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சாபங்களைப் பபாருத்தமட்டில் “வாரதள்த 
ஒன்றே வலிளமயான ஆயு்தம்” எனபது நிரூபிக்கப் 
பட்டு வருகினறேது. வாரதள்தயால் இடும் சாபங்கள் 

பலவள்கப்படும், ்மலும் அளவ்கள் 
மனி்தர்கள், மிரு்கங்கள், பறேளவ 

்கள், பஞசபட்சி்கள் மு்தலிய 
வற்றின மூலமா்கப் பபறேப் 
பட்்ட்தா்கக கூ்ட இருக்க 
லாம்.

நமது ்காது வழியாய் 

பபறேப்பட்்ட இந்த சாபங்கள் நமது 
வாழகள்கயில் பலவி்தமான ்தள்ட்களை 

யும், சங்க்டங்களையும் ஏற்படுத்தக கூடிய 
்தாகும்.. என்வ, சாபநிவரததிளய மி்க எளிளம 

யான முளறேயில், “ப்தய்வீ்க 
மருநது” வழியின மூலமா்க 
பசய்து பயன பபறேலாம்.

கருஞ்சீரக எண்ணை 
- 100 மி.லி., பட்டைப் 
பபொடி - 1 தேககரணடி, 
பெடடி தெர் - 10 கிரொம்

் ம ற் ்க ண ்ட 
மூனளறேயும் அஷ்டமி, - 
நவமி தினங்களில் ஒனறோ்கக 
்காய்ச்சி ஆறேளவத்த பினபு 
்காதின புறேப்பகுதியில் அ்தாவது 
்கா்்தாரப்பகுதியில் ்த்டவிக 
ப்காள்ை்வணடும். சிறிது 
்நரம் ்கழிதது ஒரு துணியால் 
துள்டதது வி்டலாம். இவ்வி்தம் 
பசய்வ்தால் வாரதள்தச் சாபங்கள் 
நிவரததியாவ்்தாடு, உச்சி மு்தல் 
பா்தம் வளரயிலான ்நாய்்களும் 
அ்கனறுவிடும்.

புராண காலம் த�ாட்டு இன்றுவரர 
பிறர் இட்்ட சாபஙகள் நம்ரமை 

துரத்திகதகாண்்ட �ான் இருககின்றன. 
பன்ர்டய காலஙகளில் முனிவர்கள் 
்காபத்தில் தகாடுத்� சாபஙகளுககு 

அவர்க்ே வி்மைாசனஙகளும் கூறினார்கள். 
இன்ரறய நாட்களில் பித்ரு சாபம், வி�ரவ 
சாபம், பரகவர் சாபம், ்சா�ரர் சாபம் என 
வார்த்ர�யால் விரேகின்ற சாபஙகள் 

ஏராேமைாகும்!
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ல

ெந்திரன்

சுக்கிரன்புதன்

ராகு
செவ்ாய்

ெ� (்)

அம்்சம்
31.07.2020 விருச்சிக குரு 
16.07.2020 விருச்சிக சனி

ல

ராகு

குரு (்)
குரு (்)

ரொசி
27.07.2020 கடக புதன் 

30.07.2020 மிதுன சுக்கிைன் 
12.08.2020 மமச சசவ்வாய் 
13.08.2020 சிம்ம புதன்

ெ� (்)

ம�த ்ாழக்்கையில் ப்பயம் என்பது 
முக்கியமாகை மரண பயத்தயய குறிபபதாகை 

உள்ளது. உலகில் ்ாழுகின்்ற ்்ரயிலும், 
ப்கை்ர் பயம், ய�ாய் பயம், ்று்ம பயம் 
யபான்்ற எதத்ையயா அசெஙகைள இருக்கின்்ற 
யபாதிலும், அதிகைமாகை ம�தர்கைள பயபபடு்து 
மரணம் ஒன்றிற்குத தான், ஏசை�ல் அததுடன் 

ம�த ்ாழக்்கை பூமியில் முற்றுபசபற்று 
முடிந்து யபாய் விடுகின்்றது. நூறு ்யது 
நிரம்பிய யபாதி லும், ம�தன் திருபபதிகைரமாகை 
மரணத்த ஏற்றுக் சகைாள்ள விரும்பு்தில்்ல. 
கைாரணம், ம�த ்ாழக்்கையில் அ்னுக்கு 
ஏற்பட்டுள்ள அறுக்கை முடியாத பற்று, அயத 
ெமயம் ம�தன் சகைாண்டுள்ள மிகைக் கு்்ற்ாை 
இ்்றயன்பும், �ன்சைறித தழு் தழுயமயாகும்.

யகைாடாை யகைாடி ஜீ்ன்கைளுக்கும் யத்்ப 
படுகின்்ற உண்்யளிதது உயி்ர ஓம்பு 
கின்்ற, ப்கை்னுக்கும் அருளுகின்்ற, 
கைரு்ணக் கைடலாை ஈெ்ை சிக்சகைைப பற்றிக் 
சகைாண்டால், ம�த்ைப பற்றியுள்ள மரண 
பயம் தாைாகைய் அகைன்று, அ்மதியும், 

ெமதது் மைநி்லயும் அ்டயபசபற்றுவிடும். 
ஆகைய் உடல் ் லி்மயுடன் இருக்கும் யபாயத 
மை அழுக்குகை்்ள அகைற்றிவிட்டு, சபாரு்ளா 
்ெ்யக் கு்்றததுக் சகைாண்டு, சிற்றின்ப 
்ாழக்்கையில் அதிகை �ாட்டஙசகைாள்ளாமல், 
ம�தய�யததுடனும், அ்றச�றிக் சகைாள்கை 
கைளுடனும், ய�ர்்மயாகைவும் அயத ய�ரம் 
கிஞ்சிததும் இ்்ற்்ை ம்ற்ாமலும் ்ாழந் 
திருந்தால்.... ப்பயம் யா்ற்றிலிருந்தும் விடு 
விக்கைப சபற்று அமுத நி்ல்ய அ்டயலாம் 
என்பது திண்ணம்.

இந்த மாத இதழில் கைதிர்கைாமம் பற்றி 
அருணகிரி �ாதர்,  ராகு யகைது சபயர்சசி 

சி்றபபு பலன்கைள, அன்்ைக்கு உகைந்த ஆடிப 
பூரம், மகி்மமிகு �ாகைபூஷணி அம்மன், 
சகைாயராைா்் குணபபடுததும் மூலி்கை 
யதநீர், ஆலய விருட்ெஙகைளும் அ்ற்றின் 
சதய்வீகை ெக்திகைளும், அந்தரததில் தூஙகிய 
சீரடி ொய் பாபா, �ாராயண மந்திரம் அதுய் 
என்றும் யபரின்பம், ஆயிரம் ஆண்டுகைள 
்்ர ்ாழும் இசொதாரி �ாகைம், புததிர 
பாக்கியமும் யயாகை பலன்கைளும் ஆகிய கைருதது 
செறிவுள்ள கைட்டு்ரகைளும் ஆடி மாதததிற்கைாை 
பன்�சரண்டு ராசிகைளுக்கைாை பலன்கைளும் 
எமது அன்பு ்ாெகைர்கைளுக்கு கைாணிக்்கை 
ஆகின்்றை

-ஆசிரியர்

ெந்திரன்

யகைது

சூரியன்

புதன்
சுக்கிரன் செவ்ாய் யகைது

சூரியன்

பெபயத்திலிருந்து விடுபடுேதே 
அமுே நி்ேயொகும்!



இது்்ர மிதுைததில் ராகுவும், தனுசுவில் 
யகைதுவும் அமர்ந்து ஒன்்ற்ர ஆண்டு கைாலம் 

தன்னு்டய பா்கைஙகைளின் ராகு புதன் ஆதிக்கைத 
்தயும், யகைது குரு ஆதிக்கைத்தயும் சபற்று 

இருந்து ்ந்தார்கைள. இ� ்ரும் 01.09.2020 
முதல் ஒன்்ற்ர ஆண்டு கைாலம் ராகு 

ரிெபததிலும், யகைது விருசசிகைததிலும் 
அமர்்தால், ராகு சுக்கிர�ன் 

ஆதிக்கைத்தயும், யகைது 
செவ்ாயின்ஆதிக்கைத்தயும் 
சபற்று செயல்படு்ார்கைள.

இந்த ஆணடு துவக்கத 
தில் ராகு ்தனது பசாந்த 
நட்சததிரததில் திருவாதிளர 
யிலும், ்்கது ்தனது பசாந்த 
நட்சததிரமான மூலததில் 
இருந்த ்காலததிலும் ்தான 
உல்க நாடு்கள் முழுவதும் 
ப்கா்ரானா எனறே ப்காடிய 
ப்தாற்று ்நாய் உண்டாகி பல 
உயிர பலி ஏற்பட்்டது. இனி 
ப்தாற்று ்நாய் படிப்படியா்க 
குளறேயும். குருபபயரச்சிககு 
பினபு இந்த ்நாய்ககு மருநது ்கணடு 
பிடிதது ்கட்டுபடுததி விடுவார்கள்.

இனி இந்த பபயரச்சிககு பினபு எனன ந்டக 
கும்? எனபள்த பாரககும் ்பாது, ராகு உச்சம் பபற் 
றும், ் ்கது நீசம் பபற்றும் இருப்ப்தால் நாட்டில் பாலி 
யில் குற்றேங்கள் அதி்கரிககும். பபண்கள் பாது்காப் 
பில் அச்சுறுத்தல் உண்டாகும். பாலியல் குற்றேங்க 
ைால் ஆண்கள் பலர அரசாங்கத்தால் ்கடும் ்தண்டளன 
்களன அள்டவார்கள். இதில் உல்க நாடு்கள் அளனத 
தும் பாதிப்பள்டயும். குடி்பாள்த பபாருட்்கள் 
மூலம் பலருககு தீவிரமான பாதிப்ளப உண்டாககும் 

எனப்தால் குழநள்த்கள். 
பபண்கள் ஆளச 

வாரதள்த்களை 
நம்பி ஏமாறோ 

மல் பாரதது ப்காள்வதும், விழிப்புணரவு்டன ்தவறு 
ந்டக்காமல் ்கண்காணிதது ப்காள்வதும் நல்லது.

புதிய ப்தாழில்்களில் புரிநதுணரவு ஒப் 
பந்தங்கள் ஏற்பட்டு, நாடு 

வைம் உண்டாகும். பவளி 
நாட்டு பணி்களுககு ப்தாழி 
லாைர்கள் அளழக்கப் 
பட்்டாலும் பல ்கட்டுபாடு 
்கள் விதிதது பணியில் ் சரப் 
பார்கள் இரவு ்நர பணி 
்கள் அதி்கரிககும். ்வளல 
வாய்ப்பு்கள் ் ்தடுபவர்களு 
ககு ்வளல கிள்டககும். 

ராகு மூனறு நீர 
ர ா சி ்க ள ை யு ம் 

பாரப்ப்தால் ்க்டல் 
சாரந்த எல்ளல பகுதி 
்களில் பல நாடு்கள் ்தங 
்களின எல்ளல்களை 

ஒழுஙகுபடுததிக ப்காள் 
வதும், ஐ.நா. மூலம் ஒப்பந்தங 
்களை சட்்டமாககி ப்காள்வதும் 
ந்டககும்.மீன ப்தாழிலில் பல 

நாடு்கள் ்தங்களின உரிளம்களை 
நிளலநாட்டிக ப்காள்வார்கள். எல்ளல 

மீறும் பவளிநாட்டு மீனவர்கள் சட்்டபடி ்தணடிக 
்கப்படுவார்கள். 

்்கதுவால் ராசாயண ப்தாழிற்சாளல்கள் பல 
விதி மீறேல் ்காரணமா்க ்தள்ட பசய்யபடுவதும் 
விபத்தால் பாதிப்ளப அள்டவதும் நி்கழும். குரு 
பாரளவ பபறும் சில ராசி்கள் ்தவிர மற்றேவர்கள் 
பாதிக்கப்படுவார்கள். ராகு, ்்கது ்்தாசம் தீர 
உணவில் ்கருப்பு உளுநது ்கலந்த உணவு மிைகு 
்கலந்த உணவும் சாப்பிடுவ்தால் ்்தாசம் நிவரத 
தியாகும். மாரியம்மளனயும், ்காளி, துரகள்கயும் 
வணஙகி ்்தசி்காய் விைககு ்பாட்டு, எல்லா 
கிழளம்களிலும் இராகு ்காலததில் வணஙகி 
வர பாதிப்பு்கள் குளறேயும். ்கால சரபப ்்தாசம் 

உள்ைவர்கள் பரி்காரம் பசய்வது நல்லது. 
்காலதள்த பவல்ல ்க்டவுள் பகதியால் 

மட்டு்ம முடியும்.
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு மூன்்றாம் வீட் 
டில் அமர்ந்த ராகு இ� தைஸ்தாைததி 

லும், ஒன்பதாம் வீட்டில் இருந்த யகைது எட்டா 
மிடததிலும் ்ரும் 01.09.2020 முதல் ஒன்்ற்ர 

ஆண்டு கைாலம் அமரவிருபபது உஙகைளின் 
ராசிக்கு சபாது்ாகை �ாகையதாெம் என்பதாகும். 
எ�னும் முதல் ஆறு மாதம் உஙகைளின் ராசி 
�ாதன் பாதிபபிலிருந்து கு்்றதது சகைாள்ள 

செய்்தும் சில மாதம் குருபார்்் சபறு்தும் 
ெற்று ஆறுதலாகை அ்மயும். ச்ளி�ாட்டில் 
்சிபப்ர்கைளுக்கு சபாரு்ளாதார சிரமஙகைள 
இருந்து ்ந்தாலும் படிபபடியாகை ெரி செய்து 

சகைாளவீர்கைள. கைண்ன் ம்ைவி உ்றவுகைளில் 
ெசெரவு ஏற்படும் என்பதால் ெற்று 
நிதாைமாகை யபசு்தன் மூலம் 

தவிர்க்கைலாம்.

ராகு மிரு்கசீரி்ட நட்சததிரததில் 
இருககும் ்காலம் ்கண்களை ்கவன 
மா்க பாரதது ப்காள்வது அவசியம். 
பபண்களுககு ரத்தததின அைவு 
குளறேநது உ்டல் ்தைரச்சி உண்டாகும். 
உணவு பழக்கங்களை மாற்றி ரத்த 
குளறேவு வராமல் உணவு எடுதது ப்காள் 
வது நல்லது. உளுநது 
வள்ட துவளரபருப்பு 
சா்தம் பசய்து உண 
ப்தன மூலம் நனளம 

உண்டாகும். நா்க்்தாச 
பாதிப்பிலிருநது நலம் பபறே 

லாம். ராகு, ்ராகிணியில் 
இருககும் ்காலம் 

்தாயார உ்டல் 
நலனின ்கவனம் 
பசலுத்த ்வணடி 
வரும். பபண்கள் 
மூலம் சிலருககு 
ப ா தி ப் ள ப 
்தரும் எனப்தால் 
எதிலும் எச்சரிக 
ள்கயு்டன இருப் 

பது நல்லது. 
சி ல ரு க கு 
ச க ்க ள ர 

அைவு அதி்கரிககும் எனப்தால் உணவு ்கட்டுபாடு 
பசய்து ப்காள்வது நல்லது. சக்களர குளறேவான 
உணவு்களை எடுதது ப்காள்வதும், சிறு குழநள்த 
்களுககு இனிப்பு வழஙகியும். ்காரததிள்கயில் 
ராகு வரும் ்காலம் ்தநள்தககு உ்டல் நலமில்லாமல் 
்பாகும். ்தநள்த வழி பசாதது சம்மந்தமான பிரச் 
சளன்கள் உண்டாகும் எள்தயும் ்பசி தீரததுக 
ப்காள்வது நல்லது அரசியலில் நல்ல மாற்றேதள்த 
ஏற்படுததுவீர்கள்.

்்கது, ்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் இருககும் 
்பாது ்கல்வியில் நாட்்டமில்லாமல் ்பாவதும். 

படித்தவற்ளறே மறேநதுவிடுவதும் உண்டா 
கும். புததிரி்களுககு திருமணததில் ்தள்ட 

உண்டாகும். ்வணடிய வசதி்கள் 
இருநதும் முயற்சி்கள் ள்ககூ்டாமல் 
்பாகும் எனப்தால் ்்காவில் திரு 
விழா ந்டககும் ்பாது சுமங்கலி 
்களுககு ்தாலியு்டன வளையல் 
வாஙகி ப்காடுதது வநதில் நனளம 

உண்டாகும். நிளனதள்த அள்டவீர்கள். 
அனுச நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் 

்பாது நரம்பு சம்மந்த 
மான வருத்தம் வரும். 
அ்தற்்கா்க மருததுவம் 
பாரக்க ்வணடி 
வரும். புதிய முயற்சி 
்களை ள்கவிட்டு 

இருககும். ப்தாழிளல 
பசம்ளமபடுததிக ப்காள்வது நல்லது. ்காது 
சம்மந்தமான பிரச்சளன்கள் வரும் ப்தாழி 
லாைர்களுககுள் ஒற்றுளமயினளமயும், பிரித்தா 
ளும் ்தனளமயும் உண்டாகும். வியாழககிழளம்களில் 
விநாய்கருககு ்்தங்காய் எணபணயில் விைககு 
்பாட்டும், ்க்தம்ப மாளல சாததியும் ஊனமுற் 
்றோருககு உ்தவி்கள் பசய்து வந்தால் இந்த பாதிப்பி 
லிருநது விடுப்டலாம். விசா்க நட்சததிரததில் 
்்கது வரும் ்காலம் திருமண ்தள்ட, ்காரிய ்தள்ட, 
வியா பாரததில் மந்தநிளல. பணத்தட்டுபாடு 
உண்டாகும். குடும்பததில் சச்சரவு உண்டாகும். 

பன்னீரில் கு்ைத்ே மஞ்்சள பிள்ளை 
யொ்ர நீர் நி்ேயில் பூசித்து க்ரத்து 
விடடு விநொயகருககு பநய் தீபதமற்றி 
ெணைங்கி ெர ்சகேமும் ்சரியொகும்.

விதி்ய பற்றி கெ்ேப்படைொமல் 
எ்ேயும் எதிர்பகொளளும் 
தம்ச ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இேங்்கயின் பேன்கிைககுப் 
பகுதியில் ஓடும் மொணிகக 

கங்்கக க்ரயில் ேொன் கதிர்கொமம் 
அ்மந்துளளைது.

ம�தர்ளம் வீசி

அணி அருவி சூழும் மருவு

கைதிர்கைாமப சபருமாள கைாண்.

எனறு திருப்பு்கழில் அருளணகிரிநா்தரால் 
பா்டப்பட்்ட இலஙள்கயின அழ்கான இ்டம்்தான 
இந்தக ்கதிர்காமம். அருணகிரிநா்தர பசானனபடி 
ஒரு ்காலததில் பபானளனயும், மணி்களையும் 
ஆற்று பவள்ைததில் அடிதது வந்த இந்த ஆற்றின 
்களரயில் ்கதிர்வல் சுவாமியின ஆலயம் அளமந 
துள்ைது.

இந்தக ்கதிர்காமதள்த இராமாயண ்காலததுக 
கும் முற்பட்்ட ்தலபமன அருணகிரியார சிறேப்பிக 
கிறோர. சீ்தாபிராட்டிளயத ்்தடி இலஙள்க வந்த 
அனுமன அ்சா்க வனததில் சீள்தளயக ்கணடு, 
அவளி்டம் ராமபிரானின ்மாதிரதள்த அளிதது 
விட்டு, ்கதிர்காமப் பபருமாளன வணஙகிச் பசனறே 
்தா்க அருணகிரியார ப்தரிவிககிறோர.

ஆறுமு்கப் பபருமான வள்ளியி்டம் ்கா்தல் 
ப்காணடு மணம் புரிந்த இ்டம் ்கதிர்காமம் 
எனறும் கூறுகிறோர்கள். மாணிக்க ்கஙள்கயின 
ஒரு ்களரயில் பிள்ளையார ்்காயிலும் மதுளர 
யில் ்கதிர்வலன ்்காயிலும் அளமநதுள்ைது.
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்கதிர்வலன 
ஆ ல ய ம் சநநதி வீதியில் 
வ்டககு ப்தற்்கா்க அளமநதுள்ைது. ப்தற்குக ்்காடியில் 
வள்ளியம்ளமககு ்்காயில் வ்டககு பாரதது அளமந 
துள்ைது. முரு்கனுககு இ்டதுபுறேம் சற்று ்தள்ளி 
ப்தய்வாளன சநநதி ்நாககி அளமநதுள்ைது.

முனபுறேம் ஒரு மண்டபம், அ்தளனயடுதது 
்கருவளறே. ்கருவளறேககு முனபா்க ஏழு திளர,. 
மு்தல் திளரயில் மயில் வா்கனததில் வள்ளி ப்தய் 
வாளனயு்டன அமரந்த ்்காலததில் முரு்கன 
ஓவியம். இந்த ஓவியம்்தான இஙகு மூல 
வராம்.

அதுவளர்தான பபாதுமக்களின ்தரிசன 
அனுமதி். அ்தளனயடுதது ்கருவளறேப் பகுதி 
மி்கவும் இர்கசியமான்தா்கப் பாது்காக்கப் 
படுகினறேது. இ்தளன ஆதிமூல ்கருவளறே 
எனறு பசால்கிறோர்கள்.

இது பரம ர்கசியமான புனி்தததுவம் 
மிக்க இ்டம். ்காற்்றோ, பவளிச்ச்மா உட் 
பு்கா்த முளறேயில், சாைர்மா, துவாரங்க்ைா   
இல்லாமல் ்கட்்டப்பட்டுள்ைது. இந்த அளறேககும் 
மததிய அளறேககுமிள்ட்ய சிறு ்க்தவு உணடு. பக்தர 
்கள் ்தமது ்காணிகள்க்களைச் பசலுததுவ்தற்கு இந்த 
மததிய அளறே வளரயில் அனுமதிக்கப்படுவர. 
இ்தற்கு அப்பால் உள்ை அளறேககு பூச்கர மட்டு்ம 
பசல்ல முடியும்.

்்காயிலும், ்க்டவுளும் ்தமிழர்களுள்டய்தா்க 
இருந்தாலும்கூ்ட சிங்கைவர்க்ை இஙகு பூசாரியாய் 
பூளசளயச் பசய்து வருகினறேனர. அவர்கள் ்கப்புறோளன 
மார எனறு அளழக்கப்படுகிறோர்கள்.

இந்தப் பூச்கர்கள் பூளசளயத ப்தா்டஙகுவ்தற்கு முன 
வாய், மூககு, ்காது ்பானறேவற்ளறே, துணியால் ்கட்டிக 
ப்காள்கிறோர்கள். இது ப்தால்்காப்பியம் கூறும் ்கந்தழி 
வணக்க முளறேயான வாய்்கட்டி வழிபாடு பசய்யும் 
முளறேயாகும். சங்க ்காலம் ப்தா்டஙகி இனறுவளர ்கதிர 
்காமததில் இந்த நள்டமுளறே ப்தா்டரநது வநது ப்காணடி 
ருப்ப்தால் திருமுரு்காற்றுப்பள்ட ்பசும் ஐந்தாம் பள்ட 
வீடு இந்தக ்கதிர்காமம் ்தான எனறு ஆய்வாைர்கள் ப்தரி 
விககினறேனர.                      சி.எஸ்.முருயகைென்.
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இ து ்்ர ராகு / யகைது்ால் நீஙகைள �ாகை 
யதாெததிற்கு ஆ்ளாகி பல்ய்று இன்ைல் 

கை்்ள ெந்திதது ்ந்தீர்கைள. நீஙகைள நி்ைததற்கு 
யமல் எதிர்ம்்றயாை பல கைாரியஙகை்்ள ெந்திதது 

்ந்தீர்கைள. இ�்ரும் 01.09.2020 முதல் ராகு 
ராசியிலும், யகைது கை்ளததிரஸ்தாைததிலும் அமர் 

்தால் உஙகைளின் ராசிக்கு �ன்்மயும், தீ்மயும் 
கைலந்யத தரு்ார்கைள. கை்ளததிரஸ்தாைாதிபதி 
செவ்ாய் குணஙகை்்ள யகைதுவும், சுக்கிரன் 
குணஙகை்்ள இராகுவும் சபற்று ஒன்்ற்ர 

ஆண்டு கைாலம் இருந்து செயல்படுதது்ார்கைள. 
உஙகைளின் ராசியில் ராகு உசெம் சபறு்தாலும் 
கை்ளததிரஸ்தாைததில் யகைது நீெம் சபறு்தாலும் 
�ன்்மயும், தீ்மயும் ெமமாகை இருக்கும்.

ராசியில் ராகு அமரநது பெனம ராகு 
வா்க உச்சம் பபறுவ்தால் மிரு்கசீரி்ட 
நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
ச்்கா்தர்களி்டம் வீணபள்கயும். மன 
உளைச்சலும் உண்டாகும். பாதியில் 
நினறே ்காரியம் பசயல்ப்ட துவஙகும். 
மாற்று ்கருதது்களை ஏற்்க மாட்டீர்கள். 
வரவுககு மீறிய பசலவு்களை ்கட்டு 
படுததுவீர்கள். 

பபண்களின திருமண 
ஏற்பாடு்கள் நனறோ்க 

ந்டககும். ்ராகிணி 
ந ட் ச த தி ர த தி ல் 
இராகு அமரும் 
்காலம் பபண 
்களின வாழவில் 
பல அளமதி 

யினளமயும், 
வி ர க தி 
ம ன ப் ப ான 
ள ம யு ம் 
எ தி லு ம் 

ஈ டு ப ா டு ்க ள் 
குளறேநது விடு 

வதும் உண்டாகும். இனி எனன பசய்வது எனறே 
அச்சமும் இருககும். எனினும் உங்களின ராசிளய 
குரு பாரககும் ்காலம் சிலருககு அதிரஷ்ட பலன்கள் 
உண்டாகும். பபண்கைால் ஆ்தாயம் கிள்டககும்.

ப்தாழில் பசய்யுமி்டததில் பபண பணியாைர்கள் 
மூலம் வருமானம் கிள்டககும். ்காரததிள்க நட் 
சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் அரசாங்க அனு 
கூலம் கிட்டும். அரசியல்வாதி்கள் ்பாட்டி்பாட்டு 
ப்தவிககு வரும் ் பாது நீங்கள் எளிளமயா்க பிடிதது 
விடுவீர்கள்.

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் 
அமரும் ்காலம், உங்களின ராசிககு உயர 

்கல்வி வாய்ப்பு்கள் அளமயும். ்மற் 
படிப்புககு பவளிநாடு பசனறு ்கல்வி 
்கற்கும் வாய்ப்பு்கள் அளமயும். 
புததிரி்களுககு திருமணம் ந்டககும் 
்கணணி மூலமும். ஒனளலன மூல 
மும் வியாபாரம் பசய்து முன்னற் 
றேம் ்காணபீர்கள்.

பரி்காரம் பசய்து உங்களின திரு 
மணதள்த ஏற்பாடு பசய்து 
ப்காள்வீர்கள். மருத 
துவர்களுககு நல்ல வர 
்வற்பு்கள் இருககும். 
அனுச நட்சததிரததில் 
்்கது அமரும் ்காலம் 

பண புழக்கம் அதி்கரிககும் 
எதிரபாரா்த அதிரஷ்டம் உண்டாகும். ் வளல ் ்தடு 
பவர்களுககு நல்ல ்வளல கிள்டககும். ்காரததிள்க 
மா்தம் மட்டும் ்வளலககு புதிய பசல்வள்த 
்தவிரதது விடுவது நல்லது. விளையாட்டு ்பாட்டி 
்களில் ்கலநது ப்காள்வீர்கள்.

ஆனமீ்க பசயல்பாடு்களில் ஆரவமு்டன பஙகு 
பற்றி நலம்பபறுவீர்கள். குடும்பததில் நனளம்ய 
உண்டானாலும் சிறு எதிரப்பு்களை சநதிதது ் வணடி 
வரும். விசா்க நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்பாது 
பபான நள்க ்சரகள்கயும், பல நாட்பட்்ட ்காரியம் 
ள்ககூடும். திடீர அதிரஷ்டம் உண்டாகும். 

சுப்ரமணிய்ர பேொடைர்ந்து ெழிபடடு 
ெந்ேொல் பேொழிலில் மிக பபரிய 

முன்தனற்்றம் உணடைொகும்.

மனதில் படடை்ே ம்்றககொமல் 
ப்சொல்லும் ரி்சப ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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உஙகைளின் ராசியில்  இது்்ர ராகுவும், 
யகைதுவும் அமர்ந்து ஞாபகை ெக்தி்ய 

இழந்தும், சிலருக்கு சிந்த்ையில் ஒருகி்ணபபு 
இன்றியும் தவிதது ்ந்தீர்கைள. இ� ்ரும் 

01.09.2020 முதல் ஒன்்ற்ர ஆண்டு கைாலம், 
ராகு ரிெபததிலும், யகைது விருசசிகைததிலும் 

்ருகி்றார்கைள. சபாது்ாகை ராகு / யகைது 
ம்்றவுஸ்தாைததில் 

்ரும் யபாது 
சபரிய பாதிப்ப 

தராவிட்டாலும் ராகு 
வி்ரய செலவுகை்்ள 
அதிகைபபடுதது்ார். 

யகைது உடல் �ல 
கு்்றபாடுகை்்ளயும் அ்சியமில்லாத 
கைடன்படும் நி்ல உரு்ாக்கு்ார். 
இதில் குருபார்்் சபறும் கைாலம் 
ராகுவின் பாதிபபுகைள கு்்றயும். 

ராகு மிரு்கசிரீ்ட நட்சததிரததில் 
இருககும் ்காலம் ்பாட்டி்களும் 
வீண அளலச்சலும் இருககும் பவளி 
நாட்டில் வசிககும் சிலருககு பசாந்த 
நாட்டுககு பசல்ல ்வணடுபமனறே 
எணணம் உருவாகும். 

பகுதி ்நர ்வளல பசய்து வருபவர்களுககு 
வருமானம் பபருகும். சுயப்தாழிலில் சிலருககு 
லாப நஷ்டம் ்கலந்்த இருககும். வீண அளலச் 
சளல ்தவிரதது விடுவது நல்லது. ்ராகிணி நட்சத 
திரததில் ராகு அமரும் ்காலம் ்தடுமாற்றேமான மன 

நிளலயில் இருந்தாலும் 
ந்டப்புககு ்தகுந்த மாதிரி 
உங்களை ்தயாரபடுததி 
ப்காள்வீர்கள்.

்காரததிள்க நட்சததி 
ரததில் ராகு அமரும் 

்பாது. அரசியலிலும், பபாது 
வி்டயங்களில் ்கற்பளன வைதது்டன 
நல்ல ஆ்லாச்கரா்க தி்கழவீர்கள். 
அரசாங்கம் சாரந்த பணி்களில் 
சிறேப்பா்க பசயல்படுவீர்கள். ்வடிக 
ள்களய வாடிகள்கயா்க ப்காள்வள்த 
விரும்ப மாட்டீர்கள்.

்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் ்்கது 
அமரும் ்காலம் ்்தால் சம்மந்தமான 
பிரச்சளன்களும், நரம்பு சாரந்த 
உ்டல் உபாள்த்களும் உண்டாகும். 

சிறு மருததுவம் பசய்து குணம் 
அள்டய பசய்வீர்கள்.

மாணவர்களுககு ்கல்வி 
அறிவில் முன்னற்றேம் உண்டாகும். 
விவசாயம் பசழிககும் அனுச 
நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்பாது 
பபண்களுககு  எதிரபாரா்த ்தனலாபம் 
உண்டாகும். உ்டல் நலளன ்கவனிக்க 
்வணடிவரும். ப்தாழிலாைர்கள் 
முன்னற்றேம் பபறுவார்கள். மகிழச்சி 
யா்க சுற்றுலா பசனறு வருவீர்கள். 

விசா்க நட்சததிரததில் ்்கது 
அமரும் ் பாது மளனவியு்டன இருந்த 
மன சஞசலம் நீஙகி நல்ல உறேவு ப்காள் 
வீர்கள். புதிய ்தங்க நள்க வாஙகும் 
வாய்ப்பு பபண்களுககு அளமயும். 
திருமண ்பச்சு சுமூ்கமா்க அளமயும்.

* * * 

சிந்தித்து ப்சயல்படும் 
தி்ற்ம ெொய்ந்ே மிதுன ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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இரண்டாம் 
சூ ர ய வ ர ம ன ா ல் 
ப்தா்டரநது நாற்பது 
ஆணடு்கள் முயற்சிததுக 
்கட்்டப்பட்்ட அங்்காரவாட் ஆலயததில் 
பாரககும் இ்டபமல்லாம் அற்பு்தமான சிற்பங்கள் 
இ்டம் பபற்றுள்ைன. ஆரம்பததில் விஷணுளவ 
பிர்தான ப்தய்வமா்கக ப்காணடு அளமக்கப்பட்்ட 
இவ்வாலயததின நானகு பக்க சுற்று சுவர்களும் 
3.6 கி்லா மீற்றேர நீைமுள்டயளவயா்க உள்ைன. 
இனறேைவும் இவ்வாலய ்கட்டி்டக ்களல, ்களல 
வல்லுனர்கைால் வியநது பாரக்கப்படும் அைவிற்கு 
நுட்ப நுணுக்கங்களு்டன உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 
இந்த உனன்த ஆலயமானது பிரம்மாண்டததின 
சானறோய் இருப்ப்்தாடு, ்கம்்பாடிய நாட்டிற்கு 
வரு்டம் முழுவதும் நிளறேவான பபாருைா்தாரதள்த 

உலகதமைஙகிலும் �மிழ் கூறும் நல்லு 
லகில் மைன்னர்களும், கரலஞர்களும், 

புலவர் தபருமைககளும் உலகம் வியந்திடும் 
சா�ரனகள் பலவறரறய நிகழ்த்தி்ய 

வந்துள்ோர்கள். கம்்பாடியாரவ ஆணடு 
வந்� �மிழ் மைன்னன் சூர்யவர்மைன், உலகின் 

பிரம்மைாண்டமைான கரலநயம் தகாண்ட 
ஆலயத்ர� நிர்மைாணித்��ன் மூலமைாக 

உலக வரலாறறில் அழியா� ஓரி்டத்ர�ப் 
தபறறு விட்்டான். இந்� இந்து ஆலயமைானது 

உலகின் மிகப்தபரிய வழிபாட்டுத்�லமைாகவும், 
மு�ன்ரமை மிகக மைறறும் அரனவரரயும் 
ஈர்த்திழுககும் சுறறுலாத் �லமைாகவும் 

விேஙகுகின்றது.
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ஈட்டித ்தருவ்தா்கவும், அதி்க அைவிலான சுற்றுலாப் 
பயணி்களை ்கவரநதிழுப்ப்தா்கவும் இருககினறேது.

சுமா ஐநூறு ஏக்கர ்காணி பரப்பைவில் பரநது 
விரிநது ்காணப்படுகினறே இந்த ஆலயததில், மு்தல் 
அடுககில் உள்ை சுவரில் ராமாயணம், ம்காபார்தக 
்காட்சி்கள் மி்க நுணணிய முளறேயில் எழில் பபாஙகு 
வள்கயில் பசதுக்கப்பட்டுள்ைன. மூனறோம் 
அடுககில் விணளண ்நாககி உயரநதுள்ை ஐநது 
்்காபுரங்கள் ்காட்சி ்தருகினறேன. அதது்டன இந்த 
ஆலயததிற்கு நானகு மி்கப் பபரிய நுளழவு 
வாயில்்களும் இருககினறேன.

ப்கமர மற்றும் திராவி்டக ்கட்டி்டக 
்களலப் பாணியில் அங்்காரவாட் ஆலயம் 
்கட்்டப்பட்டுள்ை்தால், ்கம்்பாடிய அரசின ்்தசியக 
ப்காடியில் இவ்வாலயம் ்்தசியச் சினனமா்கப் 
பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. ்்தசியக ப்காடியில் 
அங்்காரவாட் ஆலயம் இ்டம் பபற்றுள்ை்தால், 
ஆலயமும் ்கம்்பாடிய நாடும் எந்த அைவிற்கு 
பாரம்பரியத்தாலும், வரலாற்றுச் சுவடு்கைாலும் 
பிளணக்கப்பட்டுள்ைது எனபது ்தமிழருககும் 
்தமிழர வைரத்த சிற்ப – ்கட்டி்டக்களலககும் 
பபருளம அளிப்ப்தா்கவும் உள்ைது எனபது மறுக்க 
முடியா்த உணளமயாகும்.

1992ம் ஆணடு மு்தல், உலகின ்தனிப்பபரும் 
்களலப் பபாககிஷமாய் தி்கழநது வரும் 
இவ்வாலயம் உல்கப் பாரம்பரிய சினனமா்கப் பாது 
்காக்கப்பட்டும், பராமரிக்கப்பட்டும் வருகினறேது 
எனபது குறிப்பி்டத்தக்க்தாகும்.

-A.A.ராமன்.
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு ராகு ப� 
சரண்டிலும், யகைது ஆறிலும் அமர்ந்து 

பல விடயஙகைளில் பணவிரயத்தயும், 
மைரீதியாை பாதிப்பயும் தந்து ்ந்தார்கைள. 

இ�்ரும் 01.09.2020 முதல் ஒன்்ற்ர 
ஆண்டு கைாலம் ராகு / யகைது சபயர்சசியாகி, 

ராகு லாபஸ்தாைததிலும் யகைது பஞ்ெம 
ஸ்தாைததிலும் அமர்ந்து பலன் தரு்ார்கைள. 

ராகு லாபஸ்தாைததில் அமர்்து ்ருமாைத்த 
இருமடஙகு சபருக்கியும், விரயத்தயும் தரு்ார். 

பஞ்ெமஸ்தாைததில் உள்ள யகைது உஙகைளின் 
குலசதய்் ்ழிபாடுகைளில் த்ட்யயும், 

உஙகைளின் ஆஸ்தாை குருவின் ொபத்த சப்ற 
செய்்ார். இருந்தாலும் உஙகைளின் ராசிக்கு 

யயாகைாதிபதி வீட்டில் யகைது நீெம் 
சபறு்தால் அதிகைமாை பாதிப்ப 

தரு்தில்்ல. யமலும் சிறு பரிகைாரம் 
மூலம் நி்ர்ததி செய்து சகைாளளும் 

்ாய்ப்பயும் சபறுவீர்கைள. 
அரசியலிலும், அந்தஸ்திலும் 

இழந்த செல்்ாக்்கை மீண்டும் 
சபறும் ்ாய்ப்ப சபறுவீர்கைள.

உங்களின ராசிககு மிரு்கசீரி்ட 
நட்சததிரததில் ராகு 
அமரும் ்காலம் 
திட்்டமிட்்ட ்காரியங்கள் 
ந ற் ப லன ்க ள ை 
பபறும். விட்டு ்பான 
ப்தாழிளல விருததி 

பசய்வதும் ப்தாழிளல ்மம்படுததி ப்காள்ை 
நல்ல முயற்சி்களை பசய்வீர்கள். ்்கதுவின ப்கடு 
பலன்களை ராகு நிவரததி பசய்வார. 

்ராகிணி நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
அரசியலில் பசல்வாககும். முககிய ப்தவியும் 
கிள்டக்க பபறுவீர்கள். பவளிநாடு பசனறுவரு்தல். 
பவளிநாட்டு ப்தா்டரபு்கள் மூலமும் நனளம அள்ட 
வீர்கள். மக்களி்டம் நனமதிப்ளப பபறுவீர்கள். 
பபண்களுககு ்தனிமரியாள்த இருககும். 

்களலததுளறேயினருககு வர்வற்பு கிள்டககும். 
வி்டாமுயற்சி்கள் பசய்து வைம் பபறுவீர்கள். 

்காரததிள்க நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்பாது அரசியலிலும், பபாது வாழவில் 
முககியமான இ்டதள்த பிடிப்பீர்கள். 
உங்களி்டம் இருககும் திறேளம்களை 
முழுவதும் பவளிப்படுததுவீர்கள். 
பபாருைா்தாரம் வைம் பபறும்.

்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் 
அமரும் ்காலம் உங்களின திட்்ட மிட்்ட 

பசயல்்களை சிறு ்தள்ட உண்டாகும். 
ப்தா்டர முயற்சியால் 
நனளம பபறுவீர்கள். 
சிவப்பு நிறே ்தடிப்பு்கள், 
பவளீர நிறே புள்ளி்கள் 
்்தாலில் ்்தானறி 
மளறேயும். ்காவல் துளறே 

யில் பணிபுரிபவர்களுககு 
பவகுமதி கிள்டககும். குலப்தய்வ வழிபாடு மூலம் 
நனளம பபறுவீர்கள். 

அனுச நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்பாது 
்பாட்டி மனப்பானளமயும் விட்டு ப்காடுக்கா்த 
்தனளமயும் உண்டாகும். ப்தாழிலாைர இ்டமாற்றேம் 
உண்டாகும். பணியில் ்வறு இ்டம் மாறுவீர்கள். 

விசா்க நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்பாது 
எதிரபாரா்த ்தனலாபமும், ப்காடுக்கல் வாங்கலில் 
ஆ்தாயமும் கிள்டக்க பபறுவீர்கள். குடும்பததில் 
நல்ல ்காரியம் ்தாம்தமானாலும் ந்டககும். பபாரு 
ைா்தார நிளல வைம் பபறும்.

* * *

சிந்தித்து ப்சயல்படும் பணபு 
பகொணடு விளைங்கும் கடைக ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு லாப ஸ்தாைத 
தில் ராகுவும், பூர்் புண்ணிய ஸ்தாைததில் 

யகைதுவும் அமர்ந்து, உஙகைளின் முயற்சிகைள 
அ்ைததும் யதால்வி அ்டந்ததும், எதிலும் 
எதிர்பார்தத லாபம் கி்டக்கைாமலும் இருந்த 
நி்ல மாறி, இ�யமல் 01.09.2020 அன்று 

ரிெபததிற்கு ராகுவும், விருசசிகைததிற்கு யகைதுவும் 
சபயர்சசியாகி, யகைந்திர ஸ்தாைஙகைளில் ராகு 
/ யகைது அமர்்தால் �ல்லபலன்கை்்ள தரும். 
சதாழில் ஸ்தாைததில் அமர்ந்த ராகு புதிய 

சதாழில் ்ாய்பபுகை்்ள உரு்ாக்கி தரு்ார். 
ச்ளி�ாட்டில் ய்்ல கி்டக்கும். அரசியல் 

்ாதிகைளுக்கு ஏதா்து ்ழியில் நி்ைதத 
பதவி கி்டக்கும். சுகைஸ்தாைததில் யகைது 

அமர்்தால் அடிக்கைடி உடல்�ல 
கு்்றகைள ்ந்தாலும், ்ாகைைததில் 

அடிக்கைடி பயணம் செய்யும் யயாகைம் 
கி்டக்கும். ெயகைாதரர்கைளின் ஆத 
ரவு கி்டக்கும். திட்டமிட்டபடி 

அனுகூலமாை விடயஙகைள 
்கைகூடும்.

இதுவளர ராகு மிதுனததில் இருந்த 
்பாது வந்த லாபதள்த அனுபவிக்க 
முடியாமல் இருககும் 
்பாது, மிரு்கசீரி்டம் 
3, 4ம் பா்தததில் ராகு 
அமரவ்தால் உங்களின 
ப்தாழில் சாரந்த 
பிரச்ளன்கள் மளறேயும் 
எதிரபாரத்த இலகள்க முடி 
வுககு ப்காணடு வருவீர்கள்.

அதி்காரததில் இருககும் சிலருககு 
பாதிககு ்மல் பலன்களை 
பபறுவீர்கள். ்மலும் அதி்கரிக்க 
இளறேவழிபாடு பசய்்தால் நனளம 
உண்டாகும். ்ராகிணி நட்சததிரததில் 
ராகு அமரும் ்காலம் ்தாயார உ்டல்நலன 
பாதிககும். ்தநள்தககு மூச்சு குழாய் 

சுவாசம் விடுவதில் சில 

்காலம் ்கஷ்டமா்க இருககும் ்வளல ்்தடு 
பவருககு ்வளல கிள்டககும். விவசாய விளை 
நிலங்களில் உற்பததி பபருகும். அளனவரி்டமும் 
நல்ல மதிப்ளப பபறுவீர்கள். ்காரததிள்க நட்சததிரத 
தில் ராகு அமரும் ்காலம் அரசியலிலும், அரசாங்க 
்காரியததிலும் உங்களின எணணும் நிளறே்வறும் 
ப்தா்டர வி்டயங்களை வி்டாமல் பசய்து நல்ல 
பலளன பபறுவீர்கள்.

்்கது, ்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் அமரும்்பாது 
்்கள்வி ஞானம் பபறுவீர்கள். எள்தயும் புரிநது 

ப்காணடு விளரவா்க பசயல்படுவீர்கள். 
விரும்பிய இ்டததில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு 

அளமயும். சிலருககு ஆணவங்கைால் 
பிரச்சளன்கள் உருவாகி விளரவில் 
மளறேயும். அரசாங்க பதிவு்களில் சில 
சட்்ட சிக ்கல் வநது மளறேயும். 

அனுச நட்சததிரததில் ்்கது 
அமரும் ்காலம் ்பாட்டி்களை 
்தவிரதது சுமூ்கமான உறேவு்களை 

வைரததுக ப்காள்வீர்கள். உறேவு்களை 
இளணததுக ப்காள்வீர்கள். 

பாதியில் நினறே 
்காரியங்கள் பசயல்ப்ட 
துவஙகும். உணளமககு 
முககியததுவம் ப்காடுப் 
பீர்கள். ்காவல் துளறேயில் 
ப ணி பு ரி ப வ ர ்க ளு க கு 

சிறேப்பான வைரச்சி உண்டாகும். 

்்கது விசா்கம் நட்சததிரததில் 
அமரும் ்காலம் ் வணடிய வசதி்களை 
நீங்க்ை உருவாககி ப்காள்வீர்கள் 

்தங்க நள்க ்சமிப்பு மூலம் கிள்டக்க 
பபறுவீர்கள். அதி்காரததில் திறேம்ப்ட 

பசயல்பட்டு வாழமுடியும் எனறு 
நிருபிதது ்காட்டுவீர்கள். மளனவி வழியில் 
உ்தவியும் நற்பலன்களும் பபறுவீர்கள்.

* * *

சினமின்றி சீறிபொயும் 
குணைம் பகொணடை சிம்ம ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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விழாக்கைள எல்லாம் உஙகைளுகைாகை!

இரணடு ரூபாய் ்கட்்டணதள்தப் பபற்றுக 
ப்காணடு அருள்வாககுச் பசால்லி வந்த ்கால 
்கட்்டததில் அனளன பசானனாள்.

“விழாக்கபைல்லாம் எனக்கா்க அல்ல ம்க்ன! 
உங்களுக்கா்க!” அ்்தா அந்தச் சாளல வழியா்கப் 
்பாகிறேவன எல்லாம் அஙகிருந்தபடி்ய ் வடிகள்க 
பாரததுவிட்டு அப்படி்ய ்பாகிறோ்ன ்தவிர இந்த 
மணளண மிதிக்க மாட்்்டன எனகிறோன.

இம்மணளண அவனா்க வநது மிதித்தால் 
அள்த ளவததுச் சில பயன்களைத ்தரலாம் எனறு 
பாரககி்றேன.

பக்தன 
் வ டி க ள ்க 
பாரக்க வந்தாலும் அள்த ளவதது அவனுககு ் வண 
டிய பலளனத ்தரு்வன. அ்தற்்கா்க்வ இந்த விழாக 
்கள்! உங்களுக்கா்க்வ இந்த விழாக்கள்! எனறோள்.

மை மாற்்றததிற்கைாகை விழாக்கைள

'மனி்தன எப்்பாதும் உளழததுக ப்காண்்ட 
இருக்க ்வணடும். அந்த உளழப்பினால் ஏற்படும் 
்களைப்ளபப் ்பாககிக ப்காள்வ்தற்்கா்கவும், ஒரு 
மாற்றேததிற்்கா்கவும் ள்தப்பூசம், ஆடிப்பூரம் ் பானறே 
விழாக்கள் உ்தவும்”

விழாக்கைளின் பயன்

“விழாக்களைக ப்காண்டாடுவ்தான மூலம் 
்தான பக்தர்களும், அனபும், பகதியும், வைரவ்தற்கு 
வாய்ப்பு ஏற்படுகிறேது.”

பருவ்காலதள்தப் பபாறுதது இயற்ள்க அளம 
வது ்பால மனி்தர்கைாகிய நீங்கள் பசய்்த பாவங 
்கள் ்தணிவ்தற்குத ்தான ஆடிப்பூரம் ்பானறே 
விழாக்கள் - எனகிறோள் அனளன.

ஆடிபபூர விழா

ஆடிப்பூர விழாவில் ்கஞசி ஊற்றுவதும், பால 
பி்்ட்கம் பசய்வதும் மளழககு முககியததுவம் 
ப்காடுககும்.

விழாககள் மைககளுககு மைன மைகிழ்ச்சி 
ரயத் �ருபரவ. த�யவஙகட்கு 

எடுககப்படும் விழா மைகிழ்ச்சிரய மைட்டும் 
�ருவதில்ரல. விழாககளில் கலந்து 

தகாள்வ�ால் இரறயருள் கிர்டககிறது. 
அந்� அருோல் சிலருககு விரன 

தீர்கிறது. சிலருககு உயர்வு கிர்டககிறது.
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உன சுற்றுப்புறேக கிராமதது மக்களைபயல் 
லாம் அளழதது வநது ்கஞசி ஊற்றேச் பசால்! 
பாலபி்்ட்கததில் பஙகு பபறேச் பசய்!

்கஞசிககு அளலயாமல் இருக்க ் வணடுமா 
னால் ்கஞசி ஊற்றேச் பசால்! எனகிறோள் 
அனளன.

“ஆடிப்பூரம் எனபது ஆனமீ்கப் பூரம், பூரம் 
எனறோல் பூரிப்பு,  மகிழச்சி எனறு பபாருள். ஆடிப் 
பூரததில் பூமி எனறே ் ்காளுககு நனளம உணடு. 
அனளனயின அருளுககும், ்தாயின பாசத 
திற்கும் ஆடிப்பூரததிற்கும் ப்தா்டரபு உணடு”

விழாக்கைள யத்்

”வீசா்த ்காற்றும், விளையா்டா்த குழநள்த 
யும், பாரக்கா்த பயிரும் ்தருவில்ளல. அது 
்பால விழாக்கள் இல்லா்த ஆனமீ்கமும்... பயன 
்தராது. ஆ்தலின விழாக்களும் ்்தளவ” என 
பாள் அனளன.

ஆடிபபூர விழாவில் உயிர்பபாை 
நிகைழசசிகைள மூன்று அ்்!

1. ்கஞசி வாரப்பு

2. பால் அபி்்ட்கம்

3. அனளனயின அங்க வலம்

சமீப வரு்டங்கைா்க அனளன ்தன அங்கவல 
நி்கழச்சிளய ஆடிப்பூர நாளுககு முனன்தா்க்வ 
வநது நிளறே்வற்றி விடுகிறோள்.
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு சதாழில் 
ஸ்தாைததில் ராகுவும், சுகைஸ்தாைததில் 

யகைதுவும் அமர்ந்து செய்யும் சதாழில் 
முன்யைற்்றமும், உடல் �ல�ன் ஏதா்து 

சதாந்தரவும் சகைாடுதது ்ந்தார்கைள. இ�்ரும் 
01.09.2020 முதல், ராகு பாக்கியஸ்தாைததிலும், 

யகைது முயற்சிஸ்தாைததிலும் அமர்்து உஙகைளின் 
்ாழவில் பல மாற்்றஙகை்்ள உரு்ாக்கும். 

யமலும் ஒன்பதாமிடமாை பாக்கியஸ்தாைததில் 
ராகு அமரும் யபாது குருவும் ராகு்், உஙகைளின் 
ராசி்ய ஒராண்டு கைாலம் பார்பபதால் ராகு்ால் 

சகைடுபலன்கைள கு்்றக்கைபபடு்தும் யமலும் 
பா் கிரகைஙகைள தரும் தீய பாதிபபுகைளிலிருந்து 

விடுபடுவீர்கைள. அரசியலிலும், 
சபாது விடயஙகைளில் �ல்ல பல 
ஆயலாெ்ைகை்்ள தருப்ராகை 

இருபபீர்கைள. முயற்சி ஸ்தாைததில் 
யகைது அமர்்து யயாகை 

பலன்கை்்ளயய தரு்ார் எடுக்கைாத 
முயற்சிகைளும் �ன்்மயய தரும். 
யகைது ராசி்ய பார்பபது �ல்ல 

பல்ை தரும்.

இனி ராகு மிரு்கசீரி்ட நட்சததிரததில் 
(ரிசபம்) பயணிககும் 
்காலம் பசயல்்களில் 
ள்தரியமும் பசய்்த 
்காரியங்களை ப்தா்டர 
முயற்சி பசய்து 
்க ண ்க ா ணி ப் ப து 
ந்டககும். விவசாய 
நிலங்களில் விளைச்சல் நனறோ்க இருககும் 
்களலதுளறேயினருககு எதிரபாரத்த 
வர்வற்பும். ப்தா்டர நி்கழச்சி்களும் 
அளமயும். அடுதது ராகு ்ராகிணி 
நட்சததிரததில் அமரும் ்பாது பபண 
்களின வாழகள்க சூழநிளலயில் 
சில மாற்றேம் உண்டாகும். பபாது 
வி்டயங்களில் மனமகிழச்சி ப்காள் 
வதும் ஆ்டம்பரமான வாழகள்க சூழ 

நிளலயும் 

அளமயும். ்தாயாருககு வயிறு சம்மந்தமான 
பிரச்சளன உண்டாகும்.

்காரததிள்க நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்காலததில் அரசியலில் எதிரபாரத்த பலன கிள்டக்க 
விட்்டாலும். உங்களின ப்கௌரவம் நனறோ்க இருக 
கும். அரசாங்க பணி்களில் உங்களின பஙகு 
சிறேப்பா்க அளமயும். ராகு மி்தமான பலன்களை 
ஒனறேளர ஆணடு ்காலம் ்தருவார.

 இனி ்்கது மூனறோமி்டமான முயற்சி 
ஸ்தானததில் அமரும் ்காலம் ்யா்க ்காலமா்க 

அளமயும் எடுககும் முயற்சி்களுககு 
நற்பலன்கள் கிள்டககும்.  ்்கட்ள்ட 

நட்சததிரததில் ் ்கது இருக்க, ்கல்வியில் 
சிறேநது விைஙகுவீர்கள். ஓனளலன 
வரத்த்கம் நல்ல முன்னற்றேம் ்தரும். 
புதிய திட்்டங்களுககு உ்தவி்கள் 
கிள்டககும். எந்த வி்டயமா்க 
இருந்தாலும் நல்ல ஆ்லாச்கரா்க 
இருப்பீர்கள் 

அனுச நட்சததிரததில் ்்கது 
அமர உங்களின எதிரி 
்களி்டமிருநது விடு்தளல 
பபறுவீர்கள். ்கண 
திருஷடி ்பானறே 
வி்டயங்களை பரி்காரம் 
பசய்து நிவரததி பசய்து 

ப்காள்வீர்கள். எள்த பசய் 
்தாலும் துணிச்சலு்டன பசயல்பட்டு 
பவற்றி ்காணபீர்கள். விளையாட்டு 

துளறேயில் சிலருககு 
பவகுமதி கிள்டககும். விசா்க 
நட்சததிரததில் அமரும் ்காலம் 

்்கதுவால் திடீர அதிரஷ்ட 
பலன்கள் கிள்டககும். 
உங்களின வாழவில் புதிய 
மறுமலரச்சி உண்டாகும். 
குற்றேங்களை மளறேந்த 
வாழவில் உனன்த நிளல 
அள்டய உங்களுககு நல்ல 

வாய்ப்பு கிள்டககும்.

* * *

கொேத்்ே கணைககிடடு 
ப்சயல்களில் ஈடுபடும் கன்னி 

ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு மூன்்றாமி 
டததில் யகைதுவும், பாக்கியஸ்தாைததில் 

ராகுவும் அமர்ந்து பல்ழிகைளில் யபாட்டியும் 
எதிரிப்பயும் ெந்திதது ்ந்தீர்கைள. சிலருக்கு 

்ாகைை யயாகைமும் கி்டக்கை சபற்றீர்கைள. 
இ�்ரும் 01.09.2020 முதல் ராகு / யகைது 

சபயர்சசியாகி, உஙகைளின் ராசிக்கு இரண்டில் 
யகைதுவும், ஏழில் ராகுவும் அமர்்து �ாகையதாெமாகை 

அ்மயும். ராகு சுக்கிரன் வீடாை உஙகைளின் 
ராசி�ாதன் வீட்டில் அமர்்து உஙகைளுக்கு 

சகைடுபலன்கைள கு்்றயும். குடும்ப ஸ்தாைததில் 
யகைது அமர்்து குடும்பததில் சில ெசெரவு 

்ந்தாலும் அத்ை உஙகைளின் தி்ற்மயால் 
ச்ற்றி கைாண்பீர்கைள. யபசொலும், 

்தரியததாலும் சிலருக்கு கைாரிய 
அனுகூலம் கி்டக்கும். புதிய 

முயற்சிகைள, சதாழில் ்ாய்பபுகைள, 
ப்ழய கைடன்கை்்ள தீர்தது 
விடு்தும் உண்டாகும். 

ஓராண்டுக்கு ராகு்் குரு 
பார்பபது உஙகைளுக்கு ஆறுத்ல 
தரும். எவ்்ளவு ச�ருக்கைடிகைள. 
்ந்தாலும் அதிலிருந்து மீண்டு 

விடுவீர்கைள.

இனி ராகு மிரு்கசீரி்ட 
நட்சததிரததில் அமரும் 
்காலம் உங்களின ராசிககு 
விளையாட்டு துளறேயில் 
ஆரவம் உண்டாகும். 
எதிரிப்பாரத்த பவற்றி 
கிள்டக்கா விட்்டாலும் 
நல்ல அனுபவதள்த பபறுவீர்கள்.

முககிய ப்தவியில் இருப்பவர்களுககு சில 
பபாறுப்பு்கள் வநது பசயல்ப்ட்வணடி இருககும். 
பவளிநாடு பசல்வதில் சிலருககு ்தாம்தம் உண்டா 
கும். அடுதது ் ராகிணி நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்காலம் பபண்கள் வாழகள்கயில் திருமண வரன 
அளமவதும் திருமணம் ள்ககூடுவதும் ந்டககும். 

வழிபாட்டு ஸ்தலங்களில் நி்கழச்சி்களில் 
நல்ல வர்வற்பு 

கி ள ்ட க கு ம் . 
சி ல ரு க கு 

ஏமாற்றேம் அளிககும். அரசியலில் முன்னற்றேம் 
இருநது வரும்.

இனி ்காரததிள்க நட்சததிரததில் ராகு வரும் 
்காலம் அரசாங்க ்காரியங்களில் உங்களின 
எதிரபாரப்பு ந்டககும். நல்ல அதி்காரி்களின 
ப்தா்டரபு்கைால் அனுகூலமான ்காரியங்களை 
பசயல்படுததுவீர்கள். முககிய ந்டவடிகள்க்களுககு  
உங்களின உ்தவி்கள் பயனபடும்.

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரததில் வரும் 
்காலம் ்தாயார வழி பசாந்தங்கள் உறேவு பலப்படும். 

புததிரி்களுககு வாழவில் முன்னற்றேம் உண 
்டாகும். ்்தளவப்படும்்பாது மட்டும் 

்பசி, ்பச்ளச குளறேதது ப்காள்வீர்கள். 

பபாருைா்தாரததில் உங்களின 
திறேளம ால் நல்ல வருமானம் 
பாரப்பீர்கள். ஒனளலன வரத்தம் 
முன்னற்றேம் ்தரும். 

இனி அனுச நட்சததிரததில் 
்்கது அமரும் ்பாது உங்களின 
்பச்சில் சில ்நரம் நி்தானமா்க 

இருப்பது நல்லது. ஆ்டம்பர 
வி்டயங்களில் ஈடுபாடு 
உண்டா்கலாம். 

ஒ வ் வ ா ள ம ய ா ல் 
பாதிக ்கப்பட்டு, மருதது 
வத்தால் குணப்படுததி 

விடுவீர ்கள்.உங்களின 
பபாது வாழவு வி்டயததில் மக்களி்டம் பநருக்கமா்க 
பசயல்படுவீர்கள். 

இனி விசா்கததில் ்்கது அமரும் ்பாது 
திருமண வாழவில் சிறேப்பா்க பலன பபறுவீர்கள் 
சிலருககு குழநள்த பாககியம் கிள்டககும். தீரத்த 
யாததிளர பசனறு வருவீர்கள். ப்தய்வ அனுகூலம் 
கிள்டககும். ப்தாழிலிலும் பசயலிலும் நல்ல 
முன்னற்றேம் ்காணபீர்கள்.

* * *

மற்்றெருககு உேவி ப்சய்ெ்ே 
பகொள்கயொக  பகணடை துேொம் 

ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு தை ஸ்தா 
ைததில் யகைதுவும், எட்டாமிடததில் 

ராகுவும் அமர்ந்து �ாகையதாெ பலன்கை்்ள 
அ்டந்து ்ந்தீர்கைள. எ்தயும் எளி்மயாகை 

செயல்பட முடியாமல் அ்திபட்டு ்ந்தீர்கைள. 
இ�்ரும் 01.09.2020 முதல் ராகு / யகைது 
சபயர்சசியாகி விருசசிகை யகைது, சென்ம 

யகைது்ாகைவும், ரிெப ராகு்ாகைவும் அமர்கி்றார்கைள. 
சென்ம யகைது சதய்் அனுகூலஙகை்்ளயும், 
ஆன்மீகை அனுப்ஙகை்்ளயும் சபறுவீர்கைள. 

ரிெப ராகு, கை்ளததிர ஸ்தாைததில் அமர்்தால் 
திருமண த்ட, ம்ைவி உ்றவுகைளில் 

ெசெரவு, �ண்பர்கைளிடம் ப்கை, ச்ளி�ாட்டு 
சென்று ்ருதல் ச்ளி�ாட்டு 

்ர்ததம் யபான்்ற்ற்றில் கை்ைம் 
செலுததுவீர்கைள. கூட்டுசதாழில் 
செய்ப்ர்கைளுக்கு ்ருமாைம் 

அதிகைரிக்கும் செயல்பாடுகைளில் 
உறுதியுடன் செயல்படுவீர்கைள. 
சபாது்ாகை ராகு / யகைது சகைட்டு 
விட்டால் சகைடுபலன்கை்்ள 

தரு்ார்கைள. உஙகைளின் 
ராசிக்கு உசெம் சபறு்தால் 

கை்ளததிர யதாெம் தவிர மற்்ற 
விடயஙகைளில் �ல்ல 

முன்யைற்்றம் தரு்ார். 

மிரு்கசீரி்ட நட்சததி 
ரததில் ராகு அமரும் 
்காலம் திருமண ்தள்ட 
்களும், நணபரி்டம் 
பள்கயும் உண்டாகும். வீண வாககுவா்தம் 
ப்காள்வதும், எள்தயும் நம்பாமல் இருப்பதும் 
ந்டககும். ச்்கா்தரர்களி்டம் சச்சரவு உண்டாகும். 
பூமி சம்மந்தமான பிரச்சளன்கள் உண்டாகும். 
பவளிபடுததி ப்காள்ளும் வி்டயங்களில் ்கவனமா்க 
இருப்பது நல்லது. மு்தலீடு இல்லா்த ்கமிசன 
ப்தாழிலில் வைம் பபறுவீர்கள். பாதியில் நினறே 
்காரியம் பவற்றிளய ்தரும். ்ராகிணி நட்சததி 
ரததில் ராகு அமரும் ்காலம் பவளிநாட்டு ்வளல 

சம்மந்தமான பணிக 
சிறேப்பா்க அளம 

யும் பவளி 
நாட்டிலிருநது 

்தாய்நாட்டுககு வரவிருப்பமுள்ைவர்களுககு விளர 
வில் வாய்ப்பு அளமயும். ்தாயார உ்டல் நலனில் 
்கவனம் பசலுத்த ்வணடிவரும். குரு பாரளவ 
பபறும் ஓராணடு ்காலம் வளர ்தாயார உ்டல் நலம் 
சரியாகும். அ்தன பினபு ்கவனமா்க இருக்கவும். 

்காரததிள்க நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
அரசியலில் பல மாற்றேங்களை உருவாககுவீர்கள். 
அரசியல் ்தளலவர்களின ஆ்தரவு கிள்டககும்.

்்கது ்்கட்ள்ட நட்்தசததிரததில் அமரும் 
்காலம் பழங்கால வரலாற்று சுவடு்களை பற்றிய 

விவரங்களை அறிநதுர ப்காள்வீர்கள். 
ப்காடுக்கல் வாங்கல் வி்டயங்களில் 

முன்னற்றேம் உண்டாகும். சம 
்யாசி்தமான வி்டயங்களின ்்தரச்சி 
பபறுவீர்கள். ்களலதுளறேயினருககு 
நல்ல முன்னற்றேம் கிள்டககும். 
அளமதியா்கவும் எளிளமயா்க வும் 

இருப்பீர்கள். 

அனுச நட்சததிரததில் ்்கது 
அமரும் ்காலம் ்பாட்டி்கள் 

இருந்தாலும் எதிலும் 
சாதிக்க ்வணடு 
பமனறு உணரவு 
்ம்லாஙகும் சினன 
வி்டயதள்த கூ்ட மி்கவும் 
ஆழமா்க ்யாசிதது 

ப ச ய ல் ப டு த து வீ ர ்க ள் . 
விளையாட்டு துளறேயில் ்தனி ்கவனம் பசலுததுவீர 
்கள். ்வளல சாரந்த வி்டயங்களில் பபாறுப்பு்டன 
பசயல்படுவீர்கள். மருததுவர்களுககு இது நல்ல 
்காலமா்க அளமயும். 

விசா்க நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்காலம் 
பபாருைா்தார நிளலயில் முன்னற்றேம் உண்டாகும். 
அரசியலிலும், அரசாங்க பணி்களிலும் சிறேப்பா்க 
பசயல்படுவீர்கள். முககிய ப்தவி்கள் கிள்டக்கப் 
பபற்று வாழவில் வைம் பபறே வாய்ப்பு்கள் அளம 
யும். ராணுவம், பபாலீஸ துளறேயில் உரிய மரியாள்த 
கிள்டக்க பபறுவீர்கள். நல்ல வி்டயங்களில் ்கவனம் 
பசலுததுவீர்கள்.

* * *

மனெலி்மயுடைன் எந்ே 
விடையத்்ே ப்சயல்படுத்தும் 
விருச்சிக ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு சென்ம 
யகைது வும், கை்ளததிர ராகுவும் இருந்து 

உஙகைளின் ்ாழவில் ய்று யொத்ைகை்்ள 
தாண்டி எதிர்கைால �லன் கைருதி தி்றம்பட 
செயல் பட்டு ்ந்தீர்கைள. எதிர்பபுகை்்ள 

ச்ன்று ொத்ை ப்டததீர்கைள. இ�்ரும் 
01.09.2020 முதல் ராகு / யகைது சபயர்சசியாகி 
உஙகைளின் ராசிக்கு ஆ்றாமிடததில் ராகுவும், 

ப�சரண்டில் யகைதுவும் அமர்்து உஙகைளுக்கு 
ொதகைமாகை அ்மயும். கைடன்படு்திலிருந்து 

விடுபடுதல் மீண்டு்ருதல் யபான்்ற நிகைழவுகைள 
உண்டாகும். ஆ்றாமிட ராகு எட்டாமிடத்தயும். 

�ான்கைாமிடத்தயும் பார்்் இடு்து 
உஙகைளுக்கு ொதகை மாை சூழ்ல 

உரு்ாக்கும். ச்ளி �ாட்டு பயணத 
த்டகை்்ள நீக்கை ்ழி்குக்கும். 
முதலீடு இல்லாத சதாழிலில் 
முன்யைற்்றம் சப்ற செய்யும் 
ம்்றமுகை எதிரிகைளிடமிருந்து 

உஙகைளுக்கு பாதுகைாபபு கி்டக் 
கும். குரு சபயர்சசி கைாலம் 

்்ர 2021 முடிய �ற்பலன்கைள 
கி்டக்கும். அதன்பின்பு எசெரிக்்கை 

யாகை இருபபது �ல்லது. யகைது 
விரய ஸ்தாைததில் 

அமர்ந்து சதாழில் 
ஸ்தாைத்தயும் 

தைஸ்தாைத்தயும் 
பார்்் இடு்து 

செய்யும் சதாழிலில் 
இருந்த சிறு த்ட நீஙகி, 
குரு்் பார்பபதால் திடீர் அதிர்்ஷட பலன்கைள 
கி்டக்கும். சதாழில் முதலீடுகைளில் நிதாைம் 

மிகைவும் அ்சியமாகும்.

இனி ராகு மிரு்கசீரி்ட நட்சததிரததில் இருககும் 
்காலம் வளர உங்களின ராசிககு நற்பசய்தி்கள் 
உண்டாகும். ச்்கா்தரர்களின அனளப பபறுவீர்கள். 
விவசாய விளைச்சலும் பபாருைா்தார நனளம 
்களும் உண்டாகும். விளையாட்டு துளறேயில் 

சிறேநது விைஙகுவீர்கள். 
வி டு ப ட் ்ட 

்க ாரியங்களை 
ப ச ய ல் 

படுததுவீர்கள். குடும்பததில் சுப்காரியம் ந்டககும். 
வீடு ்கட்டும் வாய்ப்பு்கள் சிலருககு உண்டாகும். 
்ராகிணி நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் ்தாயார 
உ்டல் நலனில் ்கவனம் பசலுத்த ்வணடிவரும். 
ப்தாழில் மு்தலீடு்களில் ்கவனம் பசலுததி பசயல் 
படுவது நல்லது. வஙகி்களில் பிறேருககு பிணயம் 
இடுவள்த ்தவிரததுவி்ட ்வணடும். உங்களின 
முயற்சி்களுககு சிறு ்தள்ட வநது விலகும். 
சு்தநதிரமா்க எள்தயும் பசய்ய முடியாமல் 
்பாகும். ்காரததிள்க நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்காலம் அரசியலிலும், அரசாங்க ்காரியங்களிலும் 

எச்சரிகள்கயு்டன பசயல்பட்டு அளலநது 
பிரச்சளன்களையும் பவல்வீர்கள். 

உங்களுககு ஆ்தரவு கிள்டககும். 
பவளிபள்டயான உங்களின 
்பச்சிற்கு நல்ல மரியாள்த 
கிள்டககும். வரவுககு ்தகுந்த பசலவு 
உண்டாகும்.

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரத 
தில் அமரநது பசயல்படுவ்தால் ்கல்வி 
யாைர்களுககு உயர்கல்வி்களில் நல்ல 
அனுபலம் கிள்டககும். அறியா்த 

பல வாய்ப்பு்களை பபறு 
வீர்கள். மாணவர்கள் 
உங்களின அனுபவதள்த 
பயனபடுததி ப்காள் 
வார்கள். பவளிநாடு 
பசல்லும் வாய்ப்ளப 

பபறுவீர்கள். ்காரிய 
அனுகூலம் கிள்டககும். அனுச ந்டசததிரததில் 
்்கது அமரும் ்காலம் ப்தாழிலில் முன்னற்றேம் 
அள்டந்தாலும். ப்தாழிலாைர்களின ஒததுளழப்பு 
குளறேவா்க இருககும். பணி அமரத்தபட்்ட ப்தாழி 
லாைர்கள் அடிக்கடி மாறுவார்கள். எனினும் நீங்கள் 
எந்த ்தள்டயினறி பசயல்படுவீர்கள். ்பாட்டி்களை 
்தவிரதது விடுவீர்கள். உங்களின எணணங்களை 
பசயல்படுததி ்காட்டுவீர்கள். சளமயல்  பாததிரங 
்களை உற்பததி பசல்பவர்களுககு நல்ல பலன 
கிள்டககும். விசா்க நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் 
்காலம் வியாபாரததில் நல்ல லாபமும். ்தனி 
திறேளமயு்டன பசயல்பட்டு உங்களின எதிர்காலம் 

சிறேககும்.

* * *

ேனகபகன்று ஒருபகொள்க்ய 
பகொணடு விளைங்கும் ேனுசு ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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இந்தக குரளல தூர கிரவணம் அ்தாவது 
ப்தாளலவில் ்்கட்்டல் எனறே அபூரவ 

சிததியின மூலமா்க ஆதிசங்கர 
ப்கவதபா்தாள் ்்கட்டுவிட்்டார.

்கண்களில் ஈரம் ்கசிய 
்தனது வய்தான 
்தாயார, பாயில் 
ப டு த து 

்நாயில் கி்டககும் நிளலயில் உயிர்பாகும் ்தருணத 
தில் அபயககுரல் எழுப்பி ்தனது ளமந்தனின மு்கத 
ள்தப் பாரக்க துடிப்பள்த அறிநது ப்காண்டார.

அடுத்த பநாடியில் பிர்காமிய சிததின மூலம் 
அவர பல ஆயிரக்கணக்கான ளமல்்களைக ்க்டநது, 
்காலடியில் ்தனது பிறேந்த வீட்டின அளறேயில் ்தாயின 
படுகள்கயின அரு்்க வநது நினறோர.

ஆரயாம்பாளுககு திடீபரனறு குளிரச்சி்தரும் 
சூழநிளல ஏற்பட்்டது. ஒளியிழந்த ்தனது ்கண 
்களைத திறேநது பாரத்தாள். எனன ஆச்சரியம். 
்தனது அருளம ம்கன சங்கரன துறேவிக ்்காலததில் 
நினறுக ப்காணடிருந்தான.

அம்மா உனது ஆளச ம்கன சங்கரன வநது விட் 
்்டன எனறோர ்தாயின ்காதுககு அருகில் குனிநது.

சங்கரா வநது விட்்டாயா? நான சா்கப்்பாகும் 
முனனால் உனளனப் பாரதது வி்ட்வணடும் எனறு 
ஆவி துடித்தது. என ஆளச நிளறே்வறிவிட்்டது. 

ஆதிசஙகரரின் வாழ்கரகயில் ந்டந்� 
ஒரு சம்பவத்ர�ப் பார்ப்்பாம். அருரமை 

மைக்ன சஙகரா? எங்க இருககிறாய. 
எனது அந்திமைககாலம் தநருஙகிவிட்்டது. 

இ்�ா எனது உயிர் தகாஞசம் தகாஞசமைாக 
உ்டரலவிட்டுப் ்பாக ஆரம்பித்து 

விட்்டது. மைரணப் படுகரகயில் கி்டககும் 
்பாது வரு்வன் என்று என்னி்டம் 

சத்தியம் தசயது�ா்ன அன்று துறவறம் 
்மைறதகாண்டாய. இ்�ா அந்� ்நரம் வந்து 
விட்்டது வா மைக்ன.! என்று அரழத்�ான் 

அன்ரன ஆர்யாம்பாள்.
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இனி்மல். இருநது ் பானாலும் இந்தக்கட்ள்ட 
்வகும். ஆளச பூரததியாகி விட்்டது எனறு 
்கணணீ்ராடு பசானன அந்தத்தாய் 
்தனது ம்கனின சுரங்களைப் பற்றிக 
ப்காண்டாள்.

மழுங்கச் சிளரத்த 
்தளல, ்காவி உள்ட, ்கழுத 
தில் ருத்தராட்ச மாளல்கள், 
ள்கயில் திரி்தண்டம், பநற்றி 
யில் ஞானக்கனல் வீசும் 
திருநீறு, ்தனது ம்கனின ்தவக 
்்காலதள்தக ்கண்ட அந்தத 
்தாய் சற்று ்கண்களை 
மூடி அந்த உருவதள்த 
்தனது பநஞசில் பதிய 
ளவததுக ப்காண்டான. 
அவைது ்கண்களில் 
ஈரம் ்கசிந்தது.

அனபும் சாந்தமும் 
ப்காண்ட ்கண்கைால் 
அவளைப் பாரதது 
அம்மா... எனறு 
அளழத்தார சங்கரர.

சங்கரா எனது 
குழந்தாய், இந்தப் 
பி றே வி ய ா கி ய 
பபரிய ்க்டளலக 
்க்டக்க ்வணடும். 
இன னு ப ம ா ரு 
பெனமம் ்வண ்ட ா ம் ப் ப ா , 
ப ச ய் வ ா ய ா ? ய ா சி த ்த ா ள் 
அந்தத ப்தய்வீ்கக குழநள்தளயப் பபற் 
பறேடுத்த ்தாய்.

அனளனககு அனபு ்காட்டி ்மாட்சதள்த 
அளிக்க ் வணடி பர்மஸவரனின திருநாமங்களை 
பெபித்தார சங்கரர. சில வினாடி்களில் 
பர்மஸவரனின சிவ்கணங்கள் 
அங்்க வநது ஆரயாம்பாளின 
உ்டலில் இருநது அவைது 
உயிளர பமதுவா்க பசடி 
யில் இருநது பூளவப் 
பறிப்பள்தப் ்பால 
பறிதது பசனறேனர.

ச ங ்க ர ள ர 
அவரது ்தாய்ககு 
ஈ ம ச் ச ்ட ங கு ்க ள் 
பசய்ய உறிவனர்கள் 
அனுமதி மறுத்தனர, 
அவரவர வீட்டுககுச் 
பசனறும் விட்்ட னர.

அ்தனால் எனன 
பர்மஸவரன பக்கததில் 
இருககும் ்பாது ்வறு 

யாருள்டய 
து ள ண 
் வ ண டு ம் 
எனககு எனறே 
நம்பிகள்க்யாடு 
்தாயின உ்டளல 
வீட்டுத்்தாட்்டததிற்கு எடுததுச் 
பசனறோர சங்கரர.

ச்டஙகு்கள் இல்ளல, நீர இல்ளல, 
பநருப்பு இல்ளல, உற்றோர உறேவினர 
யாரு்ம இல்ளல. இந்த நிளலயில் 
அவர அககினி ப்கவாளனப் 
பாரததுச் பசானனார.

“்ே அககினி்ய, நான 
இல்லறேவாசியில்ளல, ஆ்க்வ 
உனககு இது வளரயில் 
ஆகுதியா்க எள்தயும் 
ப்காடுக்க வில்ளல. இ்்தா 
இப்்பாது நான என ்தாயின 
புனி்தமான உ்டளல 
உனககு சமரப் பிககி்றேன. 

ஏற்றுக ப்காள்” 
எனறோர.

அ டு த ்த 
வினாடி அங்்க 

அககினி பபரும் 
ஜீ வ ா ள ல ய ா கி 
்க ழன று 

ஆரயாம்பாளைச் சுற்றி வந்தது. பிறேகு 
அவளைத தீணடி சிறிது ்நரததில் 

சாம்பலாககியது.

நிளனத்த உருளவப் பபறு்தல், நிளனத்த 
இ்டததிற்கு பசல்லு்தல் ஆகிய ஆற்றேல்்கள் 

‘பிர்காமியம்’ எனப்படும்.

- ய்ணு சீ�்ாென்

குரு 
சாமிக்கான தகுதி!

சபரி மலைக்கு மாலை அணிந்து 
த�ாடர்ந்து பதிதெட்டு ஆண்டுகள் தசன்று 

வந்�வர்கலை குருசாமி என்று அலைக்கின்்ார் 
கள். பதிதெட்டு ஆண்டுகள் மகர விைக்கு அல் 
ைது மண்டை பூலைக்கு இரு முடி கட்டி, 41 நாள் 
மு�ல் 60 நாள் வலர பக்தியுடன் விர�மிருந்து 

மலைக்கு தசன்று வருபவர்களை குருசாமியாக 
முடியும். இவர்கள் �ஙகள் லகயிொல் மற் 
ஐயபபன்மார்களுக்கு மாலை அணிவிக்கும் 
�குதிலயயும் தபறுகின்்ார்கள். உண்லம 

யாெ ஐயபப பக்�ர்கள் சபரிமலை சீசன் 
இல்ைா� சமயஙகளிலும் ஐயபபனுக்கு 

த�ாடர்ந்து பூலைகலை தசய்து வர 
ளவண்டியது அவசியமாகும்.
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு ப�சரண்டில் 
யகைதுவும், ஆ்றாமிடததில் ராகுவும் அமர்ந்து 

பல அனுப்ஙகை்்ள சபற்று திகைழந்தீர்கைள. 
எதிர்பாராத ்ருமாைம், அதற்கு தகுந்த செலவு 
என்று ்ரவும் செலவும் பகிர்ந்துசகைாண்டீர்கைள. 

பல எதிர்பபுகை்்ள ெந்திதது அ்ைத்தயும் 
ெமாளிதது ச்ற்றிகைண்டீர்கைள. இ� ்ரும் 

01.09.2020 அன்று முதல், உஙகைளின் ராசிக்கு 
ராகு பூர்் புண்ணியஸ்தாைததிலும், லாப 
ஸ்தாைததில் யகைதுவும் அமர்்தால் த� 

தி்ற்மயுடன் செயல்படுவீர்கைள. அரசியலிலும், 
ஆன்மீகைததிலும் உஙகைளின் �ாட்டம் சி்றபபாகை 
அ்மயும். புதிய ெகைாபதத்த உரு்ாக்கிட 

முயற்சிகை்்ள செய்வீர்கைள. சொந்த வீடு 
கைட்டும் ்ாய்ப்ப சபறுவீர்கைள. 
பல கைாலம் உஙகைளின் கைாத்ல 
சொல்லாமல் இருந்துவிட்டு 

இபசபாழுது ச்ளிபடுததுவீர்கைள 
ப்கை சகைாண்ட்ர்கைள இ� உ்றவு 

சகைாள்ார்கைள. ச்ளி�ாட்டு 
ய்்ல யதடுப்ர்கைளுக்கு அது 
அ்மயும். குடும்பததில் முக்கிய 
முடிவுகை்்ள எடுதது �ல்ல பலன் 
சபறும் ்ாய்பபுகைள அ்மயும். 

கைடல் கைடந்த செய்திகைள 
உஙகைளுக்கு ொதகைமாகை 

அ்மயும் யகைது 
லாபஸ்தாைததில் 
நீெம் சபறு்தால் 

உஙகைளுக்கு கி்டக்கை 
ய்ண்டிய அ்ைதது 

பலன்கைளும் கி்டக்கை சபறுவீர்கைள. சொதது 
பிரசெ்ைகைள யபசி தீர்க்கும் ்ாய்பபு அ்மயும் 

கை்லஞர்கைளுக்கு சதாழிலில் முன்யைற்்றம் 
கி்டக்கும்.

இனி ராகு மிரு்கசீரி்ட ந்டசததிரததில் அமரும் 
்காலம் உங்களின வாழகள்க சூழநிளலயில் பல 
மாற்றேம் உண்டாகும். ப்தவி்களுககு பலரின 
பள்களய வைரதது ப்காண்டாலும், இறுதியில் 

பவற்றி உங்களுககு 
அ ள ம யு ம் . 

ச்்கா்தரர்களின 
ஆ ்த ர வு 

கிள்டககும். பபண்களுககு திருமண ்தள்ட நீஙகி 
திருமண வாய்ய்பு கிட்டும். புதிய ப்தாழில் 
துவஙகுவது சம்மந்தமான வி்டயங்களில் சநதிப் 
பு்கள் பலன்தரும். விளையாட்டுதுளறேயில் சிலர 
சா்தளன்களை ந்டததி ்காட்டுவார்கள். ராகு 
்ராகிணி நட்சததிரததில் அமரும் ்காலம் பபண 
்களின வாழகள்கயில் ்சா்தளன உண்டா்கலாம். 
ஆண்களி்டம் பழகும் ்பாது ்கவனமா்க இருப்பது 
நல்லது. அதி்க பநருக்கம் ஆபத்தா்க அளமயும் 
எனப்தால் ்கவனமு்டன இருப்பது நல்லது. ்தாயார 
உ்டல்நலனில் ்கவனம் ்்தளவ. அரசியலில் 

உங்களின எதிரபாரப்பு நனளமளய 
்தரும். ்காலம் ்க்டந்த சிந்தளன்கைால் 

பலன ்தராது எனப்தால் ்யாசிதது 
பசயல்படுவது நல்லது. ்காரததிள்க 
நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
அரசியலில் ்தனிததிறேளம ப்காணடு 
பசயல்படுவீர்கள். குடும்பததில் 
சந்்தாசம் பபாஙகும். ்கவளல்களை 
மறேநது சுபிட்சம் அள்டவீர்கள். ஆ்டம் 
பர வாழகள்கககு முககியததுவம் ்தரு 
வீர்கள்.

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட 
நட்சததிரததில் அமரும் 
்காலம் புததிசாலி 
நணபர்கள் ்சரகள்கயும். 
புதிய ்த்கவல்்களை 
பபறும் வாய்ப்பும் 

அளமயும் பவளிநாடு 
பசல்ல எடுககும் முயற்சி்களுககு நல்லபலன 
கிள்டககும். பசய்யும் ப்தாழிளல விரிவுபடுததிக 
ப்காள்வீர்கள். உங்களை மதிதது ந்டப்பவருககு 
மரியாள்த ்தருவீர்கள். பிறேருககு அள்த ப்தரியப் 
படுததி ்காட்டுவீர்கள். அனுச நட்சததிரததில் ்்கது 
அமரும் ்காலம் ப்தாழில் சாரந்த பணி்களுககு 
பவளி இ்டங்களில் ்தஙகும் சூழநிளல உருவாகும். 
பவளிநாடு பயணம் பசல்லும் வரத்த்கம் சாரந்த 
பவளியூர பயணப் பயனுள்ை்தா்க அளமயும். 
அரசியலில் புதிய ப்தவி்களை வகிககும் சூழநிளல 
உருவாகும் அளமதியான சூழநிளல்களை உரு 
வாககி ப்காள்வீர்கள். சில்நரம் விட்டுப்காடுதது 

நற்பபயர பபறுவீர்கள். விசா்க நட்சததிரததில் 
்்கது அமரும் ்காலம் திடீர அதிரஷ்டமும் 

எதிரபாரான வரவும் கிள்டககும்.

ெளைமொன எதிர்கொேத்திற்கொக  
கொத்திருககும் மகர ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு பூர்் புண்ணிய 
ஸ்தாைததில் ராகுவும், லாபஸ்தாைததில் 

யகைதுவும் அமர்ந்து உஙகைளுக்கு கி்டக்கை 
ய்ண்டிய �ல்ல பலன்கை்்ள கி்டக்கைவிடாமல் 
பல்ய்று இ்டயூறுகை்்ளயும், ்கைக்கு எட்டியது 

்ாய்க்கு எட்டாமல் செய்தது, யபசு்து சிறு 
கைாரியமாகை இருந்தாலும் கைடு்மயாை யபாராட் 

டததின் முடிவில் அ்மயும். இ�்ரும் 
01.09.2020 முதல் ராகு  / யகைது சபயர்சசியாகி 

ராகு �ான்கைாமிடததிலும், யகைது பததாமிடததிலும் 
அமர்்து உஙகைளின் நீண்ட�ாள கைாரியஙகைள 
செயல்படது்ஙகும். ராகு சுகைஸ்தாைததில் 

அமர்ந்து சுறுசுறுபபாகை செயல்படசெய்்துடன் 
இன்்்றய கைாலசூழநி்லகைளுக்கு 

தகுந்தபடி உஙகைளின் நி்ல்ய 
மாற்றிக்சகைாளவீர்கைள. வீடுகைட்டுதல், 

்ாகைைம் ்ாஙகும் யயாகைம், 
ஏற்கைைய் இருக்கும் வீட்்ட 

சமாடர்ைாகை மாற்றுதல் யபான்்ற 
கைாரியஙகைள �டக்கும் உஙகைளின் 
சதாழிலில் பலமாதம் முடஙகிய 
நி்லமாறி �ன்்ம உண்டாகும். 
ச்ளி�ாட்டு ்ர்ததகைம் ொர்ந்த 

முயற்சிகைள �ல்ல பல்ை தரும். 
எதிர்கைால திட்டஙகைளுக்கு 

உஙகைளின் செயல்கைளில் 
முன்யைற்்றம் உண்டா 
கும். ராணு்ம், கைா்ல் 

து்்றகைளில் பணி 
புரிப்ர்கைளுக்கு 

பதவிஉயர்வுகிட்டும். 
சதாடர்ந்து கை்ஷடபபட்டாலும் அதற்கு தகுந்த 

�ல்லபலன்கைளும் உஙகைளுக்கு கி்டக்கும்.

இனி ராகு மிரு்கசீரி்ட நட்சததிரததில் அமரும் 
்காலம் உங்களுககு சுயமுயற்சி்களுககு நல்லபலன 
கிட்டும். நீங்கள் ப்தாடுத்த பல ்காரியங்கள் பல 
நாட்்கைால் கி்டப்பில் கி்டந்த நிளலமாறி நனளம 
பபறுவீர்கள். வசதி்களை ஏற்படுததிக ப்காள் 
வீர்கள். முககிய பணி்களில் தி்ட்டமிட்்டபடி பசயல் 

படுவீர்கள். இளைய 
ச ் ்க ா ்த ர ரின 

உ்தவி கிள்டக 
கும். விளரய 

குரு ்கஷ்டங்களை ்தந்தாலும் உங்களில் ராசிநா்தன 
உங்களுககு உ்தவி்களை பசய்து நிளலளமளய சரி 
பசய்வார. ்ராகிணி நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்காலம் ்தாயார உ்டல்நிளல ்கவனம் பசலுத்த்வணடி 
வரும். அரசியலில் ்தனி பசல்வாககு உண்டாகும். 
மக்கள் மததியில் நல்ல மதிப்பும் மரியாள்தயும் 
இருககும். வா்கனம் வாஙகும் ்யா்கம் சிலருககு 
இருககும். புததிரி்களுககு திருமண வாய்ப்பு்கள் 
அளமயும் பணபுழக்கம் ்தராைமா்க இருககும். 
வசதிளை பபருககி ப்காள்வீர்கள். ்காரததிள்க 
நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் உங்களுககு 

உததி்யா்க வாய்ப்பு்கள் அளமயும். 
அரசாங்க ்காரியங்களை முனனினறு 

ந்டததுவீர்கள். மக்களுககு ் ்தளவயான 
பல உ்தவி்களை பசய்து ்தருவீர்கள். 
பபாது வி்டயங்களில் உங்களின 
பஙகு பயனுள்ை்தா்க அளமயும். 
பபாருைா்தார நிளல சீரா்க இருககும்.

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரத 
தில் அமரும் ்காலம் ்கல்வியில் 
்கவனம் பசலுத்த ்வணடிவரும். 
உயர்கல்வியின சிலருககு ்கவனமா்க 

இருக்க்வணடிவரும் . 
்பாட்டி்கள் பல 
இருந்தாலும் உங்களின 
்தனி்கவனம் இருந்தால் 
பவற்றி பபறேலாம். 
்கணணி, ஒனளலன 

வரத்த்கம், பவளிநாட்டு 
பபாருட்்கள் விற்பளன மூலம் லாபம் பபறுவர. 
்தாய்வழி உறேவு்கள் சச்சரவு இருககும். ்பச்சிலும், 
பசயலிலும் அதி்காரமும், ஆணவமும் ்கலநதிருக 
கும். எதிர்கால திட்்டதள்த பசயல்படுததுவீர்கள். 
அனுச நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்காலம் ப்தாழி 
லாைர்களி்டம் ஒற்றுளமயினளமயும் பல இ்டங 
்களில் ்பாட்டி மனப்பானளமயும். பணிளய 
பகிரநது ப்காள்வதில் ்கருதது ்வறுபாடு்களும் 
உண்டாகும். இதின சமரசம் பசய்து ப்காள்வதில் 
உங்களின பஙகு சிறேப்பா்க அளமயும். புதிய 
ஒப்பந்தங்களை ்களலதுளறேயினர உருவாககி ப்காள் 
வீர்கள். சா்தளன்களை பசய்து வாழததுக்களை 

பபறுவீர்கள். 

கொேத்தின் நி்ேகதகற்ப சூை்ே 
மொற்றிக பகொளளும் கும்ப ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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இது்்ர உஙகைளின் ராசிக்கு �ான்கில் 
ராகுவும், பததில் யகைதுவும் அமர்ந்து 

லாப �்ஷடஙகை்்ள ெமமாை பகிர்ந்து, ்ரவும் 
செலவும் ்ந்து பல்ை அனுபவிதது ்ந்தீர்கைள. 
அடிக்கைடி ச்ளியூர் பயணம் சென்று, சதாழில் 
செய்யும் யபாது பி்றருக்கு பலன் கி்டக்கும்படி 
உ்ழதது சகைாடுதது அதில் நீஙகைள ஒருபஙகு 
அனுபவிதது ்ந்தீர்கைள. இ�்ரும் 01.09.2020 

அன்று முதல் ராகு மூன்றில் யயாகை ராகு்ாகைவும். 
பாக்கியஸ்தாைததில் யகைதுவும் அமர்ந்து 

பலன்தர இருபபது �ன்்மயய உண்டாகும். 
ராகு உஙகைளின் புதிய முயற்சிகைளுக்கு �ல்ல 

பல்ை தரு்துடன் குடும்பததில் பல 
�ாட்கைள இருந்து ்ந்த குழபபத்த 
தீர்தது ்்பபீர்கைள. சதாழிலில் 
த்டபட்டிருந்த கைாரியஙகை்்ள 

செயல்படுததுவீர்கைள. மூன்்றாமிடம் 
முயற்சி மட்டுமின்றி ச்ற்றி 
கீர்ததிஸ்தாைம் என்பதாலும் 

உஙகைளின் ராசிக்கு �ல்லபல்ை 
தரு்து ராகு செயல்படுதத்ார். 

பாக்கியஸ்தாைததில் யகைது 
மகைான்கைள தரிெைம், தீர்தத யாததி்ர, 

ச்ளி�ாடு செல்ல த்டநீஙகி 
பயணம் யமற்சகைாள்ள 

்ழி்குதது 
சகைாடுபபார். சபாது 
்ாகை ராகு  / யகைது 
எல்லா ராசிக்கும் 

�ன்்மயும் தீ்மயும் 
்ழஙகு்ார்கைள. 

ஆைால் உஙகைள ராசிக்கு இரு்ரும் �ன்்மயய 
செய்்ார்கைள.

இனி மிரு்கசீரி்ட நட்சததிரததில் ராகு அமரும் 
்காலம் வாரா்க்டன வசூல் ஆகும். ்தள்டபட்்ட 
்காரியங்கள் பசயல்ப்ட துவஙகும் பபண்களுககு 
்கணவன வழியில் நனளம உண்டாகும். விளை 
யாட்டு துளறேயில் முன்னற்றேம் ்காணபீர்கள். 
ஆனமீ்க பசயல்்களில் நாட்்டம் ப்காள்வீர்கள். பாதி 

யின நினறே ்காரியம் 
ப ச ய ல் ப ்ட 

து வ ங கு ம் . 
ச ் ்க ா ்த ர ர 

வழியில் ஆ்தாயம் கிள்டககும். பூமி சம்மந்தமான 
வி்டயங்கள் சுமூ்கமான தீரவு உண்டாகும். இனி 
்ராகிணி நட்ச்ததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
்தாயார உ்டல்நலனின முன்னற்றேம் உண்டாகும். 
்தாயார வழி பசாந்தங்கள் உறேவு பலப்படும். 
அரசியலிலும் உததி்யாததிலும் ்மனளம 
அள்டவீர்கள். புதிய திட்்டங்களை பசயல் 
படுததுவீர்கள். பவளியூர பயணம் அடிக்கடி பசல்ல 
்வணடி இருககும். ப்தாழில் சாரந்த ்க்டல்வழி 
பயணம் சிறேப்பா்க அளமயும். மனதில்பட்்ட வி்டயங 
்களை பசயல்படுததி ்காட்டுவீர்கள். ்காரததிள்க 

நட்சததிரததில் ராகு அமரும் ்காலம் 
்தனி திறேளமயானவரா்க தி்கழவீர்கள். 

ப்தாழிலிலும், பசயலிலும் முழு 
ஆரவம் பசலுததுவீர்கள். உங்களின 
்கருதது ்களுககு நல்ல வர்வற்ப்பு 
இருககும். உங்களின மு்தலீடு்களுககு 
நல்ல பலன கிள்டககும் 

இனி ்்கது ்்கட்ள்ட நட்சததிரத 
தில் அமரும் ்காலம் திருமண 
வாய்ப்பு்களையும், வீடு்கட்டும் வசதி, 
வா்கன வசதி்களை பபறுவீர்கள். ஆன 

மீ்கததில் நாட்்டம் ஆனமீ்க 
பசாற்பபாழியும், வழி 
பாடும் பசய்வீர்கள் தீரத்த 
யாததிளர பசல்வீர்கள். 
ள்க்பசி மூலம் புதிய 
்த்கவல்்களை பபறுவீர்கள். 

அதில் ஆரவம் ்காட்டு 
வீர்கள். ்தநள்த வழியில் நற்பலன்கள் கிள்டககும். 
பிதரு ்கரமா விலகும் 

அனுச நட்சததிரததில் ்்கது அமரும் ்காலம் 
எதிரப்பு்களை பவல்வீர்கள். சிலருககு மட்டும் 
சட்்ட ரீதியான பாதிப்பு வரும். சீககிர்ம சரி யாகி 
பவளி்ய வநது விடுவீர்கள். பபண்கள் ்கவன 
மு்டன இருப்பது நல்லது. 

விசா்கம் 4ம் பா்தததில் ்்கது அமரும் ்காலம் 
பசல்வாககும், நனளமயும் பபறுவீர்கள். குடும் 
பததில் சுப்காரியங்கள் மகிழச்சியான சம்பவங்கள் 
ந்டககும். எதிரபாரத்தவர்களி்டம்  பணம் வரும். 

சுற்றுலா பசனறு வருவீர்கள். பபாருைா்தாரம் 
சிறேககும்.

ப்சய்ெ்ே திருந்ே ப்சய்து, 
பேன்க்ளை பபறும் மீன ரொசி 

ெொ்சகர்கதளை!
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உடலுக்கும் 
உள்ளததிற்கும் ொந்தி 

அளிக்கின்்ற இந்த மயகைான்ைத யயாகைாக்கை்ல்ய 
ஆதி சிததராை சி்யை உலகிற்கு �ல்கிைார் 

என்று புராணஙகைள சதரிவிக்கின்்றை.

்யா்கக்களல ப்தா்டரபான ்யா்காசனங்களில், 
ஆசன வணக்கம், சூரய நமஸ்காரம், சரவாங்காசனம், 
மதயாசனம், பா்த ேஸ்தாசனம், புெங்காசனம், 
்யா்க முதராசனம், பூரண சநதியாசனம், 
பதமாசனம் ்பானறேளவ இ்டம் பபறுகினறேன. ஸ்ரீ 
ந்டராெப் பபருமானின அங்க அளசவு்களிலிருநது 
்யா்காசனததிற்்கான ஆசன முளறே்களை, 
்யா்காசனததின ்தநள்த எனப் ்பாற்றேப்படுகினறே 
ப்தஞசலி ம்கரிஷி அறிமு்கப்படுததினார

ப்தஞசலி ம்கரிஷி வகுததுக ப்காடுத்த ் யா்காசன 
முளறே்கள் ்தான இனறேவும் ்கள்டப்பிடிக்கப்பட்டு 
வருகினறேன.

்யா்கக ்களலயின சிறேப்ளப மக்கள் மறேநது 
வி்டககூ்டாது எனறே ் நாக்கததில் ்தான ப்தய்வங்க்ை 
்யா்காசன நிளலயில் அமரநதிருப்பள்த நாம் 
்காணலாம். ்கயிளல நா்தனாகிய சிவபபருமான 
பதமாசனததில் அமரநதிருககும் ்்காலதள்த 
சிற்பங்களிலும், ஓவியங்களிலும் நாம் ்காணலாம். 
இந்த வி்டயமானது சிவபஞசாட்சர மநதிரததில் 
‘’சாருபதமாசஸ்தம்’’ எனறு சிவனின பதமாசன 
நிளல ்பாற்றேப்படுகினறேது.

அரசமரத்தடி விநாய்கர பதமாசனததில் 

அமரநதிருப்பார, 
்காஞசியில் ்காஞசி ்காமாட்சி 

அம்மன வீற்றிருப்பதும் பதமாசன நிளலயில்்தான. 
இள்தத்தவிர, பல ஆலயங்களில் ஆஞச்நயர 
பதமாசன ்்காலததில் அமரநதிருப்பள்த நாம் 
்காண முடியும். சபரிமளல ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி 
வீற்றிருப்பது குககு்ட ஆசனம் எனப்தாகும். 
இள்தப் ்பால்வ, அக்்காயில் திருத்தலததில் 
ஸ்ரீ நரசிம்மர ்யா்கப்பட்ள்டயு்டன குககு்ட 
ஆசனததில் அமரநதிருககினறோர. திருவாரூர ஸ்ரீ 
தியா்கராெர ஆலயததில் அருள் பாலிககும் ஸ்ரீ 
்கமலாம்பிள்க அமரநதிருககும் திருக்்காலதள்த 
‘’திரிபஙகி ஆசனம்’’ என அளழககினறோர்கள். 
்தமிழநாட்டில் ்்காளவ மாவட்்டததில் 
ஆளனமளலக்கருகில் உள்ை ம்காசகதி 
மாரியம்மன திருக்்காயிலில் அருள்புரியும் 
மாசாணியம்மன ப்தற்்்க ்தளலளவதது வ்டக்்க 
்கால் நீட்டிப்படுததிருககும் திருக்்காலதள்த 
‘’சவாசனம்’’ எனறு ்பாற்றுகினறோர்கள். 
புத்தபிரான மற்றும் ஸ்ரீ ரா்க்வநதிரர ஆகி்யார 
அமரநதிருககும் திருக்்காலதள்த ‘’சு்காசனம்’’ என 
அளழககினறோர்கள். ெ்கதகு ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர மற்றும் 
பல ம்கான்களும் பதமாசனததில் அமரநதுள்ைள்தக 
்காணலாம்.

உ்டலுககும் மனதிற்கும் வலிளம ்தரும் 
்யா்காசனக ்களலளய நல்லப்தாரு குருவின மூலம் 
பயினறு நம் வாழகள்களய நலமுள்ை்தாககிக 
ப்காள்்வாம்.
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இம்மா்தம் உ ங ்க ளின 
ராசிககு குருபாரளவ பபறுவதும் ்தனஸ்தானததில் 
சுக்கரன ஆட்சியும், சநதிரன உச்சம் பபறுவ்தால் 
உங்களின அனறோ்ட பசயல்பாடு்களில் ஆக்கமும், 
ஊக்கமும் பபறுவீர்கள்.

உங்களின ராசிநா்தன விளரயததில் அமரந்தா 
லும் மளறேவு ஸ்தானதள்த பாரப்ப்தால் உங்களின 
எதிரி்களி்டம் இருநது உங்களை ்காப்பதும். எள்த 
யும் துணிச்சலு்டன பசயல்படுததுவதும் நீண்ட 

நாள் வராமல் இருந்த சல்லி வரபபறுவதும் உங 
்களின நிளறேவான வாழகள்கககு ்்தளவ 

யான அளனதது உ்தவி்களும் கிள்டக்க பபறுவீர்கள்.

உங்களின பூரவ புணணியாதிபதி சூரியன வரக 
்்காத்தம பலன ்தருவ்தால் வீடு ்கட்டும் ்கனவு நன 
வாகும். நல்ல திட்்டங்களை பசயல்படுத்த உங 
்களுககு ஆ்தரவு கிள்டககும். குருவும், சனியும் 
வககிரம் பபற்று இருப்பது உங்களின ராசிககு 
நல்ல பலளன பபற்று ்தருவார்கள். 

்க்டளம பசய்து அ்தற்குரிய பலன்களை பபற்று 
நனளம அள்டவீர்கள். ்களலதுளறேயினருககு வரு 
மான வாய்ப்பு கிள்டககும் சாதிக்க நிளனப்பவர 
்களுககு நல்ல சந்தரப்பம் அளமயும் பயனபடுதது 
வது நல்லது.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள: 29.07.2020 
பு்தன அதி்காளல 05.23 மு்தல் 31.07.2020 
பவள்ளி ்காளல 08.53 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

அசுபதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பபாறுப்பு்டன பசயல்பட்டு உங்களின வசதி 
்களை பபருககி ப்காள்வீர்கள். அளமதிளய விரும்பி 

யாரி்டமும் ்்காபம் ப்காள்வள்த ்தவிரதது விடுவீர 
்கள். உததி்யா்கததில் சில பபாறுப்பு்கள் விரிவு 
படுததி ்வணடிவரும்.

பரணி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

்களலதுளறேயினருககு மீணடும் ஒப்பந்த 
பலன்கள் கிள்டக்க பபறுவீர்கள். ஒரு தீரக்கமான 
முடிவு்களை எடுக்க உங்களின ஆ்தரவு மற்றே 
வருககு கிள்டககும்படி பசயல்படுவீர்கள்.

கார்த்திலக 1ம் பா�ம்:

அரசியலிலும் பாது்காப்பு துளறேயிலும் 
பணியில் சிறேப்பா்க பசயல்படுவீர்கள். 
குடும்பததில் இருநது வந்த குழப்பம் 
முழுளமயா்க தீரும். மக்களி்டம் நல்ல 
பசல்வாககு பபற்று விைஙகுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ஒரஞ்சு, ச்ண்்ம, மஞ்ெள.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
கிழக்கு, சதன்கிழக்கு, ்டக்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
செவ்ாய், ச்ளளி, வியாழன்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
ச்ளளி, செவ்ாய் கிழ்மகைளில் 

அம்மன்க்கு வி்ளக்கு யபாட்டு சி்பபு 
நி்ற பூ்்தது மி்ளகு கைலந்த உணவு 

்்தது ய்ண்டுத்ல சொல்லி 
்ர நீஙகைள நி்ைதத கைாரியம் 

வி்ரவில் பலிதமாகும்.

வித்தியாசமான யயாசனனகனை சசயல்படுத்தும் 

தம்ச ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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விழா நாட்்களில் ்காப்புக ்கட்்டப்பட்டு விட்்டது, 
ப்காடி்யற்றேப்பட்டு விட்்டது எனறே சுய ்கட்டுப் 
பாட்டின கீழ ஊர மக்கள் விழா முடியும் வளர 
பவளியூர பசல்வதில்ளல.

இந்த நாட்்களில் பவளியாட்்கைால் ்நாய் 
பரவும் அபாயமும் ்தடுக்கப்படுகினறேது. இள்தக 
்கருததில் ப்காண்்ட ஆலயததில் ப்காடி ஏற்று 
வ்தற்கு முனபு ‘’்கல்பம்’’, அனு்கல்பம் என இரு 
வள்கச் ச்டஙகு்களைச் பசய்வார்கள். ப்காடி ஏற்று 
வ்தற்கு முனபா்க ்்தவள்த்களை ஆவா்கணம் 
பசய்வது ்கல்பம் எனப்படுகினறேது. ப்காடி ஏற்றிய 
பினபு ்்தவள்த்களை ஆவா்கணம் பசய்வது 
அனு்கல்பம் என அளழக்கப்படுகினறேது. இந்த 
ச்டஙகு்கள் மூலமா்க ்்காயில் ப்காடி மரங்கள் சகதி 
மிக்களவ்கைா்க மாற்றேப்படுகினறேன.

ப்காடி மரததில் ப்காடி ஏற்றுவது இளறேவனின 
பள்டப்புத ப்தாழிளலக குறிப்ப்தா்கச் பசால்லப்படு 
கினறேது. ஆனமாளவ பாசக்கயிறு சுற்றியுள்ைள்தக 
்காட்டும் வள்கயில் ப்காடி மரததில் ்கயிறு சுற்றேப் 
பட்டிருககும். பலௌகீ்க வாழகள்கயில் சிககித 
்தவிககும் நாம் எல்்லாரு்ம பாசததுககுக ்கட்டுப் 
பட்்டவர்கைா்க இருககின்றோம். ்தரப்ளபக ்கயிறு 
எனறே பாசத்தால், ப்காடித துணி எனும் உயிர ்கட்்டப் 
பட்டுள்ைது. அந்த உயிர இளறேவன திருவடிளயத 
்தஞசமள்டய ்வணடுமானால் நம் 
மனமும் ஒருமு்கமா்க நிளல 

நிறுத்தப்ப்ட ்வணடும். இள்த உணரத்த்வ ப்காடி 
மரம் ்நரா்க நிமிரநது நிற்ப்தா்கக ்கரு்தப்படுகிறேது. 

மற்பறோரு வி்தமா்கச் பசால்வப்தனறோல் அசுர 
சகதி்களை அ்கற்றே, சிவக்கணங்களை ் ்காயிலுககுள் 
அளழக்க, ஆலயதள்தயும், பக்தர்களையும் பாது 
்காக்கவும் ஒவ்பவாரு ஆலயததிலும் ப்காடி்யற்றேம் 
ந்டத்தப்படுகினறேது. இ்தன ்காரணமா்கத்தான, ப்காடி 
மர உச்சியில் அந்தந்த ஆலய இளறேவனின வா்கனம் 
ஒரு அள்டயாை சினனமா்க அளமக்கப்படுகிறேது. 
உ்தாரணமா்க சிவாலயததில் நநதி, பபருமாள் 
்்காயிலில் ்கரு்டன, அம்மன ்்காயிலில் சிங்கம், 
முரு்கன ஆலயததில் மயில் ஆகியவற்ளறேச் பசால் 
லலாம். இந்த உருவங்களைத்தான அந்தந்த ஆலயக 
ப்காடி்களில் வளரநது ஏற்றுவார்கள். கீழ நிளலயில் 
உள்ை ஆதமாளவ இளறேவன உயரநிளலககு 
உயரததுகிறோன எனபள்த இது உணரததுகிறேது.

இங்ஙனம், பலவி்தங்களிலும் சிறேப்புள்டய 
ப்காடி மரததுககு, மூல லிங்கததுககு பசய்யப் 
படுகினறே அபி்ஷ்கம், ஆரா்தளன, ளந்வததியம் 
ஆகிய அளனததும் பசய்ய ்வணடும் எனபது 
விதியாகும். அந்த அைவிற்கு ப்காடி மரம் 
மூலவருககு நி்கரான்தாகும். இனனும் குறிப் 
பிட்டுச் பசால்ல ்வணடுபமனறோல், 
ப்காடிமரம் அருகில் நினறு நாம் பசய்யும் 
எல்லா பிராரத்தளன்களும் மூலவரி்டம் 
எதிபராலிககும் எனபது நம்பிகள்க 
யாகும்.

எஸ்.மதுசூதைன்.

திருவிழா நாட்களில் ஊர் முழுவதும் 
அந்� ஊரின் த�யவத்தின் 

கட்டுப்பாட்டுககுள் வந்து விட்்டது 
என்பர� உணர்த்�்வ, ஊர்க்காயிலில் 

தகாடி்யறறம் தசயயப்படுகின்றது. 
இப்தபாழுத�ல்லாம் ஊர்க்காயிலில் 
தகாடி்யறறம் தசயயப்பட்டு விட்்டது 

என்ப�றகு அர்டயாேமைாக ஊர் மைககள் 
அரனவரும் �ஙகள் ரககளில் மைஞசள் 
கயிறு கட்டிக தகாள்கின்றார்கள். ஆலய 

தகாடி்யறறமைானது மைககள் மைனநிரலயில் 
மைாறறத்ர� ஏறபடுத்துகின்றது.
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இலஙகுவது ்தமிழநாட்டின இராமநா்த 
புரம் மாவட்்டததின உத்தர ்்காச 

மஙள்கயில் அளமநதி 
ருககும் ஸ்ரீ மங்க்ைஸ 

வரர ஆலயததின 
்தல விருட்ச 

ம ா ன 
இலநள்த 

ம ர ம் 

்தான. இ்தற்்கடுத்தப்படியா்க முககியததுவம் பபற் 
றுள்ை ்தல விருட்சங்களைப் பற்றி சற்்றே ப்தரிநது 
ப்காள்்வாம்!

து்ளசி: துைசி விஷணுவின அம்சமாகும். 
வீடு்களில் முற்றேததில் துைசி மா்டம் அளமக்கப் 
படுகினறேது. துைசிககுப் பல மருததுவ குணங்கள் 
உணடு. இதிலிருநது பவளிப்படும் ப்தய்வீ்க 
அதிரவு்கள் பல ்நாய்்களை குணப்படுததுகினறேது.

ெந்தைமரம்: சந்தனமரமும் விஷணுவின அம்ச 
மா்க்வ உள்ைது. சந்தனம் சுப்காரியங்களிலும், 
பூளெ்களிலும் பயனபடுத்தப்படுகினறேது. சந்தன 
மரம் பைளியிடும் ப்தய்வீ்க அதிரவு்கள் மன அளம 
திளயயும். சாதவீ்க குணதள்தயும் ப்காடுககினறேது. 

அததிமரம்: அததிமரம் ்தத்தாத்ரயரின 
அம்ச மாகும். விஷணுவும் இதில் குடியிருப்ப்தா்க 
ஐதீ்கம். இம்மரததின ்காந்த அளல்கள் அல்லது 
அதிரவு்கள் மனச் சாநதிளயக ப்காடுக்கககூடிய 
சாதவீ்க குணமுள்டய்தாகும். இம்மரததின அடியில் 
அமரநது தியானம் பசய்்தால், தியானம் எளி்தா்கக 
ள்ககூடும். 

மாமரம்: ம்காலட்சுமியின அம்சமா்க விைங 
குவ்்த மாமரம். இம்மரததிலிருநது பவளிப்படும் 
அதிரவு்கள் சாதவீ்க குணமுள்டயளவ. அ்த 
னா்ல்ய, எல்லா பூளெ்களிலும், வீட்டு சுப 
்காரியங்களிலும் மாவிளல்கள் பயனபடுத்தப்படு 
கினறேன.

அரெமரம்: அரசமரம் பிரம்மாவின அம்சாமா 
கும். ஸ்ரீ கிருஷணர மரங்களில் நான அரசமரம் 
எனதப்தரிவிததுள்ைார. இந்த மரம் சாதவீ்க அதிரவு 
்களை பவளிப்படுததுகிறேது. இம்மரததின கீழ தீபம் 

இ ந்து ஆலயஙகள் ஒவதவான்றிலும், 
அஙகு அருள்பாலிககின்ற பிர�ான 

த�யவத்து்டன் த�ா்டர்புர்டய �ல 
விருட்சஙகள் அரமையப் தபறறிருககும். 
இந்� �ல விருட்சஙகள் வரலாறறுச் 

சிறப்புமிகக�ாகவும், பக�ர்களுககு �ல 
த�யவத்து்டன் இரணந்து வி்ே்ட அருரே 

வழஙகுவ�ாகவும் இருககும். உலகின் 
பல்்வறு பகுதிகளிலும் அரமைந்திருககும் 
ஆலயத் �ல விருட்சஙகளிதலல்லாம் 

மு�ன்ரமையான�ாகவும் 
த�ான்ரமையான�ாகவும்...   
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ஏற்றி வந்தால் புததிர ்்தாஷம் நீஙகிடும். 

ஆலமரம்: ஆலமரம் சிவனின அம்சமாகும், 
இம்மரததிலிருநது பவளிப்படும் அதிரவு்கள் 
சாதவீ்க குணமுள்டயளவ. இ்தன கீழ அமரநது 
தியானம் பசய்்தால், தியானம் எளிதில் ள்ககூடும் 
ஆலமரததின விழுது்கள் ஆணளமக குளறேளவ 
நீககும் ்தனளமயுள்டயது.

மருதாணி மரம்: மரு்தாணி மரமானது 
லட்சுமி ் ்தவியின அம்சமாகும். இம்மரததினினறும் 

பவளியாகிடும் அதிரவு்கள் சாதவீ்க குணமுள்டய 
்தாகும். தூஙகும்்பாது இம்மரததின பழங்களை ்தளல 
யளணககு அடியில் ளவததுத தூஙகினால் ப்கட்்ட 
்கனவு்கள் வராது.

ருதராட்ெ மரம்: ருதராட்ச மரம் சிவனின 
அம்சமாகும். இம்மரததிலிருநது பவளிப்படுகினறே 
அதிரவு்கள் சாதவீ்க குணமுள்டயளவ. ருதராட்சக 
ப்காட்ள்டளய உ்டலில் அணிநது ப்காண்டால் 
இரத்தம் சுத்தமாகும், இரத்த அழுத்தம், சீராகும், 
்்காபம் குளறேயும், மனதில் சாந்தம் உண்டாகும்.

ெர்பபகைந்தி: சரப்ப்கநதி மரத்தரு்்க பாம்பு்கள் 
பசல்லமாட்்டா. இம்மரததின குச்சி்களை உ்டலில் 
்கட்டிகப்காண்டால் பாம்பு்கள் தீண்டாது.

ச�ல்லிமரம்: பநல்லிமரம் விஷணுவின 
அம்சமாகும். இம்மரததின அதிரவு்கள் சாதவீ்க 
குணமுள்டய்தாகும். இம்மரததின கீ்ழ ்தம்பதி 
்களை அமரளவதது அனன்தானம் பசய்்தால், 
அனன்தானம் பசய்பவருள்டய ச்கல பாவங்களும் 
நீஙகும்.

வில்்மரம்: வில்வமரம் சிவனின அம்சமா 
கும். இம்மரததின இளல்கைால் சிவளன பூஜித்தால் 
ச்கல பாவங்களும் நீஙகிவிடும்.

ய்பபமரம்: ்வப்பமரம் சகதியின அம்சமா 
கும். ்வப்பமரததிலிருநது பவளிப்படுத்தப்படும் 
அதிரவு்கள் சாதவீ்க குணமுள்டயளவ. இம்மரத 
ள்தச் சுற்றி மங்கை ஆள்ட்கள் ்கட்டி, மஞசள் 
குஙகுமம் பூசி, மாளல சூடி, மரதள்த வலம் வநது 
வணஙகினால் சகதியின அருள் கிள்டததிடும்.

�்நீதம்

நந்தி பகெொனின் பேவிே தேொற்்றங்கள!
புரொணை ெரேொறுகளுகதகற்ப, பெவதெறு ஆேயங்களில் 
பெவதெறுவிேமொன தேொற்்றங்களில் நந்தி பகெொன் கொடசி 
ேருகின்்றொர். * கஞ்்சனூரில் நந்தியின் முகம் பககெொடடில் 
திரும்பிய நி்ேயில் கொடசியளிககி்றது. * தபொரூர் ேேத்தில் 
ேொ்டை உ்டைந்ே நி்ேயில் இருககும் நந்தியம்பபருமொ்ளை 
ேரிசிககேொம். * பகொருக்க பிரம்மபுரீஸெரர் தகொவிலில் 
இரணடு நந்திகள இருககின்்றன. * திருமொல்பூரில் நின்்ற 
தகொேத்தில் நந்தி பெொன், பகேர்களுககு அருளபுரிந்து 

ெருகி்றொர். * திற்பரப்பில் நந்திதேெர், உருண்டையொன கல் 
ெடிவில் கொடசி ேருகி்றொர். * அம்பர் மொகொணைத்தில் நந்தி பகெொன் 

மனிே ெடிவில் எழுந்ேருளி இருககி்றொர்.
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இதைால், பாபா படுதது உ்றஙகு்தற்கைாகை 
ஒரு ஐந்தடி நீ்ளமும் ஒரு அடி அகைலமும் சகைாண்ட 
பல்கை ஒன்றி்ை சகைாண்டு ் ந்து அ்ர்கைள பாபா 
விடம் சகைாடுததார்கைள. யமலும் பாபா இ�யமல் 

அந் த 
பல்கையில் தான் 

படுதது உ்றஙகை ய்ண் 
டும் என்று ய்ண்டிக் 

சகைாண்டார்கைள. 

பாபாவும் பக்தர்கைளின் 
ய்ண்டுயகைா்்ள மகிழசசி 
யுடன் ஏற்றுக் சகைாண் 

டார். பக்தர்கைள ் ழங 
கிய அந்த மரப 
பல்கை்ய மசூதி 
யின் கூ்ரயிலி 
ருந்து மூன்்றடி தாழ 

்ாகைவும் த்ரயிலி 
ருந்து ஏழு அடி 

உ ய ர த தி லு ம் 
அந் த ர த தி ல் 
இ ரு க் கு ம ா று 
செய்து அதில் 

படுததுக் சகைாள 
்ார். 

பாபாவிற்கு உ்றஙகு 
்தற்கைாகை ்ழஙகைபபட்ட 
பல்கையில் பாபா அந்த 
ரததில் தூஙகு்்த 
கைண்ட பக்தர்கைள அத்ை 
அ தி ெ ய த து ட னு ம் 

ஆசெரியதயதாடும் பார்ததார்கைள. பாபா அந்தரத 
தில் தூஙகும் செய்தி அந்த சுற்று ் ட்டாரசமஙகும் 
பரவி மக்கைள கூட்டம் கூட்டமாகை ்ந்து பார்தது 
சென்்றார்கைள. இதற்கு பின்ைர் பாபாவின் சபரு 
்மயும் அ்ர் செய்த சிததுக்கைளின் மகி்மயும் எங 
சகைஙகும் பரவி அ்ருக்கு உண்்மயாை புகைழ ஏற் 
பட்டது.                                           - A.A.ராமன்

சீ                ரடி சாயபாபா எப்்பாதும் படுத்து 
தூஙகுவ�றகு ஒரு சணல் துணி 

ரய்ய பயன்படுத்தி வந்�ார். அ�ரன 
�ரரயில் விரித்து உட்காருவ�றகும், 

குளிரும் ்பாது ்பார்ரவயாக ்பார்த்திக 
தகாள்வ�றகும் பயன்படுத்தினார். இர� 

கண்ட பக�ர்கள் பாபா இப்படி ஒ்ர 
துணிரய பயன்படுத்துகின்றா்ர என்று 

வருந்தினார்கள். 
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
ராசிநா்தன ஆட்சியும் கீரததிநா்தன உச்சம் பபற்று 
இருப்பதும் சு்காதிபதி சூரியன பலம் பபற்று இருப் 
பதும் ்தனஸ்தானதள்த குரு வககிர்கதியில் பாரளவ 
இடுவதும் பசயல்்களின உணளமயும், ்நரளமயும் 
ப்காணடு விைஙகுவீர்கள்.

்தரம் ்தாழநது பசயல்படுபவர்களின ப்தா்டரபு 
்களை துணடிதது ப்காள்வீர்கள். அரசியலிலும் ஆன 
மீ்கததிலும் நாட்்டம் ப்காள்வீர்கள். நியாயமான 

நல்ல ்காரியங்களை ஈடுபாடு்களு்டன பசய்வீர்கள். 
வீடு ்கட்டும் ் யா்கம் சிலருககு பசாந்த முயற்சியால் 
ந்டககும்  ்களலதுளறேயினர வாழவில் ஏற்றேம் 
உண்டாகும். மாமியார மரும்களுககுள் இருந்த 
சச்சரவு்கள் நீஙகி ஒற்றுளமயு்டன இருப்பீர்கள். 

பபண்களின வாழகள்கயில் முன்னற்றேம் 
உண்டாகும். மருததுவ துளறேயினருககு வருமானம் 
பபருகும். இழந்த பசல்வாககு்களை மீணடும் 
பபறுவீர்கள். விவசாயததில் நல்ல விளைச்சலும் 
நல்ல லாபமும் கிள்டககும். பால்வைம் பபருகி 
நனளம பபறுவீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

31.07.2020 பவள்ளி ்காளல 08.54 மு்தல் 
02.08.2020 ஞாயிறு ப்கல் 02.10 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

கார்த்திலக 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

அரசாங்க ்காரியங்கள் எளிளமயா்க முடியும். 
பல நாட்்கள் அளலச்சல் முடிவுககு வரும். 

திட்்டமிட்்ட பசயல்பாடு்கள் ்தாம்தமானாலும் 
நல்ல பலன்களை ்தரும். வரவும் பசலவும் சமமா்க 
இருககும்.

ளராகிணி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

சிறு வி்டயமா்க இருந்தாலும் அதில் ்கவனம் 
பசலுததி நற்பலன பபறுவீர்கள். பபண்களின 
திருமண வாய்ப்பு்கள் அளமய பபறுவீர்கள். ்தள்ட 
பட்்ட ்காரியங்கள் ள்ககூடும். பசாந்த ப்தாழிலில் 
முன்னற்றேம் ்காணபீர்கள்.

மிருகசீரிடம் 1, 2 ஆம் பா�ஙகள்:

ச்்கா்தரர்களின வழியில் நனளமயும், 
ஆ்தாயமும் அள்டவீர்கள். மூத்த ச்்கா 
்தரர்களின உ்தவி கிள்டக்க பபறுவீர்கள். 
அரசாங்க பணியில் பாராட்டு பபறுவீர்கள். 
பபாது வி்டயங்களில் ஆரவமு்டன பசயல் 
படுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள:

ச்ண்்ம, பச்ெ, ஒரஞ்சு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள:

சதற்கு, சதன்கிழக்கு, ்டயமற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள:

ச்ளளி, புதன், ஞாயிறு.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
ம்ல யமல் இருக்கும் 

யகைாவிலுக்கு சென்று ்ழிபட்டு்ர 
�ல்ல பலன்கைள கி்டக்கும். சி்ன் 
ஆலயம் சென்று ச�ய் தீபமிட்டு 

மூன்று மு்்ற ்லம் ்ந்து 
ய்ண்டுத்ல சொல்லி்ர 

எல்லாம் சி்றபபாகை 
அ்மயும்.

்பாதுகாப்பாக எந்த காரியத்ன்தயும் சசயல்படுத்தும் 

ரி்சப ரொசி ெொ்சகர்கதளை!

[_iy khj uhrp gyd;fs;
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்காந்தத துளைககு உள்்ை ஈரக்கப்பட்டு ந்கரும் 
பரபவளி அனுமான இளணப்பு எனறு பசால் 
லலாம். இ்தனபடி பால்பவளியில் குழாய் ்பால் 
ஒரு சுரங்க வழி அளமதது ்நரா்க ்கால்நர 
விரயமினறி ஏ்்தாபவாரு திககில் விளரவா்கப் 
்பாய் ் சரலாம். நாம் இப்்பாள்தககு ்டமரு ் பால் 
்கற்பளன பசய்து்தான பாரக்க இயலும். இந்த நூல் 
பவளியினுள் பசல்லும் எதுவு்ம உரியப்பட்டு 
மறுமுளனககு ்பாய்ச்்சரும். 

இததுளை மூடிக ப்காண்டால் எனனவாகும்? 
வழிகிள்டக்காமல் இனபனாரு முளனயில் ஊரதி 
்தஙகிவிடும். அப்படித்தான ்பா்கர பசல்லும் 
வா்னார ஊரதி ்தஙகிவிடும். அப்படித்தான ் பா்கர 
பசால்லும் வா்னார ஊரதி ்கருஙகுள்க பகுதியில் 
்தஙகிவிட்்ட்்தா? இ்தனபடி பாரத்தால் சீன- 
திபபத எல்ளலயில் பால்பவளியின இனபனாரு 
இ்டததிற்குப் ்பா்க ஏ்்தா வழி இருநதுள்ைது 
எனபது திணணம். அது பா்தாை உல்கான 

்வறறுககிரகவாசிகள் முப்பரிமைா 
ணத்திறகும் ்மைலான உயர் 

பரிமைாணத்தில் பிர்வசிகக முடியுமைானால், 
அவர்கள் நம்ரமைவி்ட உயர்நிரலயில் 
உள்ேனர். ஐன்ஸ்டீன் தசான்ன Worm 
hold concept என்ற அறிவியல்�த்துவம் 
ஒரு சூரிய குடும்பத்திலிருந்து இன்தனாரு 

குடும்பத்திறகு தசன்றர்டயும் சூத்திரம். 
இந்� இன்்டர் ஸ்த்டல்லார் பிரயாணம்.



அபமரிக்கா்வா, 
அல்லது அண்டததின ்வறு 
கிர்கததிற்்்கா ்பாயிருக்க 
சாததியங்கள் ப்தரிகிறேது.

இந்த வழித 
்த ்ட ம் 

எப்்பாது்ம திறேநது 
இருககுமா? இல்ளல மின்காந்த 

அழுத்தத்தால் அவ்வப்்பாது திறேநது மூடி விடும். 
்யா்கசகதி மூலம் ்க்டந்த / எதிர ்காலததிற்குள் 
பயணிககிறோர்க்ை எப்படி? நம் உணணாககுப் 
பகுதியில் ஒரு துளை உணடு. அஙகு வாசிக்கால்்கள் 
சங்கமிககும் சுழுமுளனப் பகுதியிலுள்ை 
(பிரம்மமநதிரம்) துளை எப்்பாது திறேநது 
மூடு்மா, அப்்பாது நம் வாசியாவது ச்கஸரார 
்கபாலபீ்டததின பரபவளிககுள் நுளழநதிடும். 
எல்லா ்காட்சியும் ்காணலாம். ம்னா்வ்கததில் 
சூட்சுமமா்கப் பயணிக்கலாம். அ்்த்தான இந்த 
அறிவியல் ்்காட்பாட்டிலும் உள்ைது எனபது நான 
புரிநது ப்காண்ட பசய்தி.

இ்தனபடி பாரத்தால் பூ்்காை மின்காந்த 
விளசயின ளமயமான சி்தம்பரததிலிருநது அண்ட 
சராசரததினுள்்ை எஙகு்ம பயணததிருக்க முடியும் 
அல்லவா? நம்மருகி்ல்ய ப்காள்ை ஞானம் ்தான 
வரவில்ளல. சித்தர்கள் எல்்லாரு்ம பூமியில் 
குறிப்பிட்்ட பாள்கயிலுள்ை சிவத்தலங்களை்ய 
நாடியது எ்தற்கு? ்காலப்பபருபவளியில் விளர 
வா்கப் பயணிக்க எளியப்தாரு யுகதிளயப் பபற்றி 
ருந்தனர எனத ப்தரிகிறேது. சிவ பிரபஞசம் ஆழந்த 
மரமங்கள் நிளறேந்தது.

- எஸ். ெந்திரயெகைர்
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ஒவபெொரு வீடடிலும் துளைசிச்ப்சடி அெசியம் இருகக 
தெணடும். கிருஷணை துளைசியொக (சிறிய கருப்பொக இருககும்) 

இரட்டைச் ப்சடியொகத்ேொன் ெளைர்கக தெணடும். துளைசிச் 
ப்சடி்ய வீடடின் முன்பு்றத்திதேொ முற்்றத்திதேொேொன் ெளைர்கக 

தெணடும். வீடடின் பின்பு்றம் ்ெப்பது ேெறு.

தினமும் ப்சடிககு நீ்ர அப்படிதய ஊற்்றொமல் 
இ்்றநொமம் பெபித்து... பின்னர் நீ்ரச் ப்சடியின்தமல் 

தே்ெயொன அளைவு பேளிகக தெணடும். அடியில் 
அளைதெொடு ஊற்்ற தெணடும். துளைசி ப்சடிகளிலிருந்து அதிக 

அளைவு ஒகசிென் பெளிெருெேொல் வீடுகளில் ெளைர்ப்பது 
ஆதரொககியத்திற்கு மிகவும் உகந்ேேொகும்.

துளைசி ்சகுனம் ஓப்பற்்ற ்சகுனம், பெளிதய ப்சல்லும்தபொது 
துளைசி்ய ெணைங்கிவிடடுச் ப்சன்்றொல், தெறு எந்ேச் ்சகுனமும் 

ஓன்றும் ப்சய்யொது.

அற்புேப் பேனளிககும் 
துளைசி ெழிபொடு!
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
குரு, சனி பாரளவ பபறுவதும் ராசிநா்தன ஆட்சி 
பபற்று இருப்பதும் நீங்கள் எள்த தீரமானம் பசய் 
கினறீர்க்ைாா  அள்த பசயல்படுததுவீர்கள். ்களல 
துளறேயினருககு நல்ல எதிர்கால வாய்ப்பு்கள் 
அளமயும் பபாது நி்கழச்சி்களிலும், பல அரஙகு 
்களிலும் ்கலநது ப்காள்வீர்கள். 

்தனஸ்தானததில் சூரியன அமரநது உங்களின 
முயற்சி்களுககு குருபலன பபற்றுத ்தருவார. எழுத 
்தாற்றேலும், ்பச்சாற்றேலும் பபற்று தி்கழவீர்கள். ஒரு 
வி்டயதள்த பசயல்படுததி ்காட்டுவ்தற்கு முனபு 

அ்தற்்கான அளனதது பணி்களையும் பசய்து விட்டு 
ப்தா்டரவீர்கள். முயற்சி்களுககு நல்ல பலன கிள்டக 
கும் பபண்களுககு ்வளல வாய்ப்பு்கள் அளம 
யும். திருமண ்தள்ட நீஙகும். குடும்பததில் இருநது 
வந்த குழப்பம் முடிவுககு வரும். பநடிய பய 
ணதள்த ப்தா்டரநது பசயல்படுததுவீர்கள். 

ஒனளலன வரத்த்கம் நல்ல ஆ்தாயதள்த பபற்று 
்தரும். சம்யாசி்தமான உங்களின பசயல்பாடு 
்கள் பவற்றிளய பபற்று ்தரும். பவளிநாட்டு 
ப்தா்டரபு்கள் மூலம் ்க்டல் வணி்கதள்த விரிவு 
படுத்த வாய்ப்பா்க அளமயும். அரசியலும், அர 
சாங்க பணியிலும் நல்ல முன்னற்றேம் பபறுவீர 
்கள். ்கணககியலில் சாதிதது ்காட்டுவீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

02.08.2020 ஞாயிறு ப்கல் 02.11 மு்தல் 
04.08.2020 பசவ்வாய் இரவு 09.50 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

மிருகசீரிடம் 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

விளையாட்டு துளறேயில் அதி்க ஆரவம் ப்காள் 
வீர்கள். பாதியில் நினறே ்காரியம் பசயல்ப்ட துவங 
கும். மி்தமான  ்காரியங்களில் உங்களுககு பவற்றி 
ளயப் பபற்று ்தரும். பணிபுரியுமி்டததில் உங்களின 
பசல்வாககு உயரும்.

திருவாதிலர 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்: 

பல ் சா்தளன்களையும் ்தாஙகி ப்காணடு பசயல் 
பட்டு வநதீர்கள். அதிலிருநது விடுபட்டு நன 
ளமளய பபறுவீர்கள். மு்தலீடு இல்லா்த ்கமி 
சன ப்தாழில் வாககு வனளமயால் நற்பலன 
்களை பபறுவீர்கள். பவளிநாட்டு பசய்தி 
நனளமளயத ்தரும்.

புெர்பூசம் 1, 2, 3 ஆம் பா�ஙகள்:

விளையாட்்டா்க பசய்்த ்காரியம் உங 
்களின வாழகள்க சீராககும் முன்னற்றே 
பாள்த யில் உங்களின பயணம் சிறேப்பா்க 
அளமயும். அவசரததில் பசய்்த வி்டயம் கூ்ட 
உங்களின வாழவில் ்மனளமளய ்தரும். 

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
பச்ெ, மஞ்ெள, நீலம்.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
யமற்கு, ்டயமற்கு, கிழக்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
புதன், வியாழன், ஞாயிறு.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
செவ்ாய் கிழ்மகைளில் 
சுபரமணிய்ர ்ணஙகி 

இலுபசபண்சணய் தீபமிட்டு 
து்்ர ொதம் ்்தது ்ணஙகி 
்ர உஙகைளின் ெகைல கைாரியமும் 

ச்ற்றி்ய சபற்று 
தரும்.

்தன் ்பலத்்தால என்தயும் சாதித்து காட்டும் 

மிதுன ரொசி ெொ்சகர்கதளை!

[_iy khj uhrp gyd;fs;



்பசும் மீளன அதிசயமா்கப் பாரத 
துக ப்காண்்ட நார்தரும் ‘’ஏ்்தா பசௌக 
கியமா்க இருககி்றேன, நீ நலமா?’’ 
எனத திருப்பி மீனி்டம் ்்கட்்டார 
நார்தர. ்பசும் மீனும் சலிப்பு்டன, 
‘’நானும் ஏ்்தா நலமா்க உள்்ைன 

நார்த்ர’’ எனறேது.

அ்தற்கு நார்தர, ஏன இப்படி சலிப்பு்டன 
இருககிறோய், உனககு எனன 

்வணடு 

பமனச் பசால் வரவளழததுத ்தருகி்றேன எனறோர 
நார்தர. என நலததில் குளறே ஒனறுமில்ளல, ஆனால் 
என ்தா்கதள்தத ்தணிததுக ப்காள்ை ்தணணீர ்தான 
கிள்டப்பதில்ளல, எனறேது ்பசும் மீன. இள்தக 
்்கட்்டதும் நார்தருககுக ்்காபம் வநது விட்்டது. 
‘’எனன மீ்ன ்தணணீரில் இருநது ப்காண்்ட ்தா்கம் 
எனகிறோ்ய, எனனி்ட்ம விளையாட்்டா?’’ எனறோர. 
்பசும் வணணமீன சிரிததுக ப்காண்்ட, ‘’நீர மட் 
டும் எனனவாம், ் பரானந்தம் ்தரும் நாராயண மநதி 
ரதள்த உம்முள் ளவததுக ப்காண்்ட, ஏ்்தா 
நலமா்க இருககி்றேன எனறு கூறுகிறீ்ர இது 
நியாயமா?’’ எனறேது. நார்தர வியப்பு்டன மீளன 
உற்றுப் பாரத்த்பாது, மீன உருவம் மளறேநது, 
அங்்க திருமால் ்காட்சி ப்காடுத்தார.

‘’நார்தா! என பபயளரச் பசால்லி நீ பசய்யும் 
்காரியங்கள் எல்லாம் நனளமயில் ்தா்ன முடி 
கிறேது. உன உள் ்நாக்கம் உயரநது ்தா்ன இருக 
கிறேது. ்கல்கம் எனபது பாரப்பது அவரவர மன 

நிளலளயப் பபாறுத்தது. அள்த எணணி நீ வருந்த 
்வணடிய அவசியமில்ளல’’ எனறு கூறி நார்தளர 
ஆசீரவதிதது மளறேந்தார திருமால். நாமும் நாளும் 
பசால்்வாம் ‘’நாராயண மநதிரம்’’ அ்தனால் 
பபற்றிடு்வாம் எல்லா வைமும்.

S. ஆகைா்ஷ

ஒருமுரற நார�ர் கவரலயுறறிருப்பர�க 
கண்ட, மைகாலட்சுமி, அவரர ரிஷி 

்கசம் தசன்று புனி� கஙரகயில் நீராடி 
சிவ�ரிசனம் தசயது வர உன் கவரல 

தயல்லாம் தசன்ற இ்டம் த�ரியாது ்பாய 
விடும் என ஆ்லாசரன வழஙகினார். 
அவவணண்மை, நார�ரும் ரிஷி்கசம் 

வந்�ர்டந்�ார். கஙரகயில் நீரா்டவிருந்� 
்பாது, நார�ரரப் பார்த்து பல வணணம் 

தகாண்ட விசித்திர மீன் ஒன்று நீரில் நீந்திக 
தகாண்்ட, ‘’என்ன நார�்ர தசௌககியமைா?’’ 

என்றது.
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இது ஒருபுறேமிருக்க மநதிரவாதி்களின மநதிர சகதி 
யில் ்ோமம், யா்கம், மநதிர உச்சா்டனம் பசய்து 
்காளி ்பானறே சகதி பள்டத்த ப்தய்வங்களை 
்தனககு துளண நிறுததிக ப்காணடு பெய்்காளி 
எனறு அவளை ்தனககுள் ஆவாேனம் பசய்து கூப் 
பிட்டு ்தான விரும்பும் உருவததில் அவர்கைால் 
மனி்த உருவிலிருநது மாறி, ஆபததுக ்காலங்களில் 
்தங்களை ்தப்புவிததுக ப்காள்வார்கள்.

பலபமய்்டர எனறே விஞஞானி கூறுவது இந்த 
உல்கம் ஆரம்பததில் ஒ்ர அணுவா்க இருநது அ்தன 
பின்ப இந்த ஓர அணு எனபது பிைவுபட்டு, பிைவு 
பட்டு ் ்காடி, ் ்காடி அணுக்கைா்க சிள்தவுற்று ்கணக 
கினறி பபருகி, நீை அ்கலமா்க மாறி, பினபு ப்கத 

எனறே அச்சகதியிலிருநது இ்தர நானகுப் 
பஞசபூ்தங்கள் அதிலிருநது ்்தானறின 
எனகிறோர.

இப்படித்தான உயிர்களின பரிணா 
மச் சுழற்சியில் ஏ்தாவது ஒரு நிளலயில் 
மனி்தன ்தன பளழய உருவதள்த 
எடுததுக ப்காள்ை, விளனப் பதிவு்கள் 
இல்லா்த மனி்தனுககு சரவ அதி்காரம் 
்தரப்பட்டிருககிறேது. இறேந்த பினபும் 
்காரண உ்டளலத துறேந்த மனி்தர்கள், இப் 
படி ்தன இறேப்புககு முநள்தய பளழய 
உ்டலில் ்்தானறி பூமிககு வருவர.

இலஙள்கயின நீரின மீது ராம 
்காரியமா்க பறேநதுபசனறே ஆஞச 
்நயளர ஒரு அரககி அவர வழியில் 

நினறு பூ்தா்கர மான உருவதது்டன “நீ என வாய்க 
குள் பசன்றே ஆ்க ்வணடும் எனககு பசிககிறேது 
எனறு கூறி ஆஞச்நயளர ்தனககு உணவா்கககிக 
ப்காள்ை துடித்தாள்.

ஆஞச்நயரும் சரி எனறு இவளு்டன ்பாரா்ட 
இது ்தகுந்த ்தருணம் அல்ல எனறு உணரநது 
ப்காணடு சட்ப்டனறு ்தனது விஸவரூப உ்டளல 
குறுககி ஒரு சிறு வடிவமா்கச் பசய்து அவள் வாய்க 
குள் புகுநது, பறேநது பசனறு அவளின ்காதின வழி 
யா்க பவளி்ய வநது விட்்டார.

சில ர்கசிய பசயல் முளறே்கள் ப்தரிந்த சித்தர்கள் 
்தங்கள் உயிளர எடுதது, பிறேரின 
மரணமுற்றே உ்டலுககுள் புகுததி 

இச்சா�ாரி நாகம் என்ற ஒரு பிரிவு 
நாகத்தில் உணடு. அ�ாவது ஆயிரம் 

ஆணடுகள் வரர வாழும். ஒரு மிருக இன 
பாம்பினத்திறகு, �ான் நிரனத்� உருரவ 

எடுககும் அபூர்வத் �ன்ரமை வந்து விடு 
கின்றது. பாம்பாக மைணணில் ஊறும் இந்� 

இச்சா�ாரி நாகம் �ான் நிரனத்�ால் மைனி�ப் 
தபணணுககுரிய வடிரவப் தபறறு ஒரு 
தபண உருவத்ர� எடுத்துக தகாள்வது 

கூ்ட ஆச்சரியமில்ரல. தபண உருவமைாக 
இச்சாதிரிப் தபண மைனி�ரனப் ்பான்று ்பசு 

வது மைறறுதமைாரு அதிசய மைாறற்மை!



நல்லள்தச் பசய்வ்தற்கு இப்படிச் பசய்வார்கள். 
பாம்பாட்டிச் சித்தர, திருமூலச் சித்தர, அரசரின 
உ்டலில் புகுநது நாட்டுககு நனளம்கள் பசய்்த 
வரலாறு்கள் உணடு. மனி்தனின கூடுவிட்டு கூடு 
பாய்நது ்வற்றுருவில் ந்டமாடும் அதிசயதள்த 
ந்டததி ளவககினறேது.

ஆளம உருவிலும், வரா்க உருவிலும் சில 
சித்தர்கள் இருககினறேனர. வரா்கச் சித்தளர ்நரில் 

்காணும் பாககியம், ்காலஙகி நா்தச் சித்த 
ருககுக கிள்டத்தது. அப்்பாது 

வரா்கச் சித்தர கூறியது, 
“நான பல ்காலங்கள் பல 
யு்கங்கள் இஙகு வாழகின 
்றேன. நான யார ்கண 
்களுககுப் புலப்பட்்டது 
இல்ளல. ஆனால் புணணி 
யம் பசய்்த்தால் உன ்கண 
்களுககுப்பட்டிககி்றேன, 

எனறு கூறி அவளர ஆசீர 
வா்தம் பசய்்தார. அ்தன 

பிறேகு ்காலஙகிநா்தச் சித்தர அட் 
்டமா சிததி்களை அள்டந்தது. அது 

ஒரு ்தனி வரலாறு.

்தவம் பசய்வ்தற்கு மனி்த உருவம் ஒதது வராது 
எனறு நிளனதது மாமரததின உருவிலும் புலி. சிங்கம் 
்பானறே உருவிலும் சித்தர்கள் ்வற்றுரு ப்காணடு 
்பசாமல் இருநதும், பமௌனத தில் இருநதும் அதி்க 
சகதிளய அள்டகினறோர்கள்.

மனி்த உருவததுககுள் பல் 
்வறு உருவங்கள் அவன 
மரபணுககுள் வாழ 
கினறேன. மனி்தன 
மு ள றே ய ா ்க 

முயனறோல் ்க்டவுளின ்கருளண கிட்டினால் உயரந்த 
சிததுக்களை அவன உருமாறே மற் எடுதது எந்த 

உயிரா்கவும் அவன உருபவடுக்கவும் 
ந்டமா்டவும் மு டி யு ம் . - 

உதயதீபன்

விைக்கு எரியத் த�ாடஙகியவுடன், அந்�த் 
தீபத்துக்குரிய ள�வல� ஆவாஹெமாகி 
விடுவ�ால், எரியும் விைக்குத்திரியின் 

கசலடத்�ட்டுவள�ா, திரிலய நிமிண்டுவள�ா, 
கூடாது. இ�ொல் வீண் சாபஙகளும் 

ள�ாஷஙகளும் ஏறபடுகின்்ெ. பதிைாகத் 
திரிலயப தபரி�ாக்கி ஓளிலயக் கூட்டைாம்.

ளநரம் ஆக ஆக விைக்கின் ஓளி மஙகிக் 
தகாண்ளட வந்�ால், எரிந்து தகாண்டிருக்கும் 

திரியின் அருளக புது திரி ஓன்ல் ஏறறிப 
பின்ெர் பலைய திரிலய எடுத்துவிட ளவண்டும், 

இதுளவ உத்�மமாெ முல்.

எரியும் விளைக்கத் 
தூணடும் மு்்ற!
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அந்த இ்தயக ்்காயிலுககுக கும்பாபி்ச்க 
தினதள்தயும் ்நரதள்தயும் குறித்தார. அ்்த 
்நரம் ்காஞசீபுரததில் ராெ சிம்ம பல்லவனும் 
ள்கலாச நா்தர ஆலயம் எழுப்பி, கும்பாபி்ச்க 
தினதள்தயும் குறித்தார. சிவபபருமான அனறிரவு 
மனனன ்கனவில் ்்தானறி, நாளை நீ பசய்யப் 
்பாகும் கும்பாபி்ச்கததுககு நான வர இயலாது, 
திருநினறேவூரில் எனது பக்தன பூசலார ்கட்டிய 
ஆலய கும்பாபி்ச்கததில் இருப்்பன எனறு கூறி 
மளறேந்தார.

்கண விழித்த மனனன ்தனது பரிவாரங்களு்டன 
இர்வாடு இரவா்கப் புறேப்பட்டு, திருநினறேவூர 
அள்டநது ஆலயதள்த எஙகு ்்தடியும் ்காணாது, 
அஙகு பூசலார ்கட்டிய ்்காயில் பற்றி விசாரிக்க, 
அப்படி எதுவும் இல்ளல என அறிநது, பூசலார 
இருககுமி்டம் பசனறு, அவரி்ட்ம கும்பாபி்ச்கம் 
்காண வந்த்தா்கக கூறினார.

பூசலார புனனள்கயு்டன ்தனது இ்தயதள்தப் 
பாரககுமாறு பசால்ல, ்வள்வியும் ்வ்தமும், 
்்தவாரமும், நா்தஸவர ஒலியும் ஒலிக்க, பூசலாரின 
இ்தயக ்்காயிலில் ஈசளனக ்கணடு ்தரிசித்தான 
மனனன.

இ்தய்ம ஆலயமா்க அளமந்தள்தக ்கண்ட்தால், 
ஈசனுககு இரு்தயாலீஸவரர எனறே பபயரு்டன 
மனனன ஆலயம் எழுப்பினான. ்கரப்பககிர்கததின 

்மல் இரு்தய வடிவததில் வி்தானம் நானகு பிரிவு 
்களு்டன இ்தயக ்கமலமா்கக ்காட்சி ்தரும். 

எல்லா ஆலயங்களிலும் ்கருவளறேயில் ்தனிதது 
இருககும் ஈசன இஙகு மட்டும் பூசலார நாயனா 
ருககுக ்கருவளறேயில் இ்டம் ்தநதுள்ைார.

இ்தய ்நாயாளி்கள் இந்த ஆலயம் வநது 
வழிப்ட, இ்தய சம்பந்தமான ் நாய்்கள் தீரும். இ்தய 
்நாய் வந்தவர்கள் மட்டுமல்ல, இ்தய ்நா்ய வர 
்வண்டாம் எனபவர்களும் இஙகு வநது பலன 
பபறேலாம். இ்தய அறுளவ சிகிச்ளச பசய்யும் 
மருததுவர்களும் இவ்வாலயம் வநது வழிபட்டு 
பசல்கினறேனர.

்ழிததடம்: இநதியாவின ்தமிழநாட்டில், 
பசனளனயிலிருநது 30 கி.மீ. ப்தாளலவில் உள்ைது. 
்பருநது வசதி உணடு. பூவிருந்தவல்லியிலிருநது 
திருநினறேயூர 10 கி.மீ ப்தாளலவில் உள்ைது.

K.து்ரராஜ்.

சுமைார் 1300 ஆணடுகளுககு முன்னர் 
இஙகுப் பூசலார் என்ற சிவ பக�ர் 

வாழ்ந்து. ச�ா சிவநாமைம் தசால்லித் தினமும் 
திருநீரரப் பூசிக தகாள்வ�ால், மைககள் 
அவரர பூசலார் என்று அரழத்�னர். 

இவவூரில் சிவாலயம் அரமைககப் தபாருள் 
உ�வி நாடிப் பலரர அணுகியும், பயன் 

இன்றி மைனம் �ேராது நல்லத�ாரு நாளில் 
நீராடி விட்டு, உ்டலில் திருநீறு பூசி ஒரு 

இலுப்ரப மைரத்�டியில் தியானத்தில் அமைர்ந்து 
�னது இ�யத்தில் ஆலயம் எழுப்பினார்.
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
ராசி நா்தன உச்சம் பபறுவதும், ்தனாதிபதி ராசியில் 
அமரவதும் உங்களின பசயல்்கள் வைம் பபறும். 
்தனிததுவமான வி்டயங்களில் ஆரவமு்டன பசயல் 
படுவீர்கள். ்களலதுளறேயினரின வாழவில் முன்னற் 
றேம் உண்டாகும். ்கஷ்டபட்்ட ்காலங்களுககு விள்ட 
ப்காடுதது ஆக்கபூரவமான வி்டயங்களின ்கவன 
மு்டன  பசயல்படுவீர்கள். அழகு சா்தன கூ்டம் ளவததி 
ருப்பவர்களுககு நல்ல முன்னற்றேம், ் மலும் வைம் 

பபறே சந்தரப்பமும் கிள்டககும். அரசியலும், பபாது 
வாழவிலும் உங்களின பசல்வாககு உயரும். ்தனிதது 
பசயல்பட்டு வந்த உங்களுககு கூட்டு முயற்சி்கள் 
நல்ல பலளன பபற்று ்தரும். எதிரி்களி்டமிருநது 
உங்களுககு விடு்தளல கிள்டககும் பிடிவா்தமா்க 
இருந்தவர்கள் ப்காஞசம் ்தைரநது உங்களுககு 
சா்த்கமா்க இருப்பார்கள் நட்புககு நல்ல பலன 
கிள்டககும். புனி்தமான பயணங்கள் உங்களுககு 
சு்கமான அளமயும். ்தாயாரின உ்டல் நலனின 
முன்னற்றேம் அளமயும். ்தநள்தககு விருப்ப 
மான பபாருளை வாஙகி ப்காடுப்பீர்கள். விட்டு 
ப்காடுத்த பல ்காரியங்களில் நீங்கள் விரும்பி 
யள்த பபறுவீர்கள். எ்தாரத்தமான உங்களின பசயல் 
பாடு்களில் நல்ல முன்னற்றேம் உண்டாகும். பபாரு 
ைா்தாரததில் ்தனனிளறேவு பபறுவீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள: 04.08.2020 
பசவ்வாய் இரவு 09.51 மு்தல் 07.08.2020 
பவள்ளி இரவு 12.33 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

புெர்பூசம் 4ம் பா�ம்: பவளிநாடு பசனறு 
வர நீங்கள் எடுககும் முயற்சி நல்ல பலளன 
்தரும். பவளிநாட்டில் பணிபுரிபவர்களுககு பசாந்த 
நாட்டுககு வர வாய்ப்பு்கள் அளமயும். புதிய ப்தாழில் 
துவஙகி பசயல்ப்ட உ்தவி்கள் கிள்டககும் பண 
பலம் அதி்கரிககும்.

பூசம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்: ப்தாழிலாைர 
்களின ஒற்றுளம ்ம்லாஙகும் ்தனிபட்்ட உங 
்களின பசல்வாககு உயரும். இள்டயில் ்தள்ட 
பட்்ட ்காரியம் பசயல்ப்ட துவஙகும். நல்ல முடிவு 
்களை எடுதது பசயல்ப்ட துவஙகி, அதில் 
பவற்றியும் பபறுவீர்கள்.

ஆயில்யம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்: 
மாணவர்களின ்கல்வி ்தள்ட நீஙகி மீணடும் 
்கல்விளய ப்தா்டரும் நிளல உண்டாகும். உங 
்களின முயற்சி்களுககு நல்ல பலன கிள்டக 
கும் அதி்காரததில் இருப்பவர்களுககு ப்தவி 
உயரவு கிள்டககும். சா்தளன்களை பசய்து 
முன்னறுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ச்ண்்ம, சி்பபு, ஒரஞ்சு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
்டக்கு, சதன்கிழக்கு, யமற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
திஙகைள, ச்ளளி, ஞாயிறு.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
ச்ளளிக்கிழ்ம �ாகையத்்த 

கைளுக்கு வி்ளக்குயபாட்டு பழ்்கை 
கைள ்�ய்ததியம் ்்தது ்ணஙகி 

்ர உஙகைளின் அன்்றாட சதாழில் 
்்ளம் சபற்று சபாரு்ளாதார ்்ளர்சசி 

சபறுவீர்கைள. மாரியம்மன் 
்ழிபாடு உஙகைளுக்கு மிகை 

சி்றபபாகை அ்மயும்.

சுறுசுறுப்ான உஙகளின் சசயல்்ாடுகளால் ச்வற்றி ச்றும்

கடைக ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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யமெ ராசிக்கு  5ஆமி்டம் சிம்மம் 
ஆவ்தால் குரூர சுபாவமுள்ை புததிரன அளமவார 
அளசவ உணவில் நாட்்டம் உண்டாகும். ்வறு 
நாட்டு பிரளெயா்கவும். பபண்கள் மீது ்மா்கம் 
ப்காள்பவரா்க இருப்பார. சூரியன ஆட்சி பபற்றோல் 
புததிர பாககியம் ்தள்டபட்டு குலப்தய்வ சாபம். 
பிதரு சாபம் உண்டாகும்.

ரிெபததிற்கு 5 மி்டம் ்கனனி, 
புததிரஸ்தானமா்க வருவ்தால்,  ்கணவரு்டன 

அனபுள்டய புததிர பாககியம் பபறுவார. 
நற்்காரியங்களை பசய்பவரா்கவும். 

்்தாசமற்றேவரா்கவும். ்தங்க நள்க்களில் 
பிரியமுள்ை வரா்கவும் அளமய 

பபறுவார அதி்க பபண்களை 
பபறுவார.

மிதுைததிற்கு 
5 மி்டம் துலாம் 

அளமவது 
ந ல் ப ல ா 
ழு க ்க மு ள் ை  
குழநள்த்களை பபற்றும், அழ்கான ்்தாற்றேமும், 
்நரததியான பாரளவ உள்ை குழநள்த்களை 
பபற்று மனவலிளமயுள்ை புததிரர்கைா்க அளமய 
பபறுவார்கள்.

கைடகைததிற்கு 5 மி்டம் விருச்சி்கமா்க 
அளமவ்தால், நல்ல அழகும், நல்பலாழுக்கம் 
்்தாசமினளம ்தரமம் பசய்வதில் ஆரவம், அளன 
வரி்டததிலும் அனபு பசலுதது்தல். நிளறேந்த புததிர 
பாககியம் பபற்று நி்கழவார்கள்.

சிம்மததிற்கு 5 மி்டம் ்தனுசா்க அளமவ்தால் 
ப்கட்்ட புததி உள்ை புததிரர்களும். பாவகுணம் 
ப்காணடும், மிடுக்கான நள்டயும், சததியம், புததி 
கூரளம உள்ைவரா்கவும் பிரபலமான புததிரர்களை 
பபறுவார்கள்.

கைன்�க்கு 5 மி்டம் ம்கரமா்க அளம்தால், ராெ 
மரியாள்தவுள்டயவரா்கவும், 

்சளவ பசய்வதில் 
பி ரி ய மு ள் ை வ ர ா 

்கவும், விசிததிர 
கு ண மு ள ்ட ய 

ஒவதவாருவரும் சந்�தி ்வணடுதமைன்று 
நிரனப்பது இயறரக, சிலருககு அது 

எட்்டா� கனியாக ்பாவதும், சிலருககு 
தபண குழந்ர�கோகவும், சிலருககு ஆண 
குழந்ர�கோகவும் பிறப்பது எப்படி என் 

பர� பறறி விரிவாக காண்பாம். தஜன்மை 
லககனம், சந்திர லககனம் (இராசி)ககு 

ஐந்�ாம் இ்ட அதிபரும், குருவும் 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 10, 11ம் இ்டஙகளில் இருந்�ாலும், 
சுபரின் பார்ரவ ஐந்�ாமி்டத்திறகு இருந் 

�ாலும், லககனம், 5ம் அதிபதி ்சர்கரக தபற 
றாலும், பார்ரவ தபறறாலும் லககனத்திலும் 
ஐந்�ாம் அதிபதியும். ஐந்தில் லககன அதிபதி 
யும் இருந்�ாலும் புத்திர பாககிய உணடு.

அருள்ாக்கு யொதிடர் 
ெொடிப்படடி ஆனந்ேன்
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பணபாைரா்கவும், அதி்க ்சட்ள்ட பசய்பவரா்கவும் 
புததிரளர பபறுவார்கள்.

துலாம் ராசிக்கு 5மி்டமா்க கும்பம் 
அளமவ்தால், மினுமினுப்பான ் ்த்கமும், ்தன்தானய 
விருததி உள்ைவரா்கவும், நல்ல குணமுள்டய 
ஆளுளம அதி்காரம் பள்டத்தவரா்கவும் பின ்காலத 
தில் புததிரரால் பாதிப்ளப பபறும் புததிர பாககியம் 
அள்டவார்கள்.

விருசசிகை ராசிக்கு 5 மி்டம் மீனமா்க 
அளமவ்தால், சிரித்த மு்கமும், ஆ்ராககியமான 
உ்டல் அளமப்பும் பபண்கைால் எப்பபாழுதும் 
சூழப்பட்்டவருமான புததிர புததிரி்களை பபறு 
வார்கள் புததிர பாககியம் அளமயும்.

தனுசு ராசிக்கு 5 மி்டம் ்மசமா்க 
அளமவ்தால் பிரியமுள்ை 
புததிர ்சரகள்கயும், 
்்தவள்த்களி்டம் அனபும், 
பசயற்ள்கயான சந்்தாசமும், 
குலவிருததியும். பாப 
்காரியங்களுககு துளண 
்பாவதும் உண்டான புததி 
ரர்களை பபறுவார்கள்.

மகைர ராசிக்கு 5 மி்டம் 
ரிசபமா்க அளமவ்தால் 
அழகு மிகுந்தவரும், 
பபண்களி்டம் அதி்க பிரியம் 
ப்காணடும், ஆளச அதி்கமுள்ை 
புததிரர்களையும் ்தரமததிற் 
குட்பட்்ட புததிர பாககியம் உள்டய 
வரா்க அளமயபபறுவார்கள்.

கும்ப ராசிக்கு 5 மி்டம் மிதுனமா்க 
அளமவ்தால், பசௌபாககியம், ்தரமம் உள்ை 
புததிரர்களை அள்டவார்கள். ்கவிள்த நயமிக்க பு்கழ 
பபற்று விைஙகும் புததிரர்களை பபற்று நற்பபயர 
பபறுபவரா்க புததிரர அளமய பபறுவார்கள்.

மீை ராசிக்கு 5 மி்டம் ்க்ட்கமா்க அளமவ்தால் 
சாந்த குணமுள்ைவரா்கவும், பபண்களி்டம் சாதுரி 
யமா்க ்பசும் நிறேம் பள்டத்தவரா்கவும். ்க்டல் 
்தாணடி பசல்லும் வாய்ப்ளப பபற்றே புததிர்களை 
பபற்று விைஙகுவார்கள்.

எதத்ை புததிரர்கைள என்ப்த அறிய

ஐந்தாமி்டததிலிருநது சுபகிர்க நவாம்சததின 
எண எவ்வைவு பசனறிருககிறே்்தா அவ்வைவு 
எணணிகள்கயுள்ை புததிரர்கள் பிறேப்பார்கள் ஐந்தா 
மி்டததில் சுபகிர்க நவாம்சம் சுபகிர்கங்கைால் 
பாரக்கப்பட்்டாலும் எந்த இ்டம் வளர பசய்கிறே்்தா 
அத்தளன புததிரர அளமவார்கள்.

சனி வீடு புததிர ஸ்தானமாகி சனியில் பார 
ளவயும், பு்தன பாரளவயும் பாரத்தால் அதி்க புததிர 
பாககியம் உண்டாகும். புததிரஸ்தானம் சனி வீ்டாகி 
அள்த சநதிரன பாரத்தால் புததிர ஸ்தானதிபதி 

சனியு்டன ்சரநதிருந்தாலும் ்ததது புததிரளன 
பபறே வாய்ப்பு அளமயும். புததிர ஸ்தானம் பு்தன 
வீ்டாகி சநதிரனால் பாரக்கப்பட்்டால் ்ததது புததிரன 
வைரககும் வாய்ப்பா்க அளமயும்.

புததிர ஸ்தானததில் பசவ்வாய் அமரநது பசவ் 
வாய்ககு ஏழில் சனி அமரநது சனிளயத ்தவிர பிறே 
கிர்கங்கள் பாரளவ இல்லாமல் இருந்தால் வைரப்பு 
புததிரர அளமவார்கள். 

பசவ்வாய்ககு ஐந்தாமி்டம் ்க்ட்கமா்க இருந்தால் 
இரண்டாவது ்தாரததிற்கு ்கல்யாணம் பசய்து 
புததிரர்களை பபறுவர. சநதிரன ஆட்சி பபற்றோல் 

குழநள்த பாககியமில்ளல. குரு உச்சம் 
பபற்றோல் பபண குழநள்த்கள் 

பிறேககும்.

குழந்்த 
பாக்கியததிற்குரிய 

பரிகைாரம்

கு ழந ள ்த ய ா ்க 
இருககும் கிருஷணனுககு 
்ோமம் பசய்்தல், 
பூளெ பசய்்தல், புததிர 
்க்மஷடி யா்கம் பசய்வ்தன 

மூலம் குழநள்த பாககியம் 
உண்டாகும். 

சஷடி அனறு முரு்கனுககு 
்வணடு்தல் பசய்வதும், சதுரததி, 

பஞசமியனறு நா்க ்்தவள்தககு 
்வணடு்தல் பசய்ய புததிர பாககியம் கிட்டும்.

ொ்த்கததில் நவமியனறு வால்மீகி ராமாயணம் 
வாசித்தலும், சதுரததியிலும் ஸ்ரீருதர பாராயணம் 
பசய்து சிவ வழிபாடு பசயய ்வணடும். 
துவா்தசியில் பிறேநதிருந்தால் பிராமணர்களுககு 
அனன்தானமிட்டு ஆசிபபறே ்வணடும்.

அமாவாளச, பபௌரணமியில் பிறேந்தவர்கள் 
பிதரு்களுககு ்தரப்பணம் பசய்து, பிதரு ஆசி 
பபறே ்வணடும். சிலருககு ராசிககுரிய ்்தவள்த 
ஆலயததில் ஐந்தாமி்டததுனதிபதி உரிய மரம் 
வைரத்தல், மிரு்கங்களுககு உணவு  அளித்தல். 
மிரு்கங்களை ்தானம் பசய்்தல். பசுவு்டன ்கனறு 
்தானம் பசய்்தால் புததிர பாககியம் உண்டாகும்.

திருமணம் முடிநது சாநதிமுகூரத்தம் அனறு 
சுவாதி நட்சததிரமா்க இருந்தால் அன்றே குழநள்த 
உண்டாகும்..
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த்சொதிடைதக்சரியின் 
ெொ்சகர்களுககு 
மனங்கனிந்ே 

ெொழ்த்துககள!
ேற்தபொது பகொதரொனொ 

ஊரடைங்கு ந்டைபபறுகின்்ற 
கொே மிது. இந்ே ்சமயத்தில், 

உங்கள இல்ேத்தின் 
மங்கே விடையங்களைொன 

திருமணைப்பபொருத்ேம் பொர்த்ேல், 
சுபநிகழ்வுகளுககொன நல்ே 

தநரம் குறித்ேல், புதும்ன புகுவிைொ, 

குைந்்ேககுப் பபயர் சூடடைல், ெொேகக 
குறிப்புகள, தேொஷ பரி கொரங்கள 

ஆகிய அ்னத்து த்சொதிடை 
ரீதியொன விடையங்களுககுமொன 

ேகெல்க்ளையும் நீங்கள 
வீடடில் இருந்ேபடிதய 

அறிந்து பகொளளை ேொம். 
பல்ேொணடு கொே அனுபெம் 
பபற்்ற எமது சி்றப்பு அருள 

ெொககு த்சொதிடைர் திரு.ஆனந்ஜி 
அெர்க்ளை கீழ்கணடை 

ெொடஸ அப் அ்ேதபசி 
எணணில் பேொடைர்பு பகொணடு 

துல்லியமொன ேகெல்க்ளை பபற்றுப் 
பயன்டையவும்.

ெொ்சகர்களுககு ஓர் அன்பொன அறிவிப்பு!
இல்ெ ொதகைப பலன்கைள, திருமணப சபாருததம், சுபநிகைழசசிக்கு ய�ரம் குறிததல் 

ஆகிய்் இல்ெமாகைப சபற்றுக் சகைாள்ளலாம்.

ெொடஸ அப் அ்ேதபசி: 0091 9789341554

கைல்யாணம், கைாது குதது, கிரகைபபிரய்ெம் யபான்்ற 
சுப நிகைழசசிகைளின் யபாது சமாய் செய்யும் பழக் 

கைம் �மது முன்யைார்கைள கைாலததிலிருந்யத ்ழக்கை 
ததில் உள்ளது. சமாய் செய்யும் யபாது நூறு, ஐந் 
நூறு, ஆயிரம் என்று சமாய் செய்யாமல் அதனு 
டன் ஒரு ரூபாய் ்்தது சமாய் செய்்து ஏன் 

சதரியுமா?

அந்தக ்காலததில் பணம் எனபது பபான மற்றும் 
பவள்ளி ்பானறே மதிப்புமிக்க உ்லா்கததில் நாண 
யங்கள் வடிவததில் உருவாக்கப்பட்டு பழக்கததில் 
இருநது வந்தன. அதுவும் சும்மா இல்ளல ஒரு 
வரா்கன பபான எனபது 32 குணறி எள்ட!! (குணடு 
மணி) அந்த 32 எனபது முப்பதது இரணடு வள்க 
யான ்தரமங்களைக குறிப்பது. என்வ ்தான 
“்தரமம்” ்தவறோது சம்பாதித்த “நாணயம்” இள்த நீங 
்களும் ்தரமம் வழுவாமல் பசலவிடுங்கள் எனபள்த 
நிளனவூட்டும் வள்கயில் இந்த பமாய்ப்பணமும் 
அந்தக ்காலததில் மதிப்புமிக்க உ்லா்க நாணயங 
்களினால் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

அ்தனால் பமாய் பசய்பவருககும் ்தான ஒரு 
மதிப்புமிக்க பபாருளை அனபளிப்பா்க ப்காடுத்த 
்தா்க ஒரு மனநிளறேவு இருந்தது. ஆனால் ்நாட்டுக 
்கள் எனகிறே ரூபாய் ்தாள்்கள் புழக்கததில் வநது 

நாணயததின இ்டதள்தப் பிடிததுக ப்காண்டன. 
்நாட்டுத்தாள்்கள் உ்லா்க நாணயங்களை ்பால் 
உணளம மதிப்பு ப்காண்டளவ 
அல்ல. என்வ ரூபாய் 
்தாளை பமாய்ப்பண 
மா்க ப்காடுப்பவர மன 
தில் ்தான ஓர உண 
ளமயான மதிப்பு 
ப்காண்ட பண 
தள்த பமாய்யா்க 
ப ச ய் ய வி ல் ள ல 
எனறே மனககுளறே 
இருந்தது.

என்வ பமாய்ப் 
பணமா்க ளவககும் 
ரூபாய் ்தாளு்டன பமய் 
யான மதிப்பு ப்காண்ட பவள்ளி 
ஒரு ரூபாய் நாணயதள்தயும் ்சரததுக ப்காடுககும் 
பழக்கதள்த உருவாககி மனககுளறேளய ்பாககிக 
ப்காண்டனர. அந்தக ்காலததில் மதிப்புமிக்க பவள்ளி 
யில் ்தான நாணயங்கள் உருவாக்கப்பட்்டன. 
அளவ்ய பணமா்க புழக்கததில் இருநது வந்தன. 
அ்தனால் ்தான முன்னார்கள் இப்படி ஒரு வழக 
்கதள்த ஏற்படுததியுள்ைனர.

பமொய் ்ெககும் தபொது ஒரு ரூபொய் 
த்சர்த்து ்ெப்பது ஏன்?



இம்மா்தம் உங்களின ராசிககு குரு பாரளவ 
பபறுவதும், ப்தாழில் ஸ்தானததில் ப்தாழில் 
ஸ்தானாதிபதியு்டன சநதிரன உச்சம் பபறுவதும், 
உங்களின ்க்டந்த எட்டு மா்த ்கால ்கஷ்டங்கள் 
விலகி நனளம பபறுவீர்கள். ்க்டந்த டிசம்பர 
மா்தததில் ந்டந்த சூரிய கிர்கணததிலிருநது 
உங்களின அளனதது வி்டயங்களும் ்தள்டபட்டு 
்கால சரப்ப்்தாசமா்க இருந்தாலும், ராகு ்்கது 
வுககுள் உங்களின ராசிநா்தனும். உங்களின 
்யா்காதிபதியும் அள்டபட்்ட்தால் வருமானம், 
ப்தாழில் ்யா்க நிளல்கள் பாதிதது எள்தயும் 
பசய்ய முடியாமல் ்தவிதது வநதீர்கள்.

இனி திருவாதிளர நட்சததிரதள்த சூரியன 
்க்டந்த பிறேகு உங்களின இழந்த பளழய பசல் 
வாகள்கயும், பபாருைா்தார இழப்ளபயும் ஈடு 
பசய்வீர்கள். நிளனத்த சா்தளன்களை முடிதது 
பவற்றி ்காணபீர்கள். வருமானதள்த பபருககி 
ப்காள்ளும் வழி்களை ்்தடுவீர்கள். சிறேந்த 
ஆக்கபூரவமான பசயல்்களில் ஈடுபட்டு இழந்த 
அளனதள்தயும் மீணடும் பபறுவீர்கள். அரசியலில் 
இருப்பவர்களுககு மக்கள் மததியில் பசல்வாககு 
பபறுவது்டன முககிய பபாறுப்பு்களையும் அள்ட 
வீர்கள். யாருககு ்தளலவணங்காமல் உங்களின 
பசல்வாகள்க உறுதிப்படுததிக ப்காள்வீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

07.08.2020 பவள்ளி ்காளல 07.52 மு்தல் 
09.08.2020 ஞாயிறு இரவு 07.27 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

மகம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்: 

பசய்வ்தறியாது இருந்த உங்களின குழப்ப 
மான மனநிளல மாறி பசல்வாககு பபறுவீர்கள். 

்தள்ட்கள் நீஙகி சாதிதது ்காட்டுவீர்கள். ப்தாழிலில் 
இருநது வந்த ்்தக்க நிளலமாறி நிறேம்ப்ட பசயல் 
படுவீர்கள்.

பூரம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பாதியில் நினறே ்காரியங்கள் விளரவா்க 
பசயல்ப்ட துவஙகும். நிளனத்தள்த நிளனத்தபடி 
பசய்து முடிப்பீர்கள். ப்தாழிலில் பசயல்திறேனால் 
நற்பலன்களை பபறுவீர்கள். பபாருைா்தார 
சிறேப்பா்க இருககும்.

உத்திரம் 1ம் பா�ம்:

அரசியலில் பசல்வாககு பபருகும். 
்தனளன எதிரப்பவருககு ்தக்க பதிலடி 
ப்காடுப்பீர்கள். ்பச்சிலும் பசயலிலும் 
்நரளமயும், துடுககும் இருககும். பபாரு 
ைா்தார நிளலளய ் மம்படுததி ப்காள்வீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ஒரஞ்சு, மஞ்ெள, சி்பபு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
கிழக்கு, ்டக்கு, சதன்கிழக்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
ஞாயிறு, திஙகைள, வியாழன்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்:

செவ்ாய், ஞாயிறுகைளில் சி் 
்ழிபாடும், பாராயணம் செய்து 

உஙகைளின் யகைாரிக்்கை்ய சொல்லி 
்ர அ்ைதது த்டகைளும் நீஙகி 

�ன்்ம சபறுவீர்கைள.

ரதரியமும், துணிச்சலும் சகாண்டு சசயல்களில் இறஙகும்

சிம்ம ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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ஒருநாள் விடியற்்காளல எழுநது வாசல் 
ப்தளிப்ப்தற்கு வநது பாரத்த்பாது எங்கள் வீட்டு 
முன வாசலிலிருநது பின வாசல் வளரககும் 
பசாட்டுச் பசாட்்டா்க இரத்தக ்களறே படிநதிருந்தது. 
அள்தக ்காட்டி, யா்ரா நமககு ்வண்டா்தவர்கள் 
இப்படிப்பட்்ட ்காரியங்கள் பசய்கிறோர்கள் எனறு 
பசால்லிப் புலம்பி்னன. என அப்பா அள்த நம்ப 
வில்ளல. “ஏ்தாவது நாய் ்்காழிளயக ்கவ்விக 
ப்காணடு இந்த வழியா்கப் ் பாயிருககும்” எனறோர.

“இந்த இரத்தக்களறே ஒ்ர சீரா்க இருககிறே்்த... 
முன வாசலில் முடிகிறே்்த... இது நாயின ் வளலயா்க 
இருந்தால் பினவாசளலத ்தாணடியும் இரத்தக்களறே 
இருக்க ்வணடும்... அப்படி இல்ளல்ய... என்வ 
இ து நாயின ்வளலயாய் 

இருக்க முடியாது. 
ய ா ் ர ா 

ப ச ய் 

நாஙகள் வசிப்பது தசாந்� வீட்டில். 
எஙகள் குடும்பத்தில் நிரறய பிரச் 

சரனகள் வந்�படி இருந்�ன. நாஙகள் 
மைாரலயில் சா�ம் சரமைத்து அரனவரும் சாப் 
பிட்டுவிட்டு, மீதி சா�த்தில் �ணணீர் ஊறறி 
ரவத்து விட்டு, மைறுநாள் பரழய சா�ம் சாப் 

பிடுவது வழககம். ஒருமுரற அவவாறு 
பரழய சா�த்ர�ச் சாப்பி்ட ்வணடி, எடுத்துப் 

பார்த்� ்பாது... சா�த்தின்்மைல் நுரர 
நுரரயாகப் படிந்திருந்�து. துர் நாறறம் 
வீசியது. அ�ன் பின் அடுத்�டுத்து இ்� 

நிரலரமை நீடித்�து.
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விளன ளவதது இருககிறோரகை” எனறு எங்கள் 
அப்பாவி்டம் நானும் என அம்மாவும் வாதிட்்்டாம். 
இந்த இரு சம்பவங்களும் ப்தா்டரநது ந்டந்தன. 
இ்தனால் வீட்டில் தினமும் சணள்ட! நிம்மதி்ய 
்பாய்விட்்டது.

“சரி! வீட்ள்ட மாற்றிக ப்காணடு வா்டள்க 
வீட்டுககுச் பசனறு வி்டலாம்” எனறோர என அப்பா!

“பசாந்த வீட்ள்ட ளவததுக ப்காணடு வா்டள்க 
வீட்டுககுப் ்பாவ்தா!” எனறோர என அம்மா!

“சரி! எனளன எனன பணணச் பசால்கிறோய்!” 
எனறு ்கததினார அப்பா.

யாராவது நல்ல ்சாதி்டக்காரளனப் பாரததுப் 
பரி்காரம் பசய்ய ்வணடும் எனறு முடிவாயிற்று.

அவ்வா்றே ஒரு ்சாதி்டளரப் பாரதது 
அவர கூறியபடி பசய்்ததில் 
துரநாற்றேம் நினறேது. ஆனால் 
மூனறு மா்தததிற்குப் 
பிறேகு மீணடும் அ்்த 
பிரச்சளன.

ஆதிபராசகதி 
ஆனமீ்க இயக 
்கதள்தச் ்சரந்த 
சகதி பாண 
டியன எனபவர 
எங்கள் அலு 
வ ல ்க த தி ல் 
ப ணி ய ா ற் றி 
வந ்த ா ர . 
அவர ்மல் 
ம ரு வ த தூ ர 
அ ம் ம ா ள வ ப் 
பற்றி எங்களி்டம் 
நிளறேயச் பசால்வார.

சகதி பாணடியளன 
எங்கள் வீட்டிற்கு 
அளழதது வநது, 
“பசய்விளனக ்்காைாறோல் 
பாதிக்கப்படுகி்றோம். இ்தற்கு எனன 
பசய்யலாம்? ஒரு வழி பசால்லுங்கள்” எனறு 
்்கட்்்டாம்.

“உங்கள் வீட்டில் குடும்பநல ்வள்வி பசய் 
யுங்கள். மருவததூர சித்தரபீ்ட முளறேப்படி பசய் 
யுங்கள். ்வள்வி பசய்து ்கலச தீரத்ததள்த 48 நாட் 
்கள் வீட்ள்டச் சுற்றித ப்தளியுங்கள்” எனறு கூறினார.

அவ்வா்றே 48 நாட்்கள் ்வள்விக ்கலச தீரத்தத 
ள்தத ப்தளிதது வந்்தாம். பிரச்சளன்கள் தீரந்தன. 
ஆறு மா்தம் ்கழிதது அ்்த பிரச்சளன்கள் மீணடும் 
்தளலபயடுத்தன.

சகதி பாணடியனி்டம் இது பற்றிக கூறி வருத்தப் 
பட்்்டன. “சரி! ்கவளலளய விடு! அம்மாவி்ட்ம 
இதுபற்றிப் பா்தபூளெ பசய்து ் ்கட்்பாம்” எனறோர.

மு்தல் முளறேயா்க அம்மாவுககுப் பா்தபூளெ 
பசய்து ்்கட்்்டாம். “ள்தப்பூசம் ்கழிதது வா!” எனறு 
அம்மா கூறிவிட்்டார்கள். மன வருத்ததது்டன வீடு 
வந்்தாம்.

ள்தப்பூசம் ்கழிததுக குடும்பத்்தாடு பசனறு 
அம்மாவுககுப் பா்தபூளெ பசய்து ்்கட்்்டாம். 
எங்களை அப்பாளவப் பாரதது அம்மா பசானனார 
்கள்.

“பபாறுளமயா்க இரு!” எனறு மூனறு ்த்டளவ 
பசால்லி, “்பா்கப் ்பா்கச் சரியாகி விடும்” எனறு 
அருள்வாககு அளித்தார்கள். அது்்கட்டு மன நிளறே 
வு்டனும் மகிழச்சியு்டனும் திரும்பி வந்்தாம்.

அம்மா பசால்லியபடி, சில நாட்்கள் ்கழிதது 
எங்கள் பிரச்சளன்கள் முழுவதும் தீரந்தன. எங்க 

ளுககு இருந்த ்க்டன்களைபயல்லாம் 
கூ்டத தீரதது ளவத்தாள் அம்மா.

எங்கைால் முடித்தவளர 
ப்தாணடு பசய்கி்றோம். 

்தரமம் பசய்கி்றோம். 
அ ம் ம ா வின 

அருைால் மன 
நிளறே்வாடு வாழநது 

வருகி்றோம்.

சில பக்தர்கள் ஆலயததிற்கு 
வநது, அம்மாளவ வழிபட்்டவு்ட்ன நம் 

பிரச்சளன்கள் தீரநது வி்ட ்வணடும் என எதிர 
பாரககிறோர்கள். அது ்தவறு. 

அம்மாவி்டம் முழு நம்பிகள்க ளவதது, 
தூய்ளமயான பகதிளய வைரததுக ்்காணடு, 
மன நிளறேவு்டன ப்தாணடு்கள் பசய்தும், நம்மால் 
முடிந்தவளர ்தரமம் பசய்தும் வந்தால் அம்மா 
நிச்சயம் நம் பிரச்சளன்களைத தீரதது ளவப்பாள் 
நமககு நல்ல வழி ்காட்டுவாள் எனப்தற்கு எங்கள் 
வீட்டு நி்கழவு்க்ை எடுததுக்காட்டு.

்சந்திரொஷடைம 
ேொககம் ேணிந்திடை!

கிரஹ சஞசாரஙகளை நம் வாழக்லகயின் ஒவ் 
தவாரு நாடிக் காைத்ல�யும் நிர்்ணயிக்கின்்ெ. 

ஒவ்தவாரு இராசியிலிருந்து எட்டாம் வீட்டில் ஸ்ரீசந்திர 
பகவான் பிரளவசித்து, வாசம் தசய்யும் ளநரளம, சந்திராஷடம 

ளநரம், நாள் எெக் குறிபபிடபபடுகி்து. காைண்டர், 
பஞசாஙகத்ல�ப பார்த்து எவருளம அறிந்து தகாள்ைைாம். 

நம் மெ ஓட்டஙகளுக்கு அதிபதி ஸ்ரீசந்திர பகவாளெ, 
சந்திராஷடம திெஙகளில் மெக் தகாந்�ளிபபு, 

அலமதியின்லம, மெசசஞசைம் ளபான்்லவ ஏறபடுவ�ால் 
அந்�த் திெஙகளில் ஸ்ரீ சந்திர பகவானுக்குரிய வழிபாடு 
சி்பபாெது. ஸ்ரீ சந்திர பகவானுக்கு உளுந்துவலட மாலை 

சார்த்தி, 

ஓம் ேத்புருஷொய வித்மதே 
பத்ம ேஸேொய தீமஹி  

ேந்ந: த�ொம ப்ரத்சொேொயத் என்் சந்திர காயத்ரி 
மந்திரத்ல�க் குல்ந்�து 108 முல்யாவது ைபித்து 

வலடகலைப பசுமாட்டிறகு அளித்து வந்�ால், 
சந்திராஷடம விலைவுகள் �ணியும்.
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இ ம் ம ா ்த ம் உ ங ்க ளின 
ராசிககு ப்தாழில் ஸ்தானததில் ராசிநா்தனும் 
பாககியதிபதியு்டன லாபாதிபதி சநதிரன இளணநது 
உங்களின முயற்சி ஸ்தானதள்த பாரளவ இடுவதும் 
உங்களின ப்தாழிலில் முன்னற்றேமும் எதிர்கால 
பசயல்பாடு்களுககு ஊக்கமும் பபறுவீர்கள்.

்மலும் உங்களின ப்தாழில் ஸ்தானதள்த குரு 
வு்டன சனி ்சரநது பாரப்ப்தால் புதிய ப்தாழில் 
துவங்கவும், ப்தாழிலில் முககிய ஆ்லாசளன்களை 
பபற்று பசயல்ப்ட உ்தவியும், வஙகி மூலம் 
ப்தாழிளல விரிவுபடுததிக ப்காள்ை ்வணடிய 

பபாருைா்தார வாய்ப்பும் அளமயும். சிறேந்த 
ப்தவி்களை ்க்டளமயுணரவு்டன பசயல்பட்டு 
பாராட்டு்தல்்களையும் பபறுவீர்கள்.

எதிர வரும் ராகு / ் ்கது பபயரச்சியும் உங்களின 
வாழவில் நல்ல மாற்றேதள்த உருவாககும். மறேநது 
விட்்ட ்காரியங்களை நிளனவுபடுததிக ப்காணடு 
பசயல்ப்ட உ்தவியா்க நணபர்களின ஆ்தரவு்கள் 
கிள்டக்க பபறுவீர்கள். பபாருைா்தாரம் ்்தளவளய 
நிளறேவு பசய்யும்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

09.08.2020 ஞாயிறு இரவு 07.28 மு்தல் 
12.08.2020 பு்தன ்காளல 06.55 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

உத்திரம் 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

எணணங்களிலும் பசயலிலும் ்நரமளறே 
யான உணரவு்கள் உண்டாகும். உங்களின உததி 
்யா்கததில் முன்னற்றேமும். நல்ல வைமும் 
பபறுவீர்கள். அரசியலில் சிறேந்த ஆ்லாச்கரா்க 

இருப்பீர்கள்.

ஹஸ�ம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

்பாட்டி்களை ்தவிரதது ப்தாழிலில் அனுசரிதது 
பசயல்படுவீர்கள். சில ்கடினமான பசயல்்களை 
கூ்ட எளிளமயா்க பசய்து முடிப்பீர்கள். உங ்களின 
அததியாவசியமான ்்தளவ்களுககு பபாருைா்தார 
உ்தவி கிள்டககும்.

சித்திலர 1, 2 ஆம் பா�ஙகள்:

உங்களின நிளல்களை மறுபரிசீலளன 
பசய்து பாரப்பீர்கள். எது சரியான்்தா அள்த 
ப்தரிவு பசய்து அந்த வழியில் உங்களை 
உட்படுததி ப்காள்வீர்கள். மி்தமான ்பாககு 
உங்களுககு பவற்றிளய ்தரும்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
பச்ெ, ச்ண்்ம, கைருபபு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
சதற்கு, சதன்யமற்கு, ்டக்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
புதன், ச்ளளி, ஞாயிறு.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்:

ச்ளளி, செவ்ாய் கிழ்மகைளில் 
அம்மனுக்கு யதசிகைாய் யதாலில் ச�ய் 
தீபயமற்றி ்ணஙகி ்ர உஙகைளின் 
சதாழிலிலும், உததியயாகைததிலும் 

முன்யைற்்றம் உண்டாகும்.

விரும்பியரத சுயமாக நிரறம்வற்றிக் சகாள்ளும்

கன்னி ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இம்மா்தம் உ ங ்க ளின 
ராசிககு ப்தாழில் ஸ்தானாதிபதியு்டன 
ராசிநா்தன இளணநது ்தனஸ்தானதள்த பாரப்பதும் 
உங்களின லாபாதிபதி ப்தாழில் ஸ்தானததில் 
அமரநது சு்க ஸ்தானதள்த பாரளவ இடுவதும் 
்தனஸ்தானாதிபதி பசவ்வாய் ராசிளய பாரளவ 
இடுவதும் உங்களின ஒவ்பவாரு முயற்சி்களுககு 
நல்ல பலன்களை பபற்றுத்தரும். ஒரு ்காரியதள்த 
பசயல்படுததி்ட ள்தரியமும் துணிச்சலும் உங்க 
ளுககு பபரும் உ்தவியா்க அளமயும். 

பாதியில் நினறுவிட்்ட ்காரியங்கள் பசயல்ப்ட 
துவஙகும் ்கவளல்களை மறேநது நம்பிகள்கயு்டன 
பசயல்்களில் இறேஙகி பவற்றிளய ்காணபீர்கள். 
உங்களின அனபிற்கும், ஆ்தரவிற்கும் பலவழி்களில் 
உ்தவி கிள்டககும். ஒவ்பவாரு பசயல்்களிலும் 
உங்களின ்பாககு அைளவளரயும் வர்வற்்க 
பசய்யும். சததிய ்தரம வழி்களில் பசயல்படுவீர்கள். 
உறுதியு்டனும், ஈடுபாடு்களு்டன பசயல்படுவீர 
்கள். அரசியலில் சிறேந்த ஆ்லாசரா்க இருப்பீர்கள். 
்களலதுளறேயினருககு புதிய வாய்ப்பு்கள் கிள்டக 
கும். ப்தா்டரநது பலவி்த நி்கழச்சி்களை பசய்து 
பாராட்டு பபறுவீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

12.08.2020 பு்தன ்காளல 06.56 மு்தல் 
14.08.2020 பவள்ளி மாளல 04.44 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

சித்திலர 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

சினனசினன வி்டயங்களைகூ்ட துல்லிய 
மா்க பாரப்பீர்கள். உங்களின பணியில் எந்த 

வி்த குளறேயுமினறி ்கவனிதது ப்காள்வீர்கள். ச்்கா 
்தரர்களின ஆ்தரவு கிள்டககும் பவளி நபரின 
மூலமும் நனளம கிள்டககும்.

சுவாதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பவளிநாட்டிலிருநது உள்நாட்டு வர விரும்பு 
பவர்களுககு அ்தற்்கான வாய்ப்பு்கள் அளமயும். பல 
நாட்்கள் பசாந்தங்களை விட்டு பிரிநதிருந்தவர்கள் 
உறேவு்களு்டன இளணவார்கள். ப்தாழிலில் 
உங்களின இலககு சீரா்க அளமயும்.

விசாகம் 1, 2, 3 ஆம் பா�ஙகள்:

மருததுவ துளறேயினருககு நல்ல 
்காலமா்க அளமயும் வய்தான பபண 
்களுககு சில வருத்தம் வநது சிகிச்ளச 
எடுததுகப்காள்ை ்வணடிவரும். ப்தாழிலில் 
முனளப வி்ட முன்னற்றேம் உண்டாகி 
வருமானம் கிள்டககும்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ச்ண்்ம, ஒரஞ்சு, சி்பபு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
யமற்கு, கிழக்கு, ்டயமற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
ச்ளளி, ஞாயிறு, செவ்ாய்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்:

செவ்ாய் கிழ்ம சுபர 
மணிய்ரயும், ச்ளளிக்கிழ்ம 

அம்ம்ையும் ்ழிபட்டு உஙகைளின் 
ய்ண்டுத்ல சொல்லி ்ர 
உஙகைளின் எண்ணம் யபால் 

வி்ரவில் �டக்கும் சதாழிலிலும் 
உததியயாகைததிலும் �ன்்ம 

உண்டாகும்.

்சரியொன பொ்ே்ய தேர்வு ப்சய்து ெழிநடைத்தும்

துேொம் ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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அருள்மிகு நா்கபூஷணி 
அம்மன ஆலயமும், 

ஆலயம் அளமநதுள்ை 
எழில்மிகு ளநனா 

தீவும் மி்கப் 
பளழளம 

ய ா ன 

வரலாற்ளறேக ப்காணடிருப்ப்்தாடு, பலவி்தததிலும் 
ஆலயதது்டன ப்தா்டரபு ப்காணடுள்ை்தா்கவும் 
உள்ைது.

நா்கபூஷணி அம்மன ஆலயம் அளமநதுள்ை 
ளநனா தீவானது, ஒரு அற்பு்தமான, ஏ்காந்தமான, 
ப்தய்வீ்க அருள் வீசுகினறே இ்டமாகும். இந்தததீவு 
ப்காழும்புவிலிருநது 431 கி்லா மீற்றேர ப்தாளல 
விலும், யாழப்பாணததிலிருநது 38 கி்லா மீற்றேர 
தூரததிலும் இருககினறேது. இந்த எழில்மிகு, அளமதி 
யான தீவிளன அள்டவ்தற்கு, சமுததிரததில் சுமார 
முக்கால் மணித தியாலததிற்கும் ்மலா்க பயணம் 
பசய்தி்டல் ்வணடும். ளநனார தீளவ ்நாககிய 
இந்தக ்க்டல் பயணம் பக்தர்களுககு ஒரு அற்பு்த 
மான அனுபவதள்தத ்தரும்.

‘’குறி்காட்டுவான’’ ப்டகுததுளறே வளரயிலும் 
நமது பசாந்த வா்கனததில் பயணிதது, அ்தன 
பினனர யநதிரப் ப்டகில் பயணம் பசய்து தீளவ 
அள்டய முடியும். ப்கல் பபாழுதில், இஙகு 
பக்தர்களும் சுற்றுலாப் பயணி்களும் ப்தா்டரநது 
வநது ப்காண்்டயிருககினறோர்கள். ஏபனனில் 
இததீவானது இநது சமயத்தவர்களுககும், பவுத்த 
சமயத்தவர்களுககும் பாரளவயி்ட ்வணடிய ஒரு 
புனி்தத ்தலமா்க இருககினறேது.

ஆலயததின ்கருவளறேயில் 
உள்ை அம்பிள்கயின 

சில அம்மைன் ஆலயஙகள், �ரிசனத்திற 
காகச் தசல்லும் நம்ரமை இனம் த�ரியா� 

ஒரு த�யவ ஆளுரமைககு உட்படுத்தி, மைனம் 
�ன்ரன பகதியில் சிலிர்ககச் தசயயும். 
இப்படியானத�ாரு அபூர்வ சகதியுர்டய 

ஆலயம்�ான் இலஙரகயின் யாழ்ப்பாணம் 
மைாவட்்டத்தில் க்டல் நடுவிலான ரநனா 
தீவில் அரமையப் தபறறுள்ே புகழ் தபறற 

நாகபூேணி அம்மைன் ஆலயம். பரழரமையும் 
புனி�மும் நிரறந்� சகதி வழிபாட்டுத் 

�லஙகளுள் ஒன்றாக இது விேஙகுகின்றது.
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வடிவமானது சுயம்புவா்க ்்தானறிய்தா்கவும், 
இநதியாவிலிருநது வந்த ளநனா பட்்டர எனனும் 
்வதியர பல ்காலம் பூஜிதது வந்த்தா்கவும் ்தல 
வரலாறு்கள் ப்தரிவிககினறேன. இந்த ஆலயம் 
பற்றிய்தான ்கரண பரம்பளர வரலாறு ஒனறு 
இருககினறேது. அ்தனபடி, நயினாத தீவிற்கு 
அருகில் உள்ை புளியநதீவிலிருநது நா்கபமானறு, 
அம்மளன ்தரிசிப்ப்தற்்கா்க தினந்்தாறும் ்க்டலில் 
நீநதி வருவது வழக்கமா்க இருந்தது. அந்த நா்கம் 
அவ்வாறு வரும்்பாது, அம்மனுககு அரச்சளன 
பசய்வ்தற்்கா்க புளியந தீவிலிருநது பூக்களைக 
ப்காணடு வருவது வழக்கமாகும். ஒருநாள் 
வழக்கம்்பால் பூக்களு்டன நீநதி வந்த நா்கதள்த, 
்கரு்டன ஒனறு உணவாககிக ப்காள்ை முயனறேது. 
இ்தனால் ப்தறிப்்பான நா்கம் ்க்டலில் எழும்ப 
நினறிருந்த ்கல் பாளறே ஒனறினகீழ ஒதுஙகியது. 
ஆனாலும், அந்த இ்டததிற்கு வந்த ்கரு்டனுககும் 
நா்கததிற்கும் இள்ட்ய சணள்ட ஏற்பட்்டது.

அந்த ்நரததில் வாணி்கம் பசய்வ்தற்்கா்க 
்காவிரிப்பூம்பட்டினததிலிருநது ்கப்பல் மூலம் 
இலஙள்க ்நாககிச் பசனறு ப்காணடிருந்தான 
மாநாயக்கன எனறே வணி்கன. அவன, 
நா்கதள்தக ்கரு்டன ப்கால்ல முயற்சிப் 
பள்தக ்கணடு மனம் இரஙகினான. 
நா்கதள்தக ்காப்பாற்றும் எணணததில் 
்கரு்டனி்டம் ‘’நா்கம் அம்மளன 
வழிபடும் ்நாக்கதள்தத ்தடுக்க 
்வண்டாம்.’’ எனறு ்்கட்டுக 
ப்காண்டான. அ்தற்கு ்கரு்டன 
‘’’ஐயா, அம்மன மீது உமககு அவ் 
வைவு பகதி இருககுமானால், உம் 
முள்டய ்கப்பலில் இருககும் உமது 
பபாருட்்கள் அளனதள்தயும் 
அம்மன ஆலயததிற்குத ்தரச் 
சம்ம்தம் பசால்வீரா? அப்படி 
நீர ஒப்புக ப்காண்டால், நானும் 
உமக்கா்க இந்த நா்கதள்த விட்டு 
விடுகி்றேன’’ எனறேது. 

்கரு்டனின சவாளல ஏற்றுக 
ப்காண்ட வணி்கன, ்தான ்கப்பலில் 
ப்காணடு வந்த பபாருட்்களை எல்லாம் 
ஆலயததிற்கு வழஙகி விட்்டான. இ்தன 
்காரணமா்க, நா்கம் விடு்தளல பபற்று, 
வழக்கம்்பால் அம்மளன வழிப்டத 
துவஙகியது. வணி்கன வழஙகிய 
பபாருட்்களின மூலமா்க அம்மன 
ஆலயம் அழ்கா்கவும், சிறேப்பா்கவும் 
்கட்்டளமக்கப்பட்்டது. இந்த நி்கழவின 
அள்டயாைமா்க, நயினா தீவின 
அரு்்க இனறும் கூ்ட பாம்பு சுற்றிய 

்கல் இருப்பள்தயும், ்கரு்டன 
்கல் இருப்ப ள்தயும் 

்காணலாம்.

நா்கபூஷணி அம்மன ஆலயததில், பிரம்்மாற் 
சவம் 15 நாட்்களுககு ஒவ்பவாரு ஆணடும் 
சிறேப்பா்க நள்டபபறுகினறேது. திருவிழாவின 14ம் 
நாளில் ்்த்ராட்்டமும் ்்காலா்கலமா்க இ்டம் பபறு 
கினறேது.                                           செயா
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
குருவும் சனியும் ஸ்தானததில் அமரவதும் பசவ் 
வாய் ராசிநா்தன உங்களின லாபஸ்தானதள்த 
பாரளவ இடுவதும் உங்களின ப்தாழிலில் முன 
்னற்றேம் உண்டாகும். இதுவளர ப்தாழில் வாய்ப்பு 
்களையிழநது பபாருைா்தாரததில் பபரும் பாதிப்ளப 
சநதிதது வந்த உங்களுககு இனி ப்தாழிலில் 
முன்னற்றேமும். படிபடியான வைரச்சியும் பபறு 
வீர்கள். பல ்நரங்களில் பல்்வறு ஏமாற்றேங்களை 
சநதிதது வந்த உங்களுககு திறேளமயும், ப்தாழில் வை 
மும் பபற்று வருமானம் பபறுவீர்கள். அரசியலிலும் 
ராணுவம், ்காவல் துளறேயிலும் உங்களுககு நல்ல 

வர்வற்பு இருககும். இழந்த பசல்வாககு்களை 
மீணடும் பபறுவீர்கள். ்வற்றுளம உணரவு்டன 
இருந்தவர்கள் இணக்கமா்க இருப்பார்கள். ்க்டல் 
வழி பயணம் சிறேப்பா்க அளமயும். பவளிநாட்டு 
பயணம் சிறேப்பா்க அளமயும். முககியமான பல 
்காரியங்களை நிறேம்ப்ட பசய்து முடிப்பீர்கள். ப்தாழி 
லாைர்களின உரிளம்களுககு எந்த ்பாராட்்டதள்த 
யும் சநதிப்பீர்கள். உ்டன இருப்பவருககு உ்தவி 
்களை பசய்து ்தருவீர்கள். பபண்களுககு திருமண 
வாய்ப்பு்கள் ள்ககூடும். ராகு / ்்கது பபயரச்சிககு 
பிறேகு நல்ல மாற்றேம் உண்டாகும்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

18.07.2020 சனி ்காளல 09.13 மு்தல் 
20.07.2020 திங்கள் மாளல 04.20 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

விசாகம் 4ம் பா�ம்:

எள்தயும் விட்டு ப்காடுதது பசயல்படுவீர 
்கள். ்கருதது்களை ள்தரியமா்க பசால்வீர்கள். 

புதிய நணபர்களின ்சரகள்க முன்னற்றேம் 
்தரும். எதிரிககு உ்தவிளய பசய்து பாராட்டு பபறு 
வீர்கள். பபாருைா்தாரம் சிறேககும்.

அனுசம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பவளிநாட்டு ்த்கவல்்கள் உங்களுககு ஆறு்தல் 
்தரும் ப்தாழிலாைர்களின கூட்டு முயற்சிககு 
நல்ல பலன கிள்டககும். உளழப்பால் உயரவு 
பபறுவீர்கள். ப்தாழிலில் உங்களுககு எனறு ஒரு 
இ்டதள்த ்தக்க ளவதது ப்காள்வீர்கள்.

ளகட்லட 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பபாது ்கருதது்களை பசால்வதில் ள்தரி  
யம் உண்டாகும். எதிலும் உங்களை ஈடு 
படுததி ப்காள்வதில் புதிய ச்காப்்ததள்த உரு 
வாககுவீர்கள். பணியில் சிறேப்பா்க பசயல் 
படுவீர்கள். பபாருைா்தாரம் நனறோ்க இருக 
கும்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ஒரஞ்சு, ச்ண்்ம, மஞ்ெள.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
்டக்கு, ்டகிழக்கு, சதற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
செவ்ாய், ச்ளளி, திஙகைள.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
ெ�க்கிழ்மகைளில் ஆஞ்ெ 

ய�யருக்கு ்்ட மா்ல ொததி ச�ய் 
தீபமிட்டு ய்ண்டுத்ல சொல்லி ்ர 

சதாழிலிலும், உததியயாகைததிலும் 
சி்றந்து வி்ளஙகு்துடன் 
சபாரு்ளாதார யமம்பாடு 

அ்டவீர்கைள.

துணிச்்சலுடைன் ப்சயல்படடு பெற்றி்யக கொணும்

விருச்சிக ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
ராசிநா்தன ராசியில் வககிரம் பபறுவதும், 
்யா்காதிபதி சூரியன ்தனஸ்தானதள்த பாரளவ 
இடுவதும் ப்தாழிலிலும். உததி்யா்கததிலும் நற் 
பலன்களை ்தருவார்கள். ஏழளர சனி ்காலமா்க 
இருந்தாலும் ப்தா்டரநது ராசிநா்தனு்டன ஒராணடு 
முழுவதும் குரு இளணநதிருப்ப்தால் உங்களுககு 
எந்த பாதிப்ளபயும் ்தரமாட்்டார்கள். ்மலும் உங 
்களின சுயமான பசயல்பாடு்களில் வைரச்சிளய 
பபறுவது்டன நனளமளய அள்டவீர்கள். ்காலததின 
்நரம் ்கருதி உங்களின பசயல்்கள் நல்ல வைரச்சிளய 
பபறுவது்டன சிலருககு அதிரஷ்ட வாய்ப்பு்களும் 

எதிரபாராமல் அளமயும். அரசியலில் உங்களின 
ப்தவிளயயும் ஆ்தரளவயும் ்தக்க ளவதது 
ப்காள்வீர்கள். நீங்கள் பணிபுரியமி்டததில் 
பணியாைர்களின அனளபயும் ஆ்தரளவயும் 
பபறுவீர்கள். ்களலதுளறேயினருககு பவளியி்டம் 
பசனறு வர சூழநிளல அளமயும். பபண்களுககு 
்பச்சிலும். உறுதியான பசயல்்களிலும் முன்னறி 
பசல்வீர்கள். சிலர பிடிவா்த குணதள்த குளறேததுக 
ப்காள்வது நல்லது. குழநள்த்களுககு ்கல்வியில் 
்மனளம பபறுவது்டன புதிய ்கல்வி அறிளவயும் 
பபறே உ்தவி பசய்வீர்கள்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

20.07.2020 திங்கள் மாளல 04.21 மு்தல் 
22.07.2020 பு்தன இரவு 09.13 மணி வளர

�ட்ெததிர பலன்கைள:

மூைம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

மு்டஙகி ்க்டந்த ்காரியங்கள் ்தள்டயினறி 
ந்டககும் ்பாட்டி்களை ்தவிரதது எள்தயும் 

நீங்க்ை ்்தரவு பசய்து பவற்றி ்காணபீர்கள். 
்கடினமான பசயல்்களை கூ்ட எளிளமயா்க பசய்து 
முடிப்பீர்கள்.

பூராடம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பல மா்தங்களில் ப்தாழிலினறி இருநது வந்த 
உங்களுககு பல வாய்ப்பு்கள் வநது ்சரும். ்களல 
துளறேயினருககு புதிய நி்கழச்சி்கள் ஒப்பந்தமாகும். 
பபண்களுககு சுயப்தாழிலில் முன்னற்றேம் 
உண்டாகும்.

உத்திராடம் 1ம் பா�ம்:

அரசியலும், அரசாங்கததிலும் உங 
்களின பஙகு பயனுள்ை்தா்க அளமயும். 
்க்டளமளய பசய்து வைம் பபறுவீர்கள். 
எந்த பசயளலயும் ஆரவமு்டன பசய்து 
முடிப்பீர்கள். ப்தாழிலில் வைம் பபற்று 
பபாருைா்தாரம் நிளலக்க பபறுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள: 
ஒரஞ்சு, ச்ண்்ம, மஞ்ெள.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள: 
்டக்கு, ்டகிழக்கு, சதற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள: 
செவ்ாய், ச்ளளி, திஙகைள.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
யதய்பி்்ற அட்டமி அன்று ்பர் 
ருக்கு �ல்சலண்சணய் தீபம் ஏற்றி 
மி்ளகு கைலந்த ொதம் ்்தது ய்ண் 
டிக் சகைாள்ள உஙகைளின் ய்ண்டுதல் 

உடயை �டக்கும். குறுகிய 
கைால ்ருமாைம் கி்டக்கை 

சபறுவீர்கைள.

அடிப்ப்டை பகொள்கயிலிருந்து என்றும் மொ்றொே

ேனுசு ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இம்மா்தம் உங்களின ராசிககு குருபாரளவ 
இ்டங்கள் மளறேவு ஸ்தானம் எனப்தால் எந்த 
வி்தமான வி்டயங்களை ்தயங்காமல் சநதிதது 
வருவீர்கள். அரசியலிலும் அரசாங்க ்காரியங 
்களிலும் அனுகூலமான பலன கிள்டககும்.

சிலருககு ப்தாளல தூர பயணம் பசல்ல ் வணடி 
வரும். புதிய ப்தாழில் வாய்ப்பு உருவாகும். 
்களலஞர்களுககு ப்காடுத்த வாககுறுதிளய 
்காப்பாற்றி ்தருவீர்கள். பபண்களி்டம் நனமதிப்ளப 
பபறுவீர்கள். உங்களின முயற்சி்களுககு நல்ல 

பலன்கள் கிள்டககும்.

வஙகி ்க்டன கிள்டப்பதில் ்தாம்தமானாலும்,  
்கட்்டாயம் கிள்டககும். ப்தாழிலாைர்களின பணி 
யிலிருந்த ்தள்ட்கள் நீஙகி, மீணடும் பணி பசய்யும் 
வாய்ப்பு்கள் உண்டாகும். விவசாய பபாருட்்கள் 
ப்தாழில் பசய்து வருபவர்களுககு சிறேந்த நற் 
பலன்கள் கிள்டககும். 

்தநதிரமா்க ்பசி உங்களுககு உரிய ்காரியங 
்களை நிளறே்வற்றி ப்காள்வீர்கள். பபாருைா்தார 
நிளலயில் சமமா்க இருககும்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

22.07.2020 பு்தன இரவு 09.14 மு்தல் 
24.07.2020 பவள்ளி இரவு 12.28 மணி வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

உத்திராடம் 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

்யாசிதது பசயல்படும் நீங்கள் சில 
்நரம் பசய்்த ்தவறு்களை நிளனவு கூரவீர்கள். 

்தள்டயினறி ப்தாழில் பசய்யும் உபாயதள்த 
்்தடி பசயல்படுததுவீர்கள். பபாது வி்டயங்களில் 
சா்த்கமான சூழநிளல உருவாகும்.

திருளவா்ணம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

பாதிக்கப்பட்்ட மக்களுககு உ்தவி்கரம் 
நீட்டுவீர்கள். சிலருககு ப்தாழிலில் எதிரபாரா்த 
்தனலாபம் உண்டாகும். உங்களை ஏமாற்றியவர 
சரியான பாதிப்ளப அள்டவள்தப் பாரப்பீர்கள்.

அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பா�ஙகள்:

விறுவிறுப்பான உங்களின பசயல்பாடு 
்கைால் சில ்நரம் ்காரிய அனுகூலமும், 
இழப்பும் ஏற்ப்டலாம் எனப்தால் நீங்கள் 
நனகு திட்்டமிட்டு தீரமானித்த பினபு 
பசயல்படுவது நல்லது.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள:

நீலம், பச்ெ, சி்பபு.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள:

சதற்கு, சதன்கிழக்கு, ்டயமற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள:

ெ�, ஞாயிறு, புதன்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்: 
வியாழக்கிழ்மகைளில் கைா்ல 6 - 7 

மணிக்குள வி�ாயகைர் ்ழிபாடு செய்து 
யதஙகைாய் எண்சணய் தீபமிட்டு 

்ர உஙகைளின் சதாழிலிலும் 
த்டபட்ட கைாரியம் 

்கைகூடும்.

எ்ேயும் விருப்பமுடைன் ப்சய்து பயன்பபறும்

மகர ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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இ ம் ம ா ்த ம் உங்களின ராசிககு 
குரு பாரககுமி்டம் சிறேப்பா்க அளமயும். ்தனஸ்தா 
னததில் பசவ்வாய் அமரவது்டன ராசிநா்தனின 
பாரளவ ராசிககு இருப்பதும் உங்களுககு பலமா்க 
அளமயும். திறேம்ப்ட பசயல்பட்்டாலும் உங்களின 
உளழப்புககு உரிய மரியாள்த்களினறி இருந்த 
வந்த நிளல்கள் மாறி பவற்றிளயக ்காணபீர்கள்.

சமீபததில் உங்களுககு ்சர ்வணடிய 
பபாருட்்கள் ்தாம்தமான்தால் பல இனனல்்களை 
அள்டந்த நிளல மாறி, நனளம்கள் பபறுவீர்கள். 
திட்்டமிட்்ட பசயல்பாடு்கள் நல்லபடி ந்டககும். 
குடும்பததில் நனளம்களும். சுப்காரியங்களும் 
நள்டபபற்று மகிழச்சி பபாஙகும். அரசியல்வாதி 
்களுககு ப்தவி கிள்டககும். எள்தயும் சாதிதது 
விட்்ட நிளறேவு உங்களுககு கிள்டககும்.

குடும்பததில் இருந்த குழப்பம் தீரும். ்காலம் 
அறிநது பசயல்படுவீர்கள். கிள்டத்த 

வாய்ப்பு்களை பயனபடுததிக 
ப்காள்வீர்கள். நிளலயான 
ப்தாழில் அளமய எடுககும் 
முயற்சி்களுககு நல்ல பலன 
கிட்டும். ச்்கா்தரர்களின உ்தவி 
கிள்டக்க பபறுவீர்கள். பபாரு 
ைா்தார நிளல ்மனளமயா்க 
அளமயும்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

24.07.2020 பவள்ளி இரவு 
12.29 மு்தல் 26.07.2020 ஞாயிறு 
இரவு 02.52 மணி வளர..

�ட்ெததிர பலன்கைள:

அவிட்டம் 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

விளையாட்டு துளறேயில் சிறேநது விைஙகு 
வீர்கள். ராணுவம், ்காவல் துளறேயில் பணி 

உறுதியு்டனும். நம்பிகள்கயு்டனும் பசயல்படுவீர 
்கள். ப்தாழிலில் படிப்படியான முன்னற்றேம் 
அளமயும்.

ச�யம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

இள்டயில் நினறே ்காரியங்கள் இயங்க துவஙகும். 
புதிய நணபர ்சரகள்க உங்களின ப்தாழிலுககு 
உ்தவியா்க அளமயும். ்களலதுளறேயினருககு 
வாய்ப்பு்கள் வநது அளமயும்.

பூரட்டாதி 1, 2, 3 ஆம் பா�ஙகள்:

ப்காடுத்த இ்டததிலிருநது பணம் திரும்ப 
கிள்டக்க சிலருககு வாய்ப்பு்கள் அளமயும். 
பவளிபள்டயான பசயலால் உங்களின 
வைரச்சிககு நல்ல பலன கிள்டககும். 
ப்தாழிலில் வைம் பபறுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள:

நீலம், ஒரஞ்சு, பச்ெ.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள:

யமற்கு, ்டயமற்கு, கிழக்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள:

ெ�, திஙகைள, செவ்ாய்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்:

ச்ளளி, செவ்ாய் கிழ்மகைளில் 
அம்மன் ்ழிபாடும், சுபரமணியர் 
்ழிபாடும் உஙகைளின் ்ாழக்்கை 
மாற்றி அ்மக்கை ்ழி கி்டக்கும். 
சதாழில் ொர்ந்த �ற்பலன்கை்்ள 

சபறுவீர்கைள.

்ெரொககியமுடைனும், ப்சயல்தி்றனுடைனும் ப்சயல்படும்

கும்ப ரொசி ெொ்சகர்கதளை!
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ஆனால் உத்தவ்ரா சிறு வயது 
மு்த்ல ்கணணனின 

மாறுபட்்ட 
பசயல்்களை 
அ்தாவது கிருஷண 
லீளல்களைக ்கணணுற்று 
வந்தார, அளவ பபரும்பாலும் உத்தவருககுப், 
புரியா்த புதிரா்க்வ இருந்தன.

”்கணணா நீ வாழச் பசானன வழி ்வறு; 
ஆனால் நீ வாழநது ்காட்டிய வழி்யா முற்றிலும் 
்வறு! நீ ந்டததிய ம்காபார்த நா்ட்கததில், நீ ஏற்றே 
பாததிரததில், நீ புரிந்த பசயல்்களில், எனககுப் 
புரியா்தளவ பலவும் உணடு. அவற்றிற்குரிய 
்காரணங்களை அறிய ஆளசப்படுகி்றேன, நிளறே 
்வற்றித ்தருவாயா?” எனறோர உத்தவர.

்மலும், உத்தவர கிருஷணனி்டததில் கூறினார.

“பாண்டவர்களின உற்றே நணபனான நீ, 
முக்காலமும் உணரந்த ஞானியான நீ “்தருமா! 
இநது சூ்தாட்்டம் ்வண்டாம்” எனத ்தடுக்க 
வில்ளல்ய ஏன? சரி அது்தான ்பா்கட்டும், 
சூ்தாட்்டம்  துவஙகியவு்டன ்தருமன பக்கம் 
அதிரஷ்டம் இருககும்படி பசய்து வஞச்கர்களுககு 

ஒரு பா்டதள்தப் பு்கட்டியிருக்கலா்ம! 
அள்தயும் நீ 

சிறு வயது மு�ல், ஸ்ரீ கிருஷணருககு 
பணிவிர்டகள் பல தசயது, 

்�்ராட்டியாய இருந்து, பலவி� 
்சரவகள் புரிந்�வர் உத்�வர். 

கிருஷணரின் அருகி்ல்ய இருந்தும் கூ்ட, 
உத்�வர் �னது வாழ்நாளின் �னகதகன 

எர�யும் ்கட்டுப் தபறறதில்ரல. 
துவாபரயுகத்தில், �னது அவ�ார ்நாககம் 

முடிந்து விட்்ட நிரலயில், கிருஷணர் 
உத்�வரி்டத்தில் “ஏ்�னும் ்களுஙகள் 

�ருகி்றன்” என்றார்.
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பசய்யவில்ளல . 
சூ்தாட்்டததில் ்தருமன பசல்வதள்த இழந்தான, 
நாட்ள்டயும் இழந்தான, ்தனளன்ய ்தானிழந்தான. 
இள்த சூ்தாட்்டதள்த ்மற்ப்காண்ட்தற்்கான 
்தண்டளனயா்கக ப்காணடு அதது்டன அவளன 
விட்டிருக்கலாம். ்தருமன சூ்தாட்்டததில் ்தம்பி 
்களையும் ளவததுக ்்தாற்றோன. இறுதியா்க 
மளனவி திபரௌபதிளய ளவதது ஆடி, அவளின 
துகில் உரியப்பட்டு குலம்களின மானமும் 
்பாயிற்று! ஆபதது ்நரததில் ்கணணா, 
நீ ஆபதபாந்தவனாய் பரிணமிக்க 
வில்ளல்ய! ஏன? ்கள்டசியில் 
திபரௌபதிககு துகில் ்தந்ததில் எனன 
நியாயம் உள்ைது”! - எனறோர.

ம்காபார்ததள்தப் படிப்பவர்களின 
மனதில் சா்தாரணமா்க எழுகினறே 
ஐயங்களை நம் சாரபா்கக ்்கட்டு விட்்டார 
்கணணனி்டததில் உத்தவர. 

இளவயளனதள்தயும் ்்கட்டுக 
ப்காணடிருந்த கிருஷணர சிரிததுக 
ப்காண்்ட “உத்தவ்ர! வி்வ்கம் 
உள்ைவ்ை பெயிக்க ்வணடும் எனபது 
உல்க ்தரம நியதி.. அவ்வள்கயில், துரி்யா 
்தனனுககு இருந்த வி்வ்கம் ்தருமனுககு 
இல்ளல. அ்தன ்காரணமா்க்வ ்தருமன 
்்தாற்றோன, எனறோன. உத்தவர இந்த 
பதிலால் ஏதும் பரியாமல் திள்கதது 
நினறோர. ்கணணன ்மலும் பசால்லத 
ப்தா்டஙகினான,”.

துரி்யா்தனன சாதுரயமா்க வி்வ்க 
முள்ை சகுனி மாமாளவ ப்கள்ட உருட்்டச் 
பசய்்தது்பால், ்தருமன என உ்தவிளய 
நா்டவில்ளல. ஒரு ்வளை எனளன ப்கள்ட 
உருட்்ட அளழததிருந்தால் யார பெயிததி 
ருப்பார்கள் என எணணிப் பாருங்கள் 
உத்தவ்ர. அதது்டன ்தருமன இனபனாரு 
்தவளறேயும் பசய்துவிட்்டான. சூ்தாடும் 
வி்டயம் ஸ்ரீ கிருஷணருககு மட்டும் ப்தரி 
ய்வ கூ்டாது ்க்டவு்ை என ்வணடிக 
ப்காணடு எனளன அந்த எல்ளலக்்க வரவி்டாமல் 
்கட்டிப்்பாட்டுவிட்்டான. திபரௌபதியும், அதுவளர 
எனளன நிளனநதி்டாமல், துகிலுரியும் ்பாது ்தான 
“அபயம் கிருஷணா” எனறோள். இதிபலல்லாம் என 
்தவறு ஏதுமில்ளல.

்கணணனின விைக்கத்தால் அசந்்த ்பான 
உத்தவர, இனபனாரு ்்கள்வி ்்கட்்கலாமா 
்கணணா? எனறோர. ்்கள் எனறோன ்கணணான.

“உனளன நம்பி்னாருககு ஆபததில் ஒடி 
வநது உ்தவமாட்்டாயா? நீதிளய நிளலநாட்்ட 
நீயா்க வரமாட்்டாயா? எனறோர உத்தவர. இந்த 

இரண்டாவது ்்கள்விககு 

்க ண ணன 
புனனள்கயு்டன அளித்த பதில், “உத்தவ்ர! 
மனி்த வாழகள்க அவராவர ்கரம 
விளனப்படி்ய அளமகிறேது, நான அள்த 
ந்டததுவதில்ளல. நான பவறும் சாட்சி 
பூ்த்ம. அது ்தான ப்தய்வ ்தரமமும் கூ்ட”. 
இந்த ்தததுவாரத்தமான பதிளலக ்்கட்டு 
உத்தவர பகதிப் பரவசததில் ஆழந்தார.

“அவனனறி ஓர அணுவும் அளசயாது” 
எனறு பக்தர முழுளமயா்க 

நம்பும்்பாது, சாட்சி 
பூ்தமாய் அருகி்ல்ய 
இருககும் ப்கவான 
ஓடி வநது உ்தவுவார 
எனபள்த உணரதது 
கினறேது இந்த 
உத்தவர - ்கணணன 
சம்பாஷளண.

- A.A.ராமன்.
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இம்மா்தம் உ ங ்க ளின 
ராசிககு ராசிநா்தன பாரளவபடும் இ்டங்களும். 
பசவ்வாய் ராசியில் அமரநது பாரளவ இடும் 
இ்டங்களும் நல்ல பலளன பபற்றுத ்தரும். 
்கவளல்களை ்பாககி இனபம் ்தரும். விபரீ்த 
நிளனப்பு்களை மாற்றி சாதவீ்கமான சிந்தளன்களை 
ப்தாடுப்பீர்கள். பசாந்த ப்தாழிலில் எதிரபாரத்த 
மாற்றேங்களை பசய்து நனளம பபறுவீர்கள்.

முயற்சி்களை வி்டாது பசய்வ்தன மூலம் 
உங்களின எணணம் ் பால் வாழவு வரும். கிள்டக்க 
்வணடியது கிள்டக்க ்வணடிய ்நாககில் 
கிள்டககும். ஆனமீ்க ்சளவ்களை பசய்வீர்கள். 
முககிய ந்டவடிகள்க்களில் உங்களின முடிவு 
ஏற்கும்படி இருககும். மறேதி்கள் அடிக்கடி இருந்த 
நிளல மாறி சுறுசுறுப்பு்டன பசயல்படுவீர்கள். 

பாதியில் விட்்ட ்காரியங்களை எல்லாம் 
பசயல்ப்டதுவஙகும். நிளலயான ப்தாழில் 
பசய்ய ்வணடிய உ்தவி்கள் கிள்டககும்.

ெந்திரா்ஷடம �ாட்கைள:

26.07.2020 ஞாயிறு இரவு 02.53 மு்தல் 
29.07.2020 பு்தன அதி்காளல 05.22 மணி 
வளர.

�ட்ெததிர பலன்கைள:

பூரட்டாதி 4 ம் பா�ம்:

புதிய வைரச்சிளய பபறுவீர்கள். அனபான 
உபசரிப்பால் எல்்லாளரயும் ஈரப்பீர்கள். பல 
பிரச்சளன்கள் முடிவுககு வரும். பபாருைா்தாரம் 
சிறேககும்.

உத்திரட்டாதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

உளழப்பால் உயரளவப் பபறுவீர்கள். 
இள்டயில் நினறே ்காரியங்கள் பசயல்ப்ட 
துவஙகும் ப்தாழிலாைர்களின உரிளம்களை 

நிளலநாட்டுவீர்கள். பூரவீ்க பசாதது பிரச்சளன 
நல்ல தீரவு கிள்டககும்.

ளரவதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பா�ஙகள்:

ஓனளலன வரத்த்கம், மீடியா, பததிரிள்க்களில் 
உங்களின ்கவனம் இருககும். உங்களின எதிர 
பாரப்புககு ்தகுந்த வைரச்சி இருககும். ப்தாழிலில் 
வைம் பபறுவீர்கள்.

அதிர்்ஷட நி்றஙகைள:

மஞ்ெள, ஒரஞ்சு, ச்ண்்ம.

அதிர்்ஷட தி்ெகைள:

்டக்கு, ்டகிழக்கு, யமற்கு.

அதிர்்ஷட கிழ்மகைள:

வியாழன், திஙகைள, செவ்ாய்.

இம்மா�ம் 
நீஙகள் வழிபட 

ளவண்டிய த�ய்வஙகள்:

செவ்ாய் கிழ்மகைளில் 
சுபரமணிய்ரயும் திஙகைள கிழ்ம 

சி் தரிெைமும் செய்து ச�ய் 
தீபமிட்டு ய்ண்டிக் சகைாள்ள 

ெகைல �ன்்மகைளும் 
உண்டாகும்.

ெளைமொன ெொழ்்ெ எதிர்தநொககி ப்சயல்படும்

மீன ரொசி ெொ்சகர்கதளை!

அருளெொககு 
த்சொதிடைர்: 

ெொடிப்படடி 
R.ஆனந்ேன் 

ப்சல்: 
91-9789341554
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