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െപാതുവായ വിവരങ്ങൾ

ജനനത്തീയതിജനനത്തീയതി 15/12/1981

ജനനസമയജനനസമയംം 6:0

ജന്മസ്ഥലംജന്മസ്ഥലം Mumbai,Maharashtra India

അക്ഷാംശംഅക്ഷാംശം 25 N 19

രേഖാംശംരേഖാംശം 82 E 20

സമയേമഖലസമയേമഖല 5.5

അയനഅയനാംശംാംശം 23:36:17

സൂരേയ്ാദയസൂരേയ്ാദയംം 06:38:26

സൂരയ്ാസ്തമനംസൂരയ്ാസ്തമനം 17:12:52

ഘാതചര്കം

മമാസംാസം പൗഷ

തിഥിതിഥി 2,7,12

ദിവസംദിവസം ബുധനാഴ്ച

നക്ഷര്തംനക്ഷര്തം അനുരാധ

േേയയാഗംാഗം വയ്ാഘത്

കരണംകരണം നാഗ്

ര്പഹരംര്പഹരം 1

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 12

പഞ്ചാംഗവിവരങ്ങൾ

തിഥിതിഥി കൃഷ്ണ പഞ്ചമി

േേയയാഗംാഗം ൈവര്ധിതി

നക്ഷര്തംനക്ഷര്തം ആയിലയ്ം

കരണംകരണം കൗലവ്

േജയ്ാതിഷപരമായ വിവരങ്ങൾ

വർണ്ണംവർണ്ണം വിര്പ

വശയ്ംവശയ്ം ജല്ചര്

േേയയാനിാനി പൂച്ച

ഗണംഗണം രാക്ഷസ

നനാഡിാഡി ഉറുമ്പ്

ജന്മരജന്മരാശിാശി കാൻസർ

രരാശയ്ാധിപൻാശയ്ാധിപൻ ചര്ന്ദന്

നക്ഷര്തംനക്ഷര്തം ആയിലയ്ം

നക്ഷര്തനക്ഷര്താധിപൻാധിപൻ ബുധന്

ചരണംചരണം 1

യുഞ്ജയുഞ്ജ മധയ്

ധധാതുാതു ജലം

നനാമാമാക്ഷരംാക്ഷരം Dee

പാദപാദംം െവള്ളി

ജജാതകാതകംം േസ്കാർപിേയാ

ജജാതകോതകേദവൻദവൻ െചാവവ്

െപാതുവായ വിവരങ്ങൾ
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ര്ഗഹങ്ങൾര്ഗഹങ്ങൾ ര്പതിേര്പതിേലാമംലാമം ജന്മരജന്മരാശിാശി അംശംഅംശം രരാശയ്ാധിപൻാശയ്ാധിപൻ നക്ഷര്തംനക്ഷര്തം നക്ഷര്തനക്ഷര്താധിപൻാധിപൻ ഭഭാവംാവം

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് േസ്കാർപിേയാ 29:20:39 െചാവവ് േജയ്ഷ്ഠ ബുധന് 1

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് കാൻസർ 19:41:21 ചര്ന്ദന് ആയിലയ്ം ബുധന് 9

െചാവവ്െചാവവ് വിർേഗാ 05:55:57 ബുധന് ഉത്തരഫാല്ഗുനി സൂരയ്ന് 11

ബുധന്ബുധന് ധനു 01:47:54 വയ്ാഴം മൂലംl േകതു 2

വയ്ാഴവയ്ാഴംം തുലാം 09:44:30 ശുര്കൻ േചാതി രാഹു 12

ശുര്കൻശുര്കൻ മകരരാശി 10:14:06 ശനി ര്ശാവണ് ചര്ന്ദന് 3

ശനിശനി വിർേഗാ 26:44:48 ബുധന് ചിത്തിര െചാവവ് 11

രരാഹുാഹു R കാൻസർ 00:28:59 ചര്ന്ദന് പുണര്തം വയ്ാഴം 9

േേകതുകതു R മകരരാശി 00:28:59 ശനി ഉത്തര ശദ്ധ സൂരയ്ന് 3

ഔന്നതയ്ംഔന്നതയ്ം േസ്കാർപിേയാ 19:56:53 െചാവവ് േജയ്ഷ്ഠ ബുധന് 1

ഉപകാരകം

അപകാരകം

നിര്ഷ്കിയം

സൂരയ്ന്
േേസ്കസ്കാർപിോർപിേയയാാ
േജേജയ്ഷ്ഠയ്ഷ്ഠ

ബുധന്
ധനുധനു
മൂലംമൂലംl

ശനി
വിർേവിർേഗഗാാ
ചിത്തിരചിത്തിര

േയാഗ കാരക്

ഉപകാരകം

--

ചര്ന്ദന്
കാൻസർകാൻസർ
ആയിലയ്ംആയിലയ്ം

വയ്ാഴം
തുലാംതുലാം
േചാതിേചാതി

രാഹു
കാൻസർകാൻസർ
പുണര്പുണര്തംതം

നിര്ഷ്കിയം

അപകാരകം

--

െചാവവ്
വിർേവിർേഗഗാാ
ഉത്തരഫാല്ഉത്തരഫാല്ഗുനിഗുനി

ശുര്കൻ
മകരരമകരരാശിാശി
ര്ശര്ശാവണ്ാവണ്

േകതു
മകരരമകരരാശിാശി
ഉത്തരഉത്തര ശദ്ധശദ്ധ

ര്ഗഹനില
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കൂറുനില

െചാ രാ

ബു ശവയ്ാസു

Asc

ഭൂ

ശു േക

ജാതകം അഥവാ ലഗ്നം, ജനനസമയത്ത്

പൂർവവ്ചര്കവാളത്തിൽ ഉയരുന്ന രാശിയുെട

അംശമാണ്. ഈ ലഗ്നമാണ്, ജനനം സംബന്ധിച്ച

പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും, സവ്ാധീനമുള്ളതും,

മുഖയ്വുമായ രാശി. ഈ രാശി ജാതകത്തിെല

ര്പഥമരാശിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. മറ്റു

രാശിസ്ഥാനങ്ങളുെട സ്ഥാനം, രാശിചര്കത്തിെന്റ

ബാക്കി സ്ഥാനങ്ങളിൽ ര്കമമായി പിന്തുടരുന്നു.

ഇര്പകാരം, ലഗ്നം, ഉദിക്കുന്ന രാശിെയ മാര്തമലല്

വർണ്ണിക്കുന്നത്, ജാതകത്തിെല മറ്റു

രാശിസ്ഥാനങ്ങേളയും വർണ്ണിക്കുന്നു.

െചാ രാ

Asc

ബു ശവയ്ാസുഭൂ

ശു േക

ചര്ന്ദനില

ഭൂ ശു

രാ

ശെചാ വയ്ാ

Asc

േക

ബു

സു

നവമാംശം

ജാതകനില
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സൂരയ്നില

െചാ രാ

ബു ശവയ്ാസു

Asc

ഭൂ

ശു േക

ആരോഗയ്ം, ഘടന, ശരീരം

േഹാറ

ASCCancer

ബു ശു

രാ

േക

Leo

സു

െചാ

ഭൂ

വയ്ാശ

സമ്പത്ത്, ധനം, ഐശവ്രയ്ം

ര്േദഷ്കാൺ

ശു ശ

സു രാ

ബുവയ്ാെചാഭൂ

േക

Asc

സേഹാദരന്മാർ, സേഹാദരികൾ

ചതുർത്ഥാംശം

ശു

Asc

ശ

രാ

സു

ബുഭൂ

െചാ വയ്ാ േക

ഭാഗയ്ം, വയ്ക്തിയുെട ഭാഗയ്ം

പഞ്ചമാംശം

ബു

Asc

സു രാ

ഭൂ

ശെചാവയ്ാ

േക

ശു

ആത്മീയതെയ കാണിക്കുന്നു

സപ്തമാംശം

ബു െചാ

േക

ശു ശ

Asc

സുഭൂ വയ്ാ

രാ

ഗർഭധാരണം, ശിശുവിെന്റ
ജനനം

അഷ്ടമാംശം

െചാ വയ്ാ ശുരാ േക

ബു ഭൂ ശ

സു

Asc

ആയുസ്സിെന കാണിക്കുന്നു

ദശമാംശം

സു ബു

െചാ േകഭൂ ശു

വയ്ാ ശ

Asc

രാ

ഉപജീവനമാർഗ്ഗം, ഉേദയ്ാഗം

ദവ്ാദശം

ശു

Asc

ശ രാ

സുബുഭൂ

വയ്ാ േക

െചാ

മാതാപിതാക്കൾ,
മാതാപിതാക്കളുെട സേന്താഷം

വർഗ്ഗനില
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ജാതകം - 19:56:53 ര്തിശങ്കുസവ്ർഗ്ഗം - 29:14:28

ഭഭാവംാവം ജന്മരജന്മരാശിാശി ഭഭാവാവ മദ്ധയ്മദ്ധയ് ജന്മരജന്മരാശിാശി ഭഭാവാവ സന്ധിസന്ധി

1 േസ്കാർപിേയാ 19:56:53 ധനു 06:29:49

2 ധനു 23:02:45 മകരരാശി 09:35:40

3 മകരരാശി 26:08:36 അേകവ്റിയസ് 12:41:32

4 അേകവ്റിയസ് 29:14:28 മീനരാശി 12:41:32

5 മീനരാശി 26:08:36 ഏരീസ് 09:35:40

6 ഏരീസ് 23:02:45 ഇടവം 06:29:49

7 ഇടവം 19:56:53 െജമിനി 06:29:49

8 െജമിനി 23:02:45 കാൻസർ 09:35:40

9 കാൻസർ 26:08:36 ലിേയാ 12:41:32

10 ലിേയാ 29:14:28 വിർേഗാ 12:41:32

11 വിർേഗാ 26:08:36 തുലാം 09:35:40

12 തുലാം 23:02:45 േസ്കാർപിേയാ 06:29:49

ചലിത് ചാർട്ട്
രാ

െചാ

ബു

ശവയ്ാസു ഭൂ

Asc

േക

ശു

രാശിസ്ഥാനങ്ങളുെട േകാണുകൾ, രാശികളുെട

േകാണുകൾ രാശികൾെക്കന്ന േപാെലത്തെന്ന,

രാശിസ്ഥാനങ്ങളുെട

സാങ്കല്പികഅതിർരേഖകളാണ്, . ഒരു രാശിയുെട

േകാൺ, രാശിസ്ഥാനത്തിെന്റ ഏറ്റവും ശക്തവും,

ര്പധാനവുമായ സ്ഥാനമാണ്. േകാണിൽ സ്ഥിതി

െചയയ്ുന്ന ര്ഗഹങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ

ര്പഭാവവും, രാശിസ്ഥാനത്തിെന്റ ഏറ്റവും

ര്പേതയ്കമായ ര്പാധാനയ്വുമുണ്ട്.

ഭാവനില
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ബുധന്

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

ബുധന്ബുധന് 5-7-1980 5:38

േേകതുകതു 2-7-1981 10:35

ശുര്കൻശുര്കൻ 2-5-1984 7:35

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 8-3-1985 18:41

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 8-8-1986 5:11

െചാവവ്െചാവവ് 5-8-1987 10:8

രരാഹുാഹു 21-2-1990 19:26

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 29-5-1992 17:2

ശനിശനി 6-2-1995 20:11

േകതു

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

േേകതുകതു 5-7-1995 23:38

ശുര്കൻശുര്കൻ 4-9-1996 2:38

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 9-1-1997 22:44

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 11-8-1997 0:14

െചാവവ്െചാവവ് 7-1-1998 3:41

രരാഹുാഹു 25-1-1999 15:59

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 1-1-2000 13:35

ശനിശനി 9-2-2001 9:14

ബുധന്ബുധന് 6-2-2002 14:11

ശുര്കൻ

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

ശുര്കൻശുര്കൻ 8-6-2005 2:11

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 8-6-2006 8:11

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 7-2-2008 2:11

െചാവവ്െചാവവ് 8-4-2009 5:11

രരാഹുാഹു 7-4-2012 23:11

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 7-12-2014 23:11

ശനിശനി 6-2-2018 14:11

ബുധന്ബുധന് 7-12-2020 11:11

േേകതുകതു 6-2-2022 14:11

സൂരയ്ന്

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

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 27-5-2022 3:59

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 25-11-2022 18:59

െചാവവ്െചാവവ് 2-4-2023 15:5

രരാഹുാഹു 25-2-2024 8:29

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 13-12-2024 13:17

ശനിശനി 25-11-2025 12:59

ബുധന്ബുധന് 2-10-2026 0:5

േേകതുകതു 6-2-2027 20:11

ശുര്കൻശുര്കൻ 7-2-2028 2:11

ചര്ന്ദന്

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

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 7-12-2028 11:11

െചാവവ്െചാവവ് 8-7-2029 12:41

രരാഹുാഹു 7-1-2031 9:41

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 8-5-2032 9:41

ശനിശനി 7-12-2033 17:11

ബുധന്ബുധന് 9-5-2035 3:41

േേകതുകതു 8-12-2035 5:11

ശുര്കൻശുര്കൻ 7-8-2037 23:11

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 6-2-2038 14:11

െചാവവ്

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

െചാവവ്െചാവവ് 5-7-2038 17:38

രരാഹുാഹു 24-7-2039 5:56

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 29-6-2040 3:32

ശനിശനി 7-8-2041 23:11

ബുധന്ബുധന് 5-8-2042 4:8

േേകതുകതു 1-1-2043 7:35

ശുര്കൻശുര്കൻ 2-3-2044 10:35

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 8-7-2044 6:41

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 6-2-2045 8:11
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രാഹു

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

രരാഹുാഹു 20-10-2047 12:23

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 15-3-2050 2:47

ശനിശനി 19-1-2053 1:53

ബുധന്ബുധന് 8-8-2055 11:11

േേകതുകതു 25-8-2056 23:29

ശുര്കൻശുര്കൻ 26-8-2059 17:29

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 20-7-2060 10:53

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 19-1-2062 7:53

െചാവവ്െചാവവ് 6-2-2063 20:11

വയ്ാഴം

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

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 27-3-2065 0:59

ശനിശനി 8-10-2067 8:11

ബുധന്ബുധന് 13-1-2070 5:47

േേകതുകതു 20-12-2070 3:23

ശുര്കൻശുര്കൻ 20-8-2073 3:23

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 8-6-2074 8:11

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 8-10-2075 8:11

െചാവവ്െചാവവ് 13-9-2076 5:47

രരാഹുാഹു 6-2-2079 20:11

ശനി

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

ശനിശനി 9-2-2082 15:14

ബുധന്ബുധന് 19-10-2084 18:23

േേകതുകതു 28-11-2085 14:2

ശുര്കൻശുര്കൻ 28-1-2089 5:2

സൂരയ്ന്സൂരയ്ന് 10-1-2090 4:44

ചര്ന്ദന്ചര്ന്ദന് 11-8-2091 12:14

െചാവവ്െചാവവ് 19-9-2092 7:53

രരാഹുാഹു 27-7-2095 6:59

വയ്ാഴവയ്ാഴംം 6-2-2098 14:11

വർത്തമാനദശ

ദശയുെദശയുെടട േേപര്പര് ര്ഗഹങ്ങൾര്ഗഹങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുടങ്ങുന്ന തീയതിതീയതി അവസഅവസാനിക്കുന്നാനിക്കുന്ന തീയതിതീയതി

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

അന്തർദശഅന്തർദശ ശനി 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

ര്പതയ്ന്തരദശര്പതയ്ന്തരദശ രാഹു 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

സൂക്ഷ്മദശസൂക്ഷ്മദശ വയ്ാഴം 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* എലല്ാ തീയതികളും ദശയുെട സമാപനത്തിെന്റ തീയതിയാണ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്ന് ര്ശദ്ധിക്കുക.

വിംേശാത്തരിദശ - II

8



ര്ഭമരി (4 വർഷം )

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

ര്ഭമരിര്ഭമരി 29-6-1981 16:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-1982 14:52

ഉല്ഉല്കക 19-9-1982 2:52

സിദ്ധസിദ്ധ 30-6-1983 4:52

സങ്കടസങ്കട 19-5-1984 20:52

മംഗളമംഗള 29-6-1984 10:52

പിംഗളപിംഗള 18-9-1984 14:52

ധനയ്ധനയ് 18-1-1985 8:52

ഭര്ദിക (5 വർഷം )

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

ഭര്ദികഭര്ദിക 29-9-1985 0:22

ഉല്ഉല്കക 30-7-1986 9:22

സിദ്ധസിദ്ധ 20-7-1987 11:52

സങ്കടസങ്കട 29-8-1988 7:52

മംഗളമംഗള 19-10-1988 1:22

പിംഗളപിംഗള 28-1-1989 12:22

ധനയ്ധനയ് 29-6-1989 16:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-1-1990 8:52

ഉല്ക (6 വർഷം )

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

ഉല്ഉല്കക 18-1-1991 14:52

സിദ്ധസിദ്ധ 19-3-1992 17:52

സങ്കടസങ്കട 19-7-1993 17:52

മംഗളമംഗള 18-9-1993 14:52

പിംഗളപിംഗള 18-1-1994 8:52

ധനയ്ധനയ് 19-7-1994 23:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 20-3-1995 11:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-1996 8:52

സിദ്ധ (7 വർഷം )

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

സിദ്ധസിദ്ധ 29-5-1997 12:22

സങ്കടസങ്കട 18-12-1998 16:22

മംഗളമംഗള 27-2-1999 16:52

പിംഗളപിംഗള 19-7-1999 17:52

ധനയ്ധനയ് 17-2-2000 19:22

ര്ഭമരിര്ഭമരി 27-11-2000 21:22

ഭര്ദികഭര്ദിക 17-11-2001 23:52

ഉല്ഉല്കക 18-1-2003 8:52

സങ്കട (8 വർഷം )

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

സങ്കടസങ്കട 28-10-2004 16:52

മംഗളമംഗള 17-1-2005 20:52

പിംഗളപിംഗള 29-6-2005 4:52

ധനയ്ധനയ് 27-2-2006 16:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-1-2007 8:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 28-2-2008 4:52

ഉല്ഉല്കക 29-6-2009 4:52

സിദ്ധസിദ്ധ 18-1-2011 8:52

മംഗള (1 വർഷം )

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

മംഗളമംഗള 28-1-2011 12:22

പിംഗളപിംഗള 17-2-2011 19:22

ധനയ്ധനയ് 20-3-2011 5:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 29-4-2011 19:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 19-6-2011 13:22

ഉല്ഉല്കക 19-8-2011 10:22

സിദ്ധസിദ്ധ 29-10-2011 10:52

സങ്കടസങ്കട 18-1-2012 8:52
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പിംഗള (2 വർഷം )

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

പിംഗളപിംഗള 27-2-2012 22:52

ധനയ്ധനയ് 28-4-2012 19:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-7-2012 23:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 28-10-2012 10:52

ഉല്ഉല്കക 27-2-2013 4:52

സിദ്ധസിദ്ധ 19-7-2013 5:52

സങ്കടസങ്കട 28-12-2013 13:52

മംഗളമംഗള 18-1-2014 8:52

ധനയ് (3 വർഷം )

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

ധനയ്ധനയ് 19-4-2014 16:22

ര്ഭമരിര്ഭമരി 19-8-2014 10:22

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-2015 14:52

ഉല്ഉല്കക 20-7-2015 5:52

സിദ്ധസിദ്ധ 18-2-2016 7:22

സങ്കടസങ്കട 18-10-2016 19:22

മംഗളമംഗള 18-11-2016 5:52

പിംഗളപിംഗള 18-1-2017 8:52

ര്ഭമരി (4 വർഷം )

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

ര്ഭമരിര്ഭമരി 29-6-2017 16:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-2018 14:52

ഉല്ഉല്കക 19-9-2018 2:52

സിദ്ധസിദ്ധ 30-6-2019 4:52

സങ്കടസങ്കട 19-5-2020 20:52

മംഗളമംഗള 29-6-2020 10:52

പിംഗളപിംഗള 18-9-2020 14:52

ധനയ്ധനയ് 18-1-2021 8:52

ഭര്ദിക (5 വർഷം )

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

ഭര്ദികഭര്ദിക 29-9-2021 0:22

ഉല്ഉല്കക 30-7-2022 9:22

സിദ്ധസിദ്ധ 20-7-2023 11:52

സങ്കടസങ്കട 29-8-2024 7:52

മംഗളമംഗള 19-10-2024 1:22

പിംഗളപിംഗള 28-1-2025 12:22

ധനയ്ധനയ് 29-6-2025 16:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-1-2026 8:52

ഉല്ക (6 വർഷം )

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

ഉല്ഉല്കക 18-1-2027 14:52

സിദ്ധസിദ്ധ 19-3-2028 17:52

സങ്കടസങ്കട 19-7-2029 17:52

മംഗളമംഗള 18-9-2029 14:52

പിംഗളപിംഗള 18-1-2030 8:52

ധനയ്ധനയ് 19-7-2030 23:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 20-3-2031 11:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-2032 8:52

സിദ്ധ (7 വർഷം )

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

സിദ്ധസിദ്ധ 29-5-2033 12:22

സങ്കടസങ്കട 18-12-2034 16:22

മംഗളമംഗള 27-2-2035 16:52

പിംഗളപിംഗള 19-7-2035 17:52

ധനയ്ധനയ് 17-2-2036 19:22

ര്ഭമരിര്ഭമരി 27-11-2036 21:22

ഭര്ദികഭര്ദിക 17-11-2037 23:52

ഉല്ഉല്കക 18-1-2039 8:52
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സങ്കട (8 വർഷം )

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

സങ്കടസങ്കട 28-10-2040 16:52

മംഗളമംഗള 17-1-2041 20:52

പിംഗളപിംഗള 29-6-2041 4:52

ധനയ്ധനയ് 27-2-2042 16:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-1-2043 8:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 28-2-2044 4:52

ഉല്ഉല്കക 29-6-2045 4:52

സിദ്ധസിദ്ധ 18-1-2047 8:52

മംഗള (1 വർഷം )

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

മംഗളമംഗള 28-1-2047 12:22

പിംഗളപിംഗള 17-2-2047 19:22

ധനയ്ധനയ് 20-3-2047 5:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 29-4-2047 19:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 19-6-2047 13:22

ഉല്ഉല്കക 19-8-2047 10:22

സിദ്ധസിദ്ധ 29-10-2047 10:52

സങ്കടസങ്കട 18-1-2048 8:52

പിംഗള (2 വർഷം )

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

പിംഗളപിംഗള 27-2-2048 22:52

ധനയ്ധനയ് 28-4-2048 19:52

ര്ഭമരിര്ഭമരി 18-7-2048 23:52

ഭര്ദികഭര്ദിക 28-10-2048 10:52

ഉല്ഉല്കക 27-2-2049 4:52

സിദ്ധസിദ്ധ 19-7-2049 5:52

സങ്കടസങ്കട 28-12-2049 13:52

മംഗളമംഗള 18-1-2050 8:52

ധനയ് (3 വർഷം )

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

ധനയ്ധനയ് 19-4-2050 16:22

ര്ഭമരിര്ഭമരി 19-8-2050 10:22

ഭര്ദികഭര്ദിക 18-1-2051 14:52

ഉല്ഉല്കക 20-7-2051 5:52

സിദ്ധസിദ്ധ 18-2-2052 7:22

സങ്കടസങ്കട 18-10-2052 19:22

മംഗളമംഗള 18-11-2052 5:52

പിംഗളപിംഗള 18-1-2053 8:52

* എലല്ാ തീയതികളും
ദശയുെട

സമാപനത്തിെന്റ
തീയതിയാണ്

സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്ന്
ര്ശദ്ധിക്കുക.
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1
ഭാഗയ്ചിഹ്നങ്ങൾ

6
മൂലചിഹ്നങ്ങൾ

9
നാമചിഹ്നങ്ങൾ

നിങ്ങളുെനിങ്ങളുെടട േേപര്പര് Karthik Swamy

ജനനത്തീയതിജനനത്തീയതി 15-12-1981

മൂലചിഹ്നങ്ങൾമൂലചിഹ്നങ്ങൾ 6

മൂലചിഹ്നമൂലചിഹ്നാധിപൻാധിപൻ ശുര്കൻ

ഹിതകരമഹിതകരമായായ ചിഹ്നങ്ങൾചിഹ്നങ്ങൾ 4,3,9

നിഷ്പക്ഷചിഹ്നങ്ങൾനിഷ്പക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ 2,5,7

ശര്തുചിഹ്നങ്ങൾശര്തുചിഹ്നങ്ങൾ 1,8

ശുഭദിനങ്ങൾശുഭദിനങ്ങൾ വയ്ാഴാഴ്ച, െചാവവ്ാഴ്ച, െവള്ളിയാഴ്ച

അനുകൂലരത്നങ്ങൾഅനുകൂലരത്നങ്ങൾ വര്ജം, ओपल

അനുകൂലഉപരത്നങ്ങൾഅനുകൂലഉപരത്നങ്ങൾ െസർേകാൺ, െവള്ള ഇര്ന്ദനീലം

അനുകൂലൈദവംഅനുകൂലൈദവം Devi

അനുകൂലധഅനുകൂലധാതുാതു െവള്ളി

അനുകൂലനിറംഅനുകൂലനിറം െവള്ള

അനുകൂലമര്ന്തംഅനുകൂലമര്ന്തം ||ओम शुम शुकर्ाय नमः ||

അനുകൂലകാരയ്ങ്ങൾ
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നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്

നിങ്ങളുെട റാഡിക്കൽ നമ്പർ 6. നിങ്ങളുെട
ര്ഗഹം ശുര്കൻ ആണ്. റാഡിക്കൽ നമ്പർ 6 ആയ
കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും
ആകര്ഷിക്കാനുള്ള കാന്തിക ശക്തിയുണ്ടാകും..
നിങ്ങൾ ഉപചാരശീലമുള്ളയാളും
സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം
െചലവിടാനര്ഗഹിക്കുന്നയാളുമാണ്.ഈ ഗുണം
ഉള്ള കാരണം നിങ്ങെള എലല്ാവരും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. നിങ്ങൾ സൗന്ദരയ്മുള്ളതും
മേനാഹരമായ കാരയ്ങ്ങൾക്കു േനരെ
ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുക സവ്ാഭാവികമാണ്.
നിങ്ങൾ എതിർ ലിംഗത്തില്
ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുക സവ്ാഭാവികമാണ്,
മേനാഹരമായ പുരുഷന്മാരുമായും /
ര്സ്തീകളുമായും ബന്ധം നിലനിർത്താൻ
അവരുമായി കുശലര്പശ്നം നടത്തുക നിങ്ങളുെട
സവ്ഭാവം ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ൈഫൻ
ആർട്സ്, േപാലുള്ള കലകളില് തല്പ്പരനും
ആയത് നിങ്ങളുെട ജീവിതം അെലല്ങ്കിൽ
ബിസിനസ് ആയി െതരെെഞ്ഞടുക്കാനും
കഴിയും. നിങ്ങൾ സംഗീതം, സാഹിതയ്ം, ചിര്ത
രചന, ശില്പനിര്മ്മാണം എന്നിവയിലും
തല്പ്പരനാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് നലല് വര്സ്തം,നലല് വീട്
എന്നിവ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിഥികെള
സവ്ീകരിക്കുന്നതിലും രസിപ്പിക്കുന്നതിലും
അഭിമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട വീട്,
ഓഫീസ് എന്നിവ നന്നായി
അലങ്കരിക്കാനിഷ്ടെപ്പടുന്നു. എലല്ാ
മേനാഹരമായ സാധനങ്ങളും, കര്ട്ടനുകള്,
നലല്വക ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന എലല്ാ
വയ്ക്തികളും നിങ്ങളുെട വീക്ഷണങ്ങള്
സവ്ീകരിക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ര്ശമിക്കും.
നിങ്ങളുെട അസൂയകളിലും വീക്ഷണങ്ങളിലും
ഒട്ടിനില്ക്കുക നിങ്ങളുെട സവ്ഭാവത്തിെന്റ
ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളുെട േജാലിയിൽ
മത്സരംനിങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും . ഇത്
സമ്മർദ്ദം, കുറ്റം എന്നിവയിേലക്ക് നയിേച്ചക്കാം.

നിങ്ങളുെട അനുകൂലസമയം

പാശ്ചാതയ് േജയ്ാതിഷം ര്പകാരം സൂരയ്ൻ 21 ഏര്പിൽ
മുതൽ 21 െമയ് വരെ ഇടവരാശിയിലും 24
െസപ്റ്റംബർ നിന്ന് 13 ഒേക്ടാബർ വരെ തുലാം
രാശിയിലുമാണ്. ഇന്തയ്ൻ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഈ
തീയതികൾ13 െമയ് മുതല് 14 ജൂൺ വരെയും 17
ഒേക്ടാബർ മുതൽ നവംബർ 13 വരെയും ഉണ്ട്. ഈ
അടയാളങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ സമയം ശുര്കേന്റതും 14
മാർച്ച് മുതല് 12 ഏര്പിൽ വരെ മീനരാശി
യുേടതുമാണ്. അതായത് ശുര്കന് അതിെന്റ
ഉത്തുംഗത്തിലാണ്. ഈ സമയം പുരോഗമനപരമായ
എലല്ാ കാരയ്ങ്ങള്ക്കും റാഡിക്കൽ നമ്പർ 6െല
എലല്ാ ആള്ക്കാര്ക്കും ഗുണര്പദമാണ്. ഈ
ദിവസങ്ങളില് നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും ര്പധാനെപ്പട്ട
പദ്ധതിയും ആശയങ്ങളും നിറേവറ്റാൻ സവ്ന്തം
നിലയില് പരിര്ശമിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഗായര്തിമര്ന്തം

ശുര്കെന്റ അപഹാരം കൂടാതിരിക്കാനും നലല്
ഗുണഫലങ്ങള്ഉണ്ടാകാനും 11, 21 അെലല്ങ്കിൽ 108
തവണ രാവിെല ശുര്ക ഗായര്തി മര്ന്തം പാരായണം
െചയയ്ണം. മര്ന്തം:. || ഓം ര്ഭിഗുജയ് വിദ്മെഹ
ദിവയ്െദഹയ് ധീമഹി തെനാ ശുര്കഹ് ര്പെഛാദയ്ത്||

സംഖയ്ാേജയ്ാതിഷഫലങ്ങൾ
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രാഹുവും, േകതുവുമാണ് ചര്ന്ദെന്റ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. ൈവദീകമായ

േജയ്ാതിശ്ശാര്സ്തത്തിൽ ഇവെയ പൂർണ്ണര്ഗഹങ്ങളായി കരുതുന്നു.

കർമ്മത്തിെല അവയുെട കഠിനമായ ര്പഭാവം കാരണം, അവ ഏറ്റവും

ഭയാനകമായ ര്ഗഹങ്ങളായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. എലല്ാ 7

ര്ഗഹങ്ങളും രാഹുവിേന്റയും, േകതുവിേന്റയും ഇടക്ക് സ്ഥിതി

െചയയ്ുകയാെണങ്കിൽ, കാലസർപ്പേയാഗം ഉണ്ടാവുന്നു.

കാലസർപ്പേകാലസർപ്പേദദാഷത്തിെന്റാഷത്തിെന്റ ര്പഭര്പഭാവങ്ങളിൽാവങ്ങളിൽ, ചിലത്ചിലത്

അനുകൂലമഅനുകൂലമാെണങ്കിലുംാെണങ്കിലും, മിക്കവയുംമിക്കവയും ര്പതികൂലമര്പതികൂലമാണ്ാണ.് രരാഹുവുംാഹുവും, േേകതുവുംകതുവും െപെെപെട്ടന്ന്ട്ടന്ന ്വമ്പിച്ചവമ്പിച്ച മമാറ്റങ്ങൾാറ്റങ്ങൾ

ഉണ്ടഉണ്ടാക്കുന്നുാക്കുന്നു. ഇവഇവ രരായ്ക്കുരായ്ക്കുരാമാമാനേമാനേമാാ, കുറച്ച്കുറച്ച ്ദിവസങ്ങൾക്കകേമദിവസങ്ങൾക്കകേമാാ സംഭവിക്കുന്നുസംഭവിക്കുന്നു.

അനന്ത് കുലീക് വാസുകി ശംഖ്പാൽ

പത്മ മഹാപത്മ തക്ഷകൻ കാർേക്കാടകൻ

ശംഖ്ചൂഡ് ഘാതകൻ വിഷധാർ േശഷ്നാഗ്

നിങ്ങളുെട ജാതകത്തിെല കാലസർപ്പേദാഷം

കാലസർപ്പത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധയ്ം

നിങ്ങൾക്ക്, വളരെ ര്പബലമെലല്ന്നു

കരുതെപ്പടുന്ന, അവരോഹണം െചയയ്ുന്ന

കാലസർപ്പേദാഷമുണ്ട്. കാലസർപ്പേദാഷത്തിന്

നിങ്ങളുെട ജാതകത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഫലമുണ്ട്.

കാലസർപ്പത്തിെന്റ േപര്

ശംഖ്ചൂഡ്

ദിശ

പൂര്ണ്ണ അേധാഗതി

കാലസർപ്പേദാഷം
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കാലസർപ്പേദാഷഫലം
താങ്കളുെട ജാതകത്തിൽ ശംഖ്ചൂഡ് കാലസർപ്പേയാഗമുണ്ട്. അതുകാരണം, ജീവിതത്തിൽ

ര്പതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുകയും, മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാൻ ജാതകക്കാരന് ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടതായി വരുകയും െചയയ്ുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട്, എലല്ാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിേപ്പാവുന്നു. നിങ്ങളുെട േജാലിയിൽ

തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവുകയും, പദവി താഴ്ത്തെപ്പടുകയും െചേയ്തക്കാം. പിരിച്ചുവിടലും തള്ളിക്കളയാനാവിലല്.

ബിസിനസ്സിലാെണങ്കിൽ, തുടർച്ചയായി നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ജാതകക്കാരെന്റ ശര്തുക്കൾ അയാെള ചതിക്കാൻ

വീണ്ടും, വീണ്ടും ര്ശമിക്കുന്നു. ജാതകക്കാരന് മാതാപിതാക്കളുെട ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നിലല്. അമ്മാമന്മാരുേടയും,

അെലല്ങ്കിൽ, അളിയേന്റയും ചതി കാരണം ജാതകക്കാരൻ കഷ്ടെപ്പടുന്നു. കാലസർപ്പേയാഗം കാരണം,

ജാതകക്കാരന്, ധനനഷ്ടം വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ പല. തവണയുണ്ടാവുകയും, ജാതകക്കാരൻ കഷ്ടെപ്പടുകയും

െചയയ്ുന്നു. പേക്ഷ, കാരയ്ങ്ങൾ പിന്നീട് െമച്ചെപ്പടും. കാലസർപ്പേയാഗം കാരണം, ജാതകക്കാരന് സർക്കാറിൽ

നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവുകയും, സർക്കാറുേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുമായി അഭിര്പായവയ്തയ്ാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും

െചയയ്ുന്നു. ജാതകക്കാരന് നിയമപരമായി ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ൈവവാഹികജീവിതം ൈവഷമയ്മുള്ളതും,

അസവ്സ്ഥവുമാണ്; കുടുംബജീവിതം അസവ്സ്ഥമായി നിൽക്കുന്നു; അനവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാധാനവും,

സേന്താഷവും ഇലല്ാതാവുന്നു. ജാതകക്കാരൻ വയ്തയ്സ്തതരത്തിലുള്ള െതാഴിലുകൾ െചയയ്ാൻ ര്ശമിക്കുന്നു,

പേക്ഷ, ഫലം ദൂരെയാണ്. അയാളുെട േപരും, പദവിയും സാധാരണമാണ്.

കാലസർപ്പേദാഷത്തിെന്റ ര്പതിവിധി

- ൈചതനയ്ം ആവാഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലസർപ്പയര്ന്തം ആരാധനാസ്ഥലേത്താ, അെലല്ങ്കിൽ,

പൂജാമുറിയിേലാ സ്ഥാപിച്ച്, അതിെന ദിവേസന പൂജിക്കുക.

- രാഹുവിെന്റ േദാഷഫലങ്ങൾ ഇലല്ാതാക്കാൻ, ബുധനാഴ്ചേയാ, െവള്ളിയാഴ്ചേയാ ഒരു

കാലസർപ്പേദാഷനിവാരണപൂജ നടത്തുക.

- രുര്ദാഭിേഷകം - പരമശിവനുള്ള ഒരു പൂജ, ഒരു സൂരയ്ര്ഗഹണദിവസേമാ, ചര്ന്ദര്ഗഹണദിവസേമാ,

അെലല്ങ്കിൽ, മഹാശിവരാര്തിേക്കാ, കാശിവിശവ്നാഥേക്ഷര്തത്തിേലാ, അെലല്ങ്കിൽ, മേറ്റെതങ്കിലും

ശിവേക്ഷര്തത്തിേലാ നടത്താം.

കാലസർപ്പേദാഷത്തിെന്റ ര്പഭാവം
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എന്താണ് െചാവവ്ാേദാഷം?
ആൺകുട്ടിയുേടേയാ, െപൺകുട്ടിയുേടേയാ ജാതകത്തിൽ, െചാവവ്,

സൂരയ്ൻ, രാഹു, അെലല്ങ്കിൽ, േകതു ആരോഹണത്തിേലാ, നാലാം

രാശിസ്ഥാനേത്താ, ഏഴാം സ്ഥാനേത്താ, എട്ടാം സ്ഥാനേത്താ,

അെലല്ങ്കിൽ, പര്ന്തണ്ടാം സ്ഥാനേത്താ ആെണങ്കിൽ, അതിെന

െചാവവ്ാേദാഷെമന്നു പറയുന്നു.

െചാവവ്, ആരോഹണത്തിലുള്ള ചര്ന്ദനുമായി

സംേയാജനത്തിലലല്ാെത, െചാവവ് ഉച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, െചാവവ്ാേദാഷം ശക്തമാെണന്ന് കരുതെപ്പടുന്നു.

ശാര്സ്തര്പകാരം, ആൺകുട്ടിയുേടയും, െപൺകുട്ടിയുേടയും െചാവവ്ാേദാഷങ്ങൾ മാറുേമ്പാൾ, അവർക്ക്

സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ൈവവാഹികജീവിതം ഉറപ്പാവുന്നു.

േനരേ മറിച്ച്, ഈ െചാവവ്ാേദാഷം മാറിയിട്ടിെലല്ങ്കിൽ, അവർ ജീവിതത്തിൽ അനാവശയ്മായ വിഷമതകളും,

തടസ്സങ്ങളും േനരിടുന്നു.അതുെകാണ്ട്, ഒരു വയ്ക്തി അയാളുേടേയാ / അവരുേടേയാ ൈവവാഹികജീവിതം

ആരംഭിേക്കണ്ടത്, അവരുെട ജാതകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും േയാജിച്ചതിനു േശഷം മാര്തമാണ്. െചാവവ്ാേദാഷം

മാറിയതിനു േശഷം, ഒരു വയ്ക്തിക്ക് സമാധാനപരവും, ഐശവ്രയ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കും.

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

െചാവവ്ാേദാഷവിേശല്ഷണം

െചാവവ്ാേദാഷഫലം
മന്ഗല്ിക് േദാഷം(െചാവവ്ാേദാഷം) നിങ്ങളുെട ജാതകത്തില് കാണുന്നുെവങ്കിലും അത് കുറവായതിനാല്

നിഷ്ഫലമാണ്, മന്ഗല്ിക് േദാഷവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചില പരിഹാരങ്ങൾ കൂറ്റുതലായി െചയ്താല് അവെയ കുറച്ചു

െകാണ്ടുവരാന് കഴിയും.

െചാവവ്ാേെചാവവ്ാേദദാഷത്തിെന്റാഷത്തിെന്റ െമെമാത്തംാത്തം ശതമശതമാനംാനം 18%

െചാവവ്ാേദാഷവിേശല്ഷണം - I
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ഭാവം
അടിസ്ഥാനമായി

സൂരയ്ര്ഗഹം നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ
ഒന്നാമെത്ത ര്ഗഹനിലയിെല ഈ ഭാവത്തില്
സ്ഥിതി െചയയ്ുന്നു.

ദൃഷ്ടി
അടിസ്ഥാനമായി

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട എട്ടാമെത്ത
ആലയം ശനിെന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട ഒന്നാമെത്ത
ആലയം ശനിെന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട ഒന്നാമെത്ത
ആലയം രാഹുെന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട
രണ്ടാമെത്ത ആലയം െചാവവ്െന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട ഏഴാമെത്ത
ആലയം സൂരയ്ന്െന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

നിങ്ങളുെട ജനന ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുെട ഏഴാമെത്ത
ആലയം േകതുെന്റ ദര്ശനത്തിലാണ്.

െചാവവ്ാേദാഷര്പതിവിധികൾ

- ൈചതനയ്ം ആവാഹിച്ച ഒരു മംഗളയര്ന്തം നിങ്ങളുെട ആരാധനാമുറിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

ര്തിേകാണാകൃതിയിലുള്ള മംഗളയര്ന്തം ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ട്, മംഗളമര്ന്തം െചാലല്ുക: ഓം ര്കാം ര്കീം ര്േകാം

സ േഭാമയാേയ നമഃ

- ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ ഒരു ഹനുമാൻ േക്ഷര്തത്തിൽ േപാവുകയും, കുങ്കുമം െകാണ്ട് ഒരു േപല്റ്റിൽ

ഒരു ര്തിേകാണം വരച്ച്, സിന്ദൂരം, അെലല്ങ്കിൽ, ചുവന്ന ചന്ദനം, ചുവന്ന പുഷ്പം, വിളക്ക് എന്നിവെകാണ്ട്

ഹനുമാൻജിെയ പൂജിക്കുകയും െചയയ്ുക.

- മര്ന്തം െകാണ്ട് ഹനുമാൻജിെയ പൂജിക്കുക: ◌ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा |

െചാവവ്ാേദാഷവിേശല്ഷണം - II
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എന്താണ് ഏഴരശ്ശനിേദാഷം?
സാേഠ സാതി' (ഏഴരശ്ശനി) എന്നത്, ശനി മൂന്നു രാശികളിലൂെട, ചര്ന്ദൻ,

ചര്ന്ദനുമുൻപുള്ള ഒന്ന്, ചര്ന്ദനു േശഷമുള്ള ഒന്ന് എന്നിവയിലൂെട

കടന്നുേപാവുന്ന ഏഴരവർഷെത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഴരശ്ശനി

തുടങ്ങുന്നത്, ശനി, ജന്മരാശിയിൽ നിന്നു തുടങ്ങി പര്ന്തണ്ടാമെത്ത

രാശിയിൽ കടക്കുേമ്പാഴാണ്; അവസാനിക്കുന്നത്, ശനി ജന്മരാശിയിൽ

നിന്നു തുടങ്ങിയുള്ള രണ്ടാം രാശിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുേപാവുേമ്പാഴും.

ശനി ഒരു രാശിയിലൂെട കടന്നുേപാവാൻ ഏകേദശം രണ്ടര വർഷം

എടുക്കുന്നതുെകാണ്ട് (ഇതിെന ശനിയുെട അപഹാരം എന്നു

വിളിക്കുന്നു), മൂന്നു രാശികളിലൂെട കടന്നുേപാകുവാൻ ഏഴര വർഷെമടുക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് അത്

'ഏഴരശ്ശനി' എന്നറിയെപ്പടുന്നത്. െപാതുെവ, ഏഴരശ്ശനി, ജാതകത്തിൽ ജീവിതകാലത്ത് മൂന്നു ര്പാവശയ്ം

വരുന്നു. ഒന്നാമെത്ത ഏഴരശ്ശനിയുെട ര്പഭാവം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലും, മാതാപിതാക്കളിലുമാണ്. രണ്ടാമെത്ത

ഏഴരശ്ശനി ഉേദയ്ാഗം, ധനം, കുടുംബം എന്നിവെയ ബാധിക്കുന്നു. അവസാനേത്തത്, മേറ്റതിേനക്കാളും,

ആരോഗയ്െത്ത ബാധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുെട ജാതകത്തിൽ ഏഴരശ്ശനിയുെട സാന്നിദ്ധയ്ം

അലല്, നിങ്ങള്ക്ക് ഇേപ്പാള് ശനിദശ അലല്.

േേഹതുവായഹതുവായ തീയതിതീയതി 23-4-2017

സൂരയ്രസൂരയ്രാശിാശി ധനു

ചര്ന്ദരചര്ന്ദരാശിാശി കാൻസർ

വര്കിയവര്കിയായായ ശനിശനി ? സമ്മതംസമ്മതം

ഏഴരശ്ശനി വിേശല്ഷണം
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പുരാതനകാലം മുതൽക്കുതെന്ന രത്നക്കലല്ുകൾ അംഗീകരിച്ചു േപാരുകയും,

അലങ്കാരത്തിനായുള്ള ഒരു ആവിഷ്ക്കാരത്തിനുപരിയായി രോഗങ്ങെള ശമിപ്പിച്ച് നെമ്മ

സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന അമാനുഷിക ശക്തിയായിട്ടാണ് ഇവെയ

കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. േജയ്ാതിഷ ര്പകാരം ര്ഗഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുെട ജനന നിലയിൽ

അവയുെട സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുരണനമുണ്ടാക്കാ൯

കഴിയുന്ന ഗുണകരമായതും അെലല്ങ്കിൽ അപഹാരപരവുമായ ഒരു ര്പഭാവവുമുണ്ട്.

ഓരോ രത്നക്കലല്ും അത് ര്പതിനിധാനം െചയയ്ുന്ന ര്ഗഹങ്ങളുെടഅതിെന്റഅതുലയ്മായ

അേത േകാസ്മിക് നിറവും ശക്തിയുള്ള ഊർജ്ജവും മികച്ച വികിരണവും

പുറത്തുവിടുന്നു. രത്നക്കലല്ുകൾ േപാസിറ്റീവ് കിരണങ്ങെള ര്പതിഫലിപ്പിക്കുകയും

െനഗറ്റീവ് രശ്മികെള ആഗിരണം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. ഉചിതമായ രത്നം ധരിച്ചാൽ

അത് ര്പതിനിധാനം െചയയ്ുന്ന ര്ഗഹങ്ങളുെട ശക്തിയുള്ള ഊർജ്ജവും മികച്ച

വികിരണവും ധരിക്കുന്നയാളിെന്റ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുകയും െനഗറ്റീവ് രശ്മികെള

ആഗിരണം െചയ്ത് േപാസിറ്റീവ് ൈവര്േബഷനുകൾ മാര്തം ധരിക്കുന്നയാളിെന്റ

ശരീരത്തിേലക്ക് ആഗിരണം െചയയ്െപ്പടുകയും െചയയ്ും.

ഒരാളുെട ശരീരവും

അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട

ആരോഗയ്ം,

ആയുർൈദർഘയ്ം, േപര്,

പദവി, ജീവിതം പന്ഥാവ്

ൈലഫ് സ്റ്റോൺസ്

പവിഴപവിഴംം

ജനന നിലയിെല അഞ്ചാം

സ്ഥാനം മെറ്റാരു

മംഗളകരമായ

വാസസ്ഥാനമാണ്. ഈ

അഞ്ചാം ഭാവം ജീവിതത്തിൽ

ഉപകാരര്പദമായ
രത്നങ്ങൾ

പുഷയ്രപുഷയ്രാഗംാഗം

ജനനനിലയിെല ഒമ്പതാം

ഭാവെത്ത ഭാഗയ്സ്ഥാനം

അെലല്ങ്കിൽ ഭാഗയ്ത്തിെന്റ

വാസേഗഹം അെലല്ങ്കിൽ

വിധിയുെട േകര്ന്ദെമന്ന്

ഭാഗയ്രത്നങ്ങൾ

മുത്ത്മുത്ത്

രത്നങ്ങളുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ
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എന്നിവെയലല്ാം

തെന്നഅയാളുെട ഔന്നതയ്ം

അെലല്ങ്കിൽ ലഗ്നെത്ത

ആര്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ ജീവെന്റ

മുഴുവൻ സത്തയും അതിെന

ആര്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുെകാണ്ട്

ഔന്നതയ്ത്തിെന്റ േദവനായ

ലേഗ്നശനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട

രത്നക്കലല്ിെന ജീവ

രത്നക്കലല്് എന്നു വിളിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ഒരാള്ക്ക്

ജീവിതത്തിലുടനീളം

പൂർണ്ണമായി ഈ രത്നക്കലല്്

ധരിച്ച് അതിെന്റ ഗുണങ്ങൾ

ഉപേയാഗിക്കുകയും അതിൽ

നിന്നുള്ള ശക്തി ആേവാളം

സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണം.

ഭാഗയ്ാനുഭവങ്ങൾ ര്പദാനം

െചയയ്ുന്ന േകര്ന്ദമാണ്.

ബുദ്ധിസാമര്ഥയ്ം,

ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം, മക്കൾ,

അര്പതീക്ഷിതമായ

ഭാഗയ്ാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ

ഇതിെന ആര്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ സ്ഥാനം ശരിക്കും പൂര്വ

പുണയ് കര്മ്മങ്ങളുെട

സ്ഥാനമാണ്, അതായത്

കഴിഞ്ഞ സൽകർമ്മങ്ങളുെട

സ്ഥാനമാണ്.ആയതിനാലിതിെന

ഒരു പുണയ്സ്ഥാനമായി

പരിഗണിക്കുന്നു. അഞ്ചാം

ഭാവധിപെന ര്പതിനിധാനം

െചയയ്ുന്ന രത്നക്കലല്ിെന

അനുകൂലക്കലല്് എന്നു

വിളിക്കുന്നു.

വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭാവസ്ഥാനം

ഭാഗയ്ം, വിജയം,

കഴിവ്,സദ്ഗുണങ്ങൾ,

േനട്ടങ്ങൾ,അറിവ്

എന്നിവയുമായി

ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ

ജന്മങ്ങളിെല സദ്ഫലങ്ങൾ

മൂലം ലഭിക്കുന്ന

സദ്ഗുണങ്ങൾ

ആസവ്ദിക്കുന്നതിന് ഈ

ഭാവസ്ഥാനം

സഹായിക്കുന്നതായി

സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒമ്പതാം

ഭാവാധിപനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട

രത്നക്കലല്ിെന

ഭാഗയ്രത്നക്കലല്് എന്നു

വിളിക്കുന്നു. ഈ കലല്ു

ധരിച്ചാൽ ഭാഗയ് ഘടകങ്ങെള

ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിന്

സാധിക്കുന്നതാണ്
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ൈലഫ് സ്റ്റോൺസ് - പവിഴം ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ Red Agate

വിരൽവിരൽ ചൂണ്ടു വിരല്

ഭഭാരംാരം 6 - 10.25 നയ്ൂനത

ദിവസംദിവസം െചാവവ്ാഴ്ച

മൂർത്തിമൂർത്തി െചാവവ്

േേലാഹംലാഹം സവ്ർണ്ണം

വിവരണംവിവരണം
െചാവവ്യുെട ആധിപതയ്ത്തിലുള്ള

രത്നക്കലല്ാണ് പവിഴം പവിഴം ധരിക്കുന്നത്

ൈധരയ്ം നല്കുകയും ശര്തുക്കെള

നിര്ഷ്പഭരാക്കുകയും െചയയ്ും. ദുര്േദവതകള്,

ആഭിചാരം, ദുസവ്പ്നം എന്നിവയില് നിന്ന്

സംരക്ഷണം നല്കും പവിഴം

ഭഭാരവുംാരവും, േേലാഹവുംലാഹവും
6 കാരറ്റിലധികം ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം

പവിഴത്തിന്. െചമ്പ് കലര്ത്തിയ സവ്ര്ണ

േമാതിരത്തിലായിരിക്കണം അത്

ഉറപ്പിേക്കണ്ടത്. ചര്മ്മത്തില് കലല്്

സ്പര്ശിക്കും വിധമായിരിക്കണം േമാതിരം

ഒരുേക്കണ്ടത്.

ധരിേധരിേക്കണ്ടക്കണ്ട സമയസമയംം
ചര്ന്ദ മാസത്തിെല െതളിഞ്ഞ

പകുതിയിെല െചാവവ്ാഴ്ച രാവിെല

സൂരേയ്ാദയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര്

കഴിഞ്ഞ് ആയിരിക്കണം പവിഴം

ധരിേക്കണ്ടത്.

മര്ന്തംമര്ന്തം
ശുദ്ധീകരണ ര്കിയകള്

പൂര്ത്തിയാക്കിയാല്, പൂക്കളും

കുന്തിരിക്കവും െകാണ്ട് കലല്ിെന

പൂജിക്കണം. അതിനു േശഷം

പവിഴത്തിനുള്ള മര്ന്തങ്ങള് 108

തവണ ഉരുവിടണം.

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

ര്പാണര്പതിഷ്ഠര്പാണര്പതിഷ്ഠ
പവിഴം അണിയും മുമ്പ്

തനിപ്പാലിേലാ ഗംഗാജലത്തിേലാ

േമാതിരം അല്പ േനരം മുക്കി

വയ്ക്കണം.

വിരൽവിരൽ
മര്ന്തങ്ങള് ജപിച്ച േശഷം വലതു

ൈകയിെല േമാതിര വിരലില് പവിഴം

ധരിക്കണം

ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ
സംഗ് മൂംഗി, കാര്ണീലിയാന്, െറഡ്

ജാെസ്പര് എന്നിങ്ങെനയുള്ള

പവിഴത്തിന്െറ ഉപരത്നങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക്

ഉപേയാഗിക്കാം.

മുന്നറിയിപ്പ്മുന്നറിയിപ്പ്
മരതകം, വര്ജം, ഇര്ന്ദനീലം, േഗാേമദകം,

ൈവഡൂരയ്ം, ഇവയുെട ഉപരത്നങ്ങള്

എന്നിവേയാെടാപ്പം പവിഴം

ധരിക്കാതിരിക്കാന് ര്പേതയ്കം ര്ശദ്ധിക്കുക.

ൈലഫ് സ്റ്റോൺസ്
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ഉപകാരര്പദമായ രത്നങ്ങൾ
- പുഷയ്രാഗം

ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ Topaz

വിരൽവിരൽ ചൂണ്ടു വിരല്

ഭഭാരംാരം 4 - 5.25 നയ്ൂനത

ദിവസംദിവസം വയ്ാഴാഴ്ച

മൂർത്തിമൂർത്തി വയ്ാഴം

േേലാഹംലാഹം സവ്ർണ്ണം

വിവരണംവിവരണം
വയ്ാഴാധിപതയ്ത്തിലുള്ള രത്നക്കലല്ാണ്

പുഷയ്രാഗം പുഷയ്രാഗം ധരിക്കുന്നത് നലല്

ആരോഗയ്ം, സവ്ാതര്ന്തയ്ം, സമ്പത്ത്,

ദീര്ഘായുസ്സ്, ര്പശസ്തി, ബഹുമതി, യശസ്സ്

എന്നിവ നല്കും

ഭഭാരവുംാരവും, േേലാഹവുംലാഹവും
3 കാരറ്റിലധികമായിരിക്കണം

പുഷയ്രാഗത്തിന്െറ ഭാരം. അത് 6, 11, 15

കാരറ്റ് ഭാരങ്ങളില് ആയിരിക്കരുത്. അത്

സവ്ര്ണ േമാതിരത്തില് േവണം

ഉറപ്പിേക്കണ്ടത്. ചര്മ്മത്തില് കലല്്

സ്പര്ശിക്കും വിധമായിരിക്കണം േമാതിരം

ഒരുേക്കണ്ടത്.

ധരിേധരിേക്കണ്ടക്കണ്ട സമയസമയംം
ചര്ന്ദ മാസത്തിെല െതളിഞ്ഞ

പകുതിയിെല െചാവവ്ാഴ്ച രാവിെല

ആയിരിക്കണം പുഷയ്രാഗം

ധരിേക്കണ്ടത്.

മര്ന്തംമര്ന്തം
पശുദ്ധീകരണ ര്കിയകള്

പൂര്ത്തിയാക്കിയാല്, പൂക്കളും

കുന്തിരിക്കവും െകാണ്ട് കലല്ിെന

പൂജിക്കണം. അതിനു േശഷം

പുഷയ്രാഗത്തിനുള്ള മര്ന്തങ്ങള് 108

തവണ ഉരുവിടണം.

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

ര്പാണര്പതിഷ്ഠര്പാണര്പതിഷ്ഠ
പുഷയ്രാഗം അണിയും മുമ്പ്

തനിപ്പാലിേലാ ഗംഗാജലത്തിേലാ

േമാതിരം അല്പ േനരം മുക്കി

വയ്ക്കണം.

വിരൽവിരൽ
മര്ന്തങ്ങള് ജപിച്ച േശഷം വലതു

ൈകയിെല വലതു ൈകയിെല േമാതിര

വിരലില് പുഷയ്രാഗം ധരിക്കണം

ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ
പുഷയ്രാഗത്തിനു ബദലുകളായി െയേലല്ാ

േപള്, െയേലല്ാ സിര്േകാണ്, െയേലല്ാ

ടൂര്മലിന്, സിര്ൈടന് (കവ്ാര്ട്സ് േടാപ്പാസ്)

എന്നിവ ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

മുന്നറിയിപ്പ്മുന്നറിയിപ്പ്
വര്ജം, ഇര്ന്ദനീലം, േഗാേമദകം, ൈവഡൂരയ്ം

എന്നിവേയാെടാപ്പം പുഷയ്രാഗം

ധരിക്കാതിരിക്കാന് ര്പേതയ്കം ര്ശദ്ധിക്കണം.

ഉപകാരര്പദമായ രത്നങ്ങൾ
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ഭാഗയ്രത്നങ്ങൾ - മുത്ത് ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ Moon Stone

വിരൽവിരൽ
േമാതിര വിരല് or
െചറു വിരല്

ഭഭാരംാരം 5 - 7.25 നയ്ൂനത

ദിവസംദിവസം തിങ്കളാഴ്ച

മൂർത്തിമൂർത്തി ചര്ന്ദന്

േേലാഹംലാഹം

വിവരണംവിവരണം
ചര്ന്ദാധിപതയ്ത്തിലുള്ള രത്നക്കലല്ാണ്

മുത്ത് മുത്ത് ധരിക്കുന്നത് സമ്പത്ത്,

ര്പശസ്തി, ഓജസ്സ് എന്നിവ നല്കും. മുത്ത്

ധരിക്കുന്ന വയ്ക്തിക്ക് ബുദ്ധിശക്തി

വര്ദ്ധിക്കുകയും ദീര്ഘായുസ്സ്

ലഭിക്കുകയും െചയയ്ും.

ഭഭാരവുംാരവും, േേലാഹവുംലാഹവും
2, 4, 6 അെലല്ങ്കില് 11 കാരറ്റ് ഭാരത്തില്

ഉള്ള മുത്ത് ആണ് അണിേയണ്ടത്. െവള്ളി

േമാതിരത്തിലായിരിക്കണം അത്

ഉറപ്പിേക്കണ്ടത്. ചര്മ്മത്തില് കലല്്

സ്പര്ശിക്കും വിധമായിരിക്കണം േമാതിരം

ഒരുേക്കണ്ടത്.

ധരിേധരിേക്കണ്ടക്കണ്ട സമയസമയംം
ചര്ന്ദ മാസത്തിെല െതളിഞ്ഞ

പകുതിയിെല തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല

ആയിരിക്കണം മുത്ത് ധരിേക്കണ്ടത്.

മര്ന്തംമര്ന്തം
ശുദ്ധീകരണ ര്കിയകള്

പൂര്ത്തിയാക്കിയാല്, പൂക്കളും

കുന്തിരിക്കവും െകാണ്ട് കലല്ിെന

പൂജിക്കണം. അതിനു േശഷം

മുത്തിനുള്ള മര്ന്തങ്ങള് 108 തവണ

ഉരുവിടണം.

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः

ര്പാണര്പതിഷ്ഠര്പാണര്പതിഷ്ഠ
അണിയും മുമ്പ് തനിപ്പാലിേലാ

ഗംഗാജലത്തിേലാ ഇത് അല്പ േനരം

മുക്കി വയ്ക്കണം.

വിരൽവിരൽ
മര്ന്തങ്ങള് ജപിച്ച േശഷം വലതു

ൈകയിെല േമാതിര വിരലില്

(മൂന്നാമേത്തത്) മുത്ത് ധരിക്കണം

ഇതരങ്ങൾഇതരങ്ങൾ
മൂണ് സ്റ്റോണ്, ൈവറ്റ് സഫയര്

എന്നിങ്ങെനയുള്ള മുത്തിന്െറ

ബദലുകളും ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

മുന്നറിയിപ്പ്മുന്നറിയിപ്പ്
വര്ജം, ഇര്ന്ദനീലം, മരതകം, ൈവഡൂരയ്ം,

അവയുെട ഉപരത്നങ്ങള്

എന്നിവേയാെടാപ്പം മുത്ത്

ധരിക്കാതിരിക്കാന് ര്പേതയ്കം ര്ശദ്ധിക്കണം.

ഭാഗയ്രത്നങ്ങൾ
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ലഗ്നഫലം - േസ്കാർപിേയാ

ഭഗവാൻഭഗവാൻ െചാവവ്

ചിഹ്നംചിഹ്നം േതള്

സവിേസവിേശഷതകൾശഷതകൾ
െവള്ളമുള്ള, ചലിക്കാത്ത,
വടക്ക്

ഭഭാഗയ്രത്നങ്ങൾാഗയ്രത്നങ്ങൾ ചുവന്ന പവിഴപ്പുറ്റ്

ര്വതദിവസംര്വതദിവസം െചാവവ്

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

േസ്കാർപ്പിേയാ രാശിക്കാര് രഹസയ് സവ്ഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ആഴമുള്ള

തന്നിേലെക്കാതുങ്ങുന്ന സവ്ഭാവവും, ദുരൂഹവും, പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച അെലല്ങ്കിൽ

ഇലല്ാതാകുന്നതും, പരുക്കന് സവ്ഭാവവും, മനസ്സിലാക്കാൻ ര്പയാസമുള്ളതും, ധീരന്മാരും,

ഇശ്ച്ഛാശക്തിയുള്ളവരും, വാശിക്കാരും, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുള്ളവരും, സവ്ാര്ശയ

ശീലമുള്ളവരും, സവ്യം നിയര്ന്തണം ഉള്ളവരും(ഒരുപേക്ഷ വികാരങ്ങള് ഒഴിച്ചുള്ളവ)

നിശ്ശബ്ദരും ആയിരിക്കും േസ്കാർപിേയാ ആളുകൾ.), മിണ്ടാതിരുന്നു. ആത്മീയ േജയ്ാതിഷി

ഇസെബൽ ഹിക്കിയുെട അഭിര്പായര്പകാരം സവ്യം പരിണമിച്ച യാെതാരു വയ്ക്തിയും

േസ്കാർപിേയാരാശിയില് ജനിച്ചിട്ടിലല്. ഇത് ഒരു പവര്ഹൗസാണ്. ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിെല

ഉയര്ന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ആള്ക്കാര് മരണസമാനമായ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിെന

ചിര്തീകരിക്കുന്നു. ഇതില് ൈദവിക ശക്തിയുള്ള ഉയർന്നവര്ക്കു മുന്പില് താഴ്ന്നവര്

കീഴടങ്ങുകയും സവ്യം മരിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. .ഭൗതികവും, ൈവകാരികവും,

മാനസികവും ആത്മീയവുമായ തലങ്ങളിൽ എലല്ാവരും ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ

ഉപരിതലത്തിൽ ശാന്തനാെണങ്കിലും പേക്ഷ അകത്ത് വളരെവികാരജീവികളാണ്. നിങ്ങൾ

എേപ്പാഴും മറ്റുള്ളവരെ അറിയാനാര്ഗഹിക്കുെമങ്കിലും അവരോട് സവ്ന്തം ലക്ഷയ്ങ്ങള്

െവളിെപ്പടുത്തുകയിലല്. നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഒരു ഡിറ്റക്ടീവ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

നിങ്ങൾ എലല്ാം എന്തുെകാണ്ട്, എങ്ങെന എന്ന് അറിയാൻ,ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. ഏെതങ്കിലും

ര്പതിേയാഗിെയേയാ ര്പതിബന്ധെത്തേയാ മറികടക്കാനുള്ള മികച്ച ദൃഢനിശ്ചയവും

ലഗ്നഫലം
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ബലവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ അസൂയ, അധീനത, വിേദവ്ഷം അെലല്ങ്കില് നീരസം

എന്നിവെയ തരണം െചയയ്ണം.നിങ്ങള്ക്ക് മരണം, െസക്സ്,

രോേഗാപശാന്തി,മാജിക്ക്എന്നിവയില് ധയ്ാനമഗ്നത,ആകര്ഷണീയത, ഉണ്ടായിരിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഒരു പിശാചാകാം അെലല്ങ്കിൽ ഒരു ൈദവദൂതനുമാകാം, ഒരു കഴുകൻ

അെലല്ങ്കിൽ കുത്തുന്ന േതള് ആകാം. പഠിക്കാനുള്ള ആത്മീയ പാഠം:

ക്ഷമാശീലമുള്ളവനാകുക െചാവവ്യും പല്ൂേട്ടായും, േസ്കാർപിേയാരാശിെയ ഭരിക്കുന്നതിനാല്

നിങ്ങളുെട ചാര്ട്ടില് െചാവവ്യും പല്ൂേട്ടായും ര്പാധാനയ്മുള്ളതായിരിക്കും.

പഠിേക്കണ്ട ആദ്ധയ്ാത്മികപാഠങ്ങൾ

മാപ്പ്െകാടുക്കുന്ന

സകാരാത്മകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ

നകാരാത്മകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ
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