால் இயnமள3ைன3ட ேமலான
WைறYேலேய பங் களித்9.பவர். ெவற் # என்ப- eட். Wயற் Fகளில் (அல் ல-) உங் களவாழ் க்ைகத்-ைணயான்வரின் உத3Yல் காண வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் ஆற் #வ?ம் பணிகள் , உத்9ேயாகம் ஆKயவற் #ன் காரனமாக, உங் கள- -ைணயானவைர3ட்.
%#ந்-வாழ் ந்9.ம் நிைலYைன தாங் கள் அ`பவம் ெகாள் ள ேநரிடக்e.ம் . உங் கள- eட்டாளிக்காக தாங் கள்
அ9கமான ேநரம் மற் \ம் Wயற் FYைன ெசலவளிப்பவராகY?க்கலாம் ‐ இதன் காரணமாக உங் கள- ெசாந்த
அnவ^ைன தாங் கள் உதாFனம் ப.த்9ட3ட[ம் சந்தர்பங் கள் உள் ளன. தாங் கள் இலட்Fயங் களிைனOம் ,
இலக்KைனOம் நிர்னயம் 2ரிOம் ேநரத்9ல் , இ-ேபான்ற சம் பவங் களில் ஈ.ப.த்தப்படாதவர் ேபான்ற
எண்ணத்9ைன, உணர்3ைன உங் கள- -ைணயாகY?ப்பவர் அவர- மன9ல் ெகாள் ள வாய் ப்2க]ள் ளன.
தாங் கள் 2ரிந்9.ம் ெசயல் பா.களில் , உத்9ேயாகத்9ல் அைமந்9?க்"ம் Fக்க^ைன 2ரிந்-ெகாள் ள
இயலாதவராகேவ உங் கள- -ைணவர் இ?ந்-3டலாம் ‐ இதனால் உங் கள் இ?வ?க்"Uைடேயெவா? இைடேவைள
எழ[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.

உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் பார்ைவக்" கவர்ச்FUக்கவர், ஈர்க்"ம் "ணம் ெகாண்டவர் மற் \ம்
க?ப்ெபா?ள் நிைறந்தவர். உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணவர் பார்ைவக்" கவர்ச்FUக்கவர் மற் \ம் ேதாற் றத்9ல்
இளைம நிைறந்தவராகY?ப்பவர். நற் பண்2கள் மற் \ம் மKழ் ¯ட்.ம் தனித்-வWம் அைமந்9?க்"ம் ெவா? நபைர
தாங் கள் உங் க]க்" ேஜாBயாக ஈர்த்-3.xர்கள் . உங் கள- மைன3யாரின் உள் மன9ல் ேதான்\ம் எண்ணங் கள்
மற் \ம் உணர்[கள் ஆKய இரண்.ேம அவர- Wகத்9nம் , அவர் 2ரிந்9.ம் ெசயல் களிnம் Uகத்ெதளிவாக
%ர9ப^க்கப்ப.ம் . உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் ெமன்ைமயானவர், ெம?-வான "ணத்9ைன
ெகாண்டவர். உங் கள- மைன3யார் உயர்வான Wைறகைளக் ெகாண். 3?ந்ேதாம் பல் 2ரிKன்றவர் மற் \ம் இவரநண்பர்க]க்காக இவர- இல் லத்9ன் கத[கள் எந்ேநரWம் 9றந்ேதY?க்"ம் . உங் கள- eட்டாளியாகY?ப்பவர்
தான் 2ரிOம் எவ் 3தமானெவா? காரியத்9nம் U"ந்த 3டா%Bவாதம் ெகாண்.ள் ளவராகY?க்கலாம் . அன்2
மற் \ம் உள் ளன்2, அக்கைற ஆKயைவ உங் கள- மைனயாரிடம் அளிக்கப்ப.ம் ேநரத்9ல் , அவர் Wb
3Xவாசத்ேதா. அ`eலமான வைகYல் %ரி9ச் ெசயல் லாற் \வார். உள் ளன்2, இதயக் களி[ அல் ல- அக்கைற ஆKய
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நிைலகைள3ட். ஒ-க்கப்பட்ட காலம் ஏற் பBன், அங் " உங் கள- மைன3யார் தன- Wb உYர்சக்9YைனOம் ,
வாழ் ந்9டேவண்Bய நம் %க்ைகYைனOம் இழந்-3ட்டவர் ேபான்ேற மா#3ட வாய் ப்2க]ள் ளன. தம் ப9யரான
தாங் கள் இ?வ?ள் ஒ?வரிடம் கைலத்9றன் சம் மந்தமான 9றைமகள் அைமந்9?க்"ம் . தன்ைன மறந்த ஆழ் ந்த
Fந்தைன நிைல, பகற் கன[ மற் \ம் ஆழ் ந்த வைகYல் உட்Fந்தைன 2ரிதல் ஆKய நிைலக]க்"ள் அUழ் ந்-3ட
உங் கள- மைன3யார் ஆைச ெகாண்B?ப்பவர். ".ம் பத்9னரின் அன்2க்காக உங் கள- மைன3யார் அக்கைற
ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் அேநக காலங் களிnம் தன- ".ம் பத்9ன் jலம் மற் \ம் இல் லம் ஆKய நிைலக]க்காக
அவர் ஏங் Kக்ெகாண்B?ப்பவர்.
உங் க]க்" ேஜாBயாக அைமந்9.பவர் அ9ர்ஷ்டம் நிைறந்தவர், உயர் கல் 3Yைன Wைறயாக கற் றவர் மற் \ம் Fல
ேவைளகளில் அவர் ஆன்Uகம் சார்ந்தவராக[U?க்கலாம் . அவர்கள் %ன்பற் \ம் ெதா;ல் Wைற, Uக[ம்
கBனமானெவான்றாகேவ அைமந்-3டலாம் .
தாங் கள் மணம் 2ரிந்தால் , உங் க]க்" அைமந்9.ம் வாழ் க்ைக-ைணயானவர் 3ரிவானவராக[ம் ,
ஆன்Uகம் /ெதய் வபக்9 ெகாண்டவராக[ம் இ?ந்9.வார். ேநர்த்9யான "ணம் , நற் ெபயர் மற் \ம் நாவன்ைம ஆKய
பண்2களின் உ?வமாக அவன்/அவள் 3ளங் "ம் நிைலYைன காணWBOம் . உணர்ச்Fவசம் மற் \ம் மனக்Kளர்ச்F
நிைலகைள அBந்9.ம் உங் கள- மைன3யார், நைடWைறப.த்த WBயாத WB[கைள எ.த்9ட
வாய் ப்2க]ள் ளன. அவர் உள் ளார்ந்தவராகY?க்கலாம் அல் ல- ெபறேவண்.ெம`ம் 3?ப்பத்9ைன,
தனதாக்Kக்ெகாள் ளேவண்.ெம`ம் எண்ணட்க்9ைன ேகாண்B?ப்பவர். அவம9க்கப் பட்ட நிைலகள்
இல் லாதேபா-ம் eட, இ-ேபான்ற நிைலயான- உண். எ`ம் எண்ணத்9ைன உங் கள- மைன3யார்
ெகாள் ளக்eBயவர். உங் கள- மைன3யாரின் மனதான- Uக[ம் எளிதான வைகYல் 2ண்ப.ம் நிைலYைன
ெகாண்B?க்"ம் காரணத்9னால் , மற் றவர்களிடம் காணப்ப.ம் அக்கைறயற் ற, Fந்9க்காத "ணங் களிைன பற் #
தன- மன9ல் ஒேர க?த்9ைன ெகாள் பவர். இதனால் இவர் பல அ#ய சந்தர்பங் கைள நbவ3.ம் நிைலகள்
ஏற் ப.Kன்றன. உங் கள- மைன3யாரின் மனநிைலயான- ேதய் ,வளர் %ைற நிைலYைனப் ேபான்றெவான்றா"ம் ‐
Fல சமயம் உங் கள- தாயார் அ9கமான் கற் பைன சக்9ேயா.ம் , Wன்ேனற் றத்-ட`ம் காணப்ப.பவர். ேவ\ Fல
காலங் களில் இைவ இரண்Bன் அள[ம் "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . உங் கள- மைன3யாரின் மன9ல் , தற் ேபா2ரிந்-ெகாண்B?க்"ம் ெசய^ன் "#ப்%ட்ட ேபாக்Kைன3ட். அகன்\3டேவண்.ம் , தனிைமYல்
வாழ் ந்-3டேவண்.ெம`ம் எண்ணம் அவ் வப்ேபா- ேதான்\ம் .
சண்ைடகள் மற் \ம் %ரச்சைனகள் ஆKயைவYைன எ.த்-ெகாண்டால் , அங் " உங் கள- வாழ் க்ைகத் -ைணயாக
அைமந்9.பவேர காரணமாக அைமந்-3ட வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- மைன3யார் ெகாண்.ள் ள உணர்[கள்
மற் \ம் எண்ணங் களின் அளவான- சதாகாலWம் மாற் றம் காfம் ெவான்றா"ம் ‐ இதனால் வாழ் 3ன் d- அவர்
ெகாண்.ள் ள மனப்பான்ைம, மேனாபாவமான- அவ் வப்ேபா- மாற் றம் காfம் ெவான்றாகெவY?க்"ம் .
வாழ் க்ைகெயன்ப- "#ப்%ட்டேவார் சந்தம் ெகாண்டெவான்றா"ம் ‐ இ-ேபான்ற நிைலயான- உங் களமைன3யாைர அ.த்த.த்ெதbம் மாற் றங் களிைன கடந்-ெசல் nம் நிைலக்காளாக்"Kன்ற-. உங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் (அல் ல-) "ழந்ைதYைன -ரா9ர்ஷ்ட நிைலகள் பா9ப்2க்"ள் ளாக்K3டலாம் . உங் களமைன3யாரிடம் இயற் க்ைகயாக அைமந்9.ம் வளர்ச்F, மலர்ச்FYன் நிைல தைடக]க்"ட்ப.த்தப் ப.ம் ேபா(அல் ல-) வளர்ச்F "ன்#ய நிைல ஏற் ப.ம் ேபா-, அவர் Fக்க\க்க இயலாத Fக்கல் க]க்"ள் கட்டப்பட்டவராக
காணப்படலாம் . உங் கள் இல் லற வாழ் க்ைகெயன்ப- 2யல் ேபான்ற ”ற் றத்9ைன அ`பவம் ெகாள் ]ம் ெவான்றாகேவ
அைமந்-3டலாம் மற் \ம் உங் கள- -ைணயானவரின் வாழ் க்ைகYல் இ- U"ந்த ெகாந்தளிப்%ைன
உ?வாக்K3டக்e.ம் . உங் கள- வாழ் க்ைகத் -ைணவராக அைமபவர- வாழ் நாளிைன உங் கள- ஜாதகத்9ல்
அைமந்9?க்"ம் Fறப்2Uக்க அைமப்%ைனைவத்ேத அ#ந்-ெகாள் ளலாம் . உங் கள- மைன3யார் மற் றவர்கைள
ஏற் \க்ெகாள் பவர், ெசால் ேபச்Fைன ேகட்பவ் ர் மற் \ம் இவைர மற் றவர்களின் க?த்9னால் எளிதாக
rண்B3டப்படவர். உங் கள- மைன3யார் ந.நிைல சார்ந்தவர் மற் \ம் இவர் வாழ் ந்-வ?ம் Xற் \Eழல் மற் \ம்
வாழ் க்ைக ஆKய இ? நிைலகளி^?ந்-ம் அbத்தமானெவா? பா9ப்%ைன தன- வாழ் க்ைகYல் ெகாள் பவ.
உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் உங் க]க்" rரத்- ெசாந்தமானவராகேவ இ?ந்9டலாம் .
உங் கள- வாழ் க்ைக-ைணயானவர் தன- உடல் சம் மந்தமான வைகYல் ஏற் ப.ம் Fல இயலாத நிைலகைள
ெகாண்டவராகேவY?க்கலாம் (இல் ைலேயன்) பா^யல் சம் மந்தமான ஈ.பா.களில் ஈ.படாதவா\ உங் களிடம் Fல
உடல் ரீ9யான (அல் ல-) மனம் ரீ9யான காரணங் கள் அைமந்9?க்கலாம் . உடல் வளம் , ெச;ப்2 நிைலப் பற் #ய
கவைலயான- உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணவர் (அல் ல-) ேஜாBயாக அைமந்9.பவரிடம் காணப்பட
வாய் ப்2க]ள் ளன. மகப்ேப\ சம் மந்தமான 3தம் ெகாண்ட ெதாந்தர[கைள உங் கள- வாழ் க்ைக-ைணவர்
ெகாண்B?க்க வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள- வாழ் க்ைக-ைணயானவர் பக்"வம் நிைறந்தவராக[ம் , இவ் [லக
3ஷயங் களிைனப் பற் #ய ஞானத்9ைன ெகாண்டவராக[U?க்கலாம் . தாங் கள் 2ரிந்9.ம் உத்9ேயாகத்9ல் அவர்
ஒ? இன்#யைமயாதவராக[ம் , நல் லெதா? ேதாழைம ெகாண்டவராக[ம் அைமந்-3ட[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.
உங் கள- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவராகY?ப்பவர் நல் மரியாைதைன ெப\பவர் மற் \ம் அவர் ஈ.பா. ெகாண்.ள் ள
-ைறYல் ெவற் #ெப?பவராகேவY?ப்பார்.

உங் கைள ஈர்த்-3.ம் நபர்கள் எனில் , அவர்கள் : நன்ென#சார்ந்தவர்கள் , அ#[த்9றன், ஞானம் ெகாண்டவர்கள்
மற் \ம் அவர்களிடம் அைமந்9?க்"ம் ஞானத்9ைன மற் றவர்க]டன் தாரளமாக பKர்ந்-ெகாள் பவர்கள் . உங் களParashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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நண்பர்களின் d- தாங் கள் பணத்9ைன ெசல[ 2ரிந்9ட 3?ப்பம் ெகாண்B?ப்பவர், ஆY`ம் Fல ேவைளகளில்
அவர்கள் ெகாண்.ள் ள %ரச்சைனகள் உங் க]க்" ெதாந்தர[ நிைலகைள உ?வாக்K3.ம் .
தாங் கள் ெதளிவான ரசைனYைன ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் Wக்Kயத்-வ நிைலYன் அ?ைமெப?ைமகைள
அ#ந்9?ப்பவர். ஆைகயால் ெசல் வUக்க, வளமான மற் \ம் கவர்ச்Fெகாண்B?க்"ம் வைகYல் அைமந்9.ம்
நபர்களினால் தாங் கள் ஈர்க்கப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் மற் றவர்களின் மன9ல் அைம9ெகாள் ளைவப்பவர்
மற் \ம் நீ ண்டநாள் நீ Bக்"ம் நட்2 நிைலகைள ெகாள் ]ம் இயல் 2ைடயவர்.
தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் எ9ரிகள் மற் \ம் ேபாட்Bகளின் எண்ணிக்ைக உயர்வானெவான்றாகேவY?க்"ம் மற் \ம்
உங் க]க்" அைமந்9.ம் நண்பர்கள் நம் பத்தகாதவர்களாகேவY?ந்-3டலாம் . உங் க]க்" ஆதர3ைன
அளிப்பவர்கள் எ`ம் எண்ணத்9ைன தாங் கள் ெகாண்B?ப்பவர்கேள, Fல சந்தர்பங் களில் , மைறWகமான எ9ரிகளாக
அைமந்9?க்கலாம் . அஞ் சத்தக்க, சமாளிக்க, ெவல் ல இயலாத வைகெகாண். அைமந்-3.ம் பைகவர்கைள
தாங் கள் ெகாண்B?ப்பவர் மற் \ம் ஏமாற் \பவர்கைளOம் , ேமாசB 2ரிபவர்கைளOம் (அல் ல-) கள் வர்கைளOம்
தாங் கள் ேந?க்"ேநர் சந்9க்"ம் நிைல ஏற் படக்e.ம் . உங் கள- எ9ரிகைள தாங் கள் ெவற் #ெகாள் பவர்‐ Fல
சமயம் இதன் நிைல Uகப்ெப?ம் நிைலYைன ெகாண்ட ெவற் #யாகY?க்"ம் . உங் க]க்" ெதாந்தர3ைன
அளித்9.வர் ‐ இ- உங் க]க்" U"ந்த ெந?க்கBயானெவா? நிைலYைன உ?வாக்கவல் ல-. ஆY`ம்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் Wயற் Fகைள தாங் கள் 2ரிந்த%ன்னர், அவர்கள் d- ெவற் #ெகாள் xர்கள் . உங் கள- எ9ரிகள்
பணம் சம் மந்தமான வைகYல் அைமந்9.ம் 9?ப்2நிைலகைள அ`பவம் ெகாள் வர் ‐ ஆனால் தாங் கேளா
இ-ேபான்ற பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் ேமேலாங் Kய நிைலYைன ெகாண். ெச;ப்பைடந்9.xர்கள் .
பைகவர்கள் மற் \ம் எ9ரிகள் ஆKேயார் அவ் வப்ேபா- ெதாந்தர[கைள உ?வாக்Kக்ெகாண்ேடY?ந்9.வர்.
அ9காரத்9ைன வKப்பவர்கள் (அல் ல-) ஒளிவட்டம் ேபான்ற நிைலYல் இ?ப்பவர்கள் உம் ைமெவா? சவாலாக,
எ9ரிேபான்ேற எண்னம் ெகாள் ள வாய் ப்2க]ள் ளன. உங் கள் ேபாக்Kைன காfம் மற் றவர்கள் உம் ைம கண்Bத்-ம்
3டலாம் .
இ;வான, தாழ் [ நிைல ெகாண். அைமந்-3.ம் ெசயல் பா.களில் தாங் கள் ஈ.ப.பவராகேவY?ந்9டலாம் ‐ இேபான்ற நிலக]க்"ம் சாத்9யங் க]ண்.. இதன் காரணமாக அவமானம் மற் \ம் ெபா-ப்பைடயான மான நஷ்டம்
ஆKய இ? நிைலக]ம் உங் கைள வந்-ேச?ம் .
தாங் கள் %ரபலமானவர் மற் \ம் ெச;ப்2ம் , வளWம் நிைறந்த நபர்க]டன் நல் ல ெதாடர்%ைன
வளர்த்-க்ெகாண்B?ப்pர்கள் . ெபா-மக்களின் பார்ைவYல் தாங் கள் Wb உ?வம் ெகாண். மல?பவர் ‐ இ-ேபான்ற
ேகட்ேபாரின் eட்டத்9ல் ஒ?வர் மற் \ம் இடம் ெபற் #?ப்%`ம் சரி, தாங் கள் இ-ேபான்ேற நடந்-ெகாள் xர்கள் .
நி\வணங் க]க்" தாங் கள் 2ரிந்9.ம் பணியான- Uக[ம் உபேயாகமாக, அ`eலத்9ைன 3ைள3த்9.மள3ல்
அைமந்9?க்"ம் .
உங் கள- தனிமனித வாழ் க்ைகYல் உற[Wைறகள் ஒ? Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த நிைலYைன
வKத்-க்ெகாண்B?க்"ம் . உம- eட்டாளிகள் மற் \ம் தாங் கள் சகவாசம் ெகாள் பவர்கள் ஆKேயாைர ேதர்[
2ரிைகYல் தாங் கள் அக்கைறயற் ற நிைலYைன ெகாண்B?ந்தேபா-ம் , உமக்" அைமந்-3.ம் அைனத்உற[Wைறக]ம் மKழ் சF
் அளித்9.ம் வைகெகாண்டைவயாகேவY?க்"ம் . உங் கள- பாைதYல் எவ?ம்
"#க்Kடா9?ப்பன் அ-ேவ Uக[ம் நன்றானெவா? நிைலயாக 3ளங் "ம் . மற் றவர்கைள உங் க]க்" சாதகமாக
பயன்ப.த்9க்ெகாள் ]ம் ேநாக்கத்-டன் தாங் கள் உண்ைமக்" 2ரம் பான வைகெகாண்B?க்"ம் ேபச்X அல் லஉண்ைமைய Uைகப.த்9க் e\ம் WைறYைன ைகயா]பவராகY?க்கலாம் . மற் றவர்கள் உம் ைம Uக[ம் எளிதான
WைறYல் தவறாக 2ரிந்-ெகாள் ]ம் நிைல உள் ள- ‐ இதனால் தாங் கள் ஓரள3ல் ெதாந்தர[கைளOம் ,
%ரச்சைனகைளOம் ெகாண்டவராகேவY?ப்pர்கள் . மக்கைள3ட். 3லKேய இ?க்கேவண்.ெம`ம் எண்ணம்
உங் கள- மன9ல் ேமேலாங் Kய நிைலெகாண்., உள் மன9ல் நிற் "ம் ‐ தாங் கள் தனிைமYல் பணிகள்
2ரிந்9டேவண்.ெம`ம் ஏக்கத்9ைனOம் ெகாண்B?ப்pரகள் . உங் கள- வாழ் க்ைகYல் அ#[த்9றன் ெகாண்ட
மற் \ம் ஆதரவளிப்பவர்கள் Wbவ-மாக அைமந்9?ப்பர் ‐ தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் இலட்Fம் மற் \ம் இலக்Kைன
அைடந்9ட இவர்கள் உத3கள் 2ரிந்9.வர். உற[Wைறகள் அைமந்9?க்"ம் இயல் 2"ணத்9ைன தாங் கள் நன்"
அ#ந்9?ப்பவர் ‐ அதாவ- மனிதர்களிடம் அைமந்9?க்"ம் இயல் 2"ணம் மற் \ம் நடத்ைத ஆKயைவ
இடம் ெபற் #?க்"ம் இடம் மற் \ம் அதன் ம9ப்2 நிைல ஆKயவற் #ைன தாங் கள் உடனBயாக அ#ந்-ெகாள் xர்கள்
மற் \ம் இ? நபர்கள் ேசர்ந்- பணியாற் றேவண்Bய நிைலYன் Wக்Kயத்-வத்9ைன அ#ந்9?ப்pர்கள் .
உம- தாய் நாட்Bைன3ட, தாங் கள் அயல் நா.களிேலேய Uக[ம் %ரபலமானவராகY?ந்9டலாம் ‐
வாய் ப்2க]ள் ளன. அயல் நா.களில் தாங் கள் ெப?ந்தவ\கள் அல் ல- ஆராயாத ெசயல் (அ) eற் \ ஆKயவற் ைற
2ரிந்-3ட வாய் ப்2க]ள் ளன. அயல் நா.கைள ேசர்ந்தவர்களின் d- தாங் கள் நம் %க்ைக ைவத்9?ப்பவர் ‐
அவர்க]டன் தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் நிைலயான ெதாடர்2களின் jலமாக பணம் மற் \ம் ெசல் வாக்Kைன
சம் பாத்9யம் 2ரிந்9.xர்கள் .
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உம் Uடம் அைமந்9?க்"ம் ேபராவல் நிைலகைள அவ் வப்ேபா- மாற் #க்ெகாண்B?ப்pர்கள் மற் \ம் உம- பணிYன்
காரணமாக எbம் அ`eல நிைலYைன அைடந்9டேவண்.ெம`ம் இலக்Kைன அைடவதன் d- சக்9Yைன
பயன்ப.த்தா-, அதன் நிைலைய மாற் #யைமத்-க்ெகாள் வதன் dேத சக்9Yைன 9ைச9?ப்2xர்கள் .
ெதா;ல் வல் nநர்கள் மற் \ம் "bக்க]க்" தாங் கள் வBவம் மற் \ம் 9ைச ஆKயவற் ைற அைமத்-க்ெகா.ப்பவர்.
உம் Uடம் இயற் க்ைகயான Wைறெகாண். அைமந்9.ம் ெசயற் க்ைகப் பண்பா. அைமந்9?க்"ம் காரணத்9னால் ,
பலதரப்பட்ட வைகெகாண். அைமந்9.ம் பணிகைள 2ரிந்9ட தாங் கள் உகந்தவராகேவY?ப்பவர் ‐ 3யாபாரம்
மற் \ம் சட்டம் , நீ 9மன்றம் சம் மந்த்மான 3ஷயங் கள் ெபா?த்தவைர தாங் கள் ெசாற் 2ரட்., ெசயற் ற்க்ைகப்
பண்பா. ஆKய பண்2கைள ெகாண். ெசயல் ப.xர்கள் . தாங் கள் ெம-வாக இயங் "பவர் மற் \ம்
3டாWயற் FOடன் eBயவர். தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் உத்9ேயாகம் / வாழ் க்ைகத் ெதா;ல் ேபான்றவற் #ல்
Wன்ேனற் றம் என்ப- "ைறவான ேவகம் ெகாண்டெவான்றாகேவ காணப்ப.ம் . இலக்கம் , இலட்Fயம்
ேபான்றெவான்#ைன எ9ர்ெகாள் ]ம் ேபா- தாங் கள் Uக[ம் பயங் கரமானெவா? மனிதராக மா#3.xர்கள் .
தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் உத்9ேயாகத்9ன் d- ெப?ைம ெகாள் பவர். ஆைகயால் எவ் 3தமானெவா? கவனக்"ைற[ம்
ஏற் படாத வைகYல் தாங் கள் 3;ப்2ணர்ேவா., அக்கைறOடன் இ?க்கேவண்.ம் . உம- ேபாக்கான-ெவா?
Fந்தைனயாளர் அல் ல- ேபாதைனகள் 2ரிபவர் / தத்-வத்9ல் ஈ.பா. ெகாண்டவர்ேபான்ேற அைமந்9?க்கலாம் .
தாங் கள் நல் ல3தம் ெகாண். அைமந்9.ம் ெவா? ஆராய் ச்Fயாளராகேவா (அல் ல-) மேனாதத்-வ
நி2ணராகY?ந்9ட வாய் ப்2க]ள் ளன. மற் றவர்க]- கண்க]க்" 2லப்படாத வைகYல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிந்9டலாம் ‐ அதாவ- ெப?ம் நி\வணங் களில் உத்9ேயாகம் 2ரிபவராகY?க்கலாம் .
தாங் கள் ெந.ந்rரம் கடந்-ெசன்\ 3யாபாரத்9ல் ஈ.ப.பவராகY?க்கலாம் மற் \ம் ெந.ந்ெதாைல[ெகாண்.
அைமந்9.ம் ஸ்தலங் களிnம் உம் ைமப் பற் # அ#ந்9?ப்பர்.
தாங் கள் கண்Bப்பாக ெபா\ப்2டன் நடந்-ெகாள் பவர் மற் \ம் 3யாபார நிைலக]க்ேகற் றெவா? மன9ைன
ஒத்9ைச[டன் ெகாண்B?ப்பவர். தாங் கள் ெதாைலேநாக்" பார்ைவ ெகாள் பவர் மற் \ம் உம- 3யாபாரத்9nள் ள
eட்டாளிகைள ”ரான Wைறெகாண். ைகயா]xர்கள் . 3யாபாரம் மற் \ம் வணிகம் ெசய் தல் சம் மந்தமான
அ?ந்9றன் உம் Uடம் அைமந்9?க்கலாம் (வாய் ப்2க]ள் ளன). தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் 3யாபாரம் சம் மந்தமான
ெசயல் பா.களில் எவ் 3தமான இறக்"WUன்# ெசயல் 2ரிந்9.xர்கள் . உம் Uடம் அற் 2தமான Wைறெகாண்.
3ளங் "ம் 3யாபார ரீ9யான "ணா9சயங் கள் அைமந்9?க்"ம் . ேபாட்Bயாளர்களின் மன9ல் தாங் கள்
அச்X\த்-ம் வைகயான எண்ணத்9ைன உ?வாக்K3.xரக்ள்.
உம- ஒவ் ெவா? நிைலYnம் eட்.Wயற் Fகள் Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்தெவா? பங் Kைன வKக்"ம் . தாங் கள் ெவா?
eட்டனிYைன ெகாண். பணிகள் 2ரிந்9.பவராகேவா (அல் ல-) தனித்ெசயல் 2ரிKன்றெவா?வராகேவாY?க்கலாம் .
உங் கைள ெபா?த்தவைர தாங் கள் எஜமானாகY?க்கேவண்.ெம`ம் எண்ணத்ைத ெகாண்B?ப்pர்கள் .
2ரிந்-வ?ம் உத்9ேயாகத்ம் நிைலயற் றெவான்றாகேவY?க்கலாம் ; ேவ\ வ;ெயான்\ம் ெதன்படாத ேவைளகளில் ,
தாங் கள் கட்டாயத்9னால் Xய‐உத்9ேயாகம் 2ரிந்9.ம் நிைலெகாண்டவராக[U?க்கலாம் .
தாங் கேள உமக்" எஜமானராகY?க்கேவண்.ெம`ம் எண்ணத்9ைன ெகாண்B?ப்பவர் நீ ங் கள் ஆY`ம் %றர்
Kழன்#த் தாேன வாழ் க்ைகத் ெதா;ல் நடத்-வெதன்ப- அவ் வள[ எளிதானெவா? காரியமாகா-. உமவாழ் க்ைகத் ெதா;^ன்ெவா? பாகமாவ- மற் றவர்க]க்" பணிகள் 2ரிந்9.ம் நிைலYல் க;க்கப்ப.ம் .
சக‐ஊ;யர்கேளா. தாங் கள் நல் ல WைறYல் பழக்கம் ெகாள் பவர். உம் Uடம் ஊ;யர்கள் பணி2ரிந்தால் , அவர்கள்
பலவைகயான %ரச்சைனக]க்" உள் ளாகலாம் ‐ "#ப்பாக பணம் சம் மந்தமான %ரச்சைனகள் Fல சமயம் எழ
வாய் 2க]ள் ளன.
தாங் கள் உத்9ேயாகத்9ன் d-, 2ரிந்-வ?ம் ேவைலகளின் d- அள[கடந்தவைகYல் ஈ.பா. ெகாள் பவராக
மா#3டலாம் ‐ அதாவ- சதாகாலWம் உத்9ேயாகத்9ைனப் பற் #ேய Fந்9ப்பவர், 2ரிந்9.ம் ெசயல் பா.கள்
அைனத்-ம் அதைனெயாட்Bேய 2ரியப்ப.ம் 3தமாக வாழ் ந்-வ?பவர் என[ம் ெகாள் ளலாம் . தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம்
ெசயல் பா.கள் / உத்9ேயாகம் மற் \ம் தைட நிைலகைள ேதாற் கBப்ப- ேபான்றவற் #ன் d- தாங் கள் U"ந்த்
ஈ.பாட்Bைன ெகாள் பவராகY?க்கலாம் . நடப்2 நிைலக]க்"ள் அைமந்9.ம் ெபரிய 3ஷயங் களிைன
காண்பெதன்ப- உங் க]க்" F#யெதா? 3ஷயம் ‐ அத`ள் அைமந்-ள் ள 3வரங் களின் d-தான் தாங் கள் ேமnம்
பண்2ரிவெதன்ப- அவFயமானெவான்றா"ம் . அ#[ப்kர்வமான 3தம் ெகாண். ெசயல் ப.ம் ஒ? அ#ஞராக
அல் ல- ஆராய் ட்FயாளராகேவாY?ப்%ன், தாங் கள் அ9கமான 3வரங் க]க்"ள் jழ் K3.xர்கள் (இல் ைலேயன்)
ஏட்Bல் உள் ளவாேற ெபா?ளர்த்தத்9ைன ெகாள் xர்கள் (அதாவ- நைடWைற பற் #ய Fந்தைன எbவ9ல் ைல என[ம்
ெகாள் ளலாம் ). தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் உத்9ேயாக அசாதாரணமானதாக, இயல் 2 கடந்த
நிைலெகாண்B?க்"ம் ெவான்றாக, 3Fத்9ரமானெவான்றாகேவ அைமந்9?க்"ம் மற் \ம் இ-ேபான்ற
ெசயல் பா.களினால் சjகம் Wன்ேனற் றம் காணேவண்Bயள3ல் ேதைவயா"ம் ஞானத்9ைன ெப\ம் , Wன்ேனற் றம்
அைடந்-3.ம் . மற் றவர்கள் ெகாண்B?க்"ம் உயர்வான க?த்9ைன பற் # தாங் கள் 9டமான எண்ணத்9ைன
ெகாண்B?ப்pர்கள் மற் \ம் தாங் கள் ெவா? அற் 2தமான மேனாதத்-வ நி2ணராகேவா அல் ல- ஆேலாசகாராகேவா
3ளங் Kட[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.
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தாங் கள் 2க;ைனைன அைடந்9ட வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் ெவா? தைலவர் மற் \ம் தாங் கள் 2ரிந்9.ம்
அைனத்- ெசயல் களிnம் கண்eடகக் காணப்ப.பவர். தாங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெப?ம் ெவற் # நிைலகள் , நல் லெதா?
ம9ப்2ெகாண்ட நிைல மற் \ம் ெசல் வாக்" ேபான்றவற் ைற ெபற வாய் ப்2க]ள் ளன ‐ இ-ேபான்றைவ உமeட்டாளி அல் ல- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?டன் நிகழ வாய் ப்2க]ள் ளன. தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் பணிகளில்
U"9யான ெவற் #கைள ெகாள் பவராகேவY?ப்pர்கள் . ெவற் #Yனால் Kட்.ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் அத`டன்
வரக்eBய 2கழ் நிைலகள் ஆKய இரண்BைனOம் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் பல Wைற அ`பவம் ெகாள் xர்கள் .
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ]ம் Wயற் Fகள் பலனளிக்"ம் மற் \ம் சந்தர்பங் கைள தாங் கள் ெவற் #Uக்க -ணிகரச்
ெசயலாகேவ மாற் #3.xர்கள் .
3ைள[க]ம் , லாபங் க]ம் சரியான ேநரத்9ல் வந்தைடந்-3.ம் . தாங் கள் பலWைற அள[க்"d#யள3ல்
உைழப்%ைன 2ரிந்9.பவராகேவ காணப்படலாம் . அயல் நா.கள் சார்ந்த 3யாபாரம் இலாபம் ஈட்.வ9ல் ைல
மற் \ம் 9ட்டUடாத வைகYல் ெசயல் பBன் 3யாபார நிைலகளில் ெதாந்தர[கள் , %ரச்சைனகள் எழக்e.ம் . உமஉத்9ேயாகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்காக தாங் கள் ெவளிநா.க]க்" %ரயாணம் ேமற் ெகாள் ள
சந்தர்பங் க]ள் ளன. தாங் கள் -ணிகரச் ெசயல் களில் ஈ.ப.பவர் மற் \ம் உம- உத்9ேயாகம் சம் மந்தமான
3ஷயங் க]க்காக தாங் கள் ெவளிநா.க]க்" %ரயாணம் ேமற் ெகாள் ள சந்தர்பங் க]ள் ளன.
தாங் கள் அரசாங் க அ9காரிகேளா. நல் nற3ைன ெகாள் ளாதவராகேவY?க்கலாம் . சட்டத்9ைன ெச?க்"டன்,
பகட்டாரவாரம் ெகாண். கண்காட்FYைனப் ேபான்\ மாற் #3.ம் தன்ைம, இயல் 2"ணம் உம் Uடம்
காணப்படலாம் .

தாங் கள் பணத்9ன் d- மட்.ேம "#யாகY?ப்பவர் ‐ உங் களிடW?க்"ம் பணம் , ெபா?ளாதார நிைலYைன
அக்கைறெகாண். காப்பவர். தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் , வளர்த்-ைவத்9?க்"ம் ெதாடர்2களின் jலமாக
நல் லெதா? சம் பாத்9யம் மற் \ம் ெவற் #கைள ெப\xர்கள் . jதாைதயர் ெசாத்- அல் ல- பாரம் பரியத்9ன் வ;வந்த
அல் ல- மர2வ; வ?ம் ெசாத்- ேபான்றவற் ைற தாங் கள் ெப?பவராகY?க்கலாம் . 9qெரன்\ எ9ர்பாராத
வைகYல் Kைடக்"ம் நன்ெகாைட இலாபங் கள் உம் ைம வந்- ேச?ம் சந்தர்பங் கள் எனக் ெகாண்டால் , அைவ:
ேகட்பாரற் ற நில2லன்கள் , ெசாத்-, வரிகளின் jலமாக -ைலத்-3ட்ட ெசாத்-க்கள் அல் ல- வரிகள் சம் மந்தமான
வைகYல் பணத்ைத 9?ம் பப் ெப\தல் எனக் ெகாள் ளலாம் .
ெச;ப்2Uக்க நிைலெகாண்B?க்"ம் பல சந்தர்பங் களிைன தாங் கள் ெப\xர்கள் . Kைடக்கப்ெப\ம் சந்தர்பங் கைள
பயன்ப.த்9க்ெகாள் ]ம் பறந்த மனப்பான்ைம உம் Uடம் அைமந்9?க்"ம் . இதன வாYலாக தாங் கள் இலாபம்
மற் \ம் ெச;ப்2 ஆKயவற் ைற அைடந்-3.xர்கள் . பணவர[ என்ப- உம் ைமெபா?த்தவைர ஒ? %ரச்சைனயாக
அைமந்9.வ9ல் ைல.
இல் லத்9ல் சம் பாத்9யம் 2ரிவெதன்ப- Uக[ம் கBனமானெவான்றா"ம் . ஆY`ம் உம் Uடம் அைமந்9?க்"ம்
பணY?ப்%`ம் நிைலயான- உமக்" எக்காலத்9nம் ெவா? அபாயமாகேவ 3ளங் Kடெவா? காரணமாக
அைமந்-3டக்e.ம் . சந்தர்பங் கள் மற் \ம் பணம் ஆKய இ? நிைலக]ம் இழக்கப்ப.ம் நிைல ஏற் பட[ம்
வாய் ப்2க]ள் ளன.
எ.த்-க்ெகாள் ]ம் Wயற் Fகள் பலனளிக்"ம் 3தமாக அைமந்9?க்"ம் . உம் ைமOம் , மற் றவர்கைளOம் கடன்
மற் \ம் வரி ேபான்ற நிைலகளின் %BY^?ந்- 3.3க்கேவண்Bய வ;கைளப் பற் # தாங் கள் Fந்தைன
2ரிந்9.xர்கள் .
ெசளகரியத்ைத, மன9ல் Xகத்ைத ஏற் ப.த்தக்eBய ெபா?ட்களிைன தாங் கள் Uக[ம் எளிதான WைறYல்
ெப\xர்கள் .
மேனாதத்-வ நி2ணர், ேஜா9டர் அல் ல- ேபாைதப் ெபா?ட்கைள 3றப்ைன 2ரிபவர் ேபான்ற ெதா;ல் களின்
jலமாக தாங் கள் வ?மானத்ைத ஈட்ட வாய் ப்2க]ள் ளன. அயல் நாட்Bைன ேசர்ந்தவைகெகாண். அைமOம்
9டமான, ஆற் றல் Uக்க நிைலெகாண்.ள் ள வ?மான வர[ நிைலெயான்#ைன தாங் கள்
உ?வாக்Kக்ெகாள் பவராகY?க்கலாம் . வ?மானத்ைத ஈட்.வெதன்ப- ெதாந்தர[கள் Uக்கெவான்றாகேவ
அைமந்-3.Kன்ற-; ஆY`ம் தாங் கள் அன்னிய நாட்Bைன ேசர்ந்த ெதாடர்2கள் , க?ைணYன் அBப்பைடYnம் ,
ஆன்Uகத்9ன் அBப்பைடYnம் அைமந்9?க்"ம் நி\வனங் கள் ேபான்றவற் #ன் jலமாக பணத்9ைன
சம் பாத்9யம் 2ரிந்9.xர்கள் .
தாங் கள் ெகாண்B?க்"ம் கடைன அைடத்9டேவண்.ெம`ம் நிர்பந்9னால் தாங் கள் உத்9ேயாகத்9ல் ேசரேவண்Bய
நிைல ஏற் பட[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன. Fல சந்தர்பங் களில் , இலாபத்ைத ெகா.க்"ெம`ம் எண்ணம் ெகாண். தாங் கள்
-வங் Kய 3யாபார நிைலகள் நஷ்டங் கைள மட்.ேம ஈட்.த்த?ம் 3தமாக அைமந்-3டலாம் .

நிலம் , x. ேபான்ற நிைலகள் உமக்" அ9ர்ஷ்டமளிக்"ம் 3தமாகேவ அைமந்-3.ம் . நிலம் அல் ல- ெசாத்-க்கைள
தாங் கள் வாங் க Wற் ப.ம் ேபா-, தைடகளின எ9ர்ெகாள் ]ம் நிைல உ?வாக வாய் ப்2க]ள் ளன. நிலம் , ெசாத்-க்கள்
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அல் ல- வாகனங் கள் ஆKய நிைலகேளா. தாங் கள் %ரச்சக]க்"ள் ளா"ம் நிைல காணப்ப.Kன்ற- ‐ இதன்
காரணமாக காப்p. 9ட்டங் கைள சரியான வைகYல் அைமத்-க்ெகாள் வெதன்ப- Uக[ம் அவFயம்
Wbைமயற் ற ெபா?ட்கள் , ெசயல் பா.கள் ேபான்றவற் #ன் d- அ9கமான்ள[ ெகாண். அைமOம் ெசல[கள்
2ரியப்ப.ம் . Fல சந்தர்பங் களில் தாங் கள் பணத்ைத ெசல[ 2ரிந்9.ைகYல் Fந்9க்கா- ெசயல் ப.பவர்
(இல் ைலேயன்) Fல அ`பங் களினால் பணத்9ன் அ?ைம 2ரிந்- இ?க்"ம் பணY?ப்%ைன ேமnம் ெசயல் ப.த்த
வல் ல Wைறகைள கற் \க்ெகாள் ]ம் சந்தர்பம் ேநரிடலாம் . பண நிைலகள் நிைலத்-க்ெகாண்B?ப்பதைன3ட உம் ைம
3ட்ேடா.ம் பாங் Kைனக் ெகாண்B?ப்ப-ேபான்றெவா? எண்ணேம மன9ல் ேதான்\ம் . தாங் கள் சற் \ம் எ9ர்பாராத
ேநரத்9ல் அைமந்-3.ம் ெசல[கள் உமக்" U"ந்த ெதாந்தர[கைள உ?வாக்"ம் வண்ணமாகேவ அைமந்-3.ம் .
உம- ெசல[கைள Wைறயான வ;கள் ெகாண். ஈ.கட்ட , தாங் கள் ெப?ம் வாரியான 9ட்டங் கைள =ட்டக்eBயவர்,
உ?வாக்"ம் 9றன் பைடத்தவர். ேசUப்ைப 2ரிவெதன்ப- உம் ைம ெபா?த்தவைரYல் Uக[ம்
எளிதானெவான்றாகேவ அைமந்-3.ம் . உமக்" ஏற் ப.ம் ெசல[கைள நிைலயானெவா? WைறYைன ெகாண்.
ைகயா]xர்கள் . மனிதேநயம் சார்ந்த வைகெகாண். அைமOம் ெசயல் க]க்காக தாங் கள் ெசல3ைன
2ரிந்9.xர்கள் . ெபா?ட்கள் சார்ந்த 3தத்9ல் ஏைழயாகத் 9கழ் பவர்கள் அல் ல- ைகத்9றனற் றவர்கள் ,
தனித்9றைமயற் றவர்கள் ‐ இ-ேபான்ேறா?க்காக தாங் கள் ேநரம் , உடல் சக்9 அல் ல- பணம் ேபான்றவற் ைற
ெசலவ;த்9.xர்கள் .
சட்டத்9ன் எல் ைலYைன கடந்-ெசல் nம் ெசயல் பா.க]க்காக ெசல[கள் 2ரியப்படலாம் . Fல3தமான
நஷ்டங் கள் அல் ல- கள[கள் ஏற் படக்e.ம் ‐ ஆனால் இ-ேபான்ற நிைலக]க்" 3ளக்கேமா அல் ல- எப்பட
நடந்-3ட்ட- என்பதைனப் பற் #ய 3;ப்2ணர்ேவா Kைடத்9டாமேலY?க்கலாம் . தாங் கள் நண்பர்க]க்" பணத்ைத
கடனாக ெகா.க்கலாகா-. உமக்" வரக்eBய வ?மானத்ைத3ட அ9கமானள3ல் ெசல3ைன 2ரிந்9.பவராகேவ
தாங் கள் நடந்-ெகாள் ளக்e.ம் . வ?வாய் மற் \ம் ெசல[க]க்Kைடேய நிைலெகாண். நடத்9ச்ெசல் வெதன்பஉமக்" Uக[ம் கBனமானெவா? காரியமாகேவ ேதான்றலாம் ‐ இதன் காரணமாக தாங் கள் அவ் வப்ேபாகடன்பட்டவராகேவெவா? நிைலYைன காணலாம் . Fல ெசல[கள் இரகFயமான Wைறெகாண்.
அைமந்-3.Kன்றன.

ெதளி[ற் ற நிைலYைன தாங் கள் ெபறேவண்.ெம`ம் ஆவைல உம- மன9ல் ெகாண்B?ப்pர்கள் . தாங் கள்
மன9ல் 3?ப்பத்9னக் ெகாண்டால் , பழம் ெப?ம் காலத்9ல் இயற் றப்பட்ட இரகFயமான, 29ராக 3ளங் "ம்
ேபாதைனகளி`ள் ெசன்\, அதன் ஆழத்ைத K;த்-3.பவராக[ம் அைமந்9டலாம் (இதற் கான 9றைமகள்
உம் Uடம் அைமந்9?க்"ம் ).
தாங் கள் உலகளா3ய ெபா?ட்களின் d- ஆர்வம் ெகாண்B?ப்ப9ல் ைல ‐ அதைன3ட ஆன்Uகம் /ெதய் வபக்9
சம் மந்தமான ஞானத்9ைனேய ேத.பவராகY?ப்pர்கள் . சாதரணமாக அைமOம் உலகளா3ய 3?ப்ப
நிைலகேளா. தாங் கள் பற் #ன்ைம நிைலYைன ெகாண்டவராகேவY?க்கலாம் . உம் Uடம் எ9ர்பார்ப்2கள் ,
ேபராவல் நிைலகள் ேபான்றைவ அைமந்9?க்"ம் ‐ ஆY`ம் இத்தைகய நிைலகைள க?த்9ல் ெகாண்டேபா-ம் ,
தாங் கள் 2ரிந்9.ம் சாதைனகைள3ட். 3லKேய இ?ப்பவர் ேபான்\ நடந்-ெகாள் xர்கள் , காட்Fயளிப்pர்கள் .
ஆன்Uகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்காக தாங் கள் Wற் ப.பவராகY?ப்%ன், தாங் கள் 2ரிந்9.ம் ெசயல் கள் ”ரான
Wைறெகாண். அைமந்-3.ம் ‐ ஆனால் அேத சமயம் ப?ப்ெபா?ள் சார்ந்த உலக வாழ் க்ைகYன் d- ஈ.பா.
ெகாண்டவராகY?ப்%ன், அங் " தாங் கள் மடைம ெகாண்டவராக, Wட்டாள் தனம் நிைறந்தவராக மற் \ம்
ேபா-மானள3ல் க?த்தாழமற் றவராக[ம் காட்Fயளித்9.xர்கள் , ெசயல் 2ரிxர்கள் . தாங் கெளா? மடத்-ற3யாக
மாரி3டத்ேதைவயான இயல் 2கள் உம் Uடம் சக்9வாய் ந்த WைறYல் காணப்ப.ம் .

தர்மத்9ன் நிைலகைள ெபா?த்தவைர தாங் கள் அதைன காப்பவராக, அதற் க்காக பரிந்- ெசயலாற் \பவராக,
ேபாரி.பவராகY?ப்pர்கள் .

தாங் கெளா? ெவளிநாட்.க்" ெசன\ அங் " வாசம் 2ரிந்9.பவராக[U?க்கலாம் ‐ சாத்9யங் க]ள் ளன.
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ெவளி நா.க]க்" %ரயாணஞ் ெசய் தல் எனில் தாங் கள் U"ந்த உற் சாகத்-டன் காணப்ப.பவர், ஊக்கம்
ெகாள் பவர். தாங் கள் 2ரிந்-வ?ம் பணிகள் , உத்9ேயாகம் ேபான்ற நிைலக]க்காக %ரயாணம்
ேமற் ெகாள் ளேவண்BY?க்"ம் ‐ ஆY`ம் உம- ெசாந்த ஊரில் வாசம் 2ரிந்9டேவ தாங் கள் 3?ம் 2xர்கள் . ஆன்Uக
ரீ9யானெவா? ேத.தல் அல் ல- ேவள் 3 ேபான்றவற் ைற நிைறேவற் #. பணிYன் காரணமாக தாங் கள்
அவ் வப்ேபா- இடம் மாற் லாம் (அல் ல-) %ரயாணம் 2ரிந்9.ம் நிைல ஏற் படலாம் . ேதைவயற் ற Wைறெகாண்.
அைமந்9.ம் %ரயாணங் கைள தாங் கள் ேமற் ெகாள் ளேவண்BY?க்கலாம் .

தாங் கள் ெகாண்.ள் ள இலட்Fயங் கள் தைடக]க்"ள் ளா"ம் நிைல அல் ல- அள[கடந்த மாற் றங் கள் ேபான்றவற் ைற
ெகாள் ]ம் ‐ இ-ேபான்ற Wக்Kயமான காலகட்டங் கள் உம- வாழ் க்ைகYல் Fல Wைறகள் நிகழ் ந்-3.ம் . உமவாழ் க்ைகYல் கடந்- ேமற் ெசல் ல இயலாதவா\ %ரச்சைனகள் Fல சந்தர்பங் களில் அைமந்-3டக்e.ம் . உமவாழ் க்ைகYன் Fல ப"9கள் இரகFயமாகேவ ைவக்க்ப்பட்B?க்"ம் மற் \ம் இ-ேபான்ற காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
2ரிந்9.ம் ெசயல் களின் நிைல த?ம நிைலக்" 2ரம் பானெவான்றாகேவா (அலல் -) ெபா?த்தமற் ற,
த"9யற் றெவான்றாகேவா (அல் ல-) தற் ேபா- 2ரிந்-3ட்., %ற" மன9ல் -ன்பம் ெகாள் ]ம் வைகயாகேவா
அைமந்-3.ம் . சட்ட 3ேராதமான eட்டத்9ன் தைலவைனப் ேபான்\, தாங் கள் இரட்Bப்2 வாழ் க்ைகYைன
வாழ் ந்-வ?ெமா? நபராகேவY?க்கலாம் . உம- இலட்Fயங் களிைன நிைறேவற் \ம் வைகYல் அைமOம்
சந்தர்பங் கள் பல இழக்கப்ப.ம் , -ைலத்-3டப்ப.ம் (அல் ல-) ம\வ;யற் றெவான்றாகேவ WBந்-3டக்e.ம் ‐
இதனால் உமக்" ஏமாற் ற நிைலகேள Kட்.ம் . வாழ் க்ைக என்ப- உமக்" Fல சந்தர்பங் களில் ஒ? Uகப்ெப?ம்
ேபாராட்டமாகேவ காட்Fயளித்-3.ம் . தாங் கள் நிைனத்-க்eடப் பாராத வைகYல் அைமந்9.ம் ெபா\ப்2களின்
நிைலயான- 9qெரனத் ேதான்\ம் வாய் ப்2 ெவ"வாக உள் ள-. மானக்ேக. நிைலகள் , ".ம் பத்9ெலா? மரணம் ,
பணம் சம் மந்தமான வைகெகாண். அைமOெமா? நஷ்ட நிைல, ேபாட்Bெயான்#ல் அல் ல- ேதர்த^ல் ஏற் ப்.ெமா?
ேதால் 3, வாழ் க்ைகத் ெதா;ல் நிைலYெலா? %ன்னைடதல் நிைல ‐ இ-ேபான்\ நிகழக்eBய ெசயல்
எ-வாகY?ப்%`ம் சரி, தாங் கள் வKத்-ைவத்9?க்"ம் 9ட்டங் கைள 3யப்kட்.மள3ல் தடம் 2ரளைவத்9டலாம் .
தாங் கள் ெகாள் ]ம் 3?ப்பங் கள் ேமலான காலWம் நிைறேவற் றமைடந்9.ம் . அேதேபான்\ தாங் கள்
மற் றவர்க]க்"ம் அ9ர்ஷ்டம் நிைறந்தவராகேவY?ப்pர்கள் .
Xய அ;3ைன உண்டாக்கக்eBயெவா? Rழ் ந்ேதாக்K அைமOம் X?ள் வைளயத்9`ள் தாங் கள் 3bந்-3.ம்
வாய் ப்2கள் காணப்ப.Kன்றன.
Wத±.களின் நிைலYைன ெபா?த்தவைர தாங் கள் அ9ர்ஷ்டம் நிைறந்தவராகேவ காணப்ப.xர்கள் .
தாங் கள் FKச்ைசயளித்-வ?ம் ேநாயாளிகள் (அல் ல-) ைகயா]ம் வாBக்ைகயாளர்கள் ேபான்ேறா?க்" ஏற் ப.ம்
-ரா9ர்ஷ்ட நிைலகைளப் ேபான்றைவ உமக்"ம் ஏற் ப.ம் என தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் ‐ இ-ேபான்றெவா?
இயல் %ைன தாங் கள் ெகாண்டவராகேவ காணப்ப.Kன்®ர்கள் .
மற் றவர்கைள ஏளனம் 2ரிதல் , "ைறe\தல் மற் \ம் ேவற் \ மக்கைளப் பற் # வம் 2ப் ேபச்Fல் ஈ.ப.தல் , பயனிலா
ேபச்Fல் ஈ.ப.தல் ேபான்ற நிைலகைள த3ர்த்-3.வெதன்ப- Uக[ம் நல் ல-, நன்ைம பயக்"ம் 3தமாக
அைமந்-3.ம் .
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தசா 3ளக்கங் கள்
2தன் மஹா தசா: 21 மார் 2006 ‐ 22 மார் 2023

2தன் மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள்
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ ெப?ம் 2ள் ளிக]டனிரிக்"ம் ெதாடர்2களின் காரணமாக பணம் , ெவேவ\
ஸ்தாபனங் கள் , நண்பர்கள் மற் \ம் ".ம் ப உ\ப் %னர் ‐ ஆKயவற் #ைன ஜாதகர்
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ கல் 3 தனில் உயர்[/ேமன் ைம, ெசால் மற் \ம் ைகத்ெதா;ல் /ைகேவைல தனில்
ெசயல் 9றன் மற் \ம் இைசYைன ேகட்க ஆர்வம் ஆKயைவகள் நிைல ெகாள் ளலாம் .
‐ 3வசாயத்9ன் d- ஆர்வம் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் Wன் ேனற் றம் ஆKயைவகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .
‐ ஆFரியர் ("?), W9ேயார்/jத்ேதார் மற் \ம் அ#ஞர்கள் dதான அன் 2ம் ,
மரியாைதOம் ேமnம் உயர்3ைன காணலாம் .
‐ கட்.மானத்9ன் d- ஆர்வம் மற் \ம் 29ய ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன
ெப\வ- ஆKயைவகள் சாத்9யமாகலாம் .
‐ தங் கத்9ல் 3யாபாரம் ேமற் ெகாள் வதன் காரணமாக பணத்9ைன ஈட்ட
வாய் ப் 2க]ண்..
‐ மத்9யஸ்தம் ெசய் பவர் அல் ல- இைடத்தரகராK நடத்9ெகா.க்"ம் நிைலகள் எழ
சந்தர்பங் கள் வரக்e.ம் .
‐ நைகச்Xைவ, உல் லசம் மற் \ம் 3ைளயாட^ைன ெகாண். வாழ் க்ைக
சந்ேதாஷமாக வாழப் ப.ம் .
‐ ெபா- Wக்Kயவத்-வம் மற் \ம் 2கழ் அ9கமாகலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் ஆனந்தத்9ைன
ெபறக்e.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் ெதாடரலாம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம்
ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட கட்டங் களின் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன்
வ?மா\
‐ எ9ரிகள் மற் \ம் உயர் பத3 வKப் பவர்களின் dதான அச்சம் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" இடர்பா.கள் ஏற் பட
வாய் ப் 2க]ண்.. ".ம் பமற் றவர்களின் ேசைவகளினால் ஜாதக?க்" உண்ண உண[
வந்- ேசரலாம் .
‐ கல் 3Yன் d- ஆர்வUன் ம் ைம எழக்e.ம் .
மங் களகரமான ெசயல் களின் அ;[ மற் \ம் -யரம் /-க்கம் மற் \ம்
வ?த்தம் /கவைலYன் ஆKயைவகளின் வ?ைகYைன எ9ர்பார்க்கலாம் .
‐ 3ழாக்களிைன ெகாண்டா.வ9ல் தைடகள் , ெந?ங் Kயவர்களின் எ9ர்ப்2 மற் \ம்
Wயற் FYன் ைம ஆKயைவகள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெப?ம் மKழ் சF
் , 2கழ் , "ழந்ைதகளினால் ஆனந்தம் மற் \ம் ப93 ஒன் #ைன
அைடதல் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ பாவச்ெசயல் களின் d- சாய் [ மற் \ம் ெசல் வம் , நிலம் , 3வசாயம் மற் \ம்
மா.க]க்" =ங் " ேநரிடலாம் .
‐ பல oபங் களில் ெதாந்தர[கள் வந்தைடயலாம் . மன9ல் கவைல/வ?த்தம் ,
".ம் பம் மற் \ம் அரசாங் கத்-டன் பைகைம மற் \ம் ெபா- மக்களின்
கண்Bப் 2/3மர்சனங் கள் ஆKயைவகள் இ?க்"ம் . கண்களில் ேநாய் க]ம்
சாத்9யமாKன் றன.
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‐ 2கழ் மற் \ம் கல் 3Yைன அைடவதால, ேதசத்9ன ெகளரவம் , மரியாைத மற் \ம் xரம்
ஆKயைவகள் ேமnம் U"9யாக்கe.ம் .
‐ அரசர்க]டன் நட்2, ெசல் வம் , ெச;ப் 2, ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் , "ழந்ைதகளினால்
ஆனந்தம் , யாகங் களிைன 2ரிவதனால் 2கழ் ேபான் றைவகளிைன எ9ர்பார்க்கலாம் .
‐ நல் nண[, ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெப\வ- எ9ர்பார்க்கப.Kன் ற-.
‐ 2தனின் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , கல் 3, வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகள்
மற் \ம் நல் லைடகளிைன ஜாதகர் அ?ளப் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ இல் லறத்9ல் சந்ேதாஷம் , பணம் , லாபங் கள் மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் 2கழ் ஆKயைவகள்
U"9யாகலாம் .
‐ உயர் பத3கள் வKப் ேபார்களின் நட்2 மற் \ம் மரியாைதYைன ஜாதகர் ெபற் #டலாம் .
‐ Fறப் 2ப் பட்டம் / 3?- ஒன் #ைன ஜாதகர் ெபறக்e.ம் .
‐ இக்காலகட்டத்9ல் , 3யாபாரத்9ல் உற் சாகம் நிைலெகாள் ]ம் மற் \ம் கைல, க3ைத jலமாக
ெசல் வம் Kைடப் ப- சாத்9யமாKன் ற-.
‐ 29ய நபர்க]டன் நட்2 மற் \ம் பைழய நண்பர்க]டன் எ9ர்ப்2 ஆKயைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெவளி நாட்Bல் "Bேய\தல் சாத்9யமாKன் ற-, மற் \ம் சந்ேதாஷம் அைடவ9ல் தைடகள் ,
கவைல/ஏக்கம் மற் \ம் வ?த்தம் ஆKயைவ நிைலெகாள் ]ம் .

2தன் ‐3யாழன் : 6 ஏப் ர 2018 ‐ 12 ஜ²ைல 2020
2தன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
2தன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ ஒ?வர் 2ண்ணிய காரியங் கள் ெசய் ய மனம் ெகாள் ளலாம் , மற் \ம் ஆண்Uக ஞானம் ேமnம்
ெப\கலாம் .
‐ நிைல ேமnம் உயரலாம் , அரசாங் கத்9ன் மரியாைதYைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் பக்9
கமbம்
பழக்கங் கள் ‐ பணி[/அடக்கம் மற் \ம் rய் ைமயானேவ ேமnம் U"9ப் ப.த்தப் படலாம் .
‐ "ழந்ைதகள் மற் \ம் ெசல் வமான- ேமnம் eடலாம் . மைன3 மற் \ம் ைமந்தன் நிைறவான
ஆனந்தத்9ைன ெகா.க்கலாம் .
‐ Wத்ேதார் மற் \ம் நண்பர்கள் ெதாந்தர[க]க்"ள் ளாகலாம் . ெபற் ேறார்க]டன் தகரா\கள்
எழலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான ெச;ப் 2, அரசன் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண, 9?மணம் ேபான் ற
3ழாக்களிைன
இல் லத்9னில் ெகாண்டா.தல் , எப் ெபாb-ம் Uக இனிப் பான பண்டங் கள் Kைடக்கப் ெப\தல் ,
கால் நைட மற் \ம் ெசல் வத்9ன் U"9யாக்கம் , 2ராணங் களின் ெசாற் ெபா;[களிைன ேகட்க
ெசல் வேபான் றைவ, ெதய் வங் கள் மற் \ம் ஆசானிடம் பக்9 ெகாள் ]தல் , தான த?மம் மற் \ம்
மதம் /சமயம் d- ஆர்வம் ெகாள் ]தல் ,
ெதய் வமாKய Fவைன வ;பா. ெசய் தல் ஆKயைவ 3ள[களா"ம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கம் ) மற் \ம் உற3னர்க]டன் ஒவ் வாைம/இணங் காைம, 9?டர்கள்
ேபான் றவர்களினால் அபாயம் , ெபற் ேறார்களின் மைற[, அவமானம் ,
அரச தண்டைன, ெசல் வத்9ைன இழப் ப-, பாம் 2கள் மற் \ம் 3ஷத்9னால் அபாயம் , காய் ச்சல்
3வசாய உட்பத்9Yல் நஷ்டங் கள் , நிலங் களிைன ப#ெகா.த்தல் ேபான் றைவ.
‐ உற3னரிடU?ந்-ம் , தன- ைமந்தனிடU?ந்-ம் சந்ேதாஷங் கள் Kட்.ம் , ஊக்கம் /ஆரவம்
இ?க்"ம்
ெசல் வம் மற் \ம் ெபயர் U"9யா"தல் , தானியங் கள் ேபான் றவனைவகைள தானம்
ெகா.த்தல் .
‐ -யரம் , கவைல மனப் பான் ைம, 3யா9களினால் அபாயம் , மைன மற் \ம் உற3னரிடம்
-ேவஷம் ெகாள் ]தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க.ம் ேகாபம் ,
தகரா\கள் , ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , %ராமணர்களினால் அபாயம் (%ராமணர்களின்
ேகாபம் ).
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(%ராமணர்களின் ேகாபம் ).
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
Fவ சகஸ்ரனாமத்9ைன Wைறப் பB உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் ஒ? பX மற் \ம் தங் கத்9ைன
தானமாகெகா.த்தல் .

2தன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 18 ேம 2019 ‐ 3 அக்ட் 2019
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

2தன் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 3 அக்ட் 2019 ‐ 13 நவம் 2019
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

2தன் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 13 நவம் 2019 ‐ 21 ஜனவ 2020
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

2தன் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 21 ஜனவ 2020 ‐ 9 மார் 2020
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

2தன் ‐3யாழன் ‐ரா" : 9 மார் 2020 ‐ 12 ஜ²ைல 2020
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

2தன் ‐சனி : 12 ஜ²ைல 2020 ‐ 22 மார் 2023
2தன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
2தன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
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‐ xரம் ேமnம் உயர்வைடயலாம் மற் \ம் கைலOம் ைகெதா;nம் லாபகரமாகலாம் .
‐ நண்பர்கள் dதான அன் 2, இரக்கம் , மதம் /சமயம் மற் \ம் பக்9 நிைறந்த ெசயல் கள் ேமnம்
U"9யாகலாம் .
‐ ேசாம் ப்ல் நிைலகள் அ9கரிக்கலாம் மற் \ம் ேவ\ மாதர் d-ம் இரகFயம் மற் \ம்
பாவம் நிைறந்த ெசயல் களிைன
2ரிவதன் d-ம் மனம் ெசல் லலாம் .
‐ எளிய மக்களின் ரீத்யாக சந்ேதாஷம் வந்- ேச?ம் . 3வசாயத்9ல் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம்
மற் \ம்
வாO காரணமாக -ன் பம் /வ^ ஏற் படலாம் .
‐ ".ம் பத்9னில் நல் வாழ் [, ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் )
, உற் சாகம் /ஆர்வம் , கால் நைட ெசல் வங் கள் அ9கரித்தல் , நிைல ஒன் \ Kட்.தல் ,
2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" 3ஜயம் ெசய் தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ எ9ரிகளினால் அபாயம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -யரம் , ேயாFக்"ம் சக்9Yைன
இழந்-3.வ-, உற3னர்களிைன
இழந்-3.வ-, Wயற் Fகளில் நஷ்டம் , மனத்-யரம் , அயல் நாட். பயணம் மற் \ம் ெகட்ட
கன[கள் .
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் eற் ப்பட்.ள் ள =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற[ம்
நல் லாேராக்யத்9ைன 9?ம் பெபற் [ம் கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
U?த்தஞ் சய ஜபத்9ைன 2ரிதல் மற் \ம் ஒ? க?ைம நிறம் ெகாண்ட பX3ைனOம் , ஒ? ெபண்
எ?ைமYைனOம்
தானமளித்தல் .

2தன் ‐சனி‐சனி : 12 ஜ²ைல 2020 ‐ 14 Bசம் 2020
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

2தன் ‐சனி‐2தன் : 14 Bசம் 2020 ‐ 2 ேம 2021
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

2தன் ‐சனி‐ேக- : 2 ேம 2021 ‐ 29 ஜ²ன் 2021
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

2தன் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 29 ஜ²ன் 2021 ‐ 10 Bசம் 2021
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .
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2தன் ‐சனி‐Eரியன் : 10 Bசம் 2021 ‐ 28 ஜனவ 2022
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

2தன் ‐சனி‐சந்9ரன் : 28 ஜனவ 2022 ‐ 20 ஏப் ர 2022
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

2தன் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 20 ஏப் ர 2022 ‐ 16 ஜ²ன் 2022
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

2தன் ‐சனி‐ரா" : 16 ஜ²ன் 2022 ‐ 11 நவம் 2022
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

2தன் ‐சனி‐3யாழன் : 11 நவம் 2022 ‐ 22 மார் 2023
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

ேக- மஹா தசா: 22 மார் 2023 ‐ 21 மார் 2030

ேக-மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள்
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ ேக- மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , சந்ேதாஷUன் ைம இ?க்"ம் .
‐ உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் ேமnம் உயர்வைடயக்e.ம் மற் \ம் 3யா9கள்
சாத்9யமாKன் றன. ஏழ் ைம நிைல மற் \ம் ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிட வாய் ப் 2க]ண்..
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‐ ேபாராட்டங் களினால் எbம் பாவச்ெசயல் களிைன ெசய் வ9ல் மனமான- ஆர்வம்
ெகாள் ளலாம் , Fந்தைன சக்9Yைன இழ் க்கக்e.ம் மற் \ம் மன9ல் அைம9Yன் ைம இ?க்கா-.
‐ அ9காரம் வKப் பவர்கள் jலம் இடர்பா.கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் கள[, 3ஷம் , நீ ர், ெந?ப் 2,
ஆOதங் கள் மற் \ம் நண்பர்கள் ஆKயைவYனால் அச்சம் ஏற் படலாம் .
‐ வாழ் க்ைக Uக[ம் -ன் பம் e.ய ஒன் றாகலாம் மற் \ம் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம்
"ழந்ைதகளினால் ஆனந்தம் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ கல் 3 மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ெப\வ9ல் தைடகள் ஏற் படலாம் , 3பத்- அல் ல- வாகனத்9ன்
ேம^?ந்- Rேழ 3bதல் , ெவளிநாட்Bல் "Bேய\தல் மற் \ம் 3வசாயத்9ல் நஷ்டங் கள்
ஆKயைவகள் நடக்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் களின் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\ws ‐
‐ ேக-3ன் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , சந்ேதாஷம் நிைலெகாள் ]ம் மற் \ம் U"9யான
அள3ல் ெசல் வத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ =ய மக்க]டன் தகரா\/ேபாராட்டம் எழக்e.ம் மற் \ம் தன- ெசயல் /ெசய் ைகYனால்
ெசாத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ ேக- மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , அரசாங் கத்9ன் ெவ\ப் 2/ேகாபம் , தற் கா^க ேவைல
நீ க்கம் மற் \ம் ெவளி நா.க]க்" ெசன் \ "Bேய\தல் ஆKயைவகள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் , கண்களில் ேநாய் மற் \ம் சjகத்9னரனால்
3மர்சனம் /"ற் றம் eறப் ப.தல் பற் #ய அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ ேக- மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் , அச்சம் மற் \ம்
தைல/கண்கள் ப"9களில் -ன் பம் /வ^ ஆKயைவ ஏற் படக்e.ம் .

ேக-‐ேக- : 22 மார் 2023 ‐ 18 ஆகஸ் 2023
ேக- மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ 2த்9 மற் \ம் அ#3ன் நிைலகள் ெதாந்தர[க]க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம் ெபா- 3மரிசனம்
சாத்9யமாKன் ற-.
‐ =ய ெபண்களிடம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் ஏற் ப.ம் , ைமந்தன் மற் \ம் மைன3க்" =ங் "
அல் ல- மரண பயம் ஏற் ப.ம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் சந்ேதாஷமான- அ;3ைன காfம் மற் \ம் அக்னிYனாnம் ,
எ9ரிகளினாnம் -ன் பம் ேநரிடலாம் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம்
Kைடப் ப-, ஆனால் மன ரீ9யான
-யரம் , நிலம் மற் \ம் Kராமத்9ைன ெப\வ-.
‐ இ?தய ேநாய் , மான நஷ்டம் , ெசல் வம் மற் \ம் கால் நைடகளின் அ;[, மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"
-ன் பம் , மன9ன் நிைலத.மாற் றம் ேபான் றைவ.
‐ 3யா9களினால் அபாயம் ஏற் ப.ம் , ெப?ம் -ன் பம் மற் \ம் உற3னர்களிைன 3ட்.
%ரி3ைன.
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
-ர்கா சப் டாஷ்B ஜபம் மற் \ம் U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன WைறபB 2ரியேவண்.ம் .

ேக-‐ேக-‐ேக- : 22 மார் 2023 ‐ 30 மார் 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
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ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ேக-‐ேக-‐Xக்Kரன் : 30 மார் 2023 ‐ 24 ஏப் ர 2023
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

ேக-‐ேக-‐Eரியன் : 24 ஏப் ர 2023 ‐ 2 ேம 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

ேக-‐ேக-‐சந்9ரன் : 2 ேம 2023 ‐ 14 ேம 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

ேக-‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 14 ேம 2023 ‐ 23 ேம 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

ேக-‐ேக-‐ரா" : 23 ேம 2023 ‐ 14 ஜ²ன் 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

ேக-‐ேக-‐3யாழன் : 14 ஜ²ன் 2023 ‐ 4 ஜ²ைல 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .
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ேக-‐ேக-‐சனி : 4 ஜ²ைல 2023 ‐ 28 ஜ²ைல 2023

‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

ேக-‐ேக-‐2தன் : 28 ஜ²ைல 2023 ‐ 18 ஆகஸ் 2023
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

ேக-‐Xக்Kரன் : 18 ஆகஸ் 2023 ‐ 17 அக்ட் 2024
ேக- மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 ‐
‐ Uதமான அள[ ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3யா9க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம் அவர்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்கலாம் . மைன3Yனால்
Kைடக்கப் ெப\ம் மKழ் சF
் தைடYைன காணலாம் மற் \ம் %#3ைன ஏற் பட சந்தர்பம்
உண்..
‐ நண்பர்கள் மற் \ம் ெந?ங் Kயவர்க]க்" =ங் "கள் ேநரிடலாம் . ப93 சரி[ நிைலYைன
பற் #ய
அச்சம் இ?க்"ம் .
‐ உஷ்னம் மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ\வா"ம் 3யா9கள் -ன் பத்9ைன உண்டாக்கலாம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர[, நல் ல9ர்ஷ்டம் , ஆைடகளிைன ெப\தல் ,
ைக3ட்.ப் ேபான ரா@யத்9ைன dட்.தல் (அரசாங் கத்9ல் உயர் பத3Yைன dண்.ம்
ெப?தல் )ேபாக்"வரத்- நிைலகளினால் Xகங் கள் ேபான் றைவ, 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்"
யாத்9ைரகள் , மற் \ம் நிலம் , Kராமங் களிைன
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்கetc.,
ஆதர3னால் ெப\தல் .
‐ நல் ல9ர்ஷ்டத்9மான- உதயமா"ம் .
‐ நல் லாேராக்யம் , ".ம் பத்9னில் நல் வாழ் [, நல் ல உண[ மற் \ம் ேபாக்"வரத்9ைன
ெபற் #.தல் ேபான் றைவ.
‐ காரணUன் # தகரா\கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, கால் நைடக]க்" -ன் பம்
‐ உற3னர்க]டன் தகரா\கள் , தைலவ^, கண் ேநாய் கள் , இ?தய ேநாய் ,
மான நஷ்டம் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் கால் நைட மற் \ம் மைன3க்" -ன் பம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் மற் \ம் மனரீ9யான -யரங் கள் உண்டா"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் : ேத3 -ர்ைகYன் ஸ்ேலாகத்9ைன உச்சாடனம்
ெசய் -ெகாண். யாகத்9ைன 2ரியேவண்.ம்
மற் \ம் ஒ? க%லம் /க?ம் Fகப் 2/2கர்நிறம் ெகாண்ட பX அல் ல- ஒ? ெபண் எ?ைமYைன
தானமாக ெகா.த்தல் ேவண்.ம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 18 ஆகஸ் 2023 ‐ 28 அக்ட் 2023
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
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ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 28 அக்ட் 2023 ‐ 18 நவம் 2023
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 18 நவம் 2023 ‐ 24 Bசம் 2023
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 24 Bசம் 2023 ‐ 17 ஜனவ 2024
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 17 ஜனவ 2024 ‐ 21 மார் 2024
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 21 மார் 2024 ‐ 17 ேம 2024
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐சனி : 17 ேம 2024 ‐ 24 ஜ²ைல 2024
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

ேக-‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 24 ஜ²ைல 2024 ‐ 22 ெசப் 2024
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‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

ேக-‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 22 ெசப் 2024 ‐ 17 அக்ட் 2024
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

ேக-‐Eரியன் : 17 அக்ட் 2024 ‐ 22 %ப் ர 2025
ேக- மகா தைசYல் Eரியன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் Eரியன் 2க்9 ‐
‐ Fல அ9காரிக]டன் 3ேராதம் இ?ப் பதன் காரணமாக ேதசத்9ன் ெவ\ப் 2 உ?வாகலாம் ‐
இதனால் Fல 3தங் களில் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ பணிகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் தைடகள் ஏற் படலாம் , ஊர்மாரிப் ேபா"தல் மற் \ம்
சந்ேதாஷத்9ன்
நிைலகள் ெதாந்தர[களிைன காணலாம் .
‐ தந்ைத அல் ல- ேவ\ W9யவர் =ங் "க்"ள் ளாகலாம் , ெந?ங் Kயவர்க]டன்
எ9ர்ப்2க]ண்டாகலாம்
மற் \ம் 9qர் -ன் பங் கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் வ^ மற் \ம் இ?மல் , காய் ச்சல் ஆKயைவகள் 3யா9களிைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ ெசல் வத்9ைன ெபற் #.தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர[, 2ண்ணிய
காரியங் களிைன 2ரிதல் மற் \ம் அைனத்- லட்Fயங் க]ம் நிைற3ைன காfதல் .
‐ அரசரினால் (அரசாங் கத்9னால் ) அபாயம் , ெபற் ேறார்களிடU?ந்- %ரி[, அயல் நா.க]க்"
பயணங் கள் , 9?டர்கள் , பாம் 2 வைககள் மற் \ம் 3டத்9னாnம் -ன் பங் கள் , அரச தண்டைன,
நண்பர்களிடம் -ேவஷம் , -யரங் கள் , காய் ச்ச^னால் அபாயம் ேபான் றைவ.
‐ உடல் வ^ைமOடன் இ?க்"ம் , ெசல் வம் வந்- ேச?ம் அல் ல- ைமந்தன் ஒ?வன் %றப் பான் ,
2ண்ணிய காரியங் களிைன 2ரிவ9ல் ெவற் #, F#ய Kராமத்9ன் தலவர் ஆ"தல் ேபான் றைவ.
‐ உண[ Kைடப் ப9ல் தைடகள் , அச்சங் கள் மற் \ம் ெசல் வம் , கால் நைடகளின் இழப் 2.
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரமபத்9னில் -ன் பWம் , அந்தர தசா3ன் WB3னில் அதன் =வரம்
F#தள[தணிOம் .
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
மற் \ம் Xகம் ெகாண்ட நிைலYைன Eர்யனின் க?ைணYனால் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
ஒ? பXமா. மற் \ம் ெசார்ணத்9ைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ேக-‐Eரியன் ‐Eரியன் : 17 அக்ட் 2024 ‐ 23 அக்ட் 2024
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.
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ேக-‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 23 அக்ட் 2024 ‐ 3 நவம் 2024

‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

ேக-‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 3 நவம் 2024 ‐ 10 நவம் 2024
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

ேக-‐Eரியன் ‐ரா" : 10 நவம் 2024 ‐ 30 நவம் 2024
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

ேக-‐Eரியன் ‐3யாழன் : 30 நவம் 2024 ‐ 17 Bசம் 2024
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

ேக-‐Eரியன் ‐சனி : 17 Bசம் 2024 ‐ 6 ஜனவ 2025
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

ேக-‐Eரியன் ‐2தன் : 6 ஜனவ 2025 ‐ 24 ஜனவ 2025
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

ேக-‐Eரியன் ‐ேக- : 24 ஜனவ 2025 ‐ 31 ஜனவ 2025
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 83

sample horoscope

ॐ

‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

ேக-‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 31 ஜனவ 2025 ‐ 22 %ப் ர 2025
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

ேக-‐சந்9ரன் : 22 %ப் ர 2025 ‐ 23 ெசப் 2025
ேக- மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 ‐
‐ ெப?ம் Wயற் Fகள் எ.த்-ெகாண்.ம் லாபங் கள் F#ய அள3ேலேய Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ சந்ேதாஷம் மற் \ம் வ?த்தங் கள் ஏற் படலாம் , ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் , மற் \ம்
மங் களகரமான-ம் ,
அமங் களமான நிகழ் [க]ம் நடக்கக்e.ம் .
‐ மைன3, "ழந்ைதகள் மற் \ம் பணியாளர்கள் ேசாம் பல் மற் \ம் X\X\ப் %ன் ைம நிைலளின்
Fக்Kக்ெகாள் லாம் , ஒ?வரின் ைமந்தன் =ங் "க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம் மனமானகலக்கத்9ைன காணக்e.ம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க அங் Rகாரம் , உற் சாகம் /ஊக்கம் , நல் வாழ் க்ைக,
மKழ் சF
் கரம் , இல் லம் , நிலங் களிைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ உண[, ேபாக்"வரத்- நிைலகள் , கால் நைட ேபான் றைவகளின் அசாதாரண அள3ல்
ெபற் #.தல் ,
3யாபாரத்9ல் ெவற் #கள் , நீ ர்ேதக்கங் களிைன உ?வாக்"தல் மற் \ம் மைன3, மக்க]க்"
சந்ேதாஷம் .
‐ வளர்%ைற சந்9ரனாகY?ப் %ன் அ`eலமான 3ைள[களினி Wbவ-மாக ெபற இயnம் .
‐ சந்ேதாஷUன் ைம மற் \ம் மனத்-யரம் , Wயற் Fகளில் தைடகள் , ெபற் ேறாரிைன 3ட்.
%ரிதல் ,
3யாபாரத்9னில் நஷ்டங் கள் , கால் நைடகளின் அ;[ ேபான் றைவ.
‐ பX அல் ல- பXக்கள் , நிலம் , 3வசாய நிலங் கள் ெபறப் ப.ம் , உற3னர்க]டன் சந்9ப் 2,
அவர்களின் jலம் ெவற் #Yைன எட்.தல் , பXம் பால் மற் \ம் தYர் U"9யா"தல் .
‐ அந்தர தசா3ன் மத்யம ப"9Yல் அரச?டன் (அரசாங் கத்-டன்) நல் nற[ம் ,
‐ அந்தர தசா3ன் WB[ காலத்9ல் அரசரினால் (அரசாங் கத்9னால் ) அபாயWம் , அயல் நா.
அல் ல- rர ேதசங் க]க்" %ராயணங் க]ம் ேந?ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2, கவைலக்Kடம் , உற3ன?டன் பைகைம மற் \ம் சேகாதர`க்" -ன் பம் .0
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
சந்9ரனின் மந்9ரங் களிைன உச்சாடனம் ெசய் யேவண்.ம் மற் \ம் சந்9ர`டன்
ெதாடர்ப்2ைடயெபா?ட்களிைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ேக-‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 22 %ப் ர 2025 ‐ 11 மார் 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.
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ேக-‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 11 மார் 2025 ‐ 24 மார் 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

ேக-‐சந்9ரன் ‐ரா" : 24 மார் 2025 ‐ 25 ஏப் ர 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

ேக-‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 25 ஏப் ர 2025 ‐ 23 ேம 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

ேக-‐சந்9ரன் ‐சனி : 23 ேம 2025 ‐ 26 ஜ²ன் 2025
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

ேக-‐சந்9ரன் ‐2தன் : 26 ஜ²ன் 2025 ‐ 26 ஜ²ைல 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

ேக-‐சந்9ரன் ‐ேக- : 26 ஜ²ைல 2025 ‐ 8 ஆகஸ் 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

ேக-‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 8 ஆகஸ் 2025 ‐ 12 ெசப் 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
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ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

ேக-‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 12 ெசப் 2025 ‐ 23 ெசப் 2025
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் : 23 ெசப் 2025 ‐ 19 %ப் ர 2026
ேக- மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 ‐
‐ xரம் கலந்த பணிகளில் ஒ?வ?க்" மான நஷ்டம் உண்டாகலாம் , மற் \ம் அக்கம் பக்கம்
உள் ேளா?டன்
தகரா\கள் /சண்ைடகள் உ?வாகலாம் .
‐ உத்9ேயாகம் மற் \ம் 3யாபாரம் நஷ்டத்9ைன காணலாம் மற் \ம் =யவர்களின்
சகவாசமான- -யரத்9ைன உண். ெசய் யலாம் .
‐ மைன3, ைமந்தன் , இைளய சேகாதரன் மற் \ம் ".ம் ப உ\ப் %னர்கள் d- பைகைம
இ?க்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் , 3டம் மற் \ம் எரிச்சல் த?ம் உணர்3னால் உடல் ரீ9யான 3யா9கள்
ஏற் படக்e.ம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கம் ) -ன் பத்9ைன உ?வாக்கக்e.ம் மற் \ம் நண்பர்கள் அ;க்கப் படலாம் .
‐ நிலங் கள் , Kராமம் ஆKயைவகளிைன ெப\தல் , ெசல் வம் மற் \ம் கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக
e.வ-,
29ய kங் கா/ேதாட்டம் ஒன் #ைன அைமப் ப-, அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க
ஆதர3னால் ெசல் வத்9ைன ெப\வ- ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் ப.ம் .
‐ நிலம் மற் \ம் மKழ் சF
் நிைலகள் ெபறப் ப.ம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் Kைடக்"ம் , ெப?ம் 2கழ் மற் \ம் ெசல் வாக்"/மரியாைத
Kட்.ம் ,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் நண்பர்களினால் சந்ேதாஷம் Kைடக்"ம் .
‐ அயல் நா. %ரயாணம் ஒன் #ைன ெசய் ைகYல் மரணம அல் ல- ேபர;3ன் பயம் இ?க்"ம் ,
நீ ரி;[ ேநாய் ,
ேதைவயற் ற ெதாந்தர[கள் , 9?டர்கள் மற் \ம் அரசன் (அரசாங் கத்9னால் ) அபாயங் கள்
மற் \ம் சண்ைடகள் /சச்சர[கள் .
‐ க.ைமயான காய் ச்சல் , 3டத்9னால் ஏற் ப.ம் அபாயங் கள் , மைன3க்" மனத்-யரம் ,
மனத்-யரம்
மற் \ம் அகால மரணத்9ைன பற் #ய அச்சம் உண்டாகலாம் .
‐ மKழ் சF
் நிைலகள் இ?க்"ம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் ேசர்க்கப் ப.ம் .
‐ கைடக்க%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைற : ஒ? காைள மாட்Bைன தானமாக
ெகா.த்தல் ேவண்.ம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 23 ெசப் 2025 ‐ 1 அக்ட் 2025
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .
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ேக-‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 1 அக்ட் 2025 ‐ 24 அக்ட் 2025

‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 24 அக்ட் 2025 ‐ 13 நவம் 2025
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 13 நவம் 2025 ‐ 6 Bசம் 2025
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 6 Bசம் 2025 ‐ 27 Bசம் 2025
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 27 Bசம் 2025 ‐ 5 ஜனவ 2026
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 5 ஜனவ 2026 ‐ 30 ஜனவ 2026
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 30 ஜனவ 2026 ‐ 6 %ப் ர 2026
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
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எ9ர்பார்க்கலாம் .

ேக-‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 6 %ப் ர 2026 ‐ 19 %ப் ர 2026
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

ேக-‐ரா" : 19 %ப் ர 2026 ‐ 9 மார் 2027
ேக- மகா தைசYல் ரா" 2க்9 ‐
‐ உட^ல் 3யா9க]ம் , 3பத்-க]ம் நடக்க வாய் ப் 2க]ண்..
‐ மனரீ9யான -யரங் கள் மற் \ம் சந்ேதாஷ நிைலதனில் Fக்கல் கள் ஏற் படலாம் .
‐ அரசர்(அரசாங் கம் ) மற் \ம் 9?டர்களின் பயம் , =ய மக்க]டன் 3ேராத நிைலகள் , மற் \ம்
அைனத்பணிகளிnம் தைடகள் உ?வாகலாம் .
‐ ெசல் வத்9ைன ெப\தல் , ெசல் வம் , தானியங் கள் , கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம்
U"9யா"தல் , யவ் வன அரசன் jலமாக (அயல் நா.களிைன ேசர்ந்த உயர் %ரி9னி9கள் ) நிலம்
மற் \ம் ஒ? Kராமத்9ைன
ெபற் #.தல் .
‐ தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9ல் F#- ெதாந்தர[கள் இ?க்"ம் ஆனால் %ற" அைனத்-ம்
நல் ல நிைலகளிைன காfம் .
‐ பலWைற/அBக்கB F\நீ ர் க;க்"ம் நிைலைம, உட^னில் வ^ைமYன் ைம, சளி, காய் ச்சல் ,
9?டர்கள் காரணமான அச்சங் கள் ,
அவ் வப் ேபா- ேதான் \ம் காய் ச்சல் , ப;ப் பான/இ;வான (நிந்தைன) ெகாண்ட
தகரா\கள் /சண்ைடகள் ,நீ ரி;[, வYற் \வ^ ஏற் படலாம் .
‐ -ன் பWம் , அபாயங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ேத3 -ர்ைகYன் ஸ்ேலாகத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் -ெகாண். யாகத்9ைன 2ரியேவண்.ம்

ேக-‐ரா"‐ரா" : 19 %ப் ர 2026 ‐ 17 ஏப் ர 2026
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

ேக-‐ரா"‐3யாழன் : 17 ஏப் ர 2026 ‐ 8 ஜ²ன் 2026
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

ேக-‐ரா"‐சனி : 8 ஜ²ன் 2026 ‐ 7 ஆகஸ் 2026
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‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

ேக-‐ரா"‐2தன் : 7 ஆகஸ் 2026 ‐ 1 அக்ட் 2026
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

ேக-‐ரா"‐ேக- : 1 அக்ட் 2026 ‐ 23 அக்ட் 2026
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

ேக-‐ரா"‐Xக்Kரன் : 23 அக்ட் 2026 ‐ 26 Bசம் 2026
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

ேக-‐ரா"‐Eரியன் : 26 Bசம் 2026 ‐ 14 ஜனவ 2027
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

ேக-‐ரா"‐சந்9ரன் : 14 ஜனவ 2027 ‐ 15 %ப் ர 2027
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

ேக-‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 15 %ப் ர 2027 ‐ 9 மார் 2027
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

ேக-‐3யாழன் : 9 மார் 2027 ‐ 13 %ப் ர 2028
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ேக- மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ ெதய் வம் மற் \ம் வய9ல் jத்ேதாகளின் d- நம் %க்ைக நிைலெகாள் ]ம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கத்-டன்) அ`eல நிைலY?க்"ம் , 2கழ் ெபற் ேறா?டன் ெதாடர்2கள்
உ?வா"ம் மற் \ம்
ெபா?ளதார நிைலயான- நன் றாகேவY?க்"ம் .
‐ இரக்கம் /அ`தாபம் ெகாள் ]தல் , தானத?ம் ெசயதல் மற் \ம் ”ரான/கவைலயற் ற
மனப் பாங் Kைனெகாள் வ- சந்ேதாஷத்9ைன அளிக்"ம் .
‐ நல் லாேராக்யம் நிைலெகாள் ]ம் , 2கழ் , நிலம் மற் \ம் ைமந்தனால் Kைடக்"ம் ஆழ் ந்த
மKழ் சF
் ஆKயைவKட்.ம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் கள் U"9யா"தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க
ஆதர[,
உற் சாகம் , மற் \ம் ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன ெப\தல் , இல் லத்9ல் ைமந்தனின்
%றப் %னால் ெகாண்டாட்டம் ,
2ண்ணிய காரியங் களிைன 2ரிதல் , யாகங் கள் , எ9ரிYைன வதம் ெகாள் ]தல் மற் \ம்
மKழ் சF
் Yைன ெபற் #.தல் .
‐ 9?டர்கள் , பாம் 2கள் மற் \ம் காயங் களினால் அபாயம் ஏற் ப.வ-, ெசல் வத்9ன் அ;[,
மைன3 மற் \ம்
மக்களிடU?ந்- %ரி[, உடல் ரீ9யான -ன் பம் ேபான் றைவ.
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் Fல நல் 3ைள[கள் ேநரலாம் . காலமான- கடந்- ெசல் ல
எ9ரான/ேமாசமான 3ைள[கள் %ற" வந்- ேச?ம் .
‐ பல தரப் பட்ட ஆைடகள் , ஆபரணங் களாKயைவ அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலUக்க
க?ைணYனால் வந்- ேச?ம் , நல் உணவான- Kட்.ம் .
‐ 3யாழன் ெசல் வத்9ன் அ9ப9யாYன் அல் ல- Oவ9Yன் அ9பன் ஆக இ?ப் %ன் அகால
மரணத்9ன் பயம் எற் ப.த்தப் ப.ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சய ஜபம் மற் \ம் Fவ சகஸ்ரனாமத்9ைன Wைறப் பB உச்சாடனம் ெசய் தல்
ேவண்.ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐3யாழன் : 9 மார் 2027 ‐ 24 ஏப் ர 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐சனி : 24 ஏப் ர 2027 ‐ 17 ஜ²ன் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

ேக-‐3யாழன் ‐2தன் : 17 ஜ²ன் 2027 ‐ 4 ஆகஸ் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .
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ேக-‐3யாழன் ‐ேக- : 4 ஆகஸ் 2027 ‐ 24 ஆகஸ் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 24 ஆகஸ் 2027 ‐ 20 அக்ட் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐Eரியன் : 20 அக்ட் 2027 ‐ 6 நவம் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

ேக-‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 6 நவம் 2027 ‐ 4 Bசம் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 4 Bசம் 2027 ‐ 24 Bசம் 2027
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

ேக-‐3யாழன் ‐ரா" : 24 Bசம் 2027 ‐ 13 %ப் ர 2028
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

ேக-‐சனி : 13 %ப் ர 2028 ‐ 24 மார் 2029
ேக- மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 91

sample horoscope

ॐ

‐ அறம் சார்ந்த/நன்ென# ஒbக்"Wைறகளிைன கைடப் %Bக்கா- ேபா"தல் மற் \ம்
மனக்கவைல/மன9ல் அைம9Yன் ைம நிைல ெகாள் ]ம் .
‐ மனமான- -யரப் பட்., அச்சம் Eழப் பட்B?க்"ம் , ஒ?வரின் நண்பர்க]டன் ேபாராட்டங் கள்
உ?வாகலாம் மற் \ம் தனெசாந்த ஊரிைன 3ட். ெசல் லேவண்BY?க்கலாம் .
‐ ெசல் வம் , வKக்"ம் நிைல அKயைவகளின் இழப் 2 மற் \ம் பணத்9ைன பற் #ய கவைலகள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ தனக்" அல் ல- தன- உற3னர்க]க்" -ன் பங் கள் உண்டா"தல் , -யரம் மற் \ம் கால் நைட
ெசல் வமான- ேமnம் அ9கரித்தல் .
‐ அரசாங் கம் 39க்"ம் அபராதங் களினால் ெசல் வத்9ன் இழப் 2, வKக்"ம் பத3Yைன 3ட்.
ரா@னாமா ெசய் தல் ,
அயல் நா.க]க்" பயணித்தல் மற் \ம் பயணத்9ன் ேபா- 9?டர்களினால் அபாயம்
ஏற் ப.தல் .
‐ ேசாம் பல் /X\X\%ன் ைம நிைலYல் இ?க்"ம் மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .
‐ அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #, எஜமானரிடU?ந்- சந்ேதாஷங் கள் /அ`eலங் கள் ,
பயணங் களின் ேபாXகெகாண்ட நிலைமகள் , தன- ெசாந்த Kராமத்9னில் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெசாத்-க்களின்
அ9கரிப் 2,
அரச?டன் சந்9ப் 2 (உயர் %ர9நி9களிைன ெசன் \ காfதல் ).
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ., மனத்-யரம் , Wயற் Fகள் ெசய் Oம் ேநரத்9னில் தைடகள் ,
ேசாம் பல் /உற் சாகUன் ைம, மான நஷ்டம் ,
ெபற் ேறார்களின் மைற[.
‐ சனியானவர் ெசல் வத்9ன் அ9ப9யாYன் அல் ல- Oவ9Yன் அ9பன் ஆக இ?ப் %ன் அகால
மரணத்9ன் பயம் எற் ப.த்தப் ப.ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
எள் ளிைன ெகாண். யாகங் கள் 2ரிவ-ம் , க?ைம நிறம் ெகாண்ட ஒ? பX அல் ல- ெபண்
எ?ைமYைன தானமாக ெகா.ப் ப-ம் .

ேக-‐சனி‐சனி : 13 %ப் ர 2028 ‐ 17 ஏப் ர 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

ேக-‐சனி‐2தன் : 17 ஏப் ர 2028 ‐ 14 ஜ²ன் 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

ேக-‐சனி‐ேக- : 14 ஜ²ன் 2028 ‐ 7 ஜ²ைல 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .
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ேக-‐சனி‐Xக்Kரன் : 7 ஜ²ைல 2028 ‐ 13 ெசப் 2028

‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

ேக-‐சனி‐Eரியன் : 13 ெசப் 2028 ‐ 3 அக்ட் 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

ேக-‐சனி‐சந்9ரன் : 3 அக்ட் 2028 ‐ 6 நவம் 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

ேக-‐சனி‐ெசவ் வாய் : 6 நவம் 2028 ‐ 29 நவம் 2028
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

ேக-‐சனி‐ரா" : 29 நவம் 2028 ‐ 29 ஜனவ 2029
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

ேக-‐சனி‐3யாழன் : 29 ஜனவ 2029 ‐ 24 மார் 2029
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

ேக-‐2தன் : 24 மார் 2029 ‐ 21 மார் 2030
ேக- மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ேக- மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
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‐ 3ேவகம் /Fந்ைத மற் \ம் அ#வாற் றல் நிைலகள் நிைலYனில் இ?க்"ம் மற் \ம் கல் 3யானசந்ேதாஷத்9ைன ெகாண்.வ?ம் .
‐ உத்9ேயாகம் மற் \ம் 3யாபாரமான- மத்9யமான லாபங் களிைன ெகா.க்"ம் மற் \ம்
ெபா?ளாதாரத்9ன் நிைல ேமnம் ”ரா"ம் .
‐ நண்பர்களின் ெதா.ர்2 மற் \ம் உத3கள் /உபகாரங் கள் Kைடக்கe.ம் .
‐ தசா3ன் WB[ காலத்9னில் , பணிகள் ெசயவ9ல் தைடகள் , xண் ெசn[கள் மற் \ம்
மனத்-யரம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), மKழ் சF
் கரம் , தான
த?மங் கள் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நிலங் களிைன ெப\தல் , ைமந்தனின் ஜனனம் , மதம் /சமயம் சார்ந்த
3ழாக்க]ம் , 3வாகம் ேபான் ற
3ழாக்களிைன 9qர்/அவசர நிைலYல் ெகாண்டா.தnம் , ".ம் பத்9னில் நல் வாழ் [ம் ,
ஆைடகள் , ஆபரணங் களிைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் நைடப் ெபறக்e.ம் .
‐ பBத்தவர்க]டன் சகவாசWம் , அ9ர்ஷ்டத்9ன் உதயWம் , மதம் /சமயம் சம் மந்தமான
பாரயணங் களிைன ேகட்ப-ம் இக்காலத்9ல் நடக்கக்e.ம் .
‐ அரசாங் க அ9காரிக]டன் -ேவஷ நிைல ெகாள் வ-ம் , மற் றவர்களின் இல் லத்9ல்
"Bெகாள் ]தnம் ,
ெசல் வம் , ஆைடகள் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் கால் நைடகளின் அ;[ம் நைடெபறலாம் .
‐ தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் Fல் அ`eலமான 3ைள[க]ம் , மத்ய நிைலYல் ேமnம் 0
உயர்ந்த நல் ல 3ைள[க]ம் இ?க்"ம் ‐ ஆனால் தசா3ன் கைடF காலத்9ல் அ`eலமற் றதாக
மா\ம் .
‐ நல் லாேராக்யம் , ைமந்தன் வ;ேய சந்ேதாஷம் , ெசல் வச்Fறப் 2 மற் \ம் 2கழ் நிைலகள்
இ?க்"ம் .
நல் ல உண[ மற் \ம் ஆைடகள் இ?க்"ம் மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் அசாதாராணமான
லாபங் கள் வந்- ேச?ம் .
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் -ன் பம் , சந்ேதாஷUன் ைம மற் \ம் மைன3, மக்க]க்"
-ன் பWம் , அரசர் (அரசாங் கத்9னால் )அபாத்9ைன எ9ர் ேநாக்கலாம் ,
‐ ஆY`ம் தசா3ன் மத்யம காலத்9னில் 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" பயணங் கள் ஏற் ப.ம் .
‐ அகால மரணத்9னி பயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன Wைறப் பB உச்சாடனம் ெசயதல் ேவண்.ம் .

ேக-‐2தன் ‐2தன் : 24 மார் 2029 ‐ 14 ேம 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

ேக-‐2தன் ‐ேக- : 14 ேம 2029 ‐ 5 ஜ²ன் 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

ேக-‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 5 ஜ²ன் 2029 ‐ 4 ஆகஸ் 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
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ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

ேக-‐2தன் ‐Eரியன் : 4 ஆகஸ் 2029 ‐ 22 ஆகஸ் 2029
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

ேக-‐2தன் ‐சந்9ரன் : 22 ஆகஸ் 2029 ‐ 21 ெசப் 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

ேக-‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 21 ெசப் 2029 ‐ 12 அக்ட் 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

ேக-‐2தன் ‐ரா" : 12 அக்ட் 2029 ‐ 6 Bசம் 2029
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

ேக-‐2தன் ‐3யாழன் : 6 Bசம் 2029 ‐ 23 ஜனவ 2030
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

ேக-‐2தன் ‐சனி : 23 ஜனவ 2030 ‐ 21 மார் 2030
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

Xக்Kரன் மஹா தசா: 21 மார் 2030 ‐ 21 மார் 2050
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மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள் Venus
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
Xக்Kரன் மஹா தசா காலத்9ல் ேதான் \ம் ெபா- 3ைள[கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ இக்காலகட்டத்9ல் நைக, ஆபரணங் கள் மற் \ம் ஆைடகளிைன ஜாதகர் அ?ளப் ெபற் #டலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , ெசல் வம் , ெச;ப் 2, ஆைடகள் மற் \ம் அரசாங் க
மரியாைத/ெகளரவம் ஆKயவற் #ைன ஜாதகர் அ?ளப் ெபற் #டலாம் .
‐ கல் 3, பா.தல் மற் \ம் நடனத்9ன் d- ஆர்வம் உயர்வைடயலாம் .
‐ ஜாதகர் நல் ல நடத்ைத மற் \ம் தான/தர்மம் ெசய் பவராக இ?க்கக்e.ம் .
‐ 3யாபாரத்9ல் ெசயல் 9றன் இ?க்"ம் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் லாபங் கள் மற் \ம் 29ய
Wயற் Fகள் ஆரம் பமாகலாம் .
‐ Xக்Kரனின் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , வாகனங் களிைன ஜாதகர் ெபறக்e.ம் ,
"ழ் னைதகள் %றக்கலாம் மற் \ம் jதாைதேயாரின் ேசர்த்-ைவத்-ள் ள ெசாத்-க்களிைன வாரிX
என் ற WைறYல் அைடயலாம் .
‐ வ^ைமYழந்த Xக்Kரனின் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , இல் லறத்9ல்
சண்ைடகள் /சச்சர[க்ள் , வாO மற் \ம் இ?மல் காரணமான 3யா9களினால் வ^ைமYன் ைம
ஏற் படக்e.ம் .
‐ மன அைம9Yன் ைம, நட்2 இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் அBத்தள/இகழ் வான மக்களின் எ9ர்ப்2
அவ் வப் ேபா- எழலாம்
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் களின் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் -ன் பத்-க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பாவச்ெசயல் களின் d- ஆர்வம் உண்டாகலாம் ம் ற்\ம் இத்தைகய நிைல சந்ேதாஷத்9ைன
ெகாண்.வரலாம் .
‐ மனக்கவைல, இல் லறத்9ல் சண்ைட/சச்சர[கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான வ^/-ன் பம் எழ
வாய் ய் 2க]ண்..
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , ெசல் வம் ஆKயைவ =ங் "க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம்
ேவ\ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன உண். ெசய் யலாம் .
‐ மதம் /சமயம் ஆKயைவக]க்" எ9ராக[ம் , நன்ென#க்" மாறான ெசயல் களிைன 2ரிய
மனம் ஆயத்தம் ெகாள் ]ம் .
‐ நஷ்டம் , பத3Yன் இடமாற் றம் , சண்ைடகள் /சச்சர[கள் , நண்பர்களின் jலமாக எ9ர்ப்2கள்
மற் \ம் நிலம் , 3வசாயம் ஆKயவற் #ல் ஏற் ப.ம் நஷ்டம் ‐ இைவகளின் காரணமாக -ன் பம்
வரலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .
‐ பல %ரச்சைனகள் எழக்e.ம் மற் \ம் 3யா9கள் எ#Oம் உணர்3ைனOம் ,
-ன் பத்9ைனOம் /வ^YைனOம் உ?வாக்கலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் eடப் %றந்தரவர்கள் =ங் "க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம் ஜாதகர்
பாழைடந்த xட்Bனில் வாசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
‐ மக்களின் d- தாங் கள் ஆ9க்கெகாள் ளக்e.ம் மற் \ம் உயர் பத3கள்
வKப் பவர்களிடU?ந்- ெகளரவம் வந்- ேசரக்e.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஈட்டலாம் மற் \ம் தன- "ழந்ைதக]ம் , நண்பர்க]ம்
ஆனந்தத்9ைன உண்டாக்லாம் .
‐ Kண\கள் , "ளங் கள் மற் \ம் ேதாட்டங் களிைன ஜாதகர் கட்.மானம் ெசய் யக்e.ம் .
‐ கட[ள் வ;பா. ெசய் ய மனம் சாய் [ ெகாள் ளலாம் மற் \ம் ேபரின் பம் /ெப?ம் சந்ேதாஷம்
நிைலெகாள் ]ம் .
‐ அ?ைமயான, உயரிய ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் வாசைன 9ர3யங் களிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ெசல் வந்தர்க]டன் நட்2 சாத்9யமாKன் ற- மற் \ம் அ9க அள3ல் சந்ேதாஷத்9ைன
அைடயக்e.ம் .
‐ வாகனங் கள் , Xகங் கள் , உடல் ரீ9யான சந்ேதாஷங் கள் மற் \ம் 2கழ் ஆKயைவகளிைன
அைடயக்e.ம் .
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‐ இக்காலகட்டத்9ல் , உற் சாகம் உயர்வைடOம் மற் \ம் உயர் அ9காரிகளினால் ஜாதகர்
லாபமைடயலாம் .
‐ மைன3 =ங் "க்"ள் ளாகலாம் மற் \ம் அவர்க]டன் தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள்
இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் ஜாதகரின் சரீரம் சம் மந்தமான ெப?ம் மKழ் சF
் /இன் பங் கள்
ெதாந்தர[க்"ள் ளாகலாம் .
‐ ெதா;ற் சாைல மற் \ம் 3யாபாரம் பற் #ய Wன் ன#3ப் 2/கணக்K. ெசய் ய WBயாமல்
இ?க்கலாம் , kேலாக வாழ் க்ைக ரீ9யான %ரச்சைனகள் மற் \ம் ெதாந்தர[கள் ெதாட?ம் .
‐ பா^யல் ேநாய் கள் -ன் பத்9ைன உண். ெசய் யலாம் .
‐ இடமாற் றம் , அயல் நாட்.ப் பயணங் கள் மற் \ம் நண்பர்கள் , ெசல் வம் , "ழந்ைதகள்
ஆKயவற் #ன் இழப் 2 சாத்9யமாKன் ற-.
‐ 29ய ெதா;ற் சாைலகள் ெதாடங் கப் படலாம் , மற் \ம் க.ம் உைழப் %னால் ெசல் வம்
ெபறப் ப.ம் .
‐ ஜாதகர் தன- பணிகளில் ெசயல் 9றன் மற் \ம் அ`பவம் ெகாண்டவராகY?க்கலாம் .
‐ எ9ர்பாலரின் ேமல் ஜாதகர் அன் 2 ெகாள் ளலாம் , மற் \ம் தன- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின்
ேமல் உற் சாக நிைலYைன ெகாண்B?க்கலாம் மற் \ம் அவர்க]க்காக ஆபரணங் களிைன
ெபறலாம் .
‐ தன் னம் %க்ைக மற் \ம் நன் #Oணர்ச்F ெதாடரக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 21 மார் 2030 ‐ 21 ஜ²ைல 2033
Xக்Kரன் மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 ‐
‐ 2கழ் மற் \ம் லாபங் கள் உத்9ேயாக ஸ்தலத்9nம் , 3யாபாரத்9nம் வந்- ேசரலாம் .
‐ கைல, ைகத்ெதா;ல் மற் \ம் இைசYன் d- ஆர்வம் உண்டா"ம் , மாதர்களிடம் ஸ்ேநகம்
உ?வா"ம்
மற் \ம் அவர்க்ளிடம் உர[ம் உண்டா"ம் .
‐ ெசல் வம் Kைடக்கப் ெபறலாம் , kேலாக Xகங் களிைன வாங் கலாம் மற் \ம் 2கழ்
U"9யாகலாம் .
‐ %ராமணர் Wலம் ெசல் வம் மற் \ம் கால் நைடகளிைன Kைடக்கப் ெபறலாம் , ைமந்தனின்
%றப் %னால் ெகாண்டாட்டங் கள் நைடெபறலாம் ,
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் Kைடக்கலாம் ,
ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ).
‐ 29யெதா? இல் லத்9ைன கட்.மானம் ெசய் ய வாய் ப் 2கள் , இனிப் 2 பண்டங் கள்
Kைடக்க்பெப\தல் , மைன3
மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"ம் சந்ேதாஷம் Kட்.தல் , நண்பர் ஒ?வரின் சகவாசம் ,
தானியங் களிைனதானமாக அளிப் ப- ேபான் றைவ.
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண, ஆைடகள் , ேபாக்"வரத்- மற் \ம் ஆபரணங் களிைன
Kைடக்கப் ெப\தல் ,
3யாபாரத்9னில் ெவற் #, கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக அ9கரத்தல் , ேமற் " 9ைசYைன
ேநாக்K பயணிப் பதால் ஆைடகளிைன Kைடக்கப் ெப\தல் ேபான் றைவ.
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), உற் சாகம் /ஆர்வம் ,
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண.
‐ ".ம் பத்9ல் நல் வாழ் க்ைக, மன3,மக்கள் மற் \ம் ெசல் வத்9ன் எண்ணிக்ைகYனில் உயர்[,
ேபான் றைவ.
‐ 9?டர்களினால் அபாயம் , அரசாங் க அ9காரிக]டன் -ேவஷம் ெகாண்ட உற[Wைற,
நண்பர்கள் மற் \ம் உற3னர்களின் அ;[, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம்
ஏற் ப.தல் .
‐ மரணத்ைத பற் #ய அச்சம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் eறப் பட்.ள் ள =ய 3ைள[களிடU?ந்- \தல் ெபற 2ரிய ேவண்Bய பரிஹார
Wைறக்ள் : -ர்ைகYன் வ;பா. மற் \ம்
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Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 21 மார் 2030 ‐ 10 அக்ட் 2030
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 10 அக்ட் 2030 ‐ 10 Bசம் 2030
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 10 Bசம் 2030 ‐ 22 மார் 2031
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 22 மார் 2031 ‐ 1 ஜ²ன் 2031
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 1 ஜ²ன் 2031 ‐ 30 நவம் 2031
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 30 நவம் 2031 ‐ 11 ேம 2032
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐சனி : 11 ேம 2032 ‐ 19 நவம் 2032
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
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ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 19 நவம் 2032 ‐ 11 ேம 2033
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 11 ேம 2033 ‐ 21 ஜ²ைல 2033
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 21 ஜ²ைல 2033 ‐ 21 ஜ²ைல 2034
Xக்Kரன் மகா தைசYல் Eரியன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் Eரியன் 2க்9 ‐
‐ அரச (அரசாங் கத்9ன்) பயம் மற் \ம் அரசாங் கம் சம் மந்தமான பணிகளில் தைடகள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் /கஷ்டங் கள் மற் \ம் தைல, கண்கள் , இ?தயம் மற் \ம்
வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஸ்ேநKதர்க]டன் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் மற் \ம் ெசல் வம் , 3வசாய உட்பத்9 மற் \ம்
3லங் "களின்
இழப் 2கள் ஏற் படலாம் .
‐ எ9ரிகள் அ9கரிக்கலாம் மற் \ம் ஏழ் ைம நிைல ".ெகாள் ளலாம் .
‐ மளBயான மைன3 அல் ல- =ய மனிதனால் அல் ல- Fைறவாசத்9னல் -ன் பம் ஏற் ப.ம்
அச்சம் .
சாத்9யமாKன் ற-.
‐ ஆழ் ந்த -யரம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபம் , பங் காளிக]டன் தகரா\கள் ஆKயைவ
ஒ?
காலகட்டத்9ல் ஏற் ப.ம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
மைன3, "ழந்ைதகள் மற் \ம் எஜமான் ‐ இவர்களினால் சந்ேதாஷம் Kட்.ம் ,
நண்பர்க]டன் சந்9ப் 2கள் , ெபற் ேறார், 9?மணம் ெகா.க்"ம் சந்ேதாஷங் கள் , ெபயர் மற் \ம்
2கழ் ,
அ9ர்ஷ்டமான- ேமnம் Fறப் 2ைன ெப\வ-, ைமந்தனின் ஜனனம் ேபான் ற 3ைள[கள்
ஏற் படலாம் .
‐ -ன் பம் , ஆழ் ந்த -யரம் , ".ம் ப உ\ப் %னர்க]க்"ம் -ன் பம் , க.ைமயான ெசாற் கள் ,
தந்ைதயா?க்"
-ன் பம் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபம் , இல் லத்9ல் அபாயம் , பல் 3யா9கள் ,
3வசாய உட்பத்9Yன் அ;[
‐ ெபா-வாக இக்காலகட்டமான- ஆேராக்Kய நிைலக்" நன் றாக இரா-.
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :Eரிய பகவாைன வ;ப.தல் .
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Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐Eரியன் : 21 ஜ²ைல 2033 ‐ 8 ஆகஸ் 2033
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 8 ஆகஸ் 2033 ‐ 7 ெசப் 2033
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 7 ெசப் 2033 ‐ 29 ெசப் 2033
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐ரா" : 29 ெசப் 2033 ‐ 23 நவம் 2033
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐3யாழன் : 23 நவம் 2033 ‐ 10 ஜனவ 2034
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐சனி : 10 ஜனவ 2034 ‐ 9 மார் 2034
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐2தன் : 9 மார் 2034 ‐ 30 ஏப் ர 2034
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
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‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐ேக- : 30 ஏப் ர 2034 ‐ 21 ேம 2034
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

Xக்Kரன் ‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 21 ேம 2034 ‐ 21 ஜ²ைல 2034
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 21 ஜ²ைல 2034 ‐ 21 மார் 2036
Xக்Kரன் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 ‐
‐ ஆேராக்Kயத்9ைன இழப் ப-, தைல மற் \ம் நகங் களில் வ^, கரிப் 2 (ெநஞ் Fனில் ) எரிOம்
உணர்[, பா^யல்
ேநாய் கள் -ன் பம் /வ^Yைன உ?வாக்கலாம் .
‐ தகரா\கள் நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ ேபாராட்டங் களில் ெவற் #கள் உண்டாகலாம் , 3யாபாரத்9ல் ேபா9ய லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன
மாதர்களிடU?ந்- ெபற் #.தல் .
‐ ெதய் வங் களிைன வ;ப.வ9nம் , அக்னி வ;பா. ேபான் ற 2ண்ணிய ெசயல் களிைன
2ரிவ9nம் ஆர்வம் மற் \ம்
இைறவ`க்" பைடயல் பைடப் ப- ேபான் றைவ ெசய- WBக்கப் படலாம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் , சந்ேதாஷமான- இல் லாமல் ேபாகலாம் மற் \ம்
2^க]ம் , ேவ\
3லங் "க]ம் அச்சத்9ைன உ?வாக்கலாம் .
‐ ெசல் வம் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் ஆைடகளிைன அரசர் (அரசாங் கத்9ன்)
க?ைணUக்க ஆதர[/அ`eலங் களினால்
ெப\வலாம் , ேமன் ைம ெபா?ந்9ய ெசல் வச்Fறப் 2, ெதய் வங் கள் மற் \ம் %ராமணர்களிடம்
பக்9.
‐ ேமேலOள் ள சந்தர்பங் களில் , இைசகைலஞர்கள் மற் \ம் கற் ற் அ#ஞர்களின் சகவாசWம்
நிைலYனில் இ?க்"ம் , ராfவ/அரசாங் க
Uரியாைத/பட்டத்9ைன ெப\தல் , பXக்கள் , எ?ைமகள் மற் \ம் ேவ\ கால் நைடகளிைன
Kைடக்கப் ெப\தல்
3யாபாரத்9னில் அசாதாரண லாபங் கள் , சேகாதரர்கள் 3?ந்-ண்fதல் ேபான் றைவக]ம்
ஏற் படலாம் .
‐ ெசல் வத்9ன இழப் ப-, அச்சங் கள் , உடல் ரீ9யான -ன் பம் , -யரம் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்)
ேகாபம்
அயல் நா.க]க்" %ரயாணங் கள் அல் ல- =ர்த்தயாத்9ைர, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"
-ன் பம் மற் \ம்
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உற3னர்களிைன 3ட். %#[.
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர3னால் ஒ? மண்டலம் /வட்டாரம் அல் லKராமத்9ன் d- தனிWB/நாட்டாண்ைம
மற் \ம் ஆைடகளிைன ெப\வ-, நீ ர்ேதக்கத்9ைன கட்.மானம் ெசயவ-, ெசல் வத்9ன் நிைல
U"9யா"தல் ேபான் றைவ.
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் பத்9ல் ஆேராக்Kயமான- வ^ைம ெப\ம் . அந்தர தசா3ன் இ\9
ப"9Yல் ஆேராக்Kயம் -ன் பத்9ைன
காfம் .

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 21 ஜ²ைல 2034 ‐ 10 ெசப் 2034
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 10 ெசப் 2034 ‐ 15 அக்ட் 2034
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐ரா" : 15 அக்ட் 2034 ‐ 15 ஜனவ 2035
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 15 ஜனவ 2035 ‐ 6 ஏப் ர 2035
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐சனி : 6 ஏப் ர 2035 ‐ 11 ஜ²ைல 2035
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐2தன் : 11 ஜ²ைல 2035 ‐ 5 அக்ட் 2035
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
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அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐ேக- : 5 அக்ட் 2035 ‐ 10 நவம் 2035
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 10 நவம் 2035 ‐ 19 %ப் ர 2036
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 19 %ப் ர 2036 ‐ 21 மார் 2036
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 21 மார் 2036 ‐ 21 ேம 2037
Xக்Kரன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 ‐
‐ ஆர்வம் /உற் சாகம் ேமnம் ஊக்கத்9ைன ெப\ம் மற் \ம் xரUக்க ெசயல் களிைன 2ரிவ9ல்
ஆர்வம் அ9கரிக்"ம் .
‐ நிலங் களிைன வாங் கப் ெபற் லாம் , ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் 3?ப் பங் கள்
நிைறவைடயலாம் .
‐ மைன3க்" =ங் " ேநரிடலாம் .
‐ இரத்தம் சம் மந்தமான ெதாற் #னால் உடல் வ^/-ன் பம் , கரிப் 2 (ெநஞ் Fனில் ) எரிOம் உணர்[
ஆKயைவ ஏற் பட். -யரத்9ைன ெகா.க்கலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
ெசாத்-க்ள், ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் , நிலம் மற் \ம் 3?ம் 2ம் ெபா?ட்களிைன ெபற் #.தல் .
‐ சளிYனால் காய் ச்சல் உண்டாகலாம் , உடல் ேநாய் ேபான் ற 3யா9கள் ெபற் ேறார்க]க்"
ஏற் படலாம் , வKக்"ம் நிைல ப#ேபாகலாம் ,
தகரா\கள் , அரசர் (அரசாங் கத்-டன்) மற் \ம் அரசாங் க அ9காரிக]டன் -ேவஷம்
ஏற் படலாம் , ஆடம் பரமான
அள3ைன d#ய ெசல[கள் ேபான் றைவ.
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் , ெதா;ல் /உத்9ேயாகத்9னில் நஷ்டங் கள் , Kராமம் மற் \ம் நிலத்9ைன
இழப் ப- ேபான் றைவ.

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 21 மார் 2036 ‐ 15 ஏப் ர 2036

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 103

sample horoscope

ॐ

‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 15 ஏப் ர 2036 ‐ 18 ஜ²ன் 2036
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 18 ஜ²ன் 2036 ‐ 13 ஆகஸ் 2036
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 13 ஆகஸ் 2036 ‐ 20 அக்ட் 2036
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 20 அக்ட் 2036 ‐ 19 Bசம் 2036
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 19 Bசம் 2036 ‐ 13 ஜனவ 2037
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 13 ஜனவ 2037 ‐ 25 மார் 2037
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 25 மார் 2037 ‐ 15 ஏப் ர 2037
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‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 15 ஏப் ர 2037 ‐ 21 ேம 2037
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

Xக்Kரன் ‐ரா" : 21 ேம 2037 ‐ 21 ேம 2040
Xக்Kரன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 ‐
‐ 9Bெரன ேதான் \ம் அச்சம் , ெசல் வ இழப் 2 மற் \ம் அவமானம் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ நண்பர்க]டன் பைகைம ஏற் படலாம் , நண்பர்களினால் நஷ்டங் கள் மற் \ம் =யவர்களினால்
-ன் பம் 3ைள3க்கப் படலாம் .
‐ அக்னிYன் பயம் மற் \ம் F\நீ றக அங் கங் களில் 3யா9கள் சாத்9யமாகலாம் .
‐ Fல க?ைம நிறம் ெகாண்ட ெபா?ளிைன ெபற் #டலாம் ‐ இப் ெபா?ள் Uக[ம் பய`ள் ளதாக
இ?க்"ம் .
‐ ேமன் ைம ெகாண்ட மKழ் சF
் கள் , ெசல் வம் Kைடக்கப் ெப\தல் , நண்பர்களின் 3ஜயம் ,
ெவற் #கரமான பயணங் கள் ,
கால் நைடகள் மற் \ம் நிலங் களிைன Kைடக்க்ப்ெபற் #.தல் .
‐ அ`ேபாகங் கள் , எ9ரிகளிைன அ;ப் ப-, ஊக்கம் /உற் சாகம் மற் \ம் அரசரின்
(அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர[
‐ அந்தர தசா ஆரம் ப நாள் Wதல் 5 மாதங் கள் வைர நல் ல 3ைள[களிைன அ`ப3க்க ேநரி.ம் .
ஆனால் தசா3ன் WB3ல் காய் ச்சல் மற் \ம் அcரணத்9னால் அபாயம் ஏற் ப.ம் .
‐ ேமல் உள் ள சந்தர்பங் களில் , Wயற் Fகள் மற் \ம் %ராயணங் களில் தைடகள் ஏற் ப.வமற் \ம் கவைலகைள த3ர,
ஒ? அரசன் ேபான் ற அ`ேபாகம் /Xகேபாகம் இ?க்"ம் . ெவளி நா. பயணங் கள் ெவற் #களிைன
ெகாண்.வ?ம் மற் \ம் அம் மனிதர் தாய் நாட்.க்" பா-காப் 2டன் வந்- ேச?வார். 2ண்ணிய
ஸ்தலங் க]க்" 3ஜயம் ெசய் வதன் 3ைளவாக %ராமணர்களின் ஆFர்வாதம் / நல் ஆFக]ம்
இ?க்"ம் .
‐ ஒ?வர் d-ம் , அவர் ெபற் ேறார்கள் d-ம் அமங் கலமான/அ`eலமற் ற் 3ைள[கள் இ?க்"ம்
மற் \ம்
ேவ\ மக்களிடம் -ேவஷம் உ?வா"ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன 39Wைறகளின் பB 2ரிதல் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐ரா" : 21 ேம 2037 ‐ 1 நவம் 2037
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
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‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐3யாழன் : 1 நவம் 2037 ‐ 27 மார் 2038
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

Xக்Kரன் ‐ரா"‐சனி : 27 மார் 2038 ‐ 17 ெசப் 2038
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐2தன் : 17 ெசப் 2038 ‐ 19 %ப் ர 2039
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐ேக- : 19 %ப் ர 2039 ‐ 24 ஏப் ர 2039
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐Xக்Kரன் : 24 ஏப் ர 2039 ‐ 24 அக்ட் 2039
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐Eரியன் : 24 அக்ட் 2039 ‐ 17 Bசம் 2039
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐சந்9ரன் : 17 Bசம் 2039 ‐ 18 மார் 2040
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
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‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

Xக்Kரன் ‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 18 மார் 2040 ‐ 21 ேம 2040
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 21 ேம 2040 ‐ 20 ஜனவ 2043
Xக்Kரன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ பல பணிகள் ெசய் -WBக்கப் ப.ம் மற் \ம் அ9கார வKக்"ம் நிைலYைன அைடயலாம் .
‐ கல் 3ைன ெப\தல் , யாகங் கள் 2ரிய மனம் ெகாள் வ-, மற் \ம் 2கழ் மற் \ம் ெபயர்
ேமnம் U"9யா"தல் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெசல் வம் , ெச;ப் 2, ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் கள் Kைடக்கப் ெபறப் ப.ம் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் ஆனந்தமயமான இன் பம் இ?க்"ம் ஆனால் அவர்கள்
-ன் பம் /வ^ ெகாண்ட 3யா9Yனால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ ைக3ட்.ப் ேபான ரா@யத்9ைன dட்.தல் (அரசாங் கத்9ல் உயர் பத3Yைன dண்.ம்
ெப?தல் )
3?ப் ப்ம்ெகாண்ட தானியங் கள் , ஆைடகள் மற் \ம் ெசாத்-களிைன அைடதல் .
‐ ஒ?வரின் நண்பர்கள் மற் \ம் அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) காட்.ம் மரியாைத, மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #.தல் .
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் , நற் ெபயர் மற் \ம் , ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன
ெபற் #.தல் .
‐ எஜமான் மற் \ம் கற் ற்வர்க]டன் சகவாசம் ெகாள் ]தல் , சாஸ்9ரங் களிைன பBப் ப9ல்
கவனம் /ெபா\ப் ப்ேபா. இயங் "தல் ,
ைமந்தனின் ஜனனம் , 9?ப் 9 நிைல, ெந?ங் Kய ஸ்ேநKதர்களின 3ஜயம் , ெபற் ேறார்க]க்"ம் ,
ைமந்த`க்"ம்
சந்ேதாஷமான- Kட்.தல் ேபான் றைவ.
‐ அரசரினால் (அரசாங் கத்9னாnம் ), 9?டர்களினாnம் அபாயம் ஏற் ப.ம் , தனக்"ம் , தன்
உற3னர்க]க்"ம் -ன் பம் ,
தகரா\கள் , மனத்-யரம் , வKக்"ம் நிைலYைன இழத்தல் , அயல் நா.க]க்" ேபாய் 3.தல் ,
மற் \ம் பல 3தமான 3யா9களினால் அபாயம் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன 39Wைறகளின் பB 2ரிதல் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐3யாழன் : 21 ேம 2040 ‐ 27 ெசப் 2040
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐சனி : 27 ெசப் 2040 ‐ 1 மார் 2041
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‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐2தன் : 1 மார் 2041 ‐ 17 ஜ²ைல 2041
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐ேக- : 17 ஜ²ைல 2041 ‐ 11 ெசப் 2041
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 11 ெசப் 2041 ‐ 21 %ப் ர 2042
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 21 %ப் ர 2042 ‐ 11 ஏப் ர 2042
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 11 ஏப் ர 2042 ‐ 1 ஜ²ைல 2042
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 1 ஜ²ைல 2042 ‐ 26 ஆகஸ் 2042
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐3யாழன் ‐ரா" : 26 ஆகஸ் 2042 ‐ 20 ஜனவ 2043
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‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

Xக்Kரன் ‐சனி : 20 ஜனவ 2043 ‐ 21 மார் 2046
Xக்Kரன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ ஒ? நகரம் அல் ல- Kராமத்9ன் தைலவராகலம் மற் \ம் உயர்ந்த பத3Yைன அைடயலாம் .
‐ நிலம் , ெசல் வம் மற் \ம் xடான- Kைடக்"ம் . நண்பர்கள் Wன் ேனற் றம் காண்பர்.
‐ ஒbக்கேக. ெகாண்ட ெசயல் களிைன 2ரிOம் மனப் பான் ைம நிைலெகாள் ளலாம் . வய9ல் jத்த
ஒ? ெபண்ணின் ேமல் காதல் ஏற் படலாம் .
‐ ேசாம் பல் மற் \ம் அள3ைன கடந்த ெசல் [கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் -ன் பத்9ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ ெப?ம் Xகேபாகங் கள் , நண்பர்கள் மற் \ம் உற3னர்களின் 3ஜயம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்)
அங் Rகாரம் ,
2த்9ரிYன் ஜனனம் , 2ண்ணிய ஸ்தலங் கள் மற் \ம் ேகா3ல் க]க்" பயணம் ,
அரசரிடU?ந்- (அரசாங் கத்9டU?ந்-) அ9காரத்9ைன ெப\வ-.
‐ சனி தன- நீ ச்ச ராFYனில் இ?ப் %ன் X\X\ப் %ன் ைம/ேசாம் பல் நிைலகள் இ?க்"ம் ,
வர3ைன3ட
ெசல[கள் அ9கமாகY?க்"ம்
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9ல் ெபற் ேறார், மைன3 மற் \ம் மக்க]க்" அbத்தம் ,
ெவளிநா.க]க்" ேபாய் 3.தல் , ெதா;^ல் நஷ்டங் கள்
கால் நைடகளின் அ;[ ேபான் ற
பலத்தரப் பட்ட -ன் பங் கள் மற் \ம் ெதாந்தர[களிைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
எள் ளிைன ெகாண். யாகத்9ைன ெசய் வ-, U?த்தஞ் சய ஜபம் , -ர்கா சப் தஷ் அB
(தானாகேவா அல் ல- ஒ?
‐ %ராமணர் jலமாகேவா 2ரியேவண்.ம் ).

Xக்Kரன் ‐சனி‐சனி : 20 ஜனவ 2043 ‐ 22 ஜ²ைல 2043
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐2தன் : 22 ஜ²ைல 2043 ‐ 2 ஜனவ 2044
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐ேக- : 2 ஜனவ 2044 ‐ 9 மார் 2044
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
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அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 9 மார் 2044 ‐ 18 ெசப் 2044
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐Eரியன் : 18 ெசப் 2044 ‐ 15 நவம் 2044
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐சந்9ரன் : 15 நவம் 2044 ‐ 19 %ப் ர 2045
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 19 %ப் ர 2045 ‐ 27 ஏப் ர 2045
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐ரா" : 27 ஏப் ர 2045 ‐ 18 அக்ட் 2045
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

Xக்Kரன் ‐சனி‐3யாழன் : 18 அக்ட் 2045 ‐ 21 மார் 2046
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .
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Xக்Kரன் ‐2தன் : 21 மார் 2046 ‐ 19 ஜனவ 2049
Xக்Kரன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
Xக்Kரன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
‐ அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) நட்2 Kட்ட வாய் ப் 2ண். ‐ அவர்களிடU?ந்- ெகளரவம் வந்ேசரலாம் .
‐ மரம் , பழங் கள் மற் \ம் 3லங் "களின் 3யாபாரத்9னால் ெசலவத்9ைன ஈட்ட
வாய் ப் 2க]ண்..
‐ xரமான- ேமnம் U"9யா"ம் மற் \ம் ைதரியமான ெசயல் களிைன 2ரிவதல் ஆர்வம்
இ?க்"ம் .
‐ மைன3, மக்கள் , நண்பர்களினால் ெப?ம் மKழ் சF
் நிைல இ?க்"ம் மற் \ம் ெச;ப் 2ம் ,
ெசலவWம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐ மனதான- உ?9O.`ம் , உடலான- ஆேராக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் .
‐ அ9ர்ஷடத்9ன் உதயம் , ைமந்தனின் ஜனனம் , நீ 9மன் ற =ர்ப்2களால் ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல் ,
2ராணத்9ன் கைதகளிைன ேகட்ப-, க3ைதகைள இயற் \வ9ல் வல் லைம
பைடத்தவர்கேளா.
சகவாசம் ெகாள் ]தல் , ெந?ங் Kய நண்பர்களின் 3ஜயம் , எஜமானரினால் சந்ேதாஷம் ,
இனிப் 2
கலந்த பண்டங் களிைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ -யரம் , கால் நைடகளிைன இழப் ப-, மாற் றான் xட்Bனில் "BY?த்தல் , 3யாபாரத்9னில்
நஷ்டங் கள்
ஆKயைவ ஏற் ப.ம் .
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9ல் Fல நல் ல 3ைள[க]ம் , மத்யமான 3ைள[கல்
மத்9யம காலத்9nம் , தசா3ன் WB[ காலத்9னில் காய் ச்சல் ேபான் றைவகளினால் -ன் பம்
ேநரி.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன WைறபB உச்சாடனம் ெசய் தல் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐2தன் : 21 மார் 2046 ‐ 15 ஆகஸ் 2046
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐ேக- : 15 ஆகஸ் 2046 ‐ 14 அக்ட் 2046
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 14 அக்ட் 2046 ‐ 5 ஏப் ர 2047
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
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ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐Eரியன் : 5 ஏப் ர 2047 ‐ 26 ேம 2047
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐சந்9ரன் : 26 ேம 2047 ‐ 21 ஆகஸ் 2047
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 21 ஆகஸ் 2047 ‐ 20 அக்ட் 2047
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐ரா" : 20 அக்ட் 2047 ‐ 23 மார் 2048
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐3யாழன் : 23 மார் 2048 ‐ 8 ஆகஸ் 2048
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

Xக்Kரன் ‐2தன் ‐சனி : 8 ஆகஸ் 2048 ‐ 19 ஜனவ 2049
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

Xக்Kரன் ‐ேக- : 19 ஜனவ 2049 ‐ 21 மார் 2050
Xக்Kரன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
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Xக்Kரன் மகா தைசYல் ேக- ‐
‐ அரசாங் கத்9ன் பணிகளில் அவமானம் மற் \ம் ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ஏற் படக்e.ம் .
‐ மனமான- அைம9யற் \ம் , நிைல த.மாற் றத்-ட`ம் இ?க்"ம் மற் \ம் உடல் ரீ9யான
இைடர்பா.க]ம் நிைலெகாள் ]ம் என எ9ர்பார்க்கப் ப்.Kன் ற-.
‐ நண்பர்கள் மற் \ம் சேகாதரர்க]டன் ேபாராட்டங் கள் எழலாம் அல் ல- ஒ?வர- சேகாதரர்
=ங் " நிைலக்" ஆளாகலாம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்கலாம் மற் \ம் ெராக்கம் தட்.ப் பா. நிைலYைன
அைடயலாம் .
‐ இனிப் 2Uக்க பண்டங் கள் இ?ப் ப-ம் , ெதா;^தனில் அசாதாரண லாபங் க]ம்
கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக e.வ- ேபான் ற மங் களகரமான 3ைள[கள் உண்டாகலாம் .
‐ அந்தர தசா3ன் WB3ல் ேபாராட்டத்9னில் ெவற் #Oண்டா"ம் .
‐ அந்தர தசா3ன் மத்9யம காலத்9னில் மத்யமமான 3ைள[கள் ஏற் படலாம் மற் \ம்
Fல காலங் களில் மனமான- -யரத்9னில் ஆழலாம் .
‐ பாம் 2 வைககள் , 9?டர்கள் மற் \ம் காயங் களினால் அபாயம் எழலாம் , ேயாFக்"ம்
சக்9Yைனஇழந்-3டலாம் ,
தைலவ^, -யரம் , காரணUன் # தகரா\கள் , நீ ரி;[ ேநாய் , அள3ைன கடந்த ெசல[கள் ,
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் -ேவஷம் , அயல் நா.க]க்" ெசன் \3.தல் மற் \ம்
Wயற் Fகளில் நஷ்டங் கள் ேபான் றைவ எழலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன Wைறப் பB உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் ஒ? ஆBைன
தானமளித்தல் .
‐ Xக்Kரைன 9?ப் 9 ப.த்-ம் Wைறகளிைன கைடப் %Bத்தnம் நன் ைமYைன பயக்"ம் .

Xக்Kரன் ‐ேக-‐ேக- : 19 ஜனவ 2049 ‐ 13 %ப் ர 2049
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

Xக்Kரன் ‐ேக-‐Xக்Kரன் : 13 %ப் ர 2049 ‐ 25 ஏப் ர 2049
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

Xக்Kரன் ‐ேக-‐Eரியன் : 25 ஏப் ர 2049 ‐ 16 ேம 2049
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .
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Xக்Kரன் ‐ேக-‐சந்9ரன் : 16 ேம 2049 ‐ 21 ஜ²ன் 2049

‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

Xக்Kரன் ‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 21 ஜ²ன் 2049 ‐ 16 ஜ²ைல 2049
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

Xக்Kரன் ‐ேக-‐ரா" : 16 ஜ²ைல 2049 ‐ 18 ெசப் 2049
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

Xக்Kரன் ‐ேக-‐3யாழன் : 18 ெசப் 2049 ‐ 13 நவம் 2049
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

Xக்Kரன் ‐ேக-‐சனி : 13 நவம் 2049 ‐ 20 ஜனவ 2050
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

Xக்Kரன் ‐ேக-‐2தன் : 20 ஜனவ 2050 ‐ 21 மார் 2050
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் மஹா தசா: 21 மார் 2050 ‐ 21 மார் 2056

Eரியன் மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம்
ெபா- பலன் /3ளக்கங் கள்
Eரிய மஹா தசா'3னில் உணரப் ப.ம் ெபா-வான 3ைள[கள் %ன் வ?மா?: ‐
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‐ Eரியன் மஹா தசா காலத்9ல் , ம?ந்-கள் , Oதங் கள் , ெந?ப் 2, %ராமணர்கள் , நிலம் மற் \ம்
அரசர் அ9காரம் ‐ Kயைவகளினால் ெசல் வம் ெபறப் ப.Kன் ற-.
‐ ண்Uகம் , யந்9ரங் கள் மற் \ம் மந்9ரங் கள் Kயைவகள் ேமnம் உயர்3ைன காfம் .
‐ அரசாங் க ஊ;யர்கேளா. நட்2 உ?வா"ம் மற் \ம் அவர்களின் அ`eலமான நடத்ைத
பணிகளிைன ெசய் -WBப் ப9ல் உத3யாகY?க்"ம் .
‐ கவைல/ர்வம் இந்த காலத்9ல் நிைலெகாள் ளக்e.ம் .
‐ சேகாதரர்கள் , நண்பர்க]டன் பைகைம உ?வாகலாம் , வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், ைமந்தன்
மற் \ம் தந்ைதயார் Kேயாரிைன 3ட். %ரி[ ேநரிடலாம் .
‐ 9?டர்கள் , ெந?ப் 2, பைகவர்கள் /எ9ரிகள் மற் \ம் அரசாங் கம் Kய காரணங் களினால் அச்சம்
எழக்e.ம் .
‐ பற் கள் , கண்கள் மற் \ம் அBவY\ ப"9களில் 3யா9கள் உண்டாகலாம் .
‐ பணியாட்கள் மற் \ம் கால் நைடகளின் (பX/மா.கள் ) எண்ணிக்ைக "ைறயக்e.ம் .
‐ ஜாதகர் ெவளி நா.க]க்" ெசன் \, அங் " "Bெகாள் வார்.
"#ப் %ட்ட 3ளக்கங் கள் /பலன்
%றப் 2 கட்டம் மற் \ம் ப"9 கட்டங் களில் இந்த Kரகத்9ன் நிைலYைன கணக்Kல் ெகாண்.
eறப் ப.ம் பலன் /3ளக்கங் கள் ‐
‐ மாXபBந்த/ெகட்.ப் ேபான உண3ைன உண்ட காரணத்9னாnம் , சத்- நிைறந்த உண3ைன
உட்ெகாள் ளாத காரணத்9னாnம் ஒ?வர் உடல் வ^ைமYைன இழக்கலாம்
‐ ேகடான ெசயல் கள் , வாழ் க்ைகYைன வாழ இ;வான/தறம் "ைறந்த Wைறகளினால்
பணத்9ைன சம் பாத்9யம் ெசய் வதாnம் , அ;ந்- ேபான ெபா?ட்களிைன
ெபற் \க்ெகாள் வதாnம் -ன் பம் ேநரிடலாம் .
‐ ஆைடகளின் எண்ணிக்ைக உயரலாம் மற் \ம் நிலம் ெகா.க்"ம் ெசல் வம் U"9யாகலாம் .
‐ நண்பர்கள் சந்ேதாஷத்9ைன ெகாண்.வ?பர், ஒ?வர் தன- உற3னர்கள் மற் \ம்
அன் 2க்"ைடயவர்களிடத்9ல் பாசத்-டன் இ?ப் பார் மற் \ம் 3வாகம் ேபான் ற மங் களகரமான
நிகழ் சF
் கள் நைடெப\ம் .
‐ ஒ?வரின் கல் 3Yனால் 2கழ் வந்- ேசரலாம் , ஒ?வரின் ".ம் பம் மற் \ம் ெபண்களின்
சகவாசம் சந்ேதாஷத்9ைன உண்.ெசய் Oம் .
‐ ெபற் ேறார்கள் சந்ேதாஷம் ெகாண்B?ப் பர்.
‐ அரசாங் க மரியாைதகளிைன ெபற வாய் ப் 2க]ள் ளன.
‐ உடல் ரீ9யான அழ" ேமnம் உயர்வைடயலாம் மற் \ம் ஒ?வ?க்" =ர்த்தயாத்9ைர
ெசல் ல[ம் , சடங் "களிைன 2ரிய வாய் ப் 2கள் Kைடக்கலாம் .
‐ 3வசாய சா"பB ெசய் தல் லாபகரமாகலாம் மற் \ம் வாகனங் களிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ 2கழ் , அரசாங் க ெகளரவங் கள் மற் \ம் நல் லாைடகளிைன Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ?வர் நண்பர்கள் மற் \ம் ".ம் ப உ\ப் %னர்க]டன் கலந்- ெகாள் ளலாம் , மற் றவர்கள்
ரீ9யாக ெசல் வம் Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ?வர- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் -ன் பம் , 3யா9களிைன அ`ப3க்கலாம் மற் \ம்
அவர்களின் மைற[ eட ேநரிடலாம் .
‐ இல் லத்9ல் சந்ேதாஷம் ெகாள் ள தைடகள் ஏற் படலாம் .
‐ பால் மற் \ம் ெவண்ைண ெகாண்ட உண[ ரகங் களின் தட்.பா. இ?க்"ம் .
‐ உண[ சம் மந்தமாக பல ெதாந்தர[க]ம் , %ரச்சைனக]ம் இ?க்கக்e.ம் .
ேமல9காரம் மற் \ம் ஆற் றல் /ஆ]ைம நிைலYைன அைடய உணர்[ உண்டா"ம் .
‐ ேகாபமான- உயர்வைடOம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ தன- ெபற் ேறார் மற் \ம் நண்பர்களிைன 3ட். ஒ?வர் rர 3லகலாம் .
‐ தன- 2கழ் மற் \ம் %ரபல நிைலகள் உலகத்9ல் உயர்வைடயக்e.ம் .
‐ தன- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரிடம் ேதால் 3Yைன கண்., அவர்களால் ஆ]ைம
ெசய் யப் படலாம் .
‐ நண்பர்கள் -ன் பத்9ைன சந்9க்கலாம் மற் \ம் அவர்கள் தங் க]க்" -ன் பம் /வ^Yைன
ெகா.க்கக்e.ம் .

Eரியன் ‐Eரியன் : 21 மார் 2050 ‐ 9 ஜ²ைல 2050
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Eரியன் மஹா தசா'3னில் , Eரியனின் அந்தர தசா ‐
‐அரசாங் கம் /நா. ரீ9யாக ஏேதா ஒ? 3தமான ெகளரவத்9ைன ஜாதகர் ெபற் #டக்e.ம் ,
மற் \ம் அரசாங் க ரீ9யான ெதாடர்2கள் அ`eலமாக அைமயலாம் .
‐ ேமnம் அ9காரத்9ைன Kைடக்கக்ெபறலாம் , ம் ற்\ம் உயர் ப93Yைன வKக்கலாம் .
‐ ேபார் அல் ல- அக்கப் ேபார் %ரச்Fைன jலம் ஒ?வர் ெசலவத்9ைன ெபறலாம் ..
‐ மனமான- அைம9யற் \ காணப் படலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் அயல் நா. ெசல் லலாம் அல் லவனப் ப"9க]க்" பயணம்
ேமற் ெகாள் ளலாம் .
‐ ெசலவத்9ைன மற் \ம் தானியங் கைள ெப\தல் ேபான் ற நல் ல சம் பவங் கள் நடக்"ம் .
‐ நல் லதல் லாத 3ைள[கள் ஏறப.ம் .
‐ மத்9யமமான 3ைள[கள் Kட்.ம் .
‐ அகால மரணம் அல் ல- மரணாவஸ்த்ைத ேபான் ற -ன் பங் கள் எழ கண்Bப் பாக வாய் ப் 2ள் ள-.
U?த்-ஞ் சாய ஜபம் அல் ல- E?Yன் வ;பா.
(ெபா?ந்-ம் மந்9ரங் கள் , தானத?ம ேபான் றைவகள் ெசய் வதன் jலம் )
பரிஹாரங் களிைன ெசய் - WBக்கேவண்.ம் .

Eரியன் ‐Eரியன் ‐Eரியன் : 21 மார் 2050 ‐ 27 மார் 2050
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் ‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 27 மார் 2050 ‐ 5 ஏப் ர 2050
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

Eரியன் ‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 5 ஏப் ர 2050 ‐ 11 ஏப் ர 2050
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

Eரியன் ‐Eரியன் ‐ரா" : 11 ஏப் ர 2050 ‐ 28 ஏப் ர 2050
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

Eரியன் ‐Eரியன் ‐3யாழன் : 28 ஏப் ர 2050 ‐ 12 ேம 2050
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
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காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

Eரியன் ‐Eரியன் ‐சனி : 12 ேம 2050 ‐ 30 ேம 2050
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

Eரியன் ‐Eரியன் ‐2தன் : 30 ேம 2050 ‐ 14 ஜ²ன் 2050
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

Eரியன் ‐Eரியன் ‐ேக- : 14 ஜ²ன் 2050 ‐ 20 ஜ²ன் 2050
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

Eரியன் ‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 20 ஜ²ன் 2050 ‐ 9 ஜ²ைல 2050
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் : 9 ஜ²ைல 2050 ‐ 7 ஜனவ 2051
சந்9ரின் மகா தைசYல் சந்9ரினின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரின் மகா தைசYல் சந்9ரினின் 2க்9 ‐
‐ அ9காரம் , மரியாைத, ெகளரவம் மற் \ம் சந்ேதாஷங் கள் ேமnம் ெப?கலாம் .
‐ ெசல் வந்தர்களினால் ஒ?வர் லாபமைடயலாம் , 3யாபாரமான- லாபகரமாக இ?க்கலாம்
மற் \ம் ஒ?வர் அைனத்- உலக Xகங் கைளO
ெபற் #டலாம் .
‐ ".ம் ப உ\ப் %னர்கள் மற் \ம் நண்பர்களிடU?ந்- ஒ?வர் ெசல் வத்9ைன ஈட்டலாம் .
ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரனங் க]ம்
Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ எ9ர்ப்2 ெதரி3ப் பவர்கள் அ;க்கப் படலாம் மற் \ம் எ9ரிகள் வதம் ெகாள் ளப் ப.வர்.
‐ 3வாகம் ேபான் ற சடங் "கள் ேபான் றைவ, ெசல் வம் மற் \ம் ெபா?ளிைன ேமnம் ெப\தல் ,
இல் லத்9ைன வாங் "தல் .
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நிலம் , கால் நைட மற் \ம் ேபாக்"வரத்- ேபான் றைவகைள வாங் "தல,
‐ XேதFYன் 3வாகம் , "ழந்ைதகள் %றத்தல் , அரசர்களின் (அரசாங் கம் ) அ`eலம் /ஆதர[,
மற் \ம் 3?ப் 2ங் கள்
அைனத்-ம் நிைறேவ\தல் ேபான் றைவ நைடெப\ம் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் , Wயற் Fகளின் ேதால் 3, மற் றவர்க]டன்
அக்கப் ேபார்/சண்ைடகள் , தங் க்ள் பணியாளர்கள்
உத்9ேயாகத்9னி^?ந்- 3ல"தல் , அரசர் (அரசாங் கத்-டன்) -ேவஷம் , மற் \ம் ெசல் வம்
மற் \ம்
தானியங் களின் அ;[.
‐ தண்ணீரினால் அபாயம் , மனத்-யரம் , Fைற தண்டைன, 3யா9களினால் அபாயம்
வKக்"ம் நிைல பரிேபா"தல் , க.ைமயான ஸ்தலங் க]க்" %ராயாணித்தல் ,
eட்டாளிக]டன் தகரா\, ெகட்ட உண[கள் ,
9?டர்களினால் ெதாந்தர[, அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க.ம் ேகாபம் , F\ நீ ரக ேகாளா\கள்
உடல் வ^, ேபான் ற தாக்கங் களிைன அ`ப3க்கப் ப.ம் .
‐ Xகங் கள் , உணர்[ Uக்க இன் பங் கள் , அ9ர்ஷடத்9ன் உதயம் (பாக்ேயாதயம் ), மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதகள்
jலம் அ9கமா"ம் சந்ேதாஷங் கள் , ரா@யத்9ைன ைகபற் \தல் , 3வாகம் மற் \ம்
மதம் சம் மந்தமான 3ழாக்களிைன ந.த்-தல் , ஆைடகள் , நிலம் மற் \ம் ேபாக்"வரத்9ைன
ெபற் #.தல் , மற் \ம் "ழந்ைதகள் , ேபரக்"ழந்ைதகளின் %றப் 2.
ஆKயைவ மங் களகரமான தாக்கங் களாக இ?க்"ம் .
‐ Zகர WBயாத அல் ல- க.ைமயான உண[, ெவளி ப் ரேதசங் க]க்" ெவளிேயற் \தல்
ேபான் றைவ.
‐ அகால மரணம் ஏற் ப.ம் .
‐ மன அைம9 மற் \ம் ஆ\த^ைன ெபற, பரிகாரமாக ெசய் யேவண்Bயைவ : ஒ? ெவள் ைள பX
மற் \ம் ெபண் எ?ைமYைன (ம5ஷம் ) தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 9 ஜ²ைல 2050 ‐ 24 ஜ²ைல 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 24 ஜ²ைல 2050 ‐ 4 ஆகஸ் 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐ரா" : 4 ஆகஸ் 2050 ‐ 31 ஆகஸ் 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 31 ஆகஸ் 2050 ‐ 24 ெசப் 2050
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‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐சனி : 24 ெசப் 2050 ‐ 23 அக்ட் 2050
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐2தன் : 23 அக்ட் 2050 ‐ 18 நவம் 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐ேக- : 18 நவம் 2050 ‐ 29 நவம் 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 29 நவம் 2050 ‐ 29 Bசம் 2050
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

Eரியன் ‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 29 Bசம் 2050 ‐ 7 ஜனவ 2051
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 7 ஜனவ 2051 ‐ 15 ேம 2051
Eரியனின் மகா தைசYல் ெசவ் வாYன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 ‐
‐ ஒ?வர் அரசாங் கத்9ன் jலம் லாபம் மற் \ம் மரியாைதYைன ெபறலாம் . ஒ?வரின் அந்தஸ்நிைலOம் உயர்வைடOம் .
‐ தங் க ஆபரணங் கள் மற் \ம் ஆைடகள் ெப\வர் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன நிைல உய?ம் .
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‐ இல் லத்9ல் மங் களகரமான நிகழ் [கள் ஏற் ப.ம் மற் \ம் ஒ?வ?க்" சேகாதரர்கள்
அ?ளப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர் தன- ".ம் ப உ?ப் %னர்கைள எ9ர்க்கலாம் மற் \ம் உண[ ெசரிக்காைமயால்
ெநஞ் Fல் எ#Oம் உணர்[ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள்
ேவதைனYைன உ?வாக்கலாம் .
‐ நிலம் வாங் "தல் , ெசல் வத்9ைன மற் \ம் தானியங் களிைன ேமnம் ெபற் #.தல் , x.
ஒன் #ைன
வாங் கப் ெப\த்ல் ேபானற அ`eலங் கள் நடக்கக்e.ம் .
‐ அைனத்- 3தங் களிnம் லாபங் கள் , பைடத்தைலவன் பத3Yைன அைடதல் , எ9ரிகளிைன
சமஹாரம் ெசய் தல் ,
மன அைம9, ".ம் ப Xகங் கள் மற் \ம் eடப் %றந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக e.தல் .
‐ ெகாBயத்தனம் , மன 3யா9, Fைற தண்டைன, உற் றார் உற3னரிைன இழத்தல் ,
சேகாதரர்க]டன் தகரா\கள் மற் \ம்
Wயற் Fகளில் ேதால் 3.
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க.ம் ேகாப நிைலYனால் ெசல் வம் அ;தல் .
‐ மன- மற் \ம் உடல் ரீ9யான 3யா9கள் ேந?ம் .
‐ ேகடான உடல் ஆேராக்Kயம் "ணமா"தல் , வாழ் நாட்கள் ேமnம் நBக்க, சாகச ெசயல் களில்
ெவற் #கள் Kைடக்க பரிகார
Wைறகளாக ேவதங் கள் , ஜபம் மற் \ம் 3ரெஷாட்சர்க் ஆKயைவகைள
39Wைறகள் பB உச்சாடனம் ெசய் யேவண்.ம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 7 ஜனவ 2051 ‐ 15 ஜனவ 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 15 ஜனவ 2051 ‐ 3 %ப் ர 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 3 %ப் ர 2051 ‐ 20 %ப் ர 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 20 %ப் ர 2051 ‐ 12 மார் 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 12 மார் 2051 ‐ 30 மார் 2051
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‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 30 மார் 2051 ‐ 7 ஏப் ர 2051
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 7 ஏப் ர 2051 ‐ 28 ஏப் ர 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 28 ஏப் ர 2051 ‐ 5 ேம 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .

Eரியன் ‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 5 ேம 2051 ‐ 15 ேம 2051
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

Eரியன் ‐ரா" : 15 ேம 2051 ‐ 8 ஏப் ர 2052
Eரியனின் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 ‐
‐ 3யாபாரம் சம் மந்தமான அbத்தம் மற் \ம் உடல் வ^Y?க்"ம்
‐ எ9ரிகள் மற் \ம் ".ம் பத்9ன் உ\ப் %னர்கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்கலாம் , ஒ?வர் தான்
வKக்"ம் நிைலYைன இழக்கலாம் அல் ல- பத3 சரி[ ஏற் படலாம்
மற் \ம் இம் மனிதன் சந்ேதாஷமற் \ இ?க்கக்e.ம் .
‐ சாதகமற் ற பணிகள் , ெபா-த்ேதாற் றம் , ெசல் வ இழப் 2 மற் \ம் 3ஷம பற் #ய
அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐ Wதல் இரண். மாதங் களில் ெசல் வ இழக்கப் ப.ம் , 9?டர்கள் மற் \ம் பாம் 2களின்
அச்சU?க்"ம்
காயங் கள் ஏற் ப.ம் மற் \ம் மைன3, "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் ேநரி.ம் .
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‐ 2 மாதங் கள் க;ந்த%ன் அ`eலமற் ற் தாக்கங் கள் மைறந்-3.ம் . அதன் %ன் மKழ் சF
் ,
Xகங் கள் , நல் ேராக்யம்
9?ப் 9யான மனநிைல, அரசன் /அரசாங் கத்9ன் ஆதர[/அ`eலங் கள் ேபான் றைவ
Kைடக்"ம் ‐ இைவ அ`eலமான தாக்கங் களாக
இ?க்"ம் .
‐ அரசன் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் , நல் ல9ர்ஷடம் , ெபயர் மற் \ம் 2கழ் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்" Fல
-ன் பங் கள் , ைமந்தனின் %றப் 2, சந்ேதாஷம் ேபான் றைவ Kைடக்கப் ெப\ம் .
‐ Fைறவாசம் , வKக்"ம் நிைலYைன இழத்தல் , 9?டர்கள் மற் \ம் பாம் 2களினால் அபாயம் ,
காயங் கள் ஏற் ப.தல் ,
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம் Kட்.தல் , கால் நைடகள் , இல் லம் மற் \ம் 3வசாய
நிலங் களின் அ;[,
3யா9கள் , உட்ெகாள் ]தல் ("ல் மம் : ச?மத்9ன் ெப?கத்தால் உண்டாவ-), வYற் \ப் ேபாக்"
Wத^யைவ
WB[களாக Kைடக்"ம் .
‐ அகால மரணம் மற் \ம் பாம் 2களினால் அபாயம் ேபான் ற எ9ர் தாக்கங் களிைன ெப\தல் .
‐ ேத3 -ர்க்ைகYைன வ;ப.தல் , ஜபம் , க?ைம நிறம் ெகாண்ட பX அல் ல- ெபண்
எ?ைமYைன தானமாக ெகா.த்தல் ஆKய பரிகார Wைறகள்
ேமல் eறப் பட்ட =ய 3ைள[களிைன த3ர்க்க அல் ல- அத்தாக்கங் களினால் உ\வா"ம்
நிைலகளி^?ந்- Wற் #nமாக தப் %த்-க்ெகாள் ள
ெசய் யேவண்Bயைவ.

Eரியன் ‐ரா"‐ரா" : 15 ேம 2051 ‐ 3 ஜ²ைல 2051
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

Eரியன் ‐ரா"‐3யாழன் : 3 ஜ²ைல 2051 ‐ 16 ஆகஸ் 2051
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

Eரியன் ‐ரா"‐சனி : 16 ஆகஸ் 2051 ‐ 7 அக்ட் 2051
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

Eரியன் ‐ரா"‐2தன் : 7 அக்ட் 2051 ‐ 23 நவம் 2051
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .
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Eரியன் ‐ரா"‐ேக- : 23 நவம் 2051 ‐ 12 Bசம் 2051

‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

Eரியன் ‐ரா"‐Xக்Kரன் : 12 Bசம் 2051 ‐ 5 %ப் ர 2052
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

Eரியன் ‐ரா"‐Eரியன் : 5 %ப் ர 2052 ‐ 21 %ப் ர 2052
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

Eரியன் ‐ரா"‐சந்9ரன் : 21 %ப் ர 2052 ‐ 20 மார் 2052
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

Eரியன் ‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 20 மார் 2052 ‐ 8 ஏப் ர 2052
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் : 8 ஏப் ர 2052 ‐ 25 ஜனவ 2053
Eரியனின் மகா தைசYல் "? 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் "? 2க்9 ‐
‐ அரசாங் க மரியாைதYைன ெபற் #.ங் கள் மற் \ம் பத3 உயர்[ Kட்.ம் .
‐ கல் 3த்-ைறYனால் 2க;ைன ெப\ங் கள் , நல் ல நண்பர்களியனி ெகாள் ]ங் கள் மற் \ம் ஞான
நிைல அ9கரிக்"ம் .
‐ ஒ?வர் நற் ெசயல் களிைன ெசய் ய Wற் படலாம் , ெதய் வங் கள் மற் \ம் %ராமணர்கள் ேமல்
நம் %க்ைக இ?க்"ம் மற் \ம்
=ர்த்தயாத்9ைரகள் ேமற் ெகாள் ளப் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" ெசல் வம் , நல் ல ஆைடகள் , ெசார்ணம் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ேசர்க்கேவண்.ம்
எ`ம் அவா ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" ைமந்தன் %றக்கலா. இம் ைமந்தன் ெசல் வத்9ைன ெபற் \, எ9ரிகைள
அ;க்கலாம் .
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‐ XேதFYன் 9?மணம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலம் / ஆதர[கள் , ெசல் வம் மற் \ம்
தானியங் களிைன ெப\தல் .
ைமந்தனின் %றப் 2, அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) தய3னால் 3?ப் பங் கள் நிைறேவ\தல்
மற் \ம்
ஆைடகளிைன ெபற் #.தல் ஆKயைவ மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[களா"ம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), பல் லக்" ேபாக்"வரத்Xகங் களிைன ெபற் #.தல்
(தற் காலத்9னில் ேமாட்டார் கார்), ப93Yைன ெப\தல் ேபான் ற் ைவ
‐ ேமnம் நன் றான அ9ர்ஷடம் , மதச்சார்ப்2, ெதய் வங் களின் வ;பா., ஆசான் வசம்
ம9ப் 2, 3?ப் பங் களின் நிைற[.
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் , உடல் வ^, அரச ேகாபம் , (அரசாங் கம் )
3?ம் %ய இலக்கங் களிைன எட்டாத நிைலகள் , பாவச்ெசயல் களினால் ெசலவத்9ைன
இழத்தல் ,
மன வ?த்தங் கள் ேபான் றைவ.
‐ ெசார்ணம் மற் \ம் க%லமான/ெசங் கல் மங் கலான பX ("க%ல கயா") தானம் ெசய் தல் , இஷ்ட
ெதய் வத்9ைன வ;ப.தல் ,
("இஷ்ட ெதய் வம் ") ஆKயைவ =ய 3ைள[களிைன கைளய[ம் , நல் லாேராக்யம் மற் \ம்
சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #ட[ம் ெசய் ய ேவண்Bய
பரிகார Wைறகளா"ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐3யாழன் : 8 ஏப் ர 2052 ‐ 17 ேம 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐சனி : 17 ேம 2052 ‐ 2 ஜ²ைல 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் ‐3யாழன் ‐2தன் : 2 ஜ²ைல 2052 ‐ 13 ஆகஸ் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐ேக- : 13 ஆகஸ் 2052 ‐ 30 ஆகஸ் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 30 ஆகஸ் 2052 ‐ 17 அக்ட் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
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‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 17 அக்ட் 2052 ‐ 1 நவம் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

Eரியன் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 1 நவம் 2052 ‐ 25 நவம் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 25 நவம் 2052 ‐ 12 Bசம் 2052
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

Eரியன் ‐3யாழன் ‐ரா" : 12 Bசம் 2052 ‐ 25 ஜனவ 2053
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

Eரியன் ‐சனி : 25 ஜனவ 2053 ‐ 7 ஜனவ 2054
Eரியனின் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ மனமான- Uக[ம் Kளர்ச்Fெகாண்B?க்"ம் , கல் 3தனில் மான நஷ்டம் ஏற் ப.ம் மற் \ம்
உத்9ேயாகத்ைத 2ரிவ9னில் தைடகள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் மக்களிடம் பைகைமYைன ெகாள் வார், நண்பர்கள் எ9ர்ப்2 ெதரி3க்கலாம் மற் \ம்
அவரின்
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள் -ன் பத்9ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ ஒ?வர் அரசன் (அரசாங் கம் ) மற் \ம் 9?டர்களின் d- பயம் ெகாள் வார். ேசாம் பல் ேமnம்
e.ம் .
‐ ஒ?வர் உடல் வ^ மற் \ம் அவர- "ைறவான ஊ9யத்9னாnம் ஏற் ப.ம் -ன் பத்9ைன
அ`ப3ப் பார்.
‐ எ9ரிகளிைன வதம் ெகாள் ]தல் , F#- அள3ைன தானியங் களிைன ெபற் #.தல் ,
இல் லத்9ல் 9?மணம் ேபான் ற
மங் களகரமான நிகழ் சF
் கள் ேபான் றைவ.
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‐ நல் வாழக்ைக, ேமnம் ெசாத்9க்களிைன ெப\தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் ,
நா.ேதா\ம் அ#Oம் ”ர்ைம நிைலYைன எட்.தல் , பல 3தங் களில் ெசல் வம் வந்தைடதல் .
‐ இ\க்"வாத ேநாய் , வ^, ேநாய் , ”தேப9/வYற் \க்க.ப் 2 ேபான் ற 3யா9, Fைறவாசம் ,
Wயற் Fகளில் ேதால் 3
ெசல் வத்9ைன இழப் ப-, தகரா\கள் , eட்டாளிகள் மற் \ம் உரிைமக்காரர்க]டன்
சண்ைட/சச்சர[ ேபான் றைவ.
‐ ஆரம் ப காலத்9னில் நண்பர்கைள இழக்க ேநரி.ம் , தசா3ன் மத்யம காலம் மற் \ம் தசா
WBவைடOம் காலத்9ல்
நல் ல 3ைள[கள் ஏற் ப.ம் . ேவ? =ய 3ைள[க]டன் , ெபற் ேறாரிடU?ந்%ரி[ மற் \ம் அைலந்- 9#Oம் நிைலகள் இ?க்"ம் .
‐ அகால மரணம் ஏற் ப.ம் அபாயம் உள் ள-.
‐ க?ைம நிறம் ெகாண்ட பX, எ?ைம, ஆ. ‐ இைவகைள தானமாக ெகா.ப் ப- மற் \ம்
U?த்Oஞஜய ெஜபம் ஆKயைவ அந்தர தசா3ன் =ய
3ைள[களி^?ந்- ஆ\தல் ெபற ெசய் ய ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் . இம் Wைறகள்
சந்ேதாஷம் , ெசல் வம் மற் \ம் ெசாத்-க்களிைன Kைடக்கப் ெபற் #ட உத[ம் .

Eரியன் ‐சனி‐சனி : 25 ஜனவ 2053 ‐ 21 மார் 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

Eரியன் ‐சனி‐2தன் : 21 மார் 2053 ‐ 9 ேம 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

Eரியன் ‐சனி‐ேக- : 9 ேம 2053 ‐ 29 ேம 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

Eரியன் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 29 ேம 2053 ‐ 26 ஜ²ைல 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

Eரியன் ‐சனி‐Eரியன் : 26 ஜ²ைல 2053 ‐ 13 ஆகஸ் 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
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‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

Eரியன் ‐சனி‐சந்9ரன் : 13 ஆகஸ் 2053 ‐ 11 ெசப் 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

Eரியன் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 11 ெசப் 2053 ‐ 1 அக்ட் 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

Eரியன் ‐சனி‐ரா" : 1 அக்ட் 2053 ‐ 22 நவம் 2053
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

Eரியன் ‐சனி‐3யாழன் : 22 நவம் 2053 ‐ 7 ஜனவ 2054
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

Eரியன் ‐2தன் : 7 ஜனவ 2054 ‐ 14 நவம் 2054
Eரியனின் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
‐ மனமான- அைம9யற் \ இ?க்"ம் , ஆர்வUன் ைம இ?க்"ம் .
‐ ஸ்ேநKதர்கள் -ன் பத்9ைன உ?வாக்கலாம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் eடலாம் .
‐ சந்ேதாஷமான- அளவாகேவY?க்"ம் மற் \ம் மக்களின் ஆதர[ Kைடக்கக்e.ம் .
‐ ச?ம 3யா9கள் , ெசா# மற் \ம் Fல ேநரங் களினில் "ஷ்ட ேராகத்9ைனக்eட ஒ?வர்
அ`ப3க்க ேநரிடலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), ஆர்வம்
மற் \ம் உYேராட்ட-டன் இ?ப் ப-, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷம் ,
ேபாக்"வரத்- Xகங் களிைன அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) வ;ேய
அைடதல் , ஆைடகள் , ஆபரணங் களிைன ெபற் #.தல் , 2ண்ய ஸ்தலங் க]க்" =ர்த்தயாத்9ைர,
பX3ைன ெப\தல் ேபான் றைவ.
‐ தர்ம பாவத்9ேனா. 2தன் ேசர்க்ைக ெகாள் வதால் Uக[ம் அ`eலம் ெகா.க்"ம் நிைல
ஏற் ப.Kன் ற் -.

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 127

sample horoscope

ॐ

‐ மக்களின் நன் ம9ப் 2 மற் \ம் அவர்களின் இைடேய 2க;ைன ெப\ம் நிைல, பக்9 நிைறந்த
ெசயல் கள் மற் \ம்
மதச்சார்பான சடங் "களிைன 2ரிதல் ,
ஆசான் மற் \ம் ெதயவங் கள்
வசம் ம9ப் 2, ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் கள் ேமnம் e.தல்
ஒ? ைமந்தன் %றத்தல் .
‐ 3வாகம் , அப் %யம் (கட[]க்" இடப் ப.ம் பைடயல் ), தானம் , மதசம் மந்தமான சடங் "களிைன
2ரிதல் , ெபயர் மற் \ம்
2கழ் , 2ைனப் ெபயரிைன ெகாள் வதனால் 2கழ் ெப\தல் , நல் ல உண[, ெசல் வம் , ராஜ
ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் \ இந்9ரைன
ேபால் சந்ேதாஷ நிைலYைன அைடதல்
‐ உடம் 2 ரீ9யான -யரம் , மன அைம9Yன் நிைல "ைலதல் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"ம் -ன் பம் .
‐ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப கட்டத்9னில் Fல =ய 3ைள[கள் இ?க்"ம் , மத்9ய கட்டத்9ல் Fல
நல் ல 3ைள[கள்
இ?க்"ம் , தசா3ன் WB[ காலத்9ல் அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபத்-க்"ள் ளாK
ேவ? நாட்.க்" ெவளிேயற் றப் படலாம் .
‐ உட^னில் வ^Oம் , அவ் வப் ேபா- ேநாYன் தாக்கWம் இ?க்"ம் .
‐ =ய 3ைள[களின் தாக்கத்9னி^?ந்- ஆ\தல் ெபற[ம் , நல் ல ஆேராக்Kம் மற் \ம்
சந்ேதாஷத்9ைன ெபற[ம் தாங் கள் ெசய் யேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரநாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் வ-ம் மற் \ம் தானியங் கள் மற் \ம்
ெவள் ளிYனால் ஆன 3க்Kரகத்9ைன தானமாக
ெகா.ப் பவன[ம் ஆ"ம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐2தன் : 7 ஜனவ 2054 ‐ 20 %ப் ர 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

Eரியன் ‐2தன் ‐ேக- : 20 %ப் ர 2054 ‐ 10 மார் 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 10 மார் 2054 ‐ 1 ேம 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐Eரியன் : 1 ேம 2054 ‐ 16 ேம 2054
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .
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Eரியன் ‐2தன் ‐சந்9ரன் : 16 ேம 2054 ‐ 11 ஜ²ன் 2054

‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

Eரியன் ‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 11 ஜ²ன் 2054 ‐ 29 ஜ²ன் 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐ரா" : 29 ஜ²ன் 2054 ‐ 15 ஆகஸ் 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐3யாழன் : 15 ஆகஸ் 2054 ‐ 25 ெசப் 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

Eரியன் ‐2தன் ‐சனி : 25 ெசப் 2054 ‐ 14 நவம் 2054
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

Eரியன் ‐ேக- : 14 நவம் 2054 ‐ 21 மார் 2055
Eரியனின் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ 3யாபாரம் மற் \ம் அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைனகள் எழலாம் .
‐ மன அbத்தம் /இ\க்கம் , உடல் வ^ மற் \ம் கண் ேநாய் கள் இ?க்"ம் .
‐ லக்னா92தடன் ேக- ேசர்க்ைக ெபற் #?ப் %ன் , அந்தர தசா3ன் மத்9யமத்9ல் -ன் பம்
மற் \ம் எ9ரிகளின் பயம் மற் \ம் ெசல் வம் இழத்தல் ஆKயைவ.
‐ உடல் வ^, மனத்-யரம் , அரசன் (அரசாங் கம் ) வ;ேய அபாயம் , உற3ன?டன்
தகரா\கள் ஆKயைவ Eர்ய 2க்9Yல் ேக-3ன் அந்தரம் நடக்"ம் ேபா- உண்டா"ம்
3ைள[கள் .
‐ உடல் வ^, மனத்-யரம் , ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , அரசன் (அரசாங் கம் ) வ;ேய அபாயம் ,
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உற3ன?டன்
தகரா\கள் .
‐ ஆரம் ப காலத்9னில் F#- சந்ேதாஷம் Kட்.ம் , மத்யம ப"9Yல் -யரம் மற் \ம்
அந்தர தசா3ன் WB3னில் மரண ெசய் 9 வந்- ேச?தல் .
‐ பல் சம் மந்தமான 3யா9கள் , F\நீ ரக ேகாளா\கள் , வKக்"ம் நிைல ப#ேபா"தல் ,
ஸ்ேநKதர்களிைன இழத்தல் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , தந்ைதYன் மரணம் , அயல் நாட். %ரயாணம் மற் \ம்
பைகவர்களினால் ெதாந்தர[கள் .
‐ மைன3Yன் ெபா?ட். சந்ேதாஷம் Kட்.தல் , 9?ப் 9 நிைல, ஸ்ேநKதர்களின் எண்ணிக்ைக
அ9கரித்தல் ,
ஆைடகள் ேமnம் ேசர்தல் ேபான் றைவ மற் \ம் 2கழான- அ`eலமான 3ைள[கள் ஆ"ம்
‐ அகால மரணம் ஏற் ப.ம் அபாயம் உள் ள-.
‐ =ய 3ைள[களினி^?ந்- ஆ\த^ைன ெபற் #ட ேத3 -ர்ைகYன் மந்9ரங் களிைன (ஷட்
சண்B பாத்) உச்சாடனம் ெசய் ய[ம் , ஆ. ஒன் #ைன
தானமாக ெகா.க்க[ம் .

Eரியன் ‐ேக-‐ேக- : 14 நவம் 2054 ‐ 21 நவம் 2054
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

Eரியன் ‐ேக-‐Xக்Kரன் : 21 நவம் 2054 ‐ 12 Bசம் 2054
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

Eரியன் ‐ேக-‐Eரியன் : 12 Bசம் 2054 ‐ 19 Bசம் 2054
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

Eரியன் ‐ேக-‐சந்9ரன் : 19 Bசம் 2054 ‐ 29 Bசம் 2054
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

Eரியன் ‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 29 Bசம் 2054 ‐ 6 ஜனவ 2055
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‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் ‐ேக-‐ரா" : 6 ஜனவ 2055 ‐ 25 ஜனவ 2055
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

Eரியன் ‐ேக-‐3யாழன் : 25 ஜனவ 2055 ‐ 11 %ப் ர 2055
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

Eரியன் ‐ேக-‐சனி : 11 %ப் ர 2055 ‐ 3 மார் 2055
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

Eரியன் ‐ேக-‐2தன் : 3 மார் 2055 ‐ 21 மார் 2055
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 21 மார் 2055 ‐ 21 மார் 2056
Eரியனின் மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏற் ப.ம் 3ைள[கள்
Eரியன் மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 ‐
‐ kேலாக Xகங் கள் Uக[ம் =3ரமாக பா9க்கப் ப.ம் .
‐ கட^னால் உ\வகப் ப.த்தப் பட்ட ெப?ட்களிைன ஒ?வர் ெபற வாய் 2ண்...
‐ ஒ?வர் மாதர்களின் சகவாசத்9ைன ேதடக்e.ம் , இடமாற் றம் ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ளலாம் ,
பயனற் ற கலந்-ைரயாடல் களில் கலந்- ெகாள் ளலாம் ,
ஆடம் பரமான Xகங் க]க்ெகன பணத்9ைன ெசல3டலாம் மற் \ம் இல் லத்9ல்
ேபாராட்டங் கள் இடம் ெபறலாம் .
‐ காய் ச்ச^னால் ஏற் ப.ம் உடல் வ^, தைலவ^, கா-வ^ மற் \ம் ேவ? 3யா9கள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ 9?மணம் , மற் \ம் 3?ம் %யபB மைன3YடU?ந்- Kட்.ம் சந்ேதாஷம் , ெசல் வம் வந்ேசர்தல் , ேவ\ இடங் க]க்"
%ரயாணம் ெசய் தல் , %ராமணர்கள் மற் \ம் அரசர் (அரசாங் கத்-டன்) சந்9ப் 2,
? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
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‐ ெசல் வங் கள் , க?ைண மற் \ம் மகத்-வம் , இல் லத்9னில் மங் களகரமான 3ழாக்கள் , இனிப் 2
பலகாரங் கள் Kைடக்கப் ெப\தல் ,
Wத்-க்கள் மற் \ம் ேவ\ ஆபாரணங் கள் , ஆைடகள் , கால் நைட, ெசல் வம் , தானியம் மற் \ம்
ேபாக்"வரத்9ைன ெப\தல்
ஆர்வம் மற் \ம் நல் ல ெசல் வாக்" ேபான் றைவ.
‐ அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபாம் , மனத்-யரம் மற் \ம் மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"
-ன் பம் .
‐ அந்தர தசா3ன் தாக்கங் கள் ‐ ஆரம் %க்ைகYல் மத்யமமாக[ம் , ந.ப் ப"9தனில் நன் றாக[ம் ,
WB[ நிைலYல்
ெசல் வாக்Kைன இழத்தல் , வKக்"ம் நிைல ப#ேபா"தல் , உற் 3ன?டன்
பைக ெகாண்ட உர[ மற் \ம் Xகங் களிைன இழத்தல் ேபான் ற =ய 3ைள[கள் நைடெப\ம் .
‐ உட^ல் வ^கள் இ?ந்- ெகாண்B?க்"ம் மற் \ம் 3யா9களினால் -ன் பத்9ைன அ`ப3க்க
வாய் ப் 2க]ள் ளன.
‐ அகால மரணம் நைடெப\ம் .
‐ =ய 3ைள[களி^?ந்- ஆ\தல் ெபற U?த்-ஞ் சய ஜபம் , ?த்ர ஜபம் ஆKயைவ மற் \ம்
ெசங் கல் மங் கலான நிறத்9ைனOைடய பX அல் லெபண் எ?ைமYைன தானம் அளித்தல் ஆ"ம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 21 மார் 2055 ‐ 21 ேம 2055
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 21 ேம 2055 ‐ 8 ஜ²ன் 2055
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 8 ஜ²ன் 2055 ‐ 9 ஜ²ைல 2055
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 9 ஜ²ைல 2055 ‐ 30 ஜ²ைல 2055
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 30 ஜ²ைல 2055 ‐ 23 ெசப் 2055
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
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‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 23 ெசப் 2055 ‐ 11 நவம் 2055
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐சனி : 11 நவம் 2055 ‐ 8 ஜனவ 2056
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 8 ஜனவ 2056 ‐ 28 %ப் ர 2056
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

Eரியன் ‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 28 %ப் ர 2056 ‐ 21 மார் 2056
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

சந்9ரன் மஹா தசா: 21 மார் 2056 ‐ 21 மார் 2066

சந் 9ர மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள்
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
சந்9ரனின் மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ மந்9ரங் கள் மற் \ம் ேவதங் கள் d- ஆர்வமான- உய?ம் மற் \ம் jத்தவர்கள் /W9ேயார்கள் ,
"?, கட[ள் dதான பக்9Y?க்கக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9னி^?ப் பவர்களின் அ`eலம் /ஆதர3னால் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் லேதார்
நிைலYைன எட்ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ இளய மாதர்களின் சந்ேதாஷமளிக்"ம் சகவாசம் , ெசலவத்9ைன ெபற் #.ம் மக்ழ்சF
் , நிலம் ,
மலர்கள் , ந\ம் 2ைக மற் \ம் ஆபரணங் களின் காரணமாக ஒ?வர் மKழ் சF
் தைன ெபறலாம் .
‐ பல் கைலகளிnம் ஒ?வர் ெசயல் 9றன் ெபற் #டலாம் .
‐ சjகத்9ல் அந்தஸ்- மற் \ம் 2கழ் ேமnம் உயர்வைடயலாம் .
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‐ அடக்கம் , க?ைண மற் \ ேவ\ நற் "ணங் கள் உயர்வைடOம் .
‐ மனமான- பரபரப் 2/கலகலப் 2டன் மற் \ம் அைம9யற் \ காணப் ப.ம் .
‐ மகளின் ஜனனம் சாத்9யமாKன் ற-.
‐ நீ ர் சம் மந்தமான பணிகள் , ேதாட்டக்கைல மற் \ம் 3வசாயம் ஆKயைவ
லாபகரமாகY?க்"ம் .
‐ஒ?வர் பயணம் ெசய் ய 3?ப் பம் ெகாள் ளலாம் .
‐ சந்9ரன் வ^ைமயற் #?ப் %ன் , இ?மல் மற் \ம் வாO காரணமாக 3யா9கள் உடல் ரீ9யான
-ன் பம் /வ^Yைன ெகா.க்கக்e.ம் .
‐ ேசாம் பல் நிைல ேமnம் அ9கரிக்"ம் மற் \ம் rக்கUன் ைம, தைலவ^கள் மற் \ம்
மனக்ெகாந்தளிப் %னால் ஒ?வர் மனக்கலக்கம் ெகாள் ளக்e.ம் .
‐ நல் ல மனிதர்கள் எ9ர்ப்%ைன ெதரி3க்கலாம் மற் \ம் ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ அன் 2க்"ரியவர்க]டன் சண்ைட/தகரா\ மற் \ம் சர்ச்ைச/3வாதம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ நற் ெசயல் களிைன 2ரிவ9ல் மனமான- ஆர்வமற் \ இ?க்கக்e.ம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் கள் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\:
‐ சந்9ரன் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , 9qர் நிகழ் [/அபாயம் காரணமாக ஜாதகர்
கா.கள் /வனங் களில் ".ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
‐ ஒ?வர் Fைற ப.த்தப் படலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாயந்த நிைலYைன வKப் பவர்கள் , ெந?ப் 2, கள் வர்கள் , மாXபBந்த உண[
ஆKயைவகளின் d- அச்சம் எழலாம் மற் \ம் மைன3 மற் \ம் மக்க]டன் ேபாராட்டங் கள்
எழலாம் .
‐ மங் களகரமான/அ`eலமான ெசயல் கள் ெசய் யப் ப.ம் மற் \ம் பXக்கள் , நிலம் , தங் கம்
மற் \ம் ஆபரணங் களிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ 2ண்ணிய ஸ்தலம் ஒன் #ல் நீ ரா.ம் சந்தர்ப்பம் Kட்டலாம் மற் \ம் ேவற் \
மாதர்கள் /ெபண்க]டன் பா^யல் ரீ9யான ெதாடர்2களிைன ைவத்-க்ெகாள் ள சந்தர்ப்பம்
எழலாம் .
‐ உத்9ேயாகத்9ல் ேதால் 3கள் ஏற் படலாம் மற் \ம் மாXபBந்த/ெகட்.3ட்ட உண3ைன
இக்காலத்9ல் உட்ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ேகாபமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ஜாதகரின் அன் ைன அல் ல- தாய் வ; உற3னர் ஒ?வர் மரணம் எயதலாம் .
‐ சந்9ரன் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , கல் 3யான- 2கழ் , சந்ேதாஷத்9ைன உ?வாக்"ம்
மற் \ம் ெவற் #க]ம் , பண (ெபா?ளாதார) லாபங் க]ம் வந்- ேச?ம் .
‐ "ழந்ைதகள் மற் \ம் பணியாட்களின் எண்ணிக்ைக உயர்வைடOம் .
‐ ெசல் வம் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் ேவ? ெபா?ட்களிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ 3?ப் பங் கள் மற் \ம் இலட்Fயங் கள் நிைறேவற் றம் காfம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணவரினால் ெப?ம் மக்;ச்F, "ழந்ைதYன் ஜன் னம் மற் \ம் இல் லத்9ன்
Xகம் மற் \ம் வாகனமான- ஜாதகர் ெபறக்e.ம் .
‐ உண[ மற் \ம் ஆைடகள் Kைடக்"ம் .
‐ சந்9ரனின் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , ெதா;ற் சாைல/Wயற் Fகளில் அவr\
ேநரிடலாம் மற் \ம் அரசாங் கத்9ன் காரணமாக ெதாந்தர[கள் இ?க்கலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான வ^ைமYழப் 2 மற் \ம் 3யா9கள் ேமnம் அ9கரிக்கலாம் .
‐ மரியாைத/வKக்"ம் நிைலயான- "ைறவைடயக்e.ம் மற் \ம் மான நஷ்டம் ஏற் ப.ேமா
எ`ம் அச்சம் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ மனரீ9யான கவைல/அைம9Yன் ைம அ9கமாகலாம் மற் \ம் அன் 2க்"ைடயவர்களிடU?ந்%ரி[ம் , பைகைம நிைலOம் ஏற் படக்க்e.ம் .
‐ பணவர[/லாபங் கள் Uதமானதாகேவ இ?க்"ம் .

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 21 மார் 2056 ‐ 19 ஜனவ 2057
சந்9ரன் மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
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சந்9ரன் மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 ‐
‐ உடல் ரீ9யான 3யா9கள் , இைச மற் \ம் கல் 3Yன் d- நாட்டம் /ஈ.பா. இ?க்கக்e.ம் .
‐ Fறந்த தரம் வாய் ந்த ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் நல் மனிதர்களின் சகவாசம்
Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெபறலாம் .
‐ ஒ?வர் தன- ".ம் பத்9ன?டன் =ர்த்தயாத்9ைர ெசல் லலாம் . இத்தைகய ெசய^னால்
நன் ைமகளிைனப் ெபறலாம் .
‐ நற் 2கழ் , நிலம் , பXக்கள் (பாற் சாைல ெபா?ட்கள் ), வாகனங் களிைன ெப\தல் மற் \ம்
ெசல் வம் அ9கரித்தல் .
‐ Fல சமயங் கள் ஒ?வர் Fல 3யா9களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ "9ரைகள் , யாைனகள் மற் \ம் ஆைடகளிைன ெப\தல் , ெதய் வம் மற் \ம் ஆசானிடத்9ல்
பக்9,
ெதய் வத்ைத ேபாற் #ப் 2கbம் மதம் சம் மந்தமான பாடல் களிைன உச்சாடனம் ெசய் தல் , ஒ?
ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
=3ர சந்ேதாஷம் மற் \ம் மKழ் சF
் மற் \ம் நற் ெபயர்
மற் \ம் 2கழ் .
‐ ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , ேசாம் பல் /X\ X\ப் 2 இன் ைம, -யரம் , அரசர் (அரசாங் கம் ) மற் \ம்
மந்9ரிகள்
d- -ேவஷம் , தாயா?க்" -ன் பம் , Fைறவாசம் மற் \ம் உற3ைனர்களின் இழப் 2.
‐ உட^ல் வ^ேயற் ப.ம் , மற் \ம் அகால மரணம் ஏற் ப.ம் ஆபத்தான நிைலOம் உண்..
‐ க%லம் /க?ம் Fகப் 2/2கர்நிறம் ெகாண்ட பX அல் ல- ெபண் எ?ைமYைன தானமகாக
ெகா.ப் ப- பரிகார Wைறகள் ஆ"ம் .

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 21 மார் 2056 ‐ 15 ஏப் ர 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 15 ஏப் ர 2056 ‐ 3 ேம 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐ரா" : 3 ேம 2056 ‐ 17 ஜ²ன் 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 17 ஜ²ன் 2056 ‐ 28 ஜ²ைல 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
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‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐சனி : 28 ஜ²ைல 2056 ‐ 14 ெசப் 2056
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐2தன் : 14 ெசப் 2056 ‐ 27 அக்ட் 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐ேக- : 27 அக்ட் 2056 ‐ 14 நவம் 2056
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 14 நவம் 2056 ‐ 4 ஜனவ 2057
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

சந்9ரன் ‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 4 ஜனவ 2057 ‐ 19 ஜனவ 2057
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 19 ஜனவ 2057 ‐ 20 ஆகஸ் 2057
சந்9ரன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9‐
‐
‐ ேசUத்-ைவத்த ெசல் வத்9ைன இழக்க[ம் மற் \ம் ஒ?வரின் XேதF இடத்9ைன3ட்.
ேபா"ம் நிைலOம் ேநரிடலாம் .
‐ சேகாதரர்கள் மற் \ம் நண்பர்க]டன் தகரா\கள் எழலாம் மற் \ம் ெபற் ேறார் -ன் பத்9ைன
ெகா.க்கலாம் .
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‐ பல 3யா9கள் உ?வாகலாம் மற் \ம் அக்னி, கரிப் 2 (ெநஞ் Fில் ) எரிOம் உணர்[), இரத்தம்
சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம்
வYற் \க்ேகாளா\களின் பயம் ஏற் படலாம் .
‐ ஆர்வம் ேமnம் eடலாம் மற் \ம் ஒ?வர் நிலத்9ைன வாங் கலாம்
‐ அ9ர்ஷடமான- ேமnம் Wன் ேனற் ற்ம் காணலாம் , அரசாங் கத்9ன் அங் Rகாரம் Kைடக்கலாம் ,
ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #டலாம்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #கள் , 3வசாய உட்பத்9 ெப?க்கம் மற் \ம் இல் லத்9ல்
ெச;ப் 2,
மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .
‐ U"ந்த சந்ேதாஷம் மற் \ம் Xக ேபாகங் களிைன அ`ப3த்தல் .
‐ உடnக்" -ன் பம் , இல் லம் மற் \ம் 3வசாய உட்பத்9தனில் இழப் 2கள் /நஷ்டங் கள் , 3யாபார
ரீ9யான நஷ்டம்
பணியாளர்கள் மற் \ம் அரசரிடத்9ல் (அரசாங் கத்9ன்) d- -ேவஷம் /பைகைம அல் லெவ\ப் 2 நிைலகள்
உற3னர்களிைன %ரிOம் நிைல மற் \ம் உஷ்னம் ெகாண்ட மனப் பான் ைம.

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 19 ஜனவ 2057 ‐ 31 ஜனவ 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 31 ஜனவ 2057 ‐ 4 மார் 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 4 மார் 2057 ‐ 2 ஏப் ர 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 2 ஏப் ர 2057 ‐ 6 ேம 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 6 ேம 2057 ‐ 5 ஜ²ன் 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
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சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 5 ஜ²ன் 2057 ‐ 17 ஜ²ன் 2057

‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 17 ஜ²ன் 2057 ‐ 23 ஜ²ைல 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 23 ஜ²ைல 2057 ‐ 2 ஆகஸ் 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 2 ஆகஸ் 2057 ‐ 20 ஆகஸ் 2057
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

சந்9ரன் ‐ரா" : 20 ஆகஸ் 2057 ‐ 19 %ப் ர 2059
சந்9ரன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9
‐ ஆர்வUன் ைம, மனத்-யரம் மற் \ம் எ9ரிகளினால் -ன் பம் மற் \ம் 3யா9களினால்
ஆட்ெகாள் ளப் படலாம் .
‐ ஸ்ேநKதர்களிைன இழக்க ேநரிடலாம் , பணமான- ெசலவா"ம் , மான நஷ்டம் ஏற் படலாம்
மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் நஷ்டங் கள் வந்- ேசரலாம் .
‐ சந்ேதாஷத்9ைன ெப\வ9ல் தைடகள் இ?க்கக்e.ம் மற் \ம் மாXபBந்த உண3ைன
உட்ெகாண்டதால்
‐ bம் காய் ச்சல் ேதான் றலாம் .
‐ ஆரமப காலகட்டத்9னில் Fல மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ %ற" அரசன் (அரசாங் கத்9னால் ), 9?டர்கள் , பாம் 2 வைககளினால் ஆபத்-கள் ஏற் படலாம் ,
கால் நைடக]க்" -ன் பம் எழலாம் , உற் 3னர்கள் மற் \ம் நண்பர்கள் மற் \ம் ெசல் வக்Kைன
இழக்க ேநரிடலாம் மற் \ம் மனத்-யரம் ஏற் படலாம் .
‐ அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #, ேபாக்"வரத்- நிைலகள் , ஆைடகளிைன அரசர்
(அரசாங் கத்9டU?ந்-)
ெதற் "‐ேமற் " 9ைசYல் ெபற் #.தல்
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‐ வKக்"ம் நிைலYைன இழத்தல் , மனத்-யரம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் ,
3யா9களினால் ஆபத்- நிைலகள் ,
அரசன் (அரசாஙகத்9னால் ) மற் \ம் ேதள் மற் \ம் பாம் 2களினால் ஆபத்- ஏற் படலாம்
‐ 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" =ர்த்தயாத்9ைர, 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" 3ஜயம் ெசய் தல்
மற் \ம்
த?ம காரியங் களின் d- நாட்டம் ேபான் றைவ.
‐ உடல் ரீ9யான ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் .
‐ ரா"3ன் அந்தர தைசYனால் ஏற் ப.ம் =ய 3ைள[களி^?ந்- ஆ\தல் Kைடக்க
‐ ரா" ஜபம் ெசய் வ- மற் \ம் ஒ? ஆBைன தானமாக ெகா.ப் பதா"ம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐ரா" : 20 ஆகஸ் 2057 ‐ 10 நவம் 2057
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐3யாழன் : 10 நவம் 2057 ‐ 22 ஜனவ 2058
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

சந்9ரன் ‐ரா"‐சனி : 22 ஜனவ 2058 ‐ 19 ஏப் ர 2058
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐2தன் : 19 ஏப் ர 2058 ‐ 6 ஜ²ைல 2058
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐ேக- : 6 ஜ²ைல 2058 ‐ 7 ஆகஸ் 2058
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐Xக்Kரன் : 7 ஆகஸ் 2058 ‐ 6 நவம் 2058
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
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‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐Eரியன் : 6 நவம் 2058 ‐ 3 Bசம் 2058
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐சந்9ரன் : 3 Bசம் 2058 ‐ 18 ஜனவ 2059
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

சந்9ரன் ‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 18 ஜனவ 2059 ‐ 19 %ப் ர 2059
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் : 19 %ப் ர 2059 ‐ 20 ஜ²ன் 2060
சந்9ரன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9
‐ மதசார்2 ேமnம் உயர்[ ெப?ம் மற் \ம் ெசல் வம் , உண[ தானியங் கள் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ யாைனகள் , "9ைரகள் , ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் வாழ் க்ைகச்Xகங் கள்
சந்ேதாஷத்9ைன அ9கரிக்"ம் .
‐ அரச(அரசாங் க) மரியாைதYைன ஒ?வர் ெபறக்e.ம் மற் \ம் "ழந்ைத %றப் %ைன
ஒ?வர் ெகாண்டாடக்e.ம் .
‐ 2கழான- கல் 3Yன் jலமாக வந்- ேசரலாம் , 3?ப் பங் கள் நிைறYைன காணலாம் மற் \ம்
உடல் ரீ9யான சந்ேதாஷங் கள் வந்- ேச?ம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), இல் லத்9ல் மங் களகரமான
ெகாண்டாட்டங் கள் , ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ேசர்த்தல் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்)
இஷ்ட ெதய் வத்9ன் அ`eலம் Kட்.தல் (இஷ்ட ேதவதா), ெசல் வக், நிலம் ,ேபாக்"வரத்9ைன
ெப\தல் ,
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலத்9னால் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #.
‐ ஆசான் (மற் \ம் தந்ைதயார் ேபான் றவர்கள் ) மற் \ம் "ழந்ைதகளின் அ;[, வKக்"ம் நிைல
ப#ேபா"தல் ,
மனத்-யரம் , தகரா\கள் , இல் லம் , ேபாக்"வரத்- மற் \ம் 3வசாய நிலங் களின் அ;[,
‐ கால் நைடகள் , தானியங் கள் , ஆைடகளிைன ெபற் #.தல் , சேகாதரர்களிடU?ந்- சந்ேதாஷம் ,
ெசாத்ேசர்த்தல் , xரம் , ெபா?ைமYைன ெப\தல் , கட[]க்" பைடயல் இ.வ-, கல் யாணம் ேபான் ற
3ழாக்களிைன ெகாண்டா.தல் ேபான் றைவ மற் \ம்
ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ) மற் \ம் ெவவ் ேவறானைவ.
‐ உண்ண தகாத உண[, தாய் நாட்Bைன 3ட். அைமயப் ெப\ம் ஸ்தலங் க]க்"
%ரயாணித்தல் .
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‐ அந்தர தசா ஆரம் பம் ஆ"ம் ேநரத்9னில் நல் ல 3ைள[க]ம் , அ- WBOம் காலத்9ல்
-யங் க]ம்
இ?க்"ம் .
‐ அகால மரணம் உண்டா"ம் .
‐ Fவனின் ஸகஸ்ரநாம ஜபத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் தங் கத்9ைன தானமாக
அளித்தல் ஆKய
பரிகார Wைறகள் =ய 3ைள[களினால் உண்டா"ம் தாக்கங் களி^?ந்- ஆ\த^ைன
ெகா.க்கவல் ல-.

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐3யாழன் : 19 %ப் ர 2059 ‐ 25 ஏப் ர 2059
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐சனி : 25 ஏப் ர 2059 ‐ 11 ஜ²ைல 2059
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐2தன் : 11 ஜ²ைல 2059 ‐ 18 ெசப் 2059
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐ேக- : 18 ெசப் 2059 ‐ 16 அக்ட் 2059
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 16 அக்ட் 2059 ‐ 5 ஜனவ 2060
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 5 ஜனவ 2060 ‐ 30 ஜனவ 2060
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.
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சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 30 ஜனவ 2060 ‐ 10 மார் 2060

‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 10 மார் 2060 ‐ 8 ஏப் ர 2060
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐3யாழன் ‐ரா" : 8 ஏப் ர 2060 ‐ 20 ஜ²ன் 2060
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

சந்9ரன் ‐சனி : 20 ஜ²ன் 2060 ‐ 19 ஜனவ 2062
சந்9ரன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ தாயார் -ன் பத்9ைன அ`ப3ப் பதனால் ஒ?வர் வ?த்தம் ெகாள் ளலாம் .
‐ பணிகள் தாமதமாகலாம் , =ங் ", அச்சம் , -க்கம் மற் \ம் சந்ேதகத்9னால் வ?த்தம்
உண்டகலாம் ,
‐ ஒ?வர் =ய பழக்கங் க]க்" =3ர அBைமயாகலாம் மற் \ம் வாOக்ெகாளா\களினால்
வ^Yைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ ெந?ப் 2, 9?ட்., மற் \ம் க.ைமயான ேபச்Xக்களினால் அச்சம் எழலாம் , எ9ரிக]டன்
தகரா\ மற் \ம் அவமான நிைலகள் நைடWைறயாகலாம் .
நிைலகள் நைடWைறயாகலாம் .
‐ ஒ?வரின் மைன3, "ழந்ைத அல் ல- சேகாதர 3யா9Yனால் அவ9ப் படலாம் . அவர்களின்
-ன் பம் மன9ல் வ?த்தம் உண்டாகலாம் .
‐ ைமந்தனின் ஜனனம் , நட்2, ெசல் வம் மற் \ம் ெசாத்-க்களிைன Kைடக்கப் ெப\வ- ேபான் ற
3ைள[கள்
%ன் னவர்களின் ஆதர[/உத3Yனால் 3யாபாரத்9னில் லாபங் கள் , 3வசாய உட்பத்9
அ9கரித்தல் ,
ைமந்தன் வ;ேய ெசல் வத்9ைன ெப\தல் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலத்9னால் ெசல் வம்
மற் \ம் 2கழ் வந்- ேச?தல் .
‐ 2ண்ணியத்தலங் க]க்" 3ஜயம் ெசய் தல் , 2ண்ணிய ந9களில் நீ ரா.தல் ேபான் ற
3ைள[கள் ,
பல மனிதர்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கள் மற் \ம் பைகவர்களினால் -ன் பம் .
‐ மKழ் சF
் கரம் மற் \ம் Fல ேநரங் களில் ெசல் வத்9ைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ ேவ\ ேநரங் களில் "ழந்ைத மற் \ம் மைன3Yன் எ9ர்ப்2 அல் ல- சண்ைட/சச்சர[கள் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் .
‐ =ைம 3ைள3க்"ம் தாக்கங் களிைன எ9ர்ெகாள் ள[ம் , ஆ\த^ைன ெபற[ம் ெசய் ய
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ேவண்Bய பரிகார
Wைறகள் ‐ U?த்-ஞ் சாய ஜபம் மற் \ம் க?ம் பX அல் ல- ெபண் எ?ைமYைன
தானமளித்தல் .

சந்9ரன் ‐சனி‐சனி : 20 ஜ²ன் 2060 ‐ 19 ெசப் 2060
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐2தன் : 19 ெசப் 2060 ‐ 10 Bசம் 2060
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐ேக- : 10 Bசம் 2060 ‐ 13 ஜனவ 2061
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 13 ஜனவ 2061 ‐ 19 ஏப் ர 2061
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐Eரியன் : 19 ஏப் ர 2061 ‐ 18 ேம 2061
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐சந்9ரன் : 18 ேம 2061 ‐ 6 ஜ²ைல 2061
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 6 ஜ²ைல 2061 ‐ 8 ஆகஸ் 2061
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‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐ரா" : 8 ஆகஸ் 2061 ‐ 3 நவம் 2061
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

சந்9ரன் ‐சனி‐3யாழன் : 3 நவம் 2061 ‐ 19 ஜனவ 2062
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

சந்9ரன் ‐2தன் : 19 ஜனவ 2062 ‐ 21 ஜ²ன் 2063
சந்9ரன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
‐ கல் 3 மற் \ம் ஞானத்9ைன ஒ?வர் ெபற் #டலாம் , நான் "ம் கற் ற அ#ஞர்களின் சகவாசத்9ைன
இன் பத்-டன் அ`ப3க்கலாம் , 3யாபாரத்9னில்
Wன் ேனற் றத்9ைன அைடயலாம் அல் ல- உயர் பத3Yைன ெபற் #டலாம் .
‐ தாய் வ; உற3னர்களிடU?ந்- ெசல் வத்9ைன ெபறலாம் , நிலம் , வாகனங் களிைன
ெபற் #டலாம்
மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசல் வத்9ைன அ9கரித்-க்ெகாள் ளலாம் .
‐ ஒ?வரின் ெகாைட உள் ளத்9னால் ெப?ம் 2க;ைன ெப\வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெப\தல் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் , ஆைடகளிைன
ெப\தல்
ேபான் றைவ, சாஸ்9ரங் கள் (ேவத மைற) பற் #ய கலந்-ைரயாடல் கள் , சjகத்9னைர பற் #ய
3ஷயங் களிைன கற் ற்வர்கள் மற் \ம் மஹான் களின் jலம் ெதரிந்-க்ெகாள் ]தல் ,
"ழந்ைதகளின் %றப் 2, 9?ப் 9 நிைல
3யாபாரத்9னில் லாபங் கள் , ேபாக்"வரத்- மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #.தல்
ேபான் றைவ.
‐ 9?மணம் , யாகங் கள் (யக்யா), தானத?மங் கள் , மதம் சம் மந்தமான சடங் "களிைன
நடத்-வ-, அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) வசம் ெந?ங் Kய ெதாடர்2, கற் றரிந்தவர்களிைன சjக
ரீ9யான ெதாடர்2, Wத்-, பவளம் ,மணி (நைக/ஆபரணம் ),ேபாக்"வரத்-, ஆைடகள் ,
ஆபரணங் கள் ,நல் லாேராக்யம் , Xகங் களிைன ெபற் #.தல் , ேசாம பானம் மற் \ம் XைவUக்க
அ?ந்தவ=ஞ் ேச\/இனிய பா" வைககளிைன Xைவத்தல் ேபானற 3ைள[கள் உண்டா"ம் .
‐ உட^ல் வ^, 3வசாய Wயற் Fகளில் நஷ்டங் கள் , Fைறவாசம் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"ம் -ன் பம் உண்டா"ம் .
‐ காய் ச்ச^ன் d- அச்சம் உண்டா"ம் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
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பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் ஆ. ஒன் #ைன தானமாக
ெகா.ப் பதா"ம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐2தன் : 19 ஜனவ 2062 ‐ 2 ஏப் ர 2062
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

சந்9ரன் ‐2தன் ‐ேக- : 2 ஏப் ர 2062 ‐ 3 ேம 2062
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 3 ேம 2062 ‐ 28 ஜ²ைல 2062
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐Eரியன் : 28 ஜ²ைல 2062 ‐ 23 ஆகஸ் 2062
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐சந்9ரன் : 23 ஆகஸ் 2062 ‐ 5 அக்ட் 2062
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

சந்9ரன் ‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 5 அக்ட் 2062 ‐ 4 நவம் 2062
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐ரா" : 4 நவம் 2062 ‐ 21 ஜனவ 2063
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‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐3யாழன் : 21 ஜனவ 2063 ‐ 31 மார் 2063
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

சந்9ரன் ‐2தன் ‐சனி : 31 மார் 2063 ‐ 21 ஜ²ன் 2063
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

சந்9ரன் ‐ேக- : 21 ஜ²ன் 2063 ‐ 20 ஜனவ 2064
சந்9ரன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ ெசல் வம் மற் \ம் மக்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ வYற் \ ஏற் ப.ம் 3யா9களினால் வ^ ஏற் படலாம் , ".ம் பம் அ;யக்e.ம் மற் \ம்
அவன் மைன3 3யா9Yனால் அவ9ப் படலாம் .
‐ 9qர் அபாயங் கள் எழலாம் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைமOம் , ஆரவாரம் /கலகலப் 2
நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெசல் வத்9ைன ெப\தல் , மKழ் சF
் நிைல, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம்
Kட்.தல்
மதம் சம் மந்தமான ஈர்ப்2 ேபான் றைவ.
‐ அந்தர தசாக்காலம் ஆரம் %க்ைகYல் F#தள[ ெசல் வ இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ %ற" அைனத்-ம் நன் றாகேவ மா\ம் .
‐ ெசல் வம் , கால் நைடகளிைன ெபற் #.தல் ேபான் றைவ.
‐ அந்தர தைச WBவைடOம் காலத்9னில் ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ எ9ரிகள் மற் \ம் தகரா\களினால் எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் "#க்K.தல் /தைல¸.தல்
காரணமாக தைடகள் ஏற் ப.ம் .
‐ உடலான- 3யா9களினால் தாக்கப் ப.ம் ஆபத்-கள் இ?க்"ம் .
‐ அைனத்- =ய 3ைள[களினால் எற் ப.ம் நிைலகளிnம் U?த்-ஞ் சய ஜபம் ஆ\த^ைன
ெகா.க்"ம்
ேமnம் ெதய் வமாKய Fவனின் அ`Kரகத்9னால ெசல் வம் மற் \ம் ெசாத்-க்களிைன ெபற் #ட
அ?ள் 2ரிOம் .

சந்9ரன் ‐ேக-‐ேக- : 21 ஜ²ன் 2063 ‐ 3 ஜ²ைல 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 146

sample horoscope

ॐ

சந்9ரன் ‐ேக-‐Xக்Kரன் : 3 ஜ²ைல 2063 ‐ 8 ஆகஸ் 2063
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

சந்9ரன் ‐ேக-‐Eரியன் : 8 ஆகஸ் 2063 ‐ 18 ஆகஸ் 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

சந்9ரன் ‐ேக-‐சந்9ரன் : 18 ஆகஸ் 2063 ‐ 5 ெசப் 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

சந்9ரன் ‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 5 ெசப் 2063 ‐ 17 ெசப் 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

சந்9ரன் ‐ேக-‐ரா" : 17 ெசப் 2063 ‐ 19 அக்ட் 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

சந்9ரன் ‐ேக-‐3யாழன் : 19 அக்ட் 2063 ‐ 17 நவம் 2063
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

சந்9ரன் ‐ேக-‐சனி : 17 நவம் 2063 ‐ 20 Bசம் 2063
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‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

சந்9ரன் ‐ேக-‐2தன் : 20 Bசம் 2063 ‐ 20 ஜனவ 2064
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 20 ஜனவ 2064 ‐ 19 ெசப் 2065
சந்9ரன் மகா தைசYல் Xக்Kரனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் Xக்Kரனின் 2க்9 ‐
‐ ெசல் வம் மற் \ம் உண3ைன ெபற் #.xர் மற் \ம் ஒ?வர- மைன3Yன் jலமாக ெசல் வம்
வந்தைடOம் .
‐ உலகளா3ய Xகங் கள் , ெபண்களின் சகவாசம் மற் \ம் அர்2தமான மைன3Yனால் Kட்.ம்
இன் பங் கள்
Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ 3யாபாரம் லாபகரமாகY?க்"ம் ,மற் \ம் ஒ?வர் ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் நீ ர்
சம் மந்தமான
ெபா?ட்களிைன ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ?வரின் தாயாரின் வ;ேய வந்த %ணி/3யா9Yன் காரணத்9னால் -ன் பம் உண்டா"ம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் , கால் நைடகள் , ேபாக்"வரத்9ைன ெபற் #.தல் , மைன3க்" மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம்
Kட்.தல் , 29ய xட்Bைன கட்.தல் , ஒவ் ெவா? நா]ம் இனிப் 2 பலகாரங் கள்
Kைடக்கப் ெப\தல் ேபான் ற தாக்கங் கள் ஏற் ப.ம் .
ேமnம் வாசைன 9ர3யங் களிைன பயன் ப.த்-தல் , அழKய ெபண்க]டன் ெதாடர்2
ைவத்-க்ெகாள் ளல் , நல் லாேராக்யம் ேபான் றைவ ஏற் படலாம் .
‐ உடல் நலத்9ன் வ^ைம, நல் ல ெசல் வாக்" நிைல, ேமnம் நிலம் மற் \ம் இல் லங் கைள
ெபற் #.தல்
‐ அைசயா ெசாத்-க்கள் , "ழந்ைதகள் , மைன3 மற் \ம் கால் நைடகளின் இழப் 2, மற் \ம்
அரசாங் கத்9ன்
எ9ர்ப்2 நிைல இ?க்"ம் .
‐ kUY`ள் இ?க்"ம் 2ைதயல் Kைடக்க்ப்ெப\தல் , நிலங் களிைன ெபற் #.தல் , ைமந்தனின்
ஜனனம்
ேபான் றைவ.
‐ நல் ல9ர்ஷடத்9ன் Wன் ேனற் றம் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) ஆதர[/அ`eலத்9னால்
3?ப் பங் களின் நிைற[ெப\தல் ,
‐ ெதய் வங் கள் மற் \ம் %ராமணர்களிடம் பக்9, Wத்- ேபான் ற நைக/அணிகலன் களிைன
ெபற் #.தல்
‐ ேபான் றைவ.
‐ ேமnம் x.கள் , ெசாத்- மற் \ம் 3வசாய நிலங் களிைன ெபற் #.தல் , மற் \ம் ெசல் வம் ,
மக்ழ்சF
் Yைன
ெப\தல் .
‐ அயல் நா.க]க்" ெவளிேயற் றப் ப.தல் , மரணம் , மற் \ம் 9?டர்களினாnம் ,
பாம் 2களினாnம்
‐ அபாயங் கள் 3ைள[களா"ம் .
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‐ அகால மரணம் ஏற் ப.ம் அபாயம் உள் ள-.
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் : ?தர
ஜபம் மற் \ம் ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட பX மற் \ம் ெவள் ளிதைன தானமாக அளித்தல் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 20 ஜனவ 2064 ‐ 30 ஏப் ர 2064
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 30 ஏப் ர 2064 ‐ 31 ேம 2064
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 31 ேம 2064 ‐ 20 ஜ²ைல 2064
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 20 ஜ²ைல 2064 ‐ 25 ஆகஸ் 2064
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 25 ஆகஸ் 2064 ‐ 24 நவம் 2064
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 24 நவம் 2064 ‐ 13 %ப் ர 2065
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
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சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐சனி : 13 %ப் ர 2065 ‐ 21 ேம 2065

‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 21 ேம 2065 ‐ 15 ஆகஸ் 2065
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 15 ஆகஸ் 2065 ‐ 19 ெசப் 2065
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

சந்9ரன் ‐Eரியன் : 19 ெசப் 2065 ‐ 21 மார் 2066
சந்9ரன் மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சந்9ரன் மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 ‐
‐ ஒ?வர் அரசர் (அரசாங் கத்9டU?ந்-) 2கழ் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் . ஒ?
அரச?க்" உண்டான அ9கார நிைலYைன ெபற் #டலாம் .
‐ பணி 2ரிவ9னாnம் , 3யாபார ரீ9யாக[ம் ெசல் வத்9ைன ஈட்டலாம் , மற் \ம் ஆ9க்க
நிைலOம் , xரWம் ேமnம் உயர்3ைன அைடயலாம் .
‐ எ9ரிகள் அ;3ைனக்காணலாம் , வழக்"கள் /%ரச்சைனகள் கட்.ப் பாட்Bர்க்" வரலாம் ,
3யா9களி^?ந்- 3.படலாம் , மற் \ம்
Wன் ேனற் ற நிைலகள் ஏற் படலாம் .
‐ ைக3ட்.ப் ேபான ரா@யத்9ைன dட்.தல் (அரசாங் கத்9ல் உயர் பத3) மற் \ம் ெசல் வம் ,
".ம் பத்9ல்
சந்ேதாஷ நிைல, Kராமங் கள் மற் \ம் நிலங் களிைன நண்பர்கள் மற் \ம் அரசனின்
(அரசாங் கத்9ன்) க?ைணUக்க ஆதர[டன் Kைடக்கப் ெப\தல்
ைமந்தனின் ஜனனம் , இலக்"ம் ேத3Yன் க?ைணUக்க நற் ெசயல் .
‐ அந்தர தசா3ன் WB3ல் , ேநாYன் தாக்கWம் ,ேசாம் பல் நிைலOம்
இ?க்கக்e.ம் .
‐ அயல் நாட். %ரயாணத்9னில் அரசாங் கம் , 9?டர்கள் மற் \ம் பாம் 2களினால் அபாயங் கள் ,
காய் ச்சல் மற் \ம்
ெதாந்தர[களினால் பா9ப் பைடதல் .
‐ அந்தர தசா3னில் அவன் காய் ச்ச^னால் -ன் பப் ப.வான் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் : ெதயவமாKய Fவைன
வ;ப-தேல ஆ"ம் .
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சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐Eரியன் : 19 ெசப் 2065 ‐ 29 ெசப் 2065

‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 29 ெசப் 2065 ‐ 14 அக்ட் 2065
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 14 அக்ட் 2065 ‐ 24 அக்ட் 2065
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐ரா" : 24 அக்ட் 2065 ‐ 21 நவம் 2065
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐3யாழன் : 21 நவம் 2065 ‐ 15 Bசம் 2065
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐சனி : 15 Bசம் 2065 ‐ 13 ஜனவ 2066
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐2தன் : 13 ஜனவ 2066 ‐ 8 %ப் ர 2066
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
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சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐ேக- : 8 %ப் ர 2066 ‐ 19 %ப் ர 2066
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

சந்9ரன் ‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 19 %ப் ர 2066 ‐ 21 மார் 2066
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

ெசவ் வாய் மஹா தசா: 21 மார் 2066 ‐ 21 மார் 2073

ெசவ் வாYன் மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள்
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
ெசவ் வாYன் மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ இக்காலகட்டத்9ல் , ஜாதகர் நிலம் , ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மன ரீ9யான அைம9
நில[ம் .
‐ அ9காரம் வKப் பவர்களின் jலமாக[ம் , ஆOதங் கள் , சமகாலத்9ல் வாbம் அரசர்களின்
இைடேய நடக்"ம் ஒத்9ைச[ ேபாராட்டங் கள் jலமாக[ம் , ம?ந்-கள் , ெசயல் 9றன் ,
3லங் "களின் எண்ணிக்ைக அ9கரப் பதன் jலமாக[ம் , பல =ய வ;கள் மற் \ம் U"ந்த
Wயற் FYன் காரணமாக[ம் ெசல் வமான- ஈட்டப் ப.ம் .
‐ அ9காரம் வKப் பவர்களிடம் அச்சம் ஏற் படலாம் , இல் லறத்9ல் சண்ைடகள் மற் \ம்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?டன் , "ழந்ைதக]டன் மற் \ம் உற3னர்க]ட`ம் பைகைம
ெகாள் ]தல் சாத்9யமாKன் ற-.
‐ ஜாதகர் மாXபBந்த/ெகட்.ப் ேபான உண3ைன உண்ண ேநரிடலாம் .
‐ கள் வர்கள் , ெந?ப் 2, அBைமத்தனம் ஆKயவற் #னால் %ரச்சைனகள் உண்டாகலாம் .
‐ அUலத்தன் ைம சரிYன் # இ?ப் பதால் வ^/-ன் பம் ேநரிடலாம் , இரத்தத்9னில் ெதாற் \
மற் \ம் மயக்கம் உண்டாக்"ம் காய் ச்சல் ஏற் படக்e.ம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் கள் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ இக்காலகட்டத்9ல் , ெச;ப் 2, ெசல் வம் , நிலம் மற் \ம் பணம் ஆKயைவகளிைன அரசாங் கம்
மற் \ம் நாட்B^?ந்- ெபறப் ப.ம் .
‐ நல் ல ஆைடகள் மற் \ம் உண3ைன ெப\வர்.
‐ 3வாகம் ேபான் ற மங் களகரமான நிகழ் சF
் கள் மற் \ம் யாகங் கள் இடம் ெப\ம் .
‐ ெசவ் வாYன் மஹா தசா3ன் 3ைள[கள் மங் களகரமாக உள் ளன.
‐ 3வாகம் ேபான் ற மங் களகரமான நிகழ் சF
் கள் மற் \ம் யாகங் கள் நைடெபறலாம் .
‐ ெசயnத3 ேநாக்கம் ெகாண்ட உள் ]ணர்[ நிைல ெகாள் ளலாம் .
‐ க.ைமயான/=வரமான வ^/-ன் பங் கள் மற் \ம் -யரங் கள் எ9ர் ேநாக்கப் ப.Kன் றன.
‐ அரசாங் கத்9ன் ேகாபம் /ெவ\ப் %ன் காரணத்9னால் தன- தாய் நாட்Bைன 3ட். 3லக
ேநரிடலாம் மற் \ம் தன- வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், மற் \ம் "ழந்ைதகள் மற் \ம்
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நண்பர்களிடU?ந்- %ரித்- ைவக்கப் படலாம் .
‐ ெசவ் வாYன் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் -ன் பம் மற் \ம் ெப?ம் பயத்9ன் நிைலகள்
எ9ர்பார்க்கப் ப.Kன் றன.
‐ தான் வKக்"ம் நிைலYைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ rரப் %ரயாணம் ஒன் #ைன ேமற் ெகாள் ள வாய் ப் 2க]ள் ளன.
‐ உண3ன் ேமல் ஆர்வம் /பற் \ "ைற3ைன காfம் .
‐ அம் ைம ேபான் ற ெதாற் \ ேநாய் கள் உ?வாகலாம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2, அவமானம் , மரணாவஸ்த்ைதக்" ஈடான -ன் பம் , அ\ைவ FKச்ைச
அல் ல- 3பத்- ேநரிட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ இரத்9ல் ெதாற் \கள் , காய் ச்சல் மற் \ம் தைலவ^ உ?வாகலாம் .
‐ பலர் d- ஆ9க்க நிைலYைன ெகாள் ளலாம் .
‐ உ\9, ைதரியம் மற் \ம் சத்9யம் ஆKயைவ %ரதானமாக (தைலைமயானதாக)
இ?க்கக்e.ம் .
‐ ம9ப் 2 மற் \ம் நல் ல9ர்ஷ்டத்9ைன ேதசத்9ன் jலமாக் ெபற வாய் ப் 2க]ண்..
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகளிைன 3ட். %ரி3ைன ஏற் படலாம் , ெந?ப் 2
மற் \ம் ஆOதங் களினால் காயங் கள் ஏற் படக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 21 மார் 2066 ‐ 17 ஆகஸ் 2066
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 ‐
‐ சேகாதரர்க]டன் க?த்-ேவ\பா.கள் எழலாம் மற் \ம் சேகாதரர்கள் -ன் பத்9ைன
அ`ப3க்கலாம் .
‐ எ9?க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் , ைதரியம் மற் \ம் xரம் ேமnம் உய?ம் .
xரம் ேமnம் உய?ம் .
‐ அரச (அரசாங் கத்9னால் ) ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் பணிகளில் தைடகள் உ?வாகலாம் .
‐ உடல் உஷ்னம் உயரக்e.ம் மற் \ம் வ் ரனத்9ன் (காயம் ) 3யா9கள் மற் \ம் இரத்தத்9ன்
அUலத்-வ
நிைலYனால் எற் ப.ம் 3யா9கள் மற் \ம் எரிOம் உணர்[ ஏற் படலாம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலத்9னால் , இலக்"U ேத3Yன் க?ைணUக்க அ?ளினால்
லாபங் கள் அல் ல- ெசல் வம் ேசர்க்ைக,
ைக3ட்.ப் ேபான ரா@யத்9ைன dட்.தல் (அரசாங் கத்9ல் உயர் பத3Yைன dண்.ம்
ெப?தல் )
மற் \ம் ெசல் வம் ேசர்க்ைக, ைமந்தனின் ஜனனம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலத்9னால் 3?ப் பங் கள் நிைறேவ\தல் மற் \ம்
இல் லம் , நிலம் , பX, எ?ைம ேபானறைவகளிைன ெபற் #.தல் .
‐ F\நீ ரகக்ேகாளா\கள் , காயங் கள் , பாம் 2கள் மற் \ம் அரசர் (அரசாங் கத்9னால் ) உண்டா"ம்
அபாயம்
ஆKயைவ 3ைள[களா"ம் .
‐ மனத்-யரம் மற் \ம் உடல் வ^யான- இ?க்"ம் .
‐ ?த்ர ஜபம் ெசய் -WBத்-ம் மற் \ம் Fகப் 2 நிறம் ெகாண்ட காைள மாட்Bைன தானமாக
ஜாதகர் ெகா.ப் %ன் ெதய் வமாKய Fவன் ஆேராக்Kய நிைலYைன ”ர்ெசய் - மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன
Kைடக்கப் ெபறச்ெசய் -, சந்ேதாஷத்9ைனOம்
9?ம் பப் ெபற ெசய் - ஆ\தல் தைன அ?]வார்.

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 21 மார் 2066 ‐ 30 மார் 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
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‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 30 மார் 2066 ‐ 21 ஏப் ர 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 21 ஏப் ர 2066 ‐ 11 ேம 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 11 ேம 2066 ‐ 4 ஜ²ன் 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 4 ஜ²ன் 2066 ‐ 25 ஜ²ன் 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 25 ஜ²ன் 2066 ‐ 3 ஜ²ைல 2066
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 3 ஜ²ைல 2066 ‐ 28 ஜ²ைல 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 28 ஜ²ைல 2066 ‐ 5 ஆகஸ் 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
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ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 5 ஆகஸ் 2066 ‐ 17 ஆகஸ் 2066
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா" : 17 ஆகஸ் 2066 ‐ 5 ெசப் 2067
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் ரா" 2க்9
‐ அரசர் (அரசாங் கம் ), 9?டர்கள் , அக்னி, ஆOதங் கள் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயம் இ?க்கலாம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் உணவான- அ;க்கப் படலாம் , jத்தவர்கள் மற் \ம் நண்பர்கள்
=ங் "க்"ள் ளாகலாம் .
இத்தைகய நிைலYனால் ெதாந்தர[கள் ேமnம் eடலாம் .
‐ உடல் வ^யான- இ?க்"ம் மற் \ம் =ய ெசயல் கள் ெசய் - WBக்கப் படலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அங் Rகாரம் , நிலம் மற் \ம் இல் லத்9ைன ெபற் #.தல் , ைமந்தன் ரீ9யாக
சந்ேதாஷம் Kட்.தல் ,
3யாபாரத்9னில் அசாதாரணமான லாபங் கள் , கங் ைக ேபான் ற 2ண்ணிய ந9களில் நீ ரா.தல்
மற் \ம்
அயல் நாட். %ராயணங் கள் ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் ப.ம் .
‐ பாம் 2கள் மற் \ம் காயங் களினால் அபாயம் , கால் நைடகளின் அ;[, 3லங் "களினால்
அபாயம் ,
%த்தநீ ர் மற் \ம் வாO நிைலகளின் "ைறபா.களினால் ஏற் ப.ம் 3யா9கள் , ேபான் றைவ
‐ ெசல் வ இழப் 2கள் ேந?ம் .
‐ அகால மரணம் நிகbம் ெப?ம் அபாயம் உள் ள-.
‐ ேமல் eற் ப்பட்.ள் ள =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற
கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
நாக kைஜ, %ராமணர்க]க்" அன் னம் அளித்தல் மற் \ம் U?த்-ஞ் சாய ஜபத்9ைன 2ரிதல் .
இைவ வாழ் நாளிைன ேமnம் நீ ட்Bக்க உத[ம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐ரா" : 17 ஆகஸ் 2066 ‐ 14 அக்ட் 2066
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐3யாழன் : 14 அக்ட் 2066 ‐ 4 Bசம் 2066
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.
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ெசவ் வாய் ‐ரா"‐சனி : 4 Bசம் 2066 ‐ 3 %ப் ர 2067

‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐2தன் : 3 %ப் ர 2067 ‐ 29 மார் 2067
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐ேக- : 29 மார் 2067 ‐ 20 ஏப் ர 2067
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐Xக்Kரன் : 20 ஏப் ர 2067 ‐ 23 ஜ²ன் 2067
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐Eரியன் : 23 ஜ²ன் 2067 ‐ 12 ஜ²ைல 2067
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐சந்9ரன் : 12 ஜ²ைல 2067 ‐ 13 ஆகஸ் 2067
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 13 ஆகஸ் 2067 ‐ 5 ெசப் 2067
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .
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ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 5 ெசப் 2067 ‐ 11 ஆகஸ் 2068

ெசவ் வாய் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ அரசர்கள் (அரசாங் கம் ) மற் \ம் %ராமணர்கள் ெசல் வம் மற் \ம் நிலங் களிைன ெபறக்e.ம் .
‐ ேராகங் கள் நிைலெகாள் ளலாம் , அ#[ ெப?க்கச்ெசய் Oம் நிைலYைனெயட்டலாம் , வ^ைம
மற் \ம் xரம் உயர்வைடயலாம் .
‐ நற் ெசயல் களிைன 2ரிவ9ல் ஆர்வம் காணலாம் , ெதய் வங் கள் d- நம் %க்ைக மற் \ம் பக்9
இ?க்"ம் மற் \ம்
=ர்த்தயாத்9ைரகளில் ஆர்வம் உண்டா"ம் .
‐ ைமந்தர்கள் , நண்பர்கள் மற் \ம் வாகனங் கள் ரீ9யாக ெப?மKழ் சF
் யைடலாம் . ெவற் #கள்
வந்- ேச?ம் மற் \ம்
மரியாைத மற் \ம் ெகளரவமான- மக்களிடU?ந்- Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ F\நீ \க ேகாளா\கள் பற் #ய அச்சம் இ?க்கலாம் .
‐ நல் ல 2கழ் மற் \ம் ெப?ம் 2கழ் , அரசாங் க ெகளரவம் , ெசல் வம் , தானியங் கள் ேமnம்
அ9கரித்தல் மற் \ம்
இல் லத்9னில் சந்ேதாஷம் , ெசாத்9ைன ெபற் #.தல் , மைன3, "ழந்ைதகள் ரீ9யான
சந்ேதாஷம் , ேபான் றைவ
‐ இல் லம் மற் \ம் நிலத்9ைன வாங் "தல் , நல் வாழ் க்ைக, ெசாத்-க்களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் ,
நன் ம9ப் 2, கால் நைடகளிைன Kைடக்க்ப்ெப\தல் , 3யாபாரத்9னில் ெவற் #, மைன3
மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம் ,
அரசாங் கத்9ன் உயர் ம9ப் 2, ெசாத்- ேசர்த்தல் ேபான் றைவ.
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் பாம் 2களினால் அச்சம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபம் , %த்தத்9னால்
எbம் 3யா9கள்
"ட்Bசாத்தான் களின் ெகா.ைம ("ப் ராட்"), பணியாளர்கள் மற் \ம் eடப் %றந்தவர்களின்
இழப் 2.
‐ காய் ச்ச^னால் -ன் பம் ஏற் ப.ம் அல் ல- அகால மரணபயம் உண்..
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
Fவ ஸகஸ்ரநாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐3யாழன் : 5 ெசப் 2067 ‐ 20 அக்ட் 2067
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐சனி : 20 அக்ட் 2067 ‐ 13 Bசம் 2067
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐2தன் : 13 Bசம் 2067 ‐ 30 ஜனவ 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
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‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐ேக- : 30 ஜனவ 2068 ‐ 19 %ப் ர 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 19 %ப் ர 2068 ‐ 16 ஏப் ர 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 16 ஏப் ர 2068 ‐ 3 ேம 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 3 ேம 2068 ‐ 1 ஜ²ன் 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 1 ஜ²ன் 2068 ‐ 20 ஜ²ன் 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐3யாழன் ‐ரா" : 20 ஜ²ன் 2068 ‐ 11 ஆகஸ் 2068
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

ெசவ் வாய் ‐சனி : 11 ஆகஸ் 2068 ‐ 19 ெசப் 2069
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
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‐ மைன3, மகன் மற் \ம் உற3னர்கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் மற் \ம் உடல் ரீ9யான
இடர்பா.கள்
மரணம் ேந?ம் வைர நீ Bக்"ம் .
‐ ெசாத்-க்கள் /ெசல் வம் சம் மந்தமான தைடகள் , 3யாபாரத்9னில் நஷ்டங் கள் , Rழ்
ப93Yனில் பணியாற் \தல் மற் \ம் இடமாற் றம்
காரணமாக ஏற் ப.ம் இடர்பா.கள் .
‐ பைகவர்கள் , 9?டர்கள் , அரசர்கள் (அரசாங் கம் ) வசம் பயம் , ெசலவத்9ைன இழத்தல் மற் \ம்
இல் லற வாழ் க்ைக
சம் மந்தமான %ரச்சைனகள் .
‐ 3யா9கள் வ^/-ன் பம் மற் \ம் கவைலYைன ஏற் ப.த்தலாம் மற் \ம் ஒ?வர் தான் ெசாந்த
ஊ?க்" 9?பலாம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் , ெசல் வாக்" U"9யா"தல் , ெசல் வம் மற் \ம்
தானியங் கள் வளர்ச்Fயைடதல் , "ழந்ைதகள் மற் \ம் ேபரக்"ழந்ைதகள்
jலம் சந்ேதாஷத்9ைன ெப\தல் , பXக்களின் எண்ணிக்ைக
U"9யா"தல் ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ 3ைள[கள் சனிYன் மாதத்9ல் சனிக்Kழைமகளில் கனியா"ம் .
‐ யவன் ன அரசர்கள் (அயல் நாட். %ர9னி9களினால் ) அபாயம் , ெசல் வத்9ைன இழத்தல் ,
Fைறவாசம் , 3யா9கள் தாக்கக்eBய நிைல, 3வசாய உட்பத்9Yல் நஷ்டங் கள் .
‐ ெப?ம் அபாயங் கள் , உYர் ேசதம் , அரசனின் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபம் , மனத்-யரம் ,
9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYன் பயம் , அரசன் (அரசாங் கத்9னால் ) ெகா.க்கப் ப.ம் தண்டைன,
eடப் %றந்தவர்களின் இழப் 2,
".ம் ப உ\ப் %னர்க]க்Kைடேய மனத்தாங் கல் , கால் நைடகளின் இழப் 2, மரணபயம் ,
மைன3
மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -யரம் ,Fைறவாசம் ேபான் றைவ.
‐ அயல் நாட். %ராயணங் கள் ஏற் ப.ம் , நற் ெபயர் இழப் 2, ெகா.ரமான/Wரட்.த்தனமான
ெசய் ைககள் ,
3வசாய நிலங் கைள 3ற் பதால் நஷ்டம் , வKக்"ம் நிைலகளிைன இழத்தல் , -யரம் ,
ேபாராட்டங் களில்
ேதால் 3, F\நீ ரக ேகாளா\கள் ேபான் றைவ நைடெப\ம் .
‐ மரணம் , அரசரின் (அரசாஙகம் ), 9?டர்கள் வ;ேய பயம் , வாத ேநாய் , வ^,
பைகவர்கள் மற் \ம் ".ம் ப உ\ப் %னர்களினால் அபாயம் ஏற் ப.வ- ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சாய ஜபத்9ைன 39Wைறப் பB 2ரிதல் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐சனி : 11 ஆகஸ் 2068 ‐ 14 அக்ட் 2068
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐2தன் : 14 அக்ட் 2068 ‐ 10 Bசம் 2068
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐ேக- : 10 Bசம் 2068 ‐ 3 ஜனவ 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
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அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 3 ஜனவ 2069 ‐ 11 மார் 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐Eரியன் : 11 மார் 2069 ‐ 31 மார் 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐சந்9ரன் : 31 மார் 2069 ‐ 4 ேம 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 4 ேம 2069 ‐ 28 ேம 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐ரா" : 28 ேம 2069 ‐ 27 ஜ²ைல 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

ெசவ் வாய் ‐சனி‐3யாழன் : 27 ஜ²ைல 2069 ‐ 19 ெசப் 2069
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .
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ெசவ் வாய் ‐2தன் : 19 ெசப் 2069 ‐ 17 ெசப் 2070
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
‐ 3யாபாரம் மற் \ம் ைவFயர்கள் jலம் ெசல் வம் வந்- ேசரலாம் .
‐ 3ழாக்ேகாலங் களினால் சந்ேதாஷம் ஏற் படலாம் , இல் லம் , பX மற் \ம் தானியம்
‐ ஆKயைவ U"9யா"தல் . எ9ரிகள் , 9?டர்கள் , மற் \ம் அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) வசம் பயம் ,
மனத்-யரம் மற் \ம் மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள் மற் \ம் நண்பர்களிைன 3ட். %ரி[
ஏறப.ம் .
‐ உற3னர்கள் அவமானம் த?ம் 3தத்9னில் நடந்-ெகாள் ளலாம் , =யவர்கள் மனத்-யரத்9ைன
உண்.ெசய் யலாம் .
‐ பக்9மான் மற் \ம் மகான் க]டன் பழ" சந்தர்பங் கள் , அஜயா ஜபம் ,
தானம் 2ரிதல் , மதம் சம் மந்தமான சடங் "களிைன %ன் பற் \தல் , மரியாைத நிைல
U"9யா"தல் ,
பக்"வம் /நயம் ேபான் ற நிைலகளின் d- சார்வ-, Uக[ம் இனிப் 2 Uக்க 9ன் பண்ட வைககள்
எப் ேபா-ம் இ?த்தல் , ேபாக்"வரத்-, ஆைடகள் மற் \ம் கால் நைடகள் ஆKயைவகளியைன
Kைடக்கப் ெப\தல் ேபான் றைவOம் ,
பரிவாரத்9ன் d- அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்)
அ9காரத்9ைன வழங் "தல் (அரசாங் கத்9ல் அ9காரத்9ைன வKக்"ம் நிைலYைன
ெபற் #.தல் ), 3வசாய 9ட்டங் களில் ெவற் # ேபான் ற 3ைள[கள் ஏறபடக்e.ம் .
‐ இ?தய ேநாய் கள் , Fைறவாசம் , உற3னர்களின் இழப் 2, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"
-ன் பம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் கால் நைடகளின் அ;[ ஆKய 3ைள[கள் ஏற் ப.ம் .
‐ அயல் நாட். பயணங் கள் , எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக அ9கரித்தல் ,
பல தரப் பட்ட 3யா9கள் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) d- -ேவஷம் .
உற3ன?டன் தகரா\கள் ேபான் றைவ.
‐ அைனத்- 3?ப் பங் க]ம் நிைறேவ\தல் , ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் கள் U"9யா"தல் ,
அரசர்
(அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் ெப?தல் , ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன
ெப\தல் ),
ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் , பல தரப் பட்ட இைசக்க?3க]டன்
பற் \
பைடதளப9Yன் அ9காரத்9ைன ெபற் #.தல் , சாஸ்த்9ரங் கள் மற் \ம் 2ராணங் களிைன
(ேவத Kரந்தங் கள) பற் #ய கலந்-ைரயாடல் கள் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள் ெசல் வத்9ைன
ெபற் #.தல் , மற் \ம்
இலக்"ம் ேத3Yன் அ?ள் ெபற் #.தல் .
‐ மான நஷ்டம் , பாவமயான ேயாசைனகள் , க.ைமயான ேபச்X, 9?டர்கள் , ெந?ப் 2 மற் \ம்
அரச (அரசாங் கத்9னால் ) பயம் , காரணமற் ற் தகரா\கள் , %ராயணம் ெசய் ைகYல்
9?டர்கள் மற் \ம் வ;ப் ப#க்ெகாள் ைளயர்களினால் தாக்கப் ப.Kன் ற அச்சம் எbம் .
‐ Uக[ம் அபாயமான 3யா9Yன் தாக்க்ம் ஏற் ப.Kன் ற வாய் ப் 2க]ண்..
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசயவ-ம் , "9ைர ஒன் #ைன தானமாக
அளிப் ப-மா"ம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐2தன் : 19 ெசப் 2069 ‐ 10 நவம் 2069
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
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‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐ேக- : 10 நவம் 2069 ‐ 1 Bசம் 2069
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 1 Bசம் 2069 ‐ 30 ஜனவ 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐Eரியன் : 30 ஜனவ 2070 ‐ 17 %ப் ர 2070
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐சந்9ரன் : 17 %ப் ர 2070 ‐ 19 மார் 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 19 மார் 2070 ‐ 10 ஏப் ர 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐ரா" : 10 ஏப் ர 2070 ‐ 3 ஜ²ன் 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐3யாழன் : 3 ஜ²ன் 2070 ‐ 21 ஜ²ைல 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
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அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

ெசவ் வாய் ‐2தன் ‐சனி : 21 ஜ²ைல 2070 ‐ 17 ெசப் 2070
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக- : 17 ெசப் 2070 ‐ 13 %ப் ர 2071
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ 3யாபாரம் எ9ர்மைற நிைலYைன காணலாம் , மற் \ம் ெசல் வம் ெசல் வ இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் மற் \ம் சேகாதரர்க்ள் -ன் பத்9ைன உ?வாக்கலாம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் மற் \ம் =யவர்கள் d- பைகைம ஏற் படலாம் .
‐ வYற் \க்ேகாளா\கள் jலம் -ன் பம் ஏற் படலாம் மற் \ம் ெந?ப் 2 அல் ல- ஆOதங் களினால்
9qர் அபாயம் /-ன் பம் /வ^ ஏற் படலாம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைணUக்க ஆதர[, ெசல் வம் Kைடக்கப் ெப\தல் , தசா3ன் ஆரம் ப
காலத்9ல் F#தள[ நிலங் கள் ேசர்வ-ம் , %ற" ெவ"வாக ேசர்தnம் இ?க்"ம் . ைமந்தனின்
ஜனனம் ,
அரசாங் கத்9னால் அளிக்கப் ப.ம் அ9காரம் , கால் நைடகளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.தல் ,
ேபான் றைவ.
‐ ைமந்தனின் ஜனனம் , ம9ப் 2 நிைல e.தல் , இலக்"ம் ேத3Yன் க?ைணUக்க அ?ள் ,
பணியாளர்கள்
jலமாக ெசல் வம் ேசர்க்ைக, பைட தளப9 நிைலYைன எட்.தல் /Kைடக்கப் ெப\தல் .
அரசர் வசம் நட்2 (அரசாங் க அ9காரிக]டன் உள் ளன் 2 eBய ெதாடர்2கள் ).
கட[]க்" இ.ம் பைடயல் களிைன பைடத்தல் , ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன
ெப\தல் .
‐ தகரா\கள் , பற் கள் சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் , 9?டர்கள் , 2^கள் மற் \ம் காய் ச்ச^னால்
உண்டா"ம் -யரங் கள் ,
வYற் \க்க.ப் 2/ரத்தேப9, "ஷ்டம் ,மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"ம் -ன் பம் ேபான் ற
தாக்கங் கள் .
‐ 3யா9கள் , அவமானம் , -யரம் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன இழத்தல் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐ேக- : 17 ெசப் 2070 ‐ 25 ெசப் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐Xக்Kரன் : 25 ெசப் 2070 ‐ 20 அக்ட் 2070
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
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‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐Eரியன் : 20 அக்ட் 2070 ‐ 28 அக்ட் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐சந்9ரன் : 28 அக்ட் 2070 ‐ 9 நவம் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 9 நவம் 2070 ‐ 18 நவம் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐ரா" : 18 நவம் 2070 ‐ 10 Bசம் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐3யாழன் : 10 Bசம் 2070 ‐ 30 Bசம் 2070
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐சனி : 30 Bசம் 2070 ‐ 23 ஜனவ 2071
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

ெசவ் வாய் ‐ேக-‐2தன் : 23 ஜனவ 2071 ‐ 13 %ப் ர 2071
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‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 13 %ப் ர 2071 ‐ 14 ஏப் ர 2072
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் Xக்Kரனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் Xக்Kரனின் 2க்9
‐ ஒ?வர் பல தரப் பட்ட 3யாபாரங் களிைன ெசய் ய ஆயத்தமாய் இ?க்கலாம் .
‐ நண்பர்கள் jலமாக ெசல் வம் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் சந்ேதாஷம் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் வாகனங் களிைன தானமாக மைன3 ெப\வார்.
‐ பணமான- அள[க்" அ9கமாக/U"9யாக[ம் மற் \ம் இடமாற் றம் ெசய் வ9nம் ெசல[
ெசய் யப் ப.ம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
ெப?ம் மKழ் சF
் நிைலகள் மற் \ம் ஆடம் பர ெபா?ட்களின் Xகங் கள் , யாைனகள் , "9ைரகள் ,
ஆைடகள் ேபான் றைவYைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம் Kட்.தல் , ெசலவFறப் 2/வளைம ம் ற்\ம் 2கழ் ,
நல் ல9ர்ஷ்டம்
‐ ெதாத்-க்களிைன Kைடக்கெப\தல் , ைமந்தனின் ஜனனத்9ைன ெகாண்டா.ம் 3ழாக்கள் ,
எஜமானர்
jலமாக ெசல் வத்9ைன ெப\தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) தய3னால் இல் லம் , நிலம் ,
Kராமங் கள்
ேபான் றைவகளிைன ெபற் #.தல் .
‐ தசா3ன் கைடF ப"9Yல் , ஆடல் மற் \ம் பாடல் கள் ெகாண்ட 3ழாக்கள் மற் \ம்
2ண்ணிய நீ ரில் நீ ரா.தல் இ?க்"ம் .
‐ Kண\கள் , நீ ர்ேதக்கங் களிைன கட்.தல் ,ேபான் றைவ மற் \ம் சமயம் , ெகாைட மற் \ம்
பக்9Yைன சார்ந்த
ெசயல் களிைன ெசய் - WBத்தல் .
‐ -யரங் கள் , உடல் ரீ9யான -ன் பம் , ெசல் வத்9ைன இழப் ப-, 9?டர்கள் மற் \ம் அரசர்
(அரசாங் கம் )
சம் மந்தமான பயம் , ".ம் பத்9ல் மனஸ்தாபங் கள் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"ம்
-ன் பம் மற் \ம்
கால் நைடகளின் அ;[.
‐ இந்த அந்தர தசா3னில் உடல் ரீ9யான வ^கள் ஏற் ப.ம் .
‐ நல் லாேராக்யத்9ைன 9?ம் பப் ெபற, %ன் பற் ற ேவண்Bய பரிகார Wைற: ஒ? பX அல் லெபண் எ?ைமYைன தானமாக வழங் "தல் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 13 %ப் ர 2071 ‐ 25 ஏப் ர 2071
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 25 ஏப் ர 2071 ‐ 16 ேம 2071
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
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காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 16 ேம 2071 ‐ 21 ஜ²ன் 2071
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 21 ஜ²ன் 2071 ‐ 15 ஜ²ைல 2071
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 15 ஜ²ைல 2071 ‐ 17 ெசப் 2071
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 17 ெசப் 2071 ‐ 13 நவம் 2071
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐சனி : 13 நவம் 2071 ‐ 20 ஜனவ 2072
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 20 ஜனவ 2072 ‐ 20 மார் 2072
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்
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ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 20 மார் 2072 ‐ 14 ஏப் ர 2072

‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 14 ஏப் ர 2072 ‐ 20 ஆகஸ் 2072
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் Eர்யனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் Eர்யனின் 2க்9 ‐
‐ ெவற் #கள் மற் \ம் ெகளரவங் கள் அரசாங் கத்9^?ந்- வந்- ேச?ம் .
‐ xரம் மற் \ம் ெசல் வாக்கான- U"9யா"ம் மற் \ம் சர்ச்ைச/3வாதங் களில் ெவற் #கள்
Kட்டலாம் .
‐ ெசல் வம் Kைடக்கப் ெபறலாம் மற் \ம் Xற் #த்9ரிய 3?ப் பம் உண்டாகலாம்
‐ தந்ைதயார் -ன் பம் /வ^Yைன அ`ப3க்கலாம் , தங் ைதவ; உற3னரிடம் பைகைம
ெகாள் ளலாம் ,
அன் 2க்"ரியவர்கள் -ன் பத்9ன் காரணமாகலாம் .
‐ ேபாக்"வரத்- அ`eலங் களிைன ெபற் #டலாம் , ம9ப் 2ம் , மரியாைதOம் U"9யாகலாம் ,
ைமந்தனின்
ஜனனம் , ெசல் வத்9ன் வளர்ச்F, ".ம் பத்9னில் இணக்க நிைல, நல் லாேராக்யம் , xரியம் ,
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்)
அங் Rகாரம் , 3யாபாரத்9ல் அசசாதாரண லாபங் கள் , மற் \ம் அரச?டன் சந்9ப் 2
(அரசாங் கத்9ன்
உயர் அ9காரிக]டன் சந்9ப் 2), ேபான் றைவ.
‐ உடலளா3ய -ன் பம் , -யரம் , Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ெநற் #Yல் ஏற் ப.ம்
ெதாந்தர[களினால்
-ன் பம் , காய் ச்சல் , வYற் \க்க.ப் 2/”தேப9 ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ காய் ச்சல் நிைலகள் , பாம் 2கள் மற் \ம் 3ஷ அபாயம் , மற் \ம் ைமந்த`க்" -யரம் .
‐ நல் லாேராக்யம் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ெபற் #ட 39Wைறகளின் பB
Eர்யைன வ;படேவண்.ம் .

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐Eரியன் : 14 ஏப் ர 2072 ‐ 20 ஏப் ர 2072
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 20 ஏப் ர 2072 ‐ 1 ேம 2072
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 1 ேம 2072 ‐ 8 ேம 2072
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
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‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐ரா" : 8 ேம 2072 ‐ 28 ேம 2072
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐3யாழன் : 28 ேம 2072 ‐ 14 ஜ²ன் 2072
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐சனி : 14 ஜ²ன் 2072 ‐ 4 ஜ²ைல 2072
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐2தன் : 4 ஜ²ைல 2072 ‐ 22 ஜ²ைல 2072
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐ேக- : 22 ஜ²ைல 2072 ‐ 29 ஜ²ைல 2072
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

ெசவ் வாய் ‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 29 ஜ²ைல 2072 ‐ 20 ஆகஸ் 2072
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.
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ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 20 ஆகஸ் 2072 ‐ 21 மார் 2073

ெசவ் வாய் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ெசவ் வாய் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 ‐
‐ உயர் பத3 ஒன் \ அல் ல- அரசாங் க ெகளரவம் வந்- ேசரலாம் .
‐ ஆபரணங் கள் , ெசல் வம் மற் \ம் நைக அணிகலங் கள் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ ஒ?வர் நண்பர்களிைன சந்9ப் பார். அவர்களிடU?ந்- உத3கள் மற் \ம் kேலாக Xகங் களிைன
ெபற் #.வார்.
‐ 3?ப் பங் கள் நிைற3ைன காfம் . மற் \ம் ஒவ் ேவா? நா]ம் மங் களகரமான/அ`eலமான
நிகழ் [கள் இடம் ெபறலாம் .
‐ ேசாம் பல் மற் \ம் இ?மல் 3யா9 உட^ைன -ன் 2\த்தலாம் /வ?த்தம் ெகாள் ள ைவக்கலாம் .
‐ ேமnம் ராஜ் @யங் களிைன அைடதல் (அரசாங் கத்9ல் ேமnம் உயர் ப93க்" ஏற் றம்
Kைடக்கப் ெப\தல் )
‐ வாசைன 9ர3யங் கள் , ஆைடகளிைன Kைடக்கப் ெப\தல் , நீ ர்ேதக்கங் கள் மற் \ம்
மாட்.த்ெதாbவங் களிைன உ?வாக்"தல் , ேபான் றைவ.
‐ 9?மணம் ேபானற மங் களகரமான நிகழ் சF
் களிைன ெகாண்டா.தல் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"
சந்ேதாஷ நிைலகள் , ெபற் ேறாரிடம் நல் nற[.
‐ அரசர் (அரசாங் கம் ) க?ைண Uக்க ஆதர3னால் எ.த்-க்ெகாண்ட 9ட்டங் கள் அைனத்9nம்
ெவற் #கள் உண்டா"ம் .
‐ வளர்%ைறயாய் இ?ப் பதால் , நல் ல 3ைள[கள் அைனத்-ம் Wb அள3னில் Kைடக்"ம் .
‐ ேதய் %ைறயாய் இ?ப் பதால் , தாக்கங் களின் 3ைள[கள் ஓரள[ "ைறக்கப் ப.ம் .
‐ மரணம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -யரம் , நிலங் கள் , ெசல் வம் மற் \ம்
கால் நைடகளின்
கால் நைடகள் , மற் \ம் ேபார் பயம் , ேபான் றைவ.
‐ அகால மரணத்9ைன எய் த வாய் 2க]ள் ளன.
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
ேத3 -ர்க்ைக மற் \ம் இலக்"ம் ேத3Yன் மந்9ரங் களிைன உச்சாடனம் ெசய் தல் .

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 20 ஆகஸ் 2072 ‐ 6 ெசப் 2072
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 6 ெசப் 2072 ‐ 19 ெசப் 2072
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐ரா" : 19 ெசப் 2072 ‐ 21 அக்ட் 2072
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
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அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 21 அக்ட் 2072 ‐ 18 நவம் 2072
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐சனி : 18 நவம் 2072 ‐ 22 Bசம் 2072
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐2தன் : 22 Bசம் 2072 ‐ 21 ஜனவ 2073
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐ேக- : 21 ஜனவ 2073 ‐ 3 %ப் ர 2073
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 3 %ப் ர 2073 ‐ 10 மார் 2073
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 10 மார் 2073 ‐ 21 மார் 2073
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

ரா" மஹா தசா: 21 மார் 2073 ‐ 21 மார் 2091
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ரா"3ன் மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள் Rahu
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
ரா"3ன் மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\
‐ ேவவ் ேவ\ காரணங் களினால் வ?த்தங் கள் உண்டாகலாம் , உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள்
மற் \ம் Fந்தைனயற் \ ெசயல் ப.ம் பழக்கம் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ கள் வர்கள் , அ9காரம் /வ^ைம Uக்கவர்கள் , 3ஷம் மற் \ம் ஆOதங் கள் dதான அச்சம்
எழலாம் .
‐ சந்ேதாஷம் , ெசல் வம் மற் \ம் உலகத்9ன் ெசயல் பா.கள் /இயல் 2நிைலகள் வ?த்தத்9ைன
உ?வாக்கலாம் .
‐ "ழந்ைதகள் -ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் மற் \ம் அன் 2க்"ைடயவர்கள் மற் \ம்
"ழந்ைதகளிடU?ந்- உண்டா"ம் %ரி3னால ஜாதக?க்" வ?த்தம் உண்டாகலாம் .
‐ ஜாதகர் அவமானத்9ைனOம் , அBத்தள மக்கள் ரீ9யான மான நஷ்டம் ஆKயவற் #ன் ரீ9யான
அச்சத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ ஏேதா ஒ? பாவச்ெசயல் மான நஷ்டத்9ைன உண். ெசய் யக்e.ம் .
‐ உத்9ேயாக மாற் றம் உண்டாகலாம் மற் \ம் அயல் நாட்Bனில் "Bேய\தல்
சாத்9யமாKன் ற-.
‐ 3யா9கள் -ன் பம் /வ^Yைன உண்.ெசய் யலாம் மற் \ம் ஜாதகர் சண்ைட/ேபாராட்டம்
ெசய் Oம் Xபாவம் ெகாள் ளலாம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் களின் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ வ^ைமYன் ைம, பா^யல் ேநாய் , இ?மல் , ஆஸ்-மா மற் \ம் F\நீ ரக ேகாளா\களினால்
ஜாதகர் -ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ வ^ைமெகாண்ட/அ9காரUக்க Wக்Kய மனிதர்கள் உ?வாக்"ம் அச்சம் , கள் வர்களினால்
ஏமாற் றப் ப.வ- மற் \ம் ".ம் பத்9ன் அ;[ ஏற் படக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்கள் dதான அச்சம் , 3யாபாரத்9ல் ெகாந்தளிப் 2கள் மற் \ம்
உத்9ேயாகம் ப#ேபா"ம் நிைல எழலாம் .
‐ ெந?ப் 2, கள் வர்கள் , 3யா9கள் காரணமாக அச்சம் ஏற் படலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் ,
உத்9ேயாகம் ஆKயைவக]க்" =ங் " ேநரிடலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான வ^ைமYன் ைம, ஊர்மக்களிைடேய/ெசாந்த இனத்தவர்களிைடேய
ேபாராட்டங் க்ள் உ?வாகலாம் , உயர் பத3 வKப் பவர்கள் , கள் வர்கள் மற் \ம் 9?டர்களிைன
கண். அச்சம் ஏற் படலாம் ,
‐ இ?மல் மற் \ம் F\நீ ரக ேகாளா\கள் உயர்வைடயலாம் .
‐ ரா" மகா தைச நைடெப\ம் ேபா-, பல 3தமான 3யா9கள் (ச?ம 3யா9கள் , அUலத்தன் ைம
அ9கமா"தல் , காசேநாய் மற் \ம் பா^யல் ேநாய் கள் ) -ன் பத்9ைன ஏற் ப.த்தலாம் .
‐ உயர் பத3 வKப் பவர்கள் , 9?டர்கள் , ெந?ப் 2, மரணம் ஆKயைவகளின் d- அச்சம் எழலாம்
மற் \ம் எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர்.
‐ அரச சைபYல் ெகளர3க்கப் படலாம் , Uக உயர்ந்த ெபா?ளதார நிைல, பணியாளர்களிைன
ெகாள் ]ம் ெசளகரியம் மற் \ம் எ9ரிகளிைன அ;த்தல் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெசவ் வாYன் மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , அதன் ஆரம் ப காலம் -ன் பUக்க
ஒன் றாகY?க்"ம் மற் \ம் மத்9ய ப"9 சந்ேதாஷம் Uக்க ஒன் றாகY?க்"ம் .
‐ மத்யம ப"9Yல் , ெதா;ல் மற் \ம் ெதா;ற் சாைல jலமாக 2கழ் மற் \ம் ெவற் #கள் , ெசல் வம்
மற் \ம் ெச;ப் %ன் நிைல U"9யா"தல் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ அரசாங் க ரீ9யான அ9காரம் ெபற் #டக்e.ம் , ம9ப் 2/ெகளரவம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைல
ேமnம் உயர்3ைன காfம் மற் \ம் நண்பர்கள் மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் ெப?ம் மKழ் சF
்
Kட்.ம் .

ரா"‐ரா" : 21 மார் 2073 ‐ 2 Bசம் 2075
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ரா" மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் ரா" 2க்9 ‐
‐ மனமான- 9ைசமாற் றப் பட். த.மாற் றத்9ைன காணலாம் மற் \ம் மனரீ9யான அbத்தம்
U"9யா"தல்
‐ தந்ைதயார் மற் \ம் சேகாதரர்கள் ேபான் ற ".ம் ப உ\ப் %னர்கள் =ங் "க்"ள் ளாகலாம் ,
மைன3
ேநாயாளியாகலாம் , மற் \ம் தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ெசல் வ இழப் 2, மனத்-யரம் , 3ஷம் மற் \ம் 3ஷத்தன் ைம ெபா?ந்9ய cவன் களின் dதான
அச்சம் ,
மற் \ம் =யவர்களினால் மனத்-யரம் ஏற் படலாம் .
‐ நல் ல9ர்ஷ்டமான- சாத்9யமாKன் ற-, தன- ெசாந்த ஊரிைன 3ட். ேபா"தல் மற் \ம்
ஒ?வர் Uக[ம் rரமான இடங் க]க்" பயணம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
ஆர்வம் /உற் சாகம் , அரச?டன் (அரசாங் கத்-டன்) நல் உற[கள் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதகளினால்
சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் U"9யா"தல் .
‐ 9?டர்களினால் -ன் பம் ஏற் ப.ம் , காயங் களினால் -ன் பம் மற் \ம் அரசாங் கத்9ன்
அ9காரிக]டன்
-ேவஷம் ெகாள் ]தல் , உற3னர்களின் அ;[, மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம்
ஏற் ப.ம் .
‐ -ன் பங் கள் மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் ப.ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற ரா"3ைன வ;படேவண்.ம் (ரா"3ன் மந்9ரங் களிைன
உச்சாடனம் ெசய் யேவண்.ம் ) மற் \ம் ரா"ேவா. சம் மந்தம் ெகாண்ட அல் ல- ரா"3னால்
ஆளப் ப.ம் /ஆ9க்கம் ெகாள் ளப் பட்ட ெபா?ள் களிைன தானம் ெகா.க்கேவண்.ம்

ரா"‐ரா"‐ரா" : 21 மார் 2073 ‐ 16 ஆகஸ் 2073
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

ரா"‐ரா"‐3யாழன் : 16 ஆகஸ் 2073 ‐ 25 Bசம் 2073
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

ரா"‐ரா"‐சனி : 25 Bசம் 2073 ‐ 30 ேம 2074
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

ரா"‐ரா"‐2தன் : 30 ேம 2074 ‐ 17 அக்ட் 2074
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
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வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

ரா"‐ரா"‐ேக- : 17 அக்ட் 2074 ‐ 14 Bசம் 2074
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

ரா"‐ரா"‐Xக்Kரன் : 14 Bசம் 2074 ‐ 27 ேம 2075
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

ரா"‐ரா"‐Eரியன் : 27 ேம 2075 ‐ 15 ஜ²ைல 2075
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

ரா"‐ரா"‐சந்9ரன் : 15 ஜ²ைல 2075 ‐ 5 அக்ட் 2075
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

ரா"‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 5 அக்ட் 2075 ‐ 2 Bசம் 2075
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

ரா"‐3யாழன் : 2 Bசம் 2075 ‐ 26 ஏப் ர 2078
ரா" மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ ெதய் வங் கைள வ;ப.தல் மற் \ம் ேமலான சாஸ்9ரங் களின் d- ஆர்வம் உதயமா"ம் .
‐ ஒ?வர் =ர்த்தயாத்9ைர ேமற் ெகாள் ளலாம் , Wனிவர்களின் ஆKேயா?டன் ேசர்ந்- மதம்
சம் மந்தமான 2னித காரியங் களிைன ெசய் -WBக்கலாம் .
‐ ஞான ரீ9யாக 2கழ் வந்தைடயலாம் , அ9கா?க]டன் நட்2, "ழந்ைதகளினால் மKழ் சF
்
நிைலகள் ,
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மற் \ம் ேபா-மான அள[ ஐஸ்வரியத்9ைன அைடயலாம் .
‐ 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளிைன ெவற் #ெகாள் ளலாம் , நல் லாேராக்யம் மற் \ம்
உற் சாகமான-நிைலயாகலாம் .
‐ நிைலகளில் அமர்வ- மற் \ம் ெபா?ைமYைன ெப\வ- ேபானறைவOம் , எ9ரிகளிைன
வதம் ெசய் தல் , மKழ் சF
் யாகY?த்தல் , அரச?டன் (அரசாங் கத்-டன்) நல் உற[கள் ,
Xக்ல பS காலத்9ன் (வளர்%ைற) நிலா வளர்தல் ேபான் ற ெசல் வம் மற் \ம் ெசாத்-களின்
வாBக்ைகயான/Wைறயான வளர்ச்Fகள்
ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் கால் நைடகளிைன
Kைடக்கப் ெப\தல் .
‐ அரசர.ன் (அரசாங் கத்9ன் உயர் அ9காரிக]டன்) சந்9ப் 2கள் ேமற் " அல் ல- ெதன் Kழக்"
9ைச ேநாக்K பயணம் ெசல் வதனால்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளின் ெவற் #, தாய் நா. 9?ம் 2தல் மற் \ம் %ராமணர்க]க்" நன் ைம
பயத்தல் ,
2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" =ர்த்த யாத்9ைரகள் 2ரிதல் .
‐ Kராமம் ஒன் #ைன ெப\தல் , ெதய் வங் கள் மற் \ம் %ராமணர்களிடம் பக்9, மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"ம் ,
ேபரக்"ழந்ைதக]க்"ம் சந்ேதாஷம் , இனிப் பான பண்டங் களிைன 9னந்ேதா\ம் ெப?தல் .
‐ ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , பணிகளில் தைடகள் , மான நஷ்டம் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக்]க்" -ன் பம் , இ?தய
ேநாய் , அரசாங் க அ9காரத்9ைன ஒப் பைடத்தல் ேபான் றைவ.
‐ நிலம் , நல் ல உண[, கால் நைடகளிைன Kைடக்கப் ெப\தல் ேபான் றைவOம் , தான த?ம
காரியங் கள் மற் \ம் மதம் /சமயம் சம் மந்தமான பணிகளில் ஈ.படவ9ல் மனமானசாய் வைடதல் .[?‐‐?:~(5I6)8+(5I8)8+(5I12)8+5Am~ >]
‐ ெசல் வத்9ைன இழப் ப- மற் \ம் உடnக்" -ன் பம் .
‐ அகால மரணம் ஏற் ப.ம் அபாயம் உள் ள-.
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற மற் \ம் நல் லாேராக்யத்9ைன dண்.ம் 9?ம் பப் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார
Wைறகள் : Fவனின் அ`Kரகத்9னால் ஒ?வன் நன் ைமYைன ெபற Fவனின் 3க்Kரகத்9ைன
தங் கத்9னால் ெசய் அவ் 3க்Kரகத்9ைன வ;பா. ெசய் தல் ேவண்.ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐3யாழன் : 2 Bசம் 2075 ‐ 28 மார் 2076
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐சனி : 28 மார் 2076 ‐ 14 ஆகஸ் 2076
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.

ரா"‐3யாழன் ‐2தன் : 14 ஆகஸ் 2076 ‐ 16 Bசம் 2076
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .
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ரா"‐3யாழன் ‐ேக- : 16 Bசம் 2076 ‐ 5 %ப் ர 2077

‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 5 %ப் ர 2077 ‐ 1 ஜ²ைல 2077
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐Eரியன் : 1 ஜ²ைல 2077 ‐ 14 ஆகஸ் 2077
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

ரா"‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 14 ஆகஸ் 2077 ‐ 26 அக்ட் 2077
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 26 அக்ட் 2077 ‐ 16 Bசம் 2077
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

ரா"‐3யாழன் ‐ரா" : 16 Bசம் 2077 ‐ 26 ஏப் ர 2078
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.

ரா"‐சனி : 26 ஏப் ர 2078 ‐ 2 மார் 2081
ரா" மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ ஒ?வர் ம9ேகடனாக (அ#வற் றவனாக) 2ரியம் ெசயல் களினால் நஷ்டங் களிைன
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அ`ப3க்கலாம் . வKக்"ம் நிைலYைன இழக்கக[ம்
ேதசத்9ன் ேகாபத்9ர்க்" ஆளாக[ம் வாய் ப் 2க்]ண்..
‐ ெந?ங் Kயவர்களிடம் சண்ைட/சச்சர[கள் , நண்பர்க]க்" மன நிம் ம9Yன் ைம மற் \ம்
rரப் %ரேதசங் களில்
வFப் ப-ம் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ஒ?வர் உட^ன் ஏேதா ஒ? ப"9Yல் காயங் களிைன ெகாள் ளலாம் மற் \ம் வாO, இரத்தத்9ல்
ெதாற் #னால
Fல உபாைதகள் /3யா9கள் உ?வாக வாய் ப் 2க]ள் ளன.
‐ 2ரிந்த பணிYன காரணமாக அரசர் (அரசாங் கம் ) மKழ் சF
் யைடதல் , இல் லத்9ல் 9?மணம்
ேபான் ற நிகழ் சF
் களிைன ெகாண்டா.தல்
ேபான் ற மங் களகரமான 3ழாக்கள் ேபான் றைவOம் , kங் கா மற் \ம் நீ ர்த்ேதக்கங் களிைன
உ?வாக்"தல் ேபான் றைவOம்
ெசல் வம் மற் \ம் கால் நைடகளிைன Eத்ர "லத்9ைன ேசர்ந்த ெசல் வந்தரகளிடU?ந்ஈட்.தல் .
ேமற் " ேநாக்K பயணிக்ைகYல் ெசல் வத்9ைன அரசர் (அரசாங் கம் ) அ;த்தல் ,
ேசாம் பல் /உற் சாKன் ைமYன்
காரணமாக வ?வாYன் அள[ "ைறYைன காfதல் , தாய் நா. 9?ம் 2தல் .
‐ அBத்தள பணியாளர்கள் , அரசர் (அரசாங் கம் ) மற் \ம் எ9ரிகளினால் அபாயம் எbதல் , மைன3
மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"ம் ,
உற3னர்க]க்"ம் -ன் பம் , பங் களி சண்ைடகள் , மற் றவர்களிடம் ெகா.க்கல் /வாங் கல்
ெசய் ைகYல் தகரா\கள் ஆனால்
ஆபரணங் களிைன 9qெரன ெபற் #.தல் .
‐ இ?தய ேநாய் , மான நஷ்டம் , தகரா\கள் எ9ரிகளினால் அபாயம் , அயல் நாட்.
%ரயாணங் கள் ,
"ல் மம் (ச?மம் ெப?த்ததன் ைம), ?Fயற் ற உண[ மற் \ம் -யரங் கள் ேபான் றைவ
நிைல ெகாள் ]ம் .
‐ அகால மரணம் ேநர வாய் ப் 2ள் ள-.
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற மற் \ம் நல் லாேராக்யத்9ைன dண்.ம் 9?ம் பப் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார
Wைறகள் :
ஒ? க?ைம நிறம் ெகாண்ட பX அல் ல- ெபண் எ?ைமYைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ரா"‐சனி‐சனி : 26 ஏப் ர 2078 ‐ 8 அக்ட் 2078
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

ரா"‐சனி‐2தன் : 8 அக்ட் 2078 ‐ 5 மார் 2079
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

ரா"‐சனி‐ேக- : 5 மார் 2079 ‐ 4 ேம 2079
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
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நிைலெகாள் ]ம் .

ரா"‐சனி‐Xக்Kரன் : 4 ேம 2079 ‐ 25 அக்ட் 2079
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

ரா"‐சனி‐Eரியன் : 25 அக்ட் 2079 ‐ 16 Bசம் 2079
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

ரா"‐சனி‐சந்9ரன் : 16 Bசம் 2079 ‐ 12 மார் 2080
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

ரா"‐சனி‐ெசவ் வாய் : 12 மார் 2080 ‐ 11 ேம 2080
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

ரா"‐சனி‐ரா" : 11 ேம 2080 ‐ 15 அக்ட் 2080
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .

ரா"‐சனி‐3யாழன் : 15 அக்ட் 2080 ‐ 2 மார் 2081
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

ரா"‐2தன் : 2 மார் 2081 ‐ 20 ெசப் 2083
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ரா" மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 ‐
‐ நல் லாேராக்யம் , அ#[த்9றன் மற் \ம் 3ேவகம் /Fந்ைத சக்9 அ9கரிக்"ம் .
‐ சேகாதரர்கள் மற் \ம் நண்பர்களின் எண்ணிக்ைக அ9கரிக்"ம் மற் \ம் நண்பர்களின்
உத3கள் Kட்.ம் .
‐ உலகளா3ய Xகங் கள் அ9கரிக்"ம் , ெசல் வம் மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் Wன் ேனற் றத்9ைன
அைடயப் ெப\வர்.
‐ ராஜ ேயாகம் , ".ம் பத்9னில் நல் வாழ் [, லாபங் கள் மற் \ம் 3யாபாரத்9னில் ெசல் வத்9ைன
ஈட்.தல் ,
ேபாக்"வரத்- நிைலகள் , 3வாகம் மற் \ம் ேவ\ மங் களகரமான 3ழாக்க]ம்
நைடெப\ம் /Kட்.ம் .
கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக அ9கரித்தல் , வாசைன 9ர3யங் களிைன ெபற் #.தல் , மஞ் சம்
மற் \ம் மாதர்களினால் Kைடக்"ம் Xகங் கள் .
‐ ராஜ ேயாகம் , அரசரின் க?ைண Uக்க ஆதர[கள் , ெசல் வம் மற் \ம் ெசல் வாக்Kன் அ9கரிப் 2,
ேபான் ற நல் ல 3ைள[கள் 2தனின் மாதத்9னில் ‐ %ரத்ேயகமாக 2தன் Kழைமகளில்
Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ நல் லாேராக்யம் , இஷ்ட Fத்9, 2ராண உபநியாசம் மற் \ம் பண்ைடய கால வரலாற் #ைன
பற் #ய ேபச்Xக்களில் கலந்- ெகாள் ]தல் ,
9?மணம் , கட[]க்" பைடய^ைன இ.தல் , சமயம் /மதம் சார்ந்த மனப் பான் ைம மற் \ம்
மற் றவர்கள் ேமல்
ப#[ காட்.ம் மனநிைல.
‐ ெதய் வங் கள் மற் \ம் %ராமணர்களிைன ப;ப் பான/இ;வான (நிந்தைன) ஜாதகத்தர்
ெசய் வார், அ9ர்ஷத்9ன் இழப் 2,
ெபாய் e\தல் , ம9ேகடான ெசயல் கள் , பாம் 2கள் , 9?டர்கள் மற் \ம் அரசாங் கத்9னால் பயம்
உண்டா"தல் , தகரா\கள்
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் .
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன Wைறப் பB உச்காடனம் ெசய் யேவண்.ம் .

ரா"‐2தன் ‐2தன் : 2 மார் 2081 ‐ 12 ஜ²ைல 2081
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

ரா"‐2தன் ‐ேக- : 12 ஜ²ைல 2081 ‐ 5 ெசப் 2081
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

ரா"‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 5 ெசப் 2081 ‐ 7 %ப் ர 2082
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
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ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

ரா"‐2தன் ‐Eரியன் : 7 %ப் ர 2082 ‐ 25 மார் 2082
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

ரா"‐2தன் ‐சந்9ரன் : 25 மார் 2082 ‐ 11 ஜ²ன் 2082
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

ரா"‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 11 ஜ²ன் 2082 ‐ 4 ஆகஸ் 2082
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

ரா"‐2தன் ‐ரா" : 4 ஆகஸ் 2082 ‐ 22 Bசம் 2082
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

ரா"‐2தன் ‐3யாழன் : 22 Bசம் 2082 ‐ 25 ஏப் ர 2083
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

ரா"‐2தன் ‐சனி : 25 ஏப் ர 2083 ‐ 20 ெசப் 2083
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

ரா"‐ேக- : 20 ெசப் 2083 ‐ 7 அக்ட் 2084
ரா" மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
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ரா" மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ அ9?ப் 9/வ?த்தம் /இகழ் [ ஏற் படலாம் மற் \ம் ெசல் வம் , 2கழ் ஆKயவற் ைற இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ மைன3 மற் \ம் மகன் இடர்ப்பா.களினால் -ன் பப் படலாம் , 3லங் க]கள் மரணமைடயலாம்
அல் லஒ?வர் பல %ரச்சைனகளினால் தாக்கப் படலாம் .
‐ காய் ச்சல் ேபான் ற 3யா9களினால் -ன் பம் ஏறபடலாம் , 9?டர்கள் , அக்னி, ஆOதங் கள் ,
3டம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களினால் மன9ல் அச்சம் /பயம் ஏற் படாளாம் .
‐ ஒ?வர் Xற் #த்9#யக்e.ம் , அரFன் ெவ\ப் 2 உண்டாகலாம் , வாO காரணமாக ேகாளா?கள்
மற் \ம் காய் ச்சல் உ?வாகலாம் மற் \ம் 3லங் "களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ உடம் 2க்" -ன் பWம் , மனரீ9யான அbத்தWம் நிகbம் .
‐ மKழ் சF
் நிைலகள் , ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்) அங் Rகாரம் , தங் கத்9ைன
ெபற் #.தல் ேபான் றைவ.
‐ இஷ்ட Àத்9 ஆ"ம் .
‐ ெசல் வம் நிச்சயமாக ஈட்டப் ப.ம் .
‐ கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைகயான- நிச்சயமாக அ9கரிக்"ம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் பாம் 2களினால் அபாயம் , காயங் களினால் -ன் பம் , ெபற் ேறார்களிைன
3ட்.
%ரிதல் , உற3னரடத்9ல் -ேவஷம் கலந்த உற[Wைற, மனத்-யரம் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் ஏற் ப.ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ஆ. ஒன் #ைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ரா"‐ேக-‐ேக- : 20 ெசப் 2083 ‐ 12 அக்ட் 2083
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ரா"‐ேக-‐Xக்Kரன் : 12 அக்ட் 2083 ‐ 15 Bசம் 2083
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

ரா"‐ேக-‐Eரியன் : 15 Bசம் 2083 ‐ 3 ஜனவ 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .
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ரா"‐ேக-‐சந்9ரன் : 3 ஜனவ 2084 ‐ 4 %ப் ர 2084

‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

ரா"‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 4 %ப் ர 2084 ‐ 27 %ப் ர 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

ரா"‐ேக-‐ரா" : 27 %ப் ர 2084 ‐ 24 ஏப் ர 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

ரா"‐ேக-‐3யாழன் : 24 ஏப் ர 2084 ‐ 14 ஜ²ன் 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

ரா"‐ேக-‐சனி : 14 ஜ²ன் 2084 ‐ 14 ஆகஸ் 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

ரா"‐ேக-‐2தன் : 14 ஆகஸ் 2084 ‐ 7 அக்ட் 2084
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

ரா"‐Xக்Kரன் : 7 அக்ட் 2084 ‐ 8 அக்ட் 2087
ரா" மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் Xக்Kரன் 2க்9 ‐
‐ ெப?ம் 9ண்டாட்டங் க]க்"ள் ளாK உத்9ேயாகம் மற் \ம் 3யாபாரத்9ைன 2ரிந்-ம்
பணம் /லாபங் கள் F#- அள[தான் ஈட்ட இயnம் .
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‐ மைன3Yனால் jலமாக ெப?ம் மKழ் சF
் மற் \ம் ெபா?ள் லாபங் கள் Kைடக்க
வாய் ப் 2க]ண்..
‐ நண்பர்கள் -யரத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் எ9ர்ப்2கள் ஏற் ப.ம்
நிைலகளிைனபற் #ய அய் யம் இ?ந்-க்ெகாண்ேடY?க்"ம் .
‐ ஒ?வர் அயல் நா. ெசன் \ அங் " ெச;ப் பைடயலாம் .
‐ X\நீ றக ேகாளா\கள் ஏற் படலாம் .
‐ %ராமணர்கள் jலம் ெசல் வம் வந்- ேசர்தல் , கால் நைடகளின் எண்ணிக்ைக e.தல் ,
ைமந்தன் %றந்த காரணமாக 3ழாக்ெகாண்டாட்டங் கள் , நல் வாழ் [, அரசாங் கத்9ன்
அங் Rகாரம் ,
ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), ெப?ம்
மKழ் சF
் நிைலகள் மற் \ம் Xகங் கள் ேபான் றைவ.
‐ 29ய xட்Bன் கட்.மானம் , இனிப் 2 பண்டங் களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷ நிைலகள் , நண்பர்க]டன் சகவாசங் கள் , தானியங் களிைன
தானமாகெகா.ப் ப- ேபான் றைவ
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர3னால் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம்
ஆைடகளிைன ெபற் #.தல் , அசாதாரணமான லாபங் களிைன ஈட்.தல் ,
உபநாயனம் ெசய் தல் ெகாண்டாட்டங் கள் (ஆண் %ள் ைளக்" kÁல்
அணி3க்"ம் சடங் ").
‐ 3யா9கள் , தகரா\கள் , ஒ?வரின் ைமந்தன் அல் ல- தந்ைதயாரிைன 3ட். %ரி[,
உற3னர்க]க்"
-ன் பம் ஏற் ப.தல் , பங் காளிக]டன் தகரா\கள் , தனக்" அல் ல- தன- எஜமான?க்"மரணம்
ஏற் ப.ம் நிைலகள் .
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷமற் ற நிைல, வYற் \ வ^ ேபான் றைவ நிைலYல்
இ?க்"ம் .
‐ வாசைன 9ர3யங் களிள் , மஞ் சம் , இைச ேபான் றைவYனால் உண்டா"ம் மKழ் சF
் , 3?ப் பம்
ைவக்"ம் ெபா?ளிைன ெப?தல் , 3?ப் பங் களின் நிைற[
ஆKயைவ 3ைள[களா"ம் .
‐ %ராமணர்களின் க.ம் Fனம் , பாம் 2 வைககள் மற் \ம் அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்)
ேகாபத்9னால்
உண்டா"ம் அபாயம் , F\நீ ர் க;ப் %ல் க.ப் 2, நீ ரி;[ ேநாய் மற் \ம் மாFனால் இரத்தம்
சம் மந்தமான 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப் 2கள் ,
இரத்த ேசாைக, 2bங் கல் அரிFYனால் ஆன அன் னம் மட்.ேம Kைடக்கப் ெப\தல் ,
நரம் 2க்ேகாளா\கள் , Fைறவாசம் ,
அரசாங் கத்9னால் 39க்கப் பட்ட அபராதம் அல் ல- தண்டைனக்" ப9லான ெதாைகYைன
கட்ட ேநரி.வதனால் ஏற் ப.ம் நஷ்டங் கள் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் மற் \ம் தனக்" அகால மரணம் ஏற் ப.ம் அபாயம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ேத3 -ர்ைகயம் மன் மற் \ம் இலக்"U ேத3 தைன வ;பட ேவண்.ம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 7 அக்ட் 2084 ‐ 8 ஏப் ர 2085
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 8 ஏப் ர 2085 ‐ 2 ஜ²ன் 2085
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
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-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 2 ஜ²ன் 2085 ‐ 1 ெசப் 2085
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 1 ெசப் 2085 ‐ 4 நவம் 2085
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 4 நவம் 2085 ‐ 17 ஏப் ர 2086
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 17 ஏப் ர 2086 ‐ 10 ெசப் 2086
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐சனி : 10 ெசப் 2086 ‐ 3 மார் 2087
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

ரா"‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 3 மார் 2087 ‐ 5 ஆகஸ் 2087
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

ரா"‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 5 ஆகஸ் 2087 ‐ 8 அக்ட் 2087
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‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

ரா"‐Eரியன் : 8 அக்ட் 2087 ‐ 1 ெசப் 2088
ரா" மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 ‐
‐ பல ெகாந்தளிப் 2கள் /Kளர்ச்Fகள் அைம9Yைன காணக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் ெச;ப் 2 மற் \ம் தானம் ெசய் வ-ம் , சமயம் /மதத்9ன் dதான ஆர்வம் ேமnம்
உய?ம் .
‐ எ9ரிகள் -யரத்9ைன உ?வாக்கக்e.ம் மற் \ம் அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) d-ம் , அக்னி
மற் \ம் ஆOதங் களின் d-ம் அச்சம் நிைல ெகாள் ]ம் .
‐ கண், இ?தயம் மற் \ம் ெதாற் \ ேநாய் களினால் -ன் பம் ஏற் பட வாய் ப் 2ள் ள-.
‐ அரச?டன் (அரசாங் கத்-டன்) நல் உற[ Wைற, ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் களின் அ9கரிப் 2,
ஒ? அள3ல் 2கழ் /மரியாைத நிைலகள் ,
மற் \ம் Kராமத்9ன் தைலவராக Fல சாத்9ய நிைலகள் .
ேபான் றைவ..
‐ நற் ெபயர் மற் \ம் அரசாங் க ரீ9யான ஊக்கம் மற் \ம் ஆதர[கள் இ?க்"ம்
அயல் நாட். பயணங் கள் , நாட்Bன் ஆ]ம் அ9காரத்9ைன ெப\தல் , யாைனகள் ,
"9ைரகள் , ஆைடகள் , ஆபரணங் களிைன Kைடக்கப் ெபற் #.தல் ,
"ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷங் கள் .
‐ காய் ச்சல் கள் , வYற் \க்க.ப் 2/ரத்தேப9, ேவ\ 3யா9கள் , தகரா\கள் , அரச`டன்
(அரசாங் கத்-டன்) -ேவஷம் ,
பயணங் கள் , எ9ரிகள் , 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYன் d- அச்சம் .
‐ அைனத்- 3தங் களிnம் நல் ல் நிைலகள் , மற் \ம் அயல் நாட். அரசர்களின் (உயர்
%ர9னி9களின்)
அங் Rகாரம் .
‐ Uக[ம் =3ரமான 3யா9களின் அபாயம் இ?க்"ம் .
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைற:
Eரியைன வ;பா. ெசய் யேவண்.ம் .

ரா"‐Eரியன் ‐Eரியன் : 8 அக்ட் 2087 ‐ 24 அக்ட் 2087
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

ரா"‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 24 அக்ட் 2087 ‐ 21 நவம் 2087
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

ரா"‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 21 நவம் 2087 ‐ 10 Bசம் 2087
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‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

ரா"‐Eரியன் ‐ரா" : 10 Bசம் 2087 ‐ 28 ஜனவ 2088
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

ரா"‐Eரியன் ‐3யாழன் : 28 ஜனவ 2088 ‐ 12 மார் 2088
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

ரா"‐Eரியன் ‐சனி : 12 மார் 2088 ‐ 3 ேம 2088
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

ரா"‐Eரியன் ‐2தன் : 3 ேம 2088 ‐ 19 ஜ²ன் 2088
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

ரா"‐Eரியன் ‐ேக- : 19 ஜ²ன் 2088 ‐ 8 ஜ²ைல 2088
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

ரா"‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 8 ஜ²ைல 2088 ‐ 1 ெசப் 2088
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
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ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

ரா"‐சந்9ரன் : 1 ெசப் 2088 ‐ 3 மார் 2090
ரா" மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் சந்9ரன் 2க்9
‐ கவைலக்Kடமளிக்"ம் சந்தர்பங் கள் உ?வாகலாம் .
‐ Uக[ம் ெந?ங் Kயவர்க]டன் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் , நண்பர்க]டன் எ9ர்ப்2
நிைலகள் மற் \ம் எ9ர்களின்
எண்ணிக்ைக அ9கரித்தல் .
‐ பணமான- கBனமான -ன் பங் க]க்" %ற" உள் வரக்e.ம் மற் \ம் உணவானKைடக்கக்e.ம் .
‐ ம?மகள் மரணமைடயக்e.ம் , தண்ணீரினால் அச்சம் ஏற் பட். நிைலெகாள் ]ம் மற் \ம்
ேபாராட்டங் க்ள் சந்ேதாஷUன் ைமYைன உ?வாக்கலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
அரச மரியாைத (அரசாங் கத்9ன் உயர் அ9காரிகளினால் அளிக்கப் ப.ம் ம9ப் 2) ேபான் ற
3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ ெசல் வம் , நல் லாேராக்யம் , ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் , "ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷம் ,
ேபாக்"வரத்- நிைலகளின் Xகங் கள் ,
இல் லம் மற் \ம் அைசயா ெசாத்-க்களின் அ9கரிப் 2 ஆKயைவYைன ெபறலாம் .
‐ இலக்"U ேத3Yன் க?ைண, அைனத்- 3தங் களிnம் ெவற் #கள் , ெசல் வம் மற் \ம்
தானியங் களின் அ9கரிப் 2,
நல் ல ெபயர் மற் \ம் ெதய் வங் கள் தைன வ;ப.தல் .
‐ இல் லத்9ல் மற் \ம் 3வசாய ெசயல் களில் =ய ஆ3களினாnம் , ேவங் ைக, ம் ற்\ம் ேவ\
3லங் "களினாnம்
ெதாந்தர[கள் உ?வாகலாம் . பயணத்9ன் ேபா- 9?டர்களின்
பயம் மற் \ம் வYற் \ ேகாளா\கள் .
‐ அகால மரணம் ஏற் பட சாத்9யம் உண்..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ஒ? ெவள் ைள பX அல் ல- ஒ? ெபண் எ?ைமYைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ரா"‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 1 ெசப் 2088 ‐ 16 அக்ட் 2088
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

ரா"‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 16 அக்ட் 2088 ‐ 17 நவம் 2088
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
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ரா"‐சந்9ரன் ‐ரா" : 17 நவம் 2088 ‐ 8 %ப் ர 2089

‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

ரா"‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 8 %ப் ர 2089 ‐ 22 ஏப் ர 2089
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

ரா"‐சந்9ரன் ‐சனி : 22 ஏப் ர 2089 ‐ 17 ஜ²ைல 2089
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

ரா"‐சந்9ரன் ‐2தன் : 17 ஜ²ைல 2089 ‐ 3 அக்ட் 2089
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

ரா"‐சந்9ரன் ‐ேக- : 3 அக்ட் 2089 ‐ 4 நவம் 2089
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

ரா"‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 4 நவம் 2089 ‐ 3 %ப் ர 2090
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

ரா"‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 3 %ப் ர 2090 ‐ 3 மார் 2090
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .
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ரா"‐ெசவ் வாய் : 3 மார் 2090 ‐ 21 மார் 2091

ரா" மகா தைசYல் ெசவ் வாYன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
ரா" மகா தைசYல் ெசவ் வாYன் 2க்9 ‐
‐ பல ெகாந்தளிப் 2கள் /Kளர்ச்F நிைலகள் மற் \ம் இயக்கங் கள் உதயமாகலாம்
‐ உடல் ரீ9யான வ^, ஊக்கம் /உற் சாக நிைலYன் ைம மற் \ம் நிைனவாற் ற^ன் இழப் பானைவ
சாத்9யமாKன் றன.
‐ வKக்"ம் நிைலயான- பரிேபாகக்e.ம் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) காரணமாக[ம் ,
9?டர்கள் , அக்னி மற் \ம் ஆOதங் கள் காரணமாக அச்சங் கள் உண்டாகலாம் .
‐ ெபா-மக்களின் க?த்- நிைல, ஒ?வரின் தாய் நாட்Bனில் வாழ் வ-, மைன3 மற் \ம் மகன்
ஆKயைவகள்
ெதாந்தர[ அல் ல- =ங் Kனிர்க்"ள் ளாகலாம் .
‐ ைக3ட்.ப் ேபான ரா@யத்9ைன dட்.தல் (அரசாங் கத்9ல் உயர் பத3Yைன dண்.ம்
ெப?தல் )
மற் \ம் -ைலந்- ேபான ெசல் வம் மற் \ம் ெசாத்-க்களிைன இல் ல9ல் dட்.தல் , 3வசாய
உட்பத்9Yல்
ெப?க்கம் , ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.தல் , "ல ெதய் வத்9ன் அ?ள் (இஷ்ட ெதயவம் ),
"ழந்ைதகளினால்
சந்ேதாஷம் , நல் ல உண3ைன Xைவத்- இன் 2\தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ Fகப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன ெப\தnம் , பயணங் கள் , அரச?டன் (உயர்
அ9காரிக]டன்)
சந்9ப் 2கள் , "ழந்ைதகள் மற் \ம் எஜமானரின் நல் வாழ் க்ைக, ராfவத்9ல் தளப9 பத3Yைன
அைடவ-,
உற் சாகம் /ஊக்க நிைலகள் மற் \ம் உற3னர்கள் jலமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்
ேபான் றைவ
ஏற் ப.ம் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகள் மற் \ம் eடப் %றந்தவர்க]க்" -ன் பம் , வKக்"ம் நிைல
பரிேபா"தல் , "ழந்ைதகள் , மைன3 மற் \ம்
ெந?ங் Kய உற3னர்க]டன் -ேவஷம் ெகாண்ட உற[Wைற, 9?டர்களிலால் அபாயம்
மற் \ம் உடல் தனில்
‐ காயங் கள் மற் \ம் -ன் பக்ங்கள் ேநரி.ம் .
‐ ேசாம் பல் /ஊக்கUன் ைம மற் \ம் மரணம் ஏற் பட வாய் ப் 2ண்..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ஒ? பXமா. அல் ல- ஒ? காைளமாட்Bைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 3 மார் 2090 ‐ 25 மார் 2090
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 25 மார் 2090 ‐ 21 ேம 2090
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .
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ரா"‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 21 ேம 2090 ‐ 12 ஜ²ைல 2090

‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 12 ஜ²ைல 2090 ‐ 10 ெசப் 2090
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 10 ெசப் 2090 ‐ 4 நவம் 2090
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 4 நவம் 2090 ‐ 26 நவம் 2090
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 26 நவம் 2090 ‐ 29 ஜனவ 2091
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 29 ஜனவ 2091 ‐ 17 %ப் ர 2091
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .

ரா"‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 17 %ப் ர 2091 ‐ 21 மார் 2091
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
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‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

3யாழன் மஹா தசா: 21 மார் 2091 ‐ 22 மார் 2107

"? மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம்
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
"? மஹா தசா'3னில் உணரப் ப.ம் ெபா-வான 3ைள[கள் %ன் வ?மா?: ‐
‐ "?மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , 3?ப் பம் ைவத்த கனிகள் (3ைள[கள் ) அ9காரம்
வKப் பவர்களிடU?ந்- ெபறப் ப.ம் .
‐ ெதய் வ வ;பா., சமயம் /மதம் , ேவதங் கள் , 2ராணங் கள் மற் \ம் சாஸ்9ரங் களின்
ஆராய் ச்F/பBப் 2 மற் \ம் யாகங் களிைன 2ரிதல் ஆKயைவYன் d- ஆர்வம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐ ஜாதகர் நல் லவர்கள் , -ற3கள் /Wனிவர்களின் நட்%ைன ைவத்-க்ெகாள் ளலாம் ,
W9ேயார்/jத்ேதார் d- பக்9 ெகாள் ளலாம் மற் \ம் 2ண்ணிய காரியங் களிைன 2ரியலாம் .
‐ சjகத்9னர்/இனத்தவர்களிடம் ம9ப் 2/மரியாைத மற் \ம் தைலைம வKக்"ம் நிைல Kட்.ம்
‐ கடந்த காலம் மற் \ம் எ9ர்காலத்9ைன பற் #ய ஞானத்9ல் ஜாதகர் 9றன்
ெகாண்B?க்கக்e.ம் .
‐ நிலம் , ஆைடகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன ஜாதகர் தானமாகப் ெபற் #டலாம் .
‐ ெசல் வத்9ைன ஈட்டக்e.ம் .
‐ "?மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , உயர் அ9காரம் ெகாண்ட நிைல மற் \ம் அரச (அரசாங் க)
மரியாைத ஆKயைவYைன எட்ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ பல ெபா?ட்களிைன ெவ"rர ேதசங் களி^?ந்- ெபற் #.வர்
‐ ஜாதக?க்" %ரபலம் ெகாண்டவர்க]டன் அரFன் வாகனத்9ல் பயணம் ெசய் ய[ம்
அவர்க]டன் தங் "ம் வாய் ப் %ைன ெபற[ம் சந்தர்ப்பம் Kைடக்கலாம் .
‐ தானம் ெப\வதாnம் , உயர் பத3 ெகாண்டவர்கள் jலமாக[ம் ெசல் வம் Kைடத்9டலாம் ,
ெகளரவங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஜாதகர் யாகங் கள் ேபான் ற 2ண்ணிய காரியங் களிைன
ெசய் -WBக்கலாம் .
‐ மத்யமான அள[ ெசல் வம் , F#- 2கழ் , F#- ெபா?ைம மற் \ம் ெப?ம் மKழ் சF
் யான"?மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் Kைடக்கப் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9?டர்கள் ெசல் வத்9ன் இழப் %ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ வ^ைமெகாண்ட/அ9காரUக்க Wக்Kய மனதர்களினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் , வKக்"ம் பத3
ப#ேபா"தல் மற் \ம் நண்பர்க]டன் எ9ர்ப்2 நிைல ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ ச?ம 3யா9கள் , 9?டர்கள் , ெந?ப் 2 மற் \ம் சjகத்9னர்/இனத்தவர்களின் dதான அச்சம்
இ?க்கக்e.ம் .
‐ உயர் பத3 வKப் ேபா?டன் நட்2 இ?க்கலாம் மற் \ம் சர்ச்ைச/தர்கங் களில் ெவற் # Kட்டலாம் .
‐ நல் ல நண்பர்கள் , நல் லாைடகள் , வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் மற் \ம் ெசல் வம்
ஆKயைவகளின் காரணமாக சந்ேதாஷம் . இந்த மஹா தசா Uக[ம்
மங் களகரமான-/அ`eலமான-. அ- நண்பர்களின் நன் ம9ப் 2 மற் \ம் வாகன் ங் களிைன தனெசாந்தமாக்"ம் நிைலகளிைன ெகாண்.வ?Kன் ற-.
‐ யாகங் கள் , 9?மணம் மற் \ம் ேவ\ மங் களகரமான/அ`eலமான நிகழ் [கள் சந்ேதாஷத்9ைன
ெகாண்.வ?ம் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் இராஜ் யம் தைன ெபற் #டலாம் .
‐ ெசல் வந்தர்கள் மற் \ம் வ^ைமெகாண்ட/அ9காரUக்க Wக்Kய மனிதர்க]டன் நட்2
ெகாள் வ- சாத்9யமாKன் ற-.
‐ உத்9ேயாகம் மற் \ம் வாகனம் Kைடக்கலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் மற் \ம் நண்பர்களினால் ஆனந்தம்
Kட்.தல் சாத்9யமாKன் ற-.
‐ "ழந்ைத ஒன் #ன் ஜனனத்9ைன எத்ரிபார்க்கலாம்
‐ ஆேராக்Kயத்9ைன dண்.ம் ெபற் #.வர், அ#[த்9றன் , 9யானம் , உற் சாகம் மற் \ம்
அடக்கம் ஆKயைவகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ அ#[ப் kர்வமான பணிகளினால் 2கழான- வந்- ேசரலாம் .
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‐ அைசயா ெசாத்-க்கள் , x. மற் \ம் நிலம் ஆKயைவகள் ெபறப் ப.Kன் றன.
‐ ெசல் வத்9ைன அைடதல் மற் \ம் கடன் நிைலகளி^?ந்- 3.ப.தல் ஆKயைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ "ழந்ைத ஒன் #ன் ஜனனம் ஆ"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .
‐ ஆY`ம் ஜாதகர் கட்.பா./39Wைறகளிைன ம9க்காதவராக[ம் , மனைம9Yன் #Oம்
இ?க்கலாம் .

3யாழன் ‐3யாழன் : 21 மார் 2091 ‐ 8 ேம 2093
3யாழன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் 3யாழன் 2க்9 ‐
‐ உற் சாகம் /ஆர்வம் மற் \ம் உடல் ரீ9யான ஞானம் ேமேலாங் "ம் .
‐ கல் 3 மற் \ம் அ#3யல் சார்ந்த அ#[ Kட்.ம் . 2கழ் மற் \ம் நிைலயான- கல் 3Yன்
ரீ9யாக Kைடக்"ம் .
‐ ஒ?வர் அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலங் களிைனOம் , ெச;ப் %ைனOம் , மரியாைத, நல் ல
பழக்கங் கள் மற் \ம் நல் ல9ர்ஷத்9ைன ெபற் \ இன் 2\வார்.
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #கரமாக ெசய் -WBக்கப் ப.ம் , "ழந்ைதகளினால் ேபரின் பன்
Kைடக்"ம் , மற் \ம் பல
3தங் களில் பணம் ரீ9யான லாபங் கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல அரசர்கள் dதான அ9காரம் , Uக Uக ெப?ம் வாரியான ெசல் வங் களிைன ெபற் #.தல் ,
அரச மரியாைதக்"ட்பட்டவர்,
கால் நைடகள் , ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன
Kைடக்கப் ெப\வார்.
‐ 29ய இல் லத்9ன் கட்.மானம் , Fறந்த ஒ? மாளிைக, ெசல் வச்Fறப் 2 மற் \ம் 2கழ் ,
அ9ர்ஷத்9ன்
உதய காலம் , Wயற் Fகளில் ெவற் #ெப?தல் , %ராமணர்கள் மற் \ம் அரச?டனான சந்9ப் 2கள் ,
எஜமானர் ரீ9யாக
அசாதாரண லாபங் கள் மற் \ம் மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்" சந்ேதாஷம் .
‐ அBத்தள பணியாளர்க]டன் சகவாசம் , ெப?ம் -யரம் , பங் காளிகள் வ;ேய அவr\,
எஜமானின்
க.ம் Fனம் , அகால மரண பயம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளிைன 3ட். %ரி[, மற் \ம்
ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் களின் நஷ்டம்
‐ உட^னில் வ^ ஏற் ப.ம் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற, 3?ப் 2ங் கள் நிைறேவ#ட
கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
?த்ர ஜபம் மற் \ம் Fவ சகஸ்ரனாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐3யாழன் : 21 மார் 2091 ‐ 3 ஜ²ைல 2091
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , தங் கம் வந்ேச?ம் , ெசல் வம் மற் \ம் நல் வாழ் க்ைக U"9யா"ம் .
‐ அ`eலமான அ9ர்ஷ்ட நிைலகள் உதயமாகக்e.ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐சனி : 3 ஜ²ைல 2091 ‐ 3 நவம் 2091
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பXமா.கள் , நிலம்
மற் \ம் தங் கத்9ைன Kைடக்கெப\வர்.
‐ அைனத்- வைகயான Xகங் கள் , உண[ ேபான் றைவ சாத்9யமாKன் றன.
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3யாழன் ‐3யாழன் ‐2தன் : 3 நவம் 2091 ‐ 22 %ப் ர 2092

‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நற் கல் 3 மற் \ம்
ஞானத்9ைன ெபற் #.வர்.
‐ ஆைடகள் மற் \ம் Wத்-க்களிைன ெப\வர்.
‐ நண்பர்களின் வ?ைகYல் ேநசம் கலந்த மKழ் [ நிைல உ?வா"ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐ேக- : 22 %ப் ர 2092 ‐ 7 ஏப் ர 2092
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நீ ரினால் ஏற் ப.ம்
பயம் , கள[கள் , அBைமத்தனம் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மரணம் ஏற் ப.ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 7 ஏப் ர 2092 ‐ 15 ஆகஸ் 2092
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , பல தரப் பட்ட
ெசயல் 9றங் கள் கற் கப் ப.ம் , பணிகள் அள[க்" அ9கமாக ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .
‐ ஆைடகள் மற் \ம் ெசார்னம் ெபறப் ப.ம் .
‐ 9?ப் 9 மற் \ம் நல் வாழ் [ நிைலகள் இ?க்"ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐Eரியன் : 15 ஆகஸ் 2092 ‐ 23 ெசப் 2092
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் Eர்யனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ9காரத்9ல்
இ?ப் பவர்கள் , நண்பர்கள் , தந்ைத மற் \ம் தாயார் ‐ ஆKயவர்களிடU?ந்- லாபங் களிைன
ெபற் #டலாம் .
‐ அைனத்- இடங் களிnம் மரியாைத தைன ெபற் #.வர்.

3யாழன் ‐3யாழன் ‐சந்9ரன் : 23 ெசப் 2092 ‐ 27 நவம் 2092
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அைனத்தகரா\கள் /ேபாராட்டங் க]ம் =ர்3ைனக்காfம் , Wத்-க்கள் மற் \ம் "9ரிகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.
‐ லாபங் கள் வந்- ேச?ம் மற் \ம் அைனத்- பணிக]ம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 27 நவம் 2092 ‐ 11 ஜனவ 2093
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
ஆOதங் களினால் பயம் ஏற் படலாம் , F\நீ ரக் அங் கங் களில் வ^ மற் \ம் எரிச்சல் உணர்[ மற் \ம்
அcரணம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கக்e.ம் .

3யாழன் ‐3யாழன் ‐ரா" : 11 ஜனவ 2093 ‐ 8 ேம 2093
‐ 3யாழன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /கயவர்க்ளின் எ9ர்ப்2 ேதான் றலாம் மற் \ம் அவர்களினால் ெசல் வத்9ைன இழக்க
ேநரிடலாம் .
‐ -ன் பம் , 3யா9கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயமானைத அ`ப3ப் பர்.
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3யாழன் ‐சனி : 8 ேம 2093 ‐ 20 நவம் 2095
3யாழன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ உடல் வ^ைமYழக்கலாம் , ெபாராைம மனப் பான் ைம மற் \ம் உள் மன9ல் வ?த்தம்
ஏற் படலாம் .
வ?த்தம் ஏற் படலாம் .
‐ பணிகள் மற் \ம் 3யாபரமான- வ?த்தத்9ைன ெகாள் ளலாம் , ெசல் வம் , சமயம் /மதம் மற் \ம்
2கழ் ேகBYைன 3ைள3க்"ம் .
=ய பழக்கங் க]க்" அBைமத்தனம் ஏற் படலாம் மற் \ம் ேவற் \ மாதர்க]டன்
கள் ளத்ெதாடர்%ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ளலாம் .
‐ காய் ச்சல் மற் \ம் அ9கமான ெசல[களினால் வ?த்தம் உ?வாகலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் , ெசல் வம் , தானியங் கள் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் , கால் நைட மற் \ம்
வKக்"ம் நிைலYைன Kைடக்கப் ெப\தல் ,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் நண்பர்களினால் சந்ேதாஷம் , நீ ல நிறம் ெகாண்ட "9ைரYைன
ெபற் #.தல்
ேமற் " ேநாக்Kய பயணம் , அரச?டன் (அரசாங் கத்-டன்) சந்9ப் 2 மற் \ம் அவர்களிடU?ந்ெசல் வத்9ைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் .
‐ ெசல் வத்9ைன இழத்தல் , காய் ச்சல் வயப் ப.வ-, மனத்-யரம் , மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதக]க்"
காயம் உண்டா"தல் , இல் லத்9ல் அமங் கலமான/அ`eலமற் ற நிகழ் [கள் , கால் நைட மற் \ம்
உத்9ேயாகத்9ன் இழப் 2, உற3னர்கள்
d- -ேவஷம் ேபான் றைவ..
‐ நிலம் , இல் லம் , ைமந்தன் மற் \ம் கால் நைடகளிைன ெபற் #.தல் , எ9ர்கள் jலமாக ெசல் வம்
மற் \ம்
ெசாத்-க்களிைன ெப\தல் ேபான் றைவ.
‐ ெசல் வத்9ைன இழப் ப-, உற3னர்க]டன் -ேவஷத்9ைன ெகாள் வ-, ெதா;ல் Zட்ப
Wயற் Fகளில்
தைடகள் ஏற் ப.தல் , உட^ல் வ^, ".ம் ப உ\ப் %னர்களினால் அபாயம் ேபான் ற
3ைள[கள் ேதான் \ம் .
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் இ?க்"ம் .
‐ இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற மற் \ம்
நல் லாேராக்யத்9ைன ெபற் #ட கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் ஒ? க?ைம நிறம் ெகாண்ட பX
அல் லெபண் எ?ைமYைன தானமாக ெகா.த்தல் .

3யாழன் ‐சனி‐சனி : 8 ேம 2093 ‐ 2 அக்ட் 2093
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

3யாழன் ‐சனி‐2தன் : 2 அக்ட் 2093 ‐ 10 %ப் ர 2094
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
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‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

3யாழன் ‐சனி‐ேக- : 10 %ப் ர 2094 ‐ 5 ஏப் ர 2094
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

3யாழன் ‐சனி‐Xக்Kரன் : 5 ஏப் ர 2094 ‐ 6 ெசப் 2094
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

3யாழன் ‐சனி‐Eரியன் : 6 ெசப் 2094 ‐ 22 அக்ட் 2094
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

3யாழன் ‐சனி‐சந்9ரன் : 22 அக்ட் 2094 ‐ 7 ஜனவ 2095
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

3யாழன் ‐சனி‐ெசவ் வாய் : 7 ஜனவ 2095 ‐ 2 மார் 2095
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

3யாழன் ‐சனி‐ரா" : 2 மார் 2095 ‐ 19 ஜ²ைல 2095
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
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3யாழன் ‐சனி‐3யாழன் : 19 ஜ²ைல 2095 ‐ 20 நவம் 2095

‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

3யாழன் ‐2தன் : 20 நவம் 2095 ‐ 24 %ப் ர 2098
3யாழன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் 2தன் 2க்9
‐ ெதயவத்9ன் d- பக்9 மற் \ம் ேயாக3ைன பற் #ய ஞானம் ெப?வ- Wன் ன#3ப் 2ச்ெசய் ய
ப.Kற-.
‐ கற் ற அ#ஞர்களினால் ெகளர3க்கப் படலாம் , நற் ெசயல் கள் d- ஆர்வம் உயரலாம் ,
பணிகளில் ேவைலத்9றன் /ெசயல் 9றன்
ேமnம் உயர்வைடOம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலங் கள் /ஆதர3னால் சந்ேதாஷமான- ேமnம் U"9யா"ம் ,
மற் \ம்
ெசல் வமான- 3யாபாரம் மற் \ம் தன- மைன3Yன் jலமாக வந்- ேசரலாம் .
‐ ஒ?வர் வாகனங் களிைன ெபற் #டலாம் , ஆலயங் கள் கட்.மானம் ெசய் - WBக்கப் படலாம்
மற் \ம் நண்பர்கள் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் ெப?ம் மKழ் சF
் நிைலெகாள் ]ம் .
‐ rரப் %ரயாணங் களிைன ேமற் ெகாள் ள ேநரிடலாம் மற் \ம் உள் ளம் வ^ைமOடன்
ெசயல் படலாம் . தைலவ^ மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலைம பற் #ய அச்சம் நிைலக்ெகாள் ளலாம் .
‐ ஆேராக்Kயத்9ைன ெபற் #.தல் , உடல் ரீ9யான ெச;ப் 2,
ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ), ேபாக்"வரத்-, ஆைடகள்
மற் \ம் கால் நைடக்ைளைன ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் அ9கரிக்"ம் , உத்9ேயாகம் மற் \ம் Xகங் கள் பரிேபா"தல் ,
3யாபாரத்9ல் நஷ்டம் ஏற் ப.தல் ,
காய் ச்சல் மற் \ம் வYற் \க்க.ப் 2/ரத்தேப9 ெதாற் \தல் .
‐ தன- தாய் நாட்Bேலேய ெசல் வங் களிைன ெபற் #.தல் , ெபற் ேறார்கள் ரீ9யாக சந்ேதாஷம் ,
மற் \ம்
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைணYனால் ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன ெப?தல் .
‐ ெசல் வ இழப் 2 ேநரி.ம் , அயல் நாட். %ராயணங் கள் இ?க்"ம் , பயணம் ெசய் ைகYல்
9?டர்களினால் அபாயம் ,
காயங் கள் , எரிச்சல் ேபான் ற உணர்[கள் , கண் ேநாய் கள் , ெவளிநாட்Bல் Xற் #த்9ரிவேபான் றைவ
ஏற் ப.ம் .
‐ காரணUல் லாமல் -யரம் , ேகாபம் , கால் நைடகளின் இழப் 2, 3யாபாரத்9ல் நஷ்டம் , மற் \ம்
அகால மரண பயம் ஆKயைவ.
‐ அந்தர தசா3 ஆரம் ப காலத்9ல் மKழ் சF
் இ?க்"ம் , ெசல் வம் , ேபாக்"வரத்- மற் \ம்
ஆைடகளிைன ெபற் #.தல்
ஆKயைவ ஏற் ப.ம் .
‐ எனி`ம் தசா3ன் WB3னில் , ெசல் வ இழப் 2 மற் \ம் உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் .
‐ 2தன் ெசல் வத்9ன் அ9பனாகேவா அல் ல- Oவ9Yன் அ9பனாகேவா இ?ப் %ன் அகால
மரணம் ேந?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் .
‐ ெசல் வ இழப் 2 ேநரி.ம் , அயல் நாட். %ராயணங் கள் இ?க்"ம் , பயணம் ெசய் ைகYல்
9?டர்களினால் அபாயம் ,
காயங் கள் , எரிச்சல் ேபான் ற உணர்[கள் , கண் ேநாய் கள் , ெவளிநாட்Bல் Xற் #த்9ரிவேபான் றைவ
ஏற் ப.ம் .
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‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற[ம் வாழ் நாளானேமnம் நீ ட்Bக்க Uக[ம் அ`"லமான-ம் , எ9ர்பார்க்"ம் 3ைள[கைள ஏற் ப.த்த[ம் ெசய் ய
ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
l 3ஷ்f சகஸ்ர நாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசயவதயா"ம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐2தன் : 20 நவம் 2095 ‐ 16 மார் 2096
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

3யாழன் ‐2தன் ‐ேக- : 16 மார் 2096 ‐ 3 ேம 2096
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 3 ேம 2096 ‐ 18 ெசப் 2096
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐Eரியன் : 18 ெசப் 2096 ‐ 29 அக்ட் 2096
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐சந்9ரன் : 29 அக்ட் 2096 ‐ 6 ஜனவ 2097
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

3யாழன் ‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 6 ஜனவ 2097 ‐ 24 %ப் ர 2097
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .
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3யாழன் ‐2தன் ‐ரா" : 24 %ப் ர 2097 ‐ 28 ஜ²ன் 2097

‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐3யாழன் : 28 ஜ²ன் 2097 ‐ 16 அக்ட் 2097
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .

3யாழன் ‐2தன் ‐சனி : 16 அக்ட் 2097 ‐ 24 %ப் ர 2098
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

3யாழன் ‐ேக- : 24 %ப் ர 2098 ‐ 31 ஜனவ 2099
3யாழன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ வKக்"ம் நிைலயான- பரிேபா"தல் , Xற் #த்9ரிதல் மற் \ம் நிைலYன் ைம ஆKயைவ
சாத்9யமாகலாம் .
‐ உற3னர்க]டன் ேவ\பா.கள் ஏற் படலாம் , ைமந்தர்கள் மற் \ம் சேகாதரர்கள்
-ன் பப் படலாம்
மற் \ம் ெபா-க்க?த்தான- எ9ர்ப்2 ெகாண்ட ஒன் றாக இ?க்கலாம் .
‐ jத்தவர்கள் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\களினாnம் , அரச (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபத்9னாnம்
-யரைடயலாம் ,
ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் மற் \ம் 3யா9கள் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ காயப் ப.தல் , பணியாளர்களினால் அபாயம் மற் \ம் மனத்-யரம் ஆKயைவகளினால் அச்சம்
ஏறபடலாம் .
‐ ஓரள[ மKழ் சF
் நிைல, ெசல் வத்9ைன ெப\தல் இ?க்கலாம் . ெகட்B/Wரடான உண[ அல் லமற் ற்வர்களினால் ெகா.க்கப் பட்ட உண3ைன ெபறக்e.ம் .,
இ\9 சடங் Kன் ேபா- ெகா.க்கப் ப.ம் உண[, மற் \ம் நலமற் ற
WைறYல் ெசலவத்9ைன ெப\தல் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) ேகாபத்9னால் ெசல் வங் களிைன இழந்-3.வ-, Fைறவாசம் ,
3யா9கள் ,
உடல் வ^ைமதைன இழந்-3.வ-, தந்ைத மற் \ம் சேகாதரர் d- -ேவஷம் மற் \ம்
மனத்-யரம் ஆKய3ைள[கள் ஏறபடலாம் .
‐ யாைனகள் , பல் லக்" (ேமாட்டார் வாகனத்9ைன) ெபற் #.தல் ேபான் றைவ, அரசரின்
(அரசாங் கத்9ன்)
க?ைணUக்க ஆதர[, 3?ம் %ய -ைரYல் ெவற் #கள் , 3யாபாரத்9னில் லாபங் கள் ,
கால் நைடகளின்
எண்ணிக்ைக e.தல் , யவ் வன் ன அரசனிடU?ந்- (Wஸ்^ம் %ர9நி9) ெசல் வம் மற் \ம்
ஆைடகளிைன Kைடக்கப் ெப\தல் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 197

sample horoscope

ॐ

பரிகார Wைறகள் :
39களின் பB U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன 2ரிதல் .

3யாழன் ‐ேக-‐ேக- : 24 %ப் ர 2098 ‐ 16 மார் 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

3யாழன் ‐ேக-‐Xக்Kரன் : 16 மார் 2098 ‐ 12 ேம 2098
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.

3யாழன் ‐ேக-‐Eரியன் : 12 ேம 2098 ‐ 29 ேம 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

3யாழன் ‐ேக-‐சந்9ரன் : 29 ேம 2098 ‐ 27 ஜ²ன் 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

3யாழன் ‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 27 ஜ²ன் 2098 ‐ 16 ஜ²ைல 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

3யாழன் ‐ேக-‐ரா" : 16 ஜ²ைல 2098 ‐ 6 ெசப் 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .
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3யாழன் ‐ேக-‐3யாழன் : 6 ெசப் 2098 ‐ 21 அக்ட் 2098

‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

3யாழன் ‐ேக-‐சனி : 21 அக்ட் 2098 ‐ 14 Bசம் 2098
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

3யாழன் ‐ேக-‐2தன் : 14 Bசம் 2098 ‐ 31 ஜனவ 2099
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

3யாழன் ‐Xக்Kரன் : 31 ஜனவ 2099 ‐ 2 அக்ட் 2101
3யாழன் மகா தைசYல் Xக்Kர 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் Xக்Kர 2க்9 ‐
‐ ஒ?வர் சமயம் /மதம் சார்ந்த ெசயல் களிைன ெசய் ய[ம் மற் \ம் நல் ல மக்களின் ேசைவYன
2ரிய ஆயத்தமாய் இ?ப் பார்.
‐ Uக[ம் நன் றான கல் 3Yனால் Kட்.ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் கற் ற அ#ஞர்களின் சகவாசம்
நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அரசாங் கமான- அ`eலமாக[ம் /ஆதற3ைன ெகா.ப் பத்தாக[ம் அைமOம் . ெசல் வம் ,
வாகனங் கள் மற் \ம் அரச "#கள் Kைடக்கப் ெப\தல் .
‐ மாதர்கள் -ன் பத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் , மக்கேளா. பைகைம இ?க்கலாம் , நண்பர்கள்
மற் \ம்
உற3னர்களிைன 3ட். %ரிந்- ெசல் nதல் மற் \ம் ஒ?வர் =ய பழக்கங் க]க்"
அBைமயாகலாம் .
‐ வாO ேகாள\கள் , ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மனக்கவைலகள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ பல் லக்", யாைன ேபான் ற ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன ெபற் #.தல் , அரசர் (அரசாங் கத்9ன்)
க?ைணYனால் ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெப\தல் , மKழ் சF
் கரம் , நீ லம் மற் \ம் Fகப் 2
நிறம் ெகாண்ட ெபா?ட்களிைன ெபற் #.தல் , Kழக்" ேநாக்K பயணம் ெசல் வதன் jலம்
அசாதாரணமான லாபங் களிைன ெபற் #.தல் , ".ம் பத்9ல் நல் வாழ் க்ைக,
ெபற் ேறார்கள் jலம் சந்ேதாஷம் , ெதய் வங் கள் d- பக்9, நீ ர்ேதக்கங் களிைன கட்.மானம்
ெசய் தல் ,
தானங் கள் ேபான் ற 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ சண்ைடகள் /தகரா\கள் , உற3னர்கள் d- -ேவஷம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக]க்"
-ன் பம் ,ேபான் ற =ய 3ைள[கள் எற் படலாம் .
‐ சண்ைடகள் இ?க்"ம் , அரசரினால் (அரசாங் கத்9னால் ) அபாயம் , மைன3 வசம் -ேவஷம் ,
மாமனார் மற் \ம் சேகாதரர்கள் வசம் அக்கப் ேபார்கள் , ேபான் றைவ.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்க்ெப\தல் , மைன3Yனால் சந்ேதாஷம் , அரசைர (அரசாங் கத்9ன்
ேமல9காரிகைள) சந்9ப் ப-, "ழந்ைதகள் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் கால் நைடகளின்
எண்ணிக்ைக ெப?"தல் ,
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இைசYைன ரFப் ப-, கற் றவரின் சகவாசம் , Uக[ம் இனிப் 2 ெகாண்ட பலகாரங் களிைன
ெப?வ-,
உற3னர்க]க்" உத3 மற் \ம் ஆதர3ைன அளிப் ப- ேபான் றைவ.
‐ ெசல் வத்9ைன இழப் ப-, அகால மரண பயம் , மைன3Oடன் -ேவஷம் ேபான் றைவ.
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
க%லம் /ெசங் கல் மங் கலான Fகப் 2 நிறம் ெகாண்ட பX அல் ல- ெபண் எ?ைமYைன தானமாக
ெகா.த்தல் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 31 ஜனவ 2099 ‐ 13 ஜ²ைல 2099
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 13 ஜ²ைல 2099 ‐ 30 ஆகஸ் 2099
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 30 ஆகஸ் 2099 ‐ 20 நவம் 2099
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 20 நவம் 2099 ‐ 15 ஜனவ 2100
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 15 ஜனவ 2100 ‐ 10 ஜ²ன் 2100
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 10 ஜ²ன் 2100 ‐ 18 அக்ட் 2100
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
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ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐சனி : 18 அக்ட் 2100 ‐ 22 மார் 2101
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 22 மார் 2101 ‐ 6 ஆகஸ் 2101
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

3யாழன் ‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 6 ஆகஸ் 2101 ‐ 2 அக்ட் 2101
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

3யாழன் ‐Eரியன் : 2 அக்ட் 2101 ‐ 21 ஜ²ைல 2102
3யாழன் மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9
‐ அரசர்(அரசாங் கம் ) jலமாக அ9காரம் மற் \ம் ெகளரவம் வந்- ேசரலாம் . Uக[ம் Fறந்த
பட்ட்ம் ஒன் \ eட அ9ர்ஷ்டவசத்9னால் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ நல் லவர்க]டன் ஸ்ேநகம் , ஞானம் மற் \ம் xரம் உயர்வைடOதல் மற் \ம் ேதசம் d-ம்
அதன் மக்கள் d-ம் ஆ9க்கம் ெகாள் ]தல் சாத்9யமாKன் ற-.
‐ "ழந்ைதகளால் அ9க சந்ேதாஷம் , அவர்களின் வளர்ச்F, 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" 3ஜயம்
ெசய் தல் மற் \ம் 2க;ன் உயர்[ சாத்9யமாகலாம்
‐ சந்ேதாஷம் ேமேலாங் "ம் , ஆர்வம் /ஊக்கம் நிைலெகாள் ]ம் மற் \ம் ெசல் வத்-டன் பல் ேவ\
ெபா?ட்களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் .
‐ எ9ரிகள் d- ெவற் # உண்டா"ம் மற் \ம் நல் லாேராக்யம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐ ெசல் வம் , மரியாைத, சந்ேதாஷம் U"9யா"தல் மற் \ம் ேபாக்"வரத்-, ஆைடகளிைன
ஆபரணங் களிைன ெபற் #.தல் ேபான் றைவ. "ழந்ைதகளின் ஜனனம் , அரச?டன்
(அரசாங் கத்-டன்)%ரியம் ெகாண்ட உற[Wைற.
Wயற் Fகளில் ெவற் #, ேபான் றைவ.
‐ நரம் 2 ெகாளா\கள் , காய் ச்சல் , ேசாம் பல் அல் ல- நற் ெசயல் களிைன 2ரிவ9ல் தயக்கம் ,
பாவங் களிைன 2ரிதல் , அைனவர் d-ம் -ேவஷம் , உற3னரிைன 3ட். %ரி[,
மற் \ம் காரணUல் லாமல் -யரங் கள் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற மற் \ம்
நல் லாேராக்யத்9ைன ெபற் #ட கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
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ஆ9த்ய 5?தயத்9ன் உச்சாடனம் 2ரிதல் .

3யாழன் ‐Eரியன் ‐Eரியன் : 2 அக்ட் 2101 ‐ 17 அக்ட் 2101
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

3யாழன் ‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 17 அக்ட் 2101 ‐ 10 நவம் 2101
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...

3யாழன் ‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 10 நவம் 2101 ‐ 27 நவம் 2101
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

3யாழன் ‐Eரியன் ‐ரா" : 27 நவம் 2101 ‐ 10 ஜனவ 2102
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

3யாழன் ‐Eரியன் ‐3யாழன் : 10 ஜனவ 2102 ‐ 18 %ப் ர 2102
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

3யாழன் ‐Eரியன் ‐சனி : 18 %ப் ர 2102 ‐ 5 ஏப் ர 2102
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

3யாழன் ‐Eரியன் ‐2தன் : 5 ஏப் ர 2102 ‐ 17 ேம 2102
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
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ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

3யாழன் ‐Eரியன் ‐ேக- : 17 ேம 2102 ‐ 3 ஜ²ன் 2102
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..

3யாழன் ‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 3 ஜ²ன் 2102 ‐ 21 ஜ²ைல 2102
‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் : 21 ஜ²ைல 2102 ‐ 20 நவம் 2103
3யாழன் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் சந்9ர 2க்9 ‐
‐ ஏேதா ஒ? அரச "#Yைன Kைடக்கப் ெபறலாம் , மற் \ம் அரசனின் (அரசாங் கத்9ன்)
அ`eலம் /ஆதரவான- சந்ேதாஷ நிைலகளிைன U"9யாக்கலாம் .
‐ அரசர் (அரசாங் கம் அ9காரிக]டன்), உயர் அ9காரிக]டனான நட்2, மற் Âம் 2கழ் மற் \ம்
அந்தஸ்9ைன Kைடக்கப் ெப\xர்கள் .
‐ மாதர்கள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் நல் ல ஆைடகளினால் ேபரின் பத்9ைன அைடxர்கள் .
‐ ேமன் ைமயான/உன் னதமான ஞானத்9னால் ெசல் வம் மற் \ம் 2கழ் ேமேலாங் "ம்
‐ நிலம் , ெசாத்-, x.கள் மற் \ம் வாகனங் களிைன தன் னிடத்9ல் ெகாண்B?க்"ம்
அ9ர்ஷ்டமான-நிைலெகாள் ]ம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) மரியாைத, ெசல் வச்Fறப் 2 மற் \ம் 2கழ் , மைன3
மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷம் , நல் ல உண[ Kைடக்"ம் நிைல, நற் ெசயல் களிைன
2ரிவதன் காரணமாக
நற் ெபயர் U"9யா"தல் , "ழந்ைதகள் மற் \ம் ேபரக்"ழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக e.தல் ,
அரசரின்
(அரசாங் கத்9ன்) க?ைணUக்க அ`eலம் /ஆதர3னால் Xகங் களிைன ெப\தல் , மதம் /சமயம்
மற் \ம் தான த?மம் ெசய் Oம் 9ைசYைன ேநாக்K மனமான- சாய் தல் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் உற3னரின் இழப் 2 ேநரி.ம் , அயல் நா.களில் Xற் #த்9ரிOம் நிைல, அரசர்
(அரசாங் கத்9னால் ), 9?டர்களினால் அபாயம் ,
பங் காளி சண்ைடகள் , தாய் மாமன் ஒ?வரிைன 3ட். %ரி[,
தாயா?க்" -யரம் ேபான் றைவ.
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் அ`ப3க்கப் ப.ம் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
-ர்கா ஸப் தஷ்B Wைற

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 21 ஜ²ைல 2102 ‐ 31 ஆகஸ் 2102

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 203

sample horoscope

ॐ

‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
ெப\Kன் றார்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 31 ஆகஸ் 2102 ‐ 28 ெசப் 2102
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐ரா" : 28 ெசப் 2102 ‐ 11 Bசம் 2102
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 11 Bசம் 2102 ‐ 13 %ப் ர 2103
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐சனி : 13 %ப் ர 2103 ‐ 2 ேம 2103
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐2தன் : 2 ேம 2103 ‐ 10 ஜ²ைல 2103
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐ேக- : 10 ஜ²ைல 2103 ‐ 7 ஆகஸ் 2103
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 204

sample horoscope

ॐ

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 7 ஆகஸ் 2103 ‐ 27 அக்ட் 2103
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .

3யாழன் ‐சந்9ரன் ‐Eரியன் : 27 அக்ட் 2103 ‐ 20 நவம் 2103
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ஒ?வர் நல் ல
உண[, ஆைடகள் மற் \ம் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.வார்.
‐ எ9ரிகள் அ;க்கப் ப.வர், மற் \ம் எப் ேபா-ம் ெவற் #ேய Kட்.ம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் : 20 நவம் 2103 ‐ 26 அக்ட் 2104
3யாழன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் ெசவ் வாய் 2க்9 ‐
‐ xரமான- U"9யா"ம் , மற் \ம் வாதங் கள் மற் \ம் தகரா\களில் ெவற் #கள் உண்டா"ம் .
‐ உத்9ேயாக ஸ்தலத்9னில் 2க;ைன ெபறலாம் மற் \ம் மைன3Oம் , "ழந்ைதக]ம்
சந்ேதாஷத்9ைனெகாட்க்கக்e.ம் .
‐ உடல் வ^ைம "ன் \ம் , ஆர்வம் /ஊக்கUன் ைமY?க்"ம் , காய் ச்ச^னால் -ன் பம் ,
மற் \ம் எ9ரிகளினால் பயம் மற் \ம் பா^யல் ேநாய் கள் உ?வாகக்e.ம் .
‐ 9?மணம் ேபான் ற 3ழாக்களிைன ெகாண்டா.தல் , Kராமங் கள் அல் ல- நிலங் களிைன
Kைடக்கப் ெப\தல் ,
வ^ைம மற் \ம் xரத்9ன் வளர்ச்F மற் \ம் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #கள் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் தானியங் களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் , நல் ல தரமான Uக இனிப் 2 Uக்க
பண்டங் களிைன Kைடக்கப் ெப\தல் , அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) அ`eலம் /மKழ் சF
் ,
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் Xகம் மற் \ம் மங் களகரமான/அ`eலமான 3ைள[கள் .
‐ ெசல் வம் மற் \ம் இல் லத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் , மற் \ம் ேவ\
அமங் கலமான/அ`eலUல் லா
தாக்கங் கேள 3ைள[களா"ம் .
‐ அந்தர தசா காலம் ஆரம் மபம் ஆ"ம் ேபா- தாக்கங் கள் Uக[ம் சாதகமற் ேறY?க்"ம் .
‐ %ற" =ய 3ைள[கள் F#- தணிOம் .
‐ உடல் ரீ9யான க.ந்-ன் பங் கள் மற் \ம் மனரீ9யான க.ம் ேவதைன இ?க்"ம் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற[ம் ெசல் வம் மற் \ம்
ெசாத்-க்களிைன Kைடக்கப் ெபற[ம் கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
காைள ஒன் #ைன தானம் 2ரிதல் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐ெசவ் வாய் : 20 நவம் 2103 ‐ 10 Bசம் 2103
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
எ9ரிகளினால் அச்சம் , ெப?ம் எ9ர்ப்2கள் மற் \ம் U"ந்த இரத்தத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் .
‐ மரணபயம் ேநரி.ம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐ரா" : 10 Bசம் 2103 ‐ 31 ஜனவ 2104
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‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் ,
ெசல் வம் மற் \ம் வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2 ஆKயைவகளின் அச்சம் எbம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் இ?க்"ம் மற் \ம் எ9ரிகளின் பயU?க்"ம் .
‐ நல் nணவான- Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐3யாழன் : 31 ஜனவ 2104 ‐ 16 மார் 2104
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானமான”ர்"ைலOம் , -யரம் , ேசாகம் மற் \ம் மனத்-யரம் இ?க்"ம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐சனி : 16 மார் 2104 ‐ 9 ேம 2104
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வரின்
எஜமான் அ;3ைன காணக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் தன- தந்ைதயா?டன் நல் nற3ைன ெகாள் வார்.
‐ ெசல் வ இழப் 2, ெப?ம் %ரச்சைனகள் மற் \ம் அச்சங் கள் நிைலYல் இ?க்"ம் .
‐ அைம9Yன் ைம, ேபாராட்டம் மற் \ம் -யரங் கள் ஆKயைவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐2தன் : 9 ேம 2104 ‐ 26 ஜ²ன் 2104
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன்
Fந்தைனசக்9 ெசய^ழக்கலாம் , மற் \ம் காய் ச்ச^னால் உ?வாக்கப் ப.ம் -ன் பங் கள் எழலாம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , உண[ மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐ேக- : 26 ஜ²ன் 2104 ‐ 16 ஜ²ைல 2104
‐ ேசாம் பல் நிைல, மனத்-யரம் மற் \ம் பாவச்ெசயல் களினால் ேதான் \ம் 3யா9கள்
ஆKயைவஏறபட வாய் ப் 2க]ன் ..
‐ அரசாங் கத்9னாnம் , மரணத்9னாnம் எbம் அச்சம் மற் \ம் ஆOதங் களினால் =ங் "
ேநரிடலாம் .

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐Xக்Kரன் : 16 ஜ²ைல 2104 ‐ 11 ெசப் 2104
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் ,
=யவர்கள் /ெகாBயவர்களினால் அபாயம் ஏற் படலாம் மற் \ம் அ9காரத்9ைன
வKப் பவர்களினால் அச்சமான- எழலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் ெதாந்தர[கள் எழலாம் .
‐ Zண்fYர் மரித்தல் ெதாற் \ மற் \ம் ேவ\ 3யா9கள் சாத்9யமாKன் றன.

3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐Eரியன் : 11 ெசப் 2104 ‐ 28 ெசப் 2104
‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நிலங் கள் ,
ெசல் வங் கள் , பணம் மற் \ம் மனரீ9யான 9?ப் 9 ஆKயைவ U"9யா"ம் .
‐ நல் ல நண்பர்களின் சகவாசம் மற் \ அைனத்- -ைறகளிnம் சந்ேதாஷ நிைலகளிைன
எ9ர்பார்க்கலாம் .
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3யாழன் ‐ெசவ் வாய் ‐சந்9ரன் : 28 ெசப் 2104 ‐ 26 அக்ட் 2104

‐ ெசவ் வாய் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெதற் "
9ைசYனி^?ந்- லாபங் கள் Kைடக்"ம் .
‐ ெவன் ைம நிறம் ெகாண்ட ஆைடகள் மற் \ம் ஆபரணங் களிைன ெபற் #ட வாய் ப் 2க]ண்..
‐ அைனத்- பணிக]ம் ெவற் #Yைன காfம் .

3யாழன் ‐ரா" : 26 அக்ட் 2104 ‐ 22 மார் 2107
3யாழன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
3யாழன் மகா தைசYல் ரா" 2க்9 ‐
‐ நண்பர்கள் மற் \ம் சேகாதரர்க]டன் ேதைவயற் ற பைகைம மற் \ம் எ9ர்ப்2கள் இ?க்கலாம் .
‐ பலத்தரப் பட்ட ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் உணர்ச்F "Wறல் /எbச்F அல் ல- Kளர்ச்F நிைலகள்
வசம் அச்சம் ஏறபடலாம் .
‐ "ழந்ைதக]க்" -ன் பம் ஏற் படலாம் மற் \ம் rரப் பயணங் கள் இ?க்கக்e.ம் .
‐ ெசல் வமான- "ைறவாகலாம் , மற் \ம் மரணபயம் அல் ல- அதற் " ஈடானைவகளின் பயம்
ஏற் படலாம் .
‐ Wதல் ஐந்- மாத காலத்9ல் ேயாகா3ன் d- பற் \, ெசல் வம் மற் \ம் தானியத்9ைன
ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள் , ஓர் Kராமம் அல் ல- நாட்Bன் d- இைறைம/தைலமயான்
அ9காரம் , ெவளிநாட்Bன் அரசைன (உயர் பத3யாளைர) சந்9ப் ப- ேபான் றைவ.
‐ ".ம் பத்9ல் நல் வாழ் [, rர ேதசங் க]க்" %ரயாணம் , 2ண்ணிய ஸ்தலங் களில் நீ ரா.தல்
‐ 9?டர்கள் , பாம் 2 வைககள் , அரசர் (அரசாங் கத்9னால் ) அபாயம் , காயங் கள் , இல் லற
3ஷயங் களில் சண்ைட/சச்சர[கள் , eடப் %றந்தவர்கள் மற் \ம் பங் களிகள் d- -ேவஷம் ,
ெகட்ட கன[கள் , காரணமற் ற சண்ைடகள் /தகரா\கள் , 3யா9களினால் அபாயம் ேபான் றைவ.
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன 39Wைறகளின் பB 2ரிதல் மற் \ம் ஒ? அBைன தானம் அளித்தல் .

3யாழன் ‐ரா"‐ரா" : 26 அக்ட் 2104 ‐ 7 மார் 2105
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அBைமத்தனம் நிகழ
வாய் ப் 2ள் ள-, 3யா9களின் பயம் மற் \ம் பல 3தமான =ங் "க]ம் ேநரிடலாம் .
‐ நண்பர்கள் ெதாந்த?வகளிைன ெகா.க்கலாம் .

3யாழன் ‐ரா"‐3யாழன் : 7 மார் 2105 ‐ 2 ஜ²ைல 2105
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , யாைனகள் ,
"9ரைகள் மற் \ம் வாகனங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ ஒ?வ?க்" அைனத்- இடங் களி^?ந்-ம் மரியாைதYைன ெபற் #.வார்.
‐ ெசல் வத்9ைன Kைடக்கப் ெபற் #.வார்.

3யாழன் ‐ரா"‐சனி : 2 ஜ²ைல 2105 ‐ 18 நவம் 2105
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் க.ைமயான
அBைமத்தனம் ஏற் ப.ம் , மற் \ம் சந்ெதாஷத்9ைன அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் இ?க்"ம் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 207

sample horoscope

ॐ

3யாழன் ‐ரா"‐2தன் : 18 நவம் 2105 ‐ 22 மார் 2106
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்களினால் Fறப் பான
வர[கள் வந்- ேச?ம் .
‐ பல 3தமான அ`eலங் கள் Kைடக்"ம் மற் \ம் அயல் நா.கள் ெசல் வ9னால்
ெவற் #க]ண்டா"ம் .

3யாழன் ‐ரா"‐ேக- : 22 மார் 2106 ‐ 12 ேம 2106
‐ , மன9ன் Fந்ைத சக்9Yைன இழக்"ம் அபாயம் உண். மற் \ம் அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் .
‐தைடகள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2 மற் \ம் எங் "ம் ேபாரட்டங் கள் இ?க்"ம் .\>
‐ அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் .

3யாழன் ‐ரா"‐Xக்Kரன் : 12 ேம 2106 ‐ 5 அக்ட் 2106
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ேயாKனிகளினால்
அச்சம் எழலாம் மற் \ம் "9ரிைகளின் அ;[ ஏற் ப.ம் .
‐ ஒ?வ?க்" சாதரன ரக உணவானேத உண்ண Kைடக்"ம் .
‐ ெபண்கள் அ;க்கப் ப.வர் மற் \ம் ".ம் பத்9னில் -க்கம் ஏற் ப.ம் .

3யாழன் ‐ரா"‐Eரியன் : 5 அக்ட் 2106 ‐ 18 நவம் 2106
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Uக[ம் =வரமான,
க.ைமயானகாய் ச்சல் கள் ஏற் படலாம் , மற் \ம் ைமந்தர்க]க்"ம் , ேபரன் க]க்"UைடYல்
தகரா\கள் /ேபாராட்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ மரணம் மற் \ம் கவனக்"ைற3ன் அச்சம் இ?க்"ம் .

3யாழன் ‐ரா"‐சந்9ரன் : 18 நவம் 2106 ‐ 30 ஜனவ 2107
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அம் 9Yன் ைம,
தகரா\கள் , கைலOற் ற நிைலகள் மற் \ம் க.ைமயான பயம் ஆKயைவ ஏற் படலாம் .
‐ 2கழான- இழப் %ைனக்காணலாம் .
‐ ஒ?வ?க்" உடல் ரீ9யான இடர்பா.கள் அல் ல- தந்ைதக்" 3யா9கள் உண்டாகலாம் .

3யாழன் ‐ரா"‐ெசவ் வாய் : 30 ஜனவ 2107 ‐ 22 மார் 2107
‐ ரா" அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , இரத்தம் சம் மந்தமான
3யா9கள் மற் \ம் ெதாற் \களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரி.ம் மற் \ம் ெப?ம் மனத்-யரமான- ஏற் ப.ம் .

சனி மஹா தசா: 22 மார் 2107 ‐ 22 மார் 2126

மஹா தசா ‐ ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன்கள் சனி
ெபா- பலன் கள் /ெபா?ள் 3ளக்கம்
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மஹா தசா3ல் உணரப் ப.ம் ெபா- 3ைள[கள் /தாக்கங் கள் %ன் வ?மா\ ‐
‐ சனி மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , நகரம் /Kராமம் /சjகம் ஆKயவற் #ல் ஏேதா ஒ?
3தத்9ல் அ9காரத்9ைன ெபற் #டலாம் .
‐ அBத்தள சjகத்9ன் தைலவராக ஜாதகர் ஆகலாம் .
‐ அடக்கம் , அ#[த்9றன் /அ#[க்eர்ைம மற் \ம் ஞானம் ஆKயைவ U"9யா"ம் மற் \ம்
தானம் /தர்மங் களின் d- மன- சாய் 3ைன காfம் , கைல மற் \ம்
ைகத்ெதா;ல் /ைகேவைலயகளின் ெசயல் 9றன் ெகாண். 3ளங் "வர்.
‐ ெதான் ைமக்காலத்9ன் (பைழய) இடம் ஒன் #ைன ெபற் ற காரணத்9னால் சந்ேதாஷம்
Kட்டலாம் .
‐ வாகனங் கள் , ஆைடகள் , தங் கம் மற் \ம் ெசல் வம் ஆKயைவகளிைன ெகாண். ஜாதகர்
இ?க்கலாம் .
‐ கட[ளின் d- நம் %க்ைக மற் \ம் ஆலய் ங் களிைன கட்.மானம் ெசய் வ9ல் ஆர்வம்
நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெபய?ம் , 2கbம் தன- ".ம் பத்9ைன வந்தைடOம் வண்ணம் ஜாதகர் ெசயல் படலாம் .
‐ ".ம் பத்9னால் ஆனந்த நிைல, xரத்9ன் உயர்[ நிைலெகாள் ]தல் மற் \ம் பயணங் கள்
ேமற் ெகாள் ளப் ப.Kன் றன.
‐ 3லங் "கள் , ஒட்டகங் கள் , கbைதகள் , ஆ.கள் , பறைவகள் , jதாட்Bகள் மற் \ம் 2ழங் கல் அரிF
ஆKயைவகளினால் லாபங் க்ள் வந்தைடயலாம் .
"#ப் பான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள்
Kரகத்9ன் நிைல மற் \ம் %றப் 2 கட்டத்9ன் dதான ேவ\ ஈர்ப்2கள் மற் \ம் ப"9ப் ப.த்தப் பட்ட
கட்டங் களின் அBப் பைடYலான ெபா?ள் 3ளக்கம் / பலன் கள் %ன் வ?மா\ws ‐
‐ ைகத்ெதா;ல் /ைகேவைல பற் #ய ஞானம் , பலம் மற் \ம் xரம் ஆKயைவகளின் நிைலகள்
U"9யாகலாம் .
‐ அனத்- 3தமான இன் பங் கள் மற் \ம் சந்ேதாஷங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கப.ம் .
‐ இடமாற் றம் , ெவளி நா. பயணங் கள் சாத்9யமாKன் றன ம் ற்\ம் ஒ? Kராமம் , சங் கம் ,
மாவட்டம் அல் ல- eட்டத்9ன் தைலைமYைன ஜாதகர் ெபற் #டலாம் .
‐ பாவச்ெசயல் களின் d- சாய் [ ஏற் படலாம் மற் \ம் Rழ் தனமான ெபண் ஒ?த்9ேயா.
Wைறேகடான ெதாடர்2 ஏற் படலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அBத்தள/Rழ் த்தனமான மக்க]டன் ேபாராட்டங் கள் அல் ல- தகரா\கள்
ஏற் படலாம் .
‐ சனி மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , ெசல் வம் , வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம்
"ழந்ைதகள் , eடப் %றந்ேதார் மற் \ம் பணியாட்கள் ஆKயைவக]க்" =ங் " ேநரிடலாம் .
‐ ெக.தலான உண[ உட்ெகாள் ளப் படலாம் மற் \ம் ஜாதகர் மான நஷ்டத்9ைன அைடயலாம் .
‐ சனி பலம் ெகாண்B?ப் %ன் ‐
‐ சனி மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , சந்ேதாஷம் மற் \ம் 2க;ன் நிைலகள் ேமnம்
உயர்வைடOம் .
‐ நிலங் கள் இழக்கப் படலாம் மற் \ம் பணியாட்கள் , வாழக்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகள்
மற் \ம் உடன் %றந்ேதா?டன் எ9ர்ப்2கள் ேதான் றலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , ஏரளமான/U"9யான அள3ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம்
ெசல் வம் இக்காலத்9ல் ெப?வர்.
‐ நண்பர்களினிைடேய நல் ல அந்தஸ்- நிைல இ?க்"ம் .
‐ சனி ெகா.ைம eBY?க்ைகYல் , "9ராஷ்கனஸ்தன் ", அப் ெபாb- ‐
‐ சனி மஹா தசா நடக்"ம் காலத்9ல் , அைம9Yன் ைம இ?க்கலாம் மற் \ம்
வ^ைமெகாண்ட/அ9காரUக்க Wக்Kய மனிதர்கள் , ெந?ப் 2 மற் \ம் 3ஷத்9ன் காரணமாக
அச்சம் எழக்e.ம் .
‐ அைனத்- பணிகள் மற் \ம் Wயற் F/ெதா;ற் சாைல தனில் நஷ்டங் கள் ஏற் ப.ம் .
‐ உடன் %றந்ேதா?க்" =ங் " ேநரிடலாம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் /வ^ மற் \ம் ெபா?ளதார (பணம் ) கவைலகள் எழக்e.ம் .
‐ பலதரப் பட்ட %ரச்சைனகள் எழக்e.ம் மற் \ம் ெந?ப் 2, கள் வர்க்ள்,ஆOதங் கள் மற் \ம்
வ^ைமெகாண்ட/அ9காரUக்க Wக்Kய மனிதர்கள் ஆKய காரணங் களினால் அச்சம் எழக்e.ம் .
‐ அவமானம் /மான நஷ்டம் , இடமாற் றம் மற் \ம் நண்பர்க]க்" =ங் " ஆKயைவ ேந?ம் .
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‐ ஜாதகர் மந்9ரி நிைலYைன எட்டலாம் , அரசாங் க ெகளரவங் களிைன ெபற் #டலாம் மற் \ம்
உத்9ேயாக நிலகளில் Wன் ேனற் றம் ஏற் படலாம் .
‐ எ9ரிகளின் d- ெவற் #ெகாள் ]தல் , ேபாராடங் களில் 2கழ் வந்- ேச?தல் மற் \ம் எ9ரிYன்
அ;3னால் சந்ேதாஷம் உண்டா"தல் ஆKயைவகள் சாத்9யமாகலாம் .
‐ வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர், "ழந்ைதகம் மற் \ம் 3லங் "களினால் சந்ேதாஷம்
சாத்9யமாகலாம் .

சனி‐சனி : 22 மார் 2107 ‐ 25 மார் 2110
சனி மகா தைசYல் சனி 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் சனி 2க்9 ‐
‐ உடல் ரீ9யான ேசாம் பல் /உற் சாகUன் ைம மற் \ம் ஆர்வம் இல் லாமல் இ?க்"ம் நிைலகள் .
‐ பணிதனில் தைடகள் , ெராக்கத்9ன் தட்.பா.கள் , இடம் ெபயர்தல் மற் \ம் கடன் ப.ம்
நிைலகள் உ?வாகலாம் .
‐ வாய் [ ேகாளா\கள் , 3யா9கள் , ெபாராைமYனாnம் , தற் ெப?ைம/க?வத்9னாnம் எbம்
Fனமான- சாத்9YமாKன் றன.
‐ அரசர்கள் (அரசாங் கம் ) மற் \ம் 9?டர்களினால் ெசல் வம் மற் \ம் ெச;ப் 2 அ;3ைன
காணலாம் .
‐ தன் மைன3Yன் காரணமாக ஒ?வர் ம9ேகடனாக (அ#வற் றவன்) மாறலாம் ,
"ழந்ைதக]டன் தகரா\கள் எbம் மற் \ம்
பல ெதாந்தர[க]ம் , இடர்பா.க]ம் நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷத்9ைன ெபற் #.தல் , ஆைடகள் மற் \ம் யாைன
ேபானற ேபாக்"வரத்- நிைலகளிைன ெபற் #.தல் ,
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண U"ந்த ஆதர3னால் பைடத்தளப9 நிைலYைன
அைடதல் ,
கால் நைடகள் , Kராமங் கள் மற் \ம் நிலங் களிைன Kைடக்கப் ெபற் #.தல் ேபான் ற 3ைள[கள்
ஏற் படலாம் .
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) dதான பயம் , Fல ஆOதங் களினால் காயமைடதல் , இரத்தக்கF[
ெகாண்ட ஈ\களினால் -ன் 2ம் அைடதல் ,
ஆKயைவ தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் ஏற் ப.ம் =ய
3ைள[கள் ஆ"ம் .
‐ 9?டர்களினால் அபாயம் , தாய் நாட்Bைன 3ட்.ச்ெசல் nதல் , மனத்-யரம் ஆKயைவ
அந்தர தசா3ன் மத்யம காலத்9nம் , தசா3ன் கைடFப் ப"9Yல் நன் ைமபயக்"ம்
3ைள[க]ம் ஏற் ப.ம் .
‐ அகால மரணத்9ன் பயம் இ?க்"ம் .
‐ U?த்-ஞ் சய ஜபத்9ைன 39Wைறகளின் பB 2ரிந்தால் , ெதய் வமாKய Fவன்
பா-காப் %ைன ெகா.த்- ஆ\த^ைனOம் அளிப் பார்.

சனி‐சனி‐சனி : 22 மார் 2107 ‐ 12 ெசப் 2107
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான -ன் பம்
மற் \ம் ேபாராட்டங் களின் அச்சம் இ?க்கக்e.ம் .
‐ பல வைகயான -ன் பங் கள் தங் களின் Xயoபத்9ைன காட்டக்e.ம் .

சனி‐சனி‐2தன் : 12 ெசப் 2107 ‐ 15 %ப் ர 2108
‐ சனி அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , மன9ன் Fந்ைதயானப#ேபாகலாம் , ேபாராடம் /தகரா\கள் மற் \ம் எ9ரிகளினால் அச்சம் ெயழக்e.ம் .
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‐ உண[, ெவற் #ைல மற் \ம் ெசல் வமான- இழக்கப் ப.ம் .

சனி‐சனி‐ேக- : 15 %ப் ர 2108 ‐ 19 ஏப் ர 2108
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ேக- %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , எ9ரிகளினால்
அBைமப் ப.த்தப் படலாம் , அள3ைன கடந்த Fந்தைனகள் மற் \ம் rய் ைமயற் ற மனப் பாங் "
இ?க்கக்e.ம் .
மன9னில் -யரம் , அச்சம் மற் \ம் அைம9Yன் ைம நிைலகள்
நிைலெகாள் ]ம் .

சனி‐சனி‐Xக்Kரன் : 19 ஏப் ர 2108 ‐ 19 அக்ட் 2108
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உற3னர்கள்
நல் வாழ் 3ைன அ`ப3ப் பர்.
‐ தான் 3?ம் %ய ெபா?ட்களிைன ெப\வார்.
‐ Wயற் Fகள 9?3ைனயா"ம் .

சனி‐சனி‐Eரியன் : 19 அக்ட் 2108 ‐ 13 Bசம் 2108
‐ சனி அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , காய் ச்சல் மற் \ம்
இல் லத்9ல் ேபாராட்டங் கள் ஏற் படக்e.ம் ,
‐ ஒ?வ?க்" அரசர் ேபான் ற ஆற் றல் மற் \ம் அ9காரம் Kைடக்கக்e.ம் .
‐ 3யா9கள் -ன் பத்9ைன ெகா.க்"ம் .

சனி‐சனி‐சந்9ரன் : 13 Bசம் 2108 ‐ 14 மார் 2109
‐ சனி அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
மற் \ம் ஞானத்9ன் நிைலகள் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ ெப?வாரியான 9ட்டங் கள் ெதாடக்கம் காfம் மற் \ம் ெசல[கள் ேமnம் உய?ம் .
‐ பல மாத?டன் ஒ?வர் உற3ைன ைவத்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .

சனி‐சனி‐ெசவ் வாய் : 14 மார் 2109 ‐ 17 ேம 2109
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
அ9காரமாKயைவ "ைற3ைன காfம் .
‐ ஒ?வரின் ைமந்தனின் d- =ங் Kைன 3ைள3க்கலாம் .
‐ அக்னி மற் \ம் எ9ரிகளின் அச்சம் இ?க்"ம் மற் \ம் வாO ேகாளா\களினால் -ன் பம்
உண்டாகலாம் .

சனி‐சனி‐ரா" : 17 ேம 2109 ‐ 29 அக்ட் 2109
‐ சனி அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம் , ஆைடகள் ,
நிலங் கள் ஆKயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் ெபா-வாகேவ அச்சம் எbம் .
‐ ெவளி நாட். %ரயாணம் ெசய் Oம் வாய் ப் 2ண்டாகலாம் .
‐ மரணத்9ன் dதான அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
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சனி‐சனி‐3யாழன் : 29 அக்ட் 2109 ‐ 25 மார் 2110

‐ சனி அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண் ஒ?வர்
காரணமாக இல் லத்9ல் அைனத்-ம் ”ர்"ைலயாலாம் மற் \ம் ".ம் பத்9ைன பார்த்-ெகாள் ]ம்
9றன் இல் லாமல் ேபாகலாம் .
‐ ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மன அைம9Yன் ைம நிைலெகாள் ]ம் .

சனி‐2தன் : 25 மார் 2110 ‐ 2 Bசம் 2112
சனி மகா தைசYல் 2தனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் 2தனின் 2க்9 ‐
‐ அரச சைபதனில் அந்தஸ்- மற் \ம் ெகளரவம் மற் \ம் பத3 உயர்[ Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் தனில் ெவற் #கள் மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஈட்.வசாத்9யமாKன் றன.
‐ கற் ற அ#ஞர்க]டன் சகவாசம் ஏற் ப.வதனால் ஒ?வ?க்" இன் பம் Kைடக்கலாம் , 2ண்ணிய
காரியங் களிைன ெசய் வ9ல்
ஆர்வம் ேமnம் அ9கரிக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்கள் நன் ைம பயப் பார்கள் .
‐ மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதக்ள் சந்ேதாஷத்9ைன ெகா.ப் பர், வாகனங் கள் , 2கழ் , ெபயர்
Kைடக்க்ப்ெப\வர்,
நல் ல9ர்ஷடம் ேமnம் U"9யா"ம் .
‐ இ?மல் மற் \ம் சளி நிைலகள் உடnக்" வ^/-ன் பத்9ைன ெகா.த்9டலாம் .
‐ மக்களின் நன் ம9ப் 2/நம் %க்ைக/மரியாைத, நல் ல ெசல் வாக்"/மரியாைத, ெசல் வம் ேச?தல் ,
ேபாக்"வரத்நிைலகளிைன ெபற் #.தல் ேபானற 3ைள[கள் ஏற் படலாம் .
‐ யாகங் களிைன ெசய் ய Wற் ப.வ-, ராஜ ேயாகம் , உடல் ெச;ப் 2, உற் சாகம் /ஊக்கம் ,
".ம் பத்9னில் நல் வாழ் க்ைக, 2ண்ணிய ஸ்தலங் க]க்" =ர்த்தயாத்9ைர,
சமயச் சடங் "களிைன 2ரிதல் , 2ராணத்9ைன ேகட்ப-, தானதர்மங் கள் ,
இனிப் 2 Uக்க பண்டங் கள் Kைடக்கெப\தல் ேபான் றைவ.
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல் , Kராமத்9ன் தைலவர் பத3 ஆKயைவ
அ`ப3க்கப் ப.ம் .
‐ தசா3ன் மத்யம காலத்9னில் 3யா9களினால் ஆட்ெகாள் ளப் ப.வ-, அைனத்Wயற் Fகளிnம் ேதால் 3யைடதல் ,மனக்கவைல மற் \ம் அபாயத்9ைன உணர்3ல்
2ரிந்-ெகாள் வ- ஆKயைவ அ`ப3க்கப் ப.ம் .
மற் \ம் தசா3ன் W.[ காலத்9னில்
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற மற் \ம் வாழ் ைகYல் மKழ் சF
் Yைன 9?ம் ப[ம் ெப\வதர்ர ்க்" கைட%Bக்க ேவண்Bய
பரிகார Wைறகள் :
3ஷ்f சகஸ்ரனாமத்9ைன உச்சாடனம் ெசய் தல் மற் \ம் தானியங் களிைன தானமளித்தல் .

சனி‐2தன் ‐2தன் : 25 மார் 2110 ‐ 11 ஆகஸ் 2110
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , அ#[க்eர்ைம
அ9கரிக்கக்e.ம் , மற் \ம் கல் 3Yைன ேமnம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ஆைடகள் , ெப?ம் சந்ேதாஷ நிைலகள் அ9கமா"ம் .
‐ தங் கம் மற் \ம் நைககளிைன Kைடக்கப் ெபற் #.வர்.

சனி‐2தன் ‐ேக- : 11 ஆகஸ் 2110 ‐ 7 அக்ட் 2110
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‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெகட்.ப் ேபான
உண3ைன அ\ந்த வாய் ப் 2க]ண். மற் \ம் வY\ சம் மந்தமான 3யா9கள் எழக்e.ம் .
‐ 3யா9க]ம் , கண்கள் , இரத்தம் மற் \ம் அUலத்தன் ைம ெதாடர்2ைடய 3யா9கள்
ேதான் றலாம் .

சனி‐2தன் ‐Xக்Kரன் : 7 அக்ட் 2110 ‐ 20 மார் 2111
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , வடக்" 9ைசYனால்
ஒ?வர் பயனைடயலாம் ஆனால் 3லங் "களினால் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர் அரச சைபதனில் அ9காரம் அல் ல- Wக்Kயத்-வம் U"ந்த நிைலYைன அைடயலாம் .

சனி‐2தன் ‐Eரியன் : 20 மார் 2111 ‐ 8 ேம 2111
‐ 3யா9கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான இைடT?கள் ேமnம் அ9கரிக்"ம் .
‐ மன ரீ9யான அைம9Yன் ைம நிலைமயான- நிைலெகாள் ]ம் .

சனி‐2தன் ‐சந்9ரன் : 8 ேம 2111 ‐ 29 ஜ²ைல 2111
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் ெபண் -ைண
ஒன் #ைனOம் , ெசல் வம் மற் \ம் பணத்9ைனOம் ெபறக்e.ம் .
‐ ெபண் "ழந்ைத ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ Uக[ம் ெப?ம் அள3ல் பணமான- வந்-ேச?ம் .
‐ எங் "ம் சேகாதரத்-வம் மற் \ம் நல் ல ஸ்ேநKதங் களிைன Kைடக்கப் ெப\வர்.

சனி‐2தன் ‐ெசவ் வாய் : 29 ஜ²ைல 2111 ‐ 25 ெசப் 2111
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபற் #டலாம் மற் \ம் மதம் /சமயம் சார்ந்த நிைலYல் இ?க்கலாம் .
‐ 9?டர்கள் மற் \ம் அக்னிYனால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ஒ?வர் Fவப் 2 நிறம் ெகாண்ட ஆைடகளிைன வாங் கக்e.ம் .
‐ ஆOதங் கள் -ன் பத்9ைன 3ைள3க்கலாம் .

சனி‐2தன் ‐ரா" : 25 ெசப் 2111 ‐ 19 %ப் ர 2112
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்க]டன்
ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் 9qர் அச்சங் கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஆOதங் களினால் அச்சம் ஏற் ப.ம் .

சனி‐2தன் ‐3யாழன் : 19 %ப் ர 2112 ‐ 29 ஜ²ன் 2112
‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
அ9காரத்9ைன ெகா.க்"ம் நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .
‐ அரசர்கள் அல் ல- Wக்Kயமான மனிதர்கள் ெகளர3க்கப் ப.வர்.
‐ ஒ?வர- கல் 3 மற் \ம் Fந்ைத வளர்ச்FYைன காfம் .
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சனி‐2தன் ‐சனி : 29 ஜ²ன் 2112 ‐ 2 Bசம் 2112

‐ 2தன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர் உடல் ரீ9யாக
தாக்கப் பட்டக்காரணத்9னால் உ?வாKயவாO ேகாளா\களினால் அவ9க்"ள் ளாகலாம் .
‐ பல 3தங் களிnம் ெசல் வம் இழப் %ைன காfம் என எ9ர்ேநாக்கலாம் .

சனி‐ேக- : 2 Bசம் 2112 ‐ 11 ஜனவ 2114
சனி மகா தைசYல் ேக- 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் ேக- 2க்9 ‐
‐ FைறYல் அைடக்கப் ப.வ- பற் #ய அச்சம் நிைலெகாள் ]ம் மற் \ம் சந்ேதாமற் ற நிலகள்
எழலாம் .
‐ அBமட்டமான மற் \ம் =யவர்க]டன் ேபாராட்டங் கள் மற் \ம் மைன3, மக்களிைன 3ட்.
%ரி[ சாத்9யமாKன் றத்.
‐ ெபா?ளிழப் 2, ெகட்ட கன[கள் மற் \ம் வாO3னால் உ?வா"ம் 3யா9களிைன பற் #ய்
அச்சங் கள் சாத்9யமாகலாம் .
‐ வKக்"ம் நிைலYைன இழப் ப-, அபாயங் கள் , ெகாBய ஏழ் ைம, -ன் பம் மற் \ம் அயல் நாட்.
%ராயணம் ேபான் ற
=ய 3ைள[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெசல் வம் மற் \ம் மKழ் சF
் ேமnம் ெப\"ம் மற் \ம் 2னித ந9களில் நீ ரா.தல் மற் \ம் 2னித
தலம் ஒன் #`க்"
3ஜயம் ெசய் தல் ஆKயைவ அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9னில் நைடெபறலாம் .
‐ உடல் வ^ைம மற் \ம் ைதரியமான- U"9யா"தல் , மதம் /சமயம் சார்ந்த எண்ணங் கள் ,
அரசர் (அரசாங் கத்9ன் Uக[ம் உயர்ந்த
பத3Yைன வKக்"ம் அ9பர், %ரதமர், ஆ]னர், மந்9ரிக]டன்) சந்9ப் 2
மற் \ம் அைனத்- 3தமான மKழ் சF
் Tட்.ம் நிைலக]ம் .
‐ அகால மரணம் பற் #ய பயம் , 2bங் கல் அரிFYனால் ஆன உண[, சளி, காய் ச்சல் ,
வYற் \க்க.ப் 2/ரத்தேப9, காயங் கள்
9?டர்களினால் அபாயம் , மைன3 மற் \ம் "ழந்ைதகளிைன 3ட்.ப் %ரி[ ேபான் றைவ.
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற[ம் , ேக-3ன் க?ைணYனால் இழந்த வாழ் க்ைகYன் மKழ் சF
் கைள dண்.ம் 9?ம் பெபற
கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
ஆ. ஒன் #ைன தானமாக அளிக்கேவண்.ம் .

சனி‐ேக-‐ேக- : 2 Bசம் 2112 ‐ 25 Bசம் 2112
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , 9Bெரன எbம்
%ரச்சைனகள் இ?க்கலாம் , மற் \ம் ஒ?வர் தன- ெசாந்த நாட்Bனில் %ராயணங் களிைன
ேமற் ெகாள் ள ேநரி.ம் .
‐ ெசல் வத்9ன் இழப் 2 ேநரிடலாம் .

சனி‐ேக-‐Xக்Kரன் : 25 Bசம் 2112 ‐ 3 மார் 2113
ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல்
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , =யவர்களின்
அச்சம
் ் எழலாம் அல் ல- அவர்களின் காரணமாக ெசல் வத்9ைன இழக்க ேநரிடலாம் .
‐ கண் சம் மந்தமான 3யா9கள் , மனத்-யரம் மற் \ம் கால் நைடகளின் இழ் ப்2 ஆKய நிைலகள்
தங் கைள Wன் நி\த்9க்ெகாள் Kன் றன.
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சனி‐ேக-‐Eரியன் : 3 மார் 2113 ‐ 23 மார் 2113

‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , நண்பர்கேளா.
எ9ர்ப்2கள் உண்டா"ம் .
‐ ஒ?வர் ேதால் 3களிைன காணலாம் மற் \ம் Fந்9த்- ெசயல் ப.ம் சக்9Yைன
இழக்கக்e.ம் .
‐ மரணத்9ன் அ?ேக வர[ம் ஒ? வாய் 2ண்..
‐ ேபாராட்டங் க]ம் , மனத்-யரங் க]ம் நிைல ெகாள் ]ம் .

சனி‐ேக-‐சந்9ரன் : 23 மார் 2113 ‐ 26 ஏப் ர 2113
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உண[ மற் \ம்
2க;ைன இழக்கக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -ன் பம் இ?க்"ம் மற் \ம் Fந்9க்"ம் சக்9 பரிேபா"ம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அ9கமாக சாத்9யங் க]ள் ளன.

சனி‐ேக-‐ெசவ் வாய் : 26 ஏப் ர 2113 ‐ 20 ேம 2113
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ெசவ் வாYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஆOதங் களினா
தாக்கப் படலாம் , மற் \ம் ெந?ப் 2அல் ல- Rேழ தவ# 3bத^னால் -ன் பம் ஏற் படலாம் .
‐ அBதளத்9னரின் dதான அச்சம் மற் \ம் எ9ரிகளின் சந்ேதகப் பார்ைவகள்
சாத்9யமாKன் றன.

சனி‐ேக-‐ரா" : 20 ேம 2113 ‐ 19 ஜ²ைல 2113
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெபண்கள்
காரணமான அச்சம் எழலாம் மற் \ம் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக உயரக்e.ம் .
‐ அBத்தளத்9nள் ள Eத்ரர்கள் காரணமாக ெதாந்தர[கள் வந்- ேச?ம் .

சனி‐ேக-‐3யாழன் : 19 ஜ²ைல 2113 ‐ 11 ெசப் 2113
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ெசல் வம்
மற் \ம் ஆைடகளின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ க.ைமயான கலகங் கள் /கலவரங் கள் ெவBக்கலாம் மற் \ம் நண்பர்களின் இழப் 2 ேநரிடலாம் .
‐ எங் "ம் ேபாராட்டம் நிைலெகாள் ]ம் .

சனி‐ேக-‐சனி : 11 ெசப் 2113 ‐ 14 நவம் 2113
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , உடல் ரீ9யான
-யரம் மற் \ம் நண்பர் ஒ?வரின் ெகாைல நைடெபறலாம் .
‐ Uக[ம் "\Kய லாபங் கேள Kைடக்கப் ெபறலாம் .

சனி‐ேக-‐2தன் : 14 நவம் 2113 ‐ 11 ஜனவ 2114
‐ ேக-3ன் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , Fந்9க்"ம்
சக்9Yைன இழக்க ேநரிடலாம் , ெப?ம் -யரம் , கல் 3Yன் இழப் 2 ேநரிடலாம் மற் \ம் Uகப் ெப?ம்
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அச்சமான- நிைலெகாள் ளலாம் .
‐ ெதாடர்ந்- WBக்"ம் பணிகளின் ந.ேவ தைடயகள் சாத்9யமாKன் றன.

சனி‐Xக்Kரன் : 11 ஜனவ 2114 ‐ 12 மார் 2117
சனி மகா தைசYல் Xக்Kர 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் Xக்Kர 2க்9 ‐
‐ மங் களகரமான மற் \ம் மங் களகரமற் ற கனிக]ம் Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ Kராமம் அல் ல- நாட்Bனில் 2கழ் , மைன3, "ழந்ைதகள் , ஆபரணங் கள் மற் \ம் ெசல் வங் கள்
Kைடக்கப் ெப\வர்.
‐ 3வசாயத்9ல் இன் பம் , நண்பர்கள் ேமல் அன் 2 மற் \ம் மக்களின் ேமல் பாசம் , ைமந்தனின்
ரீ9யான ெப?ம் மKழ் சF
் ,
எ9ரிகளின் அ;[ மற் \ம் 2க;ன் காரணமாக ஞானம் ஆKயைவ சாத்9யமாKன் றன.
‐ 3வாகம் , ைமந்தனின் ஜனனம் , ெசல் வத்9ைன ெபற் #.தல் , நல் லாேராக்யம் , ".ம் பத்9னில்
நல் வாழ் க்ைக
ேபான் ற 3ைள[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ஒ? ரா@யத்9ைன (அரசாங் கத்9ல் உயர்பத3Yைன ெப\தல் ),
அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர3னால் மKழ் சF
் Kட்.தல் , ெகளரவங் கள் .
‐ ஆைடகள் , ஆபரணங் கள் , ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் 3?ம் 2ம் ெபா?ட்களிைன
ஈட்.தல் .
‐ Xக்Kரன் அந்தர தசா3ன் ேபா-, 3யாழன் ேகாசாரத்9னில் அ`eலமாY?ப் %ன் , அங் "
நல் ல9ர்ஷத்9ன் உதயம் மற் \ம் ெசாத்-க்களின் வளர்ச்F நிைலெகாள் ]ம் .
‐ ேகாசாரத்9ல் சனி அ`eலமாகY?ப் %ன் , அங் " ராஜ ேயாகத்9ன் 3ைள[கள் ஏற் ப.ம்
அல் லேயாக அக்னிகாரியம் ெசய் - WBக்கப் ப.ம் ("ேயாக 9ரிய Àத்9").
‐ மைன3க்" -ன் பம் , வKக்"ம் நிைலYைன இழப் ப-, மனத்-யரம் , ெந\ங் Kய
உற3னர்க]டன் தகரா\கள் , ேபான் றைவ.
‐ அரசரின் (அரசாங் கத்9ன்) க?ைண Uக்க ஆதர3னால் இலட்Fயங் களின் நிைறேவற் ற்ம்,
தானங் கள் , சமயம் /மதம் சம் மந்தமான
சடங் க"களிைன ெசய் வ-, சாஸ்9ரங் களிைன ஆராய் வ9ல் ஆர்வம் , க3ைதகளிைன
இயற் \வ-,
ேவதாந்தத்9னி d- ஆர்வம் ேபான் றைவOடன் , 2ராணங் களிைன ேகட்ப-, மைன3 மற் \ம்
"ழந்ைதகளினால் சந்ேதாஷம் .
‐ கண் ேநாய் கள் , காய் ச்சல் , நல் ெலாbக்கத்9ன் இழப் 2, பற் கள் சம் மந்தமான %ரச்சைனகள் ,
இ?தய ேநாய் ,
ைககளில் வ^, தண்ணீரில் jழ் K மரணத்9ைன எய் -ம் அல் ல- மரத்9ன் ேம^?ந்- Rேழ
3bத்ல் ேபான் ற அபாயம் ,
உற3னர்கள் , அரசாங் கத்9ன் அ9காரிகள் மற் \ம் சேகாதரர்க]டன் -ேவஷம் ஆKயைவ.
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற மற் \ம் ேத3 -ர்க்ைகYன் க?ைணYனால்
நல் லாேராக்யம் மற் \ம் மKழ் சF
் Yைன dண்.ம் 9?ம் பப் ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார
Wைறகள் :
-ர்கா சப் தாஷ9 மற் \ம் ஒ? பX அல் ல- ெபண் எ?ைமYைன தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐Xக்Kரன் : 11 ஜனவ 2114 ‐ 22 ஜ²ைல 2114
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Xக்Kரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வ?க்"
ெவள் ைள நிறம் ெகாண்ட "9ைரYன் சகவாசம் Kைடக்கலாம் , ஒ?வ?க்" ெவள் ைள நிறம்
ெகாண்ட ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , தங் கம் மற் \ம் நைக ஆKயைவ Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
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‐ ஒ? அழKய ெபண்ணின் சகவாசம் Kட்டலாம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐Eரியன் : 22 ஜ²ைல 2114 ‐ 18 ெசப் 2114
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் Eரியனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
காய் ச்சல் , தைலவ^ மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களாnம் , எ9ரிகளினாnம் உ?வா"ம்
-ன் பத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
‐ Fல லாபங் க]ம் வந்தைடயலாம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐சந்9ரன் : 18 ெசப் 2114 ‐ 24 Bசம் 2114
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்
"ழந்ைத ஒன் \ %றக்கலாம் .
‐ அ9காரத்9ைன வKப் பவர்களின் ரீ9யாக லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் மற் \ம் ஆைடக]ம் ,
ஆபரணங் க]ம் Kைடக்கப் ெபறலாம் .
‐ அரசாங் கத்9ன் அ9காரKளின் ரீ9யாக[ம் லாபங் கள் வந்- ேசரலாம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐ெசவ் வாய் : 24 Bசம் 2114 ‐ 1 மார் 2115
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சந்9ரனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, இரத்தம்
மற் \ம் அUலத்தன் ைம சம் மந்தமான 3யா9கள் மற் \ம் ேபாராட்டங் கள் /தகரா\கள் எழக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான தாக்கம் உட்பட ெப?ம் வழக்"/சர்ச்ைச/தகரா\கள் நைடெப\ம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐ரா" : 1 மார் 2115 ‐ 22 ஆகஸ் 2115
Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ரா"3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ெபண்க]டன்
சர்ச்ைச/தகரா\கள் , 9qெரன ேதான் \ம் அச்சம் மற் \ம் அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களினால்
ெதாந்தர[கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ எ9ரிகளினால் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐3யாழன் : 22 ஆகஸ் 2115 ‐ 23 ஜனவ 2116
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-,
ெப?மளா3லான ெசல் வம் , ஆைடகள் , Wத்-க்கள் , நைக, "9ைரகள் மற் \ம் யாைனகளிைன
Kைடக்கப் ெபற் #டலாம் .
‐ Wக்Kயவத்-வம் வாய் ந்த நிைல ஒன் #ைன அைடயலாம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐சனி : 23 ஜனவ 2116 ‐ 24 ஜ²ைல 2116
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் சனிYன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, கbைதகள் ,
ஒட்டகங் கள் மற் \ம் ஆ.கள் ேபான் ற 3லங் Kைன ஒ?வர் ெபற் #டக்e.ம் .
‐ க9ர்தானியங் கள் /காய் த்தானியங் களில் மற் \ம் எள் வைககளினால் பயன்ெபறக்e.ம் .
‐ உடல் ரீ9யான Fல -ன் பம் /வ^ நிைலக]ம் இ?க்கக்e.ம் .

சனி‐Xக்Kரன் ‐2தன் : 24 ஜ²ைல 2116 ‐ 4 ஜனவ 2117
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‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் 2தனின் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, ஞானம் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன ெபறக்e.ம் .
‐ அ9காரத்9ல் இ?ப் பவர்களிடU?ந்- வ^ைம/ஆற் றல் /உ\9 நிைலகளிைன ெபற் \, அதன்
காரணமாக ெசல் வத்9ைன ஈட்.தல்

சனி‐Xக்Kரன் ‐ேக- : 4 ஜனவ 2117 ‐ 12 மார் 2117
‐ Xக்Kரனின் அந்தர தசா3னில் ேக-3ன் %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ம் ேபா-, மரண பயம்
எழக்e.ம் .
‐ ஒ? நாட்B^?ந்- ேவெரா? நாட்Bர்க்" ெசல் nம் நிைல இ?க்"ம் .
‐ இைடஇைடேய Fல லாபங் கள் வந்தைடயலாம் .

சனி‐Eரியன் : 12 மார் 2117 ‐ 22 %ப் ர 2118
சனி மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் Eரியனின் 2க்9 ‐
‐ -ன் பம் மற் \ம் மனத்-யரம் ஆKயைவகள் நிைலெகாள் ள சாத்9யங் க]ள் ளன.
‐ உ\9யற் ற் Eழ் நிைலகள் , 9qர் நிகழ் [கள் , ெபா- 3மர்சனம் மற் \ம் மான நஷ்ட நிைலகள்
சாத்9யமாKன் றன.
‐ மனி3, மக்கள் மற் \ம் நண்பர்க]க்" -ன் பம் எழலாம் , எ9ரிகள் உ?வம் ெபரலாம் மற் \ம்
ஒ?வர்
ேதைவயற் \ அைலந்- 9#ய ேவண்Bவரலாம் .
‐ ெசல் வமான- இழக்கப் படலாம் , 9?டர்கள் மற் \ம் அரசனால் (அரசாங் கத்9னால் ) -ன் பம்
ஏற் படலாம் மற் \ம்
பFYன் ைம, இ?தயம் மற் \ம் கண்கள் சம் மந்தமான 3யா9கள் ஏற் படலாம் .
‐ ஒ?வர- எஜமா`டன் நல் nற[, ".ம் பத்9ல் நல் வாழ் க்ைகYைன அ`ப3த்9ல் ,
"ழந்ைதகளினால் இன் பம் ,
ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் கால் நைடகளிைன ெபற் #.தல் ேபான் ற தாக்கங் கள்
ஏற் படலாம் .
‐ இ?தய ேநாய் , மான நஷ்டம் , வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2, மனத்-யரம் , ெந?ங் Kய
உற் 3னர்களிைன 3ட். %ரி[,
ெதா;ற் சாைல Wயற் Fகளில் தைடகள் , காய் ச்சல் கள் , அச்சங் கள் , உற3னரின் இழப் 2,
ஜாதகரின் காரணமாக ெபா?ட்களிைன இழப் ப- ஆKயைவ நடக்"ம் .
‐ உடல் ரீ9யான -யரம் ஏற் ப.ம் ..
‐ ேமல் காணப் ப.ம் இ-ேபான் ற =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல்
ெபற கைட%Bக்க ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் : Eரியன்
வ;பா. ெசய் யேவண்.ம் .

சனி‐Eரியன் ‐Eரியன் : 12 மார் 2117 ‐ 30 மார் 2117
‐ கலகம் /Kளர்ச்F, ெசல் வத்9ன் இழப் 2, ெபண்"லத்9னரால் உண்.ெசய் யப் ப.ம் -ன் பம் ,
தைலவ^, மனத்-யரம் , %ராமணர்க]டன் வாக்"வாதம் /தர்கங் கள் மற் \ம் இ-ேபான் ற -ன் பம்
3ைள3க்"ம் தாக்கங் கள் /நடப் 2கள் சாத்9யமாKன் றன.

சனி‐Eரியன் ‐சந்9ரன் : 30 மார் 2117 ‐ 28 ஏப் ர 2117
‐ Wத்- ேபான் ற 3ைல உயர்ந்த இரத்9னங் களின் அ;[ அல் ல- -ைலத்-3.ம் நிைலக]க்"
ஒ? சாத்9யWண்...
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சனி‐Eரியன் ‐ெசவ் வாய் : 28 ஏப் ர 2117 ‐ 18 ேம 2117
‐ Eரியனின் அந்தர தசா, ெசவ் வாய் பரியந்9ர தசாக்காலத்9ல் , அ9காரம் வKப் ேபார்கள்
மற் \ம் எ9ரிகள் , ெகாத்தBைம நிைல மற் \ம் ெப?ம் -ன் பங் கள் Kயைவகளின் காரணமாக
ெதாந்தர[கள் சாத்9யமாKன் றன.
‐ ெந?ப் 2 மற் \ம் எ9ரிகள் jலமாக -ன் பம் /-யரம் உண்டாகலாம் .

சனி‐Eரியன் ‐ரா" : 18 ேம 2117 ‐ 9 ஜ²ைல 2117
‐ ரா"3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியன் அந்தர தசா3னில் , உத்9ேயாகம் பரிேபா"தல் , ெப?ம்
-ன் பங் கள் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2, எ9ரிகளினால் ஏற் ப.ம் அச்சம் மற் \ம் 3யா9களினால்
-ன் பங் கள் Kயைவகள் உண்..
‐ மனத்-யரம் எழ[ம் வாய் ப் 2க]ண்..

சனி‐Eரியன் ‐3யாழன் : 9 ஜ²ைல 2117 ‐ 24 ஆகஸ் 2117
‐ "?'3ன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் , ைடகள் , தங் கம் மற் \ம் பரணங் களிைன
ெபற் #டக்e.ம் .
‐ 9ரிகள் அ;க்கப் பட்.3டக்e.ம் மற் \ம் ஒ?வர் ெவற் #Oம் , Wன் ேனற் றத்9ைனOம் ஒ?வர்
காணக்e.ம் .
‐ வாகங் களிைன அைடய வாய் ப் 2கள் உள் ளன.

சனி‐Eரியன் ‐சனி : 24 ஆகஸ் 2117 ‐ 18 அக்ட் 2117
‐ சனிYன் %ரத்9யந்தர தசா, Eரியனின் அந்தர தசா காலத்9ல் , ெசல் வத்9ன் இழப் 2,
3லங் "க]க்" -ன் பம் , மன9ல் அைம9Yன் ைம மற் \ம் ெப?ம் -யரங் கள் ஏற் படக்e.ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் அ`eலமற் ற/அமங் கலமான 3ைள[கேள
எ9ர்ேநாக்கப் ப.Kன் றன.

சனி‐Eரியன் ‐2தன் : 18 அக்ட் 2117 ‐ 6 Bசம் 2117
‐ 2தன் %ரத்9யந்9ர தசா, Eரியனின் அந்தரத்9ல் நடக்"ம் ேபா-, ஒ?வர் கல் 3Yைன
ெப\Kன் றார், நண்பர்கள் மற் \ம் உற3ன?டன் பழ"Kன் றார், மற் \ம் நல் nண3ைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ெசல் வம் வந்- ேசர்Kன் ற-.
‐ ஒ?வர் ரசாங் கத்9ன் ெகளரவம் /மரியாைதYைன ெப\Kன் றார் மற் \ம் மதம் /சமயம்
சம் மந்தமான அ`eலங் கள் அைடயப் ப.Kன் றன.

சனி‐Eரியன் ‐ேக- : 6 Bசம் 2117 ‐ 26 Bசம் 2117
‐ IEரியனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , எ9ரிக]டன்
ேபாராட்டங் கள் , உYர் d-ம் , அரசாங் கத்9ன் d-மான அச்சம் உ?வாக வாய் ப் 2க]ண்..
‐ ஜாதகர் ெப?த்த நஷ்டங் களிைன அைடயக்e.ம் .
‐ ெப?ம் ேபாராட்டங் கள் /ேமாதல் கள் ஏற் பட வாய் ப் 2க]ண்..
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சனி‐Eரியன் ‐Xக்Kரன் : 26 Bசம் 2117 ‐ 22 %ப் ர 2118

‐ Eரியனின் அந்தர தசா3ன் , Xக்Kரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , 3ைள[கள் /WB[கள்
UதமானைவயாகேவY?க்"ம் . இந்த காலகட்டம் Uதமான அள3லான லாபங் கள் மற் \ம்
ெசல் வத்9ைன அைடய வ;வ"க்"ம் .
‐ சந்ேதாஷம் Kைடக்கப் ெப\வர்.

சனி‐சந்9ரன் : 22 %ப் ர 2118 ‐ 24 ெசப் 2119
சனி மகா தைசYல் சந்9ரனின் 2க்9 நைடெப\ம் ேபா- ஏறப.ம் 3ைள[கள்
சனி மகா தைசYல் சந்9ரனின் 2க்9 ‐
‐ உற் சாகம் /ஊக்கUன் ைம, மனத்-யரம் , Fனம் மற் \ம் அக்Kரமம் /அட்—;யங் கள்
அ9கரிக்கக்e.ம் .
‐ நண்பர்க]டன் ேவ\பாட். நிைலகள் இ?க்கலாம் , ெதாடர் ேபாராட்டங் கள் , "ழந்ைதக]க்"
இடர்பா.கள்
மற் \ம் மைறந்9?க்"ம் எ9ரிகளினால் -ன் பம் ஏற் ப.தல் .
‐ மைன3 மைறயக்e.ம் அல் ல- %ரிந்- ெசல் லக்e.ம் அல் ல- மரணாவஸ்த்ைத ேபான் ற
நிைலYைன அ`ப3க்கலாம் .
சந்ேதாஷமான- ெதாந்தர[க்"ள் ளாகலாம் .
‐ வாO ேகாளா\கள் அல் ல- பா^யல் ேநாயக்ள் -ன் பத்9ைன/வ^Yைன உ?வாக்கலாம் .
‐ ேபாக்"வரத்- நிைலகள் , ஆைடகள் , ஆபரணங் களிைன ெபற் #.தல் , அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம்
மKழ் சF
் Yன் நிைலகளின் Wன் ேனற் றம் மற் \ம்
சேகாதரர்களிைன கவனமாக பார்த்-க்ெகாள் ]தல் , தாய் மற் \ம் தந்ைதYன் இல் லங் களினில்
சந்ேதாஷ நிைலகள் ,
கால் நைடகள் மற் \ம் ெசல் வங் களின் எண்ணிக்ைககளில் e-தல் ேபான் ற 3ைள[கள்
ஏற் படலாம் .
‐ ெப?ம் -யரம் , Fனம் , ெபற் ேறார்களிைன 3ட். %ரி[, "ழந்ைதக்ளின் நலக்ேக.,
3யாபாரத்9னில் நஷ்டங் கள் ,
காலம் கடந்- உண3ைன உண்fதல் , ம?ந்-களிைன Zகர்வ- ேபான் றைவ.
‐ ஆY`ம் அந்தர தசா3ன் ஆரம் ப காலத்9ல் நல் ல 3ைள[கள் ஏற் ப.ம் மற் \ம் .
ெசல் வத்9ைன ஈட்ட வாய் ப் 2க]ண்.
‐ ேபாக்"வரத்- நிைலகள் மற் \ம் ஆைடகளிைன நன் " அ`ப3த்தல் , உற3னர்கள் ,
ெபற் ேறார்கள் ,
மைன3 மற் \ம் எஜமானர் jலமாக சந்ேதாஷங் கள் Kட்.தல் .
‐ rக்கநிைல, ேசாம் பல் , வKக்"ம் நிைலYன் இழப் 2, மKழ் சF
் களின் இழப் 2, எ9ரிகளின்
எண்ணிைக
அ9கரித்தல் , உற3னேரா. -ேவஷ நிைலகள் அ`ப3க்கப் ப.ம் .
‐ X\X\ப் %ன் ைம மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன் பங் கள் இ?க்"ம் .
‐ =ய 3ைள[களினால் ஏற் ப.ம் தாக்கத்9ைன ேபாக்க/ஆ\தல் ெபற[ம் வாழ் நாளானேமnம் நீ ட்Bக்க Uக[ம் அ`"லமான-ம் , எ9ர்பார்க்"ம் 3ைள[கைள ஏற் ப.த்த[ம் ெசய் ய
ேவண்Bய பரிகார Wைறகள் :
யாகங் களிைன 2ரிவதல் மற் \ம் ெவல் லம் , ெநய் , தYர் கலந்த அன் னம் , பX அல் ல- ெபண்
எ?ைம ஒன் #ைன
தானமாக ெகா.க்கேவண்.ம் .

சனி‐சந்9ரன் ‐சந்9ரன் : 22 %ப் ர 2118 ‐ 11 ஏப் ர 2118
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சந்9ரனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் ,நிலம் ,நல் nண[
மற் \ம் ெசல் வத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.
‐ ெப?ம் சந்ேதாஷம் , ெப?ம் அ`eலங் கள் மற் \ம் மாதர்களின் நல் nற3ைன ஜாதகர்
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ெப\Kன் றார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐ெசவ் வாய் : 11 ஏப் ர 2118 ‐ 15 ேம 2118
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ெசவ் வாYன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ெப?ம்
ெகளரவ நிைலகளிைன அைடKன் றார், ெசல் வம் மற் \ம் அ#[த்9றைன ேமnம்
உயர்9க்ெகாள் Kன் றார்.
‐ 9ரிகள் அச்சத்9ைன உண்.ெசய் யலாம் .
‐ நண்பர்களின் இன் பjட்.ம் சகவாசத்9ைன ஜாதகர் ெப\Kன் றார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐ரா" : 15 ேம 2118 ‐ 10 ஆகஸ் 2118
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ரா"3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதக?க்"
அ`eலங் கள் Kட்.Kன் றன, ெசல் வத்9ைன தனதாக்Kக்ெகாள் Kன் றார் மற் \ம்
அரசாங் கத்9னடU?ந்- பணத்9ைன ெப\Kன் றார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐3யாழன் : 10 ஆகஸ் 2118 ‐ 26 அக்ட் 2118
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , "?'3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ைடகளிைன
ெப\Kன் றார்.
‐ ஞானம் உயர்Kன் ற- மற் \ம் %ரம் மா3ைன பற் # ெபயர்ெபற் ற ஓர் "? ஜாதக?க்"
உபேதசம் 2ரிKன் றார்.
‐ பரணங் கள் அல் ல- ெசாத்-க்களிைன ஜாதகர் ெபற் #.வார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐சனி : 26 அக்ட் 2118 ‐ 26 ஜனவ 2119
‐சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , சனி'Yன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , வாO ேகாளா\கள்
மற் \ம் இதைன சார்ந்த 3யா9களினால் -ன் பம் ஏற் படக்e.ம் .
‐ ெசல் வம் , ெசளகரியங் கள் மற் \ம் ெபயர் Kயைவகளின் இழப் 2 ேநரிடக்e.ம் .

சனி‐சந்9ரன் ‐2தன் : 26 ஜனவ 2119 ‐ 17 ஏப் ர 2119
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , 2தனின் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர் ஓர் ைமந்தைன
அ?ளப் ெப\Kன் றார், கல் 3/ஞானத்9ைன ெப\Kன் றார்.
‐ ஒ?வர் Wன் ேனற் றப் பாைதYல் ெசல் லத்ெதாடங் "Kன் றார்..
‐ ஒ?வர் ெவள் ளாைடகள் மற் \ம் உண3ைன Kைடக்கப் ெப\Kன் றார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐ேக- : 17 ஏப் ர 2119 ‐ 21 ேம 2119
‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3ன் , ேக-3ன் %ரத்9யந்9ர தசா காலத்9ல் , ஜாதகர்
%ராமணர்க]டன் ேமாதல் கள் /ேபாராட்டங் களில் ஈ.ப.வார், மன அைம9Yைன இழந்9.வார்
அல் ல- மரணம் அல் ல- மரணம் ேபான் ற நிைல உ?வா"ம் .
‐ அைனத்- -ைறகளிnம் ெதாந்தர[களிைன ஜாதகர் எ9ர்ெகாள் ளவார்.

சனி‐சந்9ரன் ‐Xக்Kரன் : 21 ேம 2119 ‐ 26 ஆகஸ் 2119
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‐ சந்9ரனின் அந்தர தசா3னில் 3யாழனி %ரத்யந்தர தசா நைடெப\ைகYல் , ஒ?வர்
ெசல் வத்9ைன ஈட்.வார், ெப?ம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் நல் உண3ைன ெப\வார்.
‐ மகள் ஒன் \ %றக்கக்e.ம் .
‐ மங் களகரமான நிகழ் [கள் மற் \ம் அைனவரிடத்9nம் அன் 2 நிைல ெகாள் ளலாம் .
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ேகாசாரம் 3ளக்கங் கள்

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஆகஸ் 2019
20:39:21 வைர\ல் 10 ெசப் 2019 01:41:02)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2019
13:01:57 வைர\ல் 17 ெசப் 2019 13:02:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (26 ஆகஸ் 2019
14:07:05 வைர\ல் 11 ெசப் 2019 04:58:55)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .
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மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (10 ெசப்
2019 01:41:02 வைர\ல் 4 அக்ட் 2019 05:14:05)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (11 ெசப் 2019
04:58:55 வைர\ல் 29 ெசப் 2019 12:55:32)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2019 13:02:27 வைர\ல் 18 அக்ட் 2019 01:02:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (25 ெசப்
2019 06:32:56 வைர\ல் 10 நவம் 2019 14:23:45)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (29 ெசப் 2019
12:55:32 வைர\ல் 23 அக்ட் 2019 23:15:28)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (4 அக்ட்
2019 05:14:05 வைர\ல் 28 அக்ட் 2019 08:31:42)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (18 அக்ட்
2019 01:02:40 வைர\ல் 17 நவம் 2019 00:51:07)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
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தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (23 அக்ட் 2019 23:15:28
வைர\ல் 7 நவம் 2019 15:52:57)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (28 அக்ட் 2019
08:31:42 வைர\ல் 21 நவம் 2019 12:22:43)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 226

sample horoscope

ॐ

பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (5 நவம் 2019
05:17:22 வைர\ல் 30 மார் 2020 03:54:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இநற் காலத்9ைனதான் அ9கமாக "#க்Kற-. இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" சன்மானம் வந்- ேச?ம் காலமாக
அைமயலம் ‐ அதாவ- தங் களின் தற் ேபாைதய பணம் சமந்தமான வர[கள் ேமnம் வந்- ேசரக்e.ம் , 3யாபாரம்
மற் \ம் 3வசாயத்9ல் லாபங் கள் ஈட்டக்eடலாம் , தர்மம் ெசய் வ9ல் சந்த்ேஷாமாக ெசல[ ெசய் யலாம் . இந்த
காலகட்டத்9ல் தாங் கள் மைன மற் \ம் கட்BWBத்த கட்டடங் களில் Wத±. ெசய் வைதOம் காணWBKற-.
இக்காலகட்டம் தங் க]க்" கடன் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அதைன 9?ம் ப ெசnத்த[ம் உத3யாக இ?க்"ம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் சந்ேதாஷத்9ைன ெகாண்.வ?ம் கட்டமாக இ?த்- தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"
இன்பத்ைத அளிக்கலாம் . உத்ேயாகம் 2ரிOம் ஸ்லத்9nம் தங் கள் ேமலாளர்களின் நம் %க்ைகைய ெபற WBOம் .
மற் றவர்கைளOம் தாங் கள் வ”கரிக்க W.Oம் .
தங் களின் எ9ரிகைள இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . சjகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இ- ஒ?
த்?ப்9 த?ம் காலமாக அைமயலாம் . ஏேனனில் இக்காலத்9ல் தங் களின் ம9ப்2 ேமேலாங் "ம் , இக்காலத்9ல் தங் கள்
டம் பரம் மற் \ம் ெகளரவம் ேமேலாங் "வைத தாங் கள் அ`ப3க்கக்e.ம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் சமாதானத்-டன் இ?ப்pர்கள் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் அ#3ன் eர்ைம ேமnம் ேமம் பட
வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (7 நவம் 2019
15:52:57 வைர\ல் 5 Qசம் 2019 10:33:19)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (10 நவம்
2019 14:23:45 வைர\ல் 25 Qசம் 2019 21:28:36)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
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ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (17 நவம் 2019 00:51:07
வைர\ல் 16 Qசம் 2019 15:27:41)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (21 நவம் 2019
12:22:43 வைர\ல் 15 Qசம் 2019 17:58:28)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (5 Qசம் 2019 10:33:19
வைர\ல் 25 Qசம் 2019 15:45:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
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மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (15 Qசம் 2019
17:58:28 வைர\ல் 9 ஜனவ 2020 04:22:49)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2019
15:27:41 வைர\ல் 15 ஜனவ 2020 02:07:59)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (25 Qசம் 2019
15:45:31 வைர\ல் 13 ஜனவ 2020 11:34:35)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
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இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (25 Qசம் 2019
21:28:36 வைர\ல் 8 Uப் ர 2020 03:51:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ெசல் nம் பாைத ேமnம் Rழ் ேநாக்Kேய
இ?க்"ம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட Wயற் Fகள் சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் சரமங் கள் காண்pர்கள் . இக்காலத்9ல்
எவ் 3தமான 29ய Wயற் Fகளிnம் ஈ.படம^?த்தல் நன்\. தாங் கள் மற் றவரிடம் பணி2ரிபவராYன் தங் களேமலாளர், எஜமான் மற் \ம் அரX -ைரகேளா. எவ் 3தமான தர்க்கம் அல் ல- வாதம் அல் ல- க?த்- ேவ\பா.
ெகாள் ளாம் ல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் நிைலகள் மாற் றம் ெகாள் வைத
காண்pர்கள் .
எ9ரிகள் இக்காலத்9ல் ேமnம் ெதாந்தரவளிக்க வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்களிடம் கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் க]க்" ஈ.பாBல் லாத வ;களில் பணத்9ைன இழக்க வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் ெராக்கத்9ன் d- U"ந்த
கவனம் ெசnத்த[ம் . பணத்9ைன ெசல[ ெசய் ய ேவண்.ம் எ`ம் தங் கள் ைசYைன க்ட.
் ப்ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் .
இக்காலத்9ல் ப்ராயணம் ெசய் ய ேபா-மான அள3ல் சந்தர்பங் கள் மற் \ம் காரணங் கள் எbம் . தங் கள்
அன்ப்ற்க்"ரியவர்களிடU?ந்- 3லKY?க்"ம் நிைல எழலாம் . 9?மணமானவர்கள் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் எவேர`ம் இ?ப்%ன் இக்காலத்9ல் அவர்கைள 3ட். %#ந்இ?க்"ம் நிைல ஏற் படலாம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் கவனத்9ர்க்" உரியதாகேவ இ?க்"ம் . வாழ் 3ல் அைனத்3ஷயங் களிnம் தாங் கள் ஒளியற் \, ர்வமற் \ காணப்படலாம் . இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான Fல
ெதாந்தர[கள் மற் \ம் காய் ச்சலால் தாங் கள் அவ9ப்பட வாய் ப்2க]ண்.. eர்ைமயான Oதங் கள் , ெந?ப்2, 3ஷ
ஜந்-க்கள் மற் \ம் தங் கள் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான வBவானாnம் அதைன 3ட். rர 3லKேய
இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (9 ஜனவ 2020
04:22:49 வைர\ல் 3 Uப் ர 2020 02:17:53)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (13 ஜனவ 2020
11:34:35 வைர\ல் 31 ஜனவ 2020 02:53:13)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
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தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (15 ஜனவ 2020
02:07:59 வைர\ல் 13 Uப் ர 2020 15:03:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (24 ஜனவ 2020 09:56:06
வைர\ல் 29 ஏப் ர 2022 07:53:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் ெபா?ட். Uக நன்றான ஒ?
காலமாக க?த்9ல் ெகாள் ளலாம் . பலர் தங் கள் சம் பாத்9யத்9ைன ஒன்ைற3ட ேமலான வ;களில் ெப\வர்.
எவ் 3தமான 29யெதா? 9ட்டம் , ெதா;ல் அல் ல- 29ய காரியங் களில் எ.த்-க்ெகாண்டாnம் அஇக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ைய தரக்eBயதாகேவ இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேகா;ப்பண்ைண அல் ல- 3வசாயத்-ைரYல் சம் மந்தப்பட்டவராYன் தங் க]க்" இக்காலகட்டமான"#ப்பான நல் லெதா? காலம் ‐ ஏேனனில் தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட -ைரYல் லாபங் கைள ஈட்.xர் என உ\9
eறலாம் .
தங் களில் Fலர் இக்காலத்9ல் கட்.மானம் ெசய் த அல் ல- ேவ\ அைசயாெசாத்-க்கைள வாங் "வைத பற் #Oம்
ேலாFக்கலாம் .ெபா-வாக இக்காலகட்டமான- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்" நன்றானதாக[ம் மற் \ம்
அ`eலம் நிைறந்தெவான்றானதா"ம் .
ேவைலYன்#?ப்%ன் இப்ேபா- சநதர்பம் தங் கள் கத[கைள தட்.ம் ஒ^Yைன ேகட்கக்e.ம் . இப்ேபாபணவ?மானWள் ள உத்ேயாகத்9ன் அைழப்2 தங் கைள வந்தைடய வாய் ப்2ள் ள-. இயற் கனேவ உத்ேயாகம்
2ரிபவராYன் இக்காலத்9ல் உத்ேயாகத்9ல் ேமற் பத3, ஊ9ய உயர்[ அல் ல- ேவைலYடத்9ல் அ9காரம் வKக்"ம்
பத3Yைன எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் அ#வாற் றல் , 9றைம மற் \ம் Wயற் F ெசய் தல் மற் றவர்களால்
அ#ந்-க்ெகாள் ளப்ப்.ம் .
சjகரீ9யாக[ம் இக்காலம் Uக நன்றானதாகேவY?க்"ம் . சjகத்9ன் ஏணிப்பட்களில் தாங் கள்
ேமலேல#ஸ்ெசல் nம் வாய் ப்2ண்.. தங் க]க்" இல் லத்- பணிகள் 2ரிவ9ல் ஒத்தாைச ெசய் வதர்க்" பணிப்ெபண்
அல் ல- உத3யாளைர ெபா?ப்%ல் அமர்த்த வாய் ப்2க]ள் ளன. ேமnம் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாடல் அல் லதர்கத்9ல் தாங் கள் கல் ந்-க்ெகாண்டால் தாங் கள் ெவற் # ெபற வாய் ப்2ள் ள-. தங் கள் க?த்9ைன மற் றவர்கள்
ஏற் \க்ெகாள் ]ம் வண்ணம் எ.த்-ைறப்பைத என்\Uல் லாத அள3ல் எளிதாக்"xர்கள் .
ஆேராக்Kயம் Uக நன்றாக அைமOம் . -ள் ளிவ?ம் தங் கள் நைடYல் தங் கள் உற் சாகம் மற் \ம் ர்வத்9ைன
உண?xர்கள் . பைழய உபாைதகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ மைறந்-, தங் க]க்" சந்ேதாஷம் மற் \ம் Xகத்9ைன
இக்காலம் ெகா.த்த?]ம் .தங் கள் இல் லத்9ன் Eழ் நிைலயான- Xகம் எ`ம் ெசால் ^ன் அர்த்தமாக 9கbம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயாY?ப்பவர் அக்கைறOடன் இ?ந்- தாம் பத்9ய Xகத்9ைன என்\Uல் லா அள3ல் அன்2டன்
அ`ப3க்க ெசய் வர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%றந்தவர்க]ம் தங் கேளா. நன்றாய் நடந்-க்ெகாள் வர்.
உத[ம் Xபா[ம் ெகாண்டவராY?ப்பர்.
தங் கள் எ9ரிகள் ேதால் 3யைடவர். அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம் பாக்Kயத்9ைன இக்காலத்9ல் அ?ளப்ெப\xர். Fல?க்"
ப்ரயாணம் ெசய் Oம் சந்தர்ப்பWண்..
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (31 ஜனவ 2020
02:53:13 வைர\ல் 7 ஏப் ர 2020 14:22:54)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (3 Uப் ர 2020
02:17:53 வைர\ல் 29 Uப் ர 2020 01:33:06)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (8 Uப் ர 2020
03:51:44 வைர\ல் 22 மார் 2020 14:40:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- இழப்2கைளத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-. தங் கள் பண இ?ப்%ைன நன்" கண்காணித்- 3ைல உயர்ந்த
ெபா?ட்களிைன பா-காப்2டன் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் கள3னால் தங் க]க்"
ஓரள[ ெபா?ள் நஷ்டம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9nம் இக்காலகட்டத்9ல் ஏற் படக்eBய ெவவ் ேவ\ அ`eலமற் ற நிகழ் [களினால்
கர.Wரடான பாைதையேய அ`ப3க்க ேநரி.ம் . தர்க்கம் மற் \ம் வாதங் கைள rர 3லக்Kைவக்க[ம் . தாங் கள்
e\ம் ெசாற் கைள மற் றவர்களிடம் e\Wன் கவனத்-டன் ேயாசைன ெசய் - eறேவண்.ம் .
தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;ல் U"ந்த ழமான நிைலYல் காணப்படலாம் . கவனம் தவ#ன் Fலர் தாங் கள்
தற் ேபா- வKக்"ம் பத3Yைன இழக்கேநரிடலாம் . பைழய எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனம் ேதைவ. 29ய எ9ரிகைள
உ?வாக்கUn?க்க[ம் . இக்காலத்9ல் எ9ர்மைற உணர்வான ெபாராைமைய தாங் கள் ம் ற்றவர்கள் d- ெகாள் ள
ேநரிடலாம் . அரசாங் கம் அல் ல- நாட்Bன் ேகாபத்9ற் க்" ளாகாமல் இ?க்க கவனமாக வாழ் க்ைக நடத்த ேவண்.ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் =யவர்கள் Fல?டன் தாங் கள் நட்2க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
அன்2க்"ைடவர்களிடம் சண்ைட மற் \ம் சச்சர[களில் ஈ.படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2020
15:03:27 வைர\ல் 14 மார் 2020 11:53:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
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தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (29 Uப் ர 2020
01:33:06 வைர\ல் 28 மார் 2020 15:38:03)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2020
11:53:39 வைர\ல் 13 ஏப் ர 2020 20:22:57)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (22 மார் 2020
14:40:02 வைர\ல் 4 ேம 2020 20:39:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- ந்ல்லெதா? காலத்9ைன ெகாண.வ?ம் . பணவர[ 3ஷயங் க]க்" ப்ரத்ேயகமாக நல் லெதா?
காலமா"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் 3ைல உயர்ந்த ரபணங் கைள தாங் கள் வாங் Kக்ெகாள் ]ம் காலமா"ம் .
உத்ேயாகம் ”ரான பாைதைய காண ேவண்.ம் . Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த 3ஷயங் களில் தங் க]க்" ெவற் # Kட்ட
ேவண்.ம் . தங் கள் 29ய Wயற் Fக]ம் ெவற் # காfம் . தாங் கள் உத்ேயாகத்9^?ந்தால் ேமnம் அ9காரம் மற் \ம்
ெகளரவUக்க நிைலக்" ேமற் பத3 மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் கள் ெவற் #கள் தன்னம் %க்ைக தைன உயர்த்-ம் .
இதனால் மன ைதரியம் ேமnம் வnவைடOம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . ெராக்யம் மற் \ம் 9டம் ெகாண். ெஜா^ப்pர்கள் . தங் கள் ர்வம் ேமலான நிைலYல்
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இ?க்கம் . கடந்த காலத்9ல் எbந்த "ழப்பம் மற் \ம் ஏற் பட்ட தைடகளி^?ந்- 3.ப.xர்கள் . இக்காலத்9ல்
அkர்வமான சைமயற் கைலYனால் உ?வான உண3ைன ரFப்pர்கள் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBக்கப்ப.வார்கள் . ேமnம் தங் கள் மனேதா. தாங் கள் அைம9 காண்pர்கள் .
நிைனத்த WB[கள் இக்காலகட்டத்9ல் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் என்பதால் எவ் 3தமான அயல் நாட்.
ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (28 மார் 2020 15:38:03
வைர\ல் 1 ஆகஸ் 2020 05:10:28)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (30 மார் 2020
03:54:50 வைர\ல் 30 ஜîன் 2020 05:21:43)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இத்தைகய அைமப்%னால் அெசளகர்யம் மற் \ம் Fல தைடக]ம் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் அ`ப3க்கலாம் . பணம்
சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- நன்றானதல் ல. ஏேனனில் 3யாபாரத்9ல் தைடக]ம் , எ.த்த
காரியத்9ல் ேதால் 3Oம் தாங் கள் சந்9க்க[ம் வாய் ப்2ள் ள-.ஓரள[ பண3ரயம் ஏற் படலாம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைல மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கவனமாக
இ?க்கேவண்.ம் . தங் களின் Wதலாளி மற் \ம் சக ஊ;யர்களிடU?ந்- எதர்ப்2 தங் கள் d- எழலாம் .
தங் கள் உடன் %றந்த்வர்கள் ம் ற்\ம் நண்பர்க]டன் எந்த 3த வாக்"வாத9nம் ஈ.படக்eடா-. ஏேனனில் இஅவர்க]டன் சண்ைட இ.ம் நிைலைய உ?வாக்கe.ம் .
இக்கால கட்டத்9ல் தாங் கள் ஒ? நண்பர் அல் ல- உற3னைர இழக்கக்e.ம் . தாங் கள் மற் \ம் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின் ஆேராக்யத்9ன்d- ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்BY?க்கலாம் . ஏேனனில்
தாங் கள் இ?வ?ம் ெவவ் ேவ\ 3யா9களால் பா9க்கப்ப.ம் நிைல உண்.. இ- த3ர தங் க]க்" ேவ\ கஷ்டங் கள்
மற் \ம் மனக்கவைலகள் ஏற் படலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் 3ரயம் ஏற் பட சாத்9யU?ப்பதால் எந்த3தமான ப்ராயணமானைத ேமற் க்ெகாள் வைதOம்
த3ர்க்க[ம் .
னால் அேத ேநரத்9ல் தாங் கள் நல் ல காரியங் கள் ெசய் யலாம் ‐ மற் \ம் 3வாகம் ெசய் -ெகாள் ள WBைவOம்
இக்காலகட்டத்9ல் எ.க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (7 ஏப் ர 2020 14:22:54
வைர\ல் 25 ஏப் ர 2020 02:34:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இParashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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ெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (13 ஏப் ர 2020 20:22:57
வைர\ல் 14 ேம 2020 17:16:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (25 ஏப் ர 2020 02:34:18
வைர\ல் 9 ேம 2020 09:46:53)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (4 ேம 2020
20:39:51 வைர\ல் 18 ஜîன் 2020 20:14:42)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைலயால் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் Fல ப"9கள் கBனமாக காலத்9ர்க்" உட்பேட இ?க்"ம் . பல?க்"ம் பைழய
எ9ரிகைள ைகயா]வ9ல் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் காலமாகலாம் . 29ய எ9ரிகைளOம் தாங் கள் சந்9க்க
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ேநரிடலாம் . இவர்கள் தங் கள் ெசாந்தச்Xற் #^?ந்-ம் அல் ல- ".ம் பத்9னராக eட இ?க்கலாம் . Fலர்
=யவர்க]டன் சகவாசத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாண்., Fல காலம் க;த்- இப்ேபற் பட்ட சகவாசத்9னால் ெதாந்தர[கைள
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தங் கள் நடத்ைதயான- ெகா.ரமானதாக மாற வாய் ப்2ள் ளதனால் , அதன் d- ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் அவFயம் .
எனி`ம் Fலர் தங் கள் எ9ரிக]டன் ஏேதா ஒ? WB3க்" வரலாம் .
காய் ச்சல் மற் \ம் மார்2ப்ப"9Yல் XகUன்ைம ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம்
ெசnத்தேவண்.ம் . Fலர் இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான 3யா9களால் அவஸ்த்ைத பட ேநரிடலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தத்-டன் காணப்ப.xர். ழ் ந்த -க்கத்9ன் %BYல் Rழ் இ?ப்pர்.
உற[Wைர 3ஷயங் களிள் U"ந்த கவனத்9ைன ேகா\ம் சமயமாகேவ இக்காலம் அைமயலாம் . ேமnம் -க்கம் வந்ேசராம^?க்க தாங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. சமாதானமாக ெசல் ல ேவண்.ம் . சjகத்9ல்
தங் க]க்K?க்"ம் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன கண்Bப்பாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
நிலம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் சம் மந்தமான எவ் 3த 3ஷயமாY`ம் ப்ரத்ேயகமாக இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்த்-3ட[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (9 ேம 2020 09:46:53
வைர\ல் 24 ேம 2020 23:55:14)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (14 ேம 2020 17:16:06
வைர\ல் 14 ஜîன் 2020 23:53:48)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (24 ேம 2020 23:55:14
வைர\ல் 2 ஆகஸ் 2020 03:32:07)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
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இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (14 ஜîன் 2020
23:53:48 வைர\ல் 16 ஜîைல 2020 10:46:59)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (18 ஜîன் 2020
20:14:42 வைர\ல் 16 ஆகஸ் 2020 18:28:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (30 ஜîன் 2020
05:21:43 வைர\ல் 20 நவம் 2020 13:22:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இநற் காலத்9ைனதான் அ9கமாக "#க்Kற-. இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" சன்மானம் வந்- ேச?ம் காலமாக
அைமயலம் ‐ அதாவ- தங் களின் தற் ேபாைதய பணம் சமந்தமான வர[கள் ேமnம் வந்- ேசரக்e.ம் , 3யாபாரம்
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மற் \ம் 3வசாயத்9ல் லாபங் கள் ஈட்டக்eடலாம் , தர்மம் ெசய் வ9ல் சந்த்ேஷாமாக ெசல[ ெசய் யலாம் . இந்த
காலகட்டத்9ல் தாங் கள் மைன மற் \ம் கட்BWBத்த கட்டடங் களில் Wத±. ெசய் வைதOம் காணWBKற-.
இக்காலகட்டம் தங் க]க்" கடன் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அதைன 9?ம் ப ெசnத்த[ம் உத3யாக இ?க்"ம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் சந்ேதாஷத்9ைன ெகாண்.வ?ம் கட்டமாக இ?த்- தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"
இன்பத்ைத அளிக்கலாம் . உத்ேயாகம் 2ரிOம் ஸ்லத்9nம் தங் கள் ேமலாளர்களின் நம் %க்ைகைய ெபற WBOம் .
மற் றவர்கைளOம் தாங் கள் வ”கரிக்க W.Oம் .
தங் களின் எ9ரிகைள இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . சjகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இ- ஒ?
த்?ப்9 த?ம் காலமாக அைமயலாம் . ஏேனனில் இக்காலத்9ல் தங் களின் ம9ப்2 ேமேலாங் "ம் , இக்காலத்9ல் தங் கள்
டம் பரம் மற் \ம் ெகளரவம் ேமேலாங் "வைத தாங் கள் அ`ப3க்கக்e.ம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் சமாதானத்-டன் இ?ப்pர்கள் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் அ#3ன் eர்ைம ேமnம் ேமம் பட
வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2020
10:46:59 வைர\ல் 16 ஆகஸ் 2020 19:11:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (1 ஆகஸ் 2020
05:10:28 வைர\ல் 1 ெசப் 2020 02:03:39)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (2 ஆகஸ் 2020
03:32:07 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2020 08:28:48)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
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இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (16 ஆகஸ் 2020
18:28:44 வைர\ல் 4 அக்ட் 2020 10:07:03)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஆகஸ் 2020
19:11:15 வைர\ல் 16 ெசப் 2020 19:07:35)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2020
08:28:48 வைர\ல் 2 ெசப் 2020 12:02:37)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 239

sample horoscope

ॐ

தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (1 ெசப் 2020
02:03:39 வைர\ல் 28 ெசப் 2020 01:01:58)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (2 ெசப் 2020
12:02:37 வைர\ல் 22 ெசப் 2020 16:52:33)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (16 ெசப்
2020 19:07:35 வைர\ல் 17 அக்ட் 2020 07:05:25)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (19 ெசப் 2020 21:37:24
வைர\ல் 17 மார் 2022 06:22:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் தங் க]க்" உடல் ேசார்[ மற் \ம் கவைலகைள ெகாண்.வ?ம் காலம் . தங் கள் ெசாத்-க்கைள
இழ் க்க்eBய காலமாY?ப்பதால் , இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் ெசாத்- சம் மந்தமான எவ் 3த வழக்"கள் அல் லவணிகம் ெசய் தல் ேபான்றவற் ைற கண்Bப்பாக த3ர்க்கேவண்.ம் . எனி`ம் Fல?க்" லாபம் அல் ல- தாங் கள்
ெசய் Oம் ெதா;ல் -ைரYல் 9qர் Wன்ேனற் றம் ஏற் படலாம் .இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?டன்
எவ் 3தமான வாக்"வாதWம் ெசய் யாம^?ந்தால் kசல் கைளத் த3ர்க்கலாம் . நண்பர்கள் மற் \ம் உற3னர்கள்
தங் களின் ைக3டமா^?க்க, அவர்க்]டன் நல் லெதா? உற3ைன பராமாரித்-க்ெகாள் ள[ம் . எ9ர்பாலர் ஒ?வரிடம்
தாங் கள் இக்காலத்9ல் சட்டத்-க்" 3ேராதமான WைறYல் உற3ைன ஏர்ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2ள் ள-. இத்தைகய
நட்%ைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் சjகத்9ல் தங் கள் ெபயர் மாX பட்ட ஒன்றாகலாம் .
பா^யல் ேநாய் ெதாற் #க்ெகாள் ]ம் அபாயம் இ?ப்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன்ைன ந்ன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . %த்த நீ ர் மற் \ம் காற் \ஸ்சம் மந்தமான 3யா9க]ம் ேதான்ற வாய் ப்2ள் ள-. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின் ஆேராக்யமான- இக்காலத்9ல் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் .
தங் கள் நடத்ைத d- எப்ேபா-ம் ஒ?கண் ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் ேமnம் தங் கள் எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான வாதேமா,
தர்க்கேமா eடா-. ேதைவயற் ற சட்டமண்ற வழக்"களிடம் தங் கள் இக்காலக்ட்டத்9ல் ஈ.பட சாத்9யங் கள் உண்..
அவமானம் மற் \ம் -ர்ெபயர் Kயைவகள் த3ர்க்க அைனத்- தரப்பட்ட வழக்"களி^?ந்-ம் rர 3லKY?க்க[ம் .
Fலர் rரப்ரேதசம் ெசல் ல ேநரலாம் . இப்பBச்ெசய் தால் ெதாந்தர[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (19 ெசப் 2020 21:37:24
வைர\ல் 17 மார் 2022 06:22:23)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார். இதங் க்]க்" ேசாதைனU"ந்த Fல காலத்ைதயேய ெகாண்.வ?Kற-. எ9ரிகைள இக்கால் த்9ல் ேமnம் வnெபற் \,
எ9ர் தாக்"த^ல் ஈ.பட வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கள் ெபா?. Uக[ம் எச்சரிக்ைகத்ேதைவப்ப.ம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்"ம் இக்காலம் E- மற் \ம் 3ந்ைதக்"ட்பட்டதாகேவY?க்"ம் . ெசல[கள்
இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய ெசல் nம் . பணத்9ைன ேசUத்-ைவப்ப்ெதன்ப- Uக[ம் கBனமாக இ?க்கலாம் .
எனி`ம் இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க[ம் . தங் கள் Wயற் Fகளிக்" எ9ர்பார்த்த
WB[கள் வ் ராம^?க்கக்e.ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" களங் கம் உண்டாக்கக்eBய எவ் 3த ெசயல் கைளOம்
த3ர்த்-3ட[ம் .
ெராக்யத்9ல் Fல "ைறகள் ெயழலாம் ‐ இந்நிைல ேதய் %ைற காலத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக ெதன்படலாம் .
-ணிகரத்-டன் ெசய் யப்ப.ம் ெசயல் அல் ல- -ன்பம் த?ம் அல் ல- இடர் எழக்eBய எத்தைகய ெசயைலOம்
இக்காலத்9ல் த3ர்க்க[ம் .இக்காலத்9ல் தாங் கள் Kள் ர்ச்F, அைம9Yன்ைம ம் ற்\ம் மனவ?த்தத்9னால்
ெதாந்தரவைடய வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் தங் கள் மன9ல் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் தைல சம் மந்தமான Fல
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3யா9க]ம் இக்காலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (22 ெசப் 2020
16:52:33 வைர\ல் 28 நவம் 2020 07:04:03)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (28 ெசப் 2020
01:01:58 வைர\ல் 23 அக்ட் 2020 10:45:06)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (4 அக்ட் 2020
10:07:03 வைர\ல் 24 Qசம் 2020 10:18:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2020 07:05:25 வைர\ல் 16 நவம் 2020 06:53:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (23 அக்ட்
2020 10:45:06 வைர\ல் 17 நவம் 2020 01:01:59)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2020 06:53:51
வைர\ல் 15 Qசம் 2020 21:32:08)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
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த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 நவம்
2020 01:01:59 வைர\ல் 11 Qசம் 2020 05:17:03)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (20 நவம் 2020
13:22:37 வைர\ல் 6 ஏப் ர 2021 00:24:30)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இத்தைகய அைமப்%னால் அெசளகர்யம் மற் \ம் Fல தைடக]ம் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் அ`ப3க்கலாம் . பணம்
சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- நன்றானதல் ல. ஏேனனில் 3யாபாரத்9ல் தைடக]ம் , எ.த்த
காரியத்9ல் ேதால் 3Oம் தாங் கள் சந்9க்க[ம் வாய் ப்2ள் ள-.ஓரள[ பண3ரயம் ஏற் படலாம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைல மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கவனமாக
இ?க்கேவண்.ம் . தங் களின் Wதலாளி மற் \ம் சக ஊ;யர்களிடU?ந்- எதர்ப்2 தங் கள் d- எழலாம் .
தங் கள் உடன் %றந்த்வர்கள் ம் ற்\ம் நண்பர்க]டன் எந்த 3த வாக்"வாத9nம் ஈ.படக்eடா-. ஏேனனில் இஅவர்க]டன் சண்ைட இ.ம் நிைலைய உ?வாக்கe.ம் .
இக்கால கட்டத்9ல் தாங் கள் ஒ? நண்பர் அல் ல- உற3னைர இழக்கக்e.ம் . தாங் கள் மற் \ம் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின் ஆேராக்யத்9ன்d- ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்BY?க்கலாம் . ஏேனனில்
தாங் கள் இ?வ?ம் ெவவ் ேவ\ 3யா9களால் பா9க்கப்ப.ம் நிைல உண்.. இ- த3ர தங் க]க்" ேவ\ கஷ்டங் கள்
மற் \ம் மனக்கவைலகள் ஏற் படலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் 3ரயம் ஏற் பட சாத்9யU?ப்பதால் எந்த3தமான ப்ராயணமானைத ேமற் க்ெகாள் வைதOம்
த3ர்க்க[ம் .
னால் அேத ேநரத்9ல் தாங் கள் நல் ல காரியங் கள் ெசய் யலாம் ‐ மற் \ம் 3வாகம் ெசய் -ெகாள் ள WBைவOம்
இக்காலகட்டத்9ல் எ.க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (28 நவம் 2020 07:04:03
வைர\ல் 17 Qசம் 2020 11:37:45)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
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அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (11 Qசம் 2020 05:17:03
வைர\ல் 4 ஜனவ 2021 05:03:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (15 Qசம் 2020
21:32:08 வைர\ல் 14 ஜனவ 2021 08:14:48)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (17 Qசம் 2020
11:37:45 வைர\ல் 5 ஜனவ 2021 03:54:59)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
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ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (24 Qசம் 2020
10:18:31 வைர\ல் 22 Uப் ர 2021 04:36:14)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (4 ஜனவ 2021
05:03:51 வைர\ல் 28 ஜனவ 2021 03:29:42)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (5 ஜனவ 2021
03:54:59 வைர\ல் 25 ஜனவ 2021 16:30:34)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2021
08:14:48 வைர\ல் 12 Uப் ர 2021 21:12:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
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இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (25 ஜனவ 2021
16:30:34 வைர\ல் 4 Uப் ர 2021 22:58:00)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (28 ஜனவ 2021
03:29:42 வைர\ல் 21 Uப் ர 2021 02:22:23)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (4 Uப் ர 2021 22:58:00
வைர\ல் 11 மார் 2021 12:33:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
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த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (12 Uப் ர 2021
21:12:15 வைர\ல் 14 மார் 2021 18:03:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (21 Uப் ர 2021
02:22:23 வைர\ல் 17 மார் 2021 03:00:44)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (22 Uப் ர 2021
04:36:14 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2021 01:13:48)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
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தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (11 மார் 2021 12:33:15
வைர\ல் 1 ஏப் ர 2021 00:43:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2021
18:03:27 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2021 02:32:43)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (17 மார் 2021
03:00:44 வைர\ல் 10 ஏப் ர 2021 06:29:09)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (1 ஏப் ர 2021 00:43:02
வைர\ல் 16 ஏப் ர 2021 20:57:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (6 ஏப் ர 2021
00:24:30 வைர\ல் 14 ெசப் 2021 14:21:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் க]க்" வ?த்தங் கைள தான்அைழத்-வ?Kற-. உத்ேயாகத்9ல் பல இன்னல் க]க்" நீ ங் கள் ளாகலாம் .
ேமnம் தங் கள் பத3 உயர்[ ெப\வ9ல் தாமதம் ஏற் படலாம் . வழக்"கள் மற் \ம் ெசாத்- சம் மந்தமான
ப்ரச்சைனகளி^?ட்ந்- 3லKேய இ?க்க[ம் .
எத்ரிகளிடம் எச்சரிக்ைகOடன் இ?ந்-, 29ய எ9ரிகைள இக்காலத்9ல் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளம^?க்க[ம் . தங் கள்
உற3னர் மற் \ம் நண்பர்களிடம் Xjகமான உற3ைன கைடப்%Bக்க Wயலேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ெசாந்த்9ைன
இழந்- -க்கத்9ைன அ`ப3க்"ம் ".ம் பத்9ைன தாங் கள் பார்க்க ெசல் லேவண்டY?க்கலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களிள் இக்காலம் க.ைமயானதாய் தங் க]க்" இ?க்கக்e.ம் . ேதைவயற் ற ெசல[கள் மற் \ம் ப்ரயாணத்ைத
த.க்க நடவBக்ைக எ.த்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . தங் கள் தாயார் மற் \ம் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- தாங் கள்
கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரகாசUன்ைம மற் \ம் பலxனத்ைத தாங் கள் அ`ப3க்க
ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் த3க்கேவண்Bய- வள் ர்ப்2 ப்ராணிகள் மற் \ம் ேமாட்டார் வாகங் களில் ‐
ஏனெனனில் இவ் 3ரண்டால் 3பத்-க்கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
சjகத்9ல் தங் களின் நிைலைய ேமேலாங் Kேய ைவத்-க்க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . மற் ற சjகத்9னடரிடம் நல் nற[
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் ‐ ஏேனனில் அவர்களிடU?ந்- தங் க]க்" எ9ர்ப்2கள் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் க]க்"
அவமானம் மற் \ம் ழ் ந்த ேவதைனைய எ9ர்க்ெகாள் ள இக்காலத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக வாய் ப்2க]ள் ளன.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (10 ஏப் ர 2021
06:29:09 வைர\ல் 4 ேம 2021 13:26:10)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (14 ஏப் ர 2021
01:13:48 வைர\ல் 2 ஜîன் 2021 06:51:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2021 02:32:43
வைர\ல் 14 ேம 2021 23:24:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (16 ஏப் ர 2021 20:57:51
வைர\ல் 1 ேம 2021 05:41:37)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
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தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (1 ேம 2021 05:41:37
வைர\ல் 26 ேம 2021 08:40:05)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (4 ேம 2021 13:26:10
வைர\ல் 29 ேம 2021 00:00:44)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (14 ேம 2021 23:24:58
வைர\ல் 15 ஜîன் 2021 06:01:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
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இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (26 ேம 2021 08:40:05
வைர\ல் 3 ஜîன் 2021 02:25:59)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (29 ேம 2021 00:00:44
வைர\ல் 22 ஜîன் 2021 14:21:48)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (2 ஜîன் 2021
06:51:40 வைர\ல் 20 ஜîைல 2021 17:55:12)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
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ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (3 ஜîன் 2021 02:25:59
வைர\ல் 7 ஜîைல 2021 11:09:42)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2021
06:01:18 வைர\ல் 16 ஜîைல 2021 16:53:33)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (22 ஜîன் 2021
14:21:48 வைர\ல் 17 ஜîைல 2021 09:26:09)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
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d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (7 ஜîைல 2021 11:09:42
வைர\ல் 25 ஜîைல 2021 11:41:36)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2021
16:53:33 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2021 01:17:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஜîைல 2021
09:26:09 வைர\ல் 11 ஆகஸ் 2021 11:32:14)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
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தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (20 ஜîைல 2021
17:55:12 வைர\ல் 6 ெசப் 2021 03:58:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (25 ஜîைல 2021
11:41:36 வைர\ல் 9 ஆகஸ் 2021 01:33:25)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (9 ஆகஸ் 2021 01:33:25
வைர\ல் 26 ஆகஸ் 2021 11:19:27)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
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தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (11
ஆகஸ் 2021 11:32:14 வைர\ல் 6 ெசப் 2021 00:50:03)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2021
01:17:16 வைர\ல் 17 ெசப் 2021 01:13:30)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (26 ஆகஸ்
2021 11:19:27 வைர\ல் 22 ெசப் 2021 08:15:21)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
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XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (6 ெசப் 2021
00:50:03 வைர\ல் 2 அக்ட் 2021 09:46:49)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (6 ெசப்
2021 03:58:37 வைர\ல் 22 அக்ட் 2021 02:02:05)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ெசப் 2021
14:21:49 வைர\ல் 20 நவம் 2021 23:29:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இத்தைகய அைமப்%னால் அெசளகர்யம் மற் \ம் Fல தைடக]ம் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் அ`ப3க்கலாம் . பணம்
சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- நன்றானதல் ல. ஏேனனில் 3யாபாரத்9ல் தைடக]ம் , எ.த்த
காரியத்9ல் ேதால் 3Oம் தாங் கள் சந்9க்க[ம் வாய் ப்2ள் ள-.ஓரள[ பண3ரயம் ஏற் படலாம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைல மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கவனமாக
இ?க்கேவண்.ம் . தங் களின் Wதலாளி மற் \ம் சக ஊ;யர்களிடU?ந்- எதர்ப்2 தங் கள் d- எழலாம் .
தங் கள் உடன் %றந்த்வர்கள் ம் ற்\ம் நண்பர்க]டன் எந்த 3த வாக்"வாத9nம் ஈ.படக்eடா-. ஏேனனில் இஅவர்க]டன் சண்ைட இ.ம் நிைலைய உ?வாக்கe.ம் .
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இக்கால கட்டத்9ல் தாங் கள் ஒ? நண்பர் அல் ல- உற3னைர இழக்கக்e.ம் . தாங் கள் மற் \ம் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவரின் ஆேராக்யத்9ன்d- ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்BY?க்கலாம் . ஏேனனில்
தாங் கள் இ?வ?ம் ெவவ் ேவ\ 3யா9களால் பா9க்கப்ப.ம் நிைல உண்.. இ- த3ர தங் க]க்" ேவ\ கஷ்டங் கள்
மற் \ம் மனக்கவைலகள் ஏற் படலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் 3ரயம் ஏற் பட சாத்9யU?ப்பதால் எந்த3தமான ப்ராயணமானைத ேமற் க்ெகாள் வைதOம்
த3ர்க்க[ம் .
னால் அேத ேநரத்9ல் தாங் கள் நல் ல காரியங் கள் ெசய் யலாம் ‐ மற் \ம் 3வாகம் ெசய் -ெகாள் ள WBைவOம்
இக்காலகட்டத்9ல் எ.க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2021 01:13:30 வைர\ல் 17 அக்ட் 2021 13:12:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (22 ெசப் 2021
08:15:21 வைர\ல் 2 அக்ட் 2021 02:54:16)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (2 அக்ட் 2021
02:54:16 வைர\ல் 2 நவம் 2021 09:53:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாParashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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ெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (2 அக்ட் 2021 09:46:49
வைர\ல் 30 அக்ட் 2021 16:10:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2021 13:12:15 வைர\ல் 16 நவம் 2021 13:02:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (22 அக்ட்
2021 02:02:05 வைர\ல் 5 Qசம் 2021 05:58:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
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ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (30 அக்ட் 2021
16:10:51 வைர\ல் 8 Qசம் 2021 13:53:54)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (2 நவம் 2021
09:53:40 வைர\ல் 21 நவம் 2021 04:50:09)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2021 13:02:52
வைர\ல் 16 Qசம் 2021 03:44:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 261

sample horoscope

ॐ

த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (20 நவம் 2021
23:29:16 வைர\ல் 13 ஏப் ர 2022 15:49:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் க]க்" வ?த்தங் கைள தான்அைழத்-வ?Kற-. உத்ேயாகத்9ல் பல இன்னல் க]க்" நீ ங் கள் ளாகலாம் .
ேமnம் தங் கள் பத3 உயர்[ ெப\வ9ல் தாமதம் ஏற் படலாம் . வழக்"கள் மற் \ம் ெசாத்- சம் மந்தமான
ப்ரச்சைனகளி^?ட்ந்- 3லKேய இ?க்க[ம் .
எத்ரிகளிடம் எச்சரிக்ைகOடன் இ?ந்-, 29ய எ9ரிகைள இக்காலத்9ல் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளம^?க்க[ம் . தங் கள்
உற3னர் மற் \ம் நண்பர்களிடம் Xjகமான உற3ைன கைடப்%Bக்க Wயலேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ெசாந்த்9ைன
இழந்- -க்கத்9ைன அ`ப3க்"ம் ".ம் பத்9ைன தாங் கள் பார்க்க ெசல் லேவண்டY?க்கலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களிள் இக்காலம் க.ைமயானதாய் தங் க]க்" இ?க்கக்e.ம் . ேதைவயற் ற ெசல[கள் மற் \ம் ப்ரயாணத்ைத
த.க்க நடவBக்ைக எ.த்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . தங் கள் தாயார் மற் \ம் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- தாங் கள்
கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரகாசUன்ைம மற் \ம் பலxனத்ைத தாங் கள் அ`ப3க்க
ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் த3க்கேவண்Bய- வள் ர்ப்2 ப்ராணிகள் மற் \ம் ேமாட்டார் வாகங் களில் ‐
ஏனெனனில் இவ் 3ரண்டால் 3பத்-க்கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
சjகத்9ல் தங் களின் நிைலைய ேமேலாங் Kேய ைவத்-க்க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . மற் ற சjகத்9னடரிடம் நல் nற[
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் ‐ ஏேனனில் அவர்களிடU?ந்- தங் க]க்" எ9ர்ப்2கள் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் க]க்"
அவமானம் மற் \ம் ழ் ந்த ேவதைனைய எ9ர்க்ெகாள் ள இக்காலத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக வாய் ப்2க]ள் ளன.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (21 நவம் 2021 04:50:09
வைர\ல் 10 Qசம் 2021 06:05:36)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (5 Qசம் 2021
05:58:23 வைர\ல் 16 ஜனவ 2022 16:30:41)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ெசல் nம் பாைத ேமnம் Rழ் ேநாக்Kேய
இ?க்"ம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட Wயற் Fகள் சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் சரமங் கள் காண்pர்கள் . இக்காலத்9ல்
எவ் 3தமான 29ய Wயற் Fகளிnம் ஈ.படம^?த்தல் நன்\. தாங் கள் மற் றவரிடம் பணி2ரிபவராYன் தங் களParashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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ேமலாளர், எஜமான் மற் \ம் அரX -ைரகேளா. எவ் 3தமான தர்க்கம் அல் ல- வாதம் அல் ல- க?த்- ேவ\பா.
ெகாள் ளாம் ல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் நிைலகள் மாற் றம் ெகாள் வைத
காண்pர்கள் .
எ9ரிகள் இக்காலத்9ல் ேமnம் ெதாந்தரவளிக்க வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்களிடம் கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் க]க்" ஈ.பாBல் லாத வ;களில் பணத்9ைன இழக்க வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் ெராக்கத்9ன் d- U"ந்த
கவனம் ெசnத்த[ம் . பணத்9ைன ெசல[ ெசய் ய ேவண்.ம் எ`ம் தங் கள் ைசYைன க்ட.
் ப்ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் .
இக்காலத்9ல் ப்ராயணம் ெசய் ய ேபா-மான அள3ல் சந்தர்பங் கள் மற் \ம் காரணங் கள் எbம் . தங் கள்
அன்ப்ற்க்"ரியவர்களிடU?ந்- 3லKY?க்"ம் நிைல எழலாம் . 9?மணமானவர்கள் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் எவேர`ம் இ?ப்%ன் இக்காலத்9ல் அவர்கைள 3ட். %#ந்இ?க்"ம் நிைல ஏற் படலாம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் கவனத்9ர்க்" உரியதாகேவ இ?க்"ம் . வாழ் 3ல் அைனத்3ஷயங் களிnம் தாங் கள் ஒளியற் \, ர்வமற் \ காணப்படலாம் . இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான Fல
ெதாந்தர[கள் மற் \ம் காய் ச்சலால் தாங் கள் அவ9ப்பட வாய் ப்2க]ண்.. eர்ைமயான Oதங் கள் , ெந?ப்2, 3ஷ
ஜந்-க்கள் மற் \ம் தங் கள் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான வBவானாnம் அதைன 3ட். rர 3லKேய
இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (8 Qசம் 2021
13:53:54 வைர\ல் 30 Qசம் 2021 07:57:28)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (10 Qசம் 2021
06:05:36 வைர\ல் 29 Qசம் 2021 11:31:19)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
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எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2021
03:44:09 வைர\ல் 14 ஜனவ 2022 14:29:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (29 Qசம் 2021
11:31:19 வைர\ல் 6 மார் 2022 11:21:34)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (30 Qசம் 2021
07:57:28 வைர\ல் 27 Uப் ர 2022 10:18:55)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2022
14:29:28 வைர\ல் 13 Uப் ர 2022 03:27:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 ஜனவ 2022
16:30:41 வைர\ல் 26 Uப் ர 2022 15:49:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- இழப்2கைளத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-. தங் கள் பண இ?ப்%ைன நன்" கண்காணித்- 3ைல உயர்ந்த
ெபா?ட்களிைன பா-காப்2டன் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் கள3னால் தங் க]க்"
ஓரள[ ெபா?ள் நஷ்டம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9nம் இக்காலகட்டத்9ல் ஏற் படக்eBய ெவவ் ேவ\ அ`eலமற் ற நிகழ் [களினால்
கர.Wரடான பாைதையேய அ`ப3க்க ேநரி.ம் . தர்க்கம் மற் \ம் வாதங் கைள rர 3லக்Kைவக்க[ம் . தாங் கள்
e\ம் ெசாற் கைள மற் றவர்களிடம் e\Wன் கவனத்-டன் ேயாசைன ெசய் - eறேவண்.ம் .
தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;ல் U"ந்த ழமான நிைலYல் காணப்படலாம் . கவனம் தவ#ன் Fலர் தாங் கள்
தற் ேபா- வKக்"ம் பத3Yைன இழக்கேநரிடலாம் . பைழய எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனம் ேதைவ. 29ய எ9ரிகைள
உ?வாக்கUn?க்க[ம் . இக்காலத்9ல் எ9ர்மைற உணர்வான ெபாராைமைய தாங் கள் ம் ற்றவர்கள் d- ெகாள் ள
ேநரிடலாம் . அரசாங் கம் அல் ல- நாட்Bன் ேகாபத்9ற் க்" ளாகாமல் இ?க்க கவனமாக வாழ் க்ைக நடத்த ேவண்.ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் =யவர்கள் Fல?டன் தாங் கள் நட்2க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
அன்2க்"ைடவர்களிடம் சண்ைட மற் \ம் சச்சர[களில் ஈ.படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2022
03:27:27 வைர\ல் 15 மார் 2022 00:16:19)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (26 Uப் ர 2022
15:49:32 வைர\ல் 7 ஏப் ர 2022 15:15:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- ந்ல்லெதா? காலத்9ைன ெகாண.வ?ம் . பணவர[ 3ஷயங் க]க்" ப்ரத்ேயகமாக நல் லெதா?
காலமா"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் 3ைல உயர்ந்த ரபணங் கைள தாங் கள் வாங் Kக்ெகாள் ]ம் காலமா"ம் .
உத்ேயாகம் ”ரான பாைதைய காண ேவண்.ம் . Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த 3ஷயங் களில் தங் க]க்" ெவற் # Kட்ட
ேவண்.ம் . தங் கள் 29ய Wயற் Fக]ம் ெவற் # காfம் . தாங் கள் உத்ேயாகத்9^?ந்தால் ேமnம் அ9காரம் மற் \ம்
ெகளரவUக்க நிைலக்" ேமற் பத3 மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் கள் ெவற் #கள் தன்னம் %க்ைக தைன உயர்த்-ம் .
இதனால் மன ைதரியம் ேமnம் வnவைடOம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . ெராக்யம் மற் \ம் 9டம் ெகாண். ெஜா^ப்pர்கள் . தங் கள் ர்வம் ேமலான நிைலYல்
இ?க்கம் . கடந்த காலத்9ல் எbந்த "ழப்பம் மற் \ம் ஏற் பட்ட தைடகளி^?ந்- 3.ப.xர்கள் . இக்காலத்9ல்
அkர்வமான சைமயற் கைலYனால் உ?வான உண3ைன ரFப்pர்கள் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBக்கப்ப.வார்கள் . ேமnம் தங் கள் மனேதா. தாங் கள் அைம9 காண்pர்கள் .
நிைனத்த WB[கள் இக்காலகட்டத்9ல் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் என்பதால் எவ் 3தமான அயல் நாட்.
ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (27 Uப் ர 2022
10:18:55 வைர\ல் 31 மார் 2022 08:40:27)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
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அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (6 மார் 2022 11:21:34
வைர\ல் 24 மார் 2022 10:57:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (15 மார் 2022
00:16:19 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2022 08:41:17)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (17 மார் 2022 06:22:23
வைர\ல் 29 நவம் 2023 02:25:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
நிைல தங் க]க்" ேவவ் ேவ\ வ;களில் தனலாபத்9ைன ெகாண்.வ?Kற் -. உத்ேயாகத்9ல் Uக[ம் X%க்Sமான
நிைலYைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் 3யபாரம் , ேகா;ப்பண்ைண அல் ல- 3வசாயத்-ைறகளில்
ஈ.பட்B?ந்தால் இக்காலகட்டத
் ்9ல் U"ந்த லாபம் தைன ஈட்.xர் என எ9ர்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் எ9ரிகளின்
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வாYலாக[ம் தனலாபம் வந்- ேச?ம என எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் தாய் மாமன் வ;Yல் அ`eலமைடய
வாய் ப்2கள் உள் ளன. ெந.ம் காலம் நீ .க்"ம் 3யா9கள் உண்டாக வாய் ப்2ள் ளதால் தாங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . Y`ம் , உரிய காலத்9ல் , FKச்ைச எ.ப்%ன், இத்தைகய ஆேராக்ய "ைறகைள
Wb-ம் கைளயலாம் .
சjகரீ9யாக தங் கள் Uக[ம் நல் ல நலன நிைலYல் காணப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்ேமல் ேநாக்Kய 9ைசYல் நகர்ந்- ெசல் nம் . ேவ? ப்ரேதசத்9ைன ேசர்ந்த எ9ர்பாலர் ஒ?வைர தாங் கள் சந்9க்க
ேநரிடலாம் . இத்தைகய நபர் தங் களிடம் ெப?த்த மனமKழ் சF
் மற் \ம் அ#[ ரீ9யாக சவா^ைன உ?வாக்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகள் தங் க]க்" அBபணிOம் நிைலYைன எய் -வர். அவர்கைள தங் கள் வதம் ெகாள் xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 மார் 2022
06:22:23 வைர\ல் 29 நவம் 2023 02:25:32)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார். இதங் க]க்" ேமnம் Rbமான பாைதYைனேய "#காட்.Kற-. %த்தநீ ர் சம் மந்தமான 3யா9கள் ஏற் பட
வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- ேமnம் கவனம் ேதைவப்படலாம் . jல ேநாOம் இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" ஏற் படவாய் ப்2ள் ள-. தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ணயானவரின் ஆேராக்யமான- கவைலக்Kடமளிக்கலாம் .
உடல் ரீ9யான் 3யா9கள் ஏற் ப.வதால் தாம் பத்யம் மற் \ம் பரஸ்பர வாழ் க்ைக பா9க்கப்படலாம் . Fலர்
இக்காலத்9ல் தற் கா^க ஞாபக மற9Yைன அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் அnவல் களிைன சரிவர ெசய் - WBக்க இக்காலத்9ல் அதன் ெபா?ட். அர்பணித்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
இல் லேயனில் தங் கள் 3யாபாரம் அல் ல- பணி2ரிOம் -ைரYனில் தாங் கள் ேவதைனக்"ள் ளாகலாம் . தங் கள் பண
இ?ப்%ைன கவனத்-டன் பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . ெசல[களின் d- ஒ? கண் ைவத்9?க்க[ம் . எவ் 3தமான கடன்
ெப\வ9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்க்கேவண்.ம் .
அைனத்- தறப்பட்ட வழக்"களில் சம் மந்தப.வைத த3ர்க்க[ம் ‐ ஏேனனில் =ர்ப்2கள் உங் க]க்"
எ9ராகேவY?க்கலாம் , ேமnம் தாங் கள் FைறYனில் அைடக்கப்படலாம் . இக்காலத்9ல் அவமானம் மற் \ம்
மானநஷ்த்9ைன தாங் கள் அ`ப3க்கக்e.ம் . தங் களின் உற் றார் மற் \ம் உற3னேரா. நல் லெதா? உற3ைன
தக்கைவத்-க்ெகாண். அவர்களின் தர3ைன தங் கைள ேநாக்KY?க்"ம் பB ெசய் -ெகாள் ள[ம் .
எனி`ம் , வளர்%ைறக்காலத்9ல் Fல?க்" சந்ேதாஷ்ம் மற் \ம் Xக அ`பவங் கள் Kைடக்கப்ெபறலாம் . Y`ம்
பணவரவான- "\Kய நிைலYேலேய இ?க்"ம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ரயாணத்9ைன ெசல் xர்கள் என்\ம்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (24 மார் 2022 10:57:02
வைர\ல் 8 ஏப் ர 2022 11:59:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (31 மார் 2022
08:40:27 வைர\ல் 27 ஏப் ர 2022 18:16:44)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
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இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (7 ஏப் ர 2022
15:15:44 வைர\ல் 17 ேம 2022 09:32:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைலயால் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் Fல ப"9கள் கBனமாக காலத்9ர்க்" உட்பேட இ?க்"ம் . பல?க்"ம் பைழய
எ9ரிகைள ைகயா]வ9ல் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் காலமாகலாம் . 29ய எ9ரிகைளOம் தாங் கள் சந்9க்க
ேநரிடலாம் . இவர்கள் தங் கள் ெசாந்தச்Xற் #^?ந்-ம் அல் ல- ".ம் பத்9னராக eட இ?க்கலாம் . Fலர்
=யவர்க]டன் சகவாசத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாண்., Fல காலம் க;த்- இப்ேபற் பட்ட சகவாசத்9னால் ெதாந்தர[கைள
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தங் கள் நடத்ைதயான- ெகா.ரமானதாக மாற வாய் ப்2ள் ளதனால் , அதன் d- ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் அவFயம் .
எனி`ம் Fலர் தங் கள் எ9ரிக]டன் ஏேதா ஒ? WB3க்" வரலாம் .
காய் ச்சல் மற் \ம் மார்2ப்ப"9Yல் XகUன்ைம ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம்
ெசnத்தேவண்.ம் . Fலர் இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான 3யா9களால் அவஸ்த்ைத பட ேநரிடலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தத்-டன் காணப்ப.xர். ழ் ந்த -க்கத்9ன் %BYல் Rழ் இ?ப்pர்.
உற[Wைர 3ஷயங் களிள் U"ந்த கவனத்9ைன ேகா\ம் சமயமாகேவ இக்காலம் அைமயலாம் . ேமnம் -க்கம் வந்ேசராம^?க்க தாங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. சமாதானமாக ெசல் ல ேவண்.ம் . சjகத்9ல்
தங் க]க்K?க்"ம் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன கண்Bப்பாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
நிலம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் சம் மந்தமான எவ் 3த 3ஷயமாY`ம் ப்ரத்ேயகமாக இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்த்-3ட[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (8 ஏப் ர 2022 11:59:06
வைர\ல் 25 ஏப் ர 2022 00:16:16)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம்
15:49:52 வைர\ல் 22 ஏப் ர 2023 05:14:20)

ரிவ/ Uறப்
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இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
உங் களின் Wயற் Fகளில் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #Yைன இ- காட்.Kற-. தங் களின் 9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக
WBவைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;nக்" U"ந்த ஈ.பாட்Bைன ெசnத்-xர்கள் . தங் கள்
Wயற் Fக]க்" ெப?ம் ெவ"ம9 ெப\xர்கள் . 3யாபாரம் மற் \ம் வணிகரீ9யாக ேமலான வாய் ப்2கள் மற் \ம்
லாபங் கள் Kைடக்கப்ெபறலாம் .தாங் கள் கல் 3 கற் ப9ல் ர்வUக்கவராக இ?ந்தால் , தான்கள் ேதர்ந்தெத.த்-ள் ள
கல் 3 நிைலOnம் ெவற் #ைய எ9ர்பார்க்கலாம் .பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் , இக்காலம் தங் க]க்"ம் , தங் கள்
".ம் பத்9ன?க்"ம் நல் லெதா? காலமாக அைமOம் . தங் கள் மா.கள் , x., பரணம் மற் \ம் ைடகள் வாங் "ம்
ேலாசைனYல் இ?ப்pர்கள் . தனிமனித நிைலய் ெபா?த்தவைர இக்காலாக்கட்டத்9ல் தங் க]க்" 9?மணம்
காம^?ப்%ன் இக்காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" ஏற் ற -ைணைய சந்9க்"ம் வாய் ப்%ைன எ9ர்ேநாக்கலாம் ‐ அல் ல3வாகம் ெசய் ய[ம் ேலாFக்கலாம் . 9?மணமானவராYன் 29யெதா? உ\ப்%னர் தங் க]- ".ம் பத்9ல் வ?வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் . ".ம் பத்9^?க்"ம் மற் றவர்களிடம் தங் க]க்" உற[Wைற Wன்ேனற் றம் காfம் ‐ ேமnம்
அவர்களில் FலரிடU?ந்- தாங் கள் லாபமைடயக்க்e.ம் . ".ம் பத்தார் இல் லத்9ல் ெசய் யேவண்Bய பணிகைள
சரிவர ெசய் -WBக்க ஒததாைசயாக ஒ?வைர xட். ேவைலக்காக தாங் கள் இப்ேபா- அமர்த்தக்e.ம் . இல் லத்9ல்
நல் லெதா? 3ேசஷ நிகழ் சF
் நைடெபறலாம் . இநிகழ் சF
் Yல் தங் களின் ஈ.பா. Uக அ9கமானதாக இ?க்"ம் . சjக
சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் நல் ல ேநரத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . உயர்ந்த்க்"BYல் %றந்தவர்களின் சகவாசத்ைத
எ9ர்ேநாக்கலாம் . அதேபால் அரXரீ9யான தரைவOம் Kைடக்க்கப்ெப\xர் என எத்ரப
் ார்க்கலாம் . தங் கள்
2த்9யான- அதன் eர்ைம U"ந்த நிைலYல் இக்காலகட்டத்9ல் இ?க்கப்ெப\வதால் , எப்ேபற் பட்ட 3வாதம் அல் லவாதத்9nம் ெவற் # ெப\xர்கள் . தங் களின் ஓய் [ ேநரத்ைத 3?ந்- மற் \ம் உபசரித்தல் jலம் க;ப்pர்கள் .
தங் களின் ெகளரவம் ம் ற்\ம் அந்தஸ்தானைவ சjகத்9ல் இக்காலகட்டத்9ல் ேமேலாங் Kய வள் ர்ச்Fையக்காfம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் அைம9ைய தங் கேளா. காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2022 08:41:17
வைர\ல் 15 ேம 2022 05:29:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (25 ஏப் ர 2022 00:16:16
வைர\ல் 2 ஜîைல 2022 09:43:53)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (27 ஏப் ர 2022
18:16:44 வைர\ல் 23 ேம 2022 20:26:54)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
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அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (29 ஏப் ர 2022 07:53:21
வைர\ல் 12 ஜîைல 2022 14:48:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் தங் கள் ேகாபம் மற் \ம் "ழப்பம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமOம் . வாழ் 3ன் ேவ\ பாகங் கள்
மட்.மல் லாமல் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் கவனம் ெசnத்தல் மற் \ம் Wைறயாக ைகயா]தல்
ேவண்.ம் . பண3ரயம் வதைன த.க்க நடவBக்ைகக]ம் எ.க்கேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் 2ரிOம் ெதா;ல் அல் லஉத்ேயாகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கல் ர்வமற் \ இ?க்"ம் நிைலYைன உ?வாக்Kக்ெகாள் xர்கள் . Fலர்
தாம் 2ரிOம் பணி அல் ல- ெதா;ல் d- ெவ\ப்2க்ெகாள் வர். Fலர் தங் க்ள் ேமலாளர் அல் ல- உயர் அ9காரத்9ன்
Fனத்9ர்க்" ளாகலாம் . Fலர் ேவைலYடமாற் ற்த்9ைன எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்..
சjக ரீ9யாக இக்காலகட்டம் உகந்த காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . சjகத்9ல் தங் க]டன் உள் ள வ் ரேவற் 2
நிைலYைன பராமாரித்- அதைன தக்க ைவத்-ெகாள் ள Wயற் Fகள் எ.க்கேவண்.ம் . அவமானம்
3ைள3க்கக்eBய எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்க[ம் .
ஆேராக்யத்9ன்d- தங் கள் "3யம் ேதைவப்ப.ம் . மந்தம் மற் \ம் ேசாம் பல் நிைல, வYற் \க்ேகாளா\ ,
வாய் [த்ெதாந்தர[ மற் \ம் ேவ\ F#ய 3யா9கள் Fல?க்" ஏர்படக்e.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் U"ந்த ேவதைன, அச்சம் , மனரீ9யான "ழப்பம் மற் \ம் 3சாரம் Fல?க்"?வாகலாம் .
மற் \ம் அநியாயம் ெசய் யத்rண்.ம் ேயாசைன ேதான்றலாம் . இத்தைகய ேயாசைனகள் அவர்கைள பாவ ெசயல் கைள
ெசய் யத்rண்.3க்கலாம் . எ9ரிக]டன் வாக்"வாதங் களில் ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் . Fலர் தங் கள் நண்பர்கள் ,
மற் \ம் நலன்3?ம் 2வர்கைள %#ந்- ெசல் லக்eBய நிலைம ஏற் படலாம் .
இக்காலத்9ல் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் Uரட்டல் களான 3யா9 அல் ல- ேவ\ பத்தான காரணங் களால் தங் கள்
"ழந்ைதகள் மட்.ம் வாழ் க்ைகத்-ைணவர் பா9க்கப்படலாம் என்பதால் அவர்கள- ேராகயத்9ைன நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . Fலர் தங் கள் ".ம் ப நபர் ஒ?வைர இழந்- -க்கத்9ைன அ`ப3க்கக்e.ம் .
தங் கள் உற3னன் மற் \ம் அன்2க்"ரிய நபர்களிடம் சந்ேதாஷத்ைத "ைலக்"ம் நிைலகள் எவ் 3தத்9nம்
ஏற் படாமல் த3ர்த்-க்ெகாள் ள[ம் . மா\ேவடத்9ல் ேதான்\ம் எ9ரிகைள த3ர்க்க கவனம் ெகாள் ள[ம் .
எனி`ம் Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத %றப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2022 05:29:23
வைர\ல் 15 ஜîன் 2022 12:03:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
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இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (17 ேம 2022
09:32:39 வைர\ல் 27 ஜîன் 2022 05:40:12)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (23 ேம 2022 20:26:54
வைர\ல் 18 ஜîன் 2022 08:16:05)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2022
12:03:50 வைர\ல் 16 ஜîைல 2022 22:56:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
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உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (18 ஜîன் 2022
08:16:05 வைர\ல் 13 ஜîைல 2022 10:50:14)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (27 ஜîன் 2022
05:40:12 வைர\ல் 10 ஆகஸ் 2022 21:10:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (2 ஜîைல 2022 09:43:53
வைர\ல் 17 ஜîைல 2022 00:09:36)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
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தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (12 ஜîைல 2022
14:48:16 வைர\ல் 17 ஜனவ 2023 18:03:34)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் ெபா?ட். Uக நன்றான ஒ?
காலமாக க?த்9ல் ெகாள் ளலாம் . பலர் தங் கள் சம் பாத்9யத்9ைன ஒன்ைற3ட ேமலான வ;களில் ெப\வர்.
எவ் 3தமான 29யெதா? 9ட்டம் , ெதா;ல் அல் ல- 29ய காரியங் களில் எ.த்-க்ெகாண்டாnம் அஇக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ைய தரக்eBயதாகேவ இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேகா;ப்பண்ைண அல் ல- 3வசாயத்-ைரYல் சம் மந்தப்பட்டவராYன் தங் க]க்" இக்காலகட்டமான"#ப்பான நல் லெதா? காலம் ‐ ஏேனனில் தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட -ைரYல் லாபங் கைள ஈட்.xர் என உ\9
eறலாம் .
தங் களில் Fலர் இக்காலத்9ல் கட்.மானம் ெசய் த அல் ல- ேவ\ அைசயாெசாத்-க்கைள வாங் "வைத பற் #Oம்
ேலாFக்கலாம் .ெபா-வாக இக்காலகட்டமான- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்" நன்றானதாக[ம் மற் \ம்
அ`eலம் நிைறந்தெவான்றானதா"ம் .
ேவைலYன்#?ப்%ன் இப்ேபா- சநதர்பம் தங் கள் கத[கைள தட்.ம் ஒ^Yைன ேகட்கக்e.ம் . இப்ேபாபணவ?மானWள் ள உத்ேயாகத்9ன் அைழப்2 தங் கைள வந்தைடய வாய் ப்2ள் ள-. இயற் கனேவ உத்ேயாகம்
2ரிபவராYன் இக்காலத்9ல் உத்ேயாகத்9ல் ேமற் பத3, ஊ9ய உயர்[ அல் ல- ேவைலYடத்9ல் அ9காரம் வKக்"ம்
பத3Yைன எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் அ#வாற் றல் , 9றைம மற் \ம் Wயற் F ெசய் தல் மற் றவர்களால்
அ#ந்-க்ெகாள் ளப்ப்.ம் .
சjகரீ9யாக[ம் இக்காலம் Uக நன்றானதாகேவY?க்"ம் . சjகத்9ன் ஏணிப்பட்களில் தாங் கள்
ேமலேல#ஸ்ெசல் nம் வாய் ப்2ண்.. தங் க]க்" இல் லத்- பணிகள் 2ரிவ9ல் ஒத்தாைச ெசய் வதர்க்" பணிப்ெபண்
அல் ல- உத3யாளைர ெபா?ப்%ல் அமர்த்த வாய் ப்2க]ள் ளன. ேமnம் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாடல் அல் லதர்கத்9ல் தாங் கள் கல் ந்-க்ெகாண்டால் தாங் கள் ெவற் # ெபற வாய் ப்2ள் ள-. தங் கள் க?த்9ைன மற் றவர்கள்
ஏற் \க்ெகாள் ]ம் வண்ணம் எ.த்-ைறப்பைத என்\Uல் லாத அள3ல் எளிதாக்"xர்கள் .
ஆேராக்Kயம் Uக நன்றாக அைமOம் . -ள் ளிவ?ம் தங் கள் நைடYல் தங் கள் உற் சாகம் மற் \ம் ர்வத்9ைன
உண?xர்கள் . பைழய உபாைதகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ மைறந்-, தங் க]க்" சந்ேதாஷம் மற் \ம் Xகத்9ைன
இக்காலம் ெகா.த்த?]ம் .தங் கள் இல் லத்9ன் Eழ் நிைலயான- Xகம் எ`ம் ெசால் ^ன் அர்த்தமாக 9கbம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயாY?ப்பவர் அக்கைறOடன் இ?ந்- தாம் பத்9ய Xகத்9ைன என்\Uல் லா அள3ல் அன்2டன்
அ`ப3க்க ெசய் வர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%றந்தவர்க]ம் தங் கேளா. நன்றாய் நடந்-க்ெகாள் வர்.
உத[ம் Xபா[ம் ெகாண்டவராY?ப்பர்.
தங் கள் எ9ரிகள் ேதால் 3யைடவர். அ9ர்ஷ்டம் மற் \ம் பாக்Kயத்9ைன இக்காலத்9ல் அ?ளப்ெப\xர். Fல?க்"
ப்ரயாணம் ெசய் Oம் சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (13 ஜîைல 2022
10:50:14 வைர\ல் 7 ஆகஸ் 2022 05:20:31)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
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உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2022
22:56:58 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2022 07:23:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (17 ஜîைல 2022
00:09:36 வைர\ல் 1 ஆகஸ் 2022 03:44:47)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (1 ஆகஸ் 2022 03:44:47
வைர\ல் 21 ஆகஸ் 2022 02:04:48)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
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பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (7 ஆகஸ் 2022
05:20:31 வைர\ல் 31 ஆகஸ் 2022 16:18:31)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (10 ஆகஸ் 2022
21:10:32 வைர\ல் 16 அக்ட் 2022 06:36:09)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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07:23:09 வைர\ல் 17 ெசப் 2022 07:21:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (21 ஆகஸ்
2022 02:04:48 வைர\ல் 26 அக்ட் 2022 13:47:32)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (31 ஆகஸ் 2022
16:18:31 வைர\ல் 24 ெசப் 2022 21:03:17)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2022 07:21:50 வைர\ல் 17 அக்ட் 2022 19:22:33)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
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தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (24 ெசப்
2022 21:03:17 வைர\ல் 18 அக்ட் 2022 21:39:36)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (16 அக்ட் 2022
06:36:09 வைர\ல் 13 நவம் 2022 20:49:54)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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2022 19:22:33 வைர\ல் 16 நவம் 2022 19:15:03)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (18 அக்ட்
2022 21:39:36 வைர\ல் 11 நவம் 2022 20:09:20)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (26 அக்ட் 2022
13:47:32 வைர\ல் 13 நவம் 2022 21:19:43)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம்
20:09:20 வைர\ல் 5 Qசம் 2022 17:57:03)
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இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (13 நவம் 2022
20:49:54 வைர\ல் 13 மார் 2023 05:02:54)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (13 நவம் 2022 21:19:43
வைர\ல் 3 Qசம் 2022 06:47:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
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இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2022 19:15:03
வைர\ல் 16 Qசம் 2022 09:58:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (3 Qசம் 2022
06:47:23 வைர\ல் 28 Qசம் 2022 05:07:54)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (5 Qசம் 2022
17:57:03 வைர\ல் 29 Qசம் 2022 16:03:26)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2022
09:58:18 வைர\ல் 14 ஜனவ 2023 20:45:20)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
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அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (28 Qசம் 2022
05:07:54 வைர\ல் 30 Qசம் 2022 23:33:07)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (29 Qசம் 2022
16:03:26 வைர\ல் 22 ஜனவ 2023 15:54:04)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (30 Qசம் 2022
23:33:07 வைர\ல் 7 Uப் ர 2023 07:28:17)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
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உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2023
20:45:20 வைர\ல் 13 Uப் ர 2023 09:44:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (17 ஜனவ 2023
18:03:34 வைர\ல் 29 மார் 2025 21:44:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் தங் கள் ேகாபம் மற் \ம் "ழப்பம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமOம் . வாழ் 3ன் ேவ\ பாகங் கள்
மட்.மல் லாமல் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் கவனம் ெசnத்தல் மற் \ம் Wைறயாக ைகயா]தல்
ேவண்.ம் . பண3ரயம் வதைன த.க்க நடவBக்ைகக]ம் எ.க்கேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் 2ரிOம் ெதா;ல் அல் லஉத்ேயாகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கல் ர்வமற் \ இ?க்"ம் நிைலYைன உ?வாக்Kக்ெகாள் xர்கள் . Fலர்
தாம் 2ரிOம் பணி அல் ல- ெதா;ல் d- ெவ\ப்2க்ெகாள் வர். Fலர் தங் க்ள் ேமலாளர் அல் ல- உயர் அ9காரத்9ன்
Fனத்9ர்க்" ளாகலாம் . Fலர் ேவைலYடமாற் ற்த்9ைன எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்..
சjக ரீ9யாக இக்காலகட்டம் உகந்த காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . சjகத்9ல் தங் க]டன் உள் ள வ் ரேவற் 2
நிைலYைன பராமாரித்- அதைன தக்க ைவத்-ெகாள் ள Wயற் Fகள் எ.க்கேவண்.ம் . அவமானம்
3ைள3க்கக்eBய எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்க[ம் .
ஆேராக்யத்9ன்d- தங் கள் "3யம் ேதைவப்ப.ம் . மந்தம் மற் \ம் ேசாம் பல் நிைல, வYற் \க்ேகாளா\ ,
வாய் [த்ெதாந்தர[ மற் \ம் ேவ\ F#ய 3யா9கள் Fல?க்" ஏர்படக்e.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் U"ந்த ேவதைன, அச்சம் , மனரீ9யான "ழப்பம் மற் \ம் 3சாரம் Fல?க்"?வாகலாம் .
மற் \ம் அநியாயம் ெசய் யத்rண்.ம் ேயாசைன ேதான்றலாம் . இத்தைகய ேயாசைனகள் அவர்கைள பாவ ெசயல் கைள
ெசய் யத்rண்.3க்கலாம் . எ9ரிக]டன் வாக்"வாதங் களில் ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் . Fலர் தங் கள் நண்பர்கள் ,
மற் \ம் நலன்3?ம் 2வர்கைள %#ந்- ெசல் லக்eBய நிலைம ஏற் படலாம் .
இக்காலத்9ல் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் Uரட்டல் களான 3யா9 அல் ல- ேவ\ பத்தான காரணங் களால் தங் கள்
"ழந்ைதகள் மட்.ம் வாழ் க்ைகத்-ைணவர் பா9க்கப்படலாம் என்பதால் அவர்கள- ேராகயத்9ைன நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . Fலர் தங் கள் ".ம் ப நபர் ஒ?வைர இழந்- -க்கத்9ைன அ`ப3க்கக்e.ம் .
தங் கள் உற3னன் மற் \ம் அன்2க்"ரிய நபர்களிடம் சந்ேதாஷத்ைத "ைலக்"ம் நிைலகள் எவ் 3தத்9nம்
ஏற் படாமல் த3ர்த்-க்ெகாள் ள[ம் . மா\ேவடத்9ல் ேதான்\ம் எ9ரிகைள த3ர்க்க கவனம் ெகாள் ள[ம் .
எனி`ம் Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத %றப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (22 ஜனவ 2023
15:54:04 வைர\ல் 15 Uப் ர 2023 20:02:21)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
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இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (7 Uப் ர 2023 07:28:17
வைர\ல் 27 Uப் ர 2023 16:47:57)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2023
09:44:44 வைர\ல் 15 மார் 2023 06:34:22)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (15 Uப் ர 2023
20:02:21 வைர\ல் 12 மார் 2023 08:27:23)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
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உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (27 Uப் ர 2023
16:47:57 வைர\ல் 16 மார் 2023 10:48:08)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (12 மார் 2023
08:27:23 வைர\ல் 6 ஏப் ர 2023 10:59:11)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (13 மார் 2023
05:02:54 வைர\ல் 10 ேம 2023 13:49:01)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
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பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (15 மார் 2023
06:34:22 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2023 14:58:48)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (16 மார் 2023 10:48:08
வைர\ல் 31 மார் 2023 14:55:38)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (31 மார் 2023 14:55:38
வைர\ல் 7 ஜîன் 2023 19:49:04)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
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சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (6 ஏப் ர 2023 10:59:11
வைர\ல் 2 ேம 2023 13:49:25)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2023 14:58:48
வைர\ல் 15 ேம 2023 11:44:47)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (22 ஏப் ர 2023
05:14:20 வைர\ல் 1 ேம 2024 12:59:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இஉங் கள் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த பாகங் களில் ெதாந்தர3ைனேய ெதரியப்ப.த்9Kற-. ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
நண்பர்களிடம் நீ ங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் ேதைவயற் ற வாக்"வாதங் கள் jலம் தங் களின் எ9ரிகைள
அ9கப்ப.த்9க்ெகாள் xர்கள் . தங் களின் சானிடம் eட 3ேராதம் உ?வாக்க வாய் ப்2ள் ள-. என்\Uல் லாத அள3ல்
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ெதாந்தர[கள் 3ைள3ப்பவர்களாக இ?க்"ம் தங் கள் எ9ரிகளிடம் எச்சரிக்ைக மற் \ம் கவனத்-டன் இ?ங் கள் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யத்9ன் d- ேமnம் கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தங் களின் நிைல Uக உத்தமமானதாக
இ?ந்தாnம் , தாங் கள் அ9?ப்9Oடன் காணப்ப.xர்கள் ‐ அைம9யற் ற நிைலக்ேக ஏ-வாக காணப்ப.xர்கள் .
ஆேராக்யம் மற் \ம் 3யா9களின் 3ஷயத்9ல் தாமதத்ைத த3ர்க்க கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இக்காலகட்டத்9ல்
பணம் மற் \ம் ெபா?ப்2கைள இழக்க Xமாரான வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் உத்ேயாகத்9ல் ேமnம் அ9கமான
கவனம் ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் . 9?டர்கள் , உத்ேயாக இடத்9ல் = 3பத்-, அரசாங் கத்9ன் ேகாபத்9ற் க்" ளா"தல் ‐
இம் jண்ைறOம் கவனம் மற் \ம் எச்சரிக்ைகOடன் ைகயாளேவண்.ம் . உத்ேயாகத்9^?ந்தால் தங் களின்
எஜாமானர் மற் \ம் சக ஊ;யர்களிடம் நல் nற3ைன காப்பற் #க்ெகாள் ள[ம் . இல் ைலேயன் அவர்களின் தாரைவ
இழக்க ேநரிடலாம் . 29தாக எைதOம் ெதாடாங் க ேநரம் சரியாக இல் லாத காரணத்9னால் -ணிகரத்-டன்
ெதா.ங் "ம் எந்த 3த 29ய அைமப்%ைனOம் F#- காலம் தாமதப்ப.த்த[ம் . தங் கள் வழ் க்ைகத்-ைண
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள 2த்9சா^த்தனம் மற் \ம் கவனத்-டன் ைகயாளதல் ேவண்.ம் . அவர்க]டன்
எவ் 3தமான வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . மற் \ம் எவரிடWம் எவ் 3தமான வழக்"களி^?ந்-ம் 3லKேய
இ?க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (2 ேம 2023 13:49:25
வைர\ல் 30 ேம 2023 19:38:47)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (10 ேம 2023
13:49:01 வைர\ல் 1 ஜîைல 2023 02:16:47)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2023 11:44:47
வைர\ல் 15 ஜîன் 2023 18:16:10)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
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jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (30 ேம 2023
19:38:47 வைர\ல் 7 ஜîைல 2023 04:05:04)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (7 ஜîன் 2023 19:49:04
வைர\ல் 24 ஜîன் 2023 12:42:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2023
18:16:10 வைர\ல் 17 ஜîைல 2023 05:06:55)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
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ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (24 ஜîன் 2023 12:42:40
வைர\ல் 8 ஜîைல 2023 12:14:29)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (1 ஜîைல 2023
02:16:47 வைர\ல் 18 ஆகஸ் 2023 15:54:12)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (7 ஜîைல 2023
04:05:04 வைர\ல் 7 ஆகஸ் 2023 10:59:41)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
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இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (8 ஜîைல 2023
12:14:29 வைர\ல் 25 ஜîைல 2023 04:31:56)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (17 ஜîைல 2023
05:06:55 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2023 13:32:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (25 ஜîைல 2023
04:31:56 வைர\ல் 1 அக்ட் 2023 20:38:27)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (7 ஆகஸ் 2023
10:59:41 வைர\ல் 2 அக்ட் 2023 01:01:06)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2023
13:32:21 வைர\ல் 17 ெசப் 2023 13:30:43)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
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ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (18
ஆகஸ் 2023 15:54:12 வைர\ல் 3 அக்ட் 2023 17:58:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2023 13:30:43 வைர\ல் 18 அக்ட் 2023 01:29:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (1 அக்ட் 2023
20:38:27 வைர\ல் 19 அக்ட் 2023 01:16:46)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
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ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (2 அக்ட் 2023
01:01:06 வைர\ல் 3 நவம் 2023 05:13:19)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (3 அக்ட்
2023 17:58:24 வைர\ல் 16 நவம் 2023 10:46:35)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (18 அக்ட்
2023 01:29:39 வைர\ல் 17 நவம் 2023 01:18:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
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சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (19 அக்ட் 2023
01:16:46 வைர\ல் 6 நவம் 2023 16:25:23)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (3 நவம்
2023 05:13:19 வைர\ல் 30 நவம் 2023 01:04:20)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (6 நவம் 2023 16:25:23
வைர\ல் 27 நவம் 2023 05:53:22)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
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ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2023
10:46:35 வைர\ல் 28 Qசம் 2023 00:21:19)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ெசல் nம் பாைத ேமnம் Rழ் ேநாக்Kேய
இ?க்"ம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட Wயற் Fகள் சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் சரமங் கள் காண்pர்கள் . இக்காலத்9ல்
எவ் 3தமான 29ய Wயற் Fகளிnம் ஈ.படம^?த்தல் நன்\. தாங் கள் மற் றவரிடம் பணி2ரிபவராYன் தங் களேமலாளர், எஜமான் மற் \ம் அரX -ைரகேளா. எவ் 3தமான தர்க்கம் அல் ல- வாதம் அல் ல- க?த்- ேவ\பா.
ெகாள் ளாம் ல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் நிைலகள் மாற் றம் ெகாள் வைத
காண்pர்கள் .
எ9ரிகள் இக்காலத்9ல் ேமnம் ெதாந்தரவளிக்க வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்களிடம் கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் க]க்" ஈ.பாBல் லாத வ;களில் பணத்9ைன இழக்க வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் ெராக்கத்9ன் d- U"ந்த
கவனம் ெசnத்த[ம் . பணத்9ைன ெசல[ ெசய் ய ேவண்.ம் எ`ம் தங் கள் ைசYைன க்ட.
் ப்ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் .
இக்காலத்9ல் ப்ராயணம் ெசய் ய ேபா-மான அள3ல் சந்தர்பங் கள் மற் \ம் காரணங் கள் எbம் . தங் கள்
அன்ப்ற்க்"ரியவர்களிடU?ந்- 3லKY?க்"ம் நிைல எழலாம் . 9?மணமானவர்கள் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் எவேர`ம் இ?ப்%ன் இக்காலத்9ல் அவர்கைள 3ட். %#ந்இ?க்"ம் நிைல ஏற் படலாம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் கவனத்9ர்க்" உரியதாகேவ இ?க்"ம் . வாழ் 3ல் அைனத்3ஷயங் களிnம் தாங் கள் ஒளியற் \, ர்வமற் \ காணப்படலாம் . இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான Fல
ெதாந்தர[கள் மற் \ம் காய் ச்சலால் தாங் கள் அவ9ப்பட வாய் ப்2க]ண்.. eர்ைமயான Oதங் கள் , ெந?ப்2, 3ஷ
ஜந்-க்கள் மற் \ம் தங் கள் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான வBவானாnம் அதைன 3ட். rர 3லKேய
இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (17 நவம் 2023 01:18:40
வைர\ல் 16 Qசம் 2023 15:58:20)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
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தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (27 நவம் 2023
05:53:22 வைர\ல் 28 Qசம் 2023 11:04:14)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (29 நவம் 2023
02:25:32 வைர\ல் 30 ேம 2025 00:27:43)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இந்நிைல ெசல் வத்9ைன ெப\தல் மற் \ம் அைசயா ெசாத்-க்கைள வாங் "தைலOம் "#காட்.Kற-.
தங் களின் இலட்Fயத்9ைன நிைறேவற் #க்ெகாள் ள இ- நல் லெதா? காலம் . தாங் கள் அ9க Wத±. ேதைவப்ப.ம்
29ய 9ட்டம் ஒன்#ைன ரம் %க்கலாம் ‐ இத்9ட்டம் ேபாடப்பட்ட Wத±ட்Bற் க்" இைணயான அல் ல- அதைனOம் d#ய
ெதாைக லாபமாக ெப\ம் சாத்9யம் இ?ப்பதாக உண்ர்3?க்"ம் . பல?ம் ஒ? 3தமான 9qர் லாபத்9ைன
அைடயலாம் . இல் லத்9ல் , 9?மணம் "ம் வய9ல் "ழந்ைதகள் தங் க]க்" இ?ப்%ன், இக்காலகட்டத்9ல்
அவர்க]க்" ஏற் ற ெஜாBYைன கண்ட#ந்- 3வாகம் WBக்க யத்தம் வார்கள் . F#ய "ழந்ைதகள் இ?ப்%ன்,
அவர்க்ள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கண்காணிக்க[ம் ‐ ஏேனனில் இக்காலத்9ல் அவர்க]க்" உடல் வ^ மற் \ம்
3யா9களினால் அவ9ப்படலாம் .
சந்9ரனின் வளர்%ைற காலத்9ல் ண்Uக "? ஒ?வைர சந்9க்"ம் வாய் ப்2 தங் க]க்" Kட்டலாம் . இத்தைகய
சந்9ப்2களிள் தங் கைள த்யானம் ெசய் வதர்க்" rண்.தலாக இ?க்கக்e.ம் , ேமnம் தங் கள் இயற் க்ைக "ணம
ேமnம் ண்Uக உணர்ேவா. இ?க்கக்e.ம் . இக்காலம் தங் க]" நல் ல9ர்ஷ்டம் மற் \ம் அ#ய உண[ வைககைள
ெகாண்.வரலாம் .
எனி`ம் ேக-3ன் இைத நிைல ேதய் %ைறYனில் வரேநர்ந்தால் , தாங் கள் மன9ல் ஒளியற் \, ெதாந்தர[கள் நிைறந்த
மன-டன் காணப்படக்e.ம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள் 3வசாயத்9ன் d-ம் ர்வத்9ைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
தங் களின் ெசாந்த ".ம் பத்தாரி`டன் பைகைம வளரலாம் . 3யாபாரத்9ல் இக்காலத்9ல் நஷ்டங் கள் ஏற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (29 நவம் 2023 02:25:32
வைர\ல் 30 ேம 2025 00:27:43)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- -க்க
சம் பவங் கள் ஏற் ப.வைத ‐ "#ப்பாக தங் கள் "ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் "#த்-க்காட்.Kற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாம^?க்கலாம் . ேதைவயற் ற
ெபா?ட்கள் வாங் "வதன் காரணமாக பணம் ெசல[ ஏர்பட வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் பண இ?ப்%ைன Uக[ம்
கவனமாக காத்-க்ெகாள் ள[ம் .
தாங் கள் ெபற் ேறார் 3யா9கள் வயப்பட்ட வாய் ப்2ள் ளதால் , அவர்கள் ஆேராக்யம் கவைலKடமளிக்கலாம் . இக்கால் ம்
"2த்9ர ேதாஷ" காலமாக அைமவதால் தங் கள் "ழந்ைதகள் ெபா?ட். ‐ "#ப்பாக ண் "ழந்ைதகளின் 3ஷயங் களில்
தங் க]க்" மன அைம9Yன்ைமைய ஏற் ப.த்தலாம் . "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யக்"ைற[கைள உ.`க்"டன்
கவனித்-, ேதைவயான நடவBக்ைககைள எ.க்க[ம் . Fலர் தங் கள் "ழந்ைதகள் வ; தவ# நடப்பைத காண
ேநரிடலாம் . Fலரின் "ழந்ைதகள் ]க்" Uக[ம் அபாயமான உடல் ேக.கள் ஏற் படலாம் .
அ9கமான மனத்-யரம் மற் \ம் "ழப்பங் களினால் அவஸ்ைதப்பட ேநரிடலாம் . தங் கள் WBெவ.க்"ம் 9றன்
Fைதப்ப்டலாம் . அதனால் தாங் கள் தவறான WB[கைளெய.க்கக்e.ம் .
Fலர் அசாதாரணமான ேமல் மற் \ம் Rழ் நிைலகைள இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . இத்தைகய நிைலகளால்
எ9ர்பாராத தனலாபம் அைடயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம்
2023 01:04:20 வைர\ல் 25 Qசம் 2023 06:45:48)

ரிவ/ Uறப்

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

சந்

ரனி¸

ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (30 நவம்

onlinejyotish.com • 296

sample horoscope

ॐ

இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2023
15:58:20 வைர\ல் 15 ஜனவ 2024 02:43:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (25 Qசம் 2023 06:45:48
வைர\ல் 18 ஜனவ 2024 20:56:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (28 Qசம் 2023
00:21:19 வைர\ல் 5 Uப் ர 2024 21:42:54)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- இழப்2கைளத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-. தங் கள் பண இ?ப்%ைன நன்" கண்காணித்- 3ைல உயர்ந்த
ெபா?ட்களிைன பா-காப்2டன் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் கள3னால் தங் க]க்"
ஓரள[ ெபா?ள் நஷ்டம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9nம் இக்காலகட்டத்9ல் ஏற் படக்eBய ெவவ் ேவ\ அ`eலமற் ற நிகழ் [களினால்
கர.Wரடான பாைதையேய அ`ப3க்க ேநரி.ம் . தர்க்கம் மற் \ம் வாதங் கைள rர 3லக்Kைவக்க[ம் . தாங் கள்
e\ம் ெசாற் கைள மற் றவர்களிடம் e\Wன் கவனத்-டன் ேயாசைன ெசய் - eறேவண்.ம் .
தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;ல் U"ந்த ழமான நிைலYல் காணப்படலாம் . கவனம் தவ#ன் Fலர் தாங் கள்
தற் ேபா- வKக்"ம் பத3Yைன இழக்கேநரிடலாம் . பைழய எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனம் ேதைவ. 29ய எ9ரிகைள
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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உ?வாக்கUn?க்க[ம் . இக்காலத்9ல் எ9ர்மைற உணர்வான ெபாராைமைய தாங் கள் ம் ற்றவர்கள் d- ெகாள் ள
ேநரிடலாம் . அரசாங் கம் அல் ல- நாட்Bன் ேகாபத்9ற் க்" ளாகாமல் இ?க்க கவனமாக வாழ் க்ைக நடத்த ேவண்.ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் =யவர்கள் Fல?டன் தாங் கள் நட்2க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
அன்2க்"ைடவர்களிடம் சண்ைட மற் \ம் சச்சர[களில் ஈ.படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (28 Qசம் 2023 11:04:14
வைர\ல் 7 ஜனவ 2024 21:10:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (7 ஜனவ 2024
21:10:52 வைர\ல் 1 Uப் ர 2024 14:22:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (15 ஜனவ 2024
02:43:32 வைர\ல் 13 Uப் ர 2024 15:43:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
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அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (18 ஜனவ 2024
20:56:52 வைர\ல் 12 Uப் ர 2024 04:52:43)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (1 Uப் ர 2024 14:22:40
வைர\ல் 20 Uப் ர 2024 06:01:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (5 Uப் ர 2024
21:42:54 வைர\ல் 15 மார் 2024 18:08:20)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- ந்ல்லெதா? காலத்9ைன ெகாண.வ?ம் . பணவர[ 3ஷயங் க]க்" ப்ரத்ேயகமாக நல் லெதா?
காலமா"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் 3ைல உயர்ந்த ரபணங் கைள தாங் கள் வாங் Kக்ெகாள் ]ம் காலமா"ம் .
உத்ேயாகம் ”ரான பாைதைய காண ேவண்.ம் . Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த 3ஷயங் களில் தங் க]க்" ெவற் # Kட்ட
ேவண்.ம் . தங் கள் 29ய Wயற் Fக]ம் ெவற் # காfம் . தாங் கள் உத்ேயாகத்9^?ந்தால் ேமnம் அ9காரம் மற் \ம்
ெகளரவUக்க நிைலக்" ேமற் பத3 மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் கள் ெவற் #கள் தன்னம் %க்ைக தைன உயர்த்-ம் .
இதனால் மன ைதரியம் ேமnம் வnவைடOம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . ெராக்யம் மற் \ம் 9டம் ெகாண். ெஜா^ப்pர்கள் . தங் கள் ர்வம் ேமலான நிைலYல்
இ?க்கம் . கடந்த காலத்9ல் எbந்த "ழப்பம் மற் \ம் ஏற் பட்ட தைடகளி^?ந்- 3.ப.xர்கள் . இக்காலத்9ல்
அkர்வமான சைமயற் கைலYனால் உ?வான உண3ைன ரFப்pர்கள் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBக்கப்ப.வார்கள் . ேமnம் தங் கள் மனேதா. தாங் கள் அைம9 காண்pர்கள் .
நிைனத்த WB[கள் இக்காலகட்டத்9ல் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் என்பதால் எவ் 3தமான அயல் நாட்.
ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (12 Uப் ர 2024
04:52:43 வைர\ல் 7 மார் 2024 10:46:49)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
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சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2024
15:43:40 வைர\ல் 14 மார் 2024 12:36:08)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (20 Uப் ர 2024
06:01:28 வைர\ல் 7 மார் 2024 09:35:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (7 மார் 2024 09:35:31
வைர\ல் 26 மார் 2024 03:01:05)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
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மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (7 மார் 2024
10:46:49 வைர\ல் 31 மார் 2024 16:46:04)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2024
12:36:08 வைர\ல் 13 ஏப் ர 2024 21:04:13)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (15 மார் 2024
18:08:20 வைர\ல் 23 ஏப் ர 2024 08:38:26)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைலயால் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் Fல ப"9கள் கBனமாக காலத்9ர்க்" உட்பேட இ?க்"ம் . பல?க்"ம் பைழய
எ9ரிகைள ைகயா]வ9ல் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் காலமாகலாம் . 29ய எ9ரிகைளOம் தாங் கள் சந்9க்க
ேநரிடலாம் . இவர்கள் தங் கள் ெசாந்தச்Xற் #^?ந்-ம் அல் ல- ".ம் பத்9னராக eட இ?க்கலாம் . Fலர்
=யவர்க]டன் சகவாசத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாண்., Fல காலம் க;த்- இப்ேபற் பட்ட சகவாசத்9னால் ெதாந்தர[கைள
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தங் கள் நடத்ைதயான- ெகா.ரமானதாக மாற வாய் ப்2ள் ளதனால் , அதன் d- ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் அவFயம் .
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எனி`ம் Fலர் தங் கள் எ9ரிக]டன் ஏேதா ஒ? WB3க்" வரலாம் .
காய் ச்சல் மற் \ம் மார்2ப்ப"9Yல் XகUன்ைம ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம்
ெசnத்தேவண்.ம் . Fலர் இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான 3யா9களால் அவஸ்த்ைத பட ேநரிடலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தத்-டன் காணப்ப.xர். ழ் ந்த -க்கத்9ன் %BYல் Rழ் இ?ப்pர்.
உற[Wைர 3ஷயங் களிள் U"ந்த கவனத்9ைன ேகா\ம் சமயமாகேவ இக்காலம் அைமயலாம் . ேமnம் -க்கம் வந்ேசராம^?க்க தாங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. சமாதானமாக ெசல் ல ேவண்.ம் . சjகத்9ல்
தங் க]க்K?க்"ம் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன கண்Bப்பாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
நிலம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் சம் மந்தமான எவ் 3த 3ஷயமாY`ம் ப்ரத்ேயகமாக இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்த்-3ட[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (26 மார் 2024 03:01:05
வைர\ல் 9 ஏப் ர 2024 21:38:36)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (31 மார் 2024
16:46:04 வைர\ல் 24 ஏப் ர 2024 23:58:39)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (9 ஏப் ர 2024 21:38:36
வைர\ல் 10 ேம 2024 18:51:22)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
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"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (13 ஏப் ர 2024 21:04:13
வைர\ல் 14 ேம 2024 17:53:30)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (23 ஏப் ர 2024
08:38:26 வைர\ல் 1 ஜîன் 2024 15:36:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (24 ஏப் ர 2024
23:58:39 வைர\ல் 19 ேம 2024 08:43:00)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
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எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (1 ேம 2024 12:59:49
வைர\ல் 14 ேம 2025 22:36:11)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்இதனால்
தங் கள் வாழ் க்ைகYல் நல் ல ேநரம் ெகாண்.வரப்ப.Kற-. இக்காலத்9ல் நீ ங் கள் ஷரீரம் மற் \ம் ெபா?ட்களால் Xக
அ`பவங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் . அkர்வமான உண[வைககைள ?Fப்ப-ம் , ெசல் வத்9ைன அைடயப்ெப\வ-ம் ,
ஓய் [ ேநரத்9ைன உபசரிப்2 ெசய் யப்பட். க;ப்ப-ம் , மற் \ம் ேமல9காரிகளால் ெகளர3க்கப்ப.வைதOம்
இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjக வாழ் க்ைகYல் நல் லெதா? ேநரத்ைத நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . ேமன்ைமயான நிைலYல் உள் ள மனிதர்கைள
நீ ங் கள் சந்9த்- நட்2 ெகாள் ]தைல எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 2த்9சா^த்தனம் கலந்த ேபXம் 9றன் மற் \ம்
ேமன்ைமயான ஸ்தானத்தால் மற் றவர்களின் Kயா9 ெபற் \?ப்pர்கள் . இக்காலகட்டம் தங் கைள ெவளிப்2ரங் களில்
அ`eலமான ெசயல் கைள 2ரிய ைவக்"ம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . தங் களின் ழ் ந்த அ#[ள் ள "ணம் மற் \ம் உடல் கம் pரம் இக்காலகட்டத்9ல்
மற் றவர்களின் கவனத்9ற் " உட்ப.ம் ேநரமாக் அைமOம் .தங் களின் 3?ப்பம் நிைறேவ\வைதOம் , நல் ல
ெசளகரியUக்க இல் லத்ைதOம் தாங் கள் அ`ப3க்கக்e.ம் . தனி நபர்கள் 3வாகம் ெசய் ய WBெவ.க்கலாம் .
9?மாணமானவர்கள் ".ம் பத்9ல் ேமnம் ஒ? எண்ணிக்ைகைய eட்.வ- பற் # Fந்9க்கலாம் . 3வாகமானவர்கள்
இக்காலகட்டத்9ல் பரஸ்பர உற[களில் ேமலான னந்தத்ைத அைடயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (10 ேம 2024 18:51:22
வைர\ல் 31 ேம 2024 12:14:18)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (14 ேம 2024 17:53:30
வைர\ல் 15 ஜîன் 2024 00:27:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
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jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (19 ேம 2024 08:43:00
வைர\ல் 12 ஜîன் 2024 18:29:26)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (31 ேம 2024 12:14:18
வைர\ல் 14 ஜîன் 2024 23:05:16)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (1 ஜîன் 2024
15:36:52 வைர\ல் 12 ஜîைல 2024 18:58:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
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ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (12 ஜîன் 2024
18:29:26 வைர\ல் 7 ஜîைல 2024 04:31:19)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (14 ஜîன் 2024 23:05:16
வைர\ல் 29 ஜîன் 2024 12:25:00)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2024
00:27:09 வைர\ல் 16 ஜîைல 2024 11:18:46)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
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கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (29 ஜîன் 2024
12:25:00 வைர\ல் 19 ஜîைல 2024 20:41:07)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (7 ஜîைல 2024
04:31:19 வைர\ல் 31 ஜîைல 2024 14:33:27)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
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ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (12 ஜîைல 2024
18:58:39 வைர\ல் 26 ஆகஸ் 2024 15:25:11)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2024
11:18:46 வைர\ல் 16 ஆகஸ் 2024 19:44:10)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (19 ஜîைல 2024
20:41:07 வைர\ல் 22 ஆகஸ் 2024 06:38:33)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
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இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (31 ஜîைல 2024
14:33:27 வைர\ல் 25 ஆகஸ் 2024 01:16:27)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஆகஸ் 2024
19:44:10 வைர\ல் 16 ெசப் 2024 19:42:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (22 ஆகஸ் 2024
06:38:33 வைர\ல் 4 ெசப் 2024 11:34:51)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
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இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (25
ஆகஸ் 2024 01:16:27 வைர\ல் 18 ெசப் 2024 13:57:09)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (26 ஆகஸ் 2024
15:25:11 வைர\ல் 20 அக்ட் 2024 14:22:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (4 ெசப் 2024 11:34:51
வைர\ல் 23 ெசப் 2024 10:10:47)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
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உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (16 ெசப்
2024 19:42:44 வைர\ல் 17 அக்ட் 2024 07:42:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (18 ெசப்
2024 13:57:09 வைர\ல் 13 அக்ட் 2024 06:00:37)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (23 ெசப் 2024
10:10:47 வைர\ல் 10 அக்ட் 2024 11:20:00)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
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ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (10 அக்ட் 2024
11:20:00 வைர\ல் 29 அக்ட் 2024 22:38:24)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (13 அக்ட் 2024
06:00:37 வைர\ல் 7 நவம் 2024 03:31:38)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2024 07:42:24 வைர\ல் 16 நவம் 2024 07:31:47)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
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நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (20 அக்ட் 2024
14:22:16 வைர\ல் 21 ஜனவ 2025 10:05:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (29 அக்ட் 2024 22:38:24
வைர\ல் 4 ஜனவ 2025 12:04:46)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (7 நவம் 2024
03:31:38 வைர\ல் 2 Qசம் 2024 11:57:13)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2024 07:31:47
வைர\ல் 15 Qசம் 2024 22:10:57)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (2 Qசம் 2024
11:57:13 வைர\ல் 28 Qசம் 2024 23:40:31)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (15 Qசம் 2024
22:10:57 வைர\ல் 14 ஜனவ 2025 08:55:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (28 Qசம் 2024
23:40:31 வைர\ல் 28 ஜனவ 2025 07:02:40)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (4 ஜனவ 2025
12:04:46 வைர\ல் 24 ஜனவ 2025 17:40:07)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2025
08:55:28 வைர\ல் 12 Uப் ர 2025 21:55:59)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
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என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (21 ஜனவ 2025
10:05:06 வைர\ல் 3 ஏப் ர 2025 01:28:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (24 ஜனவ 2025
17:40:07 வைர\ல் 11 Uப் ர 2025 12:54:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (28 ஜனவ 2025
07:02:40 வைர\ல் 31 ேம 2025 11:33:45)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
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உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (11 Uப் ர 2025
12:54:23 வைர\ல் 27 Uப் ர 2025 23:43:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (12 Uப் ர 2025
21:55:59 வைர\ல் 14 மார் 2025 18:50:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (27 Uப் ர 2025 23:43:37
வைர\ல் 7 ேம 2025 04:07:34)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
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இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2025
18:50:27 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2025 03:21:12)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (29 மார் 2025 21:44:37
வைர\ல் 3 ஜîன் 2027 05:27:26)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதங் க]க்" ழ் ந்த -க்கத்9ைன ெகாண்.வ?Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் , தாங் கள் ெசாந்த உற3னர்க]ட`ம்
மற் றவர்க]ட`ம் =3ரமான வாதம் மற் \ம் சன்ைடY.xர்கள் . ேமnம் 2த்9க்ெகட். Fல காரியங் கைள ெசய் xர்.
Fலர் தங் கள் ".ம் பத்9ன் உ\ப்%னர்கேளா. வழக்"களில் சம் மந்தம் ெகாள் xர்கள் . எ9ர்பால?டன் ஒற் \மOடன்
ெசயல் ப.வ- Fல?க்" WBயாதெவான்றாகலாம் . தங் கள் நடத்ைதYல் அஜாகரத்ைத மற் \ம் ேயாசைனயற் \
ெசயல் ப.தைல த3ர்க்காம^?ந்தால் , சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்9ைன இழந்-3.ம் நிைல
ஏற் படலாம் .
ெராக்கத்9ைன இக்காலத்9ல் Uக[ம் கவ`த்-டன் ைகயாள ேவண்Bவ?ம் .உத்9ேயாகத்9nம் சரியான
ைகயா]தல் WைறYைன கைடப்%Bக்க ேவண்.ம் . ெசாந்தத்ெதா;ல் 2ரிபவர்கள் இக்காலத்9ல் நஷ்டங் கைள
த3ர்க்க Uக கவனத்-டன் இ?ந்- 29ய Wயற் Fகைள எதைனOம் ெசயல் ப.த்தாமல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . தாங் கள்
பங் " சந்ைதYல் ஈ.பா. ெகாண்டவராகY?ந்தால் , தற் ேபா- நில[ம் Eழ் நிைலேயா. அ9?ப்9யைடயலாம் .
தாங் கள் நிைனத்த WB[கள் Kைடக்காெதன்பதால் , இக்காலத்9ல் எைதOம் 29தாக ெதா.ங் கலாகா-.
"ழந்ைதகள் , வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- த"ந்த கவனத்9ைன இக்காலத்9ல்
ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் "ழந்ைதக்" ஏற் ப.ம் எவ் 3தமான ஆேராக்ய ேகாளாறாகY?ந்தாnம் அைத
அலட்Fயப்ப.த்த்க்eடா-. இ- ேபான்ற ேகாளா\கள் காலம் க;ந்தால் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் வைகYல்
மா#3டக்க்e.ம் . தங் கள் வாழ் ைகத்-ைணYன் ஆேராக்யக்ேக.கைள கவனிக்காம^?ந்தால் அவர்கள் உடல் நிைல
சரிYல் லாமல் ேபாகலாம் . உங் க]ள் பல?ம் இக்காலகட்டத்9ல் மனரீ9யான ழ் ந்த ேவதைனOட`ம் நிைல
த.மாற் றத்-ட`ம் காணப்ப.xர்கள் .
9?மணமாKY?ந்தால் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் d- ெவ\ப்2 உண்டாகலாம் .
இல் லத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் Xகமான நிைலYைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் ேதைவப்ப.ம் .
மாணவர்கள் தங் கள் பாடபBப்%ன் d- ர்வUழக்க வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (3 ஏப் ர 2025
01:28:16 வைர\ல் 7 ஜîன் 2025 02:11:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 318

sample horoscope

ॐ

சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2025 03:21:12
வைர\ல் 15 ேம 2025 00:11:48)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (7 ேம 2025 04:07:34
வைர\ல் 23 ேம 2025 13:01:43)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (14 ேம 2025
22:36:11 வைர\ல் 18 அக்ட் 2025 19:49:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இத்தைகய அைமப்2 ஏமாற் ற்த்ைதேய அ9கமாக ெகாண்.வ?ம் . தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- ெவ"வான கவனம்
இக்காலகட்டத்9ல் ேதைவ. ஏேனனில் இப்ெபாb- தாங் கள் பல 3யா9களால் அவ9ப்படலாம் . இைவகள் தங் கள்
உYைரக்க்eட அச்X?த்தலாம் . ேமnம் நீ ங் கள் பல§னம் மற் \ம் ப்ரகரிUன்ைமயாய் இ?ப்பைத உணரலாம் .
எ.த்த காரியங் கைள ெவற் #கரமாக WBத்-க்ெகா.க்க U"ந்த Wயற் Fகள் ேதைவப்ப.ம் . ேதைவYல் லாத
வாதங் கைள த3ர்த்-, ெசய் -ெகாண்B?க்"ம் கடைமYல் கவனம் ெசnத்9 ஒ? நிைலப்ப.த்த[ம் . தாங் கள்
ெகளரவம் மற் \ம் வKக்"ம் பத3ைய நன்றாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் இைவ
இரண்ைடOம் அவமானத்-க்"ட்பட்ட%ன் இழக்"ம் காலமாக[ம் இ?க்"ெமன ெதரிKற-. தாங் கள் அரசாங் கத்9ன்
ேகாபத்9க்"ம் ளாகலாம் , வழக்"களில் சம் பந்தப்படலாம் , ேமnம் FைறYnம் அைடக்கப்படலாம் . தாங் கள்
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பண்ம் சம் மநதமான 3ஷயங் களில் கண்fம் க?த்தமாய் இ?த்தல் அவFயம் . 9?டர்களின் பக்கம் கவனம்
ேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ெசல[கைள த3ர்க்க[ம் .
ப்ரயாணம் ேமற் ெகாள் ள 9ட்டUட்B?ந்தால் , அைத இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்ப்ப- நல் லெதா? ேயாசைனயா"ம் .
ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ப்ராயாணமான- -ன்பம் த?வதானதாக மற் \Uன்# எ9ர்பார்த்த
WB[க]ம் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .
தங் கள் ".மபத்9னர், மற் \ம் நண்பர்கள் களிடம் வாக்"வாதம் ெசய் யா9?க்கேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய
வாதமான- 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கக்e.ம் . ேமnம் தங் கள் மனப்ேபாக்கான- இக்காலகட்டத்9ல்
ேகாபjட்.வதாக[ம் , க?ைணயற் றதாக[ம் , மற் \ம் jர்கத்தனமானதாக[ம் இ?க்க வாய் ப்2ள் ள-. இக்காலத்9ல்
தாங் கள் அைம9க்ககாப்ப- அவFயம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2025 00:11:48
வைர\ல் 15 ஜîன் 2025 06:44:12)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (23 ேம 2025 13:01:43
வைர\ல் 6 ஜîன் 2025 09:26:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (30 ேம 2025 00:27:43
வைர\ல் 25 நவம் 2026 17:46:18)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார். இந்நிைல
சந்9ரனின் ேதய் மற் \ம் வள் ர்%ைற நிைலYைன தங் க]க்" கலைவப்ேபான்ற கலந்த WB[கேள ஏற் பட
வாய் ப்2ள் ள-. வளர்%ைற காலத்9ல் மற் ற3தங் களில் ப#க்ெகா.த்த மக்களின் ரீ9யாக தங் க]க்" பணவர[
உண்டா"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரயல் Wன்ேனற் றம் கண்பைத இக்கால் த்9ல் ஏற் ப.ம் . தனலாபமான- ேமnம்
வந்- ேச?ம் .
எனி`ம் ேதய் %ைறக்காலத்9ல் தவறான சகவாசத்9னால் பல?ம் பணம் மற் \ம் ெபா?ள் ெசல் வத்9ைன இழக்"ம்
நிைல ஏற் படலாம் . 3யாபாரத்9ல் ஏற் பட்ட நஷ்டம் அல் ல- தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYல் Wன்ேனற் றம்
ஏற் படாததால் தாங் கள் மன ேவதைனYனால் அவ9ப்படலாம் . ெபா-வாக ேக-3ன் இந்நிைல எ9ரிகளின்
எண்ணிக்ைக உயர்வைடவைதOம் , ெபற் ேறாரின் ேராகயம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . தாங் கள் வFக்"ம் இடத்9ல்
ஏேத`ம் ஒ? 3ழா நைடெபறலாம் . இக்காலத்9ல் Wக்யத்வம் மற் \ம் ெசல் வாக்"டன் eBய நபர்களின் நட்2
தங் க]க்" Kைடக்கலாம் ‐ இவர்களால் தங் கள் லாபமைடயலாம் . தங் க்ளில் Fலர் பணி2ரிOம் -ைரYல் லாபத்9ல்
9qர் ஏற் றத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ெதா;ல் நிைலYல் ஏற் ற்த்9ைன காண்pர்கள் என எ9ர்பார்க்கலாம் ‐
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 320

sample horoscope

ॐ

இத்தைகய நிைல தங் க]க்" ேமnம் ெபா?ப்2 மற் \ம் ம9ப்%ைன ெகாண். வந்- ேசர்க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (30 ேம 2025 00:27:43
வைர\ல் 25 நவம் 2026 17:46:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
நிைல தாங் கள் ெதாந்தர[ நிைறந்த காலத்ைத கடந்- ெசல் வைதேய காfம் . இக்காலத்9ல் தங் கள்
அைசயாெசாத்-க்கைள இழக்கலாம் என்பதால் இத்தைகய ெசாத்-க்கள் ெபா?ட். Uக[ம் எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க
ேவண்Bய காலமாகேவ இப்ேபா- அைமயப்ெபறலாம் . தாங் கள் இல் லத்9ைனOம் மாற் \ம் Eழ் நிைலேயற் பட
வாய் ப்2க]ள் ளன. இக்காலத்9ல் ெசல் வம் சம் பத்தப்பட்ட எவ் 3த வழக்KைனOம் த3ர்ப்ப- நன்\.
இகாலத்9ல் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யமான- கவனிக்கப்படேவண்Bய
ஓண்றாகேவY?க்"ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யத்9ைன நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தம் மற் \ம் அைனத்- 3ஷயங் கள் d-ம் ர்வமற் ற
நிைலYைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் தாயா?க்" உடல் வ^ மற் \ம் மனக்Kளர்ச்F ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ,
தாங் கள் தாYன் உடல் நிைலYனால் க்வைலக்ெகாள் ள ேநரிடலாம் . ேமnம் ெசாந்தத்9ல் ஒ?வைரேயா அல் லநன்ப்ைரேயா இழந்த காரணத்தால் , தாங் கள் -யரமைடயலாம் .
சட்டத்9ைன d#ய ெசயல் கைள ெசய் ய ர்வம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் எ9ர்மைறயான Fந்தைனகள்
Fந்9ப்பைத 3லக்"தல் நன்\.
ப்ராயணம் ேமற் ெகாள் வைத இக்காலத்9ல் த3ர்த்தல் Uக நன்\. எப்ேபற் பட்ட ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் அைவகள்
3பத்-க்கைள உண்டாக்கக்e.ம் . இத்தைகய 3பத்9ல் உயர்ந்த ம9ப்2ைடய ெபா?ட்கள் அல் ல- வாகனத்9ைன
தாங் கள் இழக்கலாம் .
இல் லத்9ல் அைம9காத்- நிம் ம9யான வாழ் 3ைன அ`ப3க்க, தாங் கள் ேமnம் அ9க Wயற் Fகைள
எ.த்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் .
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3ல் ேமnம் ெதாந்த?[கைள ஏற் ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கள் d- U"ந்த கவனம்
ேதைவப்படலாம் எனி`ம் எ9ரிகேளா. ஏேதா Fல உடன்பா.கள் ஏற் ப.வைதOம் தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (31 ேம 2025 11:33:45
வைர\ல் 29 ஜîன் 2025 14:09:50)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (6 ஜîன் 2025 09:26:40
வைர\ல் 22 ஜîன் 2025 21:29:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
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இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (7 ஜîன் 2025
02:11:58 வைர\ல் 28 ஜîைல 2025 19:59:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2025
06:44:12 வைர\ல் 16 ஜîைல 2025 17:32:08)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (22 ஜîன் 2025
21:29:40 வைர\ல் 30 ஆகஸ் 2025 16:45:05)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
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ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (29 ஜîன் 2025
14:09:50 வைர\ல் 26 ஜîைல 2025 08:56:40)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2025
17:32:08 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2025 01:52:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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08:56:40 வைர\ல் 21 ஆகஸ் 2025 01:19:33)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (28
ஜîைல 2025 19:59:31 வைர\ல் 13 ெசப் 2025 21:22:53)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2025
01:52:39 வைர\ல் 17 ெசப் 2025 01:47:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (21 ஆகஸ் 2025
01:19:33 வைர\ல் 15 ெசப் 2025 00:17:11)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
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29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (30 ஆகஸ் 2025
16:45:05 வைர\ல் 15 ெசப் 2025 11:07:20)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (13 ெசப்
2025 21:22:53 வைர\ல் 27 அக்ட் 2025 15:42:36)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
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இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (15 ெசப் 2025
00:17:11 வைர\ல் 9 அக்ட் 2025 10:49:04)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (15 ெசப் 2025
11:07:20 வைர\ல் 3 அக்ட் 2025 03:43:39)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2025 01:47:21 வைர\ல் 17 அக்ட் 2025 13:46:01)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
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தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (3 அக்ட் 2025
03:43:39 வைர\ல் 24 அக்ட் 2025 12:34:16)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (9 அக்ட்
2025 10:49:04 வைர\ல் 2 நவம் 2025 13:15:34)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2025 13:46:01 வைர\ல் 16 நவம் 2025 13:37:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
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தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (18 அக்ட் 2025
19:49:02 வைர\ல் 5 Qசம் 2025 17:25:17)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்த அைமப்2 தங் க]க்" ெபா?ள் ெசல் வம் மற் \ம் தனலாபத்ைத வந்-ேச?வைதக் காட்.Kற-. தாங் கள் வணிகம்
மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் லாபங் கைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் 9காரம் வKக்"ம் பத3
மற் \ம் தாங் கள் எ.க்"ம் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #Yைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ேமலாளர்களிடU?ந்தர[ மற் \ம் சnைக Kைடக்கலாம் . Fரியர்கள் , zல் ெவளிY.ேபார், ேபராFயர்கள் மற் \ம் 2த்தக்த் ைறYல்
சம் மந்தப்ப.ம் மக்க]க்" இக்காலகட்டம் நல் லெதா? காலமா"ம் .
சjகரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் நலலெதா? காலமாக தங் க]க்" அைமOம் ‐ தாங் கள் ெகளர3க்கப்படலாம் ,
அதேனா. தங் கள் நிைல ேமேலாங் K நக?ம் . மதசம் மந்தமான ர்வம் இக்காலத்9ல் இ-வைர தங் களிடம் காணாத
அள3ல் காணப்ப.ம் . இயன்ற அள[ தாங் கள் மத சம் மந்தமான 9?3ழாக்களில் கலந்-க்ெகாள் xர்கள் . தாங் கள்
-ர3களின் நட்ைப நா.xர்கள் . 2ண்ணிய காரியங் க]க்" ெசல[ ெசய் xர்கள் .
பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் . சாத்9யமான அனித்- -ைறகளிnம் தங் க]க்" பணமாக லாபங் கள் வந்- ேச?ம் என
எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் நஞ் ைச நிலம் அல் ல- ேவ? அைசயா ெசாத்-க்கைள வாங் "வைத
பற் # ேலாFப்pர்கள் .
தனிநபரானவர்கள் இக்காலத்9ல் தங் க]ேகற் ற் ேஜாBைய 3வாகம் ெசய் வ- பற் # ேலாFக்கலாம் .
மழைலச்ெசல் வம் ேவண்.ேவார் இக்காலகட்டத்9ல் ேதைவயான Wயற் Fகைள எ.க்கக்e.ம் . உங் களில்
அ9கமானவர்கள் அ?Xைவ உண[ உண்fதல் மற் \ம் ஷரீர Xகங் கைள அ`ப3ப்%ைன Wbமனத்-டன்
ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யம் நன்றாகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . rரப்ப்ரயாணம் ேமற் ெகாள் வ- பற் #Oம் ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (24 அக்ட் 2025 12:34:16
வைர\ல் 23 நவம் 2025 20:10:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம்
15:42:36 வைர\ல் 7 Qசம் 2025 20:17:31)

ரிவ/ Uறப்
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இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ெசல் nம் பாைத ேமnம் Rழ் ேநாக்Kேய
இ?க்"ம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட Wயற் Fகள் சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் சரமங் கள் காண்pர்கள் . இக்காலத்9ல்
எவ் 3தமான 29ய Wயற் Fகளிnம் ஈ.படம^?த்தல் நன்\. தாங் கள் மற் றவரிடம் பணி2ரிபவராYன் தங் களேமலாளர், எஜமான் மற் \ம் அரX -ைரகேளா. எவ் 3தமான தர்க்கம் அல் ல- வாதம் அல் ல- க?த்- ேவ\பா.
ெகாள் ளாம் ல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் நிைலகள் மாற் றம் ெகாள் வைத
காண்pர்கள் .
எ9ரிகள் இக்காலத்9ல் ேமnம் ெதாந்தரவளிக்க வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்களிடம் கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் க]க்" ஈ.பாBல் லாத வ;களில் பணத்9ைன இழக்க வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் ெராக்கத்9ன் d- U"ந்த
கவனம் ெசnத்த[ம் . பணத்9ைன ெசல[ ெசய் ய ேவண்.ம் எ`ம் தங் கள் ைசYைன க்ட.
் ப்ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் .
இக்காலத்9ல் ப்ராயணம் ெசய் ய ேபா-மான அள3ல் சந்தர்பங் கள் மற் \ம் காரணங் கள் எbம் . தங் கள்
அன்ப்ற்க்"ரியவர்களிடU?ந்- 3லKY?க்"ம் நிைல எழலாம் . 9?மணமானவர்கள் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் எவேர`ம் இ?ப்%ன் இக்காலத்9ல் அவர்கைள 3ட். %#ந்இ?க்"ம் நிைல ஏற் படலாம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் கவனத்9ர்க்" உரியதாகேவ இ?க்"ம் . வாழ் 3ல் அைனத்3ஷயங் களிnம் தாங் கள் ஒளியற் \, ர்வமற் \ காணப்படலாம் . இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான Fல
ெதாந்தர[கள் மற் \ம் காய் ச்சலால் தாங் கள் அவ9ப்பட வாய் ப்2க]ண்.. eர்ைமயான Oதங் கள் , ெந?ப்2, 3ஷ
ஜந்-க்கள் மற் \ம் தங் கள் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான வBவானாnம் அதைன 3ட். rர 3லKேய
இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (2 நவம்
2025 13:15:34 வைர\ல் 26 நவம் 2025 11:21:59)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2025 13:37:21
வைர\ல் 16 Qசம் 2025 04:19:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம்
20:10:50 வைர\ல் 6 Qசம் 2025 20:41:52)
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இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (26 நவம் 2025
11:21:59 வைர\ல் 20 Qசம் 2025 07:45:14)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (5 Qசம் 2025
17:25:17 வைர\ல் 2 ஜîன் 2026 01:49:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இத்தைகய அைமப்2 ஏமாற் ற்த்ைதேய அ9கமாக ெகாண்.வ?ம் . தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- ெவ"வான கவனம்
இக்காலகட்டத்9ல் ேதைவ. ஏேனனில் இப்ெபாb- தாங் கள் பல 3யா9களால் அவ9ப்படலாம் . இைவகள் தங் கள்
உYைரக்க்eட அச்X?த்தலாம் . ேமnம் நீ ங் கள் பல§னம் மற் \ம் ப்ரகரிUன்ைமயாய் இ?ப்பைத உணரலாம் .
எ.த்த காரியங் கைள ெவற் #கரமாக WBத்-க்ெகா.க்க U"ந்த Wயற் Fகள் ேதைவப்ப.ம் . ேதைவYல் லாத
வாதங் கைள த3ர்த்-, ெசய் -ெகாண்B?க்"ம் கடைமYல் கவனம் ெசnத்9 ஒ? நிைலப்ப.த்த[ம் . தாங் கள்
ெகளரவம் மற் \ம் வKக்"ம் பத3ைய நன்றாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் இைவ
இரண்ைடOம் அவமானத்-க்"ட்பட்ட%ன் இழக்"ம் காலமாக[ம் இ?க்"ெமன ெதரிKற-. தாங் கள் அரசாங் கத்9ன்
ேகாபத்9க்"ம் ளாகலாம் , வழக்"களில் சம் பந்தப்படலாம் , ேமnம் FைறYnம் அைடக்கப்படலாம் . தாங் கள்
பண்ம் சம் மநதமான 3ஷயங் களில் கண்fம் க?த்தமாய் இ?த்தல் அவFயம் . 9?டர்களின் பக்கம் கவனம்
ேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ெசல[கைள த3ர்க்க[ம் .
ப்ரயாணம் ேமற் ெகாள் ள 9ட்டUட்B?ந்தால் , அைத இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்ப்ப- நல் லெதா? ேயாசைனயா"ம் .
ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ப்ராயாணமான- -ன்பம் த?வதானதாக மற் \Uன்# எ9ர்பார்த்த
WB[க]ம் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் .
தங் கள் ".மபத்9னர், மற் \ம் நண்பர்கள் களிடம் வாக்"வாதம் ெசய் யா9?க்கேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய
வாதமான- 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கக்e.ம் . ேமnம் தங் கள் மனப்ேபாக்கான- இக்காலகட்டத்9ல்
ேகாபjட்.வதாக[ம் , க?ைணயற் றதாக[ம் , மற் \ம் jர்கத்தனமானதாக[ம் இ?க்க வாய் ப்2ள் ள-. இக்காலத்9ல்
தாங் கள் அைம9க்ககாப்ப- அவFயம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (6 Qசம் 2025 20:41:52
வைர\ல் 29 Qசம் 2025 07:23:36)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (7 Qசம் 2025
20:17:31 வைர\ல் 16 ஜனவ 2026 04:28:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- இழப்2கைளத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-. தங் கள் பண இ?ப்%ைன நன்" கண்காணித்- 3ைல உயர்ந்த
ெபா?ட்களிைன பா-காப்2டன் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் கள3னால் தங் க]க்"
ஓரள[ ெபா?ள் நஷ்டம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9nம் இக்காலகட்டத்9ல் ஏற் படக்eBய ெவவ் ேவ\ அ`eலமற் ற நிகழ் [களினால்
கர.Wரடான பாைதையேய அ`ப3க்க ேநரி.ம் . தர்க்கம் மற் \ம் வாதங் கைள rர 3லக்Kைவக்க[ம் . தாங் கள்
e\ம் ெசாற் கைள மற் றவர்களிடம் e\Wன் கவனத்-டன் ேயாசைன ெசய் - eறேவண்.ம் .
தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;ல் U"ந்த ழமான நிைலYல் காணப்படலாம் . கவனம் தவ#ன் Fலர் தாங் கள்
தற் ேபா- வKக்"ம் பத3Yைன இழக்கேநரிடலாம் . பைழய எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனம் ேதைவ. 29ய எ9ரிகைள
உ?வாக்கUn?க்க[ம் . இக்காலத்9ல் எ9ர்மைற உணர்வான ெபாராைமைய தாங் கள் ம் ற்றவர்கள் d- ெகாள் ள
ேநரிடலாம் . அரசாங் கம் அல் ல- நாட்Bன் ேகாபத்9ற் க்" ளாகாமல் இ?க்க கவனமாக வாழ் க்ைக நடத்த ேவண்.ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் =யவர்கள் Fல?டன் தாங் கள் நட்2க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
அன்2க்"ைடவர்களிடம் சண்ைட மற் \ம் சச்சர[களில் ஈ.படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2025
04:19:50 வைர\ல் 14 ஜனவ 2026 15:07:05)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (20 Qசம் 2025
07:45:14 வைர\ல் 13 ஜனவ 2026 03:57:50)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (29 Qசம் 2025
07:23:36 வைர\ல் 17 ஜனவ 2026 10:23:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (13 ஜனவ 2026
03:57:50 வைர\ல் 6 Uப் ர 2026 01:11:24)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2026
15:07:05 வைர\ல் 13 Uப் ர 2026 04:08:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
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வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (16 ஜனவ 2026
04:28:18 வைர\ல் 23 Uப் ர 2026 11:50:08)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- ந்ல்லெதா? காலத்9ைன ெகாண.வ?ம் . பணவர[ 3ஷயங் க]க்" ப்ரத்ேயகமாக நல் லெதா?
காலமா"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் 3ைல உயர்ந்த ரபணங் கைள தாங் கள் வாங் Kக்ெகாள் ]ம் காலமா"ம் .
உத்ேயாகம் ”ரான பாைதைய காண ேவண்.ம் . Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த 3ஷயங் களில் தங் க]க்" ெவற் # Kட்ட
ேவண்.ம் . தங் கள் 29ய Wயற் Fக]ம் ெவற் # காfம் . தாங் கள் உத்ேயாகத்9^?ந்தால் ேமnம் அ9காரம் மற் \ம்
ெகளரவUக்க நிைலக்" ேமற் பத3 மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் கள் ெவற் #கள் தன்னம் %க்ைக தைன உயர்த்-ம் .
இதனால் மன ைதரியம் ேமnம் வnவைடOம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . ெராக்யம் மற் \ம் 9டம் ெகாண். ெஜா^ப்pர்கள் . தங் கள் ர்வம் ேமலான நிைலYல்
இ?க்கம் . கடந்த காலத்9ல் எbந்த "ழப்பம் மற் \ம் ஏற் பட்ட தைடகளி^?ந்- 3.ப.xர்கள் . இக்காலத்9ல்
அkர்வமான சைமயற் கைலYனால் உ?வான உண3ைன ரFப்pர்கள் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBக்கப்ப.வார்கள் . ேமnம் தங் கள் மனேதா. தாங் கள் அைம9 காண்pர்கள் .
நிைனத்த WB[கள் இக்காலகட்டத்9ல் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் என்பதால் எவ் 3தமான அயல் நாட்.
ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (17 ஜனவ 2026
10:23:37 வைர\ல் 3 Uப் ர 2026 21:51:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (3 Uப் ர 2026 21:51:49
வைர\ல் 11 ஏப் ர 2026 01:14:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
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உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (6 Uப் ர 2026
01:11:24 வைர\ல் 2 மார் 2026 00:56:51)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2026
04:08:44 வைர\ல் 15 மார் 2026 01:02:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (23 Uப் ர 2026
11:50:08 வைர\ல் 2 ஏப் ர 2026 15:29:22)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைலயால் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் Fல ப"9கள் கBனமாக காலத்9ர்க்" உட்பேட இ?க்"ம் . பல?க்"ம் பைழய
எ9ரிகைள ைகயா]வ9ல் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் காலமாகலாம் . 29ய எ9ரிகைளOம் தாங் கள் சந்9க்க
ேநரிடலாம் . இவர்கள் தங் கள் ெசாந்தச்Xற் #^?ந்-ம் அல் ல- ".ம் பத்9னராக eட இ?க்கலாம் . Fலர்
=யவர்க]டன் சகவாசத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாண்., Fல காலம் க;த்- இப்ேபற் பட்ட சகவாசத்9னால் ெதாந்தர[கைள
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தங் கள் நடத்ைதயான- ெகா.ரமானதாக மாற வாய் ப்2ள் ளதனால் , அதன் d- ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் அவFயம் .
எனி`ம் Fலர் தங் கள் எ9ரிக]டன் ஏேதா ஒ? WB3க்" வரலாம் .
காய் ச்சல் மற் \ம் மார்2ப்ப"9Yல் XகUன்ைம ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம்
ெசnத்தேவண்.ம் . Fலர் இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான 3யா9களால் அவஸ்த்ைத பட ேநரிடலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தத்-டன் காணப்ப.xர். ழ் ந்த -க்கத்9ன் %BYல் Rழ் இ?ப்pர்.
உற[Wைர 3ஷயங் களிள் U"ந்த கவனத்9ைன ேகா\ம் சமயமாகேவ இக்காலம் அைமயலாம் . ேமnம் -க்கம் வந்ேசராம^?க்க தாங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. சமாதானமாக ெசல் ல ேவண்.ம் . சjகத்9ல்
தங் க]க்K?க்"ம் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன கண்Bப்பாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
நிலம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் சம் மந்தமான எவ் 3த 3ஷயமாY`ம் ப்ரத்ேயகமாக இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்த்-3ட[ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (2 மார் 2026
00:56:51 வைர\ல் 26 மார் 2026 05:09:04)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (15 மார் 2026
01:02:49 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2026 09:32:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (26 மார் 2026
05:09:04 வைர\ல் 19 ஏப் ர 2026 15:46:39)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (2 ஏப் ர 2026
15:29:22 வைர\ல் 11 ேம 2026 12:38:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (11 ஏப் ர 2026 01:14:44
வைர\ல் 30 ஏப் ர 2026 06:52:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2026 09:32:24
வைர\ல் 15 ேம 2026 06:21:46)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (19 ஏப் ர 2026 15:46:39
வைர\ல் 14 ேம 2026 10:53:34)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (30 ஏப் ர 2026 06:52:02
வைர\ல் 15 ேம 2026 00:31:46)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (11 ேம 2026
12:38:27 வைர\ல் 20 ஜîன் 2026 23:59:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
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தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (14 ேம 2026 10:53:34
வைர\ல் 8 ஜîன் 2026 17:42:46)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2026 00:31:46
வைர\ல் 29 ேம 2026 11:12:45)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2026 06:21:46
வைர\ல் 15 ஜîன் 2026 12:52:45)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம்
வைர\ல் 22 ஜîன் 2026 15:33:27)
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இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (2 ஜîன் 2026
01:49:32 வைர\ல் 31 அக்ட் 2026 12:02:52)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்த அைமப்2 தங் க]க்" ெபா?ள் ெசல் வம் மற் \ம் தனலாபத்ைத வந்-ேச?வைதக் காட்.Kற-. தாங் கள் வணிகம்
மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் லாபங் கைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் 9காரம் வKக்"ம் பத3
மற் \ம் தாங் கள் எ.க்"ம் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #Yைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ேமலாளர்களிடU?ந்தர[ மற் \ம் சnைக Kைடக்கலாம் . Fரியர்கள் , zல் ெவளிY.ேபார், ேபராFயர்கள் மற் \ம் 2த்தக்த் ைறYல்
சம் மந்தப்ப.ம் மக்க]க்" இக்காலகட்டம் நல் லெதா? காலமா"ம் .
சjகரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் நலலெதா? காலமாக தங் க]க்" அைமOம் ‐ தாங் கள் ெகளர3க்கப்படலாம் ,
அதேனா. தங் கள் நிைல ேமேலாங் K நக?ம் . மதசம் மந்தமான ர்வம் இக்காலத்9ல் இ-வைர தங் களிடம் காணாத
அள3ல் காணப்ப.ம் . இயன்ற அள[ தாங் கள் மத சம் மந்தமான 9?3ழாக்களில் கலந்-க்ெகாள் xர்கள் . தாங் கள்
-ர3களின் நட்ைப நா.xர்கள் . 2ண்ணிய காரியங் க]க்" ெசல[ ெசய் xர்கள் .
பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் . சாத்9யமான அனித்- -ைறகளிnம் தங் க]க்" பணமாக லாபங் கள் வந்- ேச?ம் என
எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் நஞ் ைச நிலம் அல் ல- ேவ? அைசயா ெசாத்-க்கைள வாங் "வைத
பற் # ேலாFப்pர்கள் .
தனிநபரானவர்கள் இக்காலத்9ல் தங் க]ேகற் ற் ேஜாBைய 3வாகம் ெசய் வ- பற் # ேலாFக்கலாம் .
மழைலச்ெசல் வம் ேவண்.ேவார் இக்காலகட்டத்9ல் ேதைவயான Wயற் Fகைள எ.க்கக்e.ம் . உங் களில்
அ9கமானவர்கள் அ?Xைவ உண[ உண்fதல் மற் \ம் ஷரீர Xகங் கைள அ`ப3ப்%ைன Wbமனத்-டன்
ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யம் நன்றாகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . rரப்ப்ரயாணம் ேமற் ெகாள் வ- பற் #Oம் ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (8 ஜîன் 2026
17:42:46 வைர\ல் 4 ஜîைல 2026 19:13:43)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
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அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2026
12:52:45 வைர\ல் 16 ஜîைல 2026 23:39:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (20 ஜîன் 2026
23:59:23 வைர\ல் 2 ஆகஸ் 2026 22:51:17)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (22 ஜîன் 2026
15:33:27 வைர\ல் 7 ஜîைல 2026 10:41:56)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
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தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (4 ஜîைல 2026
19:13:43 வைர\ல் 1 ஆகஸ் 2026 09:28:13)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (7 ஜîைல 2026 10:41:56
வைர\ல் 5 ஆகஸ் 2026 19:51:58)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2026
23:39:06 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2026 07:58:29)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 341

sample horoscope

ॐ

அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (1 ஆகஸ்
2026 09:28:13 வைர\ல் 2 ெசப் 2026 13:44:54)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (2 ஆகஸ் 2026
22:51:17 வைர\ல் 18 ெசப் 2026 16:35:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (5 ஆகஸ் 2026
19:51:58 வைர\ல் 22 ஆகஸ் 2026 19:31:39)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2026
07:58:29 வைர\ல் 17 ெசப் 2026 07:52:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (22 ஆகஸ் 2026
19:31:39 வைர\ல் 7 ெசப் 2026 13:33:08)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .
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மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (2 ெசப் 2026
13:44:54 வைர\ல் 6 நவம் 2026 01:09:05)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (7 ெசப் 2026
13:33:08 வைர\ல் 26 ெசப் 2026 12:38:52)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2026 07:52:40 வைர\ல் 17 அக்ட் 2026 19:51:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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16:35:21 வைர\ல் 12 நவம் 2026 20:18:33)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (26 ெசப் 2026
12:38:52 வைர\ல் 2 Qசம் 2026 17:27:15)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2026 19:51:24 வைர\ல் 16 நவம் 2026 19:42:55)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
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Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (31 அக்ட் 2026
12:02:52 வைர\ல் 25 ஜனவ 2027 01:31:11)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இதனால் வாழ் க்ைக ெசல் nம் ”ரான பாைதYல் Fல ெதாந்தர[கைள ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் எ9ர்மைறயான எண்ணங் கைள வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் . இ;வான, -ர9ர்ஷ்டமான உண்ர்[ ேதான்றலாம் .
Fல நிைறேவராத 3?ப்பங் களின் காரணமாக இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
Xற் #த்9ரிவைத த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" ஏமாற் றம் அ9கமாக ஏற் படலாம் .
இந்த காலகட்டத்9ல் தங் கள் உத்ேயாகம் 2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் ேமலாளர்களிடWம் , இல் லத்9ல் ெபரிேயார்களிடWம்
ெதரிந்ேத தர்க்கங் கள் ெசய் வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் . நீ ங் கள் கவனமாக இரா3ட்டால் தங் கள் பத3ைய இழக்கலாம்
அல் ல- rரமான ேவெரா? ஊ?க்" இடமாற் றம் ெசய் யப்படலாம் . தங் கள் பண இ?ப்%ைன கவனமாக
பார்த்-க்ெகாண்., ேமnம் பா-காப்பான இடத்9ல் இந்த ேநரத்9ல் அப்பணத்9ைன பத்9ரப்ப.த்த[ம் . தங் களின்
ஆேராக்Kயம் ம் ற்\ம் "ழ் ந்ைதகளின் உடல் நலன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தங் கள் கண்கள் மற் \ம்
ெதாண்டப்ப"9கைள கவனமாக பார்த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உடல் ேசார்3ைன த.க்க இக்காலகட்டத்9ல் தான்
தாங் கள் Uக[ம் ஆேராக்யமான வாழ் க்ைகWைறYைன கைடப்%Bக்க ேவண்.ம் . தங் களின்
ெபா?ப்%ன்ைமYனால் "ழந்ைதக]க்" எவ் 3தமான பத்-ம் ேநராதவா\ கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (6 நவம்
2026 01:09:05 வைர\ல் 22 நவம் 2026 17:20:30)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (12 நவம் 2026
20:18:33 வைர\ல் 10 மார் 2027 00:15:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2026 19:42:55
வைர\ல் 16 Qசம் 2026 10:24:45)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (22 நவம்
2026 17:20:30 வைர\ல் 1 ஜனவ 2027 23:22:16)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (25 நவம் 2026
17:46:18 வைர\ல் 24 ேம 2028 15:12:48)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார். ேவ\
பா9ப்2கள் உட்பட, இக்காலத்9ல் Fல F#ய உடல் ரீதயான Fக்கல் கள் மற் \ம் மனரீ9யான "ழப்பங் க]ம்
ஏற் படலாம் . தங் களில் பல?ம் பரிXச்”ட். மற் \ம் Eதாட்டத்9னில் தாங் கள் க.ைமயான உைழத்- சம் பாத்9
பணத்9ைன ெசல3ட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்கால் த்9ல் பண இ?ப்%ைன கவனத்-டன் பா-காத்-க்க்ெகாள் ள[ம் .
இக்கால் த்9ல் தாங் கள் எழ் ைமYைன தbவ ேநரி.ம் என்பதால் , தங் கள் வசU?க்"ம் ெராக்கத்9ைன நன்"
பா-காத்-க்ெகாள் ள[ம் .
தங் களில் பல?ம் உங் களின் மதம் ஏற் \க்ெகாள் ளாத சட்டத்-க்" 2ரம் பான ெசயல் களில் ஈ.பட வாய் ப்2ள் ள-.
தங் கள் eடப்%ற் ந்ேதா?டன் எவ் 3தமான வாதம் அல் ல- தர்க்கத்9ைன த3ர்க்க[ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
Wகம#ந்தவர்கைள கவனத்-டன் ைகயாளேவண்.ம் ‐ இல் ைலேயனில் அவர்களார்ல் தாங் கள் ைக3டப்ப.xர்கள் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் அயல் நா. அல் ல- மைலப்ப"9க]க்" ப்ராயணம் ேமற் ெகாள் ள வாய் ப்2ள் ள-.
ேதய் ப்%ைற காலத்9ல் Fலர் தங் கள் எ9ரிகள் அல் ல- ேபாட்Bக்காரர்களினால் நஷ்டத்9ைன அ`ப3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (25 நவம் 2026 17:46:18
வைர\ல் 24 ேம 2028 15:12:48)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jன்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்பான- தங் க]க்" Uக[ம் அ`eலமான மற் \ம் ேஷமம் நிைறந்த காலத்9ைன ெகாண்.வ?Kற-. பணம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் க]க்" இக்காலமான- Uக[ம் நன்றான ஒண்றாகேவ அைமய ேவண்.ம் . பழக்கWள் ள,
ெதரிந்த ேவவ் ேவ\ 3தங் களில் பணவர[ம் , அ#WகUல் லாத ேவ\ 3தங் களிnம் தனமான- தங் கைள வந்தைடOம் .
தங் களக்" பணவர[கள் ஏற் படலாம் . உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் உயர்[ ஏற் படலாம் . தாங் கள் உத்ேயாகம்
2ரிபவராYன் ஊ9ய உயர்[ Kைடக்கப்ெபறலாம் . 3யபாரம் ெசய் பவராYன் இக்க்"#ப்%ட்ட காலத்9ல் e.தல்
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லாபங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணிKள் Wன்ேனற் றமைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் அைனத்-ம் ெவற் #ையக்காfம் . ேமnம்
ஏேத`ம் Wயற் Fகள் Fல பல காரணங் களால் தள் ளிைவக்க்ப்பட்ட நிைலYல் இ?ப்%ன், இத்தைகய ஸ்த்ம்%த்-ள் ள
Wயற் சF
் க]ம் இக்காலத்9ல் ெவற் #க்கரமாக ெசய் - WBக்கப்ப.ம் . உத்9ேயாகத்9^?ப்ேபார் தங் கள்
ேமலாளர்கள் மற் \ம் சக உைழப்பாளிகளின் நல் லாதர3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . உத்ேயாகம் மற் \ம் கற் "ம்
கல் 3த்-ைரYல் தங் கள் சாமர்த்9யமான- மற் றவர்கள் கவனத்9ல் ெதரியவ?ம் .
ஆேராக்யாமான- ”ரான நிைலY^?க்"ம் . எத்தைகய ப்ரச்சைனயாகY?ப்%`ம் அதைன தாங் கள் ைதரியம்
மற் \ம் உற் சாகத்-டன் எ9ர்ெகாள் xர்கள் .சjகரீ9யாக இக்காலம் நல் லெதா? காலமாகேவ எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்த்ஸ்த்-, ெகளரவம் மற் \ம் நிைலயான- உயர்வைடவைத தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
Xகம் என்றால் அத்ற்"ப்ெபா?ள் தங் கள் இல் லெமன ெபா?ள் என ெகாள் ளலாம் . Uக[ம் \தல் தரக்eBய
Xழ் னிைலYைன இல் லத்9ல் தாங் கள் அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. இக்காலமான9ல் தாங் கள் அ?Xைவ
உண[கள் ?Fத்- த்?ப்9யைடOம் நிைல ஏற் பட். Uக[ம் ேமலன காலாமாக அைமய வாய் ப்2கள் உள் ளன. இல் லம்
மற் \ம் ெவளி ஸ்தலங் களிnம் தாங் கள் அ?Xைவ உண3ைன ?Fப்பதர்கான வாய் ப்2கள் அைமயெபற் \, இத்தைகய
உண[ வைககைள நன்றாக ரFப்pர்கள் . பணிகைள சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் தங் க]டன் eடப்%றந்ேதா?ம்
ம் ன்மார உத3 2ரிவார்கள் .
எ9ர்பாலேரா. உணர்ச்FUக்க னந்த நிைலைய அ`ப3க்க தாங் கள் இச்ைசக்ெகாண்டால் , இத்தைகய
நிைலகைளOம் ெபற் #ட அ9க வாய் ப்2கள் உள் ளன. தாங் கள் 9?மணம் WBத்தவராYன் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் தங் க]க்" ஏற் பட்ட ஆேராக்யUனைம நிைலY^?ந்- சாதாரான
நிைலக்" "\Kய காலத்9ேலேய மாற் றத்9ைன ெப\xர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (2 Qசம் 2026 17:27:15
வைர\ல் 22 Qசம் 2026 07:39:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2026
10:24:45 வைர\ல் 14 ஜனவ 2027 21:10:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
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ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (22 Qசம் 2026
07:39:23 வைர\ல் 10 ஜனவ 2027 00:36:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (1 ஜனவ 2027 23:22:16
வைர\ல் 29 ஜனவ 2027 18:41:33)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (10 ஜனவ 2027
00:36:58 வைர\ல் 28 ஜனவ 2027 03:34:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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21:10:09 வைர\ல் 13 Uப் ர 2027 10:08:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (25 ஜனவ 2027
01:31:11 வைர\ல் 26 ஜîன் 2027 05:18:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்த அைமப்2 தங் க]க்" ெபா?ள் ெசல் வம் மற் \ம் தனலாபத்ைத வந்-ேச?வைதக் காட்.Kற-. தாங் கள் வணிகம்
மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் லாபங் கைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் 9காரம் வKக்"ம் பத3
மற் \ம் தாங் கள் எ.க்"ம் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #Yைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ேமலாளர்களிடU?ந்தர[ மற் \ம் சnைக Kைடக்கலாம் . Fரியர்கள் , zல் ெவளிY.ேபார், ேபராFயர்கள் மற் \ம் 2த்தக்த் ைறYல்
சம் மந்தப்ப.ம் மக்க]க்" இக்காலகட்டம் நல் லெதா? காலமா"ம் .
சjகரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் நலலெதா? காலமாக தங் க]க்" அைமOம் ‐ தாங் கள் ெகளர3க்கப்படலாம் ,
அதேனா. தங் கள் நிைல ேமேலாங் K நக?ம் . மதசம் மந்தமான ர்வம் இக்காலத்9ல் இ-வைர தங் களிடம் காணாத
அள3ல் காணப்ப.ம் . இயன்ற அள[ தாங் கள் மத சம் மந்தமான 9?3ழாக்களில் கலந்-க்ெகாள் xர்கள் . தாங் கள்
-ர3களின் நட்ைப நா.xர்கள் . 2ண்ணிய காரியங் க]க்" ெசல[ ெசய் xர்கள் .
பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் . சாத்9யமான அனித்- -ைறகளிnம் தங் க]க்" பணமாக லாபங் கள் வந்- ேச?ம் என
எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் நஞ் ைச நிலம் அல் ல- ேவ? அைசயா ெசாத்-க்கைள வாங் "வைத
பற் # ேலாFப்pர்கள் .
தனிநபரானவர்கள் இக்காலத்9ல் தங் க]ேகற் ற் ேஜாBைய 3வாகம் ெசய் வ- பற் # ேலாFக்கலாம் .
மழைலச்ெசல் வம் ேவண்.ேவார் இக்காலகட்டத்9ல் ேதைவயான Wயற் Fகைள எ.க்கக்e.ம் . உங் களில்
அ9கமானவர்கள் அ?Xைவ உண[ உண்fதல் மற் \ம் ஷரீர Xகங் கைள அ`ப3ப்%ைன Wbமனத்-டன்
ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யம் நன்றாகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . rரப்ப்ரயாணம் ேமற் ெகாள் வ- பற் #Oம் ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (28 ஜனவ 2027
03:34:31 வைர\ல் 24 Uப் ர 2027 04:41:29)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (29 ஜனவ 2027
18:41:33 வைர\ல் 24 Uப் ர 2027 15:16:00)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
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. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2027
10:08:49 வைர\ல் 15 மார் 2027 06:59:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (24 Uப் ர 2027
04:41:29 வைர\ல் 12 மார் 2027 05:06:29)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (24 Uப் ர 2027
15:16:00 வைர\ல் 21 மார் 2027 18:51:33)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
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னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (10 மார் 2027
00:15:09 வைர\ல் 26 ஏப் ர 2027 11:45:17)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (12 மார் 2027 05:06:29
வைர\ல் 5 ஏப் ர 2027 16:15:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (15 மார் 2027
06:59:49 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2027 15:28:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
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அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (21 மார் 2027
18:51:33 வைர\ல் 15 ஏப் ர 2027 15:20:19)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (5 ஏப் ர 2027 16:15:58
வைர\ல் 22 ஏப் ர 2027 08:11:54)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2027 15:28:06
வைர\ல் 15 ேம 2027 12:19:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம்

ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம்

ரிவ/ Uறப்
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15:20:19 வைர\ல் 10 ேம 2027 08:48:37)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (22 ஏப் ர 2027 08:11:54
வைர\ல் 6 ேம 2027 12:36:37)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (26 ஏப் ர 2027
11:45:17 வைர\ல் 5 ஜîைல 2027 04:34:13)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 354

sample horoscope

ॐ

Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (6 ேம 2027 12:36:37
வைர\ல் 23 ேம 2027 18:32:45)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (10 ேம 2027 08:48:37
வைர\ல் 4 ஜîன் 2027 00:40:51)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2027 12:19:28
வைர\ல் 15 ஜîன் 2027 18:55:39)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (23 ேம 2027 18:32:45
வைர\ல் 30 ஜîைல 2027 18:30:52)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 355

sample horoscope

ॐ

Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (3 ஜîன் 2027 05:27:26
வைர\ல் 20 அக்ட் 2027 07:12:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதங் க]க்" பணவர3ைனேய "#க்காட்.Kற-. இக்காலக்கட்டத்9ல் ெகா.க்கேவண்Bய பாக்Kத்ெதாைக, கடன்
வாங் Kய ெபா?ட்க]க்கான ம9ப்2 ”ட்.கள் அைனத்-ம் 9?ம் % கட்B3.ம் நிைல தங் க]க்" ஏற் ப.வைத
காணWBOம் . பண2ழக்கத்9ன் ஓட்டம் ”ராக[ம் தங் கள் எ9ர்பார்2க]க்"ம் அ9கமானதாகேவY?க்"ம் . தாங் கள்
ஒ? x. மற் \ம் மைனYைன வாங் கலாம் . Fலர் இயற் கனேவ அ.த்தவர்வசம் Y?க்"ம் மைனYைன வாங் க
Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலத்9ல் எ9ரிகள் தங் கேளா. அைம9ேயர்ப.த்த்9க்ெகாள் ள்ச ் ெசய் xர்கள் . தங் கள் ஆேராக்ய
நிைல நன்றாகேவY?க்"ம் . தாங் கள் உங் கேளா. அைம9 காண்pர்கள் .
ெதா;ல் மற் \ம் சjகரீ9யாக இ- நல் லெதா? காலகட்டம் . Fலரின் ேமலாளர்கள் Uக[ம் அ`eலமாகY?ப்பைத
காண்பார்கள் . நண்பர்கள் என்\Uல் லாதள[ உத32ரிவர், தைய காட்.வர்.
9?மணமானவர்கள் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவேரா. உண்ர்ச்Fகள் நிைறந்த சந்ேதாஷமான காலத்ைத
அ`ப3ப்pர்கள் . மன9ல் ஒ?வைர ெகாண்B?ப்ேபார் அவர்க]டன் மனரீ9யான =3ரமான ேநரத்-ளிகைள அந்த
அன்2க்"ரியவ?டன் அ`ப3க்கe.ம் . மழைல இன்பத்ைத எ9ர்பார்க்"ம் Fலர் இன்ேனரத்9ல் ".ம் பத்9ல் 29ய
வர3ைன வரேவற் க யத்தமாகலாம் . தங் கள் Kரகங் களின் சாரம் மா?ம் நிைலYனால் உற3னர்கள் சந்ேதாஷ
நிைலY^?ப்பர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (4 ஜîன் 2027
00:40:51 வைர\ல் 28 ஜîன் 2027 14:39:28)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
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ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2027
18:55:39 வைர\ல் 17 ஜîைல 2027 05:48:38)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (26 ஜîன் 2027
05:18:37 வைர\ல் 26 நவம் 2027 18:44:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இதனால் வாழ் க்ைக ெசல் nம் ”ரான பாைதYல் Fல ெதாந்தர[கைள ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் எ9ர்மைறயான எண்ணங் கைள வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் . இ;வான, -ர9ர்ஷ்டமான உண்ர்[ ேதான்றலாம் .
Fல நிைறேவராத 3?ப்பங் களின் காரணமாக இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
Xற் #த்9ரிவைத த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" ஏமாற் றம் அ9கமாக ஏற் படலாம் .
இந்த காலகட்டத்9ல் தங் கள் உத்ேயாகம் 2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் ேமலாளர்களிடWம் , இல் லத்9ல் ெபரிேயார்களிடWம்
ெதரிந்ேத தர்க்கங் கள் ெசய் வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் . நீ ங் கள் கவனமாக இரா3ட்டால் தங் கள் பத3ைய இழக்கலாம்
அல் ல- rரமான ேவெரா? ஊ?க்" இடமாற் றம் ெசய் யப்படலாம் . தங் கள் பண இ?ப்%ைன கவனமாக
பார்த்-க்ெகாண்., ேமnம் பா-காப்பான இடத்9ல் இந்த ேநரத்9ல் அப்பணத்9ைன பத்9ரப்ப.த்த[ம் . தங் களின்
ஆேராக்Kயம் ம் ற்\ம் "ழ் ந்ைதகளின் உடல் நலன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தங் கள் கண்கள் மற் \ம்
ெதாண்டப்ப"9கைள கவனமாக பார்த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உடல் ேசார்3ைன த.க்க இக்காலகட்டத்9ல் தான்
தாங் கள் Uக[ம் ஆேராக்யமான வாழ் க்ைகWைறYைன கைடப்%Bக்க ேவண்.ம் . தங் களின்
ெபா?ப்%ன்ைமYனால் "ழந்ைதக]க்" எவ் 3தமான பத்-ம் ேநராதவா\ கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (28 ஜîன் 2027
14:39:28 வைர\ல் 23 ஜîைல 2027 01:46:38)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (5 ஜîைல
2027 04:34:13 வைர\ல் 24 ஆகஸ் 2027 09:51:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
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தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (17 ஜîைல 2027
05:48:38 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2027 14:13:26)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (23 ஜîைல 2027
01:46:38 வைர\ல் 16 ஆகஸ் 2027 09:34:33)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
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இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (30 ஜîைல 2027
18:30:52 வைர\ல் 14 ஆகஸ் 2027 11:53:28)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (14 ஆகஸ் 2027
11:53:28 வைர\ல் 31 ஆகஸ் 2027 02:01:13)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஆகஸ் 2027
09:34:33 வைர\ல் 9 ெசப் 2027 14:40:38)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
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மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (17 ஆகஸ் 2027
14:13:26 வைர\ல் 17 ெசப் 2027 14:10:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (24
ஆகஸ் 2027 09:51:16 வைர\ல் 8 அக்ட் 2027 01:28:30)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (31 ஆகஸ்
2027 02:01:13 வைர\ல் 21 ெசப் 2027 18:20:50)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 360

sample horoscope

ॐ

ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (9 ெசப்
2027 14:40:38 வைர\ல் 3 அக்ட் 2027 18:24:08)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (17 ெசப்
2027 14:10:15 வைர\ல் 18 அக்ட் 2027 02:08:38)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (21 ெசப் 2027
18:20:50 வைர\ல் 21 அக்ட் 2027 08:14:10)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
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பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (3 அக்ட்
2027 18:24:08 வைர\ல் 27 அக்ட் 2027 21:57:04)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (8 அக்ட் 2027
01:28:30 வைர\ல் 18 நவம் 2027 08:45:30)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் 3யாபாரம் மற் \ம் ெதா;ல் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ெசல் nம் பாைத ேமnம் Rழ் ேநாக்Kேய
இ?க்"ம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்ட Wயற் Fகள் சரிவர ெசய் - WBப்ப9ல் சரமங் கள் காண்pர்கள் . இக்காலத்9ல்
எவ் 3தமான 29ய Wயற் Fகளிnம் ஈ.படம^?த்தல் நன்\. தாங் கள் மற் றவரிடம் பணி2ரிபவராYன் தங் களேமலாளர், எஜமான் மற் \ம் அரX -ைரகேளா. எவ் 3தமான தர்க்கம் அல் ல- வாதம் அல் ல- க?த்- ேவ\பா.
ெகாள் ளாம் ல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . Fலர் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் நிைலகள் மாற் றம் ெகாள் வைத
காண்pர்கள் .
எ9ரிகள் இக்காலத்9ல் ேமnம் ெதாந்தரவளிக்க வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்களிடம் கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் க]க்" ஈ.பாBல் லாத வ;களில் பணத்9ைன இழக்க வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலத்9ல் ெராக்கத்9ன் d- U"ந்த
கவனம் ெசnத்த[ம் . பணத்9ைன ெசல[ ெசய் ய ேவண்.ம் எ`ம் தங் கள் ைசYைன க்ட.
் ப்ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் .
இக்காலத்9ல் ப்ராயணம் ெசய் ய ேபா-மான அள3ல் சந்தர்பங் கள் மற் \ம் காரணங் கள் எbம் . தங் கள்
அன்ப்ற்க்"ரியவர்களிடU?ந்- 3லKY?க்"ம் நிைல எழலாம் . 9?மணமானவர்கள் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் எவேர`ம் இ?ப்%ன் இக்காலத்9ல் அவர்கைள 3ட். %#ந்இ?க்"ம் நிைல ஏற் படலாம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் கவனத்9ர்க்" உரியதாகேவ இ?க்"ம் . வாழ் 3ல் அைனத்3ஷயங் களிnம் தாங் கள் ஒளியற் \, ர்வமற் \ காணப்படலாம் . இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான Fல
ெதாந்தர[கள் மற் \ம் காய் ச்சலால் தாங் கள் அவ9ப்பட வாய் ப்2க]ண்.. eர்ைமயான Oதங் கள் , ெந?ப்2, 3ஷ
ஜந்-க்கள் மற் \ம் தங் கள் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான வBவானாnம் அதைன 3ட். rர 3லKேய
இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (18 அக்ட்
2027 02:08:38 வைர\ல் 17 நவம் 2027 01:58:16)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
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நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (20 அக்ட் 2027 07:12:37
வைர\ல் 23 Uப் ர 2028 19:22:50)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதங் க]க்" ழ் ந்த -க்கத்9ைன ெகாண்.வ?Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் , தாங் கள் ெசாந்த உற3னர்க]ட`ம்
மற் றவர்க]ட`ம் =3ரமான வாதம் மற் \ம் சன்ைடY.xர்கள் . ேமnம் 2த்9க்ெகட். Fல காரியங் கைள ெசய் xர்.
Fலர் தங் கள் ".ம் பத்9ன் உ\ப்%னர்கேளா. வழக்"களில் சம் மந்தம் ெகாள் xர்கள் . எ9ர்பால?டன் ஒற் \மOடன்
ெசயல் ப.வ- Fல?க்" WBயாதெவான்றாகலாம் . தங் கள் நடத்ைதYல் அஜாகரத்ைத மற் \ம் ேயாசைனயற் \
ெசயல் ப.தைல த3ர்க்காம^?ந்தால் , சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்9ைன இழந்-3.ம் நிைல
ஏற் படலாம் .
ெராக்கத்9ைன இக்காலத்9ல் Uக[ம் கவ`த்-டன் ைகயாள ேவண்Bவ?ம் .உத்9ேயாகத்9nம் சரியான
ைகயா]தல் WைறYைன கைடப்%Bக்க ேவண்.ம் . ெசாந்தத்ெதா;ல் 2ரிபவர்கள் இக்காலத்9ல் நஷ்டங் கைள
த3ர்க்க Uக கவனத்-டன் இ?ந்- 29ய Wயற் Fகைள எதைனOம் ெசயல் ப.த்தாமல் இ?த்தல் ேவண்.ம் . தாங் கள்
பங் " சந்ைதYல் ஈ.பா. ெகாண்டவராகY?ந்தால் , தற் ேபா- நில[ம் Eழ் நிைலேயா. அ9?ப்9யைடயலாம் .
தாங் கள் நிைனத்த WB[கள் Kைடக்காெதன்பதால் , இக்காலத்9ல் எைதOம் 29தாக ெதா.ங் கலாகா-.
"ழந்ைதகள் , வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் தங் கள் ஆேராக்யத்9ன் d- த"ந்த கவனத்9ைன இக்காலத்9ல்
ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் "ழந்ைதக்" ஏற் ப.ம் எவ் 3தமான ஆேராக்ய ேகாளாறாகY?ந்தாnம் அைத
அலட்Fயப்ப.த்த்க்eடா-. இ- ேபான்ற ேகாளா\கள் காலம் க;ந்தால் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் வைகYல்
மா#3டக்க்e.ம் . தங் கள் வாழ் ைகத்-ைணYன் ஆேராக்யக்ேக.கைள கவனிக்காம^?ந்தால் அவர்கள் உடல் நிைல
சரிYல் லாமல் ேபாகலாம் . உங் க]ள் பல?ம் இக்காலகட்டத்9ல் மனரீ9யான ழ் ந்த ேவதைனOட`ம் நிைல
த.மாற் றத்-ட`ம் காணப்ப.xர்கள் .
9?மணமாKY?ந்தால் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் d- ெவ\ப்2 உண்டாகலாம் .
இல் லத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் Xகமான நிைலYைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் ேதைவப்ப.ம் .
மாணவர்கள் தங் கள் பாடபBப்%ன் d- ர்வUழக்க வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (21 அக்ட் 2027
08:14:10 வைர\ல் 5 நவம் 2027 17:10:42)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (27 அக்ட் 2027
21:57:04 வைர\ல் 21 நவம் 2027 02:08:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 363

sample horoscope

ॐ

நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (5 நவம் 2027
17:10:42 வைர\ல் 26 நவம் 2027 00:28:53)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (17 நவம் 2027 01:58:16
வைர\ல் 16 Qசம் 2027 16:38:40)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (18 நவம் 2027
08:45:30 வைர\ல் 27 Qசம் 2027 13:04:42)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- இழப்2கைளத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-. தங் கள் பண இ?ப்%ைன நன்" கண்காணித்- 3ைல உயர்ந்த
ெபா?ட்களிைன பா-காப்2டன் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் கள3னால் தங் க]க்"
ஓரள[ ெபா?ள் நஷ்டம் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
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தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9nம் இக்காலகட்டத்9ல் ஏற் படக்eBய ெவவ் ேவ\ அ`eலமற் ற நிகழ் [களினால்
கர.Wரடான பாைதையேய அ`ப3க்க ேநரி.ம் . தர்க்கம் மற் \ம் வாதங் கைள rர 3லக்Kைவக்க[ம் . தாங் கள்
e\ம் ெசாற் கைள மற் றவர்களிடம் e\Wன் கவனத்-டன் ேயாசைன ெசய் - eறேவண்.ம் .
தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் ெதா;ல் U"ந்த ழமான நிைலYல் காணப்படலாம் . கவனம் தவ#ன் Fலர் தாங் கள்
தற் ேபா- வKக்"ம் பத3Yைன இழக்கேநரிடலாம் . பைழய எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனம் ேதைவ. 29ய எ9ரிகைள
உ?வாக்கUn?க்க[ம் . இக்காலத்9ல் எ9ர்மைற உணர்வான ெபாராைமைய தாங் கள் ம் ற்றவர்கள் d- ெகாள் ள
ேநரிடலாம் . அரசாங் கம் அல் ல- நாட்Bன் ேகாபத்9ற் க்" ளாகாமல் இ?க்க கவனமாக வாழ் க்ைக நடத்த ேவண்.ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் =யவர்கள் Fல?டன் தாங் கள் நட்2க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம்
அன்2க்"ைடவர்களிடம் சண்ைட மற் \ம் சச்சர[களில் ஈ.படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (21 நவம் 2027
02:08:02 வைர\ல் 15 Qசம் 2027 08:10:53)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (26 நவம் 2027 00:28:53
வைர\ல் 15 Qசம் 2027 02:06:26)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (26 நவம்
2027 18:44:31 வைர\ல் 28 Uப் ர 2028 19:17:05)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார்இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? ேநரமாக அைமவைத "#க்Kற-. இந்ேநரத்9ல் உத்ேயாகம் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் பத3 உயர்[, 3யாபாரத்9ல் லாபத்9ைனOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல்
உயர்பத3ையOம் எ9ர்ேநாக்கலாம் .
சjகரீ9யாக தங் கள் நிைல உயர3?ப்பதால் இ- நல் ல காலமாகேவY?க்"ம் . தங் களின் ப்ரகாசம் மற் \ம் ஷரீர
Wன்னிைல மற் றவர்களின் கவனத்9ைன ஈர்கக்eBயதாய் இ?க்"ம் . இதனால் தங் கைள பலர் நாBவ?வார்கள் .
தங் க்ள் உற் றார், உற3னரிடU?ந்-ம் லாபங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள்
கனிந்-3.வர். அவர்கைள ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
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மதம் சம் மந்தமான ஈ.பா.களில் தங் கள் ர்வம் வள?ம் . மந்9ரா ெஜபங் கைள பா.வதால் தாங் கள் பயன் ெபறலாம் .
த"9யானவராYன் 9?மணம் ெசய் -க்ெகாள் ள ேலாFப்pர்கள் . தம் ப9Yனர் இக்காலத்9ல் ".ம் பத்9ல் ஒ?
எண்ணிக்ைக e.வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . உங் களில் Fலர் 3Fத்9ரமான சாகச கற் பைனக்கைதைய
பைடக்க3?ம் பலாம் . இப்ேபற் பட்டவர் எ9ர்பாலரிடம் சம் மந்தப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன.பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் .
உங் களில் அ9கமானவர்கள் ெசாத்-, பரணம் , 29ய வாகனம் வாங் க ேலாFப்pர்கள் . தாங் கள் நல் ல ஆேராக்யம்
மற் \ம் அைம9யான மனநிைலYைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (15 Qசம் 2027
02:06:26 வைர\ல் 2 ஜனவ 2028 20:55:03)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (15 Qசம் 2027
08:10:53 வைர\ல் 8 ஜனவ 2028 19:16:33)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (16 Qசம் 2027
16:38:40 வைர\ல் 15 ஜனவ 2028 03:23:44)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
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ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (27 Qசம் 2027
13:04:42 வைர\ல் 3 Uப் ர 2028 15:44:00)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள jண்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- ந்ல்லெதா? காலத்9ைன ெகாண.வ?ம் . பணவர[ 3ஷயங் க]க்" ப்ரத்ேயகமாக நல் லெதா?
காலமா"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் 3ைல உயர்ந்த ரபணங் கைள தாங் கள் வாங் Kக்ெகாள் ]ம் காலமா"ம் .
உத்ேயாகம் ”ரான பாைதைய காண ேவண்.ம் . Wக்Kயத்-வம் வாய் ந்த 3ஷயங் களில் தங் க]க்" ெவற் # Kட்ட
ேவண்.ம் . தங் கள் 29ய Wயற் Fக]ம் ெவற் # காfம் . தாங் கள் உத்ேயாகத்9^?ந்தால் ேமnம் அ9காரம் மற் \ம்
ெகளரவUக்க நிைலக்" ேமற் பத3 மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் கள் ெவற் #கள் தன்னம் %க்ைக தைன உயர்த்-ம் .
இதனால் மன ைதரியம் ேமnம் வnவைடOம் .
ஆேராக்யம் நன்றாக இ?க்"ம் . ெராக்யம் மற் \ம் 9டம் ெகாண். ெஜா^ப்pர்கள் . தங் கள் ர்வம் ேமலான நிைலYல்
இ?க்கம் . கடந்த காலத்9ல் எbந்த "ழப்பம் மற் \ம் ஏற் பட்ட தைடகளி^?ந்- 3.ப.xர்கள் . இக்காலத்9ல்
அkர்வமான சைமயற் கைலYனால் உ?வான உண3ைன ரFப்pர்கள் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBக்கப்ப.வார்கள் . ேமnம் தங் கள் மனேதா. தாங் கள் அைம9 காண்pர்கள் .
நிைனத்த WB[கள் இக்காலகட்டத்9ல் Kைடக்காமல் ேபாகலாம் என்பதால் எவ் 3தமான அயல் நாட்.
ப்ரயாணமாY?ப்%`ம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (2 ஜனவ 2028
20:55:03 வைர\ல் 9 மார் 2028 10:05:31)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (8 ஜனவ 2028
19:16:33 வைர\ல் 2 Uப் ர 2028 18:24:20)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
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ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (15 ஜனவ 2028
03:23:44 வைர\ல் 13 Uப் ர 2028 16:22:55)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (2 Uப் ர 2028
18:24:20 வைர\ல் 28 Uப் ர 2028 20:14:48)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (3 Uப் ர 2028
15:44:00 வைர\ல் 12 மார் 2028 16:37:27)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள நான்காம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைலயால் தங் கள் வாழ் க்ைகYல் Fல ப"9கள் கBனமாக காலத்9ர்க்" உட்பேட இ?க்"ம் . பல?க்"ம் பைழய
எ9ரிகைள ைகயா]வ9ல் ெதாந்தர[கள் ஏற் ப.ம் காலமாகலாம் . 29ய எ9ரிகைளOம் தாங் கள் சந்9க்க
ேநரிடலாம் . இவர்கள் தங் கள் ெசாந்தச்Xற் #^?ந்-ம் அல் ல- ".ம் பத்9னராக eட இ?க்கலாம் . Fலர்
=யவர்க]டன் சகவாசத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாண்., Fல காலம் க;த்- இப்ேபற் பட்ட சகவாசத்9னால் ெதாந்தர[கைள
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தங் கள் நடத்ைதயான- ெகா.ரமானதாக மாற வாய் ப்2ள் ளதனால் , அதன் d- ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் அவFயம் .
எனி`ம் Fலர் தங் கள் எ9ரிக]டன் ஏேதா ஒ? WB3க்" வரலாம் .
காய் ச்சல் மற் \ம் மார்2ப்ப"9Yல் XகUன்ைம ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம்
ெசnத்தேவண்.ம் . Fலர் இரத்தம் மற் \ம் வYற் \ச்சம் மந்தமான 3யா9களால் அவஸ்த்ைத பட ேநரிடலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் வ?த்தத்-டன் காணப்ப.xர். ழ் ந்த -க்கத்9ன் %BYல் Rழ் இ?ப்pர்.
உற[Wைர 3ஷயங் களிள் U"ந்த கவனத்9ைன ேகா\ம் சமயமாகேவ இக்காலம் அைமயலாம் . ேமnம் -க்கம் வந்ேசராம^?க்க தாங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. சமாதானமாக ெசல் ல ேவண்.ம் . சjகத்9ல்
தங் க]க்K?க்"ம் ெகளரவம் மற் \ம் அந்தஸ்த்9ைன கண்Bப்பாக தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
நிலம் மற் \ம் ெசாத்-க்கள் சம் மந்தமான எவ் 3த 3ஷயமாY`ம் ப்ரத்ேயகமாக இக்காலகட்டத்9ல் த3ர்த்-3ட[ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (13 Uப் ர 2028
16:22:55 வைர\ல் 14 மார் 2028 13:14:46)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (23 Uப் ர 2028 19:22:50
வைர\ல் 8 ஆகஸ் 2029 12:31:59)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதங் க]க்" பணவர3ைனேய "#க்காட்.Kற-. இக்காலக்கட்டத்9ல் ெகா.க்கேவண்Bய பாக்Kத்ெதாைக, கடன்
வாங் Kய ெபா?ட்க]க்கான ம9ப்2 ”ட்.கள் அைனத்-ம் 9?ம் % கட்B3.ம் நிைல தங் க]க்" ஏற் ப.வைத
காணWBOம் . பண2ழக்கத்9ன் ஓட்டம் ”ராக[ம் தங் கள் எ9ர்பார்2க]க்"ம் அ9கமானதாகேவY?க்"ம் . தாங் கள்
ஒ? x. மற் \ம் மைனYைன வாங் கலாம் . Fலர் இயற் கனேவ அ.த்தவர்வசம் Y?க்"ம் மைனYைன வாங் க
Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலத்9ல் எ9ரிகள் தங் கேளா. அைம9ேயர்ப.த்த்9க்ெகாள் ள்ச ் ெசய் xர்கள் . தங் கள் ஆேராக்ய
நிைல நன்றாகேவY?க்"ம் . தாங் கள் உங் கேளா. அைம9 காண்pர்கள் .
ெதா;ல் மற் \ம் சjகரீ9யாக இ- நல் லெதா? காலகட்டம் . Fலரின் ேமலாளர்கள் Uக[ம் அ`eலமாகY?ப்பைத
காண்பார்கள் . நண்பர்கள் என்\Uல் லாதள[ உத32ரிவர், தைய காட்.வர்.
9?மணமானவர்கள் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவேரா. உண்ர்ச்Fகள் நிைறந்த சந்ேதாஷமான காலத்ைத
அ`ப3ப்pர்கள் . மன9ல் ஒ?வைர ெகாண்B?ப்ேபார் அவர்க]டன் மனரீ9யான =3ரமான ேநரத்-ளிகைள அந்த
அன்2க்"ரியவ?டன் அ`ப3க்கe.ம் . மழைல இன்பத்ைத எ9ர்பார்க்"ம் Fலர் இன்ேனரத்9ல் ".ம் பத்9ல் 29ய
வர3ைன வரேவற் க யத்தமாகலாம் . தங் கள் Kரகங் களின் சாரம் மா?ம் நிைலYனால் உற3னர்கள் சந்ேதாஷ
நிைலY^?ப்பர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (28 Uப் ர 2028
19:17:05 வைர\ல் 24 ஜîைல 2028 15:36:02)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இதனால் வாழ் க்ைக ெசல் nம் ”ரான பாைதYல் Fல ெதாந்தர[கைள ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் எ9ர்மைறயான எண்ணங் கைள வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் . இ;வான, -ர9ர்ஷ்டமான உண்ர்[ ேதான்றலாம் .
Fல நிைறேவராத 3?ப்பங் களின் காரணமாக இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
Xற் #த்9ரிவைத த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" ஏமாற் றம் அ9கமாக ஏற் படலாம் .
இந்த காலகட்டத்9ல் தங் கள் உத்ேயாகம் 2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் ேமலாளர்களிடWம் , இல் லத்9ல் ெபரிேயார்களிடWம்
ெதரிந்ேத தர்க்கங் கள் ெசய் வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் . நீ ங் கள் கவனமாக இரா3ட்டால் தங் கள் பத3ைய இழக்கலாம்
அல் ல- rரமான ேவெரா? ஊ?க்" இடமாற் றம் ெசய் யப்படலாம் . தங் கள் பண இ?ப்%ைன கவனமாக
பார்த்-க்ெகாண்., ேமnம் பா-காப்பான இடத்9ல் இந்த ேநரத்9ல் அப்பணத்9ைன பத்9ரப்ப.த்த[ம் . தங் களின்
ஆேராக்Kயம் ம் ற்\ம் "ழ் ந்ைதகளின் உடல் நலன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தங் கள் கண்கள் மற் \ம்
ெதாண்டப்ப"9கைள கவனமாக பார்த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உடல் ேசார்3ைன த.க்க இக்காலகட்டத்9ல் தான்
தாங் கள் Uக[ம் ஆேராக்யமான வாழ் க்ைகWைறYைன கைடப்%Bக்க ேவண்.ம் . தங் களின்
ெபா?ப்%ன்ைமYனால் "ழந்ைதக]க்" எவ் 3தமான பத்-ம் ேநராதவா\ கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (28 Uப் ர 2028
20:14:48 வைர\ல் 28 மார் 2028 18:21:38)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
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தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (9 மார் 2028 10:05:31
வைர\ல் 28 மார் 2028 13:49:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (12 மார் 2028
16:37:27 வைர\ல் 20 ஏப் ர 2028 13:25:56)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- கலங் Kய நிைல ேபான்ற காலமா"ம் . தங் கள் ெசல[கைள எந்த அள[ சாத்9யேமா அவ் வள[
"ைறத்-க்ெகாள் வ- Uக[ம் 2த்9சா^த்தனமான WBவாகேவ இ?க்"ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் பண
இ?ப்2ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வ- மற் \ம் ெசல[ ெசய் யக்eBய நிைலYன் க்ட.
் ப்பாட்Bைன இழப்pர்கள் என
ெதரிKற-.
தங் கள் "ழந்ைதகள் ேநாய் வாய் ப்பட சந்தர்பU?ப்பதால் அவர்கைள நன்" பார்த்-க்ெகாள் ள[ம் . தங் க]க்" ண்
வாரிX இ?ப்%ன் அவேரா. எவ் 3தமான மனச்சஞ் சலத்9ைனOம் த3க்க ேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இப்பB
ெசய் யா3Bன் தங் க]க்" -யரம் Kட்டக்e.ம் .
எ9ரிகைள கவனத்-டன் ைகயாள[ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க கவனம் ேதைவ. இக்காலகட்டத்9ல்
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெதாந்த?வகைள ெகா.க்கக்e.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் கவனத்-க்"ரியதாகேவ இ?க்"ம் . தாங் கள் 9டமற் \, ெந^ந்-,
காய் ச்சnக்"ட்பட்ட- ேபான்ற நிைலYைன உணரக்e.ம் . Fல?க்" Wழ ய் [ ேதைவக்கப்ப.ம் . 3யா9கள்
பற் #க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் உண[ பழக்கங் கைளOம் கவனமாக ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Fல?க்" தனிமனித வாழ் க்ைகYல் மனரீ9யான மாற் றங் கள் ஏற் படலாம் . இத்தைகய
மாற் றங் கள் சாத்9யUல் ைல என்றாnம் , Fலர் U"ந்த Fனம் ெகாண்டவராக[ம் , அன்2க்"ரியவரிடU?ந்3ல"பவராக[ம் மாற வாய் ப்2க]ண்.. Fலர் தங் கள் 2கழ் மற் \ம் ெப?ைமைய இழக்க ேநரிடலாம் . ேதைவயற் ற
ேதைவகைள வளர்பதாnம் , தர்மத்9ர்க்" மாறான ெசயல் களில் ஈ.ப.வதாnம் Fலர் U"ந்த -யரமான நிைலYல்
அகப்பட்.க்ெகாள் ளலாம் . இக்காலத்9ல் தங் கள் ".ம் ப்த்9ன?டன் சண்ைடY.வைத த3ர்க்க ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2028
13:14:46 வைர\ல் 13 ஏப் ர 2028 21:43:56)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
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29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (28 மார் 2028 13:49:58
வைர\ல் 12 ஏப் ர 2028 23:48:15)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (28 மார் 2028 18:21:38
வைர\ல் 1 ஆகஸ் 2028 12:32:24)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (12 ஏப் ர 2028 23:48:15
வைர\ல் 27 ஏப் ர 2028 20:19:30)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
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வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (13 ஏப் ர 2028 21:43:56
வைர\ல் 14 ேம 2028 18:36:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (20 ஏப் ர 2028
13:25:56 வைர\ல் 31 ேம 2028 00:23:49)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல நல் லெதா? காலத்ைத "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெசல் வத்9ைன ேசர்ப்pர்கள் , தங் கம் ,
பவழம் , ெசாம் %ைன ேசகரிப்pர்கள் . உேலாகம் மற் \ம் ேவ\ 3யாபாரங் களில் ேமnம் என்\Uல் லாத அள3ல் லாபம்
ஈட்.xர்கள் . பணிY^?ப்பவராYன் நீ ண்டநாளாக ேகா?ம்
அந்த்ப்பத3 உயர்[ மற் \ம் ெகளரவம் வந்- உங் கைளச்ேச?ம் காலமாகேவ அைமOம் . பல?ம் தாங் கள்
எ.த்தக்ெகாண்ட Wயற் Fகளில் ெவற் # எய் -வைத காண்பார்கள் .ெமாத்த பண இ?ப்%ன் Wன்ேனற் றம் காண்பதால்
தாங் கள் ைதரியம் , Xகம் மற் \ம் சந்ேதாஷத்-டன் இ?ப்பைத உண?xர்கள் . தாங் கள் மனரீ9யாக அைம9Oடன்
வாழ் xர்கள் . அச்சமற் ற ஒ? உண்ர்[ தனைன உங் களிடம் நிைலநாட்Bக்ெகாள் ]ம் . தங் கள் எ9ரிகைள
ெவற் #க்ெகாள் வதர்க்" இ-தான் சரியான காலமா"ம் . பைழய kசல் களிnம் இக்காலத்9ல் ஒ? ேபார் நி\த்த
நிைலைய எ9ர்பார்க்கலாம் . சட்டமண்றத்9ல் ஏேத`ம் வழக்Kனில் தாங் கள் Fக்Kக்ெகாண்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல்
தங் க]க்" அ`eலமான =ர்ப்%ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் எ9ரிகளில் அ9கமானவர்கள் இக்காலத்9ல்
களம் 3ட். ெவளிேய\வார்கள் ‐ ெவற் # தங் கள் வசமா"ம் . சjகத்9ல் தங் க]க்" ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம்
Kைடக்கப்ெபறலாம் . இக்காலத்9ல் தங் களில் Fலர் த?ம காரியங் கைளOம் ெசய் xர்கள் .ஆேராக்யமானநன்நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் அைனத்- பழையய 3யா9கைளOம் இக்காலத்9ல் ேபாக்K3.xகள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (27 ஏப் ர 2028 20:19:30
வைர\ல் 5 ஜîைல 2028 17:02:01)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
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வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (14 ேம 2028 18:36:24
வைர\ல் 15 ஜîன் 2028 01:13:35)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ரா : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (24 ேம 2028 15:12:48
வைர\ல் 4 Uப் ர 2030 13:05:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் ரா" தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள இரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். உடல் ,
பணம் மற் \ம் சjகரீ9யாக இக்காலம் ெதாந்தர3க்"ட்பட்ட காலமாகேவ அைமOம் என ெதரிKற-.
இக்காலகட்டத்9ல் , தங் கள் ெசல[கள் d- ஒ? கண் ைவத்9?த்தல் அவFயம் . ெகாள் ைளயர்கள் மற் \ம் எ9ர்பாராத
ெசல[கள் ெபா?ட். எச்சரிக்ைகேயா. இ?த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யம் மற் \ம் உண[ பழக்கங் கள் d- "®ப்பாக வ?டத்9ன் இக்காலகட்டத்9ல் கவனம் ெசnத்த
ேவண்.ம் . வயற் \க்ேகாளா\ Uக எளிதாக ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் ெதரியாத உண[ வைககள் மற் \ம் காலம் கடந்உண்fம் பழக்கத்9ைனOம் த3ர்க்க ேவண்.ம் . கண்கள் இக்காலத்9ல் அ9கமான கவனத்9ைன ேகா?ம் .
பல?க்"ம் தங் கள் வாழ் க்கத்-ைணயானவரின் ஆேராக்ய நிைல கவைலக்"ட்பட்ேடY?க்"ம் .
இக்காலட்டத்9ல் நீ 9மண்ற வழக்"கள் மற் \ம் சட்டம் சம் மந்தமான அைனத்- 3ஷயங் களி^?ந்-ம் 3லKேய
இ?த்தல் அவFயாமாKற-. இவ் 3ஷயங் களில் சமயத்9ல் ேதால் 3Yைன தழ[ம் வாய் ப்2ள் ள-.
தாங் கள் Xற் றத்தா?டன் எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா த3ர்க்கப்படேவண்Bய ஒண்றா"ம் . இக்காலத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?ட`ம் கBனமான காலத்9ைன எ9ர்ெகாள் ள ேநரிடலாம் . தந்9ரத்தால்
உ?வாKY?க்e.ம் என ேதாண்\ம் எவ் 3த நிைலைமயாY`ம் அதைன 3ட். rர 3லKேய இ?க்க[ம் .
ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரால் தங் க]க்" அவr\ மற் \ம் அவமான நிைலய் கள் ஏற் பட வாய் ப்2கள்
உள் ளன. சjகத்9ல் தாங் கள் வளர்த்- ைவத்9?க்"ம் நல் லெதா? ேதாற் றத்9ற் க்" ேக. 3ைள3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ேக/ : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (24 ேம 2028 15:12:48
வைர\ல் 4 Uப் ர 2030 13:05:23)
இந்த காலக்ட்டத்9ல் ேக- தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்-ெசல் Kறார்.
இக்காலத்9ல் ெப?ம் பாnம் தங் க]க்" உடல் ரீ9யான ெதாந்தர3ைனத்தான் இ- "#காட்.Kற-. இக்கால் த்9ல்
தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன ேபணி பா-காத்-, உY?க்" அபாயம் உண்டாக்"ம் 3ைள[கைள அைனத்3தங் களிnம் த.த்-க்ெகாள் ள[ம் . இக்காலத்9ல் ேவவ் ேவ\ 3யா9களால் தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ள-.
காய் ச்சல் , உடல் வ^, %றப்2\ப்2?களில் உபவாைதகள் Kயைவயால் இக்காலத்9ல் தாங் கள் ேவதைனYைன
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீ9யாக தாங் கள் Wbவ-மாக வBகட்Bய நிைலYைன ேபான்ேற உணரக்e.ம் . தங் கள் வாbம் இடத்9ல்
நடக்"ம் ஒ? சம் பவத்9னால் இக்கால் த்9ல் தங் க]க்" ழ் ந்த -க்கம் ஏற் படலாம் .
தங் கள் ெசல[கைள கட்.க்"ள் ைவத்-, எ9ர்பாராத ெசல[க]க்காக ேசUத்- ைவக்க[ம் .
சட்டத்9ன் Rழ் தவறாக க\தப்ப.ம் எவ் 3த ெசய^ைனOம் ெசய் யாம் ^?க்க[ம் . இ-ேபான்ற ெசயல் கள் தங் கைள
Fைறச்சாைலYல் அைடக்கக்e.ம் . தங் க]- தவறான ெசயல் களால் சjகத்9ல் அவமானம் பட ேநரிடலாம் .
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எனி`ம் ேதய் ப்%ைற காலத்9ல் , Fலர் நல் ல ேநரத்9ைன எ9ர்பார்க்கலாம் . வாழக்ைகYைன ேமnம் ர்வத்-டன்
வாழ் வார்கள் . இக்காலத்9ல் உண[ மற் \ம் ண்dகம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தங் கள் ர்வம் ேமnம் e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (31 ேம 2028 00:23:49
வைர\ல் 12 ஜîைல 2028 15:15:20)
ெசவ் வாYன் ேகாசாரம் ‐ சந்9ரனி^?ந்- ஏழாம் x.இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல ஆேராக்யம் மற் \ம் உற[Wைற சம் மந்தமான
3ஷயங் கள் ெவ"வாக பா9ப்2ள் ளா"ம் ேநரத்ைத "#க்காட்.Kற-.தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் அல் ல- தங் க]க்ேகா ஏற் பட்.ள் ள உடல் நிைல "ைறப்பாட்Bன் காரணமாக அள[கடந்த மன
வ?த்த9னால் கவைலக்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் Uக[ம் ேசார்வைடவைத உணரலாம் . அேத ேநரத்9ல்
வYற் \வ^, மற் \ம் மார்2ப்ப"9 ெதாந்தர[களால் பா9ப்பைடOம் சந்த்ரப
் ்பWண்.. தங் கள்
வாழ் க்ைகத்த்னணOடன் ஆேராக்யத்ைதOம் தாங் கள் கவனித்-க்ெகாள் ள ேவண்BY?க்கலாம் . தாங் கள் , தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOம் இக்காலத்9ல் ழ் ந்த பயWற் ற மன நிைலYைன வளர்த்-க்ெகாள் ளக்e.ம் .
பலர் இக்காலகட்டத்9ல் ேமன்ைமெபா?ந்9ய நபரிடம் பைகைமைய வளர்த்-க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
தங் க]க்"ம் , தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணக்"ம் இைடேய Tகத்9னால் எழக்eBய ேவற் \ைமக்காரணமாக வ?ம்
க்?த்- ேவ\பாட்Bைன த3ர்க்க ேவண்.ம் . இத்தைகய நிைலYைன 2த்9சா^த்தனத்-டன் ைகயாளாமல்
ேபானால் தங் கள் இ?வ?க்Kைடேய ெப?ம் சண்ைட ஏற் பட வ;வ"க்e.ம் . தங் கள் நண்பர்கள் மற் \ம்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் அைம9 காக்க[ம் . தங் கள் உற3னர்களால் தங் க]க்" -யரம் ஏற் பட வாய் ப்2கள் உள் ளன.
தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன்%ற் ந்தவர் d- த்9ரம் ெகாள் ள[ம் , ெகாBய ெசாற் கைள பயன் ப.த்-xர்கள்
என்பதால் தங் கள் நடத்ைதYன் d" கவனம் ெசnத்த[ம் .
தங் கள் பண இ?ப்%ன் d-ம் இ\க்கமான கவனம் இக்காலத்9ல் ேதைவ.ேதைவயற் ற ேபாட்BYல் ஈ.பா.
ெகாண்டதன் காரணத்தனால் Fலர் தங் கள் ெசல் வங் கைள இழக்க ேநரிடலாம் . தங் கள் ெசல[கைள க்ட.
் க்"ள்
ெகாண்.வந்-, நல் nண[ மற் \ம் ைடகள் உள் வரைவ நிைலயான நிைலக்" ெகாண்.வ?வ9ல் உ\9 ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2028
01:13:35 வைர\ல் 16 ஜîைல 2028 12:06:05)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (5 ஜîைல 2028 17:02:01
வைர\ல் 21 ஜîைல 2028 14:38:03)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
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Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (12 ஜîைல 2028
15:15:20 வைர\ல் 26 ஆகஸ் 2028 20:17:34)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- தங் கள் ஷரீரத்9ற் க்" உண்டாகக்eBய அபாயத்ைதேய ெவ"வாக "#க்காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள்
வாழ் க்ைக, ஆேராக்யம் மற் \ம் ேதகத்9ன் Fல அல் ல- அைனத்- 3?த்9யாக்"தல் கள் மற் \ம் மாற் றங் கள் d-ம்
கBனமான கண்ேணாட்டம் கண்Bப்பாக அவFயமாKற-. நல் லாஆேராக்யத்9ைன நிலப.த்9க்ெகாள் ள அைனத்3யா9கள் மற் \ம் =3ரமான பழக்கங் கள் (ேபாைத பழக்கம் உட்பட) பக்கம் eட ப்ரேவFக்காமல் இ?த்தல்
அவFயமா"ம் . Fல?க்" இக்காலத்9ல் இரத்தUன்ைம, இரத்தப்ெப?க்", "ைற[ ேநாய் ேபான்ற இரத்தம் சம் மந்தமான
உடல் நிலUன்ைம நிைல உ?வாகலாம் .
இக்காலத்9ல் Oதங் கள் மற் \ம் மைறWகம் அல் ல- மா\ேவடத்9ல் இ?க்"ம் எ9ரிகளிடU?ந்- 3லKY?க்க[ம் .
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம் ஈ.படாமல் இ?த்தல் இக்காலத்9ல் அவFயமாKற-.
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் சரியான கண்ேணாட்டம் இக்காலத்9ல் ேதைவப.Kற-. சரியான WைறYல்
பண் இ?ப்%ைன ைகயாளாமல் இ?ந்தால் , பல?ம் இக்காலத்9ல் தங் கள் பண இ?ப்2 ெவ"வான "ைறவைடவைதக்
காணக்e.ம் . எனி`ம் எவ் 3தமான கடன் ெப?தைல த3ர்க்க[ம் . தங் கைள கடன் இல் லாத நிைலYல்
ைவத்-க்ெகாள் ள[ம் .
பணி2ரிOம் இடத்9ல் ேமnம் அ9கமான ப்ரயத்னங் கள் ெசய் தால் தான் தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #க்Kட்.ம் நிைல
ஏற் படலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தாங் கள் வKக்"ம் ெபா\ப்2 மற் \ம் இ?க்"ம் நிைலYைன
தக்கைவத்-க்ெகாள் ள[ம் . ஏேனனில் ேமல் eறப்பட்ட 3ைள[களால் உ\வா"ம் தாழ் வான நிைல 3ைர3ேலேய
கடந்- ெசன்\3.ம் .
பலர் ேமல் நாட். ப்ரயாணங் கள் ேமற் ெகாள் ளலாம் . ேமnம் தங் கள் ".ம் பத்9னரிடU?ந்- கணிசமான காலம்
%ரிந்- வாbம் நிைலயற் படலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2028
12:06:05 வைர\ல் 16 ஆகஸ் 2028 20:28:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (21 ஜîைல 2028
14:38:03 வைர\ல் 5 ஆகஸ் 2028 07:40:58)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 375

sample horoscope

ॐ

பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (24 ஜîைல
2028 15:36:02 வைர\ல் 26 Qசம் 2028 13:39:33)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார்இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? ேநரமாக அைமவைத "#க்Kற-. இந்ேநரத்9ல் உத்ேயாகம் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் பத3 உயர்[, 3யாபாரத்9ல் லாபத்9ைனOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல்
உயர்பத3ையOம் எ9ர்ேநாக்கலாம் .
சjகரீ9யாக தங் கள் நிைல உயர3?ப்பதால் இ- நல் ல காலமாகேவY?க்"ம் . தங் களின் ப்ரகாசம் மற் \ம் ஷரீர
Wன்னிைல மற் றவர்களின் கவனத்9ைன ஈர்கக்eBயதாய் இ?க்"ம் . இதனால் தங் கைள பலர் நாBவ?வார்கள் .
தங் க்ள் உற் றார், உற3னரிடU?ந்-ம் லாபங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள்
கனிந்-3.வர். அவர்கைள ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
மதம் சம் மந்தமான ஈ.பா.களில் தங் கள் ர்வம் வள?ம் . மந்9ரா ெஜபங் கைள பா.வதால் தாங் கள் பயன் ெபறலாம் .
த"9யானவராYன் 9?மணம் ெசய் -க்ெகாள் ள ேலாFப்pர்கள் . தம் ப9Yனர் இக்காலத்9ல் ".ம் பத்9ல் ஒ?
எண்ணிக்ைக e.வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . உங் களில் Fலர் 3Fத்9ரமான சாகச கற் பைனக்கைதைய
பைடக்க3?ம் பலாம் . இப்ேபற் பட்டவர் எ9ர்பாலரிடம் சம் மந்தப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன.பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் .
உங் களில் அ9கமானவர்கள் ெசாத்-, பரணம் , 29ய வாகனம் வாங் க ேலாFப்pர்கள் . தாங் கள் நல் ல ஆேராக்யம்
மற் \ம் அைம9யான மனநிைலYைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (1 ஆகஸ் 2028
12:32:24 வைர\ல் 31 ஆகஸ் 2028 21:33:52)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (5 ஆகஸ் 2028 07:40:58
வைர\ல் 23 ஆகஸ் 2028 13:24:32)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
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இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஆகஸ் 2028
20:28:23 வைர\ல் 16 ெசப் 2028 20:21:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பத்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டம் நலலெதா? ேநரமாகேவ அைமOம் . உயர்பத3க்" இடமாற் றம் , Wன்ேனற் றம் மற் \ம் தங் களின்
அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் # ெப?வைத இக்காலகட்டம் "#க்"ம் . தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல்
உயர்பத3க்" மாற் றம் Kைடக்கலாம் . தங் களின் ேமலாளர்களிடU?ந்- அ`eலத்9ைனOம் , அ9காரிகளிடன்
ெகளரவம் மற் \ம் ேமnம் அ9கமான நல் ல சந்தர்பங் கைளOம் தாங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #Oம் இ-வைர Wடங் Kக்Kடந்த 9ட்டங் கைள தங் க]க்" சாதகமாக
ெசயல் படைவக்"ம் காலமாக[ம் இக்காலகட்டம் அைமOம் .சjகத்9ல் தங் க]க்" பைழய நிைலY`ம் அ9கமான
ெகளரவத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் சjக Xற் \ ேமnம் வள?ம் ‐ இதனால் ேமnம் ேநர்மைற
மற் \ம் பய`ள் ள கலந்-ைரயாடல் கள் ("#ப்பாக எ9ர்பால?டன்) Wகம#ந்ேதார் மற் \ம் நண்பர்களால்
ெகளர3க்கப்ப.தல் Kயைவகைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
அ9காரத்9ல் U"ந்த உயர்பத3ைய வKப்ேபாரால் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் என இக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பார்க்கலாம் .
தங் களின் ஆேராக்யம் இக்காலத்9ல் ெசளக்Kயமாகேவ இ?க்"ம் . அைனத்- 39ங் களிnம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
Eழ் ந்9?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (23 ஆகஸ்
2028 13:24:32 வைர\ல் 30 அக்ட் 2028 08:29:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இசாதைன 2ரிதல் மற் \ம் பணவர3ைன "#க்காட்.Kற-. இக்காலத்9ல் பணம் சமமந்தமான 3ஷயங் களில் லாபம்
வந்- ேசரலாம் . ெவவ் ேவ\ வ;களின் jலம் தங் க]க்" ேமலான பணவர[ வந்- ேசரலாம் . தங் களின்
XயWயற் Fகள் , 3யாபாரம் மற் \ம் Wத±.கள் இயல் ைப3ட உயர்வான பணவர[ மற் \ம் லாபங் கைள
வரைவக்கலாம் . தாங் கள் Xயமாக உத்ேயாகம் 2ரிபவர் அல் ல- மற் றவர்களிடம் பணி2ரிபவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் இயல் ைப3ட ேமnம் ெவற் # காண்pர்கள் . தாங் கள் ஈ.பா. ெகாண்B?க்"ம் -ைரYல் இப்ேபாெச;ப்பான வளர்ச்Fைய காண்pர்கள் .
ஆேராக்யமான- நல் லெதா? நிைலY^?க்"ம் . தாங் கள் தங் கேளா. நிம் ம9 காணலாம் . அ9க ெமன்ைமOடன்
ேபXபவராக[ம் , மனப்kர்வமான உள் ளன்2ள் ளவராக தங் கள் மன- மாற வாய் ப்2ள் ள-.
இல் லத்9ல் இக்கலமான- நல் லெதா? ேநரத்ைத ெகாண்.வ?ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் .தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண
மற் \ம் "ழந்ைதகள் னந்தமாக[ம் , உள் ளன்2 நிைறந்தவர்களாக[ம் இ?ப்பர். தங் க]க்" அ`eலமான Fல
ெசய் 9கைளOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ெபா?ட்ெசல் வத்9னால் தாங் கள் Eழ் ந்9?க்க வாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (26 ஆகஸ் 2028
20:17:34 வைர\ல் 14 அக்ட் 2028 10:21:36)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இத்தைகய நிைல தங் க]க்" 3யா9களால் ஏற் ப.ம் ேவதைனையத்தான் ேமலாக "#க்காட்.Kற-.
இக்காலகட்டமான- தங் கைள F#ய மற் \ம் ெபரிய 3யா9களாnம் , உடல் ேவதைனYனாnம் அவ9ப்பட
ைவக்Kற-. இந்தக்காலகட்டத்9ல் உட^ல் நீ ர்பற் றாக்"ைற[, பலxனம் அல் ல- அbKப்ேபான உடல் சக்9
நிைலYனால் பா9க்கபடலாம் . தைசகளில் ஏற் ப.ம் வ^Yனால் ேவதைன மற் \ம் Oதங் களால் உ?வாக்கப்பட்ட
காயங் களினால் தங் க]க்" ேவதைன ஏற் படலாம் .
மனரீ9யாக தங் கள் கவைல மற் \ம் அ9?ப்9யான உணர்3ைனேய அ`ப3க்கலாம் . Fலர் அயல் நாட். ப்ராயணம்
ேமற் ெகாள் ளக்e.ம் . இத்தைகய ேநரத்9ல் அங் " -ன்பம் நிைறந்த வாழ் க்ைகைய தாற் கா^கமாக
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அ`ப3க்கப்ெபறலாம் .பண இழப்2 ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் தாங் கள் அதன் d- ேமலான கவனம்
மற் \ம் காத்-க்ெகாள் ளல் ேதைவப்ப.ம் .
சரியான ைகயா]தல் மற் \ம் கBனமான உைழப்2 ‐ இைவதான் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகக்" இக்காலத்9ல்
ேதைவயானைவ. Fலர் தங் க]க்" மனத்?ப்9 Kைடக்காத Eழ் நிைலYல் பணிப்2ரிய ேநரிட்லாம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் அல் ல- ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல் வKக்"ம் தற் ேபாைதய நிைல மற் \ம்
ெபற் \க்ெகாண்B?க்"ம் ம9ப்பைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள கBனமாக உைழப்பான- அவFயமாKற-.
இல் லத்9ல் அைம9க்காக்க[ம் தங் கள் உற் றார், உற3னரிைடேய இ?க்"ம் மைறWகமான எ9ரிகள் ெபா?ட். ஒ?
கண் ைவத்9?க்க[ம் . Fலர் தங் கள் ஜா9Yன் கட்.ப்பாட்Bற் "ள் அடங் காத Fல ெசயல் கைள ெசய் வதற் க்"
ர்வத்9ைன ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள வாய் ப்2க]ண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (31 ஆகஸ் 2028
21:33:52 வைர\ல் 27 ெசப் 2028 17:13:28)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (16 ெசப்
2028 20:21:09 வைர\ல் 17 அக்ட் 2028 08:15:09)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். பணம் சம் மந்தமான லாபம் , தங் கள் ெபா?ளாதாரம் மற் \ம் சjக அந்தஸ்த்9ைன ”ர்ப.த்9ய வளர்ச்F
காfதல் என்பத இந்நிைலYன் அர்த்தம் என ெகாள் ளலாம் .
ேமல் பத3 உயர்3ைன பற் # ேமலாளர் அல் ல- ெமாதாலாளிைய சந்9ப்ப9ர்க்" இ-ேவ தங் க]க்" உகந்த ேநரம் .
தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் களின் நிைலYன் உயர்[, ேமலாள் ர்களிடU?ந்- எ9ர்பாராத சnைக, தர[
மற் \ம் அரX ரீ9யான ெகளரவம் eட இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் களின் 3யாபாரத்9ல் லாபம் மற் \ம்
ெபா?ள் ேசர்க்ைகைய இக்காலத்9ல் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் கள் நண்பர்களிடU?ந்-ம் லாபம் வந்- ேசர்வைத
எ9ர்பார்க்கலாம் !
சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் ேமnம் உயர்வைடOம் ‐ Xற் றத்தாரிBேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் தாங் கள்
அைடxர்கள் .
ஆேராக்யம் ”ரான நிைலYல் இ?க்"ம் . தங் களின் இத்தைகய நல் ல ஆேராக்யம் ".ம் பத்9னர் நல் லெதா? சமயெமன
எ.த்-க்ெகாள் வார்கள் .
தங் கள் இல் லத்9ல் 2னிதாமான-ம் மற் \ம் ககப்kர்வமான ெசயெலான்\ இக்காலத்9ல் ரம் %த்- ைவக்கப்ப.ம்
ேநரம் . இத்தைகய ெசயல் இல் லத்9ல் ேமnம் சந்ேதாஷம் வந்- ேசர வ;வ"க்"ம் . இல் லத்9ல் க3ர்ப்2 மற் \ம்
சந்ெதாஷத்-டன் காலத்ைத களித்தல் , உயர்வான, தரமான உண[ வைககைள பKர்வ-ம் , உண்fதnம்
எ9ர்பார்க்கலாம் . ெமாத்தத்9ல் தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் Xகமான காலமாக[ம் ‐ அதனால்
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ஏற் ப.ம் ".ம் ப அைம9ைய அ`ப3க்"ம் காலமாகேவ இக்கட்டம் அைமOம் என ெகாள் ளலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (27 ெசப் 2028
17:13:28 வைர\ல் 23 அக்ட் 2028 01:30:43)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (14 அக்ட் 2028
10:21:36 வைர\ல் 8 Qசம் 2028 22:21:01)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்கால் த்9ல் ெவற் #ப்பாைதைய ேநாக்K ெசல் nம் ேபா- ேகாபம் மற் \ம் சலணமான காலத்ைதேய
அ`ப3க்கைவக்"ம் . ேமல9காரிகளின் தவறான நடத்ைத, Wயற் Fகளில் ேதால் 3, ழ் ந்த -க்கம் , அத்?ப்9,
ேசார்வைடதல் ேபான்ற ெதாந்தர[கைள இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க வாய் ப்2ள் ள-. Y`ம் WB3ல் தாங் கள் பணிகள்
2ரிOம் -ைரYல் ெவற் #ைய காணலாெமன ெதரிKற-. Fலர் தங் கள் பணிகைள என்\Uல் லாத அள3ைன3ட
ேமலான WைறYல் ெசய் - WBப்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் பணிYன் காரணமாக பல இடங் க]க்" ெசன்\வ?ம்
நிைலேயற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
இக்காலமான- தாங் கள் பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் Kைடக்"ம் ெகளரவத்9ல் உயர்[, இ?க்"ம் நிைலYல் உயர்[
மற் \ம் பத3 உயர்3ைன தாங் கள் அைடயலாம் . தங் கள் ேமல9காரிகளின் நல் ல 2த்தகங் களில் ஓரிடம் Kைடத்தல்
மற் \ம் நண்பர்களின் Xற் \ ேமnம் 3ரிவைடதnம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் .தாங் கள் ெப?ம் 2க;ன்
காரணத்9னால் Fல 29ய ஸ்ேநKதர்கைள தங் கள் வாழ் க்ைகYல் ெபறக்க்e.ம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண[ மற் \ம் மனநிைலYன் d- தாங் கள் ஒ? கண்
ைவத்9?த்தல் ேவண்.ம் .
Fலர் தங் கள் ேவதைனY^?ந்- 3ைடப்ெபறலாம் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் ெவற் #க்ெகாள் ளலாம் . Y`ம் எ9ரிகைள
தவ?தலாக எைடேபாடாம^?க்க[ம் . Oதங் கள் ெபா?ட். 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (17 அக்ட்
2028 08:15:09 வைர\ல் 16 நவம் 2028 08:01:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்ெசல் Kறார். இக்"#ப்%ட்ட காலம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் சவாலாக அைமவைத Xட்Bக்காட்.Kற-. நி9
சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல் ேமnம் கவனத்ைத தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
தாங் கள் %றரிடம் உத்ேயாகம் 2ரிபவராகY?ந்தால் இக்காலத்9ல் தங் கள் Wதாலளிேயா. F#- Fரமமான நிைலைய
காண்pர்கள் . தாங் கள் 2ரிOம் ேவைலத்9றைன ெமச்சாம^?ப்பார். ேமnம் உத்ேயாகத்9ல் தங் க]க்" ஊ9யம்
மற் \ம் ெபா?ப்2 பKர்தல் 3Kதம் "ைறக்கப்ப.ேமா எ`ம் ஐய் யம் ெபா?ந்9ய நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின்
Wயற் FOம் , க.ைமயான உைழப்2ம் நிைனத்தள[ பலன் தரா3ட்டால் அைதரியேமா, பயேமா ெகாள் ளேவண்டாம் .
தாங் கள் 3யாபாரம் ெசய் பவராYன் இக்காலத்9ல் Fல தைடகள் அல் ல- ”ர;[கள் ஏற் பட வாய் ப்2க]ள் ளன.
தங் களின் வர்த்தகம் மற் \ம் ெதா;^ல் Uக ஜாக்KரைதOடன் ெசயல் படேவண்.ம் .
சjகரீ9Yல் இக்காலம் தங் க]க்" அ`eலUல் லாத வானிைல காலம் ேபா^?க்கலாம் .
நண்பர்கள் மற் \ம் ேமலாள் ர்களிடம் தாங் கள் சண்ைடYட வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் எவரிடWம் எவ் 3த
தர்க்கம் அல் ல- வாதம் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் 3?ம் %ய WB[கைள ெகாண்.வராத
rரப்ப்ராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேநரிடலாம் .
தங் களின் ஷரீரத்9ற் க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசயைலOம் த3ர்க்கேவண்.ம் . தங் கள் பா-காப்%ைன Uக
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Wக்Kயமான 3ஷயமாகக்ெகாள் ள ேவண்.ம் .
உடல் காய் ச்சல் , கண்களின் XகUன்ைம மற் \ம் வYற் \க்ேகாளா\ தங் க]க்" ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால்
இக்காலக்ட்டத்9ல் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" பராமாரிக்கேவண்.ம் . அ9?ப்9Yன் காரணமாக இல் லத்9ல்
சமாதானம் மற் \ம் ஒற் \ைம பா9ப்2க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (23 அக்ட்
2028 01:30:43 வைர\ல் 16 நவம் 2028 15:05:01)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனானறாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தங் களின்
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அபாயUன்ைமOடன் eBய பா-காப்2, மற் \ம் கடனி^?ந்- நிவர்த்9ைய
"#க்"ம் . தங் கள் Wன்னி?க்"ம் ேவ? ெபா?ளாதார ெதாந்தர[க]க்"ம் இக்காலத்9ல் =ர்3ைன எ9ர்பார்க்கலாம் .

இக்காலத்9ல் தங் களின் Wயற் Fகளில் ெவற் #காfம் . மக்களின் மத்9Yல் தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் மற் \ம்
தங் கள் நன்ம9ப்2 ெப?"ம் . தங் களின் நற் ெபயர் ேமலான பாைதைய ேநாக்K நக?ம் . ெபா?ள் ரீ9யான Xகம் ,
இன்பத்ைத த?ம் க?3கள் , அ?Xைவ உண[, 2த்தாைடகள் , பரணங் கள் மற் \ம் அkர்வமான உபரகரணங் கைள
வாங் "வ9ல் தங் கள் கவனம் ெசல் ல இக்காலத்9ல் அ9க வாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் ெசாந்தமான xட்Bன்
உரிைமயாளராவைத பற் #க்eட ேலாFப்pர்கள் .
சjக ரீ9யாக ஒளிமயமான காலம் "#ப்%டப்ப.Kற-. தங் கள் ெகளரவமான- ேமnம் உதயமா"ம் . சjகத்9ல்
தங் கள் அந்தஸ்- e.ம் . உங் களின் நண்பர்க]டன் eB ேசைவ ெசய் xர்கள் .
எ9ர்பால?டன் நல் லெதா? ேநரத்ைத தங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . மணமாKY?ந்தால் தங் கள் -ைணOடன் தாம் பதய
சந்ேதாஷத்ைத 3?ம் % அ`ப3க்"ம் காலாமா"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (30 அக்ட் 2028
08:29:40 வைர\ல் 17 நவம் 2028 18:45:03)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இத்தைகய நகர்3னால் தங் க]க்" ெசல[கைள "#காட்.Kற-. Xகமான வாழ[ அ`ப3க்க தாங் கள்
சாதரணத்ைத3ட அ9கமாக ெசல[ ெசய் ய ேநரிடலாம் . நீ 9மண்ற வழ் க்"கள் பண3ரயத்ைத ஏற் ப.த்த
வாய் ப்2ள் ளதால் அவற் ைற 3ட். rர 3லக[ம் . ேமnம் , தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ள Wயற் Fகள் மற் \ம் அnவல் கைள
ெசய் -WBக்க ேமnம் அ9கமாக ெசயல் 2ரிய ேவண்BY?க்கலாம் .
தங் கள் எ9ரிகளிடம் கவனம் ேதைவ. அவர்கைள 3ட். 3லKY?ந்தால் தாங் கள் அவமானப்படாம^?க்கலாம் .
தங் கள் தன்மானத்ைத தக்கைவ-க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவத்ைத நிைலப்ப.த்9 Wயற் F
எ.க்கேவண்.ம் .
பல3தமான காரணங் களினால் தாங் கள் மனரீ9யாக "ழப்ப நிைலYைன எய் தலாம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் மனேவதைன மற் \ம் அைமத்Yன்ைம ெகாண்ட மன நிைலக்" இடமளிக்க வாய் ப்2கள் உள் ளன. ேமnம்
இக்காலத்9ல் மனத்-யரம் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைமைய அ`ப3க்க வாய் ப்2கள் உள் ளன.
உண[ மற் \ம் தாம் பத்ய வாழ் க்ைகYல் ர்வம் இழ் க்கலாம் . XகUன்ைம மற் \ம் வ?த்தம் உணர்த்-ம் உண்ர்3னால்
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் ெதாந்த?[க்"ள் ளாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (16 நவம் 2028 08:01:24
வைர\ல் 15 Qசம் 2028 22:40:26)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல தங் கள் உத்ேயாகம் மற் \ம் தனிமனித வாழ் க்ைகYல் காணWBOம் வ”கரசக்9ைய ஏற் ப.த்தலாம் .
இ?ப்%டத்9ைன தற் கா^கமான அல் ல- நிைலயான மாற் றம் உத்ேயாக ஸ்தலத்9ல் தங் க]க்" ெதாந்த?வகள்
தங் கள் ெமாதலாளி அல் ல- ேமலாள?டன் சலனU"ந்த காலம் Kயைவகைளேய இக்காலகட்டம் ெகாண்.வ?ம் .
ேவைல 2ரிOம் இடத்9ல் தங் கள் ெபயர் ெகடாம^?க்க ேமnம் கவனத்ைத ெசnத்த ேவண்Bவ?ம் .
எ.த்-க்ெகாண்ட ெசயல் கள் அல் ல- Wயற் Fகைள சரிவர ெசய் - WBப்பதற் க்" சாதரணமானைத3ட அ9க
உைழப்2 ேதைவப்படலாம் . நிைனத்த WB[கள் ஏற் படாத rரப்பராயணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ள ேவண்Bவரலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் கைளப்பைடவைத உணரலாம் . வYற் \க்ேகாளா\, F? "டல் உபாைத, கண்களின்
XகUன்ைம மற் \ம் மார்2 சம் மந்தமான ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் படலாம் என்பதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன
Uகக்கவனத்-டன் பா-காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . உY?க்" ேக. 3ைள3க்"ம் எவ் 3த ெசய^nம் இக்காலத்9ல்
த3ர்க்க[ம் .
இல் லத்9ல் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்களிைடேய ஏற் ப.ம் ெசாற் ேபார், சச்சர[களால் சந்ேதாஷத்ைத
"ைலக்"ம் நிைலகள் உ?வாகலாம் . தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணேயா. தங் க]க்" ஏற் ப.ம் ேவற் \ைமYனால்
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தங் கள் மணவாழ் ைக பா9க்கப்படலாம் . ெமாத்தத்9ல் ஒற் \ைம மற் \ம் சமாதான நிைல இல் லத்9ல்
சவாnக்"ட்பட்டதாகேவ இக்காலத்9ல் இ?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (16 நவம்
2028 15:05:01 வைர\ல் 10 Qசம் 2028 18:56:55)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப்ன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- ேநர்மைற
மற் \ம் எ9ர்மைறயான நடப்2கைள ெகாண்ட காலத்ைத "#க்"ம் . ஒ? பக்கம் பணவரைவOம் , ம\2ரம் எ9ர்பாராத
3தங் களில் பண3ரயம் மற் \ம் ைடகள் இழப்%ைன இக்காலம் "#க்"ம் . இக்காலக்கட்டத்9ல் அயல் நாட்.
ப்ரயாணம் ஒண்#னால் ேதைவயற் ற ெசல[ மற் \ம் பண3ரயத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலத்9ல் தாங் கள்
நல் லாைடகைள வாங் "xர். அைவகளில் Fலவற் ைற இழக்கலாம் . இக்காலத்9ல் இல் லத்9ல் எவ் 3தமான க்ள[ம்
நடக்காம^?க்க ேமnம் கவனம் ேதைவ.
இ?ப்%`ம் இல் லத்9ல் தாம் பத்ய Xகத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் . 3வாகம் காதவராY?ந்தால் தாங் கள் Fல் 3தமான
உணர்ச்F Uக்க இன்பங் கைள எ9ர்பாலரிடம் அ`ப3ப்பைத எ9ர்பார்க்கலாம் . நண்பர்கள் நன்னடத்ைதOடன்
இ?ப்பர். தங் க]க்" ேதைவயான eட்.Wய் ற் F மற் \ம் உத3ைய த?வர்.
eர்ைமயான Oதங் கள் மற் \ம் சந்ேதகப்ப.ம் நபர்களிடU?ந்- rரமாகேவY?ங் கள் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல்
ஈ.பட்B?ந்தால் , இக்காலத்9ல் எவ் 3தமான நஷ்டங் கைளOம் த3ர்க்க Uக[ம் கவனமாக இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (17 நவம் 2028 18:45:03
வைர\ல் 6 Qசம் 2028 22:03:32)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இன்நிைல
தங் கள் வாழ் 3ல் Fல எ9ரமைற நிகழ் [கைள ஏற் ப.த்தலாம் . தங் கள் 3?ப்பத்9ற் க்" மாறாக ஒ? நபரிடம் பணி
2ரிOம் நிைல ஏற் படத்-வைதத்தான் இக்காலகட்டம் அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. ஏேதா ஒரி3தமான
அBைமத்தனத்9ன நிைலக்"ள் தாங் கள் வசப்பட வாய் ப்2கள் உள் ளன. மற் றவர்களின் க?ைணயற் ற வார்ைதகளின்
கைசயBOம் , எரிOம் க#Yன் d- இழக்கப்ப.வ- ேபான்ற மனநிைலைய ஏற் ப.த்தக்eBய சந்தர்ப்பங் கைள
கண்Bப்பாக உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்eடா-. தங் க]க்ெகன எ.த்-க்ெகாண்ட காரியத்9ல் கண்ணாKO?ந்தாnம் , Xய
கட்.ப்பாட்.டன் மற் றவர்கள் கவனத்9ல் எட்டாம^?ப்ப-ேம இக்கால கட்டத
் ்9ல் அவFயம் .
ேதைவயற் ற பணச்ெசல3ைன த.க்க கவனம் ேதைவ. இல் லேயன் இ- தங் கள் பண இ?ப்%ல் ெப?ம் 3ரயத்ைத
ஏற் ப.த்தாnம் . ைகயால் தங் களின் ெசல[கள் , மற் \ம் பண இ?ப்%ன் பா-காப்%ன் d-ம் U"ந்த கவனத்ைத
ெசnத்த ேவண்.ம் .
கயவர்களின் நட்2 இக்கலத்9ல் தங் க]க்" ஏற் பட். அவர்களால் , =ங் "ம் ஏற் பட வாய் ப்2ண்.. தங் களின்
அன்2க்"ரியவர்களிடம் உைரயா.ம் ேபா- ெசாற் கைள கவனத்-டன் ேதர்ந்தெ
் த.க்க ேவண்.ம் . தங் களின்
உணர்ச்FYன்மயால் தங் கள் Xற் றத்தா?டன் பைகைமைய 3ைள3த்-க்ெகாள் ள் வாய் ப்2க]ள் ளன. =யவர்களின்
ஸ்ேநகம் மற் \ம் நீ 9மன்ற வழ் க்"கைள கண்Bப்பாக த3ர்ர ்க[ம் . தங் கள் Xயம9ப்%ைன இழ் க்க ெசய் Oம் எவ் 3த
ெசய் ய^nம் ஈ.படக்eடா-. தங் களின் நல் ல9ர்ஷ்டம் அன்றாடம் ேதைவயான ஒண்றாKY?ப்பதால் , அதைன
பா-காப்%ேலேய இ?க்கச்ெசய் ய[ம் . தங் கள் வாழ் க்ைகYல் எவ் 3தமான தைடOம் இல் லா9?க்க தங் கள் அ`பவம்
மற் \ம் கல் 3 அ#3ைன நைடWைறYல் உபேயாKத்- ப்ரிேயாசனம் மற் \ம் லாபத்ைத ெபற் #ட[ம் .
இக்காகட்டத்9ல் பலதரப்%னரின் அbத்தம் அல் ல- ேவ? எ9ர்பாராத ஐய் யத்9ன் காரணத்தால் தங் களின் 9ட்டம் ,
உபாயம் , உத்ேதசம் மற் \ம் ேயாசைனகைள கைடF நிUடத்9ல் மாற் #க்ெகாள் ள ேவண்Bய வாய் ப்2கள் உள் ள
காரணத்தால் தாங் கள் வைளந்- ெகா.க்"ம் தன்ைமேயா. ெசயல் பட[ம் . த"9Oள் ளவராYன் தங் கள் அயல் நாட்.
இ?ப்%டமான- Fல தைடகைள காணக்e.ம் . இல் லத்9ல் அ`eலமான பணிகைள ெசய் வ9ல் தைடகள்
தங் க]க்" ஏற் படலாம் . வஞ் சகம் மற் \ம் ேமாசம் ேபா"ம் நிகழ் சF
் கள் ேநர வாய் ப்2ள் ளதால் ".ம் %த்9னர் ம் ற்\ம்
தங் கைளOம் பா-காத்- ெகாள் ளேவண்.ம் . எ9ர்ப்பார்த்த Xகம் மற் \ம் WB[கள் Kைடக்கெபறாமல் ேபாக
வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரயாணங் கைள த3க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (6 Qசம் 2028
22:03:32 வைர\ல் 26 Qசம் 2028 22:15:04)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
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அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (8 Qசம்
2028 22:21:01 வைர\ல் 28 ஜîைல 2029 22:52:04)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ப9ெனான்றாவ- xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார். இ- தங் க]க்"ம் , தங் கள் ".ம் பத்9ன?க்"ம் சந்தேஷாமன காலத்9ைன வரவைழக்Kற-.
தங் க]க்" க்ட.
் மானம் ெசய் - WBத்த கட்.மானங் கைளOம் , ெசய் Oம் ெதா;ல் மற் \ம் வணிகத்9ல்
லாபத்ைதOம் இந்தக்காலம் ெகா.த்த?]ம் . Fலர் தங் க]டன் eட %றந்தவர்களிடU?ந்-ம் லாபங் கைள
Kைடக்கப்ெபறலாம் . Fலர் தங் கள் நிைல மற் \ம் வ\மானத்9ல் உயர்[ காணலாம் . ேமnம் தங் களின் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wன்ேனற் றம் கண்., லாபங் கைள தங் க]க்" ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைக ம் ட.
் மல் லா- ெசாந்த வாழ் க்ைகYnம் Wன்ேனற் றம் காfம்
ேநரெமன க?தலாம் . சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்-, மரியாைத மற் \ம் ம9ப்2 Kயைவ ேமல் ெநாக்" பாைதYல்
ெசல் nம் என தாங் கள் எ9ர்க்ெகாள் ளலாம் . தங் கள் சாதைனகளால் தங் கள் ேதாற் றமான- ெஜா^ப்2டன்
காணப்ப.ம் .
Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைலYன் %ற் ப்%னால் இல் லத்9ல் சந்ெதாஷம் மற் \ம் அைம9யானஅ9கரிப்பைதக் காண்பர். தங் கள் "ழந்ைதகள் மற் \ம் உடன் %றந்தவர்களால் ேமnம் இன்பத்9ைன
ெகா.க்க்ப்ெப\xர்.
ஆேராக்யமான- 3யா9களி^?ந்- 3.ப்பட். Uக நன்றாக[ம் , ெசளக்Kயத்-ட`ம் இ?க்"ம் . இக்காலத்9ல்
தாங் கள் என்\Uல் லாத அள3ல் அச்சUன்ைமOடன் காணப்ப.xர்.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / -தல் P7 (10 Qசம் 2028 18:56:55
வைர\ல் 3 ஜனவ 2029 18:30:06)
இந்த காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள Wதல் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் க]க்" ெப?ம் பாnம் ெபா?ள் இன்பம் மற் \ம் Fற் #ன்பங் கைளேய "#க்"ம் . தங் களின் ெசாந்த தனிப்பட்ட
வாழ் 3ல் பல நிகழ் [கைள இப்ெபா- நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . த"9OைடயவராYன் தங் க]க்" ஏற் ற ேஜாBைய
இக்காலத்9ல் கண்டரிxர்கள் . உங் களில் Fலர் ".ம் பத்9ல் 29யநபர் வ?வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . சjகரீ9யாக்,
நபர்கைள சந்9க்க[ம் , எ9ர் பாலரின்சகவாசத்தால் சந்ேதாஷமைடய[ம் இக்காலகட்டம் நல் லெதா? ேநரமா"ம் .
சjகத்9ல் தாங் கள் ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயரலாம் . Xகங் கைள அ`ப3க்க பல
சந்தர்ப்பங் கள் தங் க]க்" Kட்.ம் . 29ய அரியவைகYல் சைமக்கபட்ட உண[ைன அ`ப3ப்pர்கள் . உங் கள்
வாழ் க்ைகைய ேமnம் அ`ப3க்க இந்9ஃ%யம் சமந்தமான ெபா?ள் மற் \ம் உ9ரிபாகங் கைள நீ ங் கள் ெபர
இக்காலம் அ`ம9க்"ம் . அேத ேபான்\ இக்காலக்கட்டத்9ல் ைடகள் ,வாசைன த்ர3யங் கள் , அழ" சாதன
ெபா?ட்கள் மற் \ம் வாகனங் கைள நீ ங் கள் அ`ப3க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் இக்காலக்கட்டத்9ல் தங் களால் Xலபமாக Kைடக்கபெபறலாம் . ெபா?ளாதார நிைல
Wன்ேனற் றத்ைத ‐ "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் காண்pர்கள் . தாங் க்ள் மாணவாராYன் இக்காலகட்டமானபBப்2த்-ைறYல் தங் க]க்" Uக நன்றான காலமாக அைமயக்e.ம் .
தாங் களின் எ9ரிகாளின் சமஹாரத்ைத இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . எ9ர்மைறயான 9qர்
பாய் ச்சைல தங் களிடம் உண்டாக்"ம் எந்த3த வ”கரசக்9யாக இ?ந்தாnம் அதைன 3ட். 3லKேய இ?க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (15 Qசம் 2028
22:40:26 வைர\ல் 14 ஜனவ 2029 09:26:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள சவாnக்" உட்ப.த்தக்eBய காலமாக 9கழலாம் . இந்தக்காலகட்டத்9ல்
எ9ர்பாராத WB[கள் அல் ல- எ9ர்பார்த்த லாபங் கள் 3யாபாரத்9ல் ஈட்ட இயலாமல் ேபாகலாம் . ெசல் வத்9ன்
அள[ "ைறயக்e.ம் . தாங் கள் 3வசாயத்-ைரYல் 3யாபாரம் ெசய் பவராக இ?ந்தால் இக்காலகட்டத்9ல்
"ன்\தல் ஏற் படலாம் .இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் இயல் ைப3ட அச்சம் ஊட்.ம் உணர்[க]க்" ளாக்கப்ப.xர்.
உங் களிடம் ெந?க்கWடனி?ப்பவர்களிடம் eட இக்காலத்9ல் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் வைத காண்pர்கள் . தங் களின்
ெசய் ைககளில் இ;வான மனப்பான்ைம ெதன்படலாம் . ேமnம் தங் கள் வாழ் க்ைகYன் சாதாரண காரியங் கைள
ெசயல் ப.த்-வைத eட ேவ\காலங் களில் ெசயல் பட்டை
் த ேபால் இக்காலத்9ல் இயலாம^?ப்பைத காண்pர்கள் .
க்ண்களில் ெதாந்தர[கள் இக்காலத்9ல் ஏற் பட அ9க வாய் ப்2ள் ளதால் , இக்காலத்9ல் கண்கைள நன்"
கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் . அவ் வப்ேபா- பல Wைற ஏற் ப.ம் தைலவ^ தங் கைள இக்காலத்9ல் -ன்2\த்தக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (26 Qசம்
2028 13:39:33 வைர\ல் 29 மார் 2029 14:31:58)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் பன்னிரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
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இ- தங் க]க்" ெசல[கள் வ?வைதேய Xட்Bக்காட்.Kற-. பணச்ெசல[வான-, பணவ?ைகைய காட்Bnம்
அ9மாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . ேமnம் 3யாபாரம் மற் \ம் வணிகம் ெசய் வ- Uகக்கBனமானஎன்பைத உணoxர்கள் . Wக்Kயமாக இந்நிைலYைன ., மா.கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர் உண?வார்கள் .னால்
தாங் கள் 2னிதமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் rரப்பரயாணங் க]க்காக F#ய அள[ பணத்ைத ெசல[ ெசய் xர்கள் .
இக்காலகட்டமான- தங் க]- ெசாந்த ஊர், மற் \ம் "ழந்ைதகைள %#ந்- வாbம் கட்டத்ைத தங் கள் dகட்டாயப்ப.த்தலாம் .
உத்ேயாகத்9^?ந்தால் , தங் கள் நிைல மற் \ம் அந்த்ஸ்9ைன தக்க ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . ஏேனனில் இைவகள்
இரண்.ம் இக்காலகட்டத்9ல் அபாயத்9ர்க்"ள் ளாகலாம் . மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் -ன்பங் கைள
அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . மனைதச்சார்ந்த -ன்பங் கள் , ழ் ந்த -க்கம் மற் \ம் பயத்9ைன நீ ங் கள் அ`ப3க்கe.ம் .
உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான பணிையOம் த3ர்க்க ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் வ;தவ# நடந்-ெகாள் ள இடமளிக்க வாய் ப்2ள் ள-. இப்பBயா"ம் ேபா- தங் களின் நடத்ைத
உங் களிடம் சாதரணமாக காண்பைதப்ேபால் இரா-. தங் களின் நன்னடத்ைத இக்காலத்9ல் தற் கா^கமாக
மைறயலாம் . ைகயால் தங் கள் உற் றார், உற3னைர அf"ம் ேபா- எ9ர்மைறயாகேவ நீ ங் கள் இ?க்கலாம் .
உங் க]க்" எ9ராக சjகம் ெசயல் படலாம் . சjகத்9ன்Wன் தாங் கள் அவமானப்படலாம் . உங் கைளப்பற் #
அவr\ம் eற் ப்படலாம் . ெவ\ப்%ைன உண்டாக்"ம் நிைல அல் ல- %ரியப்படாத நிைலகளில் Fக்Kக்ெகாள் வைத
த3ர்க்க[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (26 Qசம் 2028
22:15:04 வைர\ல் 18 ஜனவ 2029 06:40:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (3 ஜனவ 2029
18:30:06 வைர\ல் 27 ஜனவ 2029 16:47:35)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இ- அேனகமாக தங் க]க்" பணவர[ என்பதைன "#க்"ம் . ேமnம் தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைன மற் \ம் மற் ற
".ம் ப உ\ப்%னர்கேளா. உயர்ந்த ேநரத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3ப்pர்கள் .
தங் க]க்"ப்ெபா?ந்-ேமயானால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ".ம் பத்9ல் "ழந்ைத ஒன்ைற எ9ர்பார்க்கலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் தாங் கள் Xகமான காலகட்டத்ைத காண்pர்கள் . ேமnம் சாதரணமாக தங் கள்
".ம் பத்9ன் ெச;ப்பான- இக்காலத்9ல் ேமல் ேநாக்Kேய நக?ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
. ஆேராக்Kயம் நண்றாகேவ இ?க்"ெமன எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் தற் ேபாைதய ேதாற் றத்9ைன
”ர்9?த்தம் ெசய் -ெகாள் வைதப்பற் # தாங் கள் ேலாFக்கவாய் ப்2ள் ள-.
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (14 ஜனவ 2029
09:26:28 வைர\ல் 12 Uப் ர 2029 22:28:24)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ைன தங் கள் தனி மனித வாழ் க்ைக மற் \ம் 2ரிOம் ெதா;ல் ெவற் #Oம் , சந்ேதாஷWம்
Kைடக்கப்ெப?ம் காலமாக க?தலாம் . தங் கள் உத்ேயாகம் அல் ல- ெதா;ல் நிைலYல் உயர்பத3கள் Kைடக்"ம்
வாய் ப்2கள் இக்காலத்9ல் Uக[ம் அ9கம் . ேமnம் , அரசாங் கம் தாங் கள் 2ரிந்த சாகசங் கள் அல் ல- அரிய
ெசய் ல் க]காக அரசாங் கத்9னால் ெகளர3ப்ப.xர்கள் . சjகத்9ல் தாங் கள் ேமnம் அந்தஸ்த்9ைன ெபறலாம் .
நண்பர்கள் , ".ம் பத்9னர் மற் \ம் Wகம#ந்த நண்பர்கள் தங் கள் d- எவ் 3தமான நிபந்தைனYல் லா அன்%ைன
தங் கள் d- ெபா;வார்கள் . தங் கள் எ9ரிகைளOம் இக்காலத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .தனிமனித வாழ் க்ைகYல் ,
என்\Uல் லாத அள3ற் க்" உடல் மற் \ம் மன9ல் தக்க 9டWடனி?ப்pர்கள் . பணம் சம் மந்தமான வர[கள்
இக்காலத்9ல் "#காட்டப்ப.Kன்றன. தாங் கள் வாழ் க்ைகYன் d- ர்வம் மற் \ம் ேநர்மைறயான Fந்தைனOடன்
இ?ப்pர்கள் . "ழந்ைதகள் jலம் சந்ெதாஷம் உண்டாகலாம் . ெமாத்தத்9ல் நலலெதா? காலம் தங் க]க்"
அளிக்கப்ப.ம் .
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ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / இரண்டாம் P7 (18 ஜனவ 2029
06:40:28 வைர\ல் 8 Uப் ர 2029 17:12:35)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் இரண்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான லாபம் மற் \ம் பணவர3ன் வள் ர்ச்Fக்காfம் காலம் . இன்நிைல 3ைல
உயர்ந்த நவரத்னங் கைள 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" ப்ரத்ேயகமாக ெபா?ந்-ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் கல் 3 கற் ப9ல் ெவற் # மற் \ம் அ#[ ெப\வதால் Kைடக்கப்ெப\ம் சந்ேதாஷம் தங் கைள
வந்தைடOம் .
இக்கலகட்டம் நல் ல மனிதர்களின் ேதாழைமைய தங் க]க்" ஏற் ப.த்-ம் . சமயற் கைலயால் உ?வான
Xகேபாகங் கைளOம் இக்காலத்9ல் அ`ப3க்க ஒ? சந்தர்பம் Kைடக்கப்ெப\xர்.
ஆY`ம் , ஒ? Fல?க்" இக்காலகட்டமான- ேவதைன அல் ல- -ன்பம் , சjகத்9ல் இ;வான ெபயர், மற் \ம்
எ9ரிகளால் e.தலான ெக.தல் Kயைவகைள அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் உற் 3னர்
அல் ல- ெந?ங் Kய நண்பர் ஒ?வைர அேநகமாக இழக்க ேநரிடலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (27 ஜனவ 2029
16:47:35 வைர\ல் 20 Uப் ர 2029 15:34:52)
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jண்றாவ- xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
சந்ேதாஷம் மற் \ம் த்?ப்9ைய ெப\xர்கள் என்பைத காட்.Kற-. தங் கள- பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் ேமல்
ேநாக்K நக?ம் . இத்தைகய ேமல் ேநாக்" நகர்தலால் தங் க]க்" பண 3ஷயங் களில் எவ் 3த அபாயWம் இல் லாத
நிைல உ?வாகலாம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இ- நல் ல் ெதா? காலமாக 9கbம் என நீ ங் கள் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் வKக்"ம்
அ9காரமான- ேமேலாங் "ம் நிைல ஏய் -ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் -ணிச்சலால் ரம் %த்த காரியங் களிnம்
லாபம் ஈட்.ம் காலமாகலாம் .
சjகரீ9யாக இ- ஒ? நல் ல காலமாக தங் க]க்" அைமயேவண்.ம் . ஏேனனில் இ-வைர தங் க]ள் இ?ந்த ஐய் யம்
மற் \ம் ெதாந்தர[கைள சமாளிக்"ம் நிைலYல் இப்ேபா- நீ ங் கள் இ?க்கக்e.ம் . தங் கள் சக உைழப்பாளிகள்
மற் \ம் நண்பர்கள் தங் க]க்" ஒத்-ைழப்2 மற் \ம் உத3Oம் அளிப்பார்கள் . தங் களின் நண்பர்களின் வட்டத்ைத
ேமnம் வ் ரி[ப.த்9, தங் களின் எ9ரிகைள "#ப்பாக இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
தங் களின் ெந?ங் Kய் ".ம் பத்தா?டன் உர[Wைற உள் ளன்2டன் காணப்ப.ம் . தங் கள் உடன்%றந்தவர்க்]டன்
தாங் கள் Xjகமாக காலத்ைத க;ப்pர்கள் . ேமnம் தாஙல் நல் லாைடகள் மற் \ம் நல் ல உண3ைன
இக்காலகட்டத்9ல் அ`ப3க்கலாம் . மதத்9ன் d- தங் கள் ர்வம் ேமnம் வள?ம் . நல் லெதா? காரியம்
நைடெப?ம் ேபா- தங் க]க்" உற் சாகத்ைதக்ெகா.க்கக்e.ம் .
ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலY?க்"ம் . த"9Y?ந்தால் தங் க]ேகற் ற ேஜாBைய ேதர்ந்ெத.க்க இ-தான்
நல் லெதா? காலமாக இ?ப்பதால் , தாங் கள் அைதப்பற் #Oம் ேலாசக்க ேநரிடலாம் .
னாnம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ நன்றான காலமாக இ?க்காமல் ேபாகலாம் . Fல?க்" 3யபாரம் மற் \ம் பணம்
சம் மந்தமாக நஷ்டங் கள் ஏர்படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள் eட தங் க]க்" ெதாந்தர[கைள
ஏற் ப.த்தலாம் . எவ் 3தமான வாக்"வாதம் மற் \ம் க?த்- ேவ?பா.களி^?ந்-ம் 3லKேய தாங் கள்
இ?க்கேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / }ன்றாம் P7 (8 Uப் ர 2029 17:12:35
வைர\ல் 3 மார் 2029 09:37:18)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் jன்றாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இதங் கள் ேமலாள் ர்க]டன் ேநர்த்9யற் ற மற் \ம் க—ரமான கால கட்டத்ைத அ`ப3க்கப்ெப\xர் என "#காட்.கற-.
தங் களின் ேமலாளர்கள் மற் \ம் எஜமானரிடம் அ9கமான கவனத்-டன் ெசயல் பட ேவண்.ம் . க?த்- ேவ\பா.
மற் \ம் தவ\தலாக 2ரிந்த் ெகாள் ]தைலேய ெகாண். வரக்eBய எவ் 3தமான தர்க்கத்9ேலா, 3வா99ேலா
ஈ.ப.வைத த3ர்க்க[ம் .
தாங் கள் அ#ந்த எ9ரிகளிடU?ந்- rர 3லக[ம் . அைடயாளம் கண்Bராத எ9ரிகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல்
ேவண்.ம் . Y`ம் தங் க]க்" இக்காலகட்டம் 29ய, அ%மானத்9ற் "#ய வா;க்ைகYல் உயர்வாக
ம9த்-க்காப்பற் றக்eBய Fல நண்பர்கைள Kைடக்கப்ெபறச்ெசய் யலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் அ9க கவனம் ெசnத்த[ம் . எவ் 3தமாY`ம் ெசல் வம் 3ரயமா3ைத
த3ர்க்க[ம் .
2தனின் இந்தப்ப்ரயாணமான- தங் க]க்" மன அbத்தத்9னால் உண்டா"ம் ேவதைன, உண்ைம நிகழ் சF
் கைள
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ம\பBOம் ஞாபகப்ப.த்-ம் 3தத்9ல் Fரமம் , மனரீ9யான இ\க்" மற் \ம் தங் கள் Wயற் Fகளில் எ9ர்பாராத
Wட்.க்கட்ைடகள் Kயைவகைள அ`ப3க்கச்ெசய் யலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (12 Uப் ர 2029
22:28:24 வைர\ல் 14 மார் 2029 19:23:11)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் களின் இப்ேபாைதய சjதாயத்9ல் இ?க்"ம் . அந்தஸ்த்- "ைறதல் மற் \ம் உத்ேயாகம் / ெதா;ல் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் தங் கள் பத3ைய நிைலப.த்-வ9ல் ெதாந்தர[க]ம் இ?ப்பாைத இக்காலகட்டம் "#த்-க்காட்.Kற-.
தங் கைள3ட ேமல் பத3 வKப்ேபார், மற் \ம் தங் கள் நலம் 3?ம் 2ேவார் மற் \ம் சானிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கத்9ைனOம் இக்காலத்9ல் த3ர்ப்ப- நன்றா"ம் .
மணவாழ் க்ைகYல் இப்ெபா- இ\க்கம் ஏற் படலாம் . தாம் பத்ய சந்ேதாஷ அ`ப3த்தல் Uக[ம் "ைறந்- ெகாண்ேட
ேபாகலாம் . இல் லத்9ல் அைம9Yைன தக்கைவத்-க்ெகாள் ள, ".ம் பத்9னரிடம் எவ் 3தமான சண்ைட அல் லசச்சர3ல் ஈ.படாம^?க்க[ம் .
இக்காலம் -யரம் , ேசார்[ ெகாள் ]தல் மற் \ம் -க்கம் நிைறந்த காலமாக இ?க்கலாம் . ஆேராக்யத்ைத
ெபா?த்தமட்Bல் எவ் 3தமான உடல் உபாைத அல் ல- எவ் 3தமான =வர பழக்கத்9ைனOம் (ேபாைதப்ெபா?ள்
உட்பட) த3ர்க்க கவனம் ேவண்.ம் . இக்காலத்9ல் ேமற் ெகாள் ]ம் ஓர் பயணம் தங் க]க்" இைடஞ் சலாக மாறலாம் .
இந்த நிைலயால் எ9ர்பார்த்த WB3ைன3ட "ைறவாகேவ Kைடக்கக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (20 Uப் ர 2029
15:34:52 வைர\ல் 16 மார் 2029 16:08:59)
இக்காலக்கத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இத்தைகய
அைமப்2 தங் களின் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் வளர்ச்Fையத்தான் "#க்Kற-. தங் கள் ெச;ப்2 ேமnம்
அ%3?த்9 அைடOெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் 3வசாயம் சம் மந்தமான வணிகம் ெசய் பவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் 3வசாயத்9ல் ெசய் -ள் ள -ணிகர ெசய் ல் கள் லாபம் ஈட்.க்ெகா.ப்பதற் க்" நல் லெதா?
காலமாகலாம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதக]டன் ேநரத்ைத தரமாக உபேயாகம் ெசய் -, Wக்Kயமான
3ஷயங் கைள பற் # அவர்க]டன் கலந்-ைரயாடலாம் . ேமnம் தாங் கள் நல் ல உண[, டம் பரமான ைடகள் மற் \ம்
வாசைன 9ர3யங் கைள அ`ப3ப்pர்கள் .
தாங் கள் சjக வாழ் க்ைக சம் மந்தமான நிக்ழ்[களில் யாைவOம் Wb நடப்2டன் ெசயல் ப.த்-xர்கள் . தங் களின்
2கழ் மற் \ம் மக்களிடம் நன்ம9ப்2 e.ம் . 29ய நண்பர்கைளOம் Kைடக்கப்ெப?xர். இத்தைகய பைழய மற் \ம்
29ய நண்பர்களின் சகவாசம் தங் க]க்" U"ந்த னந்தத்ைத ெகா.க்கலாம் . இந்த னந்த நிைலயால் ேமnம்
சந்ேதாஷ்ம் ெபற இல் லத்ைத3ட். ெவளிேய தங் "ம் ம் ேனாபாவம் eட ஏற் படலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் எ9ர்பாலரின்
சகவாசத்9ைன நீ ங் கள் சந்ேதாஷத்-டன் அ`ப3ப்பைதOம் காண ேநரிடலாம் .
ஆேராக்யம் நண்றகேவ இ?க்க ேவண்.ம் . என்\Uல் லாத அள3ைன 3ட சக்9 மற் \ம் பலத்9ைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ெபா?ள் ரீ9யான Xகங் கைள ெப\வைத Wதன்ைமயாக தாங் கள் ெகாள் வதர்க்"ம் இக்காலகட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ள-.

ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / நான்காம் P7 (3 மார் 2029 09:37:18
வைர\ல் 20 மார் 2029 18:26:53)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் நான்காம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- அம் சங் களிnம் இக்காலகட்டம் Wன்ேனற் றத்9ைன ஏற் ப.த்-ெமன
"#க்காட்.Kற-. தனிமனித வாழ் க்ைகYல் தங் கள் Wb 9?ப்9 ெகாள் வ-ம் , தாங் கள் ேமற் ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fகளிnம் ெவற் # கண். பல`ம் அைடxர்கள் . சjகத்9ல் தங் கள் நிைல உயர்வைடOம் . ேமnம்
ெகளர3க்கப்ப.xர்கள் .
பணவர[ ெபா?த்தமட்Bல் நல் லெதா? காலம் ‐ ெராக்கம் அல் ல- ெசாத்-க்கள் jலம் பணம் வந்- ேசரலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைண அல் ல- எ9ர்பாலரிடU?ந்-ம் லாபைமைடயலாம் .
இல் லத்9ல் இக்காலம் ".ம் பத்9ல் 29யெதா? வர3ைன "#க்காட்.Kற-. தங் கள் அன்ைனயார் தங் களினால்
ெப?ைமப்ப.ம் நிைலOம் உ?வாகலாம் . ".ம் பத்9ல் தங் கள் ேதாற் றத்தால் மட்.ேம ேவ\ உ\ப்%னர்க]க்"
ெவற் #Yைன ேதBக்ெகா.க்கலாம் .
உயர்கல் 3 பYன்\ நட்2க்ெகாள் ள Uக[ம் சா-வானவர்களY?ப்பவர்களிடம் தங் களிக்" 29ய நட்2 உ\வாகலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (14 மார் 2029
19:23:11 வைர\ல் 14 ஏப் ர 2029 03:53:51)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இந்த
நகர்தல் தங் கள் வாழ் க்ைகYnம் ஒ? 3ைள3ைன Kைடக்கச்ெசய் Kற-.
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பணம் சம் மந்தமான சவால் க]ம் , உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் மனநிம் ம9Yன்ைமOம் இக்"#ப்%ட்ட
காலகட்டத்9ன் அ#"#கள் . எவ் 3தமான தர்கங் களிடம் ஈ.படாம^?க்க ேவண்.ம் .
அரசாங் கம் சம் மந்தமான %ரச்சைன எழலாம் . இைவகளால் தாங் கள் ழ் ந்த வ?த்தம் ெகாள் ளக்e.ம் . இக்காலத்9ல்
29ய எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ளக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் உடல் நலக்"ைற[ மற் \ம் மந்த நிைல ேதான்றலாம் என்பதால் ஆேராக்யத்9ன் d- தங் கள் கவனம்
ேதைவப்படலாம் . தங் களின் மேனாபாவமான- நிைல த.மாறலாம் .
"ழந்ைதகள் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் தங் களின் மன9ைன ட்ெகாள் ளக்e.ம் . தங் களின் ைமந்தேனா. க?த்ேவ\பாட்Bைன ஏற் ப.த்தக்eBய எத்தைகய 3ஷயமாY`ம் அைதப்பற் # ேபXவைத த3ர்க்க[ம் . தங் கள்
".ம் பத்9னரின ஆேராக்யமான- இயல் ைப3ட "ைறந்ேத காணப்ப.ம் . மன9ல் -யரம் , அச்சம் மற் \ம்
அைம9யற் ற நிைலகள் அைவகளின் வFயசக்9Yைன தங் கள் d- xசக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (16 மார் 2029
16:08:59 வைர\ல் 9 ஏப் ர 2029 19:34:16)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஐந்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்காலத்9ல்
ெப?வாரியான ேநரம் மற் றவர்கள் தங் கைள உபசரைண ெசய் வ9ேலேய கடந்-ேபாகலாம் . இக்காலகட்டமானபணம் சம் மந்தமான 3ஷய் ங் க]க்"ம் நல் லெதா? காலெமன தாங் கள் எ.த்-க்ெகாள் ளலாம் . தங் களின் பண
இ?ப்2 அ9கமாகலாம் .
அரX -ைரYன் ேதர்[ ஏேத`ம் நீ ங் கள் எ.க்க ேநர்ந்தால் , இக்காலகட்டத்9ல் ெவற் #ெபற அ9க் வாய் ப்2கள்
உள் ளன.
உத்ேயாகம் 2ரிபவராYன் ப9[யர்[ம் Kைடக்கலாம் . ேமnம் சjகத்9ல் தங் கல் நிைல உயரலாம் . தங் கள்
நண்பர்கள் Fரியர்கள் மற் \ம் ெபரிேயார்கள் தங் களிடம் இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ பழ"வார்கள் என
எ9ர்பார்க்கப்ப.Kற-.
உற3ன?டன் உற[Wைற Xலபாமான மார்கத்9ல் ெசல் nம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . அேத ேபால் தங் கள்
அன்2க்"ரியவரிடம் =3ரமான மற் \ம் இந்9ரியம் சம் மந்தமான 2லன்ங் கைள தாக்"ம் உற[Wைறைய
அ`ப3க்கலாம் . தாங் கள் தம் பத்ய சந்ேதாஷம் அல் ல- எ9ர்பால?ள் ப்ரத்ேயகமான ஒ?வரிடம் உடல் ரீ9யான
நட்%ைன அ`ப3க்கலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9ல் 29தாக ஒ?வைர சந்9க்க ேநரிடலாம் , அல் ல- 29ய ஒ? நபைர
உங் கள் ".ம் பத்-டன் தாங் கள் இைணக்கe.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் ஆேராக்யம் நண்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . Xைவயான உண3ைன தாங் கள் அ`ப3த்தல் ,
ெசல் வம் மற் \ம் நீ ங் கள் 3?ம் %ய ெபா?ட்கைள ெப?தnம் இப்ேபா- எ9ர்பார்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஐந் தாம் P7 (20 மார் 2029 18:26:53
வைர\ல் 4 ஏப் ர 2029 17:17:57)
இந்த காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஐந்தாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார். இெதாந்தர[Uக்க தனிமனித வாழ் க்ைகைய "#காட்BKற-. இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர்,
"ழந்ைதகள் மற் \ம் ".மபத்9ன் ேவ\ உ\ப்%னேரா. எவ் 3தமான தர்க்கேமா அல் ல- 3வாத்9ேலா
ஈ.படமா^?க்க ேவண்.ம் . இைதப்ேபான்\ நண்பர்களிடWம் தாங் கள் தைலக?வம் மற் \ம் அ%ப்%ராய ேபதத்9ைன
நைடWைற ப.த்த உகந்த காலமல் ல. தங் கள் அன்%ற் "#யவர்கைள ைகயா]ைகYல் U"ந்த கவனத்-டன்
ெசயல் பட[ம் .
ஆேராக்யமான- தங் கள் அக்கைறக்"ப்பட்டதாக இக்காலத்9ல் இ?க்கக்e.ம் . ெவப்பத்9னால் ஏற் ப.ம் பக்கவாதம்
மற் \ம் உடல் ெவப்பத்9னால் ேவதனப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தாங் கள் இக்காலத்9ல் தாங் கள் உட்ெகாள் ]ம்
உண3ன் d- கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . தங் கள் உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்"ம் எவ் 3தமான ெசய^nம்
ஈ.படக்eடா-.
மனரீ9யாக தங் க]க்"ள் Kளர்ச்F மற் \ம் வBகட்டய
் %ன் எbம் கா^யான நிைலப்ைேபான்#க்"ம் .
இக்காலகட்டம் ஒரள[ உடல் வ^ ெகா.க்கe.ம் . இதனால் தாங் கள் U"ந்த ேவதைனயைடxர்கள் .
உத்ேயாக நிைலYல் ெதாந்தர[ நிைறந்த மற் \ம் கBனமான நிைல ஏற் படலாம் . தாங் கள் மணவராYன்
இக்காலகட்டத்9ல் ேமnம் உ\9 ெகாண். தங் கள் கல் 3Yன் d- கவனம் ெசnத்த ேவண்.ம் . இப்பBச்ெசய் தால்
ேவ\ 9ைசYல் தங் கள் கவனம் 9?ம் 2வைத த3ர்க்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் :
யாழன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ப ெனான்றாம் P7 (29 மார்
2029 14:31:58 வைர\ல் 25 ஆகஸ் 2029 01:00:28)
இந்த காலகட்டத்9ல் "? தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ப9ெனான்றாம் xட்Bைனக்கடந்Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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ெசல் Kறார்இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? ேநரமாக அைமவைத "#க்Kற-. இந்ேநரத்9ல் உத்ேயாகம் 2ரிOம்
ஸ்தலத்9ல் பத3 உயர்[, 3யாபாரத்9ல் லாபத்9ைனOம் எ9ர்பார்க்கலாம் . ேமnம் தங் கள் ெதா;ல் வாழ் க்ைகYல்
உயர்பத3ையOம் எ9ர்ேநாக்கலாம் .
சjகரீ9யாக தங் கள் நிைல உயர3?ப்பதால் இ- நல் ல காலமாகேவY?க்"ம் . தங் களின் ப்ரகாசம் மற் \ம் ஷரீர
Wன்னிைல மற் றவர்களின் கவனத்9ைன ஈர்கக்eBயதாய் இ?க்"ம் . இதனால் தங் கைள பலர் நாBவ?வார்கள் .
தங் க்ள் உற் றார், உற3னரிடU?ந்-ம் லாபங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் எ9ரிகள்
கனிந்-3.வர். அவர்கைள ெவற் # ெகாள் xர்கள் .
மதம் சம் மந்தமான ஈ.பா.களில் தங் கள் ர்வம் வள?ம் . மந்9ரா ெஜபங் கைள பா.வதால் தாங் கள் பயன் ெபறலாம் .
த"9யானவராYன் 9?மணம் ெசய் -க்ெகாள் ள ேலாFப்pர்கள் . தம் ப9Yனர் இக்காலத்9ல் ".ம் பத்9ல் ஒ?
எண்ணிக்ைக e.வைத எ9ர்பார்க்கலாம் . உங் களில் Fலர் 3Fத்9ரமான சாகச கற் பைனக்கைதைய
பைடக்க3?ம் பலாம் . இப்ேபற் பட்டவர் எ9ர்பாலரிடம் சம் மந்தப்பட வாய் ப்2க]ள் ளன.பணவர[ நன்றாக இ?க்"ம் .
உங் களில் அ9கமானவர்கள் ெசாத்-, பரணம் , 29ய வாகனம் வாங் க ேலாFப்pர்கள் . தாங் கள் நல் ல ஆேராக்யம்
மற் \ம் அைம9யான மனநிைலYைன அ`ப3ப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (4 ஏப் ர 2029 17:17:57
வைர\ல் 24 ஏப் ர 2029 23:52:12)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (9 ஏப் ர 2029 19:34:16
வைர\ல் 4 ேம 2029 02:31:20)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இக்கலகட்டம்
தங் க]க்" Fரமமன காலமாகேவ அைமயலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் Wயற் Fகள் யா3nம் பல ெதாந்தர[கைள
எ9ர்க்ெகாள் ]ம் நிைலெயனேவ இ?க்கக்eடம் . தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் ெப?க ஒ? வாய் ப்2ள் ள-.
அ-மட்.மல் லமல் தங் கள் 3யாபாரக்eட்டாளிYடம் தாங் கள் சண்ைடYல் ஈ.படலாம் . தங் கள் 3?ப்பUன்#
உங் கள் எ9ராளிக]டன் சமரசம் ெசய் ய ேநரிடலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைண மற் \ம் "ழந்ைதகளிடம் எந்த3தமான வாக்"வாதத்ைதOம் கண்Bப்பாக
த3ர்க்கேவண்.ம் . ேமnம் rரப்ரயாணம் ெசய் தால் 3பத்- ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் இ-ேபான்ற ப்ராயாணங் கைள
த3ர்ப்ப- நன்\.
ஆேராக்யத்9ைன ேமnம் கவனமாக பார்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . ஏேனனில் தங் கள் ஆேராக்யக்"ைர[, மன
அைதரியம் , அச்சம் மற் \ம் தவறான காலத்9ல் பா^யல் ரீ9யான உணர்[ ேதாண்\தல் ேபான்ற் நிைலகைள
அ`ப3க்கலாம் .
தங் கள் நிைல இக்காலகட்டத்9ல் தளர்ந்9?ப்பதால் , அதைன சjகம் மற் \ம் உத்ேயாகம் 2ரிOம் இடத்9ல் தக்க
ைவத்-க்ெகாள் ள ேவண்.ம் . இல் ைலேயன் அவமானம் , ேதைவYல் லாத ேபச்X வார்த்ைதகள் ேகட்"ம் நிைல மற் \ம்
வழக்"கைளOம் சந்9க்க ேநரிடலாம்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (14 ஏப் ர 2029 03:53:51
வைர\ல் 15 ேம 2029 00:45:38)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் றாவ-xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலமான- தங் கள் வாழ் க்ைகYன் அைனத்- நிைலகளிnம் ெவற் #ைய ெகா.க்க வல் ல-. ெசல் வத்9ன்
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 387

sample horoscope

ॐ

ெப?க்Kனால் தங் களின் வங் Kக்கணக்Kன் இ?ப்%ன் அள[ ேமேலாங் "வைத எ9ர்பா?ங் கள் . சjகத்9ல் தங் கள்
அந்தஸ்- உய?தல் மற் \ம் தங் கள் வாழ் நிைலYல் ேநர்மைறயான மாற் றங் கைள எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத
் ்9ல் தங் கள் மனநிைல Uக[ம் உத்தமமானதாக இ?க்"ம் .
தாங் கள் ேமல் மட்ட உயர்பத3கைள அைடயலாம் . உயர்வான ேமல9காரத்9னால் ெகளர3க்கப்படலாம் . தாங் கள்
எ.க்"ம் Wயற் Fகளில் 2கbம் , தங் களின் ேமல9காரிக]டன் தர[ த?ம் உற[ம் இக்காலகட்டத்9ல் ப்ரத்ேயகமாக
"#ப்%டப்ப.Kற-.
எ9ரிகள் தங் கள் வாழ் 3^?ந்- ெவளிேயற் றப்ப.வர். ஆேராக்யத்ைத பார்க்"ம் ேபா-, தங் க]க்" 3யா9ேயா, மன
அைம9Yன்ைமேயா, மந்தமனநிைல அல் ல- -யரேமா இரா-. தங் களின் ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்ய நிைலOம்
இக்காலகட்டத்9ல் நண்றாகேவY?க்"ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (24 ஏப் ர 2029 23:52:12
வைர\ல் 10 ேம 2029 03:22:41)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (4 ேம 2029 02:31:20
வைர\ல் 28 ேம 2029 13:12:42)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார்.
இக்காலகட்டத்9ல் ெதாந்த?வகைள எ9ர்ப்பார்க்கலாம் . அ9nம் ெபண்களினால் ஏற் ப.ம் ெதாந்தர[கேள அ9கம்
என "#காட்.Kற-. ெபண்கள் சம் மந்தப்பட்ட எத்தைகய வழக்"களாY`ம் அதைன3ட். rர 3லக[ம் , ேமnம்
தங் கள் மைன3Yடம் நல் லெதா? ெந?க்கத்ைத ஏற் ப.த்9க்ெகாள் ள[ம் . ேமnம் எந்தப்ெபண்ணின் ராF கட்டத்9ல்
Xக்Kரன் ஏழாம் xட்Bல் இ?க்Kரேதா, அந்தப்ெபண்ணின் ஆேராக்யம் 3யா9யால் தாக்கப்படலாம் என ெதரிKற-.
தங் கள் மைன3 இக்காலத்9ல் உடல் வ^, மன அைம9 இழ் ப்2 மற் \ம் மாதர் சம் மந்தமான ெவவ் ேவ\
3யா9களால் -ன்2ரலாம் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களிnம் இக்காலம் நல் லெதா? காலமல் ல. ேமnம் ெபண்களிடம் எவ் 3த 3யாபாரேமா,
பங் Rேடா அல் ல- பKர்ந்-க்ெகாள் வைத ேபான்ற் ைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
தங் கேளா. ெகாBய நண்பர்கள் இ?ப்ப-ம் , அவர்க்ள் தங் க]க்" =ங் " ெசய் ய Wயற் Fப்ப-ம் இக்காலகட்டத்9ல்
நீ ங் கள் உணரக்e.ம் . ேதைவயற் ற மாதரிடம் ஈ.பா.ைவத்-க்ெகாள் வ- இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டத்9ல்
-க்கத்ைதேய தங் க]க்" உண்டாக்கலாம் . ெபண் சம் மந்தமான 3ஷயத்9ல் ஏற் ப.ம் 3ேராத்9னால் 29ய
எ9ரிகைள தாங் கள் உ?வாக்Kக்ெகாள் ள[ம் சந்தர்ப்பம் உண்..
மனரீ9யான ெகாந்தளிப்2ம் , -ன்பம் மற் \ம் ேகாபத்9ைன இக்காலகட்டத்9ல் நீ ங் கள் அ`ப3ப்பைத பார்க்க
ேநரிடலாம் . பா^யல் ேநாய் , F\நீ றகம் சம் மந்தமான ேகாளா\கள் மற் \ம் F\, F\ 3யா9கள் jலம்
ெதாந்தர[ப்பட இக்காலக்கட்டத்9ல் வாய் ப்2ள் ளதால் தங் கள் ஆேராக்யத்9ைன நன்" கவனித்-க்ெகாள் ள[ம் .
ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் அவ் வள[ உகந்த காலமல் ல. தங் கள் Wன்ேனற் றத்9ர்க்" சக ஊ;யர்கள் தைட
ஏர்ப.த்த வாய் ப்2ள் ளதால் அவர்கைள த3ர்க்க ேவண்.ம் . னால் , தாங் கள் பணி2ரிOம் -ைரYன்
ேமல9காரிகளாேலா அல் ல- அரசாங் கத்தாேலா ெகளர3க்கப்ப.xர்கள்
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஆறாம் P7 (10 ேம 2029 03:22:41
வைர\ல் 8 ஜîன் 2029 16:31:35)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள றாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- எ9மைற
மற் \ம் ேநர்மைறYன் நடப்2கள் கலந்த கலைவயாகேவY?க்"ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் தனிமனித
வாழக்ைகYல் ெவற் #, உ\9 நிைல மற் \ம் Wன்ேனற் றத்ைத எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் Wயற் Fகள் மற் \ம்
9ட்டங் கள் ெவற் #கரமாக ெசய் - WBக்கப்ெப\xர். ேமnம் இைவகளால் லாபம் அைடxர்.
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ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் தாங் கள் ேமnம் நன்றாக ெசயல் படவாய் ப்2ள் ள-. தாங் கள் எ.ட்த் க்ெகாள் ]ம் அைனத்Wயற் Fக]ம் Wேனற் றம் காfம் என எ9ர்பார்கலாம் .
சjகத்9ல் இப்ேபா- தாங் கள் Uக[ம் 2கழ் ெபற் \ மக்களால் 3?ம் பப்ப.xர். சjகத்9ல் தங் கள் ெகளரவம் உயர்[
நிைலைய எட்டலாம் .ஆேராக்யமான- நன்றாகேவ இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் மனரீ9யாக சமாதனம் மற் \ம் 9?ப்9
நிைலY?ப்pர்.
Y`ம் Fல?க்" 2தனின் நகர்தலால் இந்த காலகட்டமான- எ9ரிகளிடU?ந்- ேவதைன ம் ற்\ம் ெதாந்தர[கைள
ெகாண். வரலாம் .
தங் கள் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . எஜமானரிடம் எவ் 3தமான
தர்க்கம் அல் ல- வாதத்ைதOம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
தங் கள் ஆேராக்யத்ைத அபாயத்9ற் "ள் ளா"ம் . எவ் 3த ெசயல் கைளOம் த3ர்த்- 3லKேய இ?த்தல் ேவண்.ம் .
Y`ம் தங் கள் ஷரீரத்9ல் இ?க்"ம் ெவப்பத்9ன் ெதாந்தர[கைள எழச்ெசயயலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (15 ேம 2029 00:45:38
வைர\ல் 15 ஜîன் 2029 07:20:55)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஏழாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெதாந்தர[ நிைறந்த ப்ரயாணங் கள் , ஆேராக்ய ரீ9யான மனக்கவைலகள் மற் \ம் 3யாபாரத்9ல் X\X\ப்%ன்ைமைய
அ9கமாக இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தாங் கள் பணி 2ரிOம் ஸ்தலத்9nள் ள ேமலாளர்கள் மற் \ம் ேசைவYல்
jத்த நபர்கேளா. எவ் 3த சண்ைடகள் எழாமல் த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் இ?க்கேவண்.ம் . தங் கள் அnவலகம்
மற் \ம் 9னசரி வாழ் க்ைகYல் 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்காம^?க்க கவனத்-டனி?க்க[ம் .
இக்"#ப்பட்ட காலகட்டத்9ல் தங் க]க்" 3யாபாரத்9ல் Fல தைடகள் ஏற் படலாம் . தங் களின் Wயற் Fகைள
ைக3.ம் நிைல ஏற் படலாம் . தங் களின் நீ ண்ட நாள் கன[க்"#க்ேகாள் மற் \ம் இலக்Kைன அைடவ9ல் Fல
தைடகள் எbவைத தாங் கள் காணலாம் .
தங் களின் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவ?க்" உடல் ரீ9யான ேநாய் , மன9ல் உற் சாகUன்ைம மற் \ம் ேவதைன
ஏற் படலாம் . இதனால் தாங் கள் கவைலக்ெகாள் xர்கள் . உண3னால் ஏற் ப.ம் வYற் \க்ேகாளா\ மற் \ம் ேதாஷங் கள் ,
இரத்த சம் மந்தமான 3யா9கள் எழ வாய் ப்2ள் ளதால் இக்காலகட்டத்9ல் தங் களின் ஆேராக்யம் கவனத்-க்"#யதாக
இ?க்"ம் . தங் களின் "ழந்ைதகளின் ஆேராக்யம் கவைலக்Kடமளிக்கலாம் . ேமnம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள்
U"ந்த ேசார்[ணர்ைவ உண?xர்Kள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (28 ேம 2029 13:12:42
வைர\ல் 22 ஜîன் 2029 03:51:14)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- நல் ல
ேநரத்ைதேய "#காட்.Kற- இக்காலகட்டத்9ல் உடல் ரீ9யான Xகங் கைள ெபறவைத எ9ர்ேநாக்கலாம் . இ-வைர
கடந்தகாலத்9ல் அ`ப3த்த -க்கத்9ைனOம் ேதார்க்கBக்"ம் காலமாக அைமயலாம் . தாங் கள் நிலம் மற் \ம் ெசாந்த
x. வாங் கலாம் என ெலாFப்pர்கள் .
தாங் கள் மணமாகாத ண்மகன் அல் ல- கன்னிப்ெபண்ணாகO?ந்தால் , தாங் கள் நல் லெதா? ேஜாB
Kைடக்கப்ெப\xர் என எ9ர்பார்க்கலாம் . இவர்கள் நல் ல9ர்ஷட்த்9ைன ெகாண்.வ?பர் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் Wதல் xட்Bைனகடந்- ெசல் வதால் , மன9ர்க்Kைசந்த
அழகான ெபண்களின் சகவாசத்ைதOம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
ஆேராக்யமான- இக்காலகட்டத்9ல் நன்றாகேவ இ?க்"ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் .
நீ ங் கள் மாணவராYன் ேமnம் Wற் ேபாக்" பாைதைய காண்pர்கள் . தங் கள- 2த்9க்eர்ைம கண்.க்ெகாள் ளப்ப.ம் .
தலால் தாங் கள் Xற் றத்9னரிடU?ந்- ேமnம் ம9ப்2 மற் \ம் ெகளரவத்ைதய் Oம் ெப\xர்கள் . ெதா;ல் மற் \ம்
உத்ேயாகத்9ர்க்" இ- நல் லெதா? காலமாகேவ இ- அைமயேவண்.ம் . 3யபாரம் மற் \ம் வணிகத்9ல் தங் களநலைன3?ம் 2ேவார் மற் \ம் நண்பர்களின் உத3Oடன் ேமnம் ெச;ப்பைடxர். அரசங் கத்9ல் ேமல் நிைல அ9காரம்
வKப்ேபாைர சந்9க்க ஓர் சாத்9யWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (8 ஜîன் 2029 16:31:35
வைர\ல் 28 ஜîன் 2029 21:37:40)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இதங் க]க்" மனரீ9யாக[ம் , உடல் ரீ9யாக[ம் ேசாதைனக்"ட்பட்ட காலமாக அைமயலாம் .
இக்காலட்டம் உடல் நலUன்ைமைய "#காட்.Kற-. இக்காலகட்டத்9ல் உடல் வ^ மற் \ம் ேதக பலxனத்ைத தங் கள்
அ`ப3க்கலாம் .
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மனரீெதயாக தங் கள் ஓய் 3ன்ைம மற் \ம் Uக்க ேவதைனOடனி?க்க்க்e.ம் . மனரீ9யான "ழப்பங் கள் ேமnம்
உயர்வ-ம் , ".ம் பத்9ன?டன் க?த்-வ\பா.கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகள் 3வகாரங் களில் எவ் 3தமான தர்க்கேமா, க?த்- பரிமாற் றத்9ல்
"ைற[ ஏற் ப.வைதேயா த3ர்க்க அ9க கவனத்-டன் தாங் கள் ெசயல் பட ேவண்.ம் . தாங் கள் அவமானம் அைடவைத
எவ் 3தமான் Eழ் நிைலயாய் இ?ந்தாnம் த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Wயற் Fகளில் பல தைடைகைள சந்9ப்ப- ேபான்ேறY?ப்பதால் , மன
அைம9Yன்ைமைய எ9ர்ெகாள் ளக்e.ம் . ப்ராயணம் ெசய் Oம் ேயாசைனகள் ஏேத`ம் இ?ந்தால் அைவ எ9ர்பார்த்த
அள[ WB[கைள ஏற் ப.த்தாமல் ேபாகலாம் . ேமnம் இப்%ராயணம் நிைறந்த ஒண்றாக மாற வாய் ப்2கள் உண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (15 ஜîன் 2029
07:20:55 வைர\ல் 16 ஜîைல 2029 18:12:23)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் எட்டாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
ெபா-வாக இத்தைகய அைமப்பால் தங் க]க்" இழப்2கள் மற் \ம் உடல் ரீ9யான -ன்பத்ைத Xட்Bக்காட்.Kற-.
ேதைவயற் ற ெசல[கள் ெசய் யாம^?க்கேவண்.ம் மற் \ம் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கைள ைகயா]ைகYல்
கவனமாக இ?க்க ேவண்.ம் .
பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் -ன்பம் எழக்eBய நிகழ் [கைளOம் இக்காலத்9ல் எ9ர்பார்க்கலாம் . பா-காப்%ைன
ெபா?ட். தங் காள் ேமலாளர்கள் மற் \ம் WதலாளிYடத்9ல் -ன்பம் தரக்eBய எவ் 3த Eழ் னிைலையOம்
த3ர்க்கேவண்.ம் . இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் ஏற் ப.ம் க?த்- 3த்யாசத்9னால் சண்ைடகள்
எழலாம் . எ9ரிக]டன் எவ் 3தமான சண்ைடYைன த3ர்க்க 3;ப்2ண்ர்[ ேதைவ. தங் கள் ".ம் ப
அங் கத்9ன?ட`ம் பைகமைய த.த்-, ".ம் ப ஒற் \ைம மற் \ம் நிம் ம9ைய பா-காக்"ம் வண்ணம்
ெசயல் படேவண்.ம் . உடல் உபவாைதகளான வYற் \க்ேகாளா?, இரத்த அbத்தம் மற் \ம் jல 3யா9களினால்
ேவதைன மற் \ம் ஓய் 3ல் லாத மனநிைல இக்காலகட்டத்9ல் தங் களிடம் உண்டாகலாம் . தங் களிடம் ".ம் பத்9னர்
மற் \ம் தங் களின் உY?க்" தாங் கள் 2ரிOம் எவ் 3தமான -ணிகர ெசயலாnம் அபாயம் எbவைத த3ர்க்க[ம் .
உற் 3னர் ஒ?வரால் எ9ர்பாரமல் எbம் ஒ? 3ைள[ தங் க]க்" Fல கவைலகைள அளிக்கலாம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (22 ஜîன் 2029
03:51:14 வைர\ல் 16 ஜîைல 2029 23:27:25)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். தாங் கள் ேமnம்
29ய ைடகைள வாங் K "3த்-, 29யெதா? உைடப்ெபட்B அல் ல- உைட ேசகரிக்"ம் அைறைய உ?வாக்"xர்கள்
என்பைதேய இத்தைகய நிைல "#க்காட்.Kற-. ேமnம் இக்காலகட்டம் உடல் மற் \ம் ெபா?ள் ரீ9யான Xகம்
மற் \ம் சந்ேதாஷத்ைத ேமலாக காட்.Kற-.
பணவர[ மற் \ம் 3ைலOயர்ந்த நவரத்னங் கைள வாங் "தல் ேபான்றைவ இக்காலகட்டத்9ல் நடக்"ெமன
"#க்காட்.Kற-. 3யாபாரம் ெசய் பவர்க]க்" இக்காலகட்டமான- நல் லெதா? காலமாக[ம் , த்?ப்9 த?ம் , லாபம்
Kைடக்"ம் ேநரமாக இ?க்"ம் .
பBப்2 3ஷயங் களில் ெவற் # ெப?xர்கள் . ஆேராக்யமான- நல் ல நிைலYல் இ?க்"ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் உடன்%றந்தவர்கள் ேமnம் eட்.ேசர்வர், இ-வைர காணதள[ உங் கேளாB அன்ேபா. இ?ப்பர்.
தங் கள் இல் லத்9ல் Fல Xப காரியங் கள் நைடெபறலாம் , தாங் கள் த"9யானவராYன் தங் கள் 3வாகம்
ெசய் வைதப்பற் #Oம் WBெவ.க்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் 3?ம் 2ம் ேஜாBYைன ெபற வாய் ப்2ள் ள-.
அப்பB அைமபவரால் தங் க]க்" நல் ல9ர்ஷ்டம் வந்- ேச?ம் .
சjகத்9ல் ந்ல்லெதா? காலத்9ைன அ`ப3க்கலாம் . ேமnம் பல 29ய நண்பர்கைள ெபறலாம் . கைலத்-ைரYன்
d- தங் க]க்K?க்"ம் ர்வமான- இக்காலகட்டத்9ல் அ9கரிக்"ம் . தங் களின் நற் "ணங் கள் மற் \ம்
நல் ெலாழக்கஸ்ெசயள் கள் இக்காலத்9ல் மற் றவர்களலால் கண்டரிய் ப்பட்., சjகத்9ல் நல் லெதா? ெபயரிைன
Kைடக்கப்ெப?xர்.
இந்தக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் ைசகள் நிைறேவ?வைதOம் தங் கள் எ9ரிகைள ெவற் #க்ெகாள் ளவைதOம் நீ ங் கள்
காண்பதர்க்" வாய் ப்2ண்.. தாங் கள் எவ் 3தமான கலந்-ைரயாட^ல் கலந்-ெகாண்டாnம் , தாங் கள் அ9ல்
கண்Bப்பாக ெவற் # ெப\xர்கள் . தாங் கள் இக்காலகட்டத்9ல் rரப்%ராயாணம் ெசல் வைதப்பற் #Oம்
ேலாFப்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / எட்டாம் P7 (28 ஜîன் 2029 21:37:40
வைர\ல் 13 ஜîைல 2029 01:22:23)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள எட்டாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இ- ெசல் வம்
மற் \ம் ெவற் #கரத்9ைனேய அ9கமாக "#க்காட்.Kற-. தாங் கள் 2ரிOம் பணிகள் மற் \ம் எ.த்-க்ெகாள் ]ம்
Wயற் Fகள் அைனத்9nம் ெவற் # Kட்.ம் என ெதரிKற-. இக்காலகட்டத்9ல் பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் கள்
நிைலப.தnம் , லாபம் இவ் 3த Wயற் Fகளில் Kட்.ம் என[ம் எ9ர்பார்க்கலாம் .
சjகத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- ேமnம் உதயமா"ம் . மற் றவர்கள் தங் க]க்" ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் அளிப்பார்கள் .
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அவர்களால் Uக[ம் 3?ம் பப்ப.xர்கள் .
இக்காலம் தங் க]க்ெகன ஒ? Xகமான வாழ் க்ைகத்த்தரத்9ைன அைமத்-க்ெகாள் ள வ;வ"க்"ம் . "ழந்ைதகள்
வ;ேய Xகம் காணலாம் . ".ம் பத்9ல் 29யெதா? மழைல ெசல் வம் %றக்க வாய் ப்2ள் ளதால் மKழ் சF
் ெகாள் xர்கள் .
தங் கள் "ழந்ைதக]ம் இக்காலகட்டத்9ல் சந்ேதாஷம் மற் \ம் 9?ப்9Oடன் இ?ப்பர்.
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எச்சரிக்ைகOட`ம் , சாமர்த்9யமாக[ம் காணப்ப.xர். தங் கள் உள் ]ணர்[ மற் \ம்
அ#[க்eர்ைமைய ெகாண். சரியான WB[கைள =ர்மானம் ெசய் ய உகந்தெதா? காலமாக அைமOம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேதாற் கBப்பட்., தங் களிடம் பர3ச்ெசல் nம் ஒளி சக்9Yைன உணர்ந்த%ன் பக்"வ நிைலYைன
அைடவார்கள் . ேமnம் அைனவர் தரப்%^?ந்-ம் தங் க]க்" தாயம் வந்- ேச?ம் .
Y`ம் தாங் கள் உடல் நிைலயான- காய் ச்சலால் தாக்கப்பட வாய் ப்2ள் ளதால் , தங் கள் ஆேராக்யம் d- கவனம்
ேதைவப்ப.ம் . தாங் கள் உண்fம் உண3ன் அள[ மற் \ம் தரத்9ல் கவனம் ெசnத்தேவண்.ம் . ேதைவயற் ற ஐய் யம்
மற் \ம் இ?ள் ேபான்ற -க்கம் தங் கைள தாக்காம^?க்க தங் கள் மனநிைலYைன ேமெலாங் Kேய
ைவத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (13 ஜîைல 2029
01:22:23 வைர\ல் 28 ஜîைல 2029 17:19:27)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஒன்பதாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-.
இக்காலகட்டம் 3யா9களால் -ன்பம் ஏற் ப.வைததான் "#க்"ம் . இக்"#ப்%ட்ட காலகட்டமான- தாங் கள் பணி
2ரிOம் -ைரYல் தைடகள் மற் \ம் தடங் கல் கைள ெகாண்.வரலாம் . பணி2ரிOம் ஸ்தலத்9ல் தங் கள் ம9ப்2 மற் \ம்
நிைலYைன Fதர்வைடயாமல் , Wbைமயான அைமப்%ல் தக்க ைவத்-க்ெகாள் வ9ல் கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் 2ரிOம் ெசயல் களால் வ\த்தம் அ`ப3க்காத வண்ணம் கவனத்-டன் இ?க்க ேவண்.ம் .29ய
Wயற் Fகைள ேமற் ெகாள் ]ம் Wன்பாகேவ எழக்eBய தைடகள் ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் .
பல காரணங் களால் தங் கள் மனமான- U"ந்த ேவதைன eBயதாக[ம் , அள3ற் க்க9கமான Xைம மற் \ம்
நிைலத. மா#யதாக[ம் இ?க்கக்e.ம் .
தங் கள் எ9ரிகள் ேமnம் =ங் " 3ைள3க்கலாம் என்பதால் இக்காலகட்டத்9ல் அவர்கள் ெபா?ட்.
ஜாக்KரைதOடனி?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் உற3னேரா. எவ் 3தமான வாதேமா, தர்க்கேமா
ெசயா9?த்தல் ேவண்.ம் . ஏேனனில் இத்தைகய ெசயல் கள் ேதைவயற் ற சண்ைடகளில் WBயக்e.ம் .
இக்காலத்9ல் தாங் கள் எளி9ல் ேகாபம் ெகாள் ]ம் Xபாவம் ெகாண்டவராKY?ப்pர்கள் . இந்நிைலYல் மதம்
சம் மந்தமான 3ஷயங் கள் மற் \ம் ெபா-வான நம் %க்ைககள் d- "ற் றம் நாட Wயற் Fக்கலாம் . இக்காலகட்டத்9ல்
தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்B?க்"ம் பணிகைள ெசய் - WBக்க இயல் ைப3ட அ9கமான உைழப்2 தங் களிடU?ந்ேதைவப்படலாம் . Y`ம் அக்கைறYல் லாெதா? உணர்3னால் தாங் கள் அ?ம் பா.ப.வைத த.க்கலாம் .
நிைனத்த WB[கள் Kைடக்கா9?க்க வாய் ப்2ள் ளதால் , rரப்பரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் ளா9?த்தல் நன்\.
உண[ உட்ெகாள் ]ம் பழக்கம் d- கவனம் ெசnத்த[ம் . அேதேபால் மனத்9ைன ேநர்மைற நிைலYனில்
தக்கைவத்- ெகாள் ள[ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : Sரியன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஒன்பதாம் P7 (16 ஜîைல 2029
18:12:23 வைர\ல் 17 ஆகஸ் 2029 02:35:20)
இந்த காலகட்டத்9ல் Eரியன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்9?க்"ம் ஒன்பதாம் xட்Bைனக்கடந்- ெசல் Kறார்.
இந்நிைல "#ப்%டத்தக்க WB[கைள தங் கள் வாழ் 3ல் இப்ேபா- ெகாண்.வரக்e.ம் . இக்காலகட்டத்9ல் ப;ைய
அ.த்தவர் Eட்.ம் சந்தர்ப்பங் கள் , இடமாற் றம் மற் \ம் மன அைம9Yன்ைம 3ைள3க்கe.ய ேநரமா"ம் என
அர்த்த்ம் ெகாள் ளலாம் . தங் களின் Wதலாளி தங் களினால் ஏமாற் றமைடOம் நிைலைய த3ர்க்க U"ந்த கவனம்
ேதைவ. தாங் கள் அவம9க்கப.வைத உணரக்e.ம் ‐ தங் கள் d- ெபாய் "ற் றச்சாட். எbம் சந்தர்ப்பங் கள்
எ9ர்ெகாள் ள வாய் ப்2ண்.. 29ராக[ம் , 2ரிந்- ெகாள் ள இயலாத நிைலயாக[ம் இ?க்"ம் எவ் 3தமான நிைலயாக
இ?ந்தாnம் த3ர்த்- 3.ங் கள் .
பணம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலகட்டமான- தங் க]க்" Uகச் Fரமமான காலமகY?க்கலாம் .
மற் றவர்களிடம் தங் களின் பணத்9ைன 9?ம் பப்ெப?வெதன்ப- Uகக்கBனமான ஒண்றாக இ?க்"ம் . ேதைவயற் ற
பணச்ெசல3ைன த3ர்க்க U"ந்த கவனம் ேதைவ. தங் கள் "?வானவரிடம் தாங் கள் க?த்-ேவ\பா. மற் \ம்
தங் களிைடேய தவ\தலாக 2ரிந்- ெகாள் ]ம் நிைலOம் ஏற் படலாம் . தங் கள் ".ம் பத்9னர் மற் \ம் நண்பர்கேளா.
தங் க]க்" க?த்- ேவ\பா. எழவதால் , சண்ைடகள் மற் \ம் 9?ப்9Yன்ைம உ?வாகலாம் .
உடல் மற் \ம் மனரீ9யான ெதாந்தர[கள் தங் கள் ஏற் படY?ப்பதால் தங் களின் ஆேராக்யத்9ைன ேமnம்
கவனத்-டன் பராமரிக்க ேவண்Bவ?ம் . இயல் ைப3ட ேசார்[ம் , மன அbத்தத்9ைனOம் தாங் கள் உணரலாம் .
எனி`ம் இக்காலகட்டத்9ல் தாங் கள் Fல 2ண்ணிய காரியங் கைள ெசய் -WBக்க ேலாFக்கலாம் ‐ ஏேனனில்
இக்காலகட்டத்9ல் இவ் 3த ேசைவகைள ெவற் #கரமாக தங் கள் 2ரிய இயnம் . ப்ராயணங் க]ம் ேமற் ெகாள் ளக்eBய
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சந்தர்ப்பWண்..
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : "க்.ரன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (16 ஜîைல 2029
23:27:25 வைர\ல் 11 ஆகஸ் 2029 02:25:53)
இக்காலகத்9ல் Xக்Kரன் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாவ- xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இதனால்
மனரீ9யான -க்கம் , Kளர்ச் F மற் \ம் அைம9யற் ற நிைலைய ெகாண்.வரலாம் . ேதக ஆேராக்யம்
இக்காலகட்டத்9ல் அவ9க்"ண்டாகலாம் .
தங் கள் பண3ஷயங் களில் Uக[ம் கவனWடன் இ?த்தல் ேவண்.ம் . எவ் 3தமான கடன் ெப\வைதOம் த3ர்க்க
ேவண்.ம் . ஏேனனில் இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் கடன்பட ேநரிடலாம் .
தங் களின் எ9ரிகைள ெபா?ட். கவனமாக இ?த்தல் ேவண்.ம் . ேமnம் ேதைவயற் ற, பயணற் ற தர்க்கங் கள் ,
வாதங் கைள த3ர்க்க[ம் . ஏேனனில் இைவகளில் ஈ.ப.வதால் தங் க்ள் எ9ரிகளின் எண்ணிக்ைக ேமnம் eடலாம் .
மானநஷ்டம் மற் \ம் அவமானத்ைத சjகத்9னரிைடேய த3ர்க்க கவனமாக இ?க்க[ம் .
தங் கள் உற3னர் மற் \ம் மாதர்கைள ைகயா]ைகYல் கவனம் ேதைவ ‐ இல் ல் ேயன் அ#3ைன ப்ரேயாகம்
ெசய் யாமல் ஏற் ப.ம் உண?தலால் தங் கள் எ9ரிகைள ேமnம் ெப?க்Kக்ெகாள் ள ேநரி.ம் . தங் கள்
வாழ் க்ைகத்-ைணOடன் அைனத்-3தமான தர்க்கங் கைளOம் த3ர்த்தால் மணவாழ் க்ைகYன் ஆேராக்யமான
நிைலYைன காப்பாற் ற இயnம் . தங் கள் ேதர்ந்ெத.த்த -ைரYன் ேமலதகாரத்9னால் அல் ல- அரசாங் கத்9னால்
ெதாந்தர[ ேநரலாம் . தாங் களின் அைனத்- Wயற் Fகளிnம் ெவற் #ெபற ேமnம் e.தலான கBன உைழப்2
ேதைவப்ப.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : தன் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பத்தாம் P7 (28 ஜîைல 2029
17:19:27 வைர\ல் 19 ஆகஸ் 2029 20:39:42)
இக்காலகட்டத்9ல் 2தன் தங் கள் சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பத்தாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kற-. இந்நிைல
தங் க]க்" 9?ப்9 மற் \ம் நல் லெதா? காலத்ைத "#க்Kற-. தாங் கள் Wயற் Fக்"ம் அைனத்ேவைலபா.களிnம் சந்ேதாஷம் மற் \ம் ெவற் #க்ெகாள் xர்கள் . ெதா;ல் ரீ9யாக[ம் இக்காலகட்டம் Fறந்த காலத்ைத
தாங் கள் எ9ர்ேநாக்கலாம் . தங் க]க்" பணிYைன உரிய ேநரத்9ல் Fறப்2டன் ெசய் - WBக்க இயnம் .
இல் லத்9nம் இக்காலகட்டம் னந்தம் நிைறந்ததாகேவY?க்"ெமன எ9ர்பார்க்கலாம் . தங் கள் ர்வத்ைத கவ?ம்
ஒ?வைர இக்காலத்9ல் தாங் கள் சந்9க்க ேநரி.ம் என எ9ர்பார்க்கலாம் . Fலர் எ9பால?டன் 29ய நபர் ஒ?வேரா.
உணர்ச்F வயப்பட்ட காலத்ைத அ`ப3க்க ேநரிடலாம் . இந்நபரின் வாYலாக லாபமைடய[ம் சாத்9யங் க]ண்..
பணம் சம் பந்தமான 3ஷயங் களில் இக்காலம் நல் லெதா? கட்டமாக இ?க்கேவண்.ம் . தாங் கள் எ.க்"ம்
Wயற் Fகளின் ெவற் #கள் தங் க]க்" லாபத்9ைன ஈட்.க்ெகா.க்கலாம் . ேவ? பாைத வ;யாக[ம் ெராக்கம் வந்ேச?ெமன எ9ர்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் தங் கள் அந்தஸ்த்- சjகத்9ல் உயர வாய் ப்2க]ண்.. சjகத்9னரால் ெகளர3க்கப்பட்.,
அவர்க்ளிைடேய ேமnம் ம9ப்2ம் , மரியாைதOம் ெப?xர்கள் . சjக ேசைவ ெசய் வ9ல் ேமnம் ஈ.பா. ெகாள் xர்கள் .

மன ரீ9யான நிம் ம9 மற் \ம் சஞ் சலUல் லாத சாந்தமான நிைலைய அைடதல் காணப்ப.Kற-. தங் கள் எ9ரிகைள
எளிதல் ெவல் xர். ேமnம் வாழ் க்ைகYல் U"ந்த சாந்தத்9ைன இப்ேபா- காண்pர்கள் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : ெசவ் வாய் : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / பன்னிரன்டாம் P7 (28 ஜîைல
2029 22:52:04 வைர\ல் 15 ெசப் 2029 04:05:37)
இந்த காலகட்டத்9ல் ெசவ் வாYன் தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள பன்னிரண்டாம் xட்Bைன கடந்ெசல் Kறார்.
இ- தங் க]க்" உடல் வ^ மற் \ம் ெபா-வான ேவதைனையதான் "#க்காட்.Kற-. உரிய காலத்9ல் தாங் கள்
கவனம் ெகாள் ளாம^?ந்தால் , இ- ச்ரமம் நிைறந்த காலமாகேவ அைமயலாம் . கண்கள் ம் ற்\ம் வYற் \ப்ப"9களில்
ெதாந்தர[ மற் \ம் 3யா9கள் ஏற் பட வாய் ப்2ள் ளதால் , ஆேராக்யம் சம் மந்தமான 3ஷயங் களில் கவனமாக
இ?த்தல் ேவண்.ம் . தங் கள் கால் ப"9கைளOம் நன்றாக கவனித்- ெகாள் ள[ம் . இக்காலகட்டத்9ல் தான் தங் கள்
உY?க்" அபாயம் 3ைள3க்கe.ய ெசயல் கைள த3ர்க்க ேவண்Bய காலம் . Fலர் அச்சW\த்-ம் கன[கள்
மற் \ம் கன[க்ேகாளா?களால் ேவதைன அைடயலாம் .
வாழ் க்ைக 3டWயற் F ெகாள் ளச்ெசய் Oம் ஒண்றாய் மாறலாம் . தாங் கள் எ.த்-க்ெகாண்.ள் ள Wயற் Fகள்
ெவற் #யைடய கBனமாக உைழக்க ேநரிடலாம் . Wயற் Fகள் எ.க்கா3ட்டால் , Fலர் தங் கள் உத்ேயாகத்9ைன இழக்க
ேநரலாம் . இதனால் அவமானம் மற் \ம் ம9ப்2க்"ைறவான உணர்[கள் ேதாண்றலாம் . பணம் சம் மந்தமான
3ஷயங் களில் கவனமாக இ?க்க[ம் . ேதைவயற் ற எத்தைகய ெசலவாY`ம் அதைன த3ர்த்தல் ேவண்.ம் .
இல் லத்9ல் தங் கள் வாழ் க்ைக-ைணயானவர், "ழந்ைதகள் , உடன்%றந்தவர்கள் மற் \ம் ெசாந்த்ங்க]டன்
உற[Wைறகைள ”ராக ைவத்9?க்க[ம் . அவர்கேளா. தர்க்கங் கள் , வாதங் கள் எவ் 3தமாY?ந்தாnம் , த3ர்த்தல்
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ேவண்.ம் . எ9ரிக]டன் ேமnம் ேபார்2ரிவைத த3ர்த்தல் ேவண்.ம் . 29ய எ9ரிகைள உ?வாக்கம^?க்க
எச்சரிக்ைகOடன் இ?க்க[ம் .இந்த காலகட்டம் தாங் கள் ேமல் நா. ெசன்\வர Fல சந்தர்பங் கைள அளிக்கக்e.ம் .
எனி`ம் , தங் களில் Fலர் எ9ர்பார்த்த WB[கள் இப்பயணங் களில் Kைடக்கப்ெபறாமல் ேநாக்கUல் லாமல் 9ரிOம்
நிைலYைன காணக்e.ம் .
ேகாசாரம் ரிÊம் .ரகம் : சனி : ேகாசாரம் ரிவ/ Uறப் சந் ரனி¸ ந் / ஏழாம் P7 (8 ஆகஸ் 2029 12:31:59
வைர\ல் 5 அக்ட் 2029 16:53:21)
இந்த காலகட்டத்9ல் சனி தங் கள- சந்9ரனி^?ந்- அைமந்-ள் ள ஏழாம் xட்Bைன கடந்- ெசல் Kறார். இ- தங் கள்
வாழ் ைகYல் தாழ் வான ஒ? கட்டத்9ைன "#க்காட்.Kற-. வாழ் 3ன் அேநக பாகங் களின் ேமல் தாங் கள் ேமnம்
"3யம் ெகாண்B?த்தல் அவFயம் . தாங் கள் வரம் 2க்"ட்பட்ட வ?மானத்ைதேய ெப\வைத காணலாம் . ேமnம்
-ேராகம் மற் \ம் வஞ் சகத்9னால் ெராக்கத்ைத இழக்க ேநரிடலாம் . Y`ம் இக்காலத்9ல் கடன் jலம் பணம்
ெப?வைத த3ர்த்தல் அவFயம் . ஏனனில் இேபா- ஏற் ப.த்-ம் கடன் நிவர்த்9Yைனக்காண அ9கமான
காலெம.த்-க்ெகாள் ளலாம் .
உத்ேயாகமான- தங் களிடU?ந்- ேமnம் கBனமான உைழப்%ைன எ9பார்க்"ம் . தங் கள் Wயற் Fகளில் ெவற் #
ெப\வதர்க்காக அள3ற் " அ9கெமன க?-ம் rரத்9ைன கடந்ேதயாக ேவண்.ம் . eட்.த்ெதா;^ல்
ஈ.பட்B?ப்ேபார் ேபார்ைவ ேபார்த்9ய ஏமாற் \க்காரர்கள் ெபா?ட். கவனமாகY?த்தல் ேவண்.ம் .
உத்ேயாகம் 2ரிபவர்கள் மற் \ம் ஒ? நிைலYல் அமர்த்தப்பட்டவர்கள் தங் கள் நிைலYைன "ைலக்"ம் வண்ணம்
எவ் 3தமான ெசயைலOம் ெசய் யலாகா-. ஏேனனில் இவ் வா\ ெசய் Oம் ெசயல் களால் தங் கள் உத்ேயாகம்
பரிேபாக[ம் வாய் ப்2க]ள் ளன.
மாணவர்கள் தங் கள் பBப்%னில் கவனம் ெசnத்-வ- கBனமான ஒண்றாக காணக்e.ம் .
தங் களில் Fலர் இக்காலத்9ல் அயல் நா. ெசன்\வரக்e.ம் . Y`ம் ப்ரயாணங் கைள ேமற் க்ெகாள் வதால்
ெதாந்தர[கள் உ?வாகலாம் எ`ம் காரணத்தால் இக்காலகட்டத்9ல் அைவகைள த3ர்ப்ப- நல் ல-.
இக்காலகட்டத்9ல் Fலர் தங் கள் ெசாந்த xட்Bைன இழந்த காரணத்9னால் ேவ\ இடத்9ல் தங் "ம் கட்டாய நிைலக்"
ளாகலாம் .
ஆேராக்யத்9ன் d- கவனம் ேதைவ ".ம் பத்9னரின் ஆேராக்யத்9ைன காத்-க்ெகாள் ளேவண்.ம் . Fலர்
F\நீ றகம் , அதன் பாைத மற் \ம் %றப்2\ப்பக்களில் ஏற் ப.ம் 3யா9களால் அவ9ப்படலாம் .
தாங் கள் வாழ் க்ைகத்-ைணயானவர் மற் \ம் "ழந்ைதகளில் ஆேராக்ய நிைலைய நன்" பா-காக்க[ம் . இல் லேயன்
இப்ேபா- அவர்க]க்" ஏற் ப.ம் "ைறபா.கள் %ற் காலத்9ல் உY?க்" பத்- 3ைள3க்"ம் 3தமாக மாறலாம் .
இல் லத்9ல் அைம9 மற் \ம் ஒற் \ைம நிைலைய தாங் கள் தன்நிைனேவா. காப்பாற் ற ேவண்.ம் .
9?மணமானவராYன் Fலர் தங் கள் Wதல் தாரத9ைனYழந்தக்காரணத்தால் இரண்டாம் Wைற மணWBக்கலாம் .
தங் கள் நண்பர்க]டன் நல் லெதா? உற3ைன காக்க[ம் . இத்தைகய நட்%ைன நன்" ப்ராமரிக்காமல் ேபானால்
தங் க]க்" Uக[ம் ெந?க்கமான நண்பர்களால் ைக3டப்ப.xர்கள் .
இக்காலத்9ல் Xயநிைன3ைன தக்கைவத்-க்ெகாள் வெதன்ப- Uக[ம் கBனமான ஒண்றாகலாம் . பல?ம்
இக்காலத்9ல் மனரீ9யான இைடயறாத ழ் ந்த வ?த்தம் மற் \ம் ஓய் வற் ற நிைலைய உ?வாக்Kக்க்ெகாள் ளலாம் .
இக்காலகட்டத்9ல் எவ் 3தமான வழக்"களிnம் Fக்Kக்ெகாள் ளாமல் த3ர்ப்ப- நல் ல-. 2த்9சா^த்தனமான
ஒன்றானதா"ம் . இக்காலகட்டமான- எவ் 3த வழக்"கைளOம் வாதத்9ற் க்"ம் ெகாண்.வரேவா அல் ல- ேதர்த^ல்
நிற் கேவா நல் லெதா? காலமாக க?த்9ல் ெகாள் ள WBயா-.
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