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சென்னை, இராயபுரம், 
ஜோ திஷகணித மஹாவித்வாம்ஸராகயெ 

ம-ஈ-ர-ஸ்ரீ, 

சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்கள் தமையனார் 
ம-௱-ஈ-ர, சடையப்டமுசலியாரவர்கள் குமாரர் 

ஜோதிஷம் 

வீராசாமிமு தலியா ரவர்களால 
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ஜோதிஷருக்கும் மற்றனைவருக்கும்மிகவேளிதிற் 

உபயோகமாகும்படி வசனரூபமாக இயற்றப்பட்டது, 
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௫ -அணாுஸ்டாமபு, 

எடிடா பாதித்தியநகல் | உட 
ing அல 

1915ம் ஞர் ஜுன்” 1]உதேதி சென்னப்பட்ட 
ணம்பெத்துகாய்ச்கன்பேட்டை சம்மாழ்வார்தெருவு 50-வது மெம் 

பர் வீட்டி லிருக்கும் வேளாள ஜாதி விஷ்ணுமதம் ஜீவகாருண்டவி 

லாசம் பிரஸ் புசொப்ரையிடர் ஜீவனம் கோளப்பஞ்சேரி, மத்தியா 

முதலியார் குமாரர், சோ. சேல்லப்பழதலியார் அவர்கட்கு ஷே. 
பட்டணம் இராயபுரம் வடவண்டை மாதாகோவிலைச்சார்ந்த பிள் 

ளையார் ?காவில்சர்து 8-வது செம்பர்வீட்டிலிருக்கும் குருகுலமுதலி 

ஜாஇ சவமதம் ஸ்காடிஷ்பிரஷில் ஸ்டோர்£பர் ஜீவனம் உபாத்தி 

யாயர் சோதிடகணித, மகாவித்வாம்ஸர் சுப்பிரமணிய முதலியார் 

தமையனார் சடையப்பமுதலியார் குமாரர் சோதிடகணிதம், வீரர 

சாமிமுதலியார் யெழுஇக்கொடுத்த கறர்நாமா, யென்னவென்றால் 

1687-ம் வருஷத்தில் யென்பேரால் ர்ஜிஸ்டர் காபிரைட், செய்து 
சான் அனுபவித்துக்கொண்டுவர்த *சிற்பசிந்தாமணி' யென்னும் 

பெயரையுடைய புத்தகத்தை அதற்குண்டான சகல சுதர்திரங்களை 

யம் தங்களுக்குரான் சுத்தறெயமாய் தீர்மானித்த ரூபா 30 யிச்த ௭ 

முத்தால்ரூபாய் ஐம்பதும் தங்களிடம் பின்றையதேதியில்கான் பெற் 

அச்கொண்டேனாகையால் யினியெனச்கும் யிரத சிற்பசீத்தாமணி, 

யென்னும் புத்தக ரிஜிஸ்டர் ரேஷனுக்கும் யாதொருபாசத்தியதையு 
ம் அச்கும் இடையாது இன்றையதேதிமுசல் யென்பெயரையும் 

யென் குறிட்புள்ள  போடோனஉயும் லவத்து தக்சளுச்கு வேண் 

மொனபஇப்புகள் அச்சிட்டு அனுபயித்துக் கொள்ள வேண்டியது 
உங்கள் அனுமதியன் றிவேரொருவர் மேற்சண்டபேருடைய புத்த 

ச்தை அச்சிவொர்களேயானால் அ௮தானால்தங்களுச்கு நேரிரிம் ௪டி 
ல சஈஷ்டத்தையும் அவர்களைப் பொருர்கினதே யொழிய யெனக் 

குயாதொரு ௮க்கும் இடையாது நான் இன்றையதேதிமுச்சியாகிலு 
ம்பிர்தியாடுலும் வேரொருவருக்கும் மேற்சண்ட புஸ்தகத்தை அச் 

சிடிம்படி யெவ்விதஅனுமதியம் கொடுக்க யெனக்குரைட்டடையாது 

அப்படிவொருக்கால் நான்கொடுத்தசாக தங்களுக்கு தெரி£ துசாகூஷி 

கள் சதெமாய்ரூபிப்பீர்களானால் ௮தனால் மேரிடும் ரஷ்டங்களுக்கு 

சான் உத்ச.ரவாதயாகுறேன். யிந்தப்படிச்கு யென்மனோருஜியில்சம் 

மதிச்துயெழுஇிகசொடுத்த கறர்தாமா. 

சோதிடர் வீராசாமிமுதலியார் 

சாக்ஷி:-- பா முனுசாமிமுதலியார் 

C. Rathinayelu Mudaleare





ஸ்ரீமீனா௬தியருள்பெருக, 

இக்கிரந்தம் 

இயறறினவர் கருத்து, 

  

மாக்திமைதங்கெய சனவான் களுக்கும், தனவான்களூக்கும்,க.ற் 

ருக்கும், மற்றோருக்கும், பெரும்பாலும் அறிவிப்பது யாதென் 
ரூல் 

இப்பூவுலகின்கண் இதற்குமுர்திவித்வத்திரம்பொருர்திய சிகா 
மணிகள் ௮சேக விதமாகயெ மனையடி. சாஸ். இ.ரம்போல் இன்னும் ௮ 

சகா இபெல்கள் வெளியிட்டிருப்பதை யரேககோடியைப் பார்த 

இருப்பீர்கள். ௮ துகளெல்லாம் வெண்பாவாகவும் விருத்தமாசவும் 

செய்துவிட்டு மறைந்தனர், இதுகளெல்லாம் கற்றவாக்கேதவிர மற் 

இவருக்குக்கஞ்சித்?தனும் இடஈ௩.கிடைப்பதரிது, ஆதலால்என்குரு 

வின் அருட்பிரசாதக்தாலும் தெய்விக அனுகூலத்தாலும் எனது 

சிற்றறிவினாலும் அரேக 2காடிமுன்னோர்கள்்செய்தஏட்டுப்மிர இகளை 

ஆ ராய்ச்சிசெய்து சகுர்த செந்தமிழ்ச் சொற்களால் வசனரூபமாய் 

அடியேன் (சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி) யெனப் பெயரமைத்து 

அனைவர்களும் அறியும்படி வெளிப்படுத்கினேன். அனால் இதிற் 

செப்பிய முக்கியகருத்துகள் யாதெனில் ! 

அமிர் தசித்சயோகம், ஈட்சத்திரபலன், தெய்கீசப்பூசை செய் 

யும்விகி, ஆதாயப்பொருத்தம், ஆசாயச்சிலவு, இராசிப்பொருத்தம் 

இலச்செனபலன், இராகுசாரம், ஈசான்யபலன், உழ்திராஇி ஈட்சத 

தி.ரம், கதவுறிலைகிறு த்தல், கெற்றின் ஆழக்குறி, ணெற்றின் ௮னு 
பவம், கணறிருக்குந்திசை, மண்பார்ச்கும்கிதானம், குருசாரம், குளி 

கைகாலம்பார்ச்ச, கூபலிதி, பசச்களைக்சட்டும்விதி, கெற்பப் பொ 

ரூத்தம், கெற்பகிரகம், கேட்டைஈட்சத் இரம், கோயில் கோபுரம் ௯. 

டம் மனை அளவும், சமதிவட்டான ஐர்பள்ளஞ் செய்து அதிற் பூவு 

ம்தண்ணீரும்விட்டுக் குறிபார்ச்ச, சர்துகுத்சல், சர்இிர பலன், 

சப்தூரகம்களிற்குரியசாரம், சனிசா.ரம், சல்லியம் பதினாறுக்கும், 

சாஇிப்பொருத்தம், சிற்பரிலக்கணம், சிதகிரைஈட்சத் தரம் சுபகாரி 

யம்கள் செய்ய வேண்டியதற்கு மூன்றுவிதமான ஈட்சத்திரங்கள், 

சுகலெபக்ஷத் இதி, சுச்சரசா.ரம், சுவர்பிளப்பு ௮ல்லத புச்துசூரிசொ
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சல்கராச்திரிர்ணயம். சூத்திரபலன், செலவுபொருத்தம், சென்ம ஈ 

ட்சத்திரம் பார்க்கும்நிலை, சென்மகேர்திர இரகபலன், கேத்திர 

அரூடம், சோடச மனைப்பொருத்தம் பார்ச்குதல், இசையறிந்து 

வாசற்கால்வைக்க, துல்யசமம் உயரம்சொள்ள, தென்பாக பலா 

பலன், தெற்குமுகமான கிரசமாகியும் ஒன்றுமிச்சமாகவரின், தேவ 

தைசள் இருப்பிடமறியுமெர்திரம், சேவாலயச்சற்பம், தோவஷூிவர் 

தீதிகுத்தல்கள், ஈல்லசாள், ஈவக்கிரகபலன், வாசற்கால்வைக்கும் நிர் 

ணயம், நான்குவருணத்தார் கரகஇிசை, நால்வகை வருணத்தார் 

வாசஞ்செய்ய மனைலட்சணம், நிரு இமூலையின்பலன் நில$ீளம் வை 

க்கும்விஇ, நிலைவைக்க, நீர் உண்டென்பது பொதுவிதியாக உணர் 

த்தி உடனே மடங்காநீர் உண்டென்றும் €ழ்8ருண்டென்றும் பிரி 

ச்து உணர்த்தும், நூலணியம்விகி, நேத்தாபலன், பஞ்சகோள் 

சின்றதோஷம், பஞ்சசபலன், பக்கமோக்குகாள், புதசாரம், பூமி 

யைச்சோதித்து வீகெட்டும்நிதானம், பூதபலன், பூமி சல்லியம், 

பெண்மரம், பேழைவைக்க, பொருத்தங்கள், மனைக்கேகும் போது 

௪ருனம்பார்க்குதல், மனையில் நிற்கும்போது சகுனம் பார்ச்குதல், 

மனை உயர்வுதாழ்வுலக்ணம், மண்சுலவை, மனைப்பொருத்தம், மனை 

முகூ.ர்த்சஞ்செய்ய மாதம், மண்வெட்டி சகுனம், மனைதோஷம் 

மனைச்சோல அகாதசாள், மனைமுகூர்த்தம், மனைகளில் இராஜ 

கம், மனைமுகூர்த்தசாலச்தில் குழியில் ரீர்விடவேண்டியது. மனை 

முகூர்த்தஞ்செய்யுமிடத்து சூன்னியம், மரம், மரங்கள்வெட்...இகி 

மாங்கள்வெட்டும்விஇ, மனைப்பொருத்தம்பார்க்க, மனையகலம் வை 

க்சவேண்டிய அடிகள், மாடுமுதலானது கொள்ளல் அல்லது கொடு 

த்தல், முகூர்த்ரஞ்செய்யுமிடம், மூலைக்குத்தாகாது, மேற்குப் பலா 

பலன், உயதுபொருச்தம், வயதுபலன், வம்சபலன். வாயுமூலைபலா 
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படியாக இச்நூலில் முக்கயெமாயெ அம்சங்களை அச்சிட்டு வெளியா 

ச்சினேன். சேசரே ? இர்தச் இரந்ததில் ஏதாகிலும் பிழைகளிருர் 

தால் அதை அன்னம் எப்படி. ஜலத்தைப் போச்டிப் பாலை யுண்ணு 

கிறதோ ! அதுபோலாக இதில் இருச்சப்பட்ட நற்குறிகளை யெடுத் 
துக்கொண்டு எம்மை ஆதரிப்பீரென உங்கள் சனத்தைச் கோரு 

இன்றேன், இதன் வீலை நபா 2 0 0
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வடைப்பும் சாண்முதற்குறிப்புமென்றறிய 
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சம்லியம்தஇருச்சலின் ஆமக்குறியென்றறிப 2 & 

௪ரவணோேற்பவரும்கு ௩௩௫ 

சண்முகனுக்கு உ௱டட௫ 

சாதிபொருத்தம் ௨௫ 
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ச இரைநட்சத்திரம் ௧00 
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சட்சத்இரபலன் ௬௯ 
ஈட்சத இரத்திற்கும்யோகத் திற்கும் அமிசையறிவது PH 
ஈட்சத்திரத்திற்கும்யோகத் திற்கும் தாரபலன் ௫0 
சவச்ரகபலன்களறிர்து வாசற்கால்வைக்கும் நிர்ணயம் இசு 

ஈக்ச் தரபலனறிவ து அறு 
சான்குவரூணத்தாற்கெக.திசை ௧௬ 
கால்வகைவருணத்தார் வாசஞ்செய்யமனைலக்ஷ்ணம் ௧௭ 
காமாக்ஷத்கி.ர எழுத்துகள் ௮௪ 
காய்எலும்புவெள்ளிஉண்டென்றறிய ௩௨0 
நிறு இுூலையின்பலாபலன் ௧௯ 
நிலசீளம்வைக்கும்விதி Qu. 
நிலைவைக்க & & 
கீர்உண்டென்பது பொதுவிதியாக உணர்த்தி உடனே 

மடங்காநீர் உண்டென்றும் ழ் £ர் உண்டென்றும் ௩௨௨ 
பிரித்து உணர்த் துமென்றறிய 

சிர்த்தனசணப இக்கு ௩௩௪ 
அன்முகம் ௧௫ 

தூலணியும்விஇ ௩௯ 
சேத்திரபலன் அறிவது ௬0 
ப. ரமசவவணக்கம் ௧௩ 
பராசத் திவணக்கம் ௧௩ 
பலன்விபரம் ௨௪ 
பஞ்சகமறிய ௨௭ 
பஞ்சகோள்நின்_தோஷமறிய ng 
பதவி ௬௯ 
பஞ்சசபலனறிவ து கீ 
ப.ரணிரக்ஷத் தரம் ~ ௬௨ 
பக்கசகோக்குசாள்விவரமறிய ௩௨௯ 
us கணபதிக்கு டாடா. 

பத்இிரகாளிக்கு ௩௩௭ 

பஞ்சவர்னவேலை wore Cary Suri ௩௪௨
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FO ARR A வதய குயர் துளி யரியரும் 

பக்கம். 
  

பாப்பாரெலும்பு பசுவெலும்பு அல்லதுசெங்கல் பொன் 

இவற்றுளொன்றுண்டென் றறிக 

பாம்பாதல் புற்றாதல் டே. எலும்பாதல் என்றறிய 
பாலகணபதஇச்கு 
பிங்களகசணபதிக்கு 
புனர்பூசாக்த்திரம் 

புதசாரம் 
புவனகணபதிக்கு 
பூமியைசோதித்து வீகெட்டுநியமம் 
பூதபலன் 
பூசாக்த்திரம் 
பூராடாக்ஷத் திரம் 
பூராடாக்த்திரம் 
பூட்டாதிரஆத்திரம் 
பூமிசல்லியம் 
பெண்மாம் 
பெருமீர் மோளை சல் எஓம்பு இவைகளென்றறிய 
பேழைவைக்ச 
பொளுத்தங்களின் விபரம் 
மனைக்கேகும்போது சகுணம் 
மனையில்சிற்கும்போது சகுணம் 
மனைவு.பர்வுதாம்வுலகூண ம் 
மண்சுவை 
மனைப்பொருத்தமறிய 
மனை முகூர்த்தஞ்செய்யமாதமறிய 
மண் வெட்டி சகுணமறிய 
மனைமுகூர்த்தஞ்செய்யும்போது மரியாதைசெய்வதறிய 
மனை சோஷமறிய 
மனைகோல ஆசாதா£ள் 
மனைசோலதூ மறிய 

மனைகோலமாதமறிய 
மனைமுகூர்த்தம் 

மனையின்மேல் தாக்கச்கூடாத சாயைகளூம் மற்றும் 

உண்டாகும் நலையநோச்குகளின் பலனும் 

மனைகளின் ராஜயோகம் 

மனை முகூர்த்தசாலத்தில் குழியில் 8ீர்விடவேண்டியவிதி 

மனைமுகூர்த்தம் செய்யுமிடத்து சூன்னியம் 
மனை ச்குப்பால்யா $பருவமறிவ து 

மனையெடுத்தல் சுச்சிரன் இடம் 

௩௨0 

௩௨0 
௩௩௩ 
௨௩௩ 

௬௫௫ 
௧20 

௭ 

க 
௭௧ 
௬௬ 

௬௮ 
&0e 
௧0௪ 
௩௪௭ 
௬௯ 

௩௨௪ 

௧0௯
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விஷயம். பக்கம். 

மரமறிய Gn of 

மரங்கள்வெட்ட இதிகீர்ணயம் ௬௭ 
மரம்கள்வெட்டும்விதஇ ௬௮ 
மரமிசைத்தல் ௬௮ 
WS 65> & FI wo ௬௭ 
மனைபொருக்தம் பார்க்கவேண்டிய விபரம் ௩௧௫ 
மனை அசலம் வைச்கவேண்டி௰ அடிகளின்பலன் ௩௧௫ 
மடங்காகீர் €ழ்8ீர் உணர்த்துமென்றறிய ௩௨௩. 
மகாகணபகிக்கு TM gp 

மட்டவேலைக்கு சரண்களச்திவிபரம் ௩௪௮ 
மாதம் க௨-க்கூம் அவச்சாயை விபரமறிய AS 
மாதங்களில் காலசர்ப்பகெ திலக்ணம் (௫௨ 
மாடுமூதலானவைகொள்ளல் அல்லதுகொடுத்தல் ௩.௨௮ 
மிருகசீரிட caps Br Ge 
மூழச்கோல் இலக்ணமறிய ௨௪௬ 
முழச்சோல்செய்யு மாமறிய ௨௮ 
முகூர்த்தஞ்செய்யு மிடமறிய ௩௪ 
முகூர்த்தலசகண ௪ருணமறிய ௩௫ 
மூகூ.ர்த்தசால குழிச்குண மறிய ௩௮ 
முகூர்த்சஞ்செய்யுமி_ம் ௭0 
மூளைகீஎமறிய ௧௬0 
முத்தம் ஈடிவல் கம்பம் உத் இரம் சுவர்வரலாகாது ௪0 
மூலைகால் சாட்டும்விஇி TP. Tin 
மூலைக்குத்தாகாசறிய (ர 
மூலகக்ஷத்திரம் ௧0௩. 
மேற்குபலாபலன் ௨0 

மேற்சொல்லியசங்குபிரமாணமறிய ௩௪ 

மேற்படி குழியில் புட்பம்விடும் சோதனை ௬0 
மேற்குமுகமாகியுவும் ஒன்றுமிச்சமாகவரின் ௪௬ 
மேற்கூறியவற்றுளே ஈன்மைப்பலனை மென்மேலாக } na 

விவரிக்கின் றதென்றறிக வு 
மேற்கூறிய சன்மைதீமைகள் என்னும் ௮னுபவத்தை 

வேறொருவகையாலறிய | னி 

மேல்உணர்த் திய மடங்காரீரை வேறொருவசையிஞல் 

எடுத்துணர்த்கி 8ீரின்மையையும் €முற்று மேலூ \ 8௨௨ 

ற்றுகளையுட௪ன் உணர்த்துமென் நறிய 

மேலுணர்த்திய £முற்று மேலூற்றுகள் மாடபடாமாறு | ௩௨௩ 

உணர்த் துமென்றறிய
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விஷயம். பக்கம், 

மேல்உணர்த திய மடங்காநீரை வேளொருவகையால் 
எடுத்துணா்த்கி உடனேபழந்ணெறு உணர்த்து £ட௨௨ 
மென்றறிய 

எடுத்துணர்ச்தி பழங்குழிகளும் ஓடையும் உணர்த் 

மேல் உணர்த்திய மடங்காநீரை வேளொருவசையால் 
ho hi 

அ மென்றறிய 
மேல்சோக்குநாள் விவ.ரமறிய ௩௨௬ 
வடக்சாகயெ குபேரபாச பலாபலன் ௨0 
வ.பதுபொருசத்தம் ௨௭ 
வயதுபலனறிவது ௬௪ 
வடக்குமுகஒன்றுமிச்ச முமாகவரின் ௮0 
வம்சபலனறிவது aU 
உரயுவுமூலைபலாபலன் ௨0 
உாரப்பொருத்தம் ௨௪ 
வாஸ்துபுருஷலக்ண மறிய 2, 
வாஸ்துவபுரு௨ன நிதஇிரைவிடுத. நிய mB 
வாஸ்து QaorAd 9 th Aa 
வாஸ்து எழுர் இருக்கும் ராளறிய மனைகோல குடிபுக ரூ.௪ 
வாயிலின் அளவுவிசி) ௬௫) 
உாசல்வாஸ்துநிதானம் ௬௮ 
உாஸ்துவிழிசோகடல் இருபத்ெெட்டுபங்கில் முகூர்த்தம் (7௪ 
வாசற்படிவைககும் இலக்ஷணம் ௬3௨ 
வாஸ்தலத்இன் காலபலலிர்சத்தாரணஙகளாவன ௭௪ 
வாரபலனறிவது ௮8 
விசாலலக்ணம் சக 

விஷ்டிதோஷம் (௫ 
விசாகாகூத்இரம் ௧0௪ 
விக்கிரகம் எறுமையெலும்பு உண்டென்றறிவது ௭௨0 
வினாவினான் நிலம்கறுதலின்பலன் ' ௨௫ 
விக சரகஞ்செய்யலக்ஷ்ண ம் 11M. St 
விமானஞ்செய்கிறதற்கு விபரம் ௩௩௯ 
வீகெட்டுகிறகிலம் உ௫) 
வீட்ட ஆரம்பஞ்செய்யவேண்டிய இுிபலன் r@ 

வீட்டின்வாயின்நிர்ணயம் PR 

வீட்டில்றுழையும்போது தோற்றச்கூடாதவைகளாவன ௪௫ 

வீட்டிலிருக்கவேண்டி௰ய அங்கணவிதி சள 

வட்டுள் அரைகளிருக்கவேண்டியவிதி 7௬ 
wo) OL. ஈசான்யச்திருப்புவ தும் வாயில்கள் நேராயிரு t ஙு ௭ 

க்கவேண்டியதும்
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விஷயம். பக்கம்; 

வீட்டுள் இத்தனைகட்டுகளிருக்கவேண்டு மென்பது ௬௭ 
விட்டின்சுவர் ௮ளவுவிதி ௪௮ 
விட்டின் கடல்தாற்வாரங்கள் இவைப்ளுக்கு ry 

௮சஎமும் நீட்சியும் ௮மைக்கவேண்டியது 
வீடுசளுக்குதெருவாசற்கால்வைக்குமிலக்கணம் Ge 
வீடுக்குச்குப்பருவம்பார்க்கும்விஇ ௬௪ 

வீடுகட்டறிச்சயிக்கும்போது ஈகஷத்திரங்கள் நிற்கு ம்நிலை ௬௪ 
லவீடகெட்டுதற்குதவாமரம்கள் ௬௮ 

வீசெட்டமண் ௬௯ 
வீட்டின்சாலை விபரமறிய ௩௨௨௬ 
வீட்டுக்குதாண்றிறுக்த விபரமறிய ௩௨௭௬ 
வீட்டுக்குவாயில்வகுத்த விவ.ரமறிய BQ Fe 
வீட்டின்பக்கத் இல் நிற்கக்கூடியமாங்கள் ௩௨௭ 
வீட்டின்பச்கத் தில் நிற்கச்கூடாதமரங்கள் ௩௨௭ 
வீரகணபசதிக்கு AA 
வெள்ளுவரி கரையழிவு இடையூற்ற iC wn rs GF aa 

களென்றறிய Be? 

வேறுவிதமுழக்கோளளவுஅறிய ௨௭ 
வேறுமுமக்கோல்மரமறிய ௨௧ 
வேறுசங்குஸ்தாபனமறிய ௩0 
வேறுவாஸ் துபுருஷன் கிடக்கையறிய ௩௨ 

வேறுவாசல்பலன் ரி 
வேறுமுகூர்த்ஞ்செய்ய ௩௫ 
வேறுமண்வெட்டிமுமச்கயிர்சருணம் Tha. To 
வேறு நூல்கயர் சகுணம் 0 

வேறுமுளை நீளம் முளைச்கயிறுகால் >. 
வேறுகஇரெகப்பிரவேசம் #2. 

யோகினியற்வது & 

யோஇனிபொருத்தம் உட 

யோடனிபலனறிவது Ma 

யோசகபலனறழிவது ௬௧ 

ரேவ இரக்ஷத் இரம் ௧0 

ரோகணிரஈக்ஷத்திரம் ௬௪ 

லக்ன ச் தியாச்சியவிபரமறிய AAO 

லட்சமிசணபதிக்கு உசா 

விஷய அகராதி நுற்றிற்று.



பர்மபதி துணை, 

விஸ்வ கர்மாவாகெ 

மபனென்பவா, 

திருவாய்மலர் நீதநளிய 

சர்வார்த்த சிறபசிந்தாமணி, 

  

கடவுள் வணக்கம், 

வி WH & க ம். 

வேதகான்மறைகளாகி விளங்கு மும்முர்த்தியாகிப் 
பூதலந்தனைப்படைத்த புண்ணியன்றாளைப்போற்றி 
தீதிலாமயனார்சோன்ன சிற்பசாத்திரபாநூலை 

நீதியாய்த்தமிழினாலே நிலை டவுரைக்கலுற்றேன்: 

சிவசுப்பிரபணர்டர் துதி 

கட்டளை க்கலிசு துறை 

மா தவிமண வாளனும் வேதனும் பொன்னுலகக் 

தாமா ரூமிந்திர ரண்டர் ருழாங்கள் தாழ்ர்தி றைஞ்சுவ 

காமாப் பொருற்றடமு குழ்சணி காசலக் கர்தபிரான் 

அமாத் இருவடி யென்றுமிச் நூற்குத் தணைசெயமே 

பரமசிவ வணர்ஃம். 

அறுசீர்க்கறிகிெடில்விரு ஈகம், 

பவ்கயன் மாலு மீரேழ் புவனமுர் தேடிக் காணாத் 

துவகவெண் குணமு ளானற் ஜெொலலுல கனைகத்இி னுள்ளுச 

தஙகியெள் ளெண்ணெய் போலத் தமைத்து பூரணம தாட 

யலஇங்செனாமலெங்கு மாம்பொரு எகத்தி லேற்பாம். 

பராசக்கவணக்கம். 
ஷே வேறுசந்தம், 

பெண்மையெனப் பெயர்படைத்துப் பேர்பதிராலுலகுதனைப் 

பெற்ற இல்வாழ், ஏண்மைமச காதிமுத னூழில்வரைப் பலவுபிரு 

2
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RF PRADA PE Dt LAL ae a     

கொத லின்றித் இண்மையுடன் சஞ்சரித்துச் rCurs aps pus 

சச் செறிந்தே யூட்டும், வண்மைசிதா காசவெளி மருவுபரா சத்தி 

யையாம் வணங்கு வோமே. 

இருமால் வணக்கம், 

ஆ௫ிலவுல கங்கட்கு மாதார மாயமிழ்த வளக மாகி 

நிிலவயிர் களையாவு நியதியாய் சாத்தருளு கீல௨ண்ணன் 

இஇரிதழ்வாய் மலர்மகளைத்தூயவுரக்கொண்டுததிதுஞ்சுசற் செய 

இரிகரச் சடச ரன்றன் றிருவடியை யெர்சாளுஞ்ூக்தைசெய்வா 2 

திருமகள் வணக்கப் 

கலி வீநத்தம், 

பொற்பு £லம்புச் கில்லினும் பொய்பி௨ா 
கற்பு வாய்ச்தடிற் காரிகை பாலினுக் 

தற்ப ரனருட் சாரும்பு மானிட 

ஈற்து ணத்தொடு நாடும்பொனேத்துவாம் 

கலைமகள் வணக்கம் 

எண்சீர்க்கழி! செடில்விருக்தம் 

ஆதிபொழி லாரணத்தின் நனையைபாகி யறிவுடையோர் க 

ரிசாமம் பகமுமாடித் இ தகற்பாவலர்களகம் சேர்ச்சிபாடுச் தெள்.” 

யழும் மூன்றுவியா கரணமாகச், கோதசல்வை கரிமுதன்ஆான 

ராண லாஇக் குலவுகன்ற வேம்சுரமச் சுவைய மாகிக் காதலுட 

னே மலரோன் முசம்வா மெர்தாய்ச் கலைமகணற் கர்சத்தாட் ௧௬ 

த் இலே௱ங்பாம்ட 

௮ வையடக்கம் 

வாமப்பழமும் செய்.பும் பாலும் சற்சண்டும் சர்க்சரையும் கல 
௩௪ அ௮சனச்தில் கற்டெந்தால் அர்தக்கற்களைமாச இரம்கீககி இன்ப 

மாகம் கொள்ளுதல்போல் புல்லறிவாளஎனாகயெயான் சொல்லுமிக்நா 

லிற் பியையுரினும் மேலோர் அக்ருற்றம்களைச் சளைஈ்து சிரேஷ்ட 

ஈரகச்௦கொள்வது பெரியோர்கடமை, 

சிற்பர இலக்கணம் 

ய$்ஞோபலீதம்பஞ்சகச்சை உத்தரியம்கர்ணகுண்டலம்பவித் 

திரம் கர்சரகூதைஜபமாலிசை உருத்திராஷூம் இவைமு சலியவைச
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ளோடு செய்வபூசையும் நித்திய நைமிச்தியகருமல்களையும்உடைய 

௨னாகியும் பொறுமையும் அடச்சமும் சல்லமணமும் சற்குணமும், 

பொருர்தியிருத்தல் வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சிற்பாசாரியன்றி 
வேறுஜா தியர்கள் தேவாலயம் ஈகரம் ராமம் கிரகம் தடாகம் கூப 

ம் மாடமாளிகை முதலியவைகளை செய்தால் அரசருக்கும் சாத்தா 

வக்கும் சோஷமுண்டாவதோடு மனசஞ்சலத்சையும் விளைவித்துக் 

சொண்டே யிருக்கும் 

இதுவும் அது 
வேதங்களின் சாரமும் சானாவித மச்இிரதர்இரங்களும் ருத்தி 

றை லட்சணக்களும் ஈல்லவாச்கும் வர்னாசிரதர்மம் ௮சசரகிரமய்க 

CO சுகுணசுகஞான விவேகங்கஞம்ஜலலக்ஷண ஙசளும்பொரும் திய 

லகம் குலி ரஷ்டனாடுயும் மாம் செங்கல் கல் சுதை சவலோ 

கம் மண கெடி சக்கரைதந்த இரியையும் எச்இிரவிதியும் சித of 

சானமும் தெரிர்துக்கொள்பவன் சிற்பள் , 

நான் முகம்; 
—b—-8- இலைக் 

மனைக்செகும்போது சகுணம் 

மனைச்கோலலேண்டுமென்று யாசாமொருவர்்ச்து அழைக்க 

௮ ரோடு சிர்பாசாரி காமரூபியாகிய ஸ்திரீகள் நிறைகுடம் வண் 

நன் தபிர்பால் ௮ன்னம் மதுச்குடம் அரசன் வேூரும்பு இரட் 

டைப்பிராமணர்கள் யெதிற்படினும் சாச்சை ஈரி ளி வேங்கக மு 

பல் கோழி கொக்கு மயில் ஐர்இி பச சாரை செம்பெரச்து இவை 

கள் வலமாகிலும் கருடன் வானரம் மூ ஞஈ பன்றி கரிப்பிள்டோ 

எவி கலைமான் கை வலி.பன் ஆர்தை கரடி சாய் உடும்பு இவைக 

ள் இடமாகினும் ஈன்று விரித்தலையர் மொட்டதலையர் செம்பட்ட 
மடிர்உடையவர் சொண்டி ஒற்றைக்கண்ணன் குருடன் அமங்சலை 

தடிசம்புடையகஉர் சகவலையடையோர் தப சன்னியாசி ஒத்கைப்பி 

ராமணன் சகன்னியாஸ்தீ* மூக்கிக்லாத௨ன் வெருங்குடம் எண 

ணெய்க்குடம் செம்கான் சாவிசன் குருவியாஇிபிடித்தோன் விரகு 
சட்டு இவைகள் எதிர்ப்படில் மிருர்த துன்பமுண்டாம் 

மூனையில்நிற்ரும்போது சகுணம் 

சிற்பியும் அம்மனைக்கு எஜமானும் அம்மனையில்சென் நுஙிற்கு 

௩ சாலை கெளளிமுன்பு உலமாசசீசால்பில் அழகியது பின்பு இட
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மாசச்சொல்லில் ௮ம்மனைக்குறியவன் அரசர்களுக்குப் பிரியனாய்ப் 

புத்திரகளத்திரத்துடன் சுது வாழ்வார் 

வெள்ளைப்புராவும் வெள்ளைப்பசுவும் வெள்ளைரிஷபமும் த& ௧ 

ள்மனையில் நின்றபோது காணில் உத்தமம் 

மேற்சொல்லிய இருவரும் மனையிற்சென்று நின்றபோது எற 

ம்புகள் ஒழுங்குவிட்டுப் பலவாராய்ச் எதரினும் செல்லுகள் பரவிபி 

ருக்னும் வண்டுகள் பூமியைத் துளைச்கினும் ஒணான் யெ]ர்ப்படி. 

னும் மனைகோலமாகாது 

மேற்சொல்லிய யிருவரும் மனையில் நிற்கும்போது பரண்டை 

வலத்இிற்பாடி. வலத்திலிருக்து இடத் திற்போர் ௮ வழியுமாகல்மனை 

சக்கு எசமானுக்குத் துன்பங்கள்நீங்இ ரன்மையுண்டாகும் 

குடியன் வலையன் சுகொட்டாண்டி. முடவன் செக்கான் apt 

சேயன் கூனன் குருடன் இவர்களை எ.இற்காணில் மனைகோலக? 

ந.துபோம் 

மதச்குடம் மாமிசம் பால் நெய் தண்ணீர் ஈல்லபுடவை மய்இ 

ஸியஸ்திரீ நிறைகுடம் யானை தேர் ஒற்றையாள் புரவி இவைகள் 

எதிர்காணில் உத்தமம் 

மனைஉயர்வுதாழ்வு லட்சணம் 

சூரியனென்பது கிழக்கு, சச்கிரனென்பது வடக்கு இவ்விச 
ண்டுஇக்குர் தாழ்ச்து தெற்கும் மேற்கும் உயர்ச்கிருக்கும் பூமிஈகக் 

க) சச்கொடுக்கும்ச 

நான்குவருனர் தார் திரகதிசை 

பிராமணருக்கு தெற்கு, அரசர்க்கு மேற்கு வணிகருக்குவடக 

கு, சூத்திரருக்கு கிழக்கு, குடியிருப்பாராகில் இலட்சுமீகரம் பெ 

ருக்.இ வாழ்வார்கள் ஈடுபிரமஸ்தானமாகக் கொள்க, 

மணசுவை 

இணிப்பாகியமண் பிரமகுலத்தவர்களுக்சாகும் 

துவர்ப்பாயெமண் க்ஷத்திரியகுலத்தவர்களுக்காகு..? 

புளிப்பாகுயமண் லவைரியகுலத்தவர்களுக்காகும் 

ச சட்பாகியமண் சூ த.டுரகுலச்சஉர்சளக்சாகும்
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நால்வகை வருணத்தார் வரசம்செய்ய 

மனைலட்சணம்; 
தென்சார்ப்பாய் வடக்குப்பார்த்தவாசல்மனை மரையோர்க்கா 

ம் மேல்சார்பாய் இ)? கபார்த்தவாசல் மனை அ௮ரசர்களு$க£ம், வட 
சரர்பாம் இழர்குபார் /கவாசல் மனை வைசியர்க்சாம் கழ்சார்பாய் 

மெர்குபார்.தவாசல் மனை சூத்திரருக்சாம் 

தானும் ரன்கிளைமுதலானவர்களும் 

பாசஞ்சேய்யு மிலக்கணம் 

சன்னிற் பெரியஉர்களாக்கும், குருக்களுக்கும் தாய்தர்சைகட் 

து தன்கிளஞ்சரு£ரம், மூத்தவருக்கும் தெற்கு மேற்கு தானிருச் 

லாகாது ௮வர்கமா 2) தெற்கு மேற்கு வைக்க ஈன்றும். 

இருந்தமை கு 7 தெற்கே குப்பைகொட்டவும், தென்மேற்கு 

மூலையில் வைஈமே பர் போர்கட்டவும மேற்கில எர 2த்தோழமிப 

சறவும வடமே 95 தானணியதொம்மை யமைக்கவும் வடக்கில் பசு 

Gl FT BLL ayo உ 7 தமம் 

ALB pts» gb ster S De LLaw இழக்க! மாட்டுக்கொட் 

டிலவைககவும் சென்டுழக்கில் பொர்கஷவீடியற்றவும் உத்தமம், 

கிமக்குஇக்கில் குளிர்கு பிடமூம் அக்கிணிஞலையில் சமையல் 

பண்ட மிடமும் தெற்கில் சயன ஸ்சலமும் நிரு திரூலையில சகலசா 

-் *ரமுதலானஇம் வைக்குமிடமும மேற்கில் போஜனம் புக்கும் 

உரிம வாயுஞூலையில் பசுக்தொழுவமும் வடக்கில் தனதானிய௰ வீ 

Ro ஈசாணியதூலையில் பூசைவீ?ம்சட்.. ராஜயோச முண்டாகும் 

ஞாயறு பரணியும் திங்கள் சச ரையும் செவ்வாய் உத்திரா 

_மும் புதன் அவிட்டமும் வியாமம் கேட்டையும் வெள்ளி பூரா 

டமும் சனி பேவதையும் கூடிலை அகா.து இர்த crise Sag 

கஞ்கெய்யில் கைம்பெனாணாம் மனைக்கோலில் பாழாம் வழிபோடல் 

மரணமாம் ரு.துவானால் மலடியாம் பிள்ளைபிறக்கற் சாவாம் 

ஜெனனசாளுக்கு ௨-௪-௯-௮-௯ இக்காள் ஈன்ராம் ௪-௩-௫-௭ 

இர்தசாள்கள் பொருந்தாது மற்றவை பொருச்துமென்ச இப்படி, ஓ 

ன்பதொன்பதாம் ௨௭-நாளையும் பீரித்துக்கொள்வது 

சச் தரளையும் சூரியனையும் பரிவேடமிட்டிருந்தசாளும் கொடி 
பிவாரமும மர்தாரம் மன ரல் இரணம்்ண்டல் பொல்லாசசாள்
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சத திரல்கள் குரு சுச்ரெபாடு விஷஈடிசை ௮ஷ்_மி உவாஇருத்தை 

இலையாசா வென்று நீக்சிமற்ற ராட்சளில்முகர்த்தங்கொள்சவு ம் 

வெள்ளியெதிரும் வலக்சண்ணும் மூடமும்தசாது மனைகோ 

லுங் குடிபுனும் தீதாம் வெள்ளிபின்னும் இடச்சண்ணுமாகல் 
மிசவம் 2ச்சமம் 

யோகினியறிவ து 

பூர்வபட்சம் பிரதமைமுசல் பிரசமை கழகு ௪. தியை வட 

க்கு, திருதியை அக்கினி சதூர்த்தி ரிருதி பஞ்சமி தெற்கு சஷ்டி 

மேற்கு, சத்தமி வாயுவு அஷ்டமி ஈசான்னியம் ௮க்கினிமூலை ஈவ 

மி, ஆசாசம் தசமி பாதாளம் ஏகாதசி இழகு, garg வடச்கு, 

இரையோத? அம்கினி சதூர்ததி நிரு பெஎர்சமி தெற்கு பின் 

னும் அமரபட்சபிரசமை மேற்கு துவிதியை வாயுவு இருஇயை ஈ 

சான்னியம் சதுர்த்தி ஆகாசம் பஞ்சமி பாதாளம் பின்னும் சஷ்டி 

இமக்கு, சத்தமி வடக்கு, அஷ்டமி அக்னி, ஈவமி கிருஇ, தமி 

செ/கு, எகாதச மேற்கு துவாதசி வாயுவு திரையோதசி ஈசானி 

யம் சதுர்த்தி ௮காசம் ௮மாலாசை பாதாளம்மிற்கும் இரசயோகி 

னிமுன்னும் இடமும் யாத்தினாமுதலான எவற்றிச்கும் தீய துபின் 

னும்வல௰ழும் ரல்ல து, 

சுபகாரியங்கள் செய்ய வேண்டியதற்கு 

மூன்றுவிதமான சில நட்சத்தீரங்களறிய 

1 வ. உரோசணி ஆ.கிரை பூசம்உத்திரம் ஒணம் அவிட்டம் 

௪தையம் இவை ௯-ம் ஊர்த் தவமுகம் இஇல் ஸ்தம்பப்பிர திஷ்டை 
பட்டாபிஷேம உத்தியோசகத்திற் பிரவேரித்சல் இராஜதெரிசனம் 

வியாபாரம் வீடு பரணம் மெத்தைமேல் வாசக்கால் தூண் துவ 

சம் தோப்பு சாலைமரம்முதலியவை வைக்கவும் மற்றுமிவைமுதலா 

இய சுபங்கள்செய்யவும் ௮விவிருச்தியாய் வருமென்றறிய வேண் 

டியது | 
._.. 2 வது. அசுவனி மிருகசம்புனர்பூசம் ௮ஸ்.தமசித்திரைச வா 

தி அனுஷம் சேட்டை ரேவதி இவை ௬-ம் தஇிரிமுகம், இவைகளில் 

சுவர்வைச்சப் பயிரிட நிலம்வாங்ச பசு எருது எருமை குஇரையா 

னை பண்டி முதலானவை வாம்சவும் பொன்னேர் கட்டி யுழவும்
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விரைவிதைச்சவும் பசுமுதலான தச்கு சொட்டாரம்சட்டவும் யாத் 

இரைபோசவும் ஏரி வாய்ச்சால் வெட்டவும்கில 4 தக்கு வரப்புசட் 

டவும் இவைமுதலாகிய சுபகாரியங்கள் செய்ய உத்தமம் 

வீட்டினுள் யேற்பட்டுயிருக்கன்ற ௮வ்டபாசக்களின் 

உபயோசபலன்சள் றிய 

ஈசான்யபாகபலாபலன் 

வீட்டினுள் ஈசாணியபாகமானது பூசைசசய்யவும் நெல் முத 

சலிய தான்னியங்கள் வைப்பதற்கும் வீட்டு எஜமானன் எஜமானி 
சயனஞ்செய்யவும் உத்தமம்; 

இழ₹குபாசமானது மேற்குறித்ச செய்கைகள்யாவும் உதவும் 

ஆஞல் பொருளமாத்திரம் வைச்தச்கூடாதென்பதாம் 

ஆக்கிதநேயபாகபலாபலன் 

வீட்டின் ஆக்ேனெயபாதமானது சமயல் செய்யவும்வீ IC gp. 

வரப்பட்ட சுற்றத்தார் இருப்பதற்கும் உதவுமேயன் நிச்வேறேசெய் 

கைகளுக்கும் உதவாது அன்றியும் அவ்விடத்தில் ஸ்திரீ புருஷர்க 
ள் சலர்துண்டாகும் சிசுக்கள் இருரிமுசலிய தர்ச்செய்சைகளோ 

டிருப்பதுமன்றி அவ்வில்லாளருக்குப் பொருட்சேதமும் *ண்டாக் 

இிக்கொண்டு வருமெனவறிக 

தென்பாகபலாபலன் 

வீட்டின் செற்குபாகமானது பூசைசெய்வதர்கும் போஜனம் 

செய்வதற்கும் உதவுமேயன்றி வேறுச்செய்கைகளுச்கும் ௨தவா.து 

அன்றியும் அவ்விடத்தில் ஸ்திரீபுருடாள் கலர்து கருதரித்து உற்ப 

விக்கும் இசும்கள் முடம் குரு செவிடுமுதலிய அங்சஹீனங்சளோ 

டி பிறந்து வமிசவிருச்.இச்கு மாறாமலிருச்கு மென்பதாம் 

சிருதிரூலையின் பலாபலன் 

வீட்டின் சிருதிமூலையானது இல்லறத் .துக்குரிபபாத் திரசாமா 

ன்கள் உயுத்தகருவிகள் இவைகள்வைப்பதற்கும்பிள்ளேகள் வித்தை 

யை அப்பியாசிப்பதற்கும் உதவுமேயன்றி வேறெச் செய்சைசஷூச் 

கும் உதவாது அன்றியும் HOG சஇபுருஷர்சலப்பினால உற்பலிக்



ர ௬ 

90 ச்ர்வார்த்த 

கும் செச்சள் ஆணாயின் ஜா.ரனாயும் பெண்ணாபின் வேசியுமாமென 

a Ha, 

மேற்குபலாபலன் 

வீட்டின் மேற்குபாசமானது சதிபுருடர்கள் சயனிப்பதற்று 

உத்தமம், அன்றியும்அவ்விடச்தில் சருச்தரித் து உற்பவிக்கும் Ae 

க்கள் அணாபின் மெஞ்நானியாயிருர்து அவன்பின் இருபத்தோர் 

தலைமுறைவரையில் உணடாகின்றவர்களையும் பாவம் அணுகாமல் 

௪த்.இச்கு ௮ளாக்க ஹேதுவாவான், பெண் ரூமின் மகாபதிவிசதா 

சரோன்மணியா யிருப்பாள், ஆனால் ௮ச்சிசுக்களால் விசெஷதனம் 

சேராவாமெனவறிக, 

வ:யுவு மலை பலாபலன் 

வீட்டின் வரயுவுமூலையானது பூசைசெய்யவும், ஸ்.திரீகள்பிர 

சவிப்பதற்கும். சேவஸ்சாபனம் செய்வதற்கும், நெற்களஞ்சியம் 

வைப்பதற்கும் ௨ச்சமம், இலாபமுண்டாம் ஆனால்ஸ்இரீ புருடசய 

ன த்திற்கு உதவாது, அல்கு கருதரித்து உற்பவிக்கும் சசுசள் மிகு 

தரித்திரத்தை யடையுமென்பதாம், 

QU LEIS குபேரபாக பலாபலன 

வீட்டின் வடபாகமாகயெ தழைப்போங்கய குபோதிகையில் 

திரவியம் வைப்பாராபின் சாளுக்கு ள் விருத்தியடையும், மேலும் 
அவ்விடம் ௪திபருடர்கள் சயனத்இற்கு மிசச்சிரேஷ்டம் அ௮ங்குகரு 

தரித்து உற்பவிக்கும் சிசுக்கள் இருபாவிலஎப்பால ராயினும் குபே 7 
சம்பத்துடன் நீர்க்சாயுளோடிருச்கும், ஆனால் ௮ஃது நீம்சலாசமே 
ற்உறிபசசசைகளுக்கு உத்தமமெனவறிக: 

நல்லநாள அறிய 

அசுபதி மகம் மூலம் இதுகள்முதல் ஒஎவொன் றினுடைய.ஆச 

ம்பம முதல் ரான்குவிஞ்சத்திரம் வரையான பணிரண்டுட்சத் தி 

சத்தில் சாத்த்இிகை, யுத்தம், உத்திராடம் புன்ர்பூசம்,விசாகம்,பூச 

ட்டாதி இவ்வாறுச்தள்ளிமற்றயராள் ரெொசாரம்பத்இற்கு விசேஷ 
சாட்களாகும், மற்றயராட்களாகில் இரகக்கட்டவாரம்பிக்இல் முடி 
யாதசட்டில் எஜமான்முதலிய குடும்பத்தலைவர்கள்மரணமாவார்க 
ள் சட்டிடக்சட்ட்ம்பொழுதே இடிச் துவிமுர், து உபிர்ச்சே சமாரும்,
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மனைப்பொருந்தமறிய 

Fou நூலிற்ிறர்ச முன்னோர்கள் மனைக்கு ஏற்படித்தி பிருக் 

ஏன்ற பொருத்தங்களா வன, 

1-வது செர்ப்பம், 1-வது அங்செம் 

2-வது ஆதாயம், 8-வது ஜாதி, 

8-வது சிலவு. 0.வது 88. 
4-ag யோனி, 10-வது இசா 

6-வது சட்சத்திரம் ll-ag வயது, 

6-வது வாரம், ஆச பொருத்தல்கள். 1], 

க-வ.துகெற்பபொருத்தம் 

மனையின் அகலநிகளத்தை (இங்கிலீஷ்) 84-அக்குலத்திற்குச் 

சரியான சிதம்ப.ரபதம் என்கின்ற கோலால் அ௮ளர்.த குழியாச்கப் 
படுவதே ஆயம், அல்லத துருவமாம் அப்படியான்ற துருவபச 

மாய குழியை எட்டிற்சழிக்க மிகுசேடம் கெர்பப் பொருத்தமெ 

னப்படும் ஒருக்கால் சேடமீறாமற் சரியாய்ப்போனால் வகுக்கும் எட் 

டையேசேடமாச "வைத் தக்கொள்ளவேண்டு மென்பதாம் 

சேடம்ஒன்றாடுல் 

இரண்டாயின் 

மூன்ராயின் 

கான்சாயின் 

ஐ்தாயின் 

ஆராயின் 
ஏழாயின் 

எட்டாயின் 

Os Oe gu 

புராக்கெற்பம் 

சிம்பசெற்பம் 

சாய்கெற்பம் 

சுபகெற்பம் 

காச்சைகெற்பம் 

யானை கெற்பம் 

சழுழைகெந்பம், 

பலன் விபரம் 

ஒன்றாவதான் 

இசண்டு 

மூன்று 
சான்கு 

Re 

கெருடசெறபம் உத்சமம் 

புருகெற்பம் மத்திமம் 

சிம்பகெற்பம் உச்சமம் 

sa Ge mud இது 

சுபகெற்பம் சுபம்,
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சாக்கைகெற்பம் 8ீச்சம் 

ஏழு யானைசெற்பம் உத்தமம் 

எட்டு கழுதைகெற்பம் அதமம் 

என்பதாமென மேலோர்.உறினர். 

௨-வது ஆதாயப்பொருத்தம 

அயமொச்தச்தை 8-ல் பெருக்க 12-ந் கழிச்கமிச்சகிற்ப த.ஆசாடம் 

அச் சேடங்களுள்ஃ 

1-2 மிருந்தால் ஏகபோசமாய்சஈடக்கும் 

6-4 மிருர்தால் 8ீர்த்தியண்டாம் 

5-0 மிருர்தால் தனதானியமுண்டாம்: 
7-9 மிருர்தால் மங்சளகரமுண்டாம் 

9 மிருர்தால் போசபாக்கியமுண்டாம் 

10 மிருர்தால் காரியசஏித்தியண்டாம் 

11 மிருர்தால் ஈஸ்வரசடாட்சமுண்டாம் 

12 மிருச்தால் சகலான்மையுமுண்டாம் 

ச என்பதாம்? 

௩-வது செலவுபொருத்தமறிய 

ஆமமொச்சச்சை ஒன்பஇற்பெருக்கி பத்திற்பல்கிட மிகுசே 

டீம் செலவு என்னப்படும், 

அச்சேடங்களுள் 

ஒன்றுக்கு அவவில்லம்க்ஷ$்ணிக்கும் 

இரண்டுக்கு அம்மனை தீயினால் சேதப்படும் 
மூன்றுக்கு அக்குடும்பம் க்ஷேமமாகபிருக்கும் 

சான்குக்கு புத்திரவிருத்தியுண்டாம் 

Qi GG அதிசவிரையமுண்டாம் 

ஆறுக்கு ஆமோச்கியமுண்டாம் 

ஏழுச்சு அதிக தரித்திரமுண்டாம் 

எட்டுக்கு இலட்கமிவாச மாயிருப்பாள் 

OU SHS பு.த்திரகாசம் 

Us IG உச்தமமாயிரு£ருமென்பதாம்
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௪-வது யோனிப்பொருத்தமறிய 
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ஆயமொத்சத்தை மூன்றிற்பெருச்9 எட்டி பங்க நின்றே 

ஒன்றாயின் 

இசண்டாயின் 
மூன்ருயின் 

சான்சாயின் 

ஐச்சாயின் 

ஆருயின் 
ஏழாயின் 

எட்டாயின் 

டம் யோனிப்பொருத்தம் என்னப்படும், 

அக்சேடங்களுள். 

கெருடன் நிறைர்சசெல்வப் உண்டாகும், 
பூனை 

சிம்கம் 

நாய் 

சர்ப்பம் 

எவி 

யாளை 

முயல் 

சஃலகமுண்டா கும் 

ஜயம்பொருர்.இரடக்கும் 

என்னாளும்பிணியாயிருக்கும் 

மேன்மையுஞ்செல்வமுமுண்டாம் 

தனட்சயமாகும் 

அ இகலாபம் ஈலம் 

செல்வம்மீங்குமென்பதாம் 

௫-வது நட்சத்திரபொருத்தமறிய 

முன் ஆயமொத்தத்தை எட்டிற்பெருக்கி இர அத்தேழிற்கமிச்ச 

ஒன்றாயின் 

மூனறு 
சானகு 

Bes 
ஆலு 

ஏழு 
எட்டு 

ஒன்பது 
பத்து 
ப், 
பனிரண்டு 

பதின்மூன்று 

பதிரான்கு 

பதினைந்து 

பதினாறு 
ம இினேழு 

மிகுசேடம் ஈட்சத்திரம் என்னப்படும், 

அசு௨னி 

ப. ரண 

இருத் திசை 

உரோசணி 

மிருகசீரிடம் 

திருவாதிரை 

புனர்பூசம் 

பூசம் 

ஆயிலியம் 

மகம் 

பூம் 

உத்திரம் 

௮ஸ்தம் 

இத்திசை 

சுவாதி 

விசாகம் 

அனுடம் 

உச்தமம் 
அதமம, 

அதமம், 

உத்தமம் 

அதமம், 

உத்தமம் 

உத்தமம் 

அதமம், 
௮,தமம்ஃ 

மச்.இபம் 

மத் இபம், 

உத்தமம், 
அதமம், 

மத்இிபம் 

உத்தமம் 
Lf Side 

உச்சமம்



  

4... சர்வார்த்த ஈற்பரக்தாமணி , 
ee at Ot nt 

wean 
    wr 

பதினெட்டு சேட்டை மத்திபம் 

u RO e@jere g7 மூலம் மத்திபம் 

இருபது பூசாடம் அதமம் 

இருபத்தொன்று உத்திரசடம் உத்தமம் 

இருபத்திரெண்டு இருவோணம் மத்இபம் 

இருபத் திமூன்று அவிட்டம் அதமம் 

இருபத்திசான்கு சதையம் உத்தமம் 

ABU sO ses) பூரட்டாதி அதமம், 

இருபத்தாறு உத்திரட்டாதி உத்தமம் 

இருபத்தேழு இழேவதஇி மத்திபம் 

HS Qa I Gus? Sy ஈட்ச திரங்களுச்குள் பத்து உத்தமும், 

எழுமத்திபமும், பத்தி அதமுமென்பதாம்: 

௬-வது வாரப்பொருத்தம் 

மூன் ஆயத்தை ஒன்ப.இற்பெருக்கி எழுக்கே மிகுர்சசேடம் 

மாரம் என்னப்படும், 

அச்சேடங்கீளுள் 

ஒன் நுவரில் ஆதிவா.ரம் உதவாது 

இரண்டுவரில் சோமவாரம் சுசங்கொடுக்கும் 

மூன்றுவரில் - அங்காரசவாரம் தீமையுண்டாம். 

சான்குவரில் புதவாரம் ௮ம்மனைலட்சுமி வி 
லாசமாயிருக்கும் 

ஐந் துவரில் குருவாரம் புத்திரவிருத்தியுண்டாம் 

ஆறுவரில் சுக்சரவாரம் ௮.இகாலம்உண்டாகும் 

ape fis சனிவாரம் கல்சம்உண்டாகும் 

௭-வது அங்கிப்பொருத்தம் 

ஆயமொத்தத்தை சாலில்பெருச்ச ஒன்ப இற்கழிக்ச மிகுசேடம் 

அல்செப்பொருத்தம் என்னப்படும், 

அச்சேடங்க்ளுள். 

ஒன்று தடகர௮ம்செம் அல்லதுண்டாம் 

இரண்டு சோமசரனம்செம் மிச்சபாச்யெ.போகச்ச 

_ ஞ்ண்டால்,,
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மூன்று #58 gn@eu சீலமுண்டாம் 

கான்கு Lass 790 &) 1 தானியவிருச்தி 

ஐர்து குரு௮ம்செம் இலாபமுண்டாம் 
ஆறு சுச்ர௮ங்செம் இசாஜபோகமுண்டாம் 
ஏழு சனி௮ம்கிசம் கலசமும்ஜனப்பகையமு 

COO tun IT LO 

எட்டி இராகு௮ம்செம் மத்திமபலளாயிருக்கும் 

ஒன்பது கே௮.௮ம்செம் ௪சலான்மையுமுண்டாம் 

௮-வது ஜாதிப்பொருத்தம் 

ஆயமொத்தத்தை ஒன்பதிற்பெருக்கி நாலிற்சழிக்ச மிகுசேடம் 
ஜாதி என்னப்படும், 

அச்சேடங்களுள், 

ஒன்று பிரமஜாதி ஈல்லபலனுண் டாம் 

இரண்டு க்த்திரியஜாதி ஈல்லபலன் 
மூன்று வைசியஜா இ உத்தம: [டாம் 

சான்காயின் சூத்திரஜாதி பலனில்லை துயரமுண் 

௯-வது திதிப்பெபாருத்தம் 
மனையின் ஆயமொத்தச்தை ஒன்ப திற்பெருக்சி முப்பதிற் பங 

கிட முப்பதுவரையில் சின்றசேடம் இந என்னப்படும். அச்சேடல் 
சளுச்குள் ஒன்றுமு சல் முறையே பதினைரஈ் துவரையில் வருவதைச் 
சிக்கலபசத் திதியெனவும், ப தினாறுமுதல் முப்ப துவரையில் வரு 

வதைச் இருஷ்ணபட்சத் இஇகளுக்குப் பலன்வேறே கூறாதிருர்தா 

லும் பூர்வபட்சத் துப் பிரதமைமுதல் பூரணைவரையில் முறையே 
சடறியிருக்கன்ற பலன்களே கிருஷ்ணபட்சம் பிரதமையாகிய ௧௬. 
வது, சங்கிையை முதலாச வைத்துச்சொண்டு ௮மாவாசை வரையி 

லும் ௮ப்பலனே முறையா யுண்டாமென்றும் சொள்ளவேண்டும், 

சக்கிலபட்சத்திதி கருஷணபட்சத்திதி 

சங்கியை, சங்கியை, 

1 பிரதமை 16 பிரதமை நலம் 

2... விதியை 17 விதியை நலம் 
8 திரிதியை 19 இரிதியை ஜயம் : 

& சதர்த்தி 19 ச௫ர்த்தி அபஜயம்
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5 பஞ்சமி 20 பஞ்சமி புத்திரபாச்யெம் 

0 வவ்டி 21. ஷஷ்டி மேற்சண்டபலன் 
7 eu gi 22 சப்தமி ஈன்மை 

8 அஷ்டமி 2௦ அஷ்டமி பிணீகளுண்டாம் 

9 “ரவமி 24 நவமி அம்மனை wheats Gum 
10 தசமி 25 தசமி மங்களகரமாயிருக்கும் 

1] ஏகாதசி 26 ஏசாத? தீமையண்டாம் | 

12 துவாதசி 27 துவாதசி ௮ன்னவல்கிரம் குறைவி 
ல்லாதிருக்கும் 

19 இரையோதசி 23 திரையோதச? செல்வம்தழைக்கும் 

14 சதுர்த்தசி 29 சதுர்த்தசி அம்மனைபாழடையும் 

15 பூரணை 80 அமாவாசை பூரணபலனாகும், 

௧௦ வது இராடப்பொருத்தம், 

ஆயமொத்தத்தை சாலிற்பெருக்க பன்னிரண்டிற் கழிச்ச மிகு 

சேடம் இராரி என்னப்படும் , 

இப்பன்னிரண்டு ராரிகளுள் ப தினொன்றாவதான கும்பவிராசி 

ஒன்றுதான்$மை, மற்ற பதினொரு. ராசியும் உத்தமமென்றெண்ணப் 

படும் என்பதாம்; - 

கக வது வயது பொருத்தம்: 

ஆயமொத்தத்தை இருபத்தேழிற் பெருக், நூறிற்கழிச்ச மிகு 
ரீதசேடம் ஆயுளெனப்படும், 

அவைகளுள் சாற்பத்தைர் துக்குச் குறைர்துவருமாயின் நிக்க 

வேண்டும். சாற்பத்தைந்துக்குமேல் நூறுச்குள் எவ்வளவு உயர ற 

தோ அவ்வளவும் வீசேஷம், 

மூழக்கோல் இலக்ஷணமறிய 

பரமஅனு எட்டுகொண்டது சூரியனுடைய ரதத் துகள், டை. 

ரதத துகள் எட்டுகொண்டது பஞ்சின்துகள், டே பஞ்சின்.துகள் 

எட்டுகொண்ட த பாலன்மயிர் நுனி, டை. மயிர் னி எட்ட்சொண் 

டது ஒரு ஈர், டெஈர் எட்டிசொண்டது ஒருபேன், டி பேன் எட் 
டுகொண்டத ஒருயவை, ழே. யவை எட்டுகொண்டது ஒருமானா 

க்குலம் மே. மானாங்குலம் அறுகொண்டது ஒருசாலம், தாலம் இர 
ண்சசொண்டது ஒருவிதஸ்த்தி, விசஸ்த்தி இரண்டு கொண்டது
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ஒரு௮ஸ்த்ம், ௮ஸ்தம்.ராலுகொண்டது ஒருசண்டம், தண்டம் நாலு 
கொண்டது ஒருபர்கு, பாகுசாலுகொண்டது ஒருகுசோசம்,குரோ 

௪ம் சாலுசொண்டது ஒருசத்துவாரி, இவற்றுள் ௮ஸ்தம் எண்வ 

சையாகும். ௮வையாவன: மானாம்குலம் இருபத் துராலுகொண்டது 

ஒருகிஷ்க்கு, ஷெ்க்கு இருபத்சைர்தகொண்டது பிராஜாபத்தியம். 

பிராஜாபத்தியம் இருபத்தாறுகொண்டது ஒருதலூர்முஸ்டி , தனுர் 

முஷ்டி, இருபத்தேழுகொண்டது ஒருதனுக்ெகம், தனுக்ரெசம் இ 

ருபத்தெட்டுசொண்டது ஒருபிராப்பியம், பிராப்பியம் இருபத்சொ 

ன்பதுசொண்டது ஒருவைதேசம், வைதேகம்"முப்பதுகொண்டது. 

ஒருவைப்புல்யம், ஒவப்புல்யம் முப்பத்தொன்றுசொண்டது பி.ர£ 
ர்ண மாம். 

இதுவுமது, 

தேவர்களுச்கும், பிராமணர்களுக்கும், பிரசீர்ணமும், ௮ ரசர்ச' 
ளுக்கு, தனுக்கரசமூம், வைூயர்களுக்கு, வைப்புல்யமும்) தனுர் 

முவ்டியம். சூத்இரர்களுக்கு, வைதேகமூம், பிராஜா பச்தியமும் 

பிராப்பியமும். இஷ்க்குவும் அளக துசொள்வ் த, அல்லாமலும் டே. 
இஷ்ச்கு ௮ஸ்.தத்தால் தேவர் முதலிய யாவருக்கும் ௮ளந்துசொள் 
வது பொதுயாகும், , 

வேறுவித முழக்கோலளவு அறிய, 
மூழச்சோலானது அனுவு -கொண்டத புன்னுனி, புன்னு 

னி ௮-சொண்டது நுண்மணல், நுண்மணல் ௮-கொண்டது எள் 

ஞூ, எவ்ளு ௮-கொண்டது செல்லு, ரெல்லு ௮-சொண்டது வு. 

ரை, துவரை ௮-சொண்டது விரல், விலாறசொண்டது சால்மு 
ழம், கால்ரும்ழம்'*-சொண்டது ஒருமுழம், 

வேற--இதவுமது, 

ெகுவென்னும் இருப த்துசாலுவிரல் கொண்டது வேளாளரு 

க்கு மூழமென்று சொல்லப்படும். பிரஜாபத்.தியமென்னும் ௨௫-வி, 

சல்கொண்டது வைசியருக்கு முழமென்று சொல்லப்படும். தனு" 

முட்டியென்னும் ௨௬-விரல்கொண்டது பிராமணருக்கு முழமென் 
௮ சொல்லப்படும்... 

வேறு--இதுவுமது, 

- துவரை ௮-சொண்டது விரல், விரல் ச-சொண்டது சாண் 7 
சாண் ௨-கொண்டது முழம் இதுபோற் பகுர்ஐச்சொள்ளவும்,
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முழக்கோல்செய்யுமச மறிய. 

கமுகுமரம், மாமரம், பனைமாம், வேங்கைமரம், மூல்கில்மாம் 
புளியமரம், கரும்சாலிமரம், தென்னைமரம், சர்தனமரம், சேச்கும் 

சம், ஆச்சாமரம்; சண்பசமரம், பலாசுமரம், தாமரைச்சொடி, இரு 

ம்பு இவைப.ினன்கும் முழச்சோலுச்சாகும்; 

இச ஏம, 
தேவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் இரும்பு மூல்கில்மரம், 

புளியமரம் இசவ மூன்றுமாகும். அரசர்களுக்கு அச்சாமரமாகும். 
வைசியாசளுச்கு சேக்குமாமாகும். சூத் திசர்சளுக்கு வேல்கைமரம். 

இறர்சதாகும். இர்த ஆறும்கில்ச, மற்ற எட்டும் பொதுவாக பலருச் 

குமாகும். இவைசஎல்லாத வே.று முழக்கோலாகாது. யவை ௮ம்கு 
லம் சாலம் விதஸ்.தி அஸ்சம் தண்டம் பாகு குரோசம் ௪த்.துவாரி 
இவை ஒன்பதனாலும் ௮ளவுகொள்ளளலாம். சத் துவாரியினால் சேசவ் 
களையும் தண்டத்இினால் சம்வாசம் கெர்வடம் இடகும் மடப்பம்சொ 

மம் ஈசரம் ரற்.ழார் இவைகளையும் ௮ஸ்.தமென்னு முழத்தினால் தே 

வாலயங்கள் கர்ப்பச்செசல்சள் மண்டபம்சள் ௪பைகள் பரிவாரஆல 

யக்கள் சாலைகள் பிரசா.ரல்கள் கோபுரல்கள் இனக்களையும் தேவா 
லயமுதவிய பிராமணடரசங்களுச்கு சவர் புறவாயலளவாசவும் மை 
யத்தளவாசவும் உள்வர்யலளவா யாகவுக்கொள்வது;, 

Hyg 

அரசர்களுக்கு மையூத்தலவரயாசவும் உள்வாயலளவாயாகவும் 

கொள்வது வைியர்களுச்கு உள்வாயலளவாயாகவுங்கொள்வ தூற 
ப்பாகும், பிராமணாதியாவருக்கும் சுவர் புயவாயலளவாயாசச்கொள். 
வது பொதுவாகும். 

இதுவுமது, 

இன்னும் மடம் ௪த்.இரம் பசுத்தொழுவம் படிக்சலா தண்ணீர் 

ப்பர்தல் தடாகம் துறவு கணெ.று இவைகளையும், மேற்கூறிய பிரமா 

ணப்படி. கொள்வது. இன்னும் தண்டிகை சிங்காசனம் பீடம்வண் 

டி. சப்ரமஞ்சம் இவைகள் மானால்குலத்தால் கால்புறவாயலவா 
இம் மையத்தளவாலும்: உள்வாயலையாலும் உயரச்தளவாலும் சுற் 
திளவாலும் . அளச்.துக்சொள்ளவும், இன்னும்பலலிச ஆயுசல்சளையும் 
சேசலப்தாம்குலத்தால் ளர் தக்கொள்ளவும்;
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இதுவுமது. 
மாளும்குலம் மாதீதிசால்குலம் சேகலப்தால்குலம் இவைசகளா 

ல் வெலீங்கமாஇ தெய்வீகம்பொருர்இய விக்இரசங்களையம் பாதா 
திசேசம்வரையி லஎர் தச்சொள்எவும்ஃபலி...]ட,ச்ைத் சாக்குல 4௪1 
லளர்துசொள்எவும், அச்மார்த்தபிசசார்ச்சனை விழ்பங்சளை மாத்தி 

ஈாரங்குலத்தளவா லளச்துகொள்சவும். வாகனங்களை பின்சாலாதி 
தலைங்ரையிலும் சர்ப்பச்தை வால் .றணியா இ தலைவரையிலும் பலப 

௬ஷிளை சாலாதிதலைவரையிலும் இர்தப்படி யர் தசொள்ளவும் கற் 

பகவிருகூம் சோரணம் கதலி செர்ப்பபாசம் ரெகபாசம் தனுவார 

பாதம் இலைகளை உயரத்தில் மானாற்குலச்தளவா. எலர்துசொள் 

ஏவும், 

இதவுமத 
கர்த்தா மத்திமவிரலின் சுத்தளவு மாச் இராங்குலம் விச்சொச் 

முதலிய உயரம் சேசலப்சால்குலம் இவற்றுள் யவை யாஇபாசஞ் 

செய்து குறைச் துவருமளவே மானாக்குலமாகும்.' 

வேறு முழக்கோல் மாமறிய: 

மூங்கிலீற் செய்தகோல் பிராமணருச்சாம், அச்சரவின்கால் 
அரசர்த்சாம், தேக்குவின்கால் வணிசர்ச்சாம்,வேக்சையின்கால் 
வேளாளருச்சாம், , 

இ௫வுமது. 

மட்டகோலுச்குரியவை புளி, வேம்சை, செச்கு, ஆச்சாஇவை 
சான்குமாமாம். இவற்றுள், புளிமாவின்சோல் மழையோர்ச்காம், 
ஆச்சாவின்சோால்,அரசர்ச்சாம், சேச்குவின்சோல் வணிசர்ச்சாம், 

வேங்கையின்கால் வேளாஎருச்சாம், இரும்பின் செய்தகோல் 
தேவர் SSNs 

By 0g. 

மூலைமட்டச்சோலளவு சொல்லுமிடச்த ஒருதலை பச்துவிரல் 
சீஎம் ஒருதலை எட்ேவிரல்சீளம் சஷோலைபட்டு வளைர்துசதுரமாச் 
விசலளவுபார்த் து வரைர்துகொள்ச, 

சங்குஸ்தாபன Mahe, 

பககம் ப்ைச்சொப்பு ரம், (தீசிமாம், சர்சனமா 
ம், சேச்குமரம், புளியமாம், சருல்சரமிமசம், வன்னிமரம், வேல்சை
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மரம், , இவந்துள்சன் திஸ் உத்தமசல்கு Deus Bare கு மானம் 
குல£ளமும், மத்.திமசங்கு பதினெட்டு மர னாங்குல Carp, fH 
“7g பன்னிரண்டு மானாம்குல சீளமுமாகும்.. 

உத்தமசங்கு அடி.யில் ஆறங்குல ௮கலமும், அனியில் ஐரங்குல 
அகலமும்வைத்து ஒருமட்டமாகஓம் விருத்தமாகவும் சடைச்துசொ 

CTH Ade ௮ர்தமுறைப்படி. மத் இமசங்கும் அதமசங்கும் வைத்துச் 

காள்வது ௮சாது டே. சங்குமரங்களில் சனுச்சுளுடையவைகளை 

யம் புள்ளிவிமுர்சவைகளையும் போரைமுசலாகயெவைகளையும் கெளி 

வுழு தலாகயவைகளையும் வெடிப்பு முதலாகயவைகளையும் கீச்சிமே 

தீசொல்லிய குதிகளில்லாத மரங்களை வைத்துச்கொள்ளவும், இவற் 

லுள் தேவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் யானைச்சொம்பும் ௪௫ தன 

மரமும் உத்தமம். ௮ரசர்களுசீகு கருங்காலிமரமும் வன்னீமரமும் 

உத்தமம், வைரியர்களுச்கு வேங்கைமாமும் தேச்குமாமும் உத்த 

மம், சூத் இரர்களுக்கு புளியமரமும் ௮.த்திமரமும் உத்தமமாகும். இ 

வையல்லாதமரல்கள் உதவாது, சங்குஸ்தாபனம் பண்ணவேண்டி 

யவிடத்தில் சாலுமுழரீளமும் சாலுமுழஅசலமும் சீர்மட்டத் துக்கு 

ச்சரியாய் பூமியைச்ச திரமாக மட்டஞ்செய்து ஈல்லசுபமுகூர்த்தகா 

லத்தில் சக்குவை ஜலத்தினாலலம்பி மஞ்சள் குங்குமம் சர்தனம்புட் 

பம் சத்திகரித்து ஷே. பூமியில்கிறுத்தி பூசைசெய்து சங்குமத்திமூ 

தல் விதிப்படி மண்டலம்போட்டு டே. வட்_மண்டலத்தில் உயர்த் 

இயாசப் பார்க்கும்போது ழே. சங்குச்சாயை மேற்புறத்திலேயே 

விருத்சமண்டலத்இன் புருவத்தில் தொட்டவுடன் கால்முழம் ஒரு 

ரும் இரண்டுமுழம் ஒவவெர்ருபாகத்திலும் இருச்கும்போ துமூன் 

அமண்டலம்போடவும். ௮ல் புள்ளடிபோட்டுநிழல் இழக்கே சாய் 

சத சடுவிருச்தமண்டலத்தின் புருவத்தில் வர்தவுடன் முன்போல 
- புள்ளடிபோட்டு உத் தராயனம் தெஷ்மைனம் அறிர்து விலச்குவித் 

அ அதேவிலக்கும் மேல்புறத்து புள்ளடிக்கும் ால்பிடித்துப் பார்த 
ச் கழிச்ச மேற்சே கிதானமாகும்ஃ 

வேறு--சங்குஸ்தாபனமறிய. 

சங்கு$ளம் பனிரண்டுவிரல் பருமனும், இது ஒன்று முக்கால் 
திலையிற்சுற்றாம், இதில் மேலுசியில் ரீம் ஒருவிரல் சொள்வத. 

சேவருச்கும் மானிடருக்கும் சங்குமரமாவது அரசு, Yoo, 58, 

யானைச்சொம்பு, கருல்சாலி, சர்தனமரம் இளவயர்ம்,



  

இதவுமத. 

சுங்குவைச்கும்போ.து மிலத்சை மடடஞ்செய்த ஒருகோல் மு 

ap xo நீளம் மட்டம் ஒச்சச்சொண்டு பொருள்வைத்து சக்கு 
வைக்கவும், ஆவணி, ஐப்ப, கார்த்திகை இர்தமூன் றுமாதங்களில் 

சங்குஈடல் மனிதருக்சாம். 'மற்றெல்லாமாதங்களும் தேவர்சரரச்சா 

மெனவறிக;, 

மேற்சொல்லிய சங்குபிரமாணமறிய. 

மாதம்பன்னிரண்டிற்கும்முசல்பத்து ஈடுப்பத் த கடைப்பத் து 
அவச்சாமை அங்கங்களை யின்னதென்று ௮றிர்து சங்குவினுடைய 
உயரத்தை தொண்ணூற்றாறு பங்குசெய்து ௮.தில் ஒன்றுக்கு ஜரா 

ங்குலமாக விலச்கச்சொல்வாமென்பது, மா தம் பன்னிரண்டுக்கும் 

அங்குலம் முதல்பத்து ஈடுப்பத் த கடைப்பத்து: அவச்சாயைக்கழித் 
தச் செய்யவும், 3 

மாதம் 19-க்கும் அவச்சாயை விவரமறிய, 5 a 
oS 

அங்குலம். அங்குலம். , அங்குலம் ‘8 ~~ 
(ge «® கடை ] ௫ 

க சித்திரை ௨ & 9 . ம் 
௨ வைகாசி ற ச ௨ ஷூ 
௩ goof 2. ௩ ௨ 5 ன் 
௪ ஆடி ௨ 0 0 2 டு தேனி 0 0 ௦ 58 
௬ புரட்டாசி ஐ & ௨ வ ட 
a ஐப்பசி ௨ ௩ ௪ 54 
௮. கார்த்திகை ௪ ௫ ௬ a + 
& மார்கழி ௪ ௭ J து 
௪0 சை J ௭ ௬ இ 
ss wre ௪ டு ௪ 5 
௧௨ பங்குனி டு ௩ ௨ | 

இதவுமத--வேறுவிதச்சங்குமறிய. 

மனைக்கு தெற்கு, வடக்கு, இழக்கு, மேற்கு அறியவேண்டிய 
கருவி மசாமேருமையத்திலிருச்சப்பட்ட ,துருவத்தைரோச்தி தன்) 

னுடைய சேத்திரச்தினுலே பூமிமிலேயிறச் மையமாசச்சறி அதற் 
குத்தெற்கே' தான்நின்ற்மையத்திற்கும். தருவமையத்திற்கும் gree
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ப்பிடி த். துப்பார்க்கில் தெற்குவடச்சாகும் அதைச் ௪ தரஞ்செய்யில் 
கழக்குமேற்காகும். இர்தமனை ழெக்குபார்க்ல் ஈசான்யமூலைதா 
னே மீசானம்பார்ச்கவேண்டும் இதுதெழ்குபார்க்் மேற்குமூலை 
பீசான்யம் பார்ச்சவேண்டி௰யத. 

இதுவுமது, 
சிற்பனுக்கு சன்மானஞ்செய்து ஜலத்திலழைச்துக் கொண்டு 

போய் பூமிசாரம்பார்த் து௨பவாசமிருர் து அர்தத்தலத்தில் ராத் .இரி 
வசித்து சதரிஎனங்களைச் கொண்டு மூகூர்த்தஞ்செய்து சங்குஸ்தா 
பனம்பண்ணி தஇச்குபரிச்சேதங்கண்டு விசாயகபூசை புண்ணியவா 
ஹனம் பதவின்யாசம்பண்ணி வாஸ்த்து சார்திசெய்து பிரமாணம் 
நிச்சயிக்கனெற அங்குலத்தால் விசஸ்தியாஸ்சதெண்ட முதலியவை 
களால் ௮ளச்து ஆயரீ திகளின் பரிசுத்தமான பொருத்தம் சரகங்க 
ளுக்கும் ஆலயக்களுக்கும் ஈச.ரங்களூக்கும் ரொமங்களுக்கும் மேற் 
சொல்லியவி இப்படி செய்யவேண்டும், டிஅ.ப்படிச்செய்தால் HS OTS 
சுபங்களுண் டாம். 

வாஸ்தபுரஷ. லக்ஷண்மறிய, 
சித்தரை, வைகா) இம்மாதங்க ளிரண்டிலும் மேற்கேரெசும் 

கழரிகே சாலும், இடச்சை £முமாய் வடக்கு முசமாய் படுத தக் 
கொண்டு இருப்பர், 

ஆடி, ஆவணி இம்மாதங்க ளிரண்டிலும் வடச்கேடிரகம், மேந் 
கே காலும், இடக்கை£ழமும், இழெக்குமுகமாய் படுத் துக்கொண்டு 
இருப்பர், 

ஐப்ப9), கார்த்திகை இர்சமாதங்களிரண்டிலும் ழெச்கேசிரசா 
கவும், மேற்கேகாலாசவும், இடதுகை$ழேவைச்து மேற்குமுகமாய் 
படுத்துக்சொண்டு இருப்பர், 

நை, மாசி இர்தமாதங்க ளிரண்டிலும் தெற்கே சரசாசகும் 
வடக்கே காலாசவும், இடதுகை£ழேவைத்து மேற்குமுச்மாய்படுத் 
துச்சொண்டிருப்பர், 

பல்குனி, ஆனி, புரட்டாசி, மார்கழி இர்தராலு மாதங்களும் 
மூலமா தமானபடியால் வீடெடுக்கவும் குடிபுகவும் கூடாவாம்ஃ 

வேறு வாஸ்துபுருஷன் டெக்கையறிய. 
வாஸ்துபுருஷன் அர் சர்த்மா தத்து ராசியில் சாலைரிட்டி, அதற் 

செதிசாகிய ஏழாமிராரியில் தலையைவைத் த இடச்கை£மும் வலக் 
சை மேலுமாய்ச் டெப்பான்,
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வேறு வாசல்பலன், 

வாஸ்தபுருஷன் டெச்கையில் சாலில் வாசல்விட்டால் மனை 

யாளுகீருப் பொல்லாங்கு, தலையில் வாசல்விட்டால் கணவனுச்சா 

காது, மு.துகல் வாசல்விட்டால் 'இராஜபயமுண்டாம், வயற்றில் 
வாசல்விடடால் வாழ்வு உண்டாம், 

வாஸ்துபுருஷன் இத்திரைவிடுதலறிய 

_. சித்திரைம? ௪௦௨ ராழிகை-டு, வைகாசிமி' ௨௧௨ சாழிகை 
Ay BHU" ௧௧௨ சாழிகை-௨, ஆவணி Fr OL. ராழிகை-௨௧, அற் 
பிரம்” ௧௧௨ மாழிகை-௨, கார்த்திசைமி! ௮௨ ராழிகை -௧0, சை 
ம்” ௧௨௨ ரசாழிசை-௮, மாசிமாதம் ௨0௨. சாழிகை-௮, இர்தராழி 
கைகச்குமேல் வாஸ்துபுருஷ்ன் ape St ௩ஷ-சாழிகை இருப் 
பன், ௮.இில் ஏ-ராழிசைதர்தசுத.இ ஷ-ராழிகைஸ்கானம் ஷஜராழிகை 
பூஜை ஏ-ராழிகை போஜனம் ஷ-ராழிசை தால்பூலதாரணம் ஆச 
செய்கை ௫-இ ஈஷ-சாழிசை, இதற்குமேல் பூத். துச்சொள்வர், ஸ் 
சாரம் பூஜை தந்தசுத்து இம்மூன்றுசாலம்ரீக்சு மற்ற இரண்டுகாலத் 
இலும் சரெசாரம்பம்செய்யில் விசேஷசவுக்யெ மூண்டாகும். புரட் 
டாரிமாதம் மார்கழிமாதம் பங்குனிமாதம் ஆனிமாதம் இ.தகளில் 

நித திரைவிட்டு யெழுவதில்லை வாஸ்துபுருஷன் நிலையறிர்து மனை 
கோலாவிடிய் பொருள்ஈப்டமும் ரோய் உண்டாகுதலும் அன்றி 
மனைகோலிய சர்த்தாவும் விபத்தையடைவார், செய்தவையும் பா 
ழாகிம்போம். 

வாஸ்து இராசிவீடு 

மீனம்-மேஷம்-ரிஷபம் இம்மூன் றாரசியில் சாலைரீட்டி கன்னி 
தலாம் விருச்சிகம் இர்தமூன் று. ராசியில் ஏரசைவைச்து இட அசை 
ழும் வலதுகை மேலுமாச ௨த்இிரஇசையைநோக்க இர்திரன் இ 
சையில் சாலை$ட்டி வாஸ்துபுருஷன் இடப்பான், 

இ௫வுமது, 
மிதுனம்-சடசம்-ரிம்2ம் இம்மூன்றுராசியிற் காலைடீட்டி தனுசு 

மக.ரம்-கும்பம் இம்மூன் றுராசியிற் சரசைவைத்து இடச்சை£மும் 
வலச்கைமேலுமாச எமன்மூலையில் சாலைமீட்டி, வாஸ் தபுருஷன் 
இடப்பான், ்



é 
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இதுவுமது- 
சன்னி- துலாம்-விருச்சிசம் இம்மூன்று.ராசியிற் சாலைநீட்டி , மி 

துனம்-கடசம்-சிம்மம் இம்மூன்று ராசியிற் ॥சிரசைவைத்து இடக் 

கை£ழும் வலக்கைமேலுமாக வைத்து மேற்சேமுகமும் வடச்சே 

சாலுமாச வாஸ்துபுருஷன் கிடப்பான். 

இ௫வுமது. 
தீனுசு-மகரம்-கும்பம் இம்மூன்றுராசியிற் காலை£ட்டி, மிது 

னம்-கடகம்-ரிம்மம் இம்மூன்று இராசியிற் சரசைவைத்து இடச் 

கை£ழும் வலச்சைமேலும் மேற்சேமுகமும் வடக்சேகாலுமாக வா 
ஸ்துபுருஷன் இடெப்பான்; 

வாஸ்து யெழுந்திருக்கும் நாளறிஃ 

மனைகோல குடிபுக 

இத்திரைமாதம் ௧0 நதேதி வைகாசிமாதம் ௨௪ ச்தேதி ஆடி 

மாசம் ஐப்பிசிமாதம் கக ர்தேகி] ௮வணிமாதம் ௬ ந்தேதி கார்த்தி 

கைமாதம் ௮ நீதேதி தைமாதம் ௧௦ ந்தேதி மாரமாதம்௦ 0ந்தேதி 

இர்ச தேதிகளில் வாஸ் தபுருஷன் எழுச்இருப்பன். இர்சாளில்மனை 

கோவில் அவரவர்க்குப் பொருர்தியஇச்சில் வாசல்விடலாம்குடி.பு௪ 
லாம் நன்று, 

மனைமூகூர்த்தஞ்செய்ய மாதமறிய 

சித்திரை-வைகாசி-அடி-அவணி-ஐப்பிச-சார்த்திகை-தை-மாச 
இர்தமாதங்கள் எட்டிலும் மனைமுகூர்த்சஞ்செய்ய நன்மையாகும். 
மற்ற ௪-மாதங்களில் மனைமுகூர்த்தஞ்செய்தால், கர்த்தாசாசமும், 
கர்மசாசமும் உணடாகும், 

$ீழ்ச.ரகுமுனை தை-மாச மாதத்திலும். 
தென்சரகுமுனை சித்திரை-வைகா? மாதத்திலும், 
மேல்சரகுமுனை ௮டி-அவணி மாதத்திலும். 

வடசரகுமுனை ஐப்பி௫-கார்த்கிகை மாதத்திலும், வாஸ்தபுரு 
ஷன் நிலையறிந்து முகூர்த்தஞ்செய்யில் சகலசம்பத்துகளும் பெருஇ 
விசேஷ சவுச்செயத்தை யடைவார்கள். 

முகூர்த்கஞ்செய்யும் இடமறிய 
மனைமின் அகலத்தை ௨௮-பாசம்செய்து,சாலில் ச௪-பாசமும் 

Sod ௧0-பாசமும் தள்ளி நடுவில் நின்றபாகம் ஒன்றில் மனைமு 
கூர்த்தஞ்செய்ய உச்சமம்,
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முகூர்த்தலக்கெசகுனமறிய 

உதயலச்கெெத்துக்கு கேர்சிரதிரிகோணத்தில் குரு நின்றால் 

வாயச௪௫குனம் கெருடச்சகுனம் இர்தராசிகளில் சர்இிரன் கூடிகின் 

ரூல் சாரை௪குனம் இவற்றில் சுச்சென் கூடிநின்றால் பாரத் துவா௪ 

சகுனம் லச்கினத்தக்கு ௩-௭-௭-ல் குஜன் நின்றால் நாரைப்பட்டி 

சகுனம் உண்டாகும். ௩-௬-௧௧-ல் பாபிகள் இருர்தால் மயில் மாமி 

௪ம் காணும், இவற்றில் சுக்கிரன் இருர்தால் தயிரகுடங் சாணும், 

இவற்றில் குருவிருந்தால் பாற்குடங்காணும், சனியிருந்தால் ௮க்இ 

னிசாணும், கேர்திரங்களில் ராகுசே.துக்சள் இருந்தால் சர்ப்பதேரி 
சனமுண்டாம், 

வேறு முகூர்த் தஞ்செய்ய 
அலையங்கள் ஈகரங்கள் பட்டணங்கள் இரசங்கள் தடாகங்கள் 

ணெறுகள் இவைகளைச் சற்பன்கையார் செய்யாமல் அன்னியவர் 

னத்தான் கையினால் முகூர்த்தஞ்செய்தால் ௮ரசருக்கும் எசமானு 
SGD BETH 

ஆகாசபாதாள திதிகளறிய 
யுச்தம் விவாகம் சசபோஜனம் விவசாயம் யாத்திரை Wr Bas 

டை இரககாமக்கள் இவைகள்செய்தால் கர்த்தாராசம் கர்மசாசம் 

உண்டாகும், 

வீடுகட்டுகிற நிலம் 

பல்லிபோலும் ஒர்திபோலும் பாம்புபோலும் பறவைபோலும் 

ஒட்டைபோலும் வில்லுபோலும் ஈட்டிபோலும் உடுக்கைபோலும் 
வேலைப்போலும் சூலம்போலும் சுளகுபோலும் மூச்சநிரமாயெபூமி 

யும் ஆகாது, மேற்கும் தெற்கும் தாழ்ச் தம் வடக்கும் இழக்கும்உயர் 

தும் இருச்கிறயனையும் கூடாது, ஒரு௮கலமனையில் ஒருபச்கர்தாழ் 

தும் மற்ொருபக்கம் உயர்ச்துமிருக்கச் கூடாது, 

OS Da ஆ ரம்பஞ்செய்யவேண்டியதிதிபலன். 

ேவேறு, 

சுக்லெபட்சம் சுபப்பிரதம் இருஷ்ணபட்சம் அமாவாச போன 

இரிதிகைமுதல் பெளஏர்ணமிபோன தசமிவரையில் சுச்ெபட்சமா 
கும், மற்றசாட்கள் கஇருவ்ணபட்சமாகாது, பிரதமைசவ்டி. ஏகாதசி 

இவைகள் ஈர்தை இதி இதன்பலன் ௮ர்த்ததனி லிதியை சத்தமி
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வாத இவைகள் பத்திரை திதி இசன்பலன் பர்தனம், திரிதிசை 
அட்டமி தாயோதசி இதுசயை இதி இதன்பலன மிருத்துவின் 
'பயம் சதுர்த்தி சவமி ௪.தர்,த்தசி இவைகள் இருத்தைதிதி இதன் 

் பலன் சுபப்பிரதம். பஞ்சமி தசமி பெளர்ணமி இவை பூரணைதிதி 
இதன்பலன் ஜெயப்பிரத்தம் ௮மாவா௫ியில் அர்த, சஆணி இசன்பல 
ன்பிராண ஆனி .தகுமென்பதாம், 

அக்னி நட்சத்தாமறி.ப 
பரணிரசக்ஷத்திரம் ௪-ம்பாதத்தில் சூரியப்பிவேசமாகிற ராழி 

கைதொடங்க ரோகணிரக்த்திரம் 2-ம் பாதத்தில் சூரியப்பிரவேச 
மாற சாழிகைவரையில் அக்கினிஈக்த் கிரசாலமாம். ௮ர்தகாலத் 
இல் மண் மரம் கல் கரகம் மு.சலியகருவிகள் செய்தால் கரியைஷ் 
டமும் கர்த்தாசாசமும் உண்டாம், 

அஷ்டதிக்குலட்சணம் 

ஈசான்யபச்கமென்று சொல்லப்படின்ற பரமஏவத்துனத 
பச்கத்தில் பரிமரமபொருர்நிய மலரானது வந்துறின்றால் கசனகை 
ஸ்வரியமும் தீர்ச்சாயுசும் புதிதிரசம்பத் தும் வாழ்வும் மென்மேலும் 

விருத்தியாய்ப்பெருகி நீடூழிகாலம் நிலைகிற்கும் இதன்றி பெரியோர் 

களுக்கும் தபோதனர்களுச்கும் ௮ன் னபானா திகொடுக்ச வல்லவனா 

பிருப்பான். இந்திரன் இக்கல் பரிமளம்பொருர்தியமலரான துவச்.து 

கிற்டிமாகில் ௮.௧ செளபாக்கியம் பொருக்திய லட்சுமிவிலாசமும் 

சனதானிய சம்பத்தும் சர்தானபாக்கயெமும் தீர்ச்சாயுசும் ஆயுரா 

சோக்கியமும் மன்மதச்ரோடையும் அறுபத்துசான்கு கலைகயொன 

மும் பதினெண்புராணங்களும் சான்குவேதமும் ஆறுசாஸ்திரமும் 
பொருந்துவதுமன்றி பசுச்சள்முதலிய கறவைகளுஞ்சேரும். அக் 
சினி.திக்க் வாசம்வீசுன்ற புட்பமான த வர்.தநிற்குமாஇல் கற்பு 
கிலமைபொருக்திய பெண்சா தியானவள் மலடியாவாள், இசன்றி 
விஷத்தைத் தராநின்ற பாம்பினால்பயமும் அச்சமும் உண்டாகும். 
அக்கிணிச்சுவாலையினாலும் கள்வர்கள்பயத்தினாலும் பெரருள் சற்பா 
த்திரத்துச்குதவாமல் எஜமான்சாசமாவான். இமன்மூலையென்னும் 
வ._க்கல்வாசம்வீசும் மலரான .த வர்.துநிற்குமால்மன இல்சர்தனை 
பம் வியாகூலமும் செருக்கும் பலபேரால் கலகமும் தீங்காயெ சாரி 
யமும் தீமை பிணி ௮ச்சம் முதலவியவைகஞம் அ.இிகரித்துண்டாம். 
சன்னிகூலையில் மலர்வச்துநிற்ல் பொருளும் அன்னமும் தன 
சனகமும் இலட்சுமிபிரகாசமும் சவதானியலாபமும் பிறவிச்செல் 
கமும் என்னாளும் மீம்காமல் வற்றாய்ச் சமுச்சிரமாய் மென்?ம 

2
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இம் பெருபெண்டாம் வருணன்குலலையில் அழகும் வாசம்பொருர 

இய பூவான தவச்து நிற்குமாடுல் மிறைசெல்வமாருமலு மிருப்ப த 

மல்லாமல்கினைத்தகாரியமும் அரம்பித்ததொழில்களும்ஜெயமாகும் 
வாயுமூலையில் விசசெெம்பொருச்திய மலர்வர் துநிற்குமாகல'பதினெ 

ண்காசமென்னும் கூயசோகத்தினால் மரணமும் சோரர்கள் சளஎவி 

னால் பண்டபாத்திரமுதவிய பொருட்சேதமுமன்றி ௮ம்மனையா 

னது அ௮லகைவாழும் சுகொடாகும் அன்றியும் சசலபாச்கியமும் ௮ 

ழிர்தபோம் குபேரன் இச்கில் விரோதம்பொருர்்திய மலரான துவ 

ர்துநிற்குமாடுல் தனதானிய௰ சம்பத்தும் புத திரசர்தானமும் அயள் 

விருத்தியும் சபையோக்கியமும் அதர்மசர்தைகம்க அபயமென் 

றவரைச்சாத்து பொருஞ்தவிசெய்து புண்ணியவானாபிருப்பான் 

பஞ்சசம்மறிய 

சவுளத்திற்கும். உபரயன தஇற்கும் ரோசபஞ்சகமும் விவாக 
த்திற்கு, மிரு த்தியுபஞ்சகமும், இராஜதரிசனத்திற்கு, ராஜபஞ்சச 
மும், இரகங்களுக்கு, அச்னெிபஞ்சகமும், சோரபஞ்சகமும் ஆசா 
வாம். இராக்திரிக்கு சோ பஞ்சசமும, சோகபஞ்சசமும் தோஷமி 
ல்லை பசலில் ராஜஞ்சகமமம் அச்ணெபஞ்சகமும் தோஷமில்லை. ௮ 
பிஜித்தாகிய ஈ௫-ராழிசைக்கு மிருத்தியுதோஷமுதலிய சர்வதோ 

ஷமும்கசிக்கும் அ*னிபஞ்சகச் துக்குசர்தனக்குழம்பும் இராஜபஞ் 

சத்துக்கு எலுமிச்சம்பழம், சோரபஞ்சசத்தச்கு தானமும் செ 

ய்ய, ழே. தோஷம் நிவர்த்சி, 

ஸ்தானசுத்தம் பார்க்க 

இரகப்பி.வேசத்துக்கு ச3.-ம் இடமும் ௮ (ஷேசத்துச் ௧௪ 
இடமும் சவுளத் திற்கும் பிரரரணபோஜனச துக்கும்ச0-ம் இடமும் 
ர ஈஜனத்திற்கும் ஜீவனச் துக்கும் ௯-ம் இட மும், உபசயளச்இற்கு 

ம் இரகாரம்பத்திற்கும், பயிரி/றெதற்கும் ௮-ம் இடமும், ௫.௪ சாம் 

இக்கும், விவாகத்கிற்கும் ௭-ம் இடமும் கோடியுடுக்க ௬-ம் இட 
முலம், பிரயாணத்திற்கும் ௫-ம் இடமும், வித்தியாரம்பம்செய்வதறி 
கும், அகமெடுப்பதற்கும் ௪-ம் இடமும், தான்யச் திற்கும் சங்க 
தீதிற்கும், வித்தையப்பியாசச்துக்கும் ௩-ம் இடமும்) ௮விழ்தம்சா 
ப்பிிவத கும், விதைகள் விரைப்பதற்கும் ௨-ம் இடமும், நிசேசத் 
இற்கு லச்னெமும்சுச்தமா யிருச்சவேண்டி௰ து, 

பஞ்சகோள ின்ற தோஷமறிய 
சூரியன்ரின்ற ஈட்௪த் தரத்திற்கு ௭-ம் GF How உற்பாகமெ 

ன்றும், ௧0-ம டட்சத்திரம் தாரகமென்றும் ௧௫-ம் ரட்சத்இரீம்பிர 
மசண்டமென் றும ௨௧-ம் 'சட்சச்்இரம்காலனென்றும் பெயராரம், 

அசிட் Op a NAL PAN PONE A AD PNP gg 
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செவ்வாய்றின்ற ஈட்சத்திரத்.இர்கு எ-ம் ஈட்சத்இரம் சூலமெ 
ன்றும், ௧0-ம் கட்சத்திரம் சச்சரமென்றும், சடு-ம் ஈட்சத்திரம் 

சண்டமென்றும், ௨௧-ம் ரட்சத்இரம் காலனென்றும் பெயராம், 

புதன்கின்ற ஈட்சத்திரத் திற்கு ௮-ம் ரட்சத் தரமும், ௪௮-ம் சட் 
௪ச்இரமும், ௨௪-ம் நட்சத் கரமும் கண்டமென்றுபெயராம், 

சுக்சென்கின்ற ரட்சத்திரத் திற்கு ௭-ம் சட்சத்திரமூம், ௬-ம்ஈட் 

ச.தஇிரமும், வியாழஙின்ற ஈட்சத் தரத்திற்கு ௭-ம் ரட்சத் இரமும் 
௯-ம் ஈட்சத்திரமும் சொடுமையென்று பெயராம், 

சனிநின்ற ஈட்சத்திரத்இிற்கு டூ-ம் ஈட்சத் தரமும் ௬-ம் ஈட்ச 

த.இரமும், ௧0-ம் ஈட்சத் தரமும், ௧௧-ம் ஈட்சத் இிரமும் ௨0-ம்ஈட்சத 
இரமும் பர்தமென்று பெயராம் 

இ.ராகு-சகேதுகின்ற ஈட்ச த் நிரல்களுஃ்கு ௭-ம் சட்சத் இரம்பரிக 
மென்றுபெயராம், இகைசுபசாரியங்களுக்கு ஆசாவாம் 

ஆகாமண்ணின் வாசனையரிய 
தயிர்-கெய்-தேன்-எண்ணெய்-௨இரம்-மயிர்-மீன்-பட்டு இசை 

கஎ*னற்றம் துர்ச்சச்சமுடையமணலின் மனைகோலில் மனைபாழடை 
£ த பலவிபத்தை யடைவார்கள். 

குழிகெஷ்லி யெடுத்தமண் ணை 

மறுபடியும் கு.நி.பிலடைத்_து பார்க்கும்விதி 
ஒருமூழரீள அகல ஆழம்சோண்டிய௰ மண்ணை மறபடியும் ௬.௮ 

பல் நிரைக்கல் மண்மிகுத்திட உத்தமம். சமமாகில்மதஇபம், குறை 

பில் அதமம் இதற்குசெல்வம் குன்றும், 

மூகூர்த்தகாலகுழிசகுனமறிய 
மண்டூகம், அரணை, பல்லி, சலர்தி, புழுகு, ரண்டு, தனம், செ 

ட்ரல், பசுவிள்சொம்பு, தான்யம், வெள்ளி, சிப்பி இவைகள் கண் 

டால்உத்தமம், ஒடு, சாம்பல், கரி, பல், மாத்தின்வே், எறும்புகள் 

சிதெறிலும், செல்லுகள் பரவிபிருக்ொும், வண்டுகள் தளை க்கினும், 

ணான், உடும்பு, பாம்பு, தேள், ஆலம், பூரான், எலி, உமி, விறகு 

காணில் சிறுமையும் துன்பமும் உண்டாம். 

வெள்ளைப்புரு, மாமிசம், யானை, புரவி, முகூர்த்சஞ் செய்யுமி 

டச். தி௪திரமாய் ஒருமுழ ௮கலகிகள ஆழமாய்ச்கெல்லி ஈடுவில்மண்
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முட்டுவைத்து சுற்றிலும்செல்லி மண்ணை வெளியில் எடுக் துசடமுட் 

டில் வாஸ்துபுருஷன் பூசைசெய்த மூன்றுகுடம் ஜலத்தைவலமாக 

விட்டு உதறி புஷ்பங்களைப்போடவும் அப்புஷ்பங்கள் மூன் தத்து 

வலமாகவர்,து இழக்கு ஓ.துங்கெ சற்குபலன் சம்பத் துண்டாம் இட 

மரகசற்றில்திமையுண்டாம். ழே. புஷ்பம்ஈ சான்யமூலையில் தின்றால் 

வாழ்வுண்டாம். கிழர்சில்லட்சுமிலாபமுண்டாம் அச்னெமூலையில் 

ஃலசமும், தீமையுமுண்டாம் தெற்டில்பிணியும் வறுமையுமுண்டர 

ம். கன்னிமூலையில் தன. தான்யமுதலிய செல்வமுண்டாம் மேற்டல் 

நிஎ தீதகாரியம் கைகூடி இன்பத்துடன்யாழ்வார்சன்வாய்வுமலை 
யில் பொருள்சஷ்டமும், தெய்வக்குற்றமும் உண்டரம் வட இசையி 

ல்-புத்திரசம்பத்தும் பொருட்சம்பச்தும் உண்டாம் 

மூலைக்கால் நாட்டும்விதி 
ஈல்லமுகூர்த்தத்தில் விராயகரை பூசைசெய்து, பொன்னும் 

மணியும் பாலுங்குழியில்விட்டு முதல்தென்மேற் மூலைச்சாலைரா 

டி தென்€ழ்மூலை வடூ€ழ்மூலை வடமேத்தூலைக்சாலும் அடவுசே 
சசாட்டவும், 

மண்வெட்டி சகுணமதிய 

மனை முகூர்ச் சஞ்செய்யும்போது மண்வெட்டி மூனைமுறிர்இ 

டிலும், முளைபிரிச்திடினும் தீதாரும் 

வேறுமண்வெட்டி. முழக்கபிற்றின் சகுணம் 

மனைக்கோலுவதற்குக் சொண்டுவந்தமண் வெட்டி முனையான் 

# YP igs, youre 9 ups He spo, So அருச்திடினும் 
௮சாது, அதேனெனில் எஜமானுக்கு வராதாபழ் தும், மனக்லே.ச 

மும் அனுபவிப்பதுமன்றி, நீட$ழிகாலம் துன்பத்தை யனுபவித்து 

எமப இக்குப்பாத்இரனாவான் ஆசையால் அர்தமனை ஆசா. 

நாலணியும்விதி, 
சேவர்க்கு பட்டுதால் முப்புரியாகவும், பிராமணருக்கு தெர்ப் 

பைமுப்புரியாசவும், கூத்திரியருக்கு ஆலம்விமுது சதம்பைசார்முப் 

புரியாசவும், வைூயருக்கு பருத்நிதூல் இருபுசியாகவும், சூ. த்நிரர்க 

ளுக்கு பனைசார்-ஆச்இிரார் இருபுரியாகவும் சொள்வ.து விதியாகும் 

சான்குஉமிச த் சாருக்கும் முப்புரியாடுய பருத்திதூல் சொள்வதம் 

விதியாகும்,
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வேறு நாற்கயிற்றின் சகுனம் 

பட்டு. தால்-தர்ப்பை-ஆலம் விழுது - பனையின்சரா இவைகள் 

தேவர் முதல் சான்குஜாதிக்கும் கெளிவாகச் சொல்வோம் அசா 

வது, தேவர்களுக்குப் பட்டுநாலால் முப்புரிக்கயிறு, பிராமணர்ச 

ளுக்குத் தர்ப்பையினால் முப்புரிக்கயிறு, இரரஜர்களுச்கு ஆலம்விழு 

தால் முப்புரிக்கயிறு, வைசயர்சளுச்குப் பருத்இிதாலால் இரண்டுப் 

ரியையுடைய கயிறு, சூத்திரர்களுக்குப் பனைசாரினால் இரண்டுபுரி 

சயிருமெனவறிக, 

ூளை ளப றிய, 
பதினெருவிரல்முதல் இருபத்தாறுவிரல்வரையில் இசைர்தபடி. 

சொண்டு முதலில் தென்மேற்குமுதல் தெற்குகடாவி இடமாகமற்ற 

முளைச்சடாவவும், முளைகிழியில் ௮சுபமுண்டாம் 

வேறுநுளைநீளம் முளைக்கயிறுகால் 

முூளைச்குகீளம் சக-விர2ரொ._க்இ ஒருவிரல்ஏறிட்டுஇருபத்.து 

ரான்கு விரலளவுங்கொள்வது முளைகடாவும்போது வாஸ்.துவின்வ 

பிற்றிற்செல்லி பின்பு தென்மேற் மூலைபில் கடாவி தென்8ீழ் வட 

ஏழ் வடமேல்மூலைகளிழ் சடாவி விடவும், 

மனைமுகூர்த்தஞ்செய்யும்போ.து 
மரியாதைசெய்வ தறிய, 

மனைமுகூர்ச்சள் செய்யும்போது சொர்னதானம் anka ger 

௭ஞ்செய்து பெரியவாளுக்கெல்லாம் சாம்பூலமுசலிய மரியாதைக் 

ள்செய்த மனைகோலவேண்டும், 

தேங்காய்ச்சகுணமறிய 

முகூர்த்சஞ் செய்யுக்காலத்தில் தேக்கரயுடைக்கில்முடி பெரு 
2 அடிரிழத்து வட்டமாயுடையில் லட்சுமிவிலாசமுண்டு மூன் று 

பங்குரிரரிலும், ஒருபங்கு அடியிலும் உடைச்சதால் சந்தோஷ்முண 

டாம்) ஜெயமுண்டாம். ௫-௮ல்ல து, ௨-௮கல் மாரு சசெல்வ முண் 

டாம் உடைர் து நரம்புபிடி.த்சால்வாழ்வுண் டாகும். க௫களசுபிரமா 

ணம்சிதறி உள்ளேவிழுர்தால் ரச் னஞ்சேரும், ஈூிவிற்பிள£தால் 
சண்டையுண்டாம். கமெச்திபில் உடைக்தால் விஷேரன்மை ௬ ௪- 
ஆசஉடைச்தால் விசேஷ துன்பம் சண்கள்செரித்தால் மரணமுண் 
ட்ரீம் ஜூலிட்டால்.வறுமையுண்டாம் தகெசும்டெ பிணியுண்டாம் 
அழுசலானால் குற்றம் ௮துமன ஸ் சாபத்தை விளைவிக்கும்,
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Ne   

தெற்குமுசம் மேற்குமுகம் கட்டினவீடு விசாலத்துச்கு கமலா 

கசமென்னப்படும் இதன்பலன் லட்சுமிகரம் மேற்கு-வடக்கு கட்டி 

னீ விசாலத்தக்கு சுவ்னபலமென்னப்படும். இதின்பலன் சோ 
சப.பம், பீடையுண்டாம்.உடக்கு.கஇிழக்கு சட்டினவீடு விசால. 

க்குபுஷ்சசமுஷ்டிகமென்ப்படும் இதின்பலன் சோரரபயமும், விக 

பயமுமாகும். தெற்கு-மேற்கு-வடக்கு கட்டினவீட்டுக்கு கிழக்கில் 

வாசக்கால்வைச்தால் புத்திரமுஷ்டிசமென்னப்படும், இதன்பலன் 

பயம் வடக்கு-இழக்கு-தெற்கு கட்டினவீட்டுக்கு மேற்கில் வாசக 

கால்வைத்சால் ௮திசயமென்னப்படும் இதின்பலன் ஹானி இக் 

கு-மேற்கு தெற்கு-வடக்கு சட்டினவீட்டுக்கு வடடுல் வாசச்கால் 
வைத்தால் ஈலலசுகமுண்டாகும். மேற்கு-இழெக்கு-வடக்கு இச்சஞூ 
ன். றபச்சச்திலும் வாசக்சாலிருச்தால் கலியாணபத மென்னப்படும் 

இ.தில்சம்பத் துண்டாம் இழக்கு-தெற்த--மேமற்குவடக்கு He ser gy 
பச்சுத்சிலும் வீடுஈட்டியிருக்சால் ௮தூச.தூர்ச்சாலை என்னப்படும் 

இதின்பலன் உத்தமம், 

மனைதோவ மறிய 

ஆலயம், சன்னிதிமையம்,பசாசுவாசமானயிடம்,தர்க்சை தே 

உதையின்சன்னிதி, தே தைவலக்கண் மநேராயுள்ளயிடம், குஎம் 

வாய்ச்சால், ஆறுதாழ்ர்தயிடம், தெருகோடி, மூலை*இவைகள்கூடா 

வாம் கடச்கு ௪ழச்கு சாழ்ர்திடில் இன்பமுன்டாம் தெற்குகேற்கு 

காம்ர்திடில் துன்பமுண்டரம். 

மனை 2 ல ஆகாநாள் 

விருத்தம் 

ஈன்னாளினு மனைகோலினு ச௨ஞாசமிரரச 

முன்னாருதல் ௨லமாகுதல் முளரித்திரு வுசையும் 

பன்ஞகுத லிடமாகுசல் பேணீமனை கோவில் 
போன்னகுசல் பொருளாகுத ஓயிராகுதல் பேராமே; 

மனைகோல தாரமறிய 

மனைகோலவேண்டுமானால் ஆழற்நக்கரைக்கு ஜா.தி௮டி.ட0-ச்கு 
மேலும், ஊரணிச்குஜாதி௮டி ௨௫-ச்குமேலும் , ணெற்றுக்கு ஜாத 
௮டி. ௧௪ 5-க்ருமேலும் இறகளுச்கு அப்பால் மனை போடசுசம்,ழேற் 
சொ்லீயத சைச்கு குறையில் தன்பமுண்டாம்,
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மளைகோல மாதமறிப 
த இிரை-வைகா?-.அடி-௮௫ணி -ஐப்பிச-சார்த்திகை-தை-மாசி 

இர்சஎட்மோதமும் மனைகோலகஈன்றாம் , 

இரகப்பிரவேசமறிய 
கி ரகப்பிரேேசாலத்தில்மேற்கு-தெற்கு- அக்கினிரமூலை- வாய்வு 

ஏட இர்சஇச்குகளில் பிவேரித்தால் செல்வமிழர் து உயிரிப்பார் 

கள. அசற்குத்தானிருக்சப்பட்ட இடத் இிலிரு5 அதகு தியான இடச் 

Bo ௫-௭-அல்லது,க-சாள் குடித்தனமிருந்து ௮வ்விடத்ிலிருர்,ச 
படிமே புதிதாய்ப்போகவேண்டிய௰ய இடமானது வடக்கு-இழக்கு-ஈ 

சான்னியம் இஃ தஇக்குசள*குப் பிரவேசித்தால் விசேஷ சன்மை 

Uy SOT LT We 

இதுவும் கிரகப்பிரவேச விதிகளறிய 
மீர்ச்குடம், பால்,பமம், செச்செல,பொன், புஷபம்,சர்தனம், 

Ly லை, சோமன், மஞ்சள், ௬௩குமம் இதுககரம் சுமங்கலிகள் கூட 

ம௩்களவாச்தியமுமக்க சொசம்பிரவேசம்செய்து, ஈவச்ரகவோமம் 

செய்து பூரிகொடுசத்து,சாம்பூலமளித் ஐ போஜனஞ்செய்யவும், ௮ல் 

லத், அறுகம்புல் பசுச்சளுச்குகொடுத்துச் சஙகளால் இபன்றதகூ 

அரியும் கொடுத்து! சரகப்பிரமேவசம் பண்ணவேண்டும்.இதுவிகி 

யாழும், 

வேறு கர BLY ID ay FD 

ஆனி-ஆடி-புரட்டாசி-மார்கமி-மாக-பக்குனிமாசம் சருரம், ஞா 
ட ழ-செவ்வாய்-வீயா[மம்-அஸ்வளி-மிருகசீரிடம்- பனர்பூசம்- தஸ் 

ஈம்-சித்திரை-சோதி- மூன்றுட்சத்இிரல்கள்- அனுஷம்- இருவோ 

ணம் தவிற மற்றாட்சச்இரங்களும் விருச்செம்கும்பம் இருத்தையும் 

ஆகாவாம் அஷ்டமசுத்தமுள்ள லக்கினம் உத்தமம் " 

இருமனை யாகாததற்குவிதி, 

ஒருவீட்டுக்கட்டத் துடன் மர்றொருவீட்டைபும் சேர்த்துகட் 
ட. வேண்டுமானால் இரண்டையும் இடித்து சாலீசெய்துமனையைக 

கொத்தி ஈவதானியங்களை ௮தில்விரைத்து பயிர்செய்து பயிரான 

௨டன் பசச்சளைவிட்டு மேய்த்து மூன்றாசாள்பசுக்களை :௮ தில்வூக் 

சச்செய்து சவக்ரெசவாஸ்த ஹோமம்செய்து மனைகோல்பவர்கஞு 

க்; சசல?சோஷலும் நிவர், யாக சசலசவுச்யெமும் விசேஷான்
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மையும் உண்டாம். இப்படிக்ருச் செய்யாவிட்டால்மனசலேசமுமி 
துன்பமும் உண்டாம். 

மனை முகரச்தம் 
சித திரை-வைசா9-அடி-அவணி-ஐப்பீட-சார்ச்இிசை-தைமாசி 

இம்மாதக்சளில் கிழச்குருதல் இரமமாக மனைமுஃர்த்தம் செய்ய 

லாம். ஆனி-புரட்டா?ி-மார்கழி-பங்குனி இர்தராசிசளில்குரியனிரு 
க்ரும்போது, சரெகப்பிரவேசம், சொசாரமபம்செய்யில் காத்சாமர 
ஊம், சேரசிணி-இருவோணம்-௮ணுஷம்-பூசம்-உத்திரம்- உத்தரா 

டம்-௨த் திரட்டா தி-ரேவ.தி-மிருகரிட ம்- புனர்பூசம்- ௮ஸ்தம்- இ 
வைகள் உத்தமம், சித்திரை-அவிட்டம்-மூலம்-2சா.இ-சதயம் இ 

வைகள் மத்இமம், மேற்கூறிய ஈட்சத்திரங்கள் நீய்சலாச மற்றவை 

HAD, 

உத்தமவ।ரங்கள் - 
சோமவாரம்-புதவாரம்-குருவாரம்-சுக்ெடாரம்-௨ததமம்சனி 

உாரம்-அதிவாரம் மத இபம்,மங்ளவாரம் அ7மம், 

பூர்வாஷ்மியும், இருதிதையும் உவாஅும் ஆகா.க.மற்றபாகங 
களிலே ௮ஷ்டமசுத்தியா பிருக்கவேண்டும்.ஸ் கரராசி உபயராச 

உச்சமம்,சரராசிகூடாது 8ீமையண்டு, 

மனைமுகூர்த்சஞ் செய்யங்சாலத்தில் எஜமானுடைய |ாசிகு 
சசர்இிரக்களாகயெ லக்கனம்.சான்சாமிடம் ஏழாமிடம் பத்தாமிடம் 

இர்தஇடங்களில் குரு, சுக்கரன், புதன்நிற்க, ஆறாமிடத்தில் சூரி 

பன்நிற்ச, மூன்றாமிடத்தில் சனி செவ்வாய்கிற்க மனைமு-உாச்சம் 
செய்ய ௧0௦ ஷூ சுபமாக விளங்கவெரும் அல்லது லக்கனம்-௭-௧௪0ல் 

சகரன், குரு, சச் திரன்றிற்க முகூர்த்தஞ்செம்யில் ௪00௯0 ௪சல 
பாகஇயங்களோடும் வாழ்வார் அல்லது லக்னம் ௪-௪0ல்௪ர்.திரன் 

புதன், குருநிற்ச முகூர்ச் தம்செய்ய ௬000 நிறைந்த சம்பத் துட 
ன் இருக்கும் அல்லது பத்.தில்-சாலில் சர்,இி.ரன், குருவும், ப.திஜனெ 

ன்றில் சனியும், சூரியனும் இருச்சச்செயயில் ௮0.௮ விளங்கி இரு 

ச்கும் அல்லது லகனெத்திம் இருவும், பதினொன்றில் சூரியன்பு சன் 

சுஃரனும் இருக்சச்செய்யில் 000) விளக்கும். அல்லது லக்4ி 

னத்திற் ௪-ல் ௧0-ல்சர் தரன், புதன், குருகிற்சச்செய்யில் ௪00 ஷூ 
விளங்கும் அல்லதுசேர்திரமாகய லக்னம் ௪-௭-௧0-ல் குரு ச 
ரன் லச்சனாகிபதி இல்லாதிருக்க மனைகள் செய்யில் புச்.இிராரிச ம் 

அல்லது லச்சனாஇப.தி இிரிோண த்தல் சட்பு உச்சம் yong Cs
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ச்.இிரத்தில் இரச்சச்செய்யில் வாழ்வுண்டாகும்சுபச்சரசம்சோச்கல் 

௧00-வயத வீளங்கும். பாபக் ரகம்சோக்கில் ஆயுசுகுறையும்ஃ 

பேழைவைக்க, 
செசப்பிரவேசசாலத்தில் கட்டியகிரகத்தில் ஈசான்யபாசத்தி 

ல்சுத்தஞ்செய்து சண்டுவளைமண், யானைச்சொம்புமண், ரிஷபச் 

இன் கொம்பின்மண், புத்துமண், குளத்துமண் இவவைந்து மண் 

ணையும் சமமாசக்கடட்டி சறியபெட்டிபோல்செய்து ஷீ மண்ணால் 

ஷீ பலகைசெய்து அடிப்பேழையில் ௩-பள்ளம்செய்து ௬-விதரத் தி 

orn stor ழே. பள்ளத்தில்லைத்து மேற்பலகையால்மூடி தங்கத்தக 

ட்டில் வாஸ்.துஎந்திரம்போட்டு வாஸ்துபூசையும் ரவக்ரெகபூசை 

யஞ்செய்த ழே. எர்இரத்தில் பழம்பாசிமினால் சுத்தி ழே. ஈசான்ய 

கூரலையில்வைத்து அந்த இடத்தில் ஒரு மண்டலம் பூசை செய்துக் 

கசோண்மி வரவேண்டும், 

சாய்சர்சுவாதிணயம் 

மனைக்குத் தாய்ச்சவரைச்சேர்ச்தே ஆயக்கணக்சிடவேண்டும் 

உர்மனைக்கு இரண்டுசுஉர் இருக்குமாயின் ௮வ்விரண்டையுமேகண 

க்கிற்சேர்க்,ிவேண்டும். மற்றும் வீட்டுக்சட்டடத்திற் தெருப்புரததி 

லும், Sayre Dyn தஇமையுர்சாவாரங்களைக் சணகிர்சேர்ப்ப 

சீற்கு வி.இபில்லை, நபினும் ஒருவாறுசோப்பதாயின் ௮% தம, ௫ம 
பாட்சமென்பதாம், 

வீட்டின்வாபில் நிணம் 

கழம்குமுசமாயெ மனைக்கு ௮ம்மனையின் ஈசானியமுதல் ஒக் 
கேடம்வரையிலும் செற்சமுகமாகய மனைக்கு அம்ம?க.யின் ஆக்கி 

னேயமுதல் நிரு கிமூலைஉசையிலும் மேத்குமுகமாகியமனைக்கு அம் 

மனையின் நிரு இருலைமுசல் வாயுகலைவரையிஓம் வடகச்குமுகமாகி 

யமனைச்ரு ௮ம்மனையின் வாயுமூலைமு5ல் ஈசான்யம் வரையிலும 

கணகட வேங்டுமென்பசாம், 

இதவுமத 
மூன்கூறியபடி, மனையைச்சூரியன்முதல் சே துவரையீக் முறை 

யே ஒன்பதுபாசமாக்கவேண்டும் அப்படியேசெய்யும் பாசக்சளூள் 

குருபுதன்பாசமாயின் இலட்சுமிசடாட்சமுண்டாகும், செல்வாய் 

காடமாயின் அட்வில்லாளருச்கு வியாச்சியட்களுண்டாய்கடனமிகு
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ee he ee eS னனைவனை.   telat அவஸ்தை. te ene 

“து அம்மனை பசா$ன மாய்ப்போய்விடும், குரியபாசமாயின் இல் 

வாழ்கின்றவர்களுக்கு ஆதாயம் குறைக் துபோவதுமன்றித் தாய்ம் 

கும்பிள்ளே களுக்கும் மன லேசமும் கலகமும்உண்டாகும், சுகரெ 

பாகமாயின் அற்பபலனும் மிகுர்தபொருள்விரையமும் வியாச்சிய 

முமுண்டாம். சர்திரபாகமாயின் விருத்தியும் க்ஷ்ணமும் அடுத்த 

த்துண்டாம். சனிபாகமாமின் பொருள்விரையமும் வியாச்சியமும் 

உண்டாம். இராகு கேதுச்கள்பாசமாமின் ௮ம்மனையார்ச்குஞ்சொ 

்சமாகாமலே அடிக்கடி ஒர்கைவிட்டோர்கை மாறிக்கொண்டேயி 

ருக்கும் ஆசையாவிவ்வொன்பது சரகல்களுச்குள் புசன்-குரு இப் 

வி.ரண்டுபாகங்களே உத்தமம். மற்றும் இவ்விரண்டுள் தனித்தனி 

யாயினும் அல்லது இரண்டுக்கலச்தாயினும் இருச்சலாம். மற்றஏழு 

ப ரகங்களையும் மனைக்கு உதவாதவையென்று நீக்கத்தக்கதே விதி 

யென்பதாம், 

வாயிலின் அளவுவிதி. 

மனை வாசற்படிக்கு வேக்கைஅல்ல துதேச்கு. இம்மரய்கள் சி? 
டம மற்றமரக்களை நீச்கவேண்டியதே, மற்றும் அவ்வாயிலுக்கு 

அமைக்சப்படுகின்ற உயர ௮ளவில் ஒன்ப இல் ஐர்.துகூறு அசலம் 

மைக்கப்படவேண்டும். அவ்விஇப்படி யிருக்கென்ற வாயிலிற்றான் 
மஹா இலக்குமி நுமைவாளென்பதாம் 

Dna. ge 
உாயிர்படிகளுக்கு ௮அமைச்சுப்பட்ட மேற்குரியும் பச்சல்க. "வி 

ணை க்சப்பட்ட சட்டங்களும் ஒர்ஜாஇிமரமாகவே யிருக்வேண்டும் 

தன்றியும், அவ்வாயிற்படிகளுக்கு அமைக்கப்பட்ட சதவுகளு;த 
ஒற்றைச்சகணக்காயப் பலகைகள் சேர்த்துக் கூட்டவேண்டு மிமன் 

பதாம், 

பட்டில் நுழையும்போ.௨ 
சோற்றச்கூடாதவைகளாவன 

வீட்கிள் செல்லும்பொழுது ௭ இர்பார்வையில் தூலங்களின் (௬ 

தீ தாயினும், முத்தத் இன் மூலைக்குத்தாயினும் தேரன்றுமாயின் ௮ம் 

மனையின் சர்த்தாவுக்குத் தோஷமுண்டாகும். அன்றியும்.௮ம்மனை 

பில் அடுத்தடுத்து ௨யிர்ச்சே சல்சளுண்டாகும் மேலும்தெருவாயற் 

படிக்குசேோரய் மூடப்பட்டகட்டைச்சுவரிருர்தாலும் அவ்வீட்டில் 

உசிப்பஉர்சளுக்கு சச்சமுண்டாகு பெனவறியவும்,
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வ ட்டிலிருக்கவேண்டியஅங்கணவிதி 

வீட்டின் தலைவாயற்படியின் அளவுச்கு உள்வாயிற்படிகய் ௨. 

ர்ச்.திருக்குமாயின் வெற்றி சலமுண்டாம் விதிவிலக்கா யிருக்கு 2 
னின்வரும் சற்பலன்சீக்கும். 

இதவுமத 

அன்றியும் வீட்டின்முன்பார்வை அங்கணக்கள் ௪ - டு - gts 

ன் உத்தமம், ஈ-௭-௧௪-அயின்மத்இபம் மற்றதை ௮தமமெனக்கொ 
எளவேண்டுமென்பசாம்ஃ 

இதிவுமது, 

உட்சிள் ௨-௪-௬-௮-௧0-௧௨-௧௪-௧௬ இவ்வித அல்சணவங்சளாயி 
ரப்பு அதமம், அன்றியும் வீட்டின் மேற்சாயை காலுபச்சகமும் சம 
உ.பரமாயும் தாழ்வாரம்சாலும் சம.தகலமாகவும் இருப்ப து௨மென 
விளாம், 

CGH ூரைகளீருக்கவேண்டி௰ விதி 

க 'டினுள்ளே ௮ரைகள் தெருசடையுஞ்சேர்ச.த ௫-௭-௯-௧௧ 
௩ சா ச்குகளுககொச் இருக்கின் சலமாம ௧-௨-௩-௪-௬-)-௪0.௧௦ 
5 ௧௪-ச(௫-௧௬ இச்சக௫யையுடைய ௮ரைக௪ ஆசாவென்பதாம 

இதுவுமது 

மனைக்கு அலங்களா.பிலும் ஆலஷ்ல தகழிகளாபினும்மேம்உறை 
யேததித் தாழ்வாரமாத்இிரம் தளம்போடுவதாயின் திமையுண்டாம் 
மம்றும்வீட்டின் ஏடுவிலிருக்இன்றத முத்சம்அல்ல.த வாயலை கிழக்கு 

மேற்கு வடக்கு தெற்கு இவ்வீரளவும் அளத குழியாக் அச்சம்கி 
பை எட்டிலேபல்கிட சேடம் எட்டுக்குள் க ௨-மிகுமசயின் sia 
தோஷம்ரிவாரணம் மற்சசங்வயெசள் தீமையைண்டாக்கும் மற் 
தூம் வீட்டின்? ட்புறத் தில் எங்காயிலு. ஒறநைதாலவ்களிருக்குமா 

மின் மனக்கலக்கமுண்டாகும். மேலும்வீட்டி gine as Banu 

ஒன்றையொன்று பார்ச்கும்படியாச இரட்டைக்கடடங்கள் அமைக 

கப்படா.து அப்படியிருக்குமாயின் அவவில்லில் வாம்பவர்ககாககு 

தோஷங்கள் உண்டாக்குமென்பசாம்,
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வீட்டை. ஈசரன்யந்தருப்புவதும் 

வாயல்கள் நேராயிருக்க வேண்டியதும், 

வீட்டை மீசான்யஈ இருப்பவேண்டுமெனின் ஓரல்குலத்துக்கு 
மேற்படாமல் திருப்புவது மங்கள்க.ரம் மற்றும்வீட்டின் கூடத்து 

மையமும் வர்சலின்சடமையமூம் ஒத்இருக்குமாயின் நிராட்சேபமா 

பருக்கும், மேலும் தெருவாயற்படிச்கு சோரசப் புறக்கடைவரையி 

* உரயல்கள் தடையில்லாமல் இருக்கின் யாசொரு குற்றமுமில்லை 

என்பதாம், 

எட்டுள் இத்தீனைகட்டூக ளிருக்க 
வேண்டு மென்பது 

தூர்வீட்டில் அடுக்கடுக்காய் மூன்றீதொட்டி சட்டிகளகைசப்ப 

£.த, அப்படி இருக்குமாயின், அம்மனையில்வாழ்கின்ற உயிர்களு 

ஃசுச்சேசம் உண்டாம் என்பதுநிச்சயம், அனால் முதற்சட்டுக்கடுத 

சாப்மிபால் இரண்டாவதுகட்டு ஒன்றுமாத்திரம் அமைததக்சொ 

ள் ௨ தன்மை. .ஐயினும் அவ்விரணடாக்சட்டுக்கு ஆயம்வேறேபன் 

ரிட்ல் முதற்கட்டின் ஆயத்தில் சே. ரமாட்டாதென்பதாம். 

ஆத்தொழுவம் மேல்மாடம பேற்படி மாடப் 

ஏறுகிறபடி லைலைதாரை இவைகள் 

அ மைக்கவெண்டியவிதி, 

பசுத்தொழுவம் வீட்டில் அமைக்கவேண்டுமெனின் அவ்வீட் 

உன் கட்டடத்துச் சம்பர்தப்படாமல் புறம்பாய் அமைச்சவேண் 

$ம் மற்றும்வீடுகளில் மேல்மாளிகை சட்டவேண் மெனின் வடபு 

og Bora, 8 py 9s Hono கட்டுவதே நியமமென்றும் ஓப்படிச்சட், 

2. He சுசமுண்டாமென்றம், இதுரீல்கலாக மற்றமேற்கு தெற்சா 

Ba இவ்விரண்டு இசைகளுள் மேறபுறத்.இல்கட்வெது மத்திபமென் 

றம், தென்புறத்தில்கட்டினால் தஙகைத்தருமென்றும். மற்றும் ௮ம் 

Viner wae psd DAS HEU UPSET LAG HAV HF EE இத்தி 

க்குகளைசோச்சி யேறுவது உத்தமபென்றும, மற்றதிசைகள் அதம 

மென்றும், மற்றும் வீட்டின்ஜலம் போகின்றுசாரை வடக்குஇழக்கு 

ஏசான்பம் இத் இிசைகளிற் செல்லலிவெது உத்தமமென்றும், மேதி 

கு-தெற்கு-சிருதிமூலை-வாயமூலைமத்.திபமென்றும், ஆச் ௪கேயமூலை 

மிசக்சொடியதென்றும், முன்மீஞர்சள் உரைத்திருக்கன்றன ரென் 

பதரீமீச
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வ் ட்டின்சுவர் அளவுவிதி 
வீடுகளுக்குப் பட்டரைமட்டம் ௬.௮டி. உயரத். இற்குக் குறை 

வில்லாமல் வைக்கவேண்டும், மற்றும் தாய்ச்சுவர்முதல் உட்புறம் 
அமையுஞ் சுவர்கள் யாவும் ஒன்றரை அடி. ௮கலத்.துக்குக் குறை 

வீல்லாமல் இருர்து ஆயப்பொருத்தம்கள் யாவும் பொருர்தியவீக 

ளில் ௮வ்டலட்சுமிகளும்வர்து பொருர்துவரென்பசாம், 

வீட்டுள்கூடம தாழ்வாரங்கள் இவைகளுக்கு, 

அகலமும் நீட்சியும் ௮மைக்க 

  

  

வேண்டி.ய விதி, 
வீடுகளுக்குச் தாழ்வாரம் அஞ்சரையடி.க்குக் குறையாமல் மே 

பட்டே அமைக்கவேண்டும், மற்றும் வீட்டின் அடிமட்டத்திற்குப் 

புறச்சடை தாழ்ர்திருக்கவேண்டும். அன்றியும் தூலம்வைத்து சட் 

மம்படியான வீடுகளுக்கு உள்ளகலம் அடி. எட்டும், ௮ல்குலம் ஒன் 

ஹும், அல்லது இரண்டாயிலுமிருக்கன் சன்மை, மற்றும் வீடுகளில் 

அமையும்கூடங்களுக்கு அடி. ௧௨-௧௬-௨௨-௨௯ இக்கணக்குகளூக் 

கோத்தறீட்சி அமையச்செய்வது உத்தமமாமென்பதாம், 

வாசல்வாஷ்துநிதானம், 
வீட்டைச்சேர்ச்ச வாசல் அல்லது முத்தமானது இழக்குமேம் 

சளவுக்கு வடக்குத் தெற்களவு குறைர்திருக்கின் சூரியவாஸ்.து வெ 

ன்றும், மெர்குமேற்களவுச்கு வடக்குத்தெற்கு சீண்டிருக்இன் கந்தி 

வாஸ்துவென்றும். இவ்விரண்டுள் சூரியவாஸ்துமுத்சம் ஈலமும், 

CEH IIS முச்தம்திமையுர்தரும் ஆகையால் கிழக்கு, மேற்கு, 

உ்ருமினும் கீண்டிருக்கச்செய்தால் பாக்கியத்தை யுண்டாக்கு மெ 

ன்பதாம், 

கூபவிதிீயும் பசுக்களைகீ5ட்டும் விதியும், 

வீடுசுளுள் வருணபாகச்தித்ருனே ணெறசள்௮மையவேண்டி 

யது. பொதுவிதியாயினும் வடக்குமுகம் இழக்குமுகமாயிருக்இன்ந 
வீட்டில் நிருதிமூலையிலும், தெற்குமுகம் மேற்குமுசமான வீட்டில் 
ஈசானியத்தில் இருப்பது ஒருபட்சம் மற்றும் வாயுவுமூலையிலும் 

தெற்கிலும் கணெறுகளிருப்பது மத் திமபட்சம் எச்தமுகமா யிருக்க 

ன்ற வீடுகளிலேயும், , அக்கினிமுலையிருப்பது அ.,சமம். அதனால் 

சொடியநீல்குண்டாம் மறறும் சாட்டுக்குப்போய் மேயத்த ரு
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CN PLANO A NS 

இன்ற ப௬ எருது முதலியவைகளைத் சொழுவத்தில் மேற்காயினும் 
அல்லது வடச்காபினும் பார்க்சச்சட்ட வேண்டுமென்பதாம், 

e fs * e ௬ ஓ 

மனையின்மேல் தாக்கக்உடாத சாயைகளும, 

மற்றும் உண்டாகும் 

அலையநோக்கு களின் பலனும் 

வீடுசளின்மீது ௮லையங்களினது சச_ரம் அல்லது ஸ்தபியின் 
நிழல்தாக்குமாயின், அவ்வில்லம் கூ்ர்ணகதியையடையும், அன்றி 
யும், விஷ்ணு தலையத் தப்பின்னும் சிவன் விச்சனேஸ்வரர் இவ்வா 
லையல்களுக்கு முன்னும் இருக்கன்றவீடுகளும் க்ஷதிணகதியை ௮ 
டையமென்பதாம், 

கோயில் கோபுமம் கூட.ம்மனை 
அளவு மூழக்கோல்: 

பூமி-மலை-மனை-சாலை-மாளிகை இவைகளை இஷ்ச்குவின் விர 
லாலளப்பது, சோபுர-கூடம், இவைகளை அறுவிரல்முழத் தாலளஎப் 
பது. இதில்பனிரண்டுவிரலுக்கு விதஸ்த்தியென்று யெயராம். இ 
இலிரட்டி இருபத்துமால் விரல்கொண்டது இஷ்ச்குவென்பசாம், 

நட்சத்திர பலன்: 
அசுவணி-மிருகசிரம்-உரோகணி- பூசம்-௮ஸ்.சம்-உத்திராடம்- 

திருவோணம்-௮விட்டம்-சதயம், இர்.த, ௪௪-ம் உத்தமம், 

இருவாஇிரை-புனர்பூசம்-உத்.திரம்-சேட்டை - உத்திரட்டா இ 
2ரவதி இர்த, ௬-ம் மத்திமம், 

பரணி-சார்ச.தஇிகை- ஆயிலியம்-மகம்-பூரம்-பூரட்டாஇி- சுவாதி 
ரடம்-வீசாசம்-மூலம், இரத, ௪0-ம் ௮சமம், 

நட்சத் தரத்திற்கும்யோகத்திற்கும் 
அமிசையறிய, 

அ௮சுவனிக்கு ௮ரிஷணம் 
சோசணிக்கு Sf 6) 
புனர்பூசத்துச்கு Sw Burg 
மசத்துக்கு சோபனம் 

554 DHE வம் 
விசாகத் துக்கு திருதி 

மூலத்திற்கு சுபம் 
இருவோண ச்நிற்கு 155.8 
பூசட்டா இச்கு மாகேச்.இரம், 

இரச, க-ஈட்சத்திர யோசத் துச்கும்சனம்--௪ 
5
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மரவம் LODO AL oh A ளவ அரவ சான் an 

பரணிக்கு விஷ்கம்பம் 
மிருக€ரிடத்துக்கு ௪.5 
பூசத்துக்கு செளபாச்இயம் 
பூரத்துச்கு பாசம் 
சித இசைக்கு சுகர்மம் 

அனுஷத்துக்கு சாச். இயம் 
பூராட்டா இக்கு கண்டம் 
அவிட்டத்துக்கு சுப்பிரமம் 
2.6 Sr HFG வியாக்சாதம் 

இச்,ச, ௬-ஈட்சத்திர யோகத்துக்கும் தனம்--௩. 

கார்த் இசைக்கு வச்ிரம் 
இருவாதிரைக்கு ஆயுஷ்மான் 
ஆயிலியத் திற்கு வரீயான் 
25 f7F5 POS அ௮இகண்டம் 
சுவா இக்கு தத்தம் 
சகேட்டைக்கு சூலம் 

உச்இிராடத்துக்கு பிராமியம் 

௪,தயத்திற்கு அருவம் 
Cra Mee வைதிருதி 

இரச, ௬-௩ட்சச்தி யோகத்துக்கும் தனம்--௧௨ 

நட்சத்திரத்திற்கும் யோகத்திற்கும் 

தார பலன், 
அசுவணிக்கு 

சோசணிசஅ்கு 

YOO TLS MFG 
DES HEF 

அஸ்தத்துக்கு 
விசாகத் துக்கு 

மூலத்துக்கு 
திருவோணத்துக்கு 
பூரட்டா இக்கு 
பரணிச்கு 
மிருக€ரிடத்.துக்கு 
ஒசச்துக்கு 
பூர்சறச்ரு 
எத இசைக்கு 

௮னுஷத்துக்கு * 
பூசாடத்துக்கு 
அவிட்ட த்துக்கு 

Cull srr 
eA grow 

பே௫தாரம் 
சரிதாரம் 

Gua grew 

சரிதாரம் 

பே௫தாசம் 

சரிதாரம் 

Gu se gid 
சரிதாரம் 

Qu srr 
சரிதா.ரம் 

பேசிதாரம் 
சரிதாரம் 

பேசிதாரம் 
சரிதாரம் 

பேடரதா.ரம் 

PBL So



சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி, 51 

உத்திரட்டாதிச்கு சரிதாரம் 
கார்த் திசைக்கு பேசதொாரம் 
Hoar Gorse. சரிதாரம் 
ஆயிலியத் திற்கு Cu srrw 
உச்திரத்ிற்கு சரிதாரம் 
சுவாதிக்கு பேசிதாரம் 
சகேட்டைச்கு சரிதாரம் 
உத்.திராடத்திற்கு Cu gar 
FSU E DHS சரிதாரம் 
ரேவதிக்கு Cu grr. 

இர்தப்படி, பரணிருதல், க-ரட்சத்திரமும் இதில்சொன்னபடி. 

யெண்ணிச்சொண்டு யோசத்தை அறியவும். 

ஜேன்மக௩ட்சதந்தீரம் unis Sib ev. 
ஜென்ம௩ட்சத்இரம் முதல் கடைசிட்சச் இரம்வரைச்கும்எண் 

ணினதுகையை சாலிள்பெருச்கி இதிவாரம்கூட்டி ஈவச்கிகத்தில் 
இழெக்கேநின்றது அதித்தன்-சோமன்-லாபயோசம்-அ௮ங்காரகன்-மி 
ருத்.கியு - புதன்-பிரகஸ்கி-லாபம்-சுக்கரன்-சவுக்கியம்-௪னி-மசா 
பாண்டம்-ராகு-சாதாபாதம்-கே.த-மகதயன் இதுநிச் நியபலன், 

இலக்னெத்தில் குருவிருக்கினும் சுக்கிரனிருக்கினும் அப்போ 
துவீரிசட்டினால் ஐர்நாறுவருடம் சுகமாயிருப்பார்கள். லக்னத்தில் 
புதணிருர்சால் ஐம்பதுவருடம் சுகமாய்வாழ்ச்ிருப்பார்கள் eh) 
erg Be புதனும் சுக்ரனும் குருவும் இருர்சால் ஐம்பது வருடம் 
ஸ்தம்பபிர திஷ்டை, லக்னத்தில் ருருவும், சாலில்சர்இரனும்செவ் 
வாயும் சனியும், க௪-ல் இருச்ச நாற். தவருடம் சுசமாகவிருச்கும். 
லக்னெத்தில் சுகசரனிருச்ச நூறுவருடம் சுகமாசவிருக்கும், சங்க 
ம் சன்னி துலாம் இர் சமூன்று இரா௫யிலும் சூரியனிருச்ச ஈசான் 
யத தில் ஸ்தம்பப்பிர தஷ்டை செய்யவேணும், கும்பம் மேஷம் இக் 
இரண்டுராசியிலும் சூரியனிருச்ச கிரு திமூலையில் ஸ்தம்பப்பி7 இிஷ் 
டைசெய்யவேணும், ரிஷபம் கடசம் மிதுனம் இர்தஞூன்௮ு. ராசியில் 
சூரியனிருச்ச ௮ச்ணிமூலையில் ஸ்தம்பப்பிர திஷ்டைசெய்யவேணு 
ம். இப்படிபார்த் தச் செய்யாமல் ௮ன்னியமாசச்செய்தால் தரித௫இ 
சமுச்துச்சமும்வரும் புருஷனுக்கு ஹானியாம். 

இராசிலிழிப்புராசி, 
மேஷம்-ரிஷபம்-மி தனம்-சர்ச்சடசம்-சனுசு-மக.ரம் இச்சு, ச- 

சாசியும் விழிப்புளராசியாம், 

- இலக்கினசுபக்கிரக குருரரிர்ணயம், 
நாலாமிரா? பத்தாமிராரி ஏழாமிராரி ஒன்பதாமிராசி ஐதா 

மிராசி இவைகளில் சுபக்சரசமிருர் சாலும், ஷூ. இரெசமிலச்கிளச்
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தைப்பார்த்சாலும், ழே. இரசம் உச்சத் இிலிருர்தாலும், பாபக்இரசம் 

ஆருமிசாசி மூன்றாமிரா?ி பதி?னாராமிராசியிலிருக்க ஸ்.தம்பப்பிர தி 

ஷ்டைசெய்யில் சுபசரமுண்டாம். 

மாதங்களில் காலசர்ப்பசெதி லட்சணம், 

காலசர்ப்பகெ.தி ரிஷபம் மிதுனம் சடசம் இர்தமூன்று ௪ங்ச 

ரார்தியிலும் சாலசரா்பம், ஈசான்யசத்இல்-சிரசம், வாயுமூலையில்- 

இடுப்பும், நிரு திமூலையில்-வாலும், இதன்பின்பக்கத்திலும், சிம்பம் 

சன்னி தலாம் இர்தமூன் றுசங்சராச்தியிலும் வாயுவுமூலையில்-௪ர 

சும், நிருதிமூலையில்-இடுப்பும், அகீகனிமூலையில்-வாலும், இசன்பசு 

கமாசவும், விருச்சிசம் தனுசு மகரம் இர்தமூன்றுசங்கரார்தியிலும்) 

அக்சணிமூலையில்-சிரசும், ஈசான் யகூலையில்-இூப்பும், வாயுவு மூலை 

யில்-வாலும், இவ்விதமாக இருக்கும் இடுப்புப்பக்சம் ஸ்தம்பப்பிர 

இஷ்டைசெய்யிற் சுசமுண்டாம். வாயின்மேற்செய்யில் மிருத்த 

பயம், முதுன்மேற்செய்யில் செடுதியுண்டாம். வாலின்மேற்செய் 

யில்சகலனம். இப்படிக்கல்லாத விடத்தில் ஸ்தம்பப்பிர திஷ்டை செ 

ய்யில் சம்பத்துண்டாம்; 

சூரிகாசங்கராந்தி நிர்ணயம் 

ரிஷபம் சடகம் மிதுனம் இர்தசங்கரார்தியில் சூரியனிருச்ச, 

கன்னி கும்பம் துலாம் இதில் சம்பர்தமானாலும், உத்திரம் ௮ஸ்தம் 

சித் திசை இர்தமூன்று சட்சத் இரத்.இலும் சச்இரனிருச்சு, அசனி 
மூலையில் ஸ்தம்பப்பிர தஷ்டைசெய்யலாம். கும்பம் மீனம் மேஷம், 

இச்சசங்க.ராச்.இயில் சூரியனிருக்க, ரிஷபம் மிதனம் சடகம் இத 

சம்பரதமானாலும், உரோகணி மிருச2ரிடம் புனர்பூசம் இர்சமூன் று 

ஈட்சத் தரத்திலும் சர்திரனிருக்ச நிரு திமூலையில் ஸ்தம்பப் பிர திஷ் 

டைசெய்யவும், இச்தப்படிக்கு பிரதமஸ்தம்பப் பிரதிஷ்டை செய்ய 

லாம், சுபப்பிரதம் ௮ன்னியமார்க்சத் தில் செய்தால் கேடுவரும், 

ஜென்மகேந்திர ெகபலன் 

பிரசஸ்பதியிருச்கும் லக்கன ச்.இல் ஸ்தம்பப் பிர திஷ்டைபண் 
ணி புதனிருச்சன்ற ord Sow 4 Be சலமேத்தி சுக்கிரனிருக்கன்ற 

லக்னெ'்தில் ஒடுமூடினால் அச்சவீட்டுக்கு அக்னிபயம், சோ ரபய 
ம். இசாஜபயமுமில்லை. ௪லராசியில் சர்திரனிருக்இனும், ௫-௩ ல்- 

சச் இனிருச்சாலும்சக்ரெவாரச் இஃவீடுட்டினால்சம்பச்துண்டாம்.
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மனைகளீன் இராஜயோகம். 

குருவாரத்தில் கடசம் மீனம் தனுசு இச்சலச்னெதஇல் பிர 
கஸ்பதியானாலும், சுக்சொினானாலுமிருக்க வீடுகட்டினால் அச்தவீட்டில் 
சவுச்சபமாய் ராஜா இபதியாய் புத் நிரசம்பத் துண்டாக சுசமாயிரு 
ப்பார்கள். சுபச்இரகம், 50-ல் இருர்சாலும் லக்னெத்சைப்பார்த் துக் 
கொண்டிருச்தாலும் அ௮ப்படிப்பட்டவேளையில் ஸ்தம்பப்பிர இஷ்டை 
செய்தால் சுபப்பிரதமககும். மீனல*இன த்தில்சுச்செனிருக்சவானா 
லும், ௪-ல்பிசகஸ்பதியிருச்சவானாலும், ௧0-ல் ௨-ல்உச்சத்சானமாயி 
ரும்தசனி-௧௪-ல் இருர்தாலும் அப்படிப்பட்ட லக்னெத்தில் ஸ்தம் 
பப்பிர திஷ்டைசெய்தால் சுகமுண்டாம், 

இிலநீளம் வைக்கும்விதி 
ஒன்றானகிலம் ஒருவிரலொத்திக் தள்ளிவைப்பது யாதொரு 

8ீளத்தையும், ௮-பக்குசெய்து, எ-௨ட்கூடு ஒன்னை, க-செய்து மே 
ல், இ-டம், ௪-தளமட்டம்வைப்பது dabogogs, ௬-செய்து உட் 
கூடு, ௨-௯-செய்து- மேல்-ட, £ழ்-௪, வேறு நில$ீளத்தை, ௭-செய் 
த, ௬-உட்கூடு, ௪-௬ செய்து மேல-டு 8ழ்-௪, மிற்பதங்கள்பற்றி 
வைக்கவேண்டுமென்பதே உட்கூடுவிரல் முறியாமல்வைப்பது உட் 
கோட்டிற் பாதிபோம் விரலொழதறிக்கொள்வது. 

பற்குனிமுதல் மூன்றுமாதம் வடக்குமுசவாசலும், ஆனிமுதல் 

மூன்றுமாசம்கிழக்கு முசவாசலும், புசட்டாசிமுதல் மூன்றுமாதம் 

துதற்குமுகவாசல்விட உத்தமம; 

மார்கழி தை மார இர்த மூன்றுமாசமும் மேற்கே தலையான 

படியால மேற்கே வாசல்விடவும. 

r 2 INE b னிலையறிய, 

சனிச்ழெமைராத்திரி,௩0-சாழிகையும், ஞாயிற்றுக்தழுமைபக 

ல், ௩0-சாழிகையும், தெற்கும், ஞாயிற்றுச்சிழமைராத்.திரி௩0-ம் 

இங்கட்டுழமை, ௧0-2௦, தென்மேந்கிலும், செவ்வாக்குழமை பசல் 
௩௦-ம் இரா.த் திரியில், ௪0-ம்மேற்கலும், மற்ற, ௨0-ம், புதன்ழமை 

பசல், ௩0-ம், வடமேற்இலும், புதன்ழமை இராச்திரி ௩0-ம், வி 
யாழக்ழெமைபகல், ௩0-ம், இராத்திரிபில், ௧௦-ம், வடச்இலும், ம 

ந்ற ௨0-ம், வெள்ளிச்ழமை, ௬0-ம், வட௫ஏழக் லும், சணிக்ெமை 

பசல், ௩0-ம் ஓழக்கலுழ், அருச்சனிருக்கும் ௮ச்சொிமுலை பாழாம்: 

நிசையோனி திலை 
சருடன் ஓழக்கு பூளை சென்ழெக்கு 

Fé sib தெற்கு சாய் சென்மேர்கு
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பாம்பு மேற்கு எலி வடமேற்கு 
யானை வடச்கு (pee வடடூழக்கு 

அருச்கணில் கருடனை வைத்து முறையேபார்க்கும்போது a Bre 
கெதிர் பசையோனிறிற்கும், அவைகளுள் கருடன் இசையிலிருச்.௧ 

பாம்புத் இிரைச்குப்போசலாம், பாம்புத் இசையிலிருர் து கருடன் இ 
சைக்குப் போசலாகாது, ஏனெனில் கருடன் இரையெடுச்சப்போ 
கும், பாம்பு இரையாகவரும் ஆதலாலென்க, ஒருவன்யாத் திரைக் 
குப் பட்ரிமுதலிய சகுனங்கள் பார்க்கும்போது இரையாகும் யோ 
னித இசையிலிருர்து இரையெடுச்கும் யோனித்திசைச்கு அவை 
போசக்லாகாத, 

விஷ்டி. தோஷம் 

பூர்வபட்சச்ச துர்த்தசியில்ஐ* துசாமம்மேற்கிலேயும், அஷ்டமி 
யில் இரண்டுசாமம் தென்டிழக்கேயும், ஏகாதசியில் ஏழுசாமம்,வ 

டக்ூலேயும், பூரணையில்சாலுசாமம் தென்மேற்கிலேயும், ௮மாபட் 
சத் திரிகிகையில் ஆறுமாசம் வடமேற்கிலேயும், சத்தமியில்மூன்று 

சாமம்தெற்கிலேயும், தசமியில்எட்டுசாமம்வடஇழெக்குலேயும், ௪ தர்த் 

தியில் மு,தல்சாமம்கழக்லேயும் விஷ்டியுண்ணுசலால், இச்சாம 
ய்சளில் சுபகாரியங்களும், இத்திசையில் யாத்திரையுஞ் செய்ய 

லாகாது, 

வீடுகளுக்கு மிதருவாசற்நால்வைக்கும் 

இலக்கணம். 
ஆவணிமாசம் கட்டும்விட்டுக்கு கிழக்குபார்த்த வா௪ற்படிவை 

SENT, 

கார்த்திகைமாதம் சகட்டும்வீட்டுக்கு தெற்குபார்த்த வாசற்படி, 
வைக்கலாம், 

... மாரிமாசம் கட்டும்வீட்டுக்கு மேற்குபார்த்த வாசற்படிலைக்க 
லாம், 

வைகாசிமாசம்சட்டும்வீட்டுக்கு வடக்குபார்த்தவாசம்படி வைக் 
க்லாம், 

எ நீதமாதங்களில் வாசக்கால்வைத்தாலும் 
திசையறிர்து வைக்கவேண்டும், 

மேஷம் ரிஷபம் இவ்விரண்டுமா தங்களில் வீடுகட்டில் வடக்கு 
ப்பார்தீத வாசற்படி, வைக்கவும், 

கடகம் சிங்கம் இர் ச இரண்டுராசியில் சூரியனித்ச வீசெட்டி 
ஞல் மெக்குபார்த்த வாசற்படி வைச்சகலாம்,
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தலாம் விருச்சகம் இவ்விரண்டுசாசியிலும் சூரியனிருக்க வீடு 
சட்டினால் தெற்குப்பார்த்த வாசற்படி வைக்கலாம், 

மகரம் கும்பம் இவ்விரண்ரொடயிலும் குரியனிருச்ச வீடுகட் 
டினால் மேற்குப்பார்த்த வாசற்படி வைச்சலாம், 

சன்னி மிதுனம் தனுசு மீனம் இர்தராசிசளில் சூறியனிருக்ச 
வீ௫ெகெட்டினால் வாசச்சால் வைக்கலாகாது.ஃ 

மேஷ சிங்ச தனுசுராரியில் ஜனித்சோர்ச்கு வடச்குமுகமான 
வீடும், ரிஷபகன்னி மகரராசியார்ச்கு தெற்குமுகவீடும், மிதுனது 
லா கும்பவி.ராசிச்காரருக்கு மேற்குமுகவீடும், கடகவிருச்சிக மீனவி 
சரரிக்காரருக்கு செக்குமுகவீடு கட்டிடங்களில் வக்கில், ஐசுவரிய 
ம். இராஜயோகம் புத்திரகுடும்பவிருத்தியும், சோயற்றவாழ்வுமுண் 
டாம் ௮ல்லது, மாறியிருக்கில் கடனும் பலரோசவாதையும் உண் 
டாகும், ் 

திரையறிந்து வாசற்தால் வைக்கும்விதி 

இழெக்குப்பார்த்த வாசற்படியுள்ள வீட்டுக்கு ஈசான்யமுதல்௮க் 
இனிவரைக்கும் ௮ளர்ச்துஅதை ௮-பாசம்பண்ணினால், 

மு.தற்பாசம்--அனி, இரண்டாம்பாசம்--சோகசம் மூன்றாம்பா 
சம்-- தனப்பிராப் இ, சாலாம்பாசம்-- இராஜஸன்மானம். ஐரதாம 
பாகம்-- புத்திரவிருத்தி ஆராம்பாகம்--சுகம். ஏழாம்பாகம்--துகி 
கம், எட்டாம்பாகம்--ரோசம், 

மேற்குப்பார்த்த வாசற்படிக்கு நிரு நிஹலை முதல் வாயுமூலை 
வரைக்கும் ௮ளர்து ௮-பாசம் பண்ணினால், 

முதற்பாகம்-- ஆனி. இரண்டாம்பாகம்--சத்.துருவிரு த்தி. 
மூன்றாம்பாகம்---சுகம். சாலாம்பாகம்--தனம்.ஐர்தாம்பாகம்--பாக் 

இயம், ஆரம்பாகம்-- சுகம். ஏழாம்பாகம்--பயம், எட்டாம் பாகம் 
நாசம், 

வடக்குப்பார்த்த வாசற்படிக்கு வாயுமூலைமுதல்ஈ சரன் யமூலை 

வரைக்கும் அளச்த,௮-பாகம்செய்தால், 

மூதற்பாகம்--மனையாள்சாசம். இரண்டாம்பாசம்--பலயீனம் 

மூன்ராம்பாசம்--தன௮னி, சா£லாம்பாகம்--தானியவிருத்தி, ஐச் 

தாம்பாகம்--தனம், ஆரும்பாகம்--செளச்சியம். ஏழாம்பாகம்- 

அக்கம், எட்டாம்பாசம்--பாதகரம், 

தெற்குப்பார்த்த வாசற்படிச்கு ௮ச்னிமலைமுதல் நிருஇ 

மூலைவரையில் ௮-பாகம் பண்ணினால், 

முதற்பாசம்--தனஹானி.இசண்டாம்பாகம-.௪த் தருவிரு ச் இ 
மூன்றாம் பாசம்--சுகம், சாலாம்பாகம்--தனவசு, Kean பர
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சும் பாகிஇமுன்டாம், ஆரும்பாகம்-ஃசன்மையுண்டாம்.. ஏழர்ம் 
பாகம். -பயம்,எட்டாம்பாகம்--ரா.சமாம்ஃ 

இர்தப்பாகல்களில் இயற்கைதெரிச் த ஈல்லபாகச்சைப் பார்தது 
வாசற்கால் வைச்சுவேண்டியத 

நவக்கிர கபலன்களறிற்து வாசற்கால்வைக்கும் 

Bit eon wtb 
கிழக்குப்பார்த்த வாசற்படிக்கு ஈசாணியமுதல் ௮க்னிமூலை 

வரைக்கும் ௮டியளர்.து,௩-பாகசம் பண்ணவும், 

தெற்குப்பார்த்த வாசற்படி.க்கு ௮ச்சினிஞமூலைமு சல்றிரு திமூலை 
வரைக்கும், ௬-பாகம் பண்னவும். 

மேத்குப்பார்த்த வாசற்படிக்கு நிரு இிமூலைமுதல் வாவுமூலைவ 
ரைகச்கும் ௮ளர்து,-பாகம் பண்ணவும், 

வடக்சப்பார்த்த வாச்படிச்கு வாயுமுலைமுதல் ஈசானிய 
மூலைவரைச்கும்,௯ பாகம் பண்ணவும், 

இச்சான்குதிக்கும் முதற்பாகம்-சூரியன், இரண்டாம்பாரசம்- 
சந்திரன் மூன்றாம்பாகம்--அங்காரகன், நான்காம்பாசம்--புதன் 
ஐத்தாம்பாசம்--குரு, அரும்பாகம்--சுகஇரன், ஏழாம்பாகம்--௪னி 
எட்டாம்பாகம்-- ராகு ஒன்பதாம்பாகம்--கே.த. இர்தசவக்ரகத் 
கில் பிரசஸ்பதியிருக்கற பாகத்தில் பிரசானம்கோயிலுககு வாசற் 
கால் வைசக்சலாம், 

சுக்ரென்பாசத்தில் வீட்டிற்கு வாசற்கால்வைக்சலாம். அதன் 
பாகத்தின் மாட்டுத்தொழுவத்திற்கும் உரசற்கால் வைக்கலாம், 

மேலும் புதன் குரு சுக்கரன் இவைகளில் கோயிலுக்கும் வீட் 
டி.ற்கும் மாட்டுத்தொவழுத்திற்கும்வாசற்கால் வைக்சலாம், 

வாசற்காலுக்கு இடதுபக்கததிற் கதவுவைச்சுவேண்டும், 

இப்பால் ஏழுசாண் கீளமும் மூன்றுசாண் அசலமுமுள்ள 
வாசற்சால் உத்தமம், 

ஒன்ப துசாண்டீளமும் ஐ5துசாண் ௮அகலமுமுன்ளவாசற்காலும் 
உத்தமம், 

இரண்டுமாத்தினால் வாசற்சால்பண்ணலாசாது. மூன்றுவித 
மத்தினால் கட்டில்செய்யலாகா.து. 

கதவுக்கு ஒற்றைப்படை பலகைசேர்த்துச் செய்யவேண்டும் 
இரட்டைப்பலசை சேர்த்துப் பண்ணலாகாது, 

மூலைக்குத்தாகாதறிய, 
- விட்டில்றுழையும்போது அட்கொசற்படிக்க எதிரில்சட் 

டைச்சுவறிருர்தால் த் துருபயமாம், _-
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தெருவாசற்படி யயர்ர்து உள்வாசற்படி தாழ்ர் இிறாச்சச்கூடா.து 
அப்படியிருக்கில் வரும்பலன் கீல்இவிடும், ' 

வாஸ்துவிழி?நோக்கில் இருபத்தெட்டு . 

பங்கில் முகூர்த்தம், 

வாஸ்.துவின் விழிசோச்சகறிர்து முகூர்த்தம்செய்வ தாகையால் 
அச். சமனையை இருபத்தெட்டுப் பாகஞ்செய்து காலில் பதினேழு 
பாகர் தள்ளி தலையிற்பத் துபாகர்தள்ளி நடுவிலொருபாகத்தில் முகூர் 
த்தஞ்செய்தால் இராஜசம்பத் தண்டாம். 

வாஸ்துவின் ௮திசாரலட்சணமாவது சாழிகை மூன்றேமுக் 
காலுக்குச் சமயம் ஐர்.து, 

முத,ர்சமயல்கடிகைமுச்சாலுச்குள்சசசசுத்திசெய்வான் ௮ல் 
முகூர்த்தஞ்செய்தால் ௮7௪.ராழ் பயமுண்டாம்; 

வாஸ்து இரண்டாஞ் சமயமான இற் சடிகைமுக்சாலுச்குள் 
ஸ்சானஞ்செய்வன் அ௮தில்முகூர்தசஞ்செய்தால் பீடையுண்டாகும், 

மூன்றாஞ்சமயக்சடிகை முக்காலுக்குள்ளே பூசைசெய்வன் 
௮.இல் முகூர்த்தஞ்செய்தால் வருமையால் வாடுவொர்கள், 

சாலாஞ்சமயமான சடிசைமுச்சாலுக்குள் போஜனம் அதில் 
முகூர்த்தஞ்செய்தால் புத்திரசர்சான முண்டாகும், 

ஐர்சாஞ்சமயமான கடிசைமுக்சாலுக்குள் தாம்பூலங் சொள் 
வன் ௮.இல் முகூர்த்தஞ்செய்தால் மகாவுத்தமம், 

நரக பலன், 
வியாழம் வெள்ளிவாரமும் லச்னெம்ராலு எழிற்சுபர்ஆறிலு ௦ 

மூன்றிலும் பாவரிருச்சு கோபுரம் சாலைவீடமாளிகை இவைகள்கட் 
டில் தூறுவயது பெற்றுவிளம்கும் . 

ஜென்மலக்கனெத்திற்கு 0 சாலுபக்கத்தில் சுர்திரன்கிற்க, பதி 
ஜென்றில் இசாகு-செவ்வாய்-௪னி இவர்சளிருசக்கில் மனைமுகூர்த் 
தஞ்செய்தால் வயதுழதாறுவருஷம் விளய்கும் லக்ன த்தில்குருவும் 
சுக்செனுமிருக்தும் மூன்றில்குரியனிருக்ச ஆறில் செவ்வாயிருச்ச, 
முகூர்த்தஞ்செய்யிலர்தமனை நூறு ஷே விருத்தியாய்விளங்கும், 

லச்னெத்தில் சர் திரன்கிற்க, ௪-ல்புதனிருக்க, குரு &ச்சமாக 
முகூர்த்தஞ்செய்யில் ௮ச்தமனைச்கு அறுதாறுவயதாகும். இலச்இ 
னத்இல் பத்தில் சுகிரெனிருக்க, மூன்றில்புதனிருச்ச, பாவரஸ்த 
மான மசாமுகூர்த்தஞ்செய்யில் Hi sul EG HDL paug efor 
5 கும், 

குருசுக்ஷ்திரத்திலிருக்ச, வெள்ளி வீட்டில்புதனிருச்சமுகூர் 
ச்சஞ்செய்பில் எண்ணூறுவய திருக்கும். சூரியன் அஸ்தமான 

ஷஷ்டி   

0 சாலுபச்சமாவத-௪-௪-௪-௪0-ஆமிடமாம், ஸு
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காலத்இல் சர்இரனிருக்ச, ஆலயமுகூர்த்தஞ்செய்.பில் ஆயிரம் வரு 

ஷம் விளக்கும், 

சுசெனுசயமாகஏழில் இராஜனிருக்க, பத்தில்ச6 திரனிருச்ச 

முகூர்த்சஞ்செய்யில் ஆயிரம்வருஷம் விளங்கும், இலக்னெத்தித் 

சுக்ெனிருக்க குரு சக்ஷத்திரத்தில் இருக்க முகூர்த்தஞ்செய்யில் 

அச் ணிபயமில்லை. 

சடகம்-மசரம்-மீனம் இைகளிற்சம்இரனிருச்ச, ous rato 

€ேபாட்டால் ஜெயமாகும். பூராடம்-இிருவோணம்-உரோசணிீ - உத் 

இசாடம்-உத் இரட்டா இ-.தயிவியம்-மிருக€ரிடம் இவைகளில் குரு 
விருக்ச குருவா. ரத் திற்செய்ய மடிழ்ச்சியண் டாம். 

சலவிரா௫ியில் சுக்கொனிருக்க, கச்ரவாரமாயிருர்சால் செல் 

வமூண்டு, சலவிராியில் சர் திரனிருச்ச சோமவா.ரமாகில் மனையா 

ள் செர்ப்பமாயினும் முகூர்த்தஞ்செய்யினும் Gey ws Bu 

மென்று மயனென்பவர் சொல்லிய வாச்கயமாகும், 

இழச்கு OE மேற்கு வருணன் 

தென் ழெச்கு அக்கினி வடமேற்கு வாயுவு 

தெற்கு இயமன் வடச்கு குபேரன் 

தென்மேற்கு நிருதி வடழெக்கு ஈசானியன் 

இலக்கின பலள் 

ரிஷபம்-சில்கம்-விருச்செம்-கும்பம் இர்ரான்கும் ஸ்இரலக்னெ 

ம் உத் சமம், மேஷம்-சடகம்- துலாம்-மக.ரம்-இர்சான்கும் ௪ரலக்இ 

னம் மத்திபம், மிதுனம்-சன்னி-தனுசு-மீனம் இர்சான்கும்உபயரா 

் சியொசையால், வீடிசட்டக்கூடாது, ஆரம்பலகச்கனெ ச் .ிலிருச் துமுடி. 

விலச்செனத்துக்குச் சத் துருக்ஷத்திரமான லக்ன ச்சுரன் சத்து 

ருக்ஷத்திரத்.இலிருச்தாலும், அரம்பலக்னெ ச் திற்குப்பத்தாமிடத் தி 

லிருக்தாலும் அப்படிப்பட்டவேளையில் வீடுசட்டினால், பராஇனமாய 

ப்போகும். 

ம*ும்-மி.துனம்-9ல்கம்-ரிஷபம் இர்தராசியுறடையோர் ரொம 

மத் தீயில் வீசிசட்டலாகாத, 

சத்திரிச்கோல்போலும், மூன் றுமுலைபோலும், ரேத்திரம்போ 
லும், தலைபோலும், மத்தளம்போறலும், கொட்டைப்பாச்குபோலும், 

உள்ளும்புசம்புமாயிருக்சப்பட்ட பூமியிலும் உப்பு நிலராமத் இலும்
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அல்லது ௮.தற்கு மூலையிலும், பள்ளநிலத் இலும், தண்ணீரோடு. 

நிலத்திலும், பலர்கூடாதென் gy தடுக்கும்கிலத் இலும், சோயில்நிலத் 
திலும், பு.ற்றிட்டிருர்தநிலத் திலும், சுகொட்டுநிலத் திலும், மோடு 
சட்டப்பட்டநிலத் திலும், இழக்கு மேற்கு ௮சலங்குறைர்த நிலத்தி 
தம், தண்ணீர்சமீபித்த நிலத்திலும், வீகெட்டலாகாத, கட்டில்பல 
விச துன்பமுண்டாகும், 

பூமியைச்சோதித்து வீடுகட்டும்நியமம்; 
வெளுத்தபூமி, தித்திப்பானபூமி, தாமரைப்பூ வாசனையுள்ள 

பூமி, இவைகளில் பிராமணர் வீடுகட்ட--உத்தமம், 

சர்தபூமி, தவர்ப்புபூமி, குஇ௮ரைவாசனையுள்ளபூமி, இவைச 
ளில் ௮சசர்கள் வீசெட்டினால்--உத்சமம், 

சறுத்தபூமி, சசப்பு காரமுள்ளபூமி, தாணிய வாசமுள்ஸூமி, 
இவைகளில் சூத்திரர் வீசெட்ட---உத்தமம், 

பச்சைபூி, புளி உப்பு பொருர்இியபூமி இவைகளில் சங்கம 

சர் .இகள் வீடுகட்ட--௨த தமம், 

ரீங்காதமதுரமும் பரிமஎம்பொருந்திய பூமியில் சகலசா.இிக 

சரம் வீடுகட்ட- -௨த்தமம், 

க்ஷேத்திர அரூடம் 
இர்தத்.தி.ரல் வீசெட்டினால் ஈல்லசாவென்றுசேட்கும்போது 

அந்தத் திக்விருப்பவர்க்கு எதுவோ அ௮ர்தச்கணச்சை வலதபக்கத் 

இல்வைசத்து கர்த்தனாமாதி ௮ட்சரவர்க்குச்கும் இதுவே அ௮ர்தச் 

கணக்கு இடப்பச்சத்நில்வைத்து ௮ப்பேருக்குக் சொடுத்துமிகுர்த 

து தனம், முன்வலப்பாகத்தில் வர் திருர்தகணச்கை இடதபாகத் 

இல்வைத்த எட்டுப்பேருக்குக் சொடுச்சமிகுச்சது குணம் சனம் 

அ தஇிகமாகவும் குணம்குறைர்திருர்சால் சல்லது. குணம.திசமாயிரும் 

து தனங்குறைவாயிருச்தால் கல்ல தல்ல, தனமும் குணமும் சரியா 

பிருக்தால் ஆதாயமும், விரையமுஞ் சமமாயிருக்கும், 

குழிகெல்லி ஜலம்விரிம் சோதனை, 

வீடுசட்டும்படியான இடத்தில் ஈசான்யபாகத்தில் சா.2௪த.8 

மாசச்செல்லி அக்குழியில் ௩-சுமங்கலிசளால் ஜலம்கொண்டெர்.து 

விமெபோது, அர்தஜலம் வலமாச ஓமொனால், பொருளும் செல்வு
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.மூம் சேரும், இடமாச தூமானால், மனச்ேசம் மாணம், குமிழி 
கிளம்பினாலும், ஜலம்உள்ளேபோனாலும் மனச்கிலேசமும், மனச்சர் 
தேசமும் உண்டாம். 

மனைமுகூர்த்தகாலத்தில் குழி.பில்நீரீவிட 

வேண் டி.யவிதி, 

மனை தரம்பச்குழியில் மூன்றுசுமங்கிலிகள் சலந்து ஒர்பாத்தி 
ரத்தில் ஜலம்கொண்டுபோயச் சொரிர்துவிட்டு, உடனே அக்குழி 
யைவிட்டுீல்இ, இரும்பிப்பாராமல் வர்துவிடவேண்டுமென்பதாம்., 

மேற்படி குழி.பில் புட்பம்விசிம்சோதனை 

மனை ஆரம்பசாலத்தில் அகழ்த்துன்ற ௪ தரச்குழியில் ஜலம் 
பெய்து ௮ஜ்ஜலம் சுழலுறபோத புட்பமொன்றை அதில் இடுவ 
தென்றும், அல் துசுரியனைவலமாகச் சுற்றிவர்தால் சன்மையென் 
றும் இடமாசவர்தால் திமையென்றும், தெரிர்துகொள்ளச்சகுன ம் 
பார்ச்சவேண்டுமென்று சிலர்சொல்லுகிறதுண்டு, ௮அதுவிதியல்ல ஏ 
னெனின், ஒருவர்தாம் உத்தேசித்தசாலி வேசனமானது : சகலகல 
ங்களையும் பொருச்தியிருப்பதை அறிர்தே மனப்பிரஸ்த2 துடன். ௮ 
வ்லீடுகட்வெதற்கு வேண்டிய சசலசாமான்களையும் சித்தப்படுத்திய 
போது திரும்பவும் மற்றும் ஒர்சகுனம் பார்ச்கவேண்டு மென்பது 
அடாதகாரியம், அன்றியும் எமித்தவேலவையை நிர்விக்ெ மாய்க்கூட் 
மு முடிச்கும்பொருட்டு முதலில்விசக்கீனேஸ்வராரை உபாசித்து அப் 
பால்மனையின் அதிதேவதையாகிய பூமிதேவியையும் உபாடத் துட 
தீதுன்றஉர்களுக்கு குறையொன்றும் வராதென் கிறறிச்சயத்துட 
ன்மேற்கூறிய இரண்டுதெய்வங்களையுர் தொழுது வேலையைத்துவ 
க்கவேண்டு மென்பதாம். 

1 ச 

ஷமதிவட்டமான ஓர்பள்ளஞ்செய்து 

௮திற்பூவும் தண்ணீரு விட்டு 

குறிபார்க்கும் விபரம் 

இர்திசன் இக்கல் பரிமளம்பொருர்திய மலரான தநிற்குமாகல் 
அதிகசவுர் திரியம் பொருந்திய லட்சுமிலிலாசமும் தனதானியசம்ப 
தீதும் சச்தானபாக்கயமு தீர்க்காயுசு மூண்டாவதோடு பாற்பச 
முதலிய கறவைகளுஞ் சேரும், 

அக்கினி.இிக்கில் வாசம்விசன்ற புட்பமான் து வச்துகிற்குமா 
தில் கற்புகிலமை பொருர்திய பெண்சாதியானவள் மலடியாவாள் 

தன்றிவிஷத்தாலும், பாம்பினாலும், பயமும்௮ச்சமும்உண்டாகும் 
அச்சனிசவாலையினாலும், கள்ளர்கள்பயத்தினாலும், பொருள்விருத்ி 

கில்லாமல் எஜமான்ராசமாவான்.
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இயமன் மூலையென்னுர் தென் இக்கல் வாசம்வீசம் மலரானது 

வந்து நிற்குமாகில், மன இல் சிச்தனையும், வியாகூலமும் உண்டாவ 

தோடு பலபேரால் கலகமும், தீங்காகிய சாரியமும், தீமை, பிணி, 

அச்சம், முதலியவைகளும் ௮இகரித்துண்டாகும்ஈ 

கன்னிமூலையில் அம்மலரான த வர்து நிற்குமாகில், பொரு 

ளும், அன்னமும், கனசமும். இலட்சமிப்பிரசாசமும், ஈவதானிய 

லாபமும், பிறவிச்செல்வமும், என்னாளும் டூவ்காமல் வற்௱ச்சமுத் 

இசமாய் மென்மேலும் பெருகவுண்டாகும். 

வருணன் ஞூலைபில் அழகும் வாசமும் பொருச்திய பூவானது 

வ5துகிற்குமாகில், கிறைபெல்வம் மாருமலிருப்ப துமல்லாமல் நினை ம் 

மீகாரியமும் ஆரம்பித், தொழில்களும் கைகூடி ஜெயமாகும்ட 

வாயுரூலையில் விகசிதம்பொருர்இிய மலர்வர்து peor Boo 

பதினெண் காசமென்னும் க்ூபரோகத்தில் மரணமும், சோரர் 
சுளினால் தனமுதலிய பொரு.ட்சேத ழண்டாவதோடு அம்மளையா 

து அலகைவாமுஞ் சுமொடாகும், அன்றியும், சகலபாக்கியமும் 

அழிர்தபோகும். சகோதரர் மனைவாழ்வோர்களி லிருவரேனும் 

சிசுதப் பிரமை யாவர். 

குபேோரன இகல் வீஷேதம்பொருந்திய மலரான வர்.துநிற் 

குமாகல், தனதான்ய சம்பத்தும், புத்இரசந்தானமும், ஆயுள்விருத் 

கியும், பாக்கியமும், அதர்மசிச்தை8மக, தர்மசிச்தையோங்கி, அப 

யமென்றவரைக்சாக் நப். பொருளுதவி செய்துவரப்பட்ட மகா 

புண்ணியவானாகவும் இருப்பான். 

ஈசான்யமூலையாயெே பரமவச்இன் இச்கில் பரிமளம்பொரும் 

திய மலரானது வந்துநிற்குமாகில் கனக ஐஸ்வரியமும் தீர்க்சாபு 

ளம், புத்திரசம்பத்தும், வாழ்வும், மென்மேலும் விர்த்தியாய்ப்பெ 

௬௫ சீீழிசாலம் நிலைரிற்தம். தஇதன்றி பெரியோர்களுச்கும் தபோ 

தனர்களுக்கும் அன்னபாறாதி கொடுக்கவல்லவனாயிருப்பான். 

நிலைவைக் £. 

மனை அகலத்தை, ௯௬-பாகம்செய்த சச்இரபாகத்திலாவது, புத 

பாசத்திலாவது நிலைவைக்கவும, 

சூரியவாஸ் துவீஇக்கு இழச் து முதலாகவும், சச்திரவாஸ்த 

வீடுக்கு தெற்கு முதலாகவும் கொள்க, 

6



62 சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமனரி, 

தேவாலயம், ராஜர்ரகம், சத்திரம் இவைகளுக்கு மத்தியில் 

வைச்சவும், மனைபின் ழ் மேல்தெற்கு-வடக்கு, முழத் தினால் ௮௭ர் 

துமாறி கண்ட தொகைக்கு குழியென்றும், .பமென்றும், பசண 

மென்றும் பெயர், மனையின் சுற்றளவை முழமாகவும்வைத்து ௮ம் 

குலத்சாலேனும், விதஸ்.தியா2லனும், முமத்தாலேனும் அளச்து 

சண்டதொசையை ஆயமாகவும் கொள்ளலாம், இதற்கு பரிராம 

மென்றுபெயர், 

சுவர்களி னுயரவு சாட்ரி லட்சணம், 

ஒருமுழம் ௮கலப் பிரமாணச்இற்கு இரண்ூிமுழப்பிரமாணம் 

சவர் வைக்கவேண்டும், ௧0-சாணுபரமுள்ள சுவர் அரசர்களுக்கும், 

பிராமணர்களுக்குமாம். க-சாணு பரமுள்ளசுவர் வைசியருக்கும், 

சூத்இிரர்களுக்குமாம். ௮-சாணு பரமுள்ள சவர் சங்கரசா இயாருச் 

சாகும் இர்த சணச்இற்கும்குறைவாயிருர்கலாசாது. இதையறிச்து 

செய்யவேண்டியது, சுவர்வைக்கும்போது விழுர்தால் சோரபயம், 

வெளிப்பச்கமாய்ச் சுவர்விழுர்சால் கலகம், &ட்புறம் விழுர்தால், 

ல்ட்டெச்குடையவனும்சாகாறு, 

சந்தகுந்தலறிப 

சந்துகுத்தல், கோடிகுத்தல், குளக்குத்தல், கேணிக்குத்தல், 
&ட்டைச்குத்தல் ஆகாது, 

வாசற்படி, வைக்கும் லட்சண 

ஒருவீட்டின் சாலுபச்சத்கிலும் வாசற்படிவைத் இருந்தால் விக 
மி?தாமுகமென்று சொல்லப்படும். அதன்பலன் விர்த்இப்பிரதம் 
கமண்டைவாசல்படியில்லாமல் மூன்றுபக்கத்திலுமிருந்சால்வியாக 

செொபரதமென்னப்படும், இதன்பலன் புசுவுகளுக்கும், மிருகங்க 

ளுக்கும் பாதையாய் திருடர் பபமாகும். தெற்குமுசம் வாசற்படி. 

யில்லாமல் மற்ற மூன்று பக்கத்திலுமிருர்தால் பாக்கியப் பிரதம், 

மேற்குமுசமாசவாசற்படியில்லாமல்மற்ற கூன்றுபச்சச்திலிருக்சால 

பரீநிலயமென்று சொல்லப்படும், உத்தமபலன்ஈன்றாகவாற்வார்கள் 
வடக்குமுகமாய் வாசற்படியில்லாமல் மற்ற மன்ரானால் சமலாகரம் 
சுபம், 

மனைமுக-ூர்த் தஞ்செய்யுமிட SB GOULD. 

தலையோ?, எலும்பு, பானையோடு, கூபம், மயிர், மரம், ௪௧ 

சரன், கருங்கல், சாம்பல் இவைகள், இருக்கிலாகாது, இதுகள்
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இருந்தால் கர்த்தா சாசமடைவர். அல்லது இரும்பு, ஈயம், பித்தளை 

சாணில் மசத்திமபலன் உண்டாம், அல்லது பொன், தேரை, செங் 
சல், சங்கு, பால்வார்க்கும்சங்கு, வெள்ளி, இரச்தினங்கள், இவை 

முதலிய வருக்ககசளைர்காணில், அர்தச்ரெசச் கர்த்தாவுக்கும், HS 

இரகத்தில் வரிக்கும் யாவருக்கும் ஷேமசரமுண்டாகும். 

  

கம்பம். 

சம்பங்கள் அடி. அடியினும், நுணி மேலும் இருச்சவும். உத்தி 

ரம் விட்டங்களுக்கு அடியை மேற்க-கெற்கலும், நுணியை௫ழச்மு 
வடக்கிலும் வைக்க ஈன்மை, மாறிவைக்இல் தீமையுண்டாம். 

ஒருமானயை அறுபத் துநான்குபாகஞ்செய்து 

வ் டுகட்டுவதற்கு லட்சணம். 

மனையைமகான்குபாகமாக அளச் துக்கொண்டு அந்த அறுபத்து 

நான்குபங்இல் மத்தியில்கான்குபங்குபிரமத்தானம், ஈரன்கு இக்கும் 
உருத்திரபாகம், 

இகச்குசள்சான்கு விஷ்ணுபாசமும், மற்றதெல்லார்தேவர்கள து 
பாகரென்றும் பெயராம், 

அண்டச்.துக்கொத்தபடி பிண்டம், பிண்டச்துச் கொத்தபடி 

வீடு, கரச. ரணாதிகளோடுங்கூடி. விளலூயடிரகம். 

இர்தப்பிரசாரமாய் வீடுகட்டினால் ௮தற்குவயதுநிதானம் நூறு 

கன்றுகாலின் கறவைப்பசுச்கள் இவைகள் சாளுக்குகாள் விர்த்தி 

யாவதமன்றி, தாமரைக்கமலத்தில் வீற்றிராரின்ற இலட்சுமியான 

வள் சேர்ர்து ஆனர்தத்தாண்டவம் புரிர்துக்கொண்டிருப்பாள். 

௪ந்திரனுஇக்க, ஸ்தம்பமுசலியவைராட்டி புதனு தக்க, காப்பு 

பூட்ட வெள்ளியு,கஇக௧. தளம் அல்லது, ஒடு இசைத்து வியாழம் 
௨ இக, சரெசப்பிரவேசம்செய்தால் தேவர்போல வாழ்வார்கள். 

மனைக்கு எர்தவாரமோ அர்தவாரமுதல் ஆதிவாரம்வரைக்கும் 
எண்ண எத்தனை வந்ததோ, ௮2 தொகையை ௩-ல் பெருக்கி 

வர் ததொகை எத்தனையோ அத்தனை கணக்குக்கு ௮சுவனிமுத 
லாசத்தள்ளி நின்றசாள் க-வரைக்கும் ஒருசண், அதற்குமேல், ௧௨- 

இசண்டுகண், அதற்குமேல், ௬-சாள் குருடு இப்படி மனைஈட்சத் இ 

18 BOSS பர்க்க ம்கோபாத்தியிர்ய். 
டாக்டர். ௨. வே. சாமிநாதையர்
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வயது பலனறிவது. 

௨௫-வய துச்குட்பட்டால்-அதமபலன், ஈன்மையில்லை. உ(௫-க௧ 

குமேல் ட0-வயதுவரையில்-மத்,ிமபலன் சமமாகாடக்கும். ௫0- 

வயதுக்குமேல்சகலசவுக்கியமும், சம்பத்தும், பூரணாயுசும்உண்டாம் 

மனைக்குப் பாஃ்யாதிபருவமறிவது 

மனைக்குவர்த ௮ங்கச்தொகையை எ-ல் பெருக்கி, ௫-ல் கழித்து 
வந்தது, ௧-க்கு பாலன், ௨.க்கு யவ்வனம், ஈ௩௩-க்கு கெளமாரம்ஃ 

P-EG மூப்பு, ௫-ச்கு மரணமென்பது, 

வ ட்டுக்குப்பருவம்பார்க்குர்விதி. 

மனையின் துருவபசமாகெய அயமொத்தத்தை எட்டிற்பெருக்கி 

ஐர்திற்சமிச்ச, மிகுசேடம் மணையின்பருவ மென்னப்படும், ௮ச் 

சேடல்சளாள், ஒன்றுக்குப்பாலன்-சன்மை, இரண்டுக்கு வாலிபன் 

சன்மை, மூன்றுக்கு ௮ரசன்-சன்மை. சான்கு.ர்குச் இழவன் தீமை 

ஐர். துக்கு ௮ர்தியம்-மிகத்தீமை, இவ்விதமாய்ச் கண்டுகொள்ளவே 

ண்டுமென்பதாம். 

மனையெடுத்தல் சுக்ரன் இடம் 

இரசப்பிரவேசசகாலங்களில் சுக்கரன் எதிர்வலம் இருக்கில் 

தீமை, இடப்புரம் இருக்கில்-சன்மை, 'மூளமாஇல்-இரசாரம்பம் 

டே பிசவேசம்-நிலைலைத்தல், இவைகள் முன் வும்வலமும்-ஈன்மை 
பின்னும் இடமும் தமை மனைபோட வடக்குங்கெக்கும் டன்றாம் 

தெற்கும் மேற்கும் தீதாம்) 

வீடுகட்டநிச்சயிக்கும்போழு நட்சத்திரங்கள் 

நிற்கும் நிலை, 
SO அஸ்இவாசமுகூர்த்தம் ஸ்தம்பப்பி) திஷ்டையும் சூரியன் 

கரர்த்திகை-பரணி, ௪-ம் பாதம், ரோசணி முதற்பாதம் இருக் 

லும், டே. சர்.இிரன்சார்த்இகையிருச்கினும், செவ்வாய்-சார்த்திகை 

2௪.ரம்-ரேவதி-௨த்திராடம்-௮ஸ்்.தம்-மூலம்-பூசம்இசக்தஏழுரசாளிலும் 

இருச்தால்ரெசபதியாகிெயஎசமானுச்கு அத்தியர்ததச்சமுண்டாகும் 

எஜமான் கை சாணால் சாலுசாண் கோல்சொண்டு இழக்குமே 

ச்சு வடக்கு $தற்கு இர்சான்கு திச்சையுமளர்து இரு துகையும் குழி
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மாறி யத்துகையை அபமாசல்வத்துக்கொண்டு, இசைப்பொருச் 
தீம் பார்ச்கவேண்டியத, 

வீட்டெஜமானுடைய காலடியாற கணக்கிட்டு ௮தையேமு 
தன்மையாக வைத்துக்கொண்டு ழே. மனையில் எவ்வளவு விஸ்தாச 
முள்ள கட்டிடங்கட்டவேண்டுமமோ அந்தமனைசகட்டிடத் துச்குட் 
பட்ட ௮ஈலரிகள அளவை இழக்கு-மேற்கு-தெற்கு-வடக்கு இவ்வ 
ளவென்று அளவிட்டு ஒன்றுக்சொன்றுமாறிய குழித்தொகையை 
துருவபதமாக வைத்துச்கொண்டு 

முதலாவது, -அம்மனைக்குவர்தகுறியை துருவமாக்க எட்டித் 

கழித்த செற்பகர ஆயகம் காணவும் bag சொசையை, 
இரண்டாவத,--எட்டில் பெருஈசி பணிசெண்டில் கழித்து 

மிகுந்தசேடம் ஆதாயம். 
மூன்றாவது,--ஒன்பதில் பெருக்கி பத்தில் கழித்து மிகுந்த 

சேடம் விரையம், 
சான்சாவத,--மூன்றில் பெருக்கி எட்டில் கழித்து மிகுச்த 

சேடம், 0 யோ 
ஐந்தாவத,--எட்டில் பெருக்க இருபத்தேழில் also மிகு 

bg Cer FS ATW. 

ஆருவ து,--நாலில் பெருக்கி “pu Sev கழித்து மிகுந்த சே 

டம் திதி. 
ஏழாவத,--ஒன்பதில்பெருக்கி ஏழில் கழித்து மிகுர்தசேடம் 

வாரம். 

எட்டாவது,--ராலில் பெருக்கி பனீசெண்டில் கழித்து மிகு 

ந்த சேடம் ராசி 

ஒன்பதாவது, -ஒன்பதில பெருக மாலில் கழித்து மிகுர்ச 

சேடம் ௮ம்சம், 

பத்சாவத,--ராலில்' பெருக்கி ஒன்பதில் கழித்து மிகுர்த சே 

டம் 1 அமிசம்ஃ 

பதினேசாவத,--இருபத்தேழில் பெருக்கி "'சாநில்சழித்து 

மிகுச்த சேடம் வயத. 

ஆட பொருத்தம் ச௪-க்கு, 

0 மோனி-கருடன்-பூனை-சிங்கம் - ாய்-பாம்பு-எலி-ஆனை-மு 

யல் இதில் ஆனை-ம்சம்--உத்தமம், 

் அமிசம்-சோரம்-௪ச்.தி - தாணியம்-ராச்சயமக்லீபம்-விருத் 

தீம்-ரோகம்-சுபம். இப்படிச்கிரமமாகப்பார்ச்சவும். இதில் உ-டு-௪ 

௯-உத்தமம். மற்றவைடாசாது,



66 சவார்த்த சிற்பசிந்தாமண். 

ஆயகமீராமற்போனால் ௮--வைத்துச்கொள்ளவும். 

ஆதாயமீராமற்போனால் ௧௨--வைத்துச்கொள்ளவும்ஃ 

விரையமீராமற்போனால் ௧0--வைத்துக்சொள்ளவும். 

யோணிமீராமற்போனால் 3--வைத்துச்சொள்ளவும்ஃ 

நாள்மீராமற்போனால் ௨௭--வைத் துக்கொள்ளவும், 

திதிமீராமற்போனால் ௩ 0-- வைத் துச் ௨ாள்ளவும், 
வாரமீராமற்போனால் ௭--வைத்்துச்கொள்ளவும். 

இர.ரசிமீராமற்போனால் ௧௨-- வைத துக்கொள்ளவும். 

வமிசமீறாமற்போனால் ௪--வைத்துக்கொள்ளவூும் 
அங்செமீராமற்போனால் க--வைத் தச்கொள்ளவும், 

வயதுமீராமற்போனால் ௧௦0--லைத்துக்சொள்ளவும், 

ஆதாயம் அ.இிகப்பட்டு, விரையம் குறைவாயிருந்தால் வீட்டுக் 

குடையவன் தனவானாவான், 

ஆதாய குறைவாயிருக்து விரையமதஇிகமா.ிருர்தால் சரித் கிர 

ஞாவான் 

ஆதாயமும் விரையமும் சரியாயிருக்கில் சமனாயிருக்கும், 

மூதல்பதமென்கிற தருவ ஆயகத்தை ௮-ல் சொடுக்க மிதுர்க 
தொகையை வைத்துக்கொண்டு, 

ப S-VESIO துவசாயம்--இர்.திரன்-- காரியத் இ 

௨-வர்தால் தாமாயம்--அுச்சினி--மரணம், 

௩-வர்தால் சிம்மாயம்--யமன்--ஜெயம். 

௪-வந்தால் சிவனாயம்--ரிருஇ--- ரோகம், 

௫-வர்தால் ரிஷபாயம்---வருணன்--ராள்சியம் 

௬-வரஈதால் சானாயம்--வாயுவு -ுச்கம், 

எ-வர்தால் கெசாயம்--குபேரன்--சுபம், 

௮-வந்தால் காகாயம்--ஈ சாணியம்---நிஷ்பலம், 

துவசாயத்துச்கு வடக்சே கட்டலாம், 

சிம்மாயத்துக்கும் கெஜாயத்துச்கும் மேற்கே கட்டலாம், 

ரிஷபாயம் மேற்சேயல்லாமல் மற்ற விடங்களில் சட்டச்கூடா.த, 

9 

துவசாயம் ௮ச்கினிமூலையிற்றவிர, மற்றஎர்த இக்லம்கட்டச் 

கூடாது, 

மற்ற எநத இக்லே கட்டியிருக்றெதோ அர்தப்பிரசகாரமே 

யிருக்கலாம், மற்றொரு விடங்களிலும் கட்டக்கூடாது,
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தவசாயம்-ரிஷ்பாயம்-சிம்மாயம்-பிராமணாளுக்கும், கூத்திரி 

யாளுக்குமாகும், 

கெஜாயம்-ரிஷபாயம் வைியர்களுக்கும், சூத் இிரர்களுக்குமா 

கும், தவசாயம் சல்லபுண்ணியவானாவான் , 

POP PP PPP PDL POPPE PA PD PO AAS 

தூமாயம்--மிருத்துபிரதம், 

சிம்மாயம்--விஷப்பிரதம் 
சிவராயம்--ரோசப்பிரதம் 

ரிஷபாயம்--இராட்சதப்பிர தம். 

செசாயத்துக்கு--சுபப்பிர தம். 

சாகாயத்துக்கு--விஷபயம், 

சாசாயத்துச்கும் பீடையாம், இரத ஆயங்களில் தணர்தெரிச்த 

வர்க்கு ஆயங்கள் நிர்ணயம்பண்ணும்போது ஒரு அங்குலமதிகமா 

னால் பூரணாயுள் பலன் அறியவும். ஸமமாயிருர்தால் சமபலஞாயிருக் 

மும் அங்குலம் குைவாயிருந்தால் குணஸ்தனென்றறியவும் இந்த 

ஆயங்களில் குணங்கள் தெரிர்துச்சொள்வதாம், 

loo to OS we 

அம்பலத்தில் நின்றமரம், திபில்வெர்தமரம், பட்சிசள் வாழ்த 

மரம், புள்ளிருக்தமரம், கொடிசுற்றியமரம், குளக்சரையில் மின்றம 

ரம், யரனைமுறித்தமரம், காற்றினால் முறிச்தமரம், பறச்சேரி சகொ 

டு பாழ்வீரி இவற்றில்சின்றமாம், பேய் பூசம் குடியிருந்தமரம, வில் 

வமரம்- விளா-புளி-வேங்ல?-புங்கு-மாவிலிங்கை-அத்தி - புன்னை- 

கொச்சி இவைகளும், முளை மரங்களும் Gaga. 

மரங்கள வெட்ட திதி நிர்ணய 6 

பஞ்சமிமுதல் ஐர்.துசாளில் வெட்டினால் பூச்சிபிடியாது 'இவ் 

வைர்துநாளையில் சோசணிசட்சத்இிரத்.திலானால் மிகவுமுத்தமம் வே 

லமசம்வெட்டினாலும், பூச்சிபிடியாது, இதற்குஆகாகாள் இர்த் திசை 

நட்சத் இரத் இல் சூரியனிருச்ச, இருவோணம்-அவிட்டம் மூன்றாம் 

பாதத்திலும் சாலாம்பாதச்.திலும், ௪தயம்-பூட்டாதி மூன்றாம்பாத 

த்திலும் சுக்ெநிற்ச, மரம்வெட்டலாகாத, 

முன்புவெட்டின மரக்சளானாலும், இர்சாட்சத்திரத் திலும் இ 

வர்களிருக்கும்போ தும் வீட்டுக்குக்சொண்டொக்கூடா துபின்பு 
திரு 

வோணம்-௮விட்டம்-சதயம்-பூரட்டாதி-உத்திரட்டா தி-மகம்-பூரம்
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உத்திரம்-௮ஸ்தம்-சித்திரை-சுவா இ-இக்த-சச-ஈட்சத்தித் திலும் சந் 

இரனிருக்க மரம்வெட்டலாகாது, வெட்டின மரங்களானாலும் வீட் 
டுச்குச் சொண்டுவரச்கூடாது 
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மரங்கள் வெட்டும்விதி 

வாரம்-யோகம்-சரணம் இவைகளையறிர்த சர்த்சனுச்கும் சர் 

இரதாரபலன் பார்த் துக்கொண்டு தச்சனுக்கு சகெந்தம்-தாம்பூலம்- 

புட்பம் தட்சணை கொடுத்து காட்டுக்சனுப்பி மரம்வெட்டினால் சுப 

முண்டாகும், 

வடுகட்டுகற்குகவாமரங்கள் 

காற்றிலடிபட்டு வீழ்ச்தமரம், அல.பச்திலிருக்குமரம், மயானக் 

இலிருர்தமரம் இவ்வகைப்பட்டமரங்ளால் வீகெட்டிடஞ் செய்சால் 

செல்வங்குறைந்து ஆயுள்ஜீரணிச் து வம்மிஷம் சாசமாகும், 

மரமிரைத்தல். 

மரமிசைக்கும்போது முதுதலைக&ழாகவும் இளந்தலை மேலாக 

வும் ஒரஇசையால் முது தலையுள்ளும் இளர்தலைபுறத்தியமாக இ 

சைப்பதுஈன்று இதற்குப் பிசகுவருமாகில் பிணியங்கேம் கடனு 

முண்டாம், இளர்தலை£மும் மு. துதலைமேலுமாக இசைப்பாராகில் 

சோயுண்டாகும், 

மூதுதலை இரண்டுச்சென்மேல் மூலையில் பொருந்த வைத்து 

தென்றிசை முதுதலைமேலாகவும் இளச்தலையிரண்டும் வடதிசை மூ 

லையிற் பொருர்தவைத்து வடதலை£ழாசவும் பிணைக்கவுத்தமம் 

இளந்தலையிரண்டும் வட€ழ்மூலையொழிய வேரிடச்திலிசைக் 

கலாசாது முதுதலையிரண்டும் தென்மேல்மூலையிலே யொழிய மற்ற 

விடங்களிலிசைச்கலாகாது இசைக்கல்வருமையும்கோயுமுண்டாம் 

பறப்பினிற்பா தியைப் பனிரண்டுகூறுசெய்து இதிலை துக-.று 

ஏ.ற்றமஞ்சு ஆறுமஞ்சாகை எழுஈவொங்கை எட்டுமாமிசைச்ச கோ 

டாசை ஓன்பது கோடியென்பதாம்;. 

இங்களில் காலைகாட்டி, புதனிற்கையைவைத்து வெள்ளியில் 

மேய்ந்து வியாழத்இிற்குடிபுகுச்தால் தேவேர்திரன்போலே ௮ஷ்ட 

ஐசுவரியரும்பெற்று கீ€்மிசாலஞ்செல்வம் கீல்காமல் €ர்த் இயுள்ள 
வஞை வாழ்வான்,
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ஆணமரம் 

மரமானது தூண்போலத்திரண்டு கீண்டு ஒழுங்காக விருக்கு 

மாகில் அண்மரமென்று சொல்லப்யடும். 

பெண்ம ples 

மரமானது அடிபெருச்து நுனியானதுறுத் திருந்தால் அதை 

பெண்மரமென்று சொல்லப்படும். 

அலிமரம் 

மரமானது சிற் துகீண்டு நெடுமையாடித் தலைபெருத் திரும் 

தரல் அசை அலிமரமென்று சொல்லப்படும், 

ஆண் மரமாகில் கால்களுச்கும் தாணுச்குமாகும் பெண்மரமா 

இல் வளை உத்இரம் போதிரைக்குமாகும் அலிமரமாகில் விட்டம் 

சட்டத்திர்குமாகும் கைகளுக்கு உத்தமமரங்கள் ஈன்று, 

மாமரம் தேவர்களுச்சாகும் வேம்பு பிராமணர்களுக்காகும் தே 

க்கு அரசர்களுக்காகும் இலுப்பை செட்டிகளுக்காகும், வேங்கை 

வேளாளரும்காகு6, 

பதவி 

சாலிகிலத்தில் தேவாலயமுதவிய கிருகங்களெடுச்ச வேண்டிய 

போதுவாஸ்து, பதம்-௬-௪-போட்டு பதவின்யாசம்செய்் துவாஸ் து 

தமம், வாஸ்துபூசை, வாஸ்துபலி, வாஸ் துசாச்இயும்வி இப்படி செய் 

துமுகூர்த்தம் செய்யவும். 

வீரிகட்ட மண் 

வெள்ளை மண்-- பிராமணர்களுக்கு பலமணமுள்ள து. 
சி௨ர்தமண்--அரசர்களுச்கு பூமணமுள்ளது 

பசுமண் அல்லத, சளிப்புமண்--வைசியருச்கு வேர்மணமுள்ள.து 

சருமண்--௬.த்திரருச்கு நீர்மணமுள்ள.த. 

தோஷறிவர்த்தி குந்தல்கள் 

கோவில் பாய்ச்சல், வீட்பொய்ச்சல், சர் துபாய்ச்சல், வயல் 
பாய்ச்சல், கோடிக்குத்தல, குளக்கு$சல்,ஆற்றுக்குத்தல், கணெழற்றுக் 

குத்தல் சர் துகுத்தல் இவைமுதலிய தோஷங்கள் நாறு அடிக்குமே 

லாயின் யாதொரு தோஷமுமில்லை, ்
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முகூர்த்தஞ்செயயுமிடம, 

மனைமுகூர்த்தஞ்செய்ய வாஸ் துபுருஷன் சாலிற்செல்லில் ஸ்ரீ 

மரணம். மு.துகற்செல்லில், பொருள்சேதம், தலையிற்கெல்லில்தாய் 

த்தைமரணம், வயிற்றிற்கெல்லில் பொருள் சேரும், 

தோஷம் 

மனைஈூவில வாசல்விடுசல், டே.தான்யகர்ப்பம், மே.உத்திரம் 

வைத்தல், கெறுஎூத்தல், அடுப்புஇயற்றில் உடாது, ஒற்றைக்கம் 

பம் ஒற்றையுச்திரம், தேரணிமச்தீயிலுச்திரம், நிலவாசல்வாரை 

சக்கு ச்தல், வாசற்படிச்குநேர், வாரைச்சலம்விழுதல், சாலகம்வி௫தல் 

மண்படைவைத்தசுவர், இரட்டைப்படை ஆகாதுகைஓஒற்றைப்பட 

லாகாது, 

முத்தம் நவில் கமபம் உத்திரம் 

சுவர் வரலாகா.து: 

மனைசெய்டவேண்டுமென்று சற்பாசாரிபை அழைக்கவர்தவர் 

கள் நின்று PG sna sg FOO Hm, காலினால் காலைச்சொரிதல் தலை 

யைச்சொரிதல், முழங்காலைக்கட்டிக்கொண்டிருத்தல் கன்னக் இல் 

கையைவைத்திருத்தல், முகஞ்சோர்ச் இருத்தல், துக்கவார்த்தைப் 

பேசுதல், ௮அகாலத்திலமைச்தல், அவனமைச்கும்போ தூற்பாசாரி 

எண்ணெய்யிட்டுச் கொண்டிருத்தல் இடையாடில் ௮ர்தமனை நிறை 

வேறமாட்டாது திரவியகஷ்டமாம், 

குளிகைகாலம் பார்க்கவேண்டிய 

விபாமாவது 

எர்தவாரத்தில் குளிகைகாலம் பார்ச்வேண்டுமோ ௮ச்தவார 

முதல் சுக்ரவாரம்வரையில் எண்ணின௦தாசையை ௩ஐ-னால் மா 

றிச்சண்டசாழிகையை இத்தனையென்றுணர்ர்து அர்தரசாழிசைக்கு 

மேல் ௩ஓ-சாழிகை குளிகைசாலமாம். அச்காலத்இல் மனைமுகூர்த் 

தீஞ்செய்ய ஊரேற்ற, கால்சாட்ட, வாசனாரோசஞ்செய்ய தானியக் 

சளஞ்சியகங்கட்ட இதுமுதலாகிய சுபகாரியம்சளைச்செய்ய சுபசர 
முண்டாம், 

நிலை$ள தசை எ-கூறுசெய்து ௬-க.று உள்ளும், நின்ற ஒரு க 

றும் “ச- பங்குசெய்து மேல் டூ-ம், €ழ் ௪-ம் உட்கூட்டில்பா தியாகச்
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கூறுசெய்து நிறையாகநின்ற கூறில் நிலைமையர்தன்னில் சரியாய் 
வைகல் மிகவும்ஈன்று, 

பூக்புலன் 

அகலநிகளமளந்து குழியான தருவபதத்தை ௩-ல் பெருக்கி, 

௫-ல் கொடுக்கு, 

க-மிகுந்தால் பூதத். துவம் இதன்பலன் பாச்யெப்பிரதம், 

௨-மிகுந்தால் உசகதத்் துவம் இதன்பலன் சர்தோஷம் 

௩-மிகுர்தால் அக்கினித். தவம் இதன்பலன் மிருத் தவுபயம், 

௪-மிகுர்தால் வாய்வுதத் துவம் இசன்பலன் சுகம், 

௫-மிகுச்சால் ஆசாசதத்் துவம் இசன்பலன் சரித்திரம், 

இராசிசூல நீர்ணயம் 

ஷீ துருவபதத்தகையை ௯-ல் பெருக்கி, ௨-ல் கொடுக்க, 

க--மிகுர்சால் மேஷம். எ--மிகுர்தால் துலாம், 

௨--மிகுந்தால் ரிஷபம், ௮-மிகுந்தால் விருச்சிகம் 

௩--மிகுந்தால் மிதுனம் க மிகுந்தால் தனுஈ, 

௪-மிகுச்தால் கடகம், ௧0--மிகுச்தால் மகரம், 
௫இ--மிகுர்தால் சங்கம் சக--மிகுர்தால் கும்பம் 

௬ு-மிகுந்தால் கன்னி. ௧௨-மிகுந்தால் மீனம், 

இதில்எர்தத்தொகசைவருமோ ௮ர்தச்தொகையைகாலுபாதமு 

ள்ள ஈட்௪த்திரத்துக்கு பின் ராசியில் ௩-பாத மெவ்வி.ரா௫ிக்கு வருகி 

ன்றனவோ அவ்விராசிபலன் சேடாகும், 

& மேற்கூறிய விஇயின்படிக்கும் பொருத்த நிமித்தம் முதலிய 

தம் மனைகளினத நேத்திரம் வாஸ்து இகவைகளையெல்லாம்நிச்சயி 

த்தும் அர் தர்தப்பலன்களைச் தெரிர்துச்கொள்ள வேண்டுமென்பது 

சருத்தாம். 

மனைமுதலிய விடெளுக்குண்டாகும் லாபஈஷ்ட பலன்களைச்" 

$ழேகூறுவோம். 

மனையானது இழக்கு முகமா விருர்தும்,தென்மேற்குச் சற்று 
ள்ள மனையாஇனும் சரசத்துள் வடபாசங்களில் சான்குமுதலிய ௮ 

வரையுள்ள நிலைமுசலிய சன்னல் துவாரமேனலுமிருக்கனும் எதிர்ப்
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பாரிசங்களின் நேர்ப்பச்கமின்றி மூலைப்பாரிசங்களில் தாழ்வுடைய 

வீடேனுங் காலிடமேனுமிருர்தால் ாதனமாக வெதிற்பாரிசங்களி 

ள்கட்டிடமிடிந்தாலும் எ திரில்கெருச்செ விடத் தள்சணிர்ச வீடட 

னும் குருகெலீடாகின் அ௮.தன்வாயலுக்கு மிவ்வில்லிடத்தின் வாய 

ஓச்கும் தென்மேற்கு தெற்கானவிடல்களில் மேற்கூறியதணிர்த வி 

டமிருக்கனும் ௮ல்லதுஉய.ரமானடரகம் இருக்கினும் அவ்வித வீட் 

டினதுமூலைக்குசத்து இவ்விசகட்டிட த். தின் தலைவாயிற்களுக்கேனும் 

இவ்விடத்தின் மூலைகட்கேனும் வடமேற்கு தென்கிழக்சான சார்பு 

களாசவிருக்கினும் அவ்விதமனையையுடையானுக்குச்சொரச்த மின்றி 

சிலகாளிற் குடும்பத்தோர்களும் கூயமடைர்து பலவாறான வருக 
தங்கட்குள் எனுபவமுடையவராடச் சித்தம்பிரமைமுசலிய கடன் 

களாற் பொருள்கசலிப பலவற்றையுமிழர் த தவிப்பார்கள். மகப் 

பேறில்லான் பகைபிணிசேரும், அதற்கு அப்படிச்கொற்றதை நிவி 

ருத்தித்தம் மனையைச்கூட்டியல்லது குறைத்சேனுங்கட்டியும் ௭.தி 
ர்மனைகளின் பார்வைகளை த்தடுசதுள்ள வகைசெய்யிற் செல்வமே 

ல மையும் மகப்பேழமுசலியலாபத்துடன் ஆயுளின்விருச் தியையும் 

அடையச்சடவன் என்றும் மிகவமேன்மையான பூலாபத்துவம்முத 

லியலிருத் திகள்சேரும் ௮ரசனாவன் முன்னிருச்ச இருணம்முதவிய 

கடன்துன்பக்குறையும் குடிம்பசகோதரர்ஈட் குண்டாகும் வியாதி 

சிச்சக்குறைவு சோயும் 8ங்குமெனக்காண்௧, 

மேற்கு முகமான வீடா$ியும் பின்பாகங்களில்லனும் சென் 
பால் வடபாலிப்பச்க வீடலது மனை ஈசாணியவாகங்கலாஇயும்இவ்வு 

டையானில்லம் ௮ச்ணிவாயு மூலைகள்வாங்கலாகியும்மேலைகஉறிய 

மூன்றுஸ்தானவில்லிடக்கள் உயரமுள்ளகட்டிடமாகினும் ௮ம்மூன் 

ற.பக்கங்களி லொன்றானபக்கங்களில் உயரமுள்ளதாகவு மற்றவி 

டங்களான வில்லிடங்கள் தாழ்மையுடனிருச்சிலும் எதிருக்கெதி 

ராசவிருக்கல் பகையும்பயமும் அவ்விடத் இிற்குகுடியிருப்பினுக்குக் 

கூடபிடிச்சாமலும் முன்டிலகாலம் விருத்திபோலத்தோன்றிப் பின் 

வரவரச் கைப்பொருளிழர் தும் பர்தனமான துன்பத்தாலும்இருடர் 
பயம் புத்திரலாபமின்றி வருர்தியும் சடன்களாற்றன்னுயிர்ச் சேத 

ங்களை ச்கூட வனுபவிப்பனென்றும் பலவித துன்பமும் பசைகளையு 

மனுபவிப்பன் சொற்பசாலம் யோசவர்தனாக வாழ்ஈ்துவருவனென் 

றறிகப்பின் சகலபாக்யெமுமிழர்து தவித்தும் பலவிவாதவிரோதங் 

களையனுபவீப்பனாகையால் மேற்கூறியபடியறிர்து சடக்கிற் Ag! 

யானயோகசம் லாபம் பெறுவனெனச்சாண்க,
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0 வடக்குமுகமான இரசமாடியும் அதன் எஇர்ப்பக்கக்களில் 
தாழ்வுள்ள விடமா௫ியும் அல்லது குடியிருப்பல்லாத மற்றய ௭௬த 
அ.ததொழு வாகனப்பிறைசாவடி இலைசளாயும், இழெச்கு ஈசான் 

யவாயு இவ்வித ிக்குகளில்வாழ் ரெசமின்றியும், ௮ப்படி வாழ்ரெச 
மாகின் ௮வைகளின்தெரு நிலைபிரதான மனைச்சட்டிடத்தின் By 

சுவரான வீசாணியமூலையை சோகயெசாசவிருக்கினும், வாயுகூலை 
யின்சாயல் எ.திர்ப்பாகத்தின் குயி நப்பல்லாச மேற்கூறியதொழு 

ம சலியவிடங்களின் வாயற்கள் நிருஇச்கெதி.ரானாுலும் ௮ம்மனைவா 

ழ்வோருக்கு ஐயுஎற்பமும், அனேசரிருக்கினும் பிணியேனும் தரித் 

இரமேனும் மனுபவிப்பார்கள். குடும்பவிருத்தி குன்றிவரும், பெர 

ருட்பூ 3 முதலியவற்றை யடைர்தவ.ரசனாகனும் அவன்வாழ்வு குன் 

றிவரும். தனதானிய ஈஸ்டமும, கடன்முதவிய பாதைகளாற்றீம்கு 

நேரும். குடும்பத்தார்கட்கு பாலியஎவ்வன கவுமாரவயதிலேயேமரி 

ப்பர், அப்படி மரிச்சாராயின், மரித்தலைடொற்ற புதிதிமீனராய்வியா 

இயுடையராயும், குசிம்பதுக்ச  சோகாதி ஈஷ்டத்துடனும்வாழ்க்து 

வருவார்களெனக் சாணவேண்டியத. ட 3. 0௨. இவைகளிலவை 

யவைகட்குச் கூறியிருக்கும் குற்றவிடங்கள் சீம்கலாச மற்றவிடங் 

ளில் மேற்கூறிய குறிகளிருசகில் மிசவுமேன்மையும், வரவரவதிச 

ஐஸ்வரிய விருத்தியடன் புஈழாய்வாழ்வார்கள் எனச்காணல்வேண் 

௫ம், 

ழி. தெற்குமுசமான வில்லிடத்துள் எ இிர்ப்பாரிசத் திலும், உய 

ரமுள்ளகட்டிடமாடியும், ௮ச்ஏனிதிக்கு நிருதி இவ்விடத்திலிருச்கு 

மனைகளின் மூலைகள் இவ்வீட்டின.து வாயலுக்குச்சார்பாடியம் வீட் 

8ிக்களின்னாலைகள் இவ்விடத்தினது மூலையைச்செங்குத்தலான நே 

குடையதாசவும், வடமேற்கு தென்டுழச்கு வாக்கலான கோணமு 

டைய வில்லேயானாலும், மனையே.பானாலும் அவ்விடத்திற் குடி.யிரு 

ப்பரான ஆண்கட்கு ஆயுளுண்டென்றும், பெண்முதலிய ௮யல்சச 

கத்தினணின்றவருபவர்கள் இவ்வகையோர்களுக்கு இயுட்குறைவு 

சளும், பகைமுதலியபலவிரோ,தத்சையம் சிலகாள் பொருள்முதலிய 

கட்டிடசெல்வங்களுடன் மேன்மையான விருத்திகளையும், பிசபல 

வெற்றிகளையு மடையக்சடவன் யென்றும், சிலசாலஞ் சென்றபின் 

அவ்விடத்திலட்ங்சா மனுஷியிர்களிருச்சினும், பின் இடங்காக்ச 
மனுஷியர்களின்றிப் பரதேசம்போய்த் திரிதலும், பலபொருளுங்கு 

ன்றி மனத் துன்பம சடன்முதலியதாலும் வருச்தி இளைச்சுப்படுவம் 

சளென்றங்சாணல்வேண்டும், இவ்விதமிருச்குவ் ரெசக்களைதாசன
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மாகச்சேசரித்தும், பிரபலத்.துடலுறில் இடம்பொருளேவலுடன் 

அதஇிகமேன்மை பொருர்தி வாழ்வார்கள் என்றும் இவ்விசகுற்றக்க 

ளையெல்லா மிகுர்தசவனிப்புடன் யோடத்துக் சட்டிடம் முதலிய 

வில்லிடங்கள் செய்யவேண்டுமென்பத கருத்தாம். 

வாசஹ்தலத இன் காலபல 

இர்த்தாரணங்களாவன, 

மனைகளையோ அல்லத சட்டிடங்களையோ எஜமான்னதுஇச 

ண்டுகைமுழங்கொண்டகோலால் அகலநிகளங்களையளரச்,து HIS 

இற்சண்ட தைக்கும், நிகளத்திற்சண்ட துகைக்கு மாகப்பெருச்கி 

அத் தகையுடன் ௮ம்மனையுடையான து ஜெனனகாலத்தஇிற்கூரியன் 

எந்தசகஷத் திரம் எத்தனாவதுபாதமோ அசை ௮சுபதிமுதல் ௮வ்வித 

பாதங்கொண்ட சஷத்்இரத்இிற்கம் முன்சக்ூச்இரம் வரையிலெண் 

ணி சாலிற்பெருக்கஇயும், அச்சூரியனிருக்கும் ரக்த இரபாதம் எத்த 

னையோ அ௮தையுஞ்சேர்த்து 0 இர்தவடையாளமிட்ட (அத்துகையு 

டன் என்று) கூடிய துகையோடுகூடச் சேர்த்துச் கொள்ளவும். 

௮ப்படிஜெனனகாலர் தெரியாவிடில் பெயர் சாமத்துக்கு எந்த 

சகத்திரம் எத்தனாவது பாதமாகிறசோ ௮தை அசுப திமுதல் ஈக்ஷத் 

இிரமொன்றுக்கு ஈர்ரான்குபாதமாக மொத்தபாதங்களைச் கூட்டி ௮ 

தீ துகசையை மேலே 0 இவ்வடையாளமிட்ட விடத்.இிற்கூறியதுகை 

யுடன்சேர்த்து இர்ததுகையை ௨-ல் மறுதடவை பெருச்கி ௯-ல் 

கழித்த சேஷமறிர்து சொள்ளவேண்டிய த. 

அவை இழைக்குமுகமான வீ டாகியும் 

ஒன்றுமிச்சமாச வரின், 

ீர்த்திபுசகம் இராஜாம்கவஇசாரமூம், அனேசபொரறுள் வா 

தன் தானியச்செல்வங்களும், சுவர்ணம் முதகலானவைகள் நூதனலச 

பம்வரினும் மத் திமமாளி2லயே சோசபாதையும் விரயமதிசந்தோன் 
துங்கலேசஞ் சிலசாலமும் வேசமின்றிச் சிலகாலமுமிருர் துவரும் 
என்றுல்காண்க, சர்ததிவிருத்தியுங் குடும்பவிருத்தியுல் சயொதிபக 
குன்மு.து. செல்லம்பெரிலும்' மத்தியிற்குறைசேருமெனச்சாண்ச,௮ 

ப்படிர்குறைகள் வர்தாலும் முழுதுக்கெடாது



சர்வார்த்த சிழ்பசிந்தாம்ணி, 75 
ee னா அவளிவளி வள்ளிக் Ne Na Nt Ne et NE at at Na et Nat a NaN ay et ALP DNS 

  

    

இ ரண்டாகவரின், , 

அச்சமனுபவித்தலும் ௮ம்மனையிற் குடிமுற்றும்வாழுராளின் றி 

மத்தியிந்கெடுவது பகைமுதலிய பலவிதவருத்தம்தோன்றலும், Bs 

லாதாதி வரிஷ்டத்தையும், ' பகையு்கொடுத்துப் பின்ேயோசபாச 

விருத்இயுஞ் சுகமும்ரேரும். பிரபலசெல்வம் பொருட்பூமிஇவைசே 

ரும். ஆவையாவது விவாதவழக்கினாலாசல் மற்றொருவர் குடும்பப் 

பொருள் விருத்தி வந்துகூடுஞ்'சுபசோபன சந்தோஷம் அவ்வீடுண் 
டானவுடனே கேருமெனச்சாணல்வேண்டும். 

மூன்றாகவரின் 

பசைமனஸ்தாபமும் பொருள்ஈட்டமும் பலவிதவாதைரேரிடும் 
மனதுக்கும் சேகத்கிற்கும் உஷ்ணலிரணாத்தசோயாற் றன்பமும் 

சசோதம்முதலிய பிரபல யோசகமுடையார் உடன்கெடுவர், தனக் 

சேனும் அசாலதேக பாதைபயமும் ஒருவருக்கு இவ்வுடையான் இ 

சாசத்துவாரம் முதலியவர்களாற் பொருள்ஈஷ்டமும் மன துக்குசஞ் 
சலமாகும், 

நான்காகவரின். 

பிரபலவிருத்திகளுஞ் சம்பத் துச்சுளும் மேன்மையான தேவ 

தாபச்இகளும், விசேஷமான கூட்டமு சலிய சபா இிசாரவிருத்,இி ௪ 

ளுஞ் சுகசெளக்கெய கொடுச்கினும் சிலசாள்செல்௨முஞ் சிலசாள் 

விரசயமுமாகத்தோன்றும் தேேவசாபாதைகளும் ஈல்லவேத கோஷா 

இகள் ஈடச்துவரும் புத்திரவிருத்் திகள் மாத் திரங்குன்றும்ஃ 

ஐந்தாகவரின், 

சுபசோபனகல்யாணம் முதலிய சுபக்களுடனே சடச்கும் புத் 

இசவிருததியுஞ் சப்பத் தும் சாளுக்குசாள் பிரபலித் தத் சேர்ன்தும் 

மோசமான பொருட்கள்வரும். மிகவுமேன்மையான ச்சல்களுண் 
டாகும்இசாஜாதிசாரமும் இசாஜவூயமும், பேட்டியான?£ர இயம் 

தேவாபக்தி தருமங்கள்வற்றாது ஈடர்துவரும், இவ்விடங்களில் வி 

சேஷ அன்னசச்இி.ரர்தருமம் தலயவிடங்களாயும் பெரியோர்வாழு 

ம்பிரபலவிடமா மெனக்சாண்ச, — 

ஆ ராகவரின், 

அ௪னசயனபேோசச போக்கெம்சடக்கும், ஈல்லரூபஸ் திரீசள் சே 

ளீவிலாஸ ஸர்தோஷஸலல்லாபமுண்டாகும். மனேதைசரியகீரிய்முஞ் 

செல்வமு மதிகரிக்கும், குடும்ப சுபசோபனாஇிசளு முண்டாகும்,
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ஆூனுஞ் சிலகாலம் வயதுடையஸ் திரீகள் மரிப்பார்கள் முன்ல 

நரட்செல்வமுஞ் சுகமுமின் றிலாழ்ர்.து பின்செல்வக்களும்யோகமு 

மத் தியராளிற்டேன் றிப் பின் முன்புபோலவேரகேரும். 

ஏழாகவரின், 

பகைமரண தஐச்சசோசம் பில்லி சூணியம்மு தவிய தஷ்டசேவ 

தைகளின்றுன்பமும் அவ்விடத்இில்வூக்கும் குடும்பக்யமும் வியா 

இழு; தலியதுன்பமடைவன்பரசேசச்தார்களாவார்களெனக்காணல் 

வேண்டும். முதலிற்செல்வவிருத்தி போற்ரோன்றி புடனே ௮ழிர்.௪ 
நஷ்டமடைந்து சடன்முசவிய பாதையும் உரியசனம் முதவியவை 

களுங்குன்றிவிடும் புச் கிரர்முதவிய குடும்பவிருத் தி யில்லாதவன் 

THES CRE Se 

எட்டாகவரின். 

மேற்சண்ட பலன்சளோடு இராஜாவிசோதமும்விஷஜெந்துக்ச 

ளின் ஹிம்சைகளும் மனச்சஷ்டாஷ்டமும் கேடுசலானதம் அபா 

யமானமரணமும் காற்கள் முதலியகிலும் ௮வயவங்களிலும் இர்இ 

ரியஸ் சானங்களிலும் வியா சிமுதலிய பிரபலசோசதன்பமுமடை - 

துவருமென்றும் பலவிதவாதையடைவன். சண்டையும்விவாதமு 5 

ஈடச்கும் பலவாராய்வருர்சினுஞ் சிலகாலஞ்சென்றபின் Tus gor 

விருச்திகளையுஞ் செல்வத்தையும் பெறுவனெனச்காணல்வேண்டும் 

ஒன்பதாகவரின். 

முன்சிலசாட் பிரபலயோசச்தையும் சத் துருபர். துச்கள்பலபொ 
ருள் வலுவிற்சேருதலும், தனக்கேனுப குடும்பக்கட்கேனும் சுவீகா 

சம்மு சலிய புத்திசர்கள்உண்டாகும். சுயபுச்இரர உண்டான் மறி 

த் தலையடைப்படுமென்றும் விரணகசோயாற் நுன்பல்களையும் பின் , 

டன்முதலிய பலவருத்தங்களையு மனுபவிச்சப் பருவர்களென்றும் 

பெருக்கஉலையான துன்பமடையர்கள். 

மேற்கு முகமாகியும். 

ஒன் றமிச்சமாகவரின். 

வியாஇபீடையும்கரும்படி லோபமும் பகையும்கூடும், உயிர்ச 

சேதம்முதலிய துக்கசோசகஸம்பகமுண்டாகும். விவாகேவேனமிவை 
களால் மன துக்குத்திருப் இபின் நிபலவிதவெண்ணகங்கரம் மன தக் 

ருச் சர் துஷ்டிகளும் பணச்சிலவும் இவ்விதமான கஷ்டபலன்சடக் 

கும் சோசம்போற் சோத்த ஈஷ்டமடைவன்.
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இரண்டுமிச்சமாகவரின், 

சிலராள் சுகமாகவாழ்ச்து பலதன இராஜயோகா தி பத்தியமு 

டையவராகியும், பலவாகனம் மாடிமுதலிய பலதிரவியச் செல்வக் 

தையும் குடும்பவிருத்திகளையும்படைத் தமிகவும்மேன்மையாச தலை 

மூறை இரண்டாகவாழ்ர்து வரவரவிருத் இிக்சா.து பலாஷ்டங்களும் 
பல.தன்பமும் குடும்ப புச்திரரோகம் பைத், இயம் சயித்தியம்முதலி 

யபலவிதச் இலேசமாசவும் சட் தவரும். சிலவுசாஸ் இயாகும் சலகா 

லமிப்படி யனுபவிசத்கபின் கடைசியாக மற்பசுசகலாபந்தோன்றி இ 

சாஜயோசபலன்சளை யடைவார்களெனம் சாணவேண்டியது, 

caper mp safer. 

கட்டிடம் விருத இ.பின்றியும் பேய்முதலியவை யனுசரித்தும் 

கொலையானமரணமடையத்தச்ச வில்லென்றும், பலவித சஷ்டஈஷ 

டசோகமுண்டாகும். புத்திரதோஷமும் கடன்தொர்தாவும் பல 
கவலையுண்டாகும், 

கான்காகவரின், 

பெண்வம்சபேபெருகும். புத்திரசோகமும்பலவிதகஉலைகளும் 

அனேகவித அச்சசோசகமும் முதலுங்கடையுமுள்ள காலம் விருத்தி 

தோன்றுாதழியம் வீசேவசெல் மும் இராசத துவயோகமும் பிரபல 

தேவதாலயப் பிரபலசத் இகரம் இவ்விதமாக நடக்கும், 

ஐந்தாசவரின், 

சொற்பசாலம்வரையில் புச்திராதிகுடும்பக்டேமையோகக்களின் 

தியும் முன்காலிபூமியாஇயும் பின் புச்திரா திக்ஷேமத் துடன் சிலராள் 

விருத்இியற்றபின்றன் குரிம்ட மேன்மையுடைய சுகத்தையட்டந.து 

வரப்படுவனென்றும், அப்படி இருவர் தலை முறையின் பழையப்பிர 

காரமே ஒர்தலைமுரைவரையில் இருர்சனயோகக்களையுமடைத்து 

இடம்பொருளேவ லெவ்விதசுசங்களையும் பறக்கடித்தும்கடன் முத 

Su பலதொச்தரவுகளா லதிசவாதைகளை யடைர்தும் மனக்கவலை 

புடன் தனதானணியக் குறைவுகளைப்படைத்து அப்படி இருவர் தலை 

மூறைசென்றபின் யோசமடைவர்,. இஃ ஐயாரெனில் அம்மனைவர 

தியானோர் உடனார்ச்குரைத்த பலனெனசக்காண்கவும், 

அறுக்கும் மேற்சண்ட பலனேயாம்.
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ஏழாகவரின், 

,திரமில்லாத நாதனச்குடியிருப்பையுடைய விடமென்றும், ௮ 
வைகளாற் பலவாறான கஷ்டாஷ்டத்தையுர் துச்சாதிபாதை குடும் 

பவிருத்திபின்றி ௮அம்மனைவாழ்பவர் பழையஇராஜயோகம் முதலிய 

செல்வங்களையுமிழர்து சடனுச்குள்ளாட யர்தமனையைவிட்டு வரு 

நாளில் தர்செல்வனவ்வீடத்திற் சனித்து ஆவனாற் சகலபாச்கியமும் 
பிரபலயோகம்களைய மதிகரித்சவாழ்வுகளையும் படைப்பனென்றும் 

விசேஷயோசவானாசவாழ்வன் அம்மனையும் பின்வரவரபெருஞ்செ 

ல்வத்தை லிளச்இனும் புத்திரலாபங்களைமாத் இரம்குன்றச்கெய்யும் 

எனவறியவேண்டியத, 
எட்டாசவரின். 

ஆயுள்செல்வ த்தையும் கொற்பகாலர்தரித் இிரத்தையுவ் கொடுக் 

கும் பலவிதவியாதியடையவசாட வாழ்வார்கள். சிலகாட்சென்ற 

பின் ஒருவரேனுர்இசமா யம்மனையை ளார்கள் குடும்பக்குறைவு 
களையும் பலவிதசஷ்டச்தையும்பொருத்துவார்ச ளெனக்காண்கவும 

ஒன்பதாகவரின், 

பெருஞ்செல்வமும் £ர்ச் இிமூர்ச்தியான மகிமைகளையும் ௮சே 

சவிதமான தனம்இரகவாகனம்பூமி கன்றகசாலிகளைப்படை.க்௫னும் 

ஆயுள் தீர்க்கமில்லாராகயெம் பலவிதவியா திமுகலிய தன்பமுடைய 

அம், இச்திரியாஷ்ட முடையோரா வாழ்ர் துவருவார்கள். 

அப்படி. தலைமுறை மூன்றின்பின் ஆயுள்வீருத்தி யடைச்தும் 

பொருளின் றிவருர்துவார்கள், மகவுதோட முண்டாமென் றறியவும், 

தெற்குமுகமான இர கமாகியும் 

ஒன்றுமிச்சமுமாகவரின். 

அம்மனையடையார்வாழ்வோரிவர்கட்குகடன இசமாகயும் பொ 
ருளிழர் தூதலித்தலும், பலவிதமானவருத்தமும் எவர்வரினும் சற்று 

சாலிம் செல்வமழிர் தும் பலவாரான கஷ்டஈஷ்ட துன்ப மடைவர் 

மரண அக்சச்லேசமானவை பீடிச்தேவரும். பகையும்கலேசமுண் 
டா௪, ஸ்.இிரமாயும் மனையில் பலவிதவரிஷ்ட பலன்தோன்றும் சல 

சாலஞ்சென்தபின் செல்வமோங்கி வளம்பெறுதலும் பலதனயோச 

முடைத்தாய் வாழ்வரென்ச,
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இசண்டாசவரின், 

பெருமையான செல்வவாழ்ச்சையானது ஆறுவருஷத் துக்குள் 

ளுண்டாகும் அதுவும் பிரபலயோகமுண்டாகும். அ௫ன௪சயன போ 

சபோச்தியவாழ்வும் மிசமேன்மைடச்தபின் ருழ்ச்துவுயருமென 
வறிச. 

மூன்றுசவரின், 

குடும்பவிருத்தி யஇசக்தோன்றும் எதிரியோர்மரிப்பார்கள்பஷி 
செல்வமும் வரவரச்குன்றும் பசையுவ்கேடும் அம்மனை யு.இத்தவர் 

கள் £ீர்த்திமொானாஈவிருக்கனுஞ் செல்வமடையாதழலுவார்கள். பச 

'சேசவாசியாசச்சவிப்பன் சலசாட்சஷ்டமுஞ் சலாட் செல்வமும் 

பொருர் திவாழ்வன் எனக்காண்க, 

சான்காகவரின், 

பொருட்பேறும் மசப்பேறும் மிகவுமேன்மை கல்விமுதலிய 

வரசாஇபத்தியஞ்சரும் பொருள்பலவாருக வ.இகரிக்கும் ௮இிகாச 

ங்சைகூடிவாழ்வர் சலசாட் சென்றபின் பொருட்குன்றும்பகையுண் 

டாகும் பலவிததுக்சசோகபாசையை அனுபவிப்பார்களென்ச 

pb stealer, 

சோராக்கினிபாதையர்த இல்லத்தில்டகேரும் பலவிசதபொருளுசு 

சைகூடும் சஷ்டமதிஈமாகும் மனக்கவலையும் பொருள்விரயமதஇகரிக் 

கும் சடன்வரும். பின் இவ்விதக்குறைவுகள்யாவும் நீங்கும் வியாஇ 

முதவிய தர்தீரும். 

ஆருசவரின், 
பாக்கியம் மிகுதியுண்டாகும். செல்வப்பெருச்சமும், பலயோ 

கமும், மிகுர் துபின்னுண்டாகும் ஸ்.இரவாழ்வுப்வாசமும் அடையார் 

கள். பலவிதமுயல்வினாலுச் திரவியஉர்தர்களானாலும் சித்தப்பிரமை 

சேத்திரச்கேடுமுதலிய அவயோசங்களை யனுபவிப்பார்சள்௮ர௪வ,இ 

சா.ரக்கூமெ, 
ஏழகவரின், 

செல்வமதிசமுண்டாடனுச் சோன்று அமறையும், சுடும்பவிகு 

த் தியதிகரிக்இனும் பொருளின்றி வருர்துவராகள், மனப்பயத்தை 

புச் தக்கத்சையு மலுபவித்தபின்பு சுமடைவர் பொருள் பின் பிர 

பலமும்,
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எட்டாசவரின் 

புத்திரச்செல்வமும் பலதன்யோசமும் தனதானியக்கிரகவாக 

னமேன்மைகளும் அனேகவித செல்வயோகமும் பொருளஞுக்கூடும் 

ர்த்தி மர்த்திபுகழ் படைச்தவருண்டாவார்கள். பலதனசெல்வ(2 

ண்டாகினும் ஸ்திரீசசததியோர் நிலைப்பில்லாதடைவர். மனகடஇிலே 

சதுச்சங்களைப் பின்னனுபவிப்பார்சளென வறியவேண்டியது, 

ஒன்பதாகவரின், 

£ர்த்தி மூர்த்தி மமமையுடைய விடமாகும், இராஜயோகப்புக 

மும் பிரபலசெல்வமு்சேரும். அனேகவிதலாபம்வரும். முன்னிரு 

ச்சதலைமுறைவரையிற் பலகஷ்டாஷ்டம் பொஈர் இகடனால்வருக் இப் 

பலவித விரயமடையினும் பின்பல செல்வமுங்கைகூடியிழக்சபொ 

ருளும் பிரபலவிருத் தியாகி டமாவரும்மெய்ச்சப் பூபதிபோல் வாழ் 

வார்கள் அப்படி.ஓர் தலைமுறை சென்றபின் குன்றிக் சடன்முதலிய 

பலதொர்தரவுகளை யடைவார்கள். பகையும் விவாதவழக்இனாலும் 

பொருட்போம். குடும்பமழிர்து மானஹீன மடைவார்கள், 

வடக்குமுகமாகயும், 

ஒன்றுமிச்சமுமாச வரின், 

சிலதலைமுறைவரையிற் பிரபல சனம்படைக்கினும், அல்விடம் 

பாழாரும். பலதன ஈஷ்டமும் ஆயு ஃகு௫ம்பக்குறைவும் நேரும், 

இரண்டு மிச்சமாகவரின், 

கொடுங்கோற்பகை கடன் இல்லிடமிழர*் து உழலுவர்பலவகை 
துக்சசோகமும் பலவிசு சஷ்டஈஷ்டமடைவார்கள். 

மூன்றுமிச்சமாகவரின், 

பலவகை இராஜயோகனஞ்செல்வம்சேரும். குடும்பவிருச் இியட 
ன்மூன் றுதலைமுறைவரை பெரும்பிரபலமடைந்து பின்னிழப்பார் 

சான்குமிச்சமாகவரின், 

அவ்விடர்இிரமிரா.து. பகையும் கவலையும்கேரும், பொருட் 
போம். புத இரஹானியும் அப£ர்த்தியுமுண்டாகும், 

ஐந்தாறுஒன்பதாகவரின, 

நித்இியசஞ்சலம் பிணிவாதை கடன்முதலிய பலவகைமனோவ 
ரத்தமும் பொருட்சேதமும் ௮னேச இடம்விட்டுப்பேரு சல் கு$மப
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ஸ்திரீகட்சரிஷ்டம் சித்தப்பிரமைமுதலிய பலதுன்பமும் முன் பல 

சன செல்வயோகரூடையவ ராகி வரவாரதலைமுறைஜஐர்தினுள் ௪92. 

தும் சடனாற்றனமிழச் தும் அயளற்பமுடையசாவர் ஆறு ஒன்பத௱ 

திலும் விதியேபலனாகும். 

ஏழு௮ல்ல.து எட்டாசவரின் 

மூன் அதலைமுறைகுன்றியுடன் சழைச்சோக்கும் செல்வவிரு ச் 

இயைசெய்விக்கும். மிசவும்யோசமுண்டாகும். பிரபலஜெயத்தட 

ன் அ௮அனேசவித கடன்முதலிய பலதொர்தரவுகளும் நீங்கச் சுத 

செளக்கிய வெற்றியுண்டாகும். இஷ்டகாரியங்கள் சித் இியும்ரத்தப 

பிரமைமுதலிய பலவித கஷ்டசோகமும்ரீங்கச் சுகம்பெறுவர்களெ 

னக சாணல்வேண்டும். 

கன்னிகாசக்கர விபரமறிய 

வெதாரத்தில் இல.்சுமிப்பிரதம் இர்தச்ெகம் சன்னிகாகால 
சக்கரம் மரன்றுலிஙகஙகணக்கெழுதி அசற்குச்குறுக்கேரேகைகாலு 

தறி அடி.வரையில் அசுவணிநட்சத்திரமுதல் ௨௭-ஈட்சத் திரவங்களை 

பும் மூன்றுலக்கத் துக்குமெழு வும். 

கன்னிகா சக்காம். 

      

  

    

            

  

  

த , சு 

&-ம் பாதம். | 
மீ சி | at | 

௨-ம் பாதம். ரோ திஅ கதி க 

௩-ம் பாதம், கா பு௨ வி௨ | பூ 

on 

$ 5 
க்க | ௪-ம் பாதம். ப பூ ப அபூ | உத் 

a ஆம கேமூ சே 

இதில் சாலற்றசாள் சார்-௨த.ரம்-உத்தராடம் உடலற்றராள்மிரு: 

ஈத் -அவிட்டம், தலையற்தசாள், புனர்-விசா-பூரட்டாதி.
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NAN NP PINT Nt We SI டம். 

    

Re re வசட அ சபத tN 

இர்தச்சக்சரத்தை எண்ணிப்பார்க்க ஊர்த்தமுகம் எர்சகுறுச் 

குரேகைபில் சாதிரனிருக்கறானோ ௮ர்சசேகையில்குரியனிருர்தால் 

அக்இனிபயம், அக்காரகனிருர்தால் மிருததியபயம், புதனிருர்தால் 

ரோசப்பிரதம், பிரசஸ்ப தியிருர்தால் தானியஹானி, சுக்இரனிருர் 

தால்கலசம் சனியிருர்சால்சோசபயம், ராகுவிருர்தால் தேகபீடை* 
கேது இருர்தால்௪வம் இர் தக்ரெகம் கன்னிகாசச்சரத்தை எண்ணிக் 

கொண்டு வருிறொட்சத்திரத்தால் ஊர்த்தமுகமாயிருக்ெ ஈட்சத் 

இரத்தில் ஸ்தம்பப்பிர திஷ்டைசெய்தால் உத்தமம், இறங்கவருெ 
நட்சத்திரம் அதோமுகமாயிருக்கிற சட்சத்திரத்தில் ஸ்தம்பப்பிர இ 
ஷ்டைசெய்யலாசாது, ரோகனி-பூசம்-திநவா இிரை-திருவோணம் 

அவிட்டம்-சதயம்-௨2 திரம்-உதஇிராடம்-உச்திட்டா இி-இர்த ௬-ம் 

ஊர்த்தமுகாட்சத்திரம் ஆகையால்ஸ்தம்பப்பிர இஷ்டைசெய்யலாம் 

இதன்றி துவசம்-மெத்தை-பசுத்தொழுவம்-கோபுரம் இவைகள்சட் 

டலாம். 

திரிமுகசட்சத்திரத்கில் சுவர்வைச்சலாம், பசு-௮டு-மாடு-குட 

ஸர இவைகள் வாங்கலாம். 

ட 

சேவதி-அஸ்சம்-புனர்பூசம்-சித் இரை-சுவா தி-௮சவனி-மிருச 

சிரம்-௮ நுஷம்-சசட்டை இந்தாட்சத்டுரம் ௯-ம்-சுவர்வைச்சவும் 

யானை-கு.இரை-௮0-மாடு இவைசள் வாங்கவும் உத்தமம். 

அதோமுகசட்சத்துரத்ில் கெறு-குளம்-ஏரி இவைகள் எடுக் 
க்லாம் விசாசம்-மூலம்-ஆயிலியம்-சார்த்திகை-பூரம்-பூராடம்பூரட் 

டாதி மகம்பசணி இரத க-ரட்சத்திரமும், அசோமுச மானதால் 
சணறு குளம் ஏரிச்சால் அசழி சரக்கம்கணக்கு அப்பியாசம்களஞ் 

சியம் இவைகள்செய்யலாம். தனம்புதைச்சலாம், சக்குஸ்சாபனம் 

பண்ணலாம். ஸ்தம்பப்பிரதிஷ்டைபண்ண முதற்சாமம் உத்தமம், 

இசண்டாஞ்சாமம் சர தோஷம், மூன்றாஞ்சாமம் அதமம், சலாஞ் 

சாமம் சச்தியாகாலம் இராச்சாலங்களிலும் கூடா த,
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தேவதைக ளிருப்பி ம், 

  

    
  

    

        

  

          

  

  

              
  

அறியும் எந்திரம் 
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விருத்தம். 

இடுமனையொன்றநினுக்கு மெட்டெட்டா மழையைச்£றிப் 

சவ துபிரமஸ் சனம் சான்குமூலையும் பேயாக்சம் 

அடைவிலேயெட்டுச் தேவராகுவுர் சா்பத்தெட்டும் 

குடிபலர்ச்சாகுமென்று கூறிஞர்மயனூர் வல்கோர்.
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இதில் அவாவர்கட்ரு வேண்டிய 

நாமநக்ஷத்திர எழு த.துகள 
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அடங்கியது 
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பின்வரும் 

சோடசபொருத்தத்திறகு 

பலன்களறிவது. 

  

கெற்பம், 

க-வந்தால் -நால்வசை ஜாஇகளுக்கும் பொருச்திசடக்கும். 

௨-வரதால--வறுமை மத்திமம் 

கூ-வந்தால்--வேடர்களுக்காகும் 

-வர்தால்--வறுமை மத்திமம் 

(நி-வ£சால்--௮.ரசு சசலகாரியமும் ஜெயம் 

௬-வந்தால்--வறுமை கீசர்களுக்கு 2.தீதமம் 

எ-வச்தால்--வேள்வி உத்தமம் சுபமுண்டாம் 

௮-வர்தால்-- வறுமை இதகளுடன் மனையும் சேககிரதகில்முடி 

QT Ge 

அதாயம் 

க-க்கு--விசேஷபலலுண் டாம், 

் -க்கு--செல்வமுண்டாம். 

௩-க்கு--ட6ர்த்தியும் சவுக்கெமும் உண்டாம். 

ஃ-க்கு--௪சகலசவுச்கியமும் உண்டாம் 

௬-ச்கு--மத்திமபலனுண்டாம் 

௫-க்கு--மத்திமபலனுண்டாம் 

எ-க்குசுபமும்ஞானங்களுமுண்டாம், 
௮-ச்கு-சுபசச்தோஷமுண்டாம். 

ஆக்கு மிகுந்த போகபாக்கயெமுண்டாம் 

௧0-க்கு--சகலகாரியமும் மத் இமபலனாம் 
கக-க்கு--சருமசிர்தையுஞ் செல்லமுமுண்டாம் 

௧௨-ககு--சமஸ்தமும் ௨த்தமபலைய் சடக்கும், 

ஆதாயச்சிலவு, 
௪-ஃகு--- சகலமும் குன்றிப்போகும 

௨-க்கு--வீடுதீப்படும், மரணபயமுண்டாம்,
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௩-ச்கு--குடும்பம் மிகுந்த சுபமாகவிருக்கும் 

௪-ச்கு--மத்திமம், 

௫.ச்கு-மிகுந்தசுபமும் விண்செலவுசளும் நேரிடும் 

& -EG—w gs HS) wid. 

J-§@— D565 சவுக்யெத்தில் மனஸ்தாபமுண்டாம். 

௮-க்கு--இலக்குமிவாசமும் பிணிமுதலியஅகளுமுண்டாம் 

௯-ச்கு--மத் இமம், 

௧0-ச்க--மரணபயமுண்டாம் 

யோனிபலன.றிவது 

சிம்யோனி--போகபாக்யெமும் செல்வமும் உண்டாம் 

4 ரயோனி---மனஸ்தாபம் குடும்பகலகம் பொருள்ஈஷ்ட முதலாகிய 

துகளுமுண்டாம். 

துவஜயோனி--தனப்பிராப்தியும், ருடும்பசம்பத்தும், புத்திரசம்ப 

ஐம் உண்டாம், 

-வானயோனி--தேகத்தில் பிணிகளும் குடும்பசலகமும் இஷ்ட 

பர். துச்கள் விரோதமும் உண்டாம். 

சஜயோனி--மிகுர்தசெல்வமும் இலட்சுமிலாபமும்பரதுக்கள் கேச 

மும் உண்டாம், 

புகையோனி--கொலை, களவு, மனவியாகூலம், சத்துருக்கள் சேச 

முதலாகியது முண்டாம்ஃ 

இடபயோணி--அர்தமனையினால் இலட்சுமிசடாட்சமும் பொருள் 

வரவம் உத்தியோகமுதலாகி.)துகளு முண்டாம். 

சாகயோனி--அர்தமனையில் கோயம் அச்சமும் எர்சாளும் உண்டா 

கும், 

வாரபலனறிவ.து 

க-ச்கு அதிவாரம் குரோதமுண்டு மத்திமம் ௨-ச்குசோமவார 

ம் சாளுக்குசாள் மிகுர்தலமுண்டாம் ௩-கக் மக்களவாரம்-பழம் 

பொருளும் புதுப்பொருளும் போவ.துமன்றி. தனராசமுமுண்டாம் 

௪-ச்கு புதவாரம் மிகுந்த லட்சுமீகரமுண்டாம். டூ-ச்கு குருவாரம்” 

புத திரசம்பத்தும், தனசம்பத்த முண்டாம், ௬-ச்கு சக்ெவாரம் 
சசலகாரியமும் ஈன்மையுண்டாம். ௭எ-ச்கு சனிவாரம்-சோரபயம் 

மச் திமபலனுண்டாம்,
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திதிபலனறிவ த, 
ச-க்கு பிரதமை உத்தமத்தில் மத்திமம், உ-க்கு துதியை இன் 

ப்முண்டாம். ௩.-ச்கு திரிதியை ஜெயமுண்டாம். ௪-க்கு சதுர்த் இ 
மத். திமபலன். ௫-க்கு பஞ்சமி புத் இிரசம்பத்தும், சன்மையு முண் 

டாம். ௪-க்கு சவ்டி மச் இமபலன், எ-க்கு சப்தமி போசபாக்கிய 

மும், சுபமுமுண்டாம். ௮-க்கு அஷ்டமி சுக்லெப கூம்சபம், இருஷ் 
ணபஆம் வியாதியுண்டாம். ௬-க்கு ஈவமி மனை இபமில்லாமல்பா ழா 

கும். ௧0-க்கு தசமி பாச்செமும் ஈன்மையமுண்டாம், கக-க்கு ஏகா 

தி சிறுமையுண்டாம். சுக்கெபக்ம் சுபமுண்டாம். ௧௨-க்கு துவா 

தச ௮ன்னவஸ்இிர முசலாகயதும் உண்டாவதோடு சல்வியுமுண் 

டாம். காட-ச்கு இரயோத$ சல்வி முதலாகிய சம்பத்துகளு முண் 

டாம். ௧௫-க்&கு சதுர்த்தசி மனைபாமாம் ௧௫-க்கு பூரணை எல்லாம் 

உ்சமமாய் ஈடக்கும் சுபமுண்டாம்” 

நட்சத்தரபலனறிவது 

க-ககூ ௮சுவினி--எல்லாம் வசியமாகும், வற்றியண்டாம். 

உ-க்கு பரணி-- வீடுகட்டி முடியு முன் எஜமான் இறந் துபோவான்௨ 

கக்கு கார்த்திகை--அர்சவீடு ௮ச்கினியால் பயமுண்டாம் 

சக்கு ரோணி--ஜெயமுண்டாம். 
௫-க்கு மிருகசீரிடம்--மிகுந்த சுபமுண்டாம். 

௬-க்கு இருவா இரை--குறைவிலலாத சவுக்கெயமாயிருஈ்தாலும் மத 
,கஅிமபலனாகவே ஈடக்கும். 

௪-க௫ புனர்பூசம்--புழ்இரபாக்கயமும், செல்வமும் உண்டாம். 

௮-க்கு பூசம்--புத்திரவிர்ததி, சுபவிர்த்தியுண்டாம். 

௯-ச்கு ஆயிலியம் -செளக்யெமில்லாமல் மரணபயம் உண்டாம். 
20-66 046b—2.5 505 HO ws Hwid. 

௧௧-ககு பூரம்--௨.$தமத்தில் மத்திமம். 

௧௨.க்கு உத்திரம். -சாளுக்குசாள் மிகுந்த சுபசாமுண்டாம். 

கக்கு அஸ்தம்--புத்திரவிர்த்சு முதலானது சிலசாளுண் டாயிருக் 

கும். 

5௪-க்கு சித்திரை பிணிமுதலாகயெ மத்திமபலனுண்டாம். 
ச்டு-ச்ரு சுவா தி--மிகுர் ச சுகமுண்டாம். 

55-8G விசாசம்-இுன்பமாகிய சஷ்டாஷ்டசம் உண்டாம், 

௧௭-ச்கு ௮னுஷம்--சசலசவுச்யெமும்சல்வித்இறமையும்உண்டாம்-
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க௮க்கு கேட்டை--அசுபகரமாகயெ கு9ம்பவிரோதம் பகைமுதலா 

கியதும் உண்டாம். 

௧௯-ச௫ மூலம்--எஜமானுக்கு சோ.ப்முதலாயெ மத் திமபலன்சளு 
ண்டாம். 

௨.0-க்கு பூராடம்--மனைபாழடைக்து போவதமன்றி கோய்முதலா 
சய துன்பமுண்டாம், 

உ௧-ககு உத்திராடம்--மிகு$த ஈபகரமுண்டாம். 

2 ௨-க்கு திருவோணம்--புத்இரவிருத்தி முதலாயெதுண் டாயிருகத 
போதிலும் சுபல்கள் மத்திமபலகை கடக்கும். 

௨௩-ச்குஅவிட்டம்-கட்டினவர்சிலகாலம்௮அனுபவித் தமற்தவாகள் 
அபுபைவிப்பார்கள். 

௨.௪-க்கு ௪சயம்.-இலட்சுமிவாசம் பண்ணுவதும் சசலவெற்றிய மு 

ண்டாம், 

a க்கு பூரட்டாஇ.-சர்ததியில்லாமல் மத் இிமபலனாய் நடக்கும். 

உ௬-ச்கு உத்திரட்டாஇ-2பாஃபாக்கியம் மிகுந்தசுபகரமு தலாகிய 

தம் உண்டாம். 

உ ௭-க்கு ரேவ௫--அர்தமனையில்வாசம்பண்ணுபகர்சகளுச்குஎர்நா ஞூ 

ம் பிணிகளுண்டாம். 

இராசி பலனறிவது 

க-ச்கு மேஷம்-கு0ம்பம் விருத்இியாயிருர்தபோ இலும் பலபி 

ணிகளும் உண்டாம். 

௨-க்கு விருஷபம்--ம.திக்சத்தகுக்த பெருமையும்புண்ணரீயவிர் 

த்தியுமுண்டாம், 

௩-க்கு மிதுனம்--தனமுதலாகிய துண்டாயிருக்ச போதிலும் 

மத் இிமபலனாய் ஈடச்கும், 

௪-க்கு சடசம்--சுபஜெடக்களும் பூரணாயுசும் உண்டாம். 

இ-க்கு சிங்கம்--வேரம் செல்வம் இதுகளுண்டாம். 

சக்கு கன்னி--ஞானமும் ஆபுள்விருத்தியும் உண்டாம். 

எ.-ச்கு தலாம்--போகபாக்கியமும் செல்எமும் உண்டாம். 

௮-ச்கு விருச்சிகம்--சசலமன்மையும் ஒன்றுச்சொன்று பெச 

௫ சாமலே ஈடக்கும்,
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"கக்கு தனுசு-சபகரமும் செலவமும் சமமாகசடக்கும். 

௧0-ச்௫ு மசரம்--மாளுச்குராள் பொருள்சவுக்யெமும்புத் இரவி 

ரூத்தியம் உண்டாம். 

௧௪-க்கு கும்பம்--செல்வமும் துன்பமும் இரண்டுங் சலர்து 

ri. GW. 

௧௨-ச்கு மீனம் ஜெயமுண்டா யிருர்சபோதிலும் தாமசமாய் 

டச்கும், 

அம்வபலனறிவது 

க-க்கு தான்யாம்சம்--ஈன்மைமுதலாடிய சுபகர௩்களுண்டாம். 

௨-ச்கு நிதனாம்சம்--வறுமைமுதலான பிணிகளுண்டாம். 

உ-க்கு சத்தியாம்சம்--சுபச ரங்சளும் சுபசோபனா திசுளுமுண்டாம் 

௪-க்௫ு நிர்ப்பீ இயம்சம்--சுகசம்பத்துண்டாம். 

௫-க்கு புத்தியம்சம்--ஈல்லறிவு கல்வித்திறமை காவியலக்்ணங்க 
ளுண்டாம்;. 

௬ு-ச்௫ இலீபாம்சம்--கலகம் குடும்ப அபிவிர்த்தி முதலாகிய துண 

டாம், 

எ-க்கு தஸ்கராம்சம்--வறுமைதீமை முசலாகியதுண்டாம் 

௮-க்கு டசப தியம்சம்--வெற்றி ஜெயப்பிரசாபம் உணடாம். 

௯-ச்கு பிரஜாம்சம்--புத்இரவிருததி கு$ம்பவிருத் தி முதலாகிய ௬ 

பங்களுண்டாம்; 

வம்சபலனறிவது 

க-க்கு பிரம்மவம்சம்--மிகுர்த சுபகரமுண்டாம். 

௨-க்கு க்ஷத்திரிவம்சம்--ஜெயமும் வெற்றியுமுண்டாம் 

க-க்கு வைசியவம்சம்--தனமுஞ் செல்வமுமுண்டாம். 

தேத்திரபலனறிவது 

ஒருகண் -௪மயலனாக ஈடக்கும். 

இருகண்--மிகுர்த சுபமுண்டாம், 

ருருட்டுச்சண்--௮தமம கூடாத. 
mae a
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சூத்திரபலனறிவ.து 

க-க்கு பாலகுத்திரம்--௨த்தமபலனாய் நடக்கும், 
௨-க்கு குமாரசூத்திரம்--சுபகரமுண்டாம், 

௩-ச்கு ௮ரசசூ ததிரம்-ரன்மையுண்டாம். 

௪-க்கு விருத்தசூ த் இம்--மத் திமபலனாய் ஈடக்கும். 

இ-ச்கு மரணகுச்திரம்--திமையாகெய பலன்களுண்டாம் 

யோகபலனறிவ.து 
அமிர்தயோகம், சித்தயோகம்--சுபபலனுண்டாம் 

மரணயோகம்... எல்லாவிஷயம்களுக்கும் கூடாவாம். 

கணபலனிவது 

கணங்கள் ஒன்றாகில் ஈலமுண்டாம், சேவசணமும்மனிதசண 

மும்வச்சால் உத்தமபலனுண்டாம், தேவாணமும் இராக்ஷ்த்சணமு 

LUST பகையும் சத்துருக்கள் விருத்தியும் உண்டாம், இராக்ஷ௪ 

கணமும் மணிதகணமுமாடில் மரணமும் தீதுமீஉண்டாம். 

குணபலனறிவது 

சாத்விதகுணம்---௨ த்தமபலமாம், இராசதகுணம்--மத்இிமபல 

மாம், தாடிதகுணம்--௮தமபலமாம், 

பஞ்சகபலனறிவது 

ச-க்கு--மிருத்தியுபஞ்சசம், ௨-க்கு--அக்கினிபஞ்சகம், ௪-க்கு 

இராஜசஞ்சகம், ௪-ச்கு--சோரபஞ்சகம், ௮-ச்கு--மோசபஞ்சகம்। 
௩-டு-௭ இவை நிஷ்பஞ்சசமாம். இதை எல்லா சுபங்களுக்கும் 

வைச்திருச்கின்றது. 

தாராபலனறிவது 

௩-௫-எ-வரு மானால் கொலை, பிணி, வறுமை முதலாய மு 

ண்டாம். ௪-௨-௪-௪-௮-௬-வற்தால் செல்வம், புச்திரவிருத்தி, வாழ் 

ag), LEDER முதலாயெ சிறப்புகளுமுண்டாம்; 

சந்திரபலனறிவது, 

ச-௩-௪௬-௪-௧0-௧௪-வர்தால் சுபகரமுண்டாம்;, பூர்வபக்ஷம் ௨-௫ 

௯-வர்தால் சுபம், அமரபக்ஷச்தில் 2௪௨-௪-௮-வர்தால் சுபம், மற்றவை 

தீது,
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அசுவனிநட்சத்திரம் 

ஜெனன இனம் சு-சே-சோ-லா-அ௮சுவணி சக்ஷ்த் இர த்தையுடை 

பவருக்கு ரோடணிசக்ச் திரம் உத்தமம். அதன்விபரம்.தா.ராபலன்- 

௪இ கேஷேமம் அஇிபதிகுரு வாசனம் யானை சாமதேயபலன் க்டமச 

சம் அதிபஇபலன் தைரியம் வாசகனபலன் லட்சுமிலாபம் சச்இிரப 

லன்-௨இ சுக்லெபக்ம் உத்தமம் வாரத்தில் சோமவாரமானால் அமி 

ர் சயோகம் சதம்பேச மசாரிஷிசொல்லிய ஆனந்தாதி யோசத்தில் 
வர்த்தமானயோகம் இதன்பலன் அதிகலாபம் கெளரிபஞ்சாகக சா 

லத்தில் ௨-ராழிகைக்குள்ளாக ௮மிர்தவேளையில் சச் திரன் தினகால 

வோரையிலும் ௭ 6-மாழிகைக்குமேல் ௧0-சாழிகைக்குள் உத் தியோ 

வேசோயிலும் குருதினகால வோரையிலும் ௧௨௮ரை - சாழிகைக்கு 

மேல் ௪௫-சாழிகைச்குள்ளாச லாபவேளையிலும் சுக்கிரன் இனகால 

வோரையிலும் மனைமுகூர்த்தஞ்செயய உத்தமம். 

டே. ரோகினி ஈக்த்இிரம் புதவார;மானால் சித்தியோகம் கச் 

தாதியோகத்தில் சுபமீயாகம் பலன் சுபப்பிரதம் கெளரிபஞ்சால்க 

யோகம் ௩.ன-ாழிசைகச்குமேல் டு காழிகைக்குள்ளாக அமிர்தவே 

ளையிலும் சந்திரன் தினசாலவோரையிலும் ௭௨- சாழிகைக்கு மேல் 

௪0-மாழிசைக்குள சுபவேளையிலும் குரு இனசாலவோரையிலும்செ 
யப உத்தமம், 

பரணிநட்ஈத்திரம், 

ஜெனன தினம் வி-லு-லே-லோ பரணிசக்த்திரமாக உடையவ 

ருக்கு ரேவஇகக்த் திரம் உததமம். அதன்விபரம் தாராபலன் ௮இ/- 

மைத்திரம் அதிபதி சுக்ென் வாகனம் கருடன் ராமதேயபலன் 9 

சேகம் ௮திபதிபலன் சர்தோஷம் வாகனபலன் சுகவிருத்தி சர்திர 
பலன் ௧௨-இ இருஷ்ணபக்ஷம் உத்தமம் வாரத்தில் ஆஇிவாரமானால் 

௮மிர்தயோசம்க தம்பேசமசாரிஷிசொல்லிய ஆனந்தா இியோகத்தில் 

வார்த்தமானயோகம் இதன்பலன் ௮இசலாபம் கெளரிபஞ்சாக்க கா 

லச்தில் உதயமுதல் ௨1-சாழிகைக்குமேல் ௫-காழிகைக்குள்ளாக 

உச்தியோசவேளை அல்லது லாபவேளையில் சுச்சென் தன௫காலவோ 

யிலும் மனைமுகூர்த்தஞ்செய்வதோ மத்ற சுபல்களையும்செய்ய 

உச்தமம், 

ழே.சேவஇ சகூத்இி.ரம் சோமவாரமானால் சத தியோகம் ஆனச் 
தீம் யோகத்தில் மாசல்சயோசம் பலன் மத்திமம், செஎரிபஞ்சாம்க
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ன் தினசாலவோரையிலும் ௮ல்ல.து டூ-சாழிகைச்குமேல் எ$-காழி 

கைச்குள் உச்தியோசவேளையிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செ 
யய உத்தமம், 

ஷே. ரேவஇிரஷத்திரம் குருவாரமானால் சித்தியோசம் york 

தாதியோசசத்தில் மித்தரயோசம்பலன் இராச்சியலாபம் செளரிபஞ் 

சாக்கவேளை உ3-சாழிகைக்குள்ளாக உச தியோசவேளையிலும் குரு 

இனகாலவோரையிலும் அல்ல.து க௨3-சாழிகைக்குமேல் ௧(௫-நா.ழி 
கைக்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சந்திரன் இனகாலவோரையிலும் 

மேலே சொல்லிய சுபம்களைச்செய்ய உத்தமம், 

ஷே ரேவதிக்ஷச்இரம் சுச்ரவா.ரமானால் ௮மிர்தயோகம்.நன 

ந்தாதியோகச்இில் ஸ்ரீவர்க்சயோகம்பலன்லட்சுமிலாபம் கெளரிப ஞ் 
சாங்சவேளையில் ௧0-நாழிகைச்குமேல் சக$-சாழிகைக்குள் அமிர்த 

வேளையிலும் குருதினசால வோரையிலும் ௧௪4-சாழிகைக்குமேல் 

ச௮ஞ-ராழிகைக்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுசன் தினகாலவோ 

ரையிலும் செய்ய வுத்தமம், 

கார்த் திகைநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம் ௮-இ-௨-ஏ-கார்த்இசைசக்ஷத்இ.ரமாசக உடைய 

வருக்குபூசக்த்இரம் உத்தமம், இசன்விப.ரம் தாராபலன் ஆறுக்கு 

சாதனம் ௮இப.திசர்திரன் வாசனம்ஜம்புசம் சாமசேயபலன்சாரிய 

சாதனம் ௮தஇிபதிபலன் £ர்த தி வாகனபலன் சவுக்கியம் முதற்பா 

கத் துக்ருள் ஜனித்தவர்களுச்கு சாலாஞ்சர்.இரன் மத்இபம் இரண் 

டாம்பாதமுதல் சாலாம்பாதம் இவற்றுள்ஜனித்் தவர்சளுக்கு மூன் 

ுஞ்சந்இுரன் உத்தமம், வாரத்தில் சோமவாரமானால் சத் தியோகம் 

கதம்பேசமகாரிஷி சொல்லிய ஆனச்சா.இியோசத்தில் பிரஜாபதி 

யோகம் இதன்பலன் Bax Ash செளரிபஞ்சாகங்சசாலத்தில் இ 

ரண்டரை மாழிகைச்குள்ளாச ௮மிர்தவேளையிலும் சந்திரன் இன 
சாலவோரையிலும் ௮ல்லதுபனிரண் ரை சாழிசைக்குமேல் படு 

னைர்து சாழிசைச்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுச்ரென் இனகால 

வோரையிலும் செய்ய உத்தமம்; 

ஷெபூசசகத் இசம் குருவாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆனர்சாஇி 

யோசத்தில்சபயோகம் இதன்பலன்சுபப்பிரதம் கெளரிபஞ்சாய்கம் 
இசண்டசை சாழிசைச்குள் உத் தியோகவேளையிலும் குரு னசால
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வோரையிலும் அல்ல தபனிரண்டரை சாழிகைக்குமேல்ப இனை த 

சாழிசைக்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சர்.இிரன் இனசாலவோரையி 

லும்செய்ய உத்தமம். 

ரோகணிநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம் ஓ-வ-வி-வு ரோசணிஈக்ச் திரமாக உடைய வ 

ருக்கு ரேவ .இக்ஷதிதிரம் உத்தமம் இதன்விப.ரம் தா.ராபலன் ஆறுக் 

குசாதனம் அதிபதி சஈ்இிரன்வாகனம் ஜம்புகம்சாமதேயபலன் சா 

சியசாதனம் ௮இபஇிபலன் £ர்த்தி வாசகனபலன் சவுக்கயம் சச்.இிர 

பலன் பதினேசாஞ்சர் திரன் உத்தமம் வாரத்தில்சோம வாரமானால் 

சிச்தியோகம் கதம்பேசமகாரிஷிசொல்லிய ஆனகச்தாதியோகத்தில் 

வர்துதமானயோகம் இதன்பலன்மத்திமம் கெளரிபஞ்சாங்கவேளை 

இசண்டசைசாழிக்குள்ளாக அமிர்தவேளையிலும் சச் இரன் இனகால 

வோரையிலும் மனைமுதலாகய சுபங்கள்செய்ய உத்தமம் 

Cio. ரேவ இகக்த் இரம் குருவாரமானால் சித் தியோகம் ஆனர் 

தாதியோகத்தில் மித்திரயோகம்பலன் இராச்சியலாபம்ெளரிபஞ் 

ரய்கேவேளையில் இரண்டரைசாழிசைக்குள்ளாகஉச்தியோகவேளை 

யிலும் குருதினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ஷே. ரேவதிரக்த் திரம் சச்சரவாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆ 

னந்தாதியோகத்தில் ஸ்ரீவர்சசயோசம் இதன்பலன் இலட்சுமிலா 

டம் கெளரிபஞ்சாம்கவேளை பத்துசாழிக்குமேல்ஒண்ணேகால் சாழி 

கைச்குள்ளாக ௮மிர்சவேளையிலும் குருதினகாலவோரையிலும் செ 

ய்ய உத்தமம், 

மிருகசரநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம் வே-வோ-5-௫ மிருகசிராகூச்தஇிரமாச உடைய 

வருக்கு பூசாக்த்இிரம் உத்தமம் ௮தன்விபரம் தா.ராபலன் ஈாலுக்கு 

க்மம் அதிவதி குரு வாகனம் யானை சாமதேயபலன் க்ஷமசரம் 

அ இபதிபலன் தைரியம் வாகனபலம் இலட்சுமிலாபம்சஈதிரபலன் 

முதல் இரண்டுபாதத்துச்குள் ஜனித்தவர்களுக்குகுன் ருஞ்சர் இரன் 

பலன் இரவியலாபம் உத்தமம். மூன்றாம்பாதம் சான்சாம்பாதம்ஜெ 

னித தவர்சளுக்கு இரண்டாஞ்சர் இரன் சுக்கெபட் சம் உத்தமம்வார 

தீதில்சோமவாரமானால் சித தியோகம் சதம்பேசமகாரிஷிசொல்லிபூ 

ஆனர்தாதியோகத்தில் பிரஜாபத்தியோகம் இதன்பலன் இஷ்ட$ூத் 

இ கெளரிபஞ்சாக்ககாலச்இல் இரண்டரை நாழிசைச்குள் அமிர்த
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டன் அ 

  

௫௪, 

  

வேளையிலும் சச்திரன் இனகாலவோரையிலும் அல்ல தபனிசெண் 

டரை காழிசைக்குமேல் பதினைக்த சாழிசைச்குள்ளாச லாபவேளை 

யிலும் சுச்பொென் இனகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ழூ பூசாகூத்திரம் குருவாரமானால் அமிர்தயோகம் Hors sr 
தியோகத்தில் சுபயோகம் இதன்பலன் சுபப்பிரதம் செளரிபஞ்சா 
ங்கம் இரண்டரைசாழிசைக்குள் உத் தியோகவேளையிலும் குருதின 
காலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

தருவாதிரை நட்சத்திரம் 

ஜெனன இனம் கூ-ச்ச-ஞ-௪ இருவாதிசைக்ச்திரமாக உடை 

யவருச்கு ௮ஸ்தசக்திஇரம் உத்தமம் இதன்விபரம் தாராபலன் எட் 

டுக்கு மைத்திரம் அதிபஇசுச்சரன் வாகனம்கருடன் சாமதேடப 

லன் சினேகம் ௮.திபஇிபலன் சர்தோஷம் வாசனபலன்சுகவிருத்இ 

சர். திரபலன்சாலாஞ் சச்திரன்பலன்மச் இமம் இருஷ்ணபக்ம் உத்த 

மம் வாரத்தில் சுக்சரவாரமானால் ௮மிர்தயோசம்சதம்பேசமகாரிஷி 

சொல்லிய ஆனந்தாதியோகச்தில் ௮மிர்தயோகம் ௮தன்பலன்வஸ் 

திரலாபம்கெளரிபஞ்சாம்சகாலத்.தில்பதினேழரைகசாழிகைக்குமேல் 

ஒண்ணேகால் சாழிகைக்குள்ளாக சுகவேளையிலும்சுக்இரன்்இனகா 
லவோரையிலும் செய்யஉத்தமம், 

புனாபூசநட்சததரம். 

ஜெனனதினம் சே-கோ-ஹ-ஹி-புனர்பூசம் சென்மாக்த்திர 

மாக உடையவருக்கு உத்திரட்டாதி ஈகூத்திரம்உத்தமம் ௮தன்விப 

சம் தாராபலன் இரண்டுச்குசம்பத்து ௮தஇிபதிபுசன் வாகனம் கு.தி 

ரை சாமதேயபலன் சம்பத்கரம் அதிபஇிபலன் கார். திவாகனபலன் 

அர்த்தலாபம் சச்இிரபலன் முதல்மூன்று பாதத்துச்குள் ஜெனித்த 

வர்களுக்கு பத்தாஞ்சர்இரன் உத்தியோசவிருத்தி உத்தமம் சாலாம் 
பாதத்தில் ஜெனித்சவர்களுக்கு ஒன்பதாஞ்சர் திரன் சுக்கெபக்ஷ ம் 

உத்தமம் வாரத்திலசோமவாரமானால் ஏித்தியோசம் சதம்பேசமகா 

ரிஷி சொலலிய ஆனச்தாதியோகத்தில் ச, சாயோசம் இதன்பலன் 

மத்திமம் கெளரிபஞ்சால்கசாலத்தில் இரண்டரைராழிசைச்குள்ளா 

க அமிர்தவேளையிலும் சர்இரன் இனகசாலவோரையிலும் அல்லத 

பனிரெண்டரை சாழிசைச்குமேல் பஇனைக் துசாழிசைக்குள்ளாகலா 

பவேளையிலும் சுசன் இனசாலலோரையிலும் செய்யஉ தமம், 

மகாமகே௱ ராகாராாட ட ஈட்டம் 

சீ
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eA Ne tt ae 

ழே. உத்திட்டாதிரகத் இரம் புதவாரமானால் சத தியோகம் 
ஆனர்சாதியோசச்தில் லம்பயோகம் இதன்பலன் பேரஜனலாபம் 
களரிபஞ்சாம்சம் ஏழசைசாழிசைக்குமேல் பத்.துராழிகைக்குள்சுப 

வேளையிலும் குருதினசால வோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

  

ரஷிய னலறன 

    

ஷே. உச்திரட்டா திகத. இரம் குருவா.ரமானால் சித்தயோகம் 
ஆனர்சாதியோகத்தில சர்திரயோகம் பலன்சுபமுண்டாகும்செளரி 
பஞ்சாக்சசாலத்தில் காலையிரண்டரைசாழிகசைககுள் உத்தியோக 
வேளையிலும் குரு தனசால வோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டை. ௨உத்திரட்டாதிஈக்த்திரம் சுச்சரவாரமானால் சித்தியோ 

கம் ௮னச்தாதியோகத்தில்துவ௫யோகம் இதன்பலன்வஸ்்துலாபம் 

செளரிபஞ்சாங்ககாலத்்தில் பபினேழரை காழிகைசக்குமேல்ப இனெ 

ட்டேமுச்கால் சாழிகைக்குள் லாபசுசவேளையிலும் சுக்கரன் இன 

காலவோரையிலும் மனை முகூர்த்சஞ்செய்ய உத்தமம், 

பூசநட்சத்திரம் 

ஜெனன இனம் ஹ-ஹே-ஹோ-ட பூசசக்ஷத் இரமாச உடைய 

வருக்கு Cra Dems Gru உத்தமம் இதன்விபரம் தாராபலன் இச 

ண்டுக்கு சஎம்பத்துதாரை அஇபைஇபுதன் வாகனம்குதஇிரை சாமதேய 

பலன் சம்பத்கரம் ௮இபஇபலன் கார்தி வாகனபலன் ௮ர்த்தலாபம் 

சம்.திரபலன் ஒன்பதாஞ்சச்இரன் சுக்கெபட்சம் உத்தமம் வாரத்தில் 
சோமவாரமானால் சித்தியோகம் கதம்பேசமகாரிஷிசொல்லிய ஆன 

&சா.தியோசத்தில் மாதம்சயோகம் பலன்மத்இிமம் கெளரிபஞ்சாகல் 

ககாலத்தில் இரண்டரைகாழிகைக்குள் ஓமிர்தவேளையிலும் சந்திர 

ன் இன சாலவோரையிலும் ௮ல்லது க௨3-சாழிச்குமேல்ப தினை/.து 

சாழிக்குள் லாபவேளையிலும் சுகன் இனகால கோரையிலும் செ 
யய உத்தமம், 

ஷே. ரேவதிசக்த்திரம் குருவாரமானால் த்தியோசம் ஆனக் 

தர தியோகத்தில் மித ரயோசம்பலன் இராச்யெலாபம் கெளரிபஞ் 

சால்ககாலத்தில் இண்டரைகாழிகைச்குள்உத்தியோசவேளையிலும் 
குரு தினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

Cao ரேவதிசக்தஇரம் சுக்ரெவாரமானால் அமிர்தயோகம். ஆன 

தசதியோகத்தில் ஸ்ரீவர்ச்சயோசம் இசன்பலன் இலட்சுமிலாபம் 
இகெளரிபஞ்சால்கசாலத் இல் பதினேழசைசாழிசைச்குமேல் பதினெ 

ட்டேடுச்சால் சாழிகைக்குள் லாபவேளையிலும் சுச்ென் தினசால 
வோரையிலும் செயய௨உ த் சமம்,
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ஆயிலிய நட்சத்திரம்; 

ஜெனனதினம்-டி-9-டே-டோ-ஆயிலிய ஈக்த்திரமாச உடைய 

வருக்கு அசுவினிஈக்த் இம் உத்தமம், இதன்விபரம் தாராபலன் இர 

ண்டிக்கு ச்ம்பத்து அடுபதிபுசன்வாகனம் குதிரை காமதேயபலன் 

சம்பதகரம் ௮ இிபதிபலன் கார்தி வாசனபலன் ௮ர்த்தலாபம் சந்தி 

ரபலன் பத்துக்கு உத்தியோசவிருத்தி உத்தமம், வா.ரத்தில் சோம 

வாரமானால் சித்தயோகம் கதம்பேசமகாரிஷிசொல்லிய அ௮னர்தாதி 

யோசத்தில் இராகூசயோகம் இதன்பலன் மத்திமம், கெளரிபஞ்சா 

ங்சசாலத்தில் இரண்டரைராழிகைக்குள் அமிர்தவேளையிலும் சந்தி 

ரன் தினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ஷே அசுவனிசக்ஷத்திரம் குருவாரமானால் ௮மிர்தயோசம்.ன 

ச்தாதியோகத்தில் மானசயோகம் இதன்பலன் இராஜச௪ன்மானம் 

கெளரிபஞ்சாங்ககாலத்கில் இண்டரைகாழிகைக்குள் உத்தியோக 

கேளையிலும் குருதனகால வேரரையிலும் செய்.ப உத்தமம், 

மே. அசுவணிரஈக்ஷத் திரம் சச்சரவாரமானால் அமிர்தயோகம் ௮ 
னர்தாதியோசத்தில் வச்சரயோகம், இதன்பலன்மத்திமம் கெளரி 
பஞ்சாங்ககாலத் தில் பதினேழரை ராழிகைச்குமேல் பதினெட்டே 
முக்சால் நாழிகைக்குள்லாபவேளையிலும்சுக்சரன் கனகாலவோரை 
யிலும் செய்ய உத தமம். 

மக நட்சத்திரம் 

ஜெனன இனம் மா-மீ-32-மே-மீகம்ஜென்மாக்்த்திரமாகஉடை 
யவருக்கு ௮ஸ்தகக்த் இிரம்உத்தமம் இதன்விபரம் தாராபலன் ந 
லுக்குக்ேமம், அதிபதி குருவாசனம் யானை நாமதேயபலன் ஷேம 
கரம் அதிபதிபலன்தைரியம் வாகனபலன் இலட்சுமிலாபம் சச்திர 
பலன் இரண்டுக்குசுக்லெபட்சம் உத தமம், வாரச்சல்சோமவாரமா 
னால் சித்தயோகம், கதம்பேசமசாரிஷிசொல்லிய அனர்சாதியோக 
த்தில் வச்ிரயோசகம் இதன்பலன்மச் இமம். கெளரிபஞ்சாங்ககாலத் 
இல் இரண்டசைசா£ழிசைச்குள்ளாச அமிர் சவேளையினும் சர்இரன் 
இன சாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ஷே. மசாஷ்ஷத்திரம் சுக்செவாரமானால் அமிர்தயோசம், சசம் 
பேசமகாரிஷிசொல்லிய ஆனச்சா தியோகத்தில் அமிர்தயோகம் இ 
தீன்பலன் வஸ்.சி.ரலாபம், கெளரிபஞ்சால்சசாலத் தில்ப தனே are 

9
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சாழிசைச்குமேல் பதினெட்டேமுச்சால் சாழிகைச்குள் லாபசுசவே 

சோயிலும் சுச்சென் இனகசாலவோரையிலும் செய்ய உச்,சமம், 

பூரநட்சத்திரம். 

ஜெனன தினம்- மோ-பா-டி-ட-பூராக்ஷத்இரமாக உடையவருச் 

குேவதிசக்த்இரம் உத்தமம், அசன்விபரம் தாராபலன் எட்டுக்கு 

மைத்திரம் ௮இபஇசுச்சரன் வாகனம்கருடன் சாமதேயபலன் 

எனேசம் ௮இபஇிபலன் சந்தோஷம் வாசனபலன் சுகவிருத்தி சர் 

இரபலன் எட்டுச்குகருஷ்ணப ஷம் உத்தமம், வாரத்தில் இதிவார 
மானால் அமிர்தயோசம் கதம்பேசுமகாரிஷிசொல்லிய அனச்தா தி 

யோகத்தில் வர்த்தமானயோகம்பலன் ௮ திகலாபம். கெளரிபஞ்சா 

அககாலத்தில் இண்டரைகாழிசைக்கு 2மல்ஐர் துசாழிசைக்தள்ளாக 

உத்தியோசவேளையிலும் சுக்ரன் இனகாலவோரையிலும் செய்.ப 

உத்தமம், 

டே. டேங் இரக்ஷத்திரம் சோமவாரமானால் சித்தயோசம் ஆனம் 

தாதியோச்த் இல் மாதங்கயோகம்பலன்சொற்பகஷ்டம், கெளரிபஞ் 

சாவ்சகரலத்தில் பளிரெண்டசை சாழிசைக்குமேல் ப தனைச் துகாழி 

சைக்குள்ளாச லாபவேளையிலும் சுக்கிரன் தனகாலவோரையிலும் 

செய்ய உத்தமம், 

ஷே Cre Beams 8 ru குருவாரமானால் சச்சயோகம் அனர் 
தாதியோசத்தில் செதொாயோகம் பலன்மத்திமம், செளரிபஞ்சாக்க 

சாலத்தில் இண்டனைரராழிசைக்குள்ளாக உத் தயோசகவேளையிலும் 

குருதினகால வோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டே. சேவதிரக்ஷத்இரம் சுக்சரவாரமானால் சித்தயோகம் ஆனம் 

சாதியோசத்தில் சத்தியோச4பலன் சசல?த் தி, கெளரிபஞ்சாகல்க 

காலத்தில் பபினேழரைகாழிக்குமேல் பதினெட்டேமுச்சால் சாழி 
கைக்குள் லாபவேளையிலும் சுக்ரன் இனசாலவோரையிலும் செய் 

ய உச்,சமம், 

உத்திமநட்சத்தியம் , 
ஜெனன தினம் டே-டோ-ப.பி-உத்திசசகூத்திசமாக உடைன் 

வருச்கு ௮அசுவனிஈட்சத் இம்உத்சமம். அதன்விபரம்தரராபலன்எட் 
இச்குமைத்திரம் அதிப இிசக்சன் வாகனம்கருன்.சாமதேயபலன் 

சனேசம் ௮இபஇபலன் சர்தோஷம்வாசனபலன் சுசவிருத் இசச்தி 

ர்பஜன் மூதீற்பாதமுடையவருக்கு ஒன்பதாஞ்சச்திரன் உச்சமம்ஃ 
இரண்டாம்பாசம் மூன்றாம்பாதம் சான்சரம்பாதி. முடையவருக்கு
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எட்டாஞ்சர்திரன் சுக்லெபக்ம் உத்தமம், வாரத்தில் சேரமவாரமா 
ஞல் அமிர்தயோகம், ச,தம்பேசமகாரிஷிசொல்லிய அனச்தா தியோ 
சத்.தில் இராட்சசயோசம் பலன்மத்திமம், கெளரிபஞ்சாங்க சாலத் 
தில் இரண்டரைகாழிக்குள்ளாச ௮மிர் சவேளையிலும் சர்இிரன்தின 
காலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டே. அசுவிணிரட்சத்திரம் குருவாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆ 

னச்தா.கியோகத்தில் மானச3யோசம்பலன் இராஜசன் மானம்கெளரி 

பஞ்சாக்சசாலத்தில் இரண்டரைசாழிகைச்குள்ளாச உத்தியோக 

வேளையிலும் குருதினகால வோரையிலும் செய்ய உத்தமம் 

ஷே. அசுவனிஈட்சத்திரம் சுச்சரவாரமானால் அமிர்தயோகம் 

ஆனச்சாதியோசத்தில் வச்சிரயோகம் இதன்பலன் செளரிபஞ்சாவ் 
ச சாலத்தில் பபினேழரைசாழிசைக்குமேல் பதினெட்டேமுச்சால் 

ராழிசைச்குள்ளாக லாபசுகவேளையிலும் சுக்ரன் இனசாலவோஸை 

யிலும் செய்ய உத்தமம், 

அஸ்தநட்சத்திரம் 
ஜெனன இினம்-பு-ஷ-ண-ட-௮ஸ்.தாட்சத்திரமர்ச உடையவருக் 

கு ரேவதிசட்௪த்திரம் உத்தமம் அதன்விபரம் தாராபலன் ஆறுக்கு 

சாகனதாரை அதிபதிசர்திரன் வாசனம் ஜம்புசம் சாமதேயபலன் 

சாரியசாதனம் அதிபதிபலன் €ர்த் இவாசனபலன் சவுச்யெம்சர்திர 
பலன் ஏழுக்கு ௨த்தமம் வாரத்தில்சோமவாரமானால் சித்தயோசம 

ஆனச்தாதியோசத்தில் மாதக்கயோசம் இசன்பலன் மத்திமம் கெள 
சிபஞ்சால்கசாலத்தில் இரண்டரைசாழிசைக்குள்ளாக௮மிர் தவேளை 

யிலும் சச்திரன் தனகாலவோரையிலும்செய்ய உத்தமம் அல்லது 

பதினைச் துசாழிசைக்குள்லா பவேளையிலும் சுசன் தினகாலலேர் 

ரையிலும் செய்ய உச்சமம், 

டை சேவ ரட்சத்திரம் குருவாரமானால் சத்தயோசம் ஆனம் 
தா.தியோசத்தில் மித்தெயோசம் பலன் ராச்சியலாபம் செளரிபஞ் 
சாங்சகாலத்தில்இரண்டரைசாழிகைக்குள்உத்தியோசவேளையிலும் 

குருதினகால வோரையிலும்செய்ய௨த்தமம், அல்ல தபதினே ழசை 

சாழிகைக்குமேல் பதினெட்டேழுத்கரல் சாழிக்குள்ளாக ௮மிர் தவே 

ளையிலும் குருதனசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம். 

ழெ. ரேங்திரட்சத்திாம் சச்ரெலாரமானால். அமித்தயோசம் ஆ 

ன்ஃசசதிடோசத்தில் ஸ்ரீவர்ச்சயோசம்பறன் இலட்சுமிராபம்செள
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பஞ்சாள்சசாலத்தில் ஏழரைகாழிச்குமேல் பதினொன்றேசால் சாழி 
W065 Ger 9 Dit pC ater iS grb குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய 

2 3500, 

சித்திரைநட்சத்திரம் 
ஜெனன இனம்-பே-போ-ரா-ரி-சக திரை ஈட்சச்திரமாகஉடை 

மவருக்கு உத்ெட்டா இரட்சத்இரம் உத்தமம், அதன் விபரம்தாரா 
பஸ்ன் ராலுச்சுக்ூமம் ௮இப இருரு உாசனம்யானைராமதேயபலன் 

க்மசாம் ௮இப திபலன் நசைரியம் வாகனபலன் இலட் சுமிலாபம் 

சர் திரபலன்முசல் இரண்டுபாதச் தக்குள்றெனிச்தவர்களுச்சு ஏழா 
ஞ்சர்திரன் உத்தமம் மூன்றாம்பாதம் சாலாம்பாதம்உடையவாகளுச் 

கு ஆருஞ்சர்இரன் உத்தமம் வாரத்.இல் சோமவாரமானால்்9த் தயோ 
சம் ஆனர்சாதியோகத்தில் கசாயோகம் இதன்பலன் மத் இமம்கெள 

ரியஞ்சாம்கசாலத்தில் இரண்டரைசாழிக்குள் ௮மிர்சவேளையிலும் 

சந் இிரன் இனகாலவோரையிலும் ௮ல்லதபனிெண்டரை சாழிசை 
ச்குமேல் பதினைஈ் தமாழிச்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுச்ென் இன 

சாலுவோரையிலும் மனை முகூர்த்சஞ்செய்ய உத்தமம், 

ஷே உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் புதவாரமானால் சித்தயோகம் 

ஆன்ர்தாஇயோசச்தில் லம்பயோகம் பலன் போஜனலாபம் செளரி 
பஞ்சராங்ககாலத்தில் ஏழரைரசாழிகைச்குமேல் பத் துமாழிகைக்குள் 

சுபவேளையிலும் குருதி சாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டை. உத்திரட்டாதி ரட்சத் இரம் குருவாரமானால்சச்சயோகம் 

ஆனர்தாதியோகத்தில் சர்திர2யாகம்பலன் சுபமுண்டாம் செளரி 

பஞ்சாங்கசாலத்தில் சால இரண்டரை காழிசைக்குள் உத்சியோ 

சகேளையிலும் குருதினகாலவேர்ரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ழே. உத்திரட்டா இரட்சத் திரம் சுகரெவாசமானால் சத்தயோ 
கம் ஆனர் சாதியோகதஇில் தவஜயோகம்பலன் வஸ். தலாபம்செளரி 
பஞ்சாசுகதாலத் தில் பஇனேழரை சாழிகைக்குமேல் பதினெட்டே 
முக்கால் சாழிசைக்குள் லாபவேளையிலும் சுக்ரென் தனகால வோ 
ரையிலும் மனை முகூர்ச்சஞ்செய்ய உத்தமம், 

சுவாதிரட்சத்திரம் 

ஜெனன இனம்-ரூ-ரே-ரோ-ச-சுவா இிஈக்ச்தரமாச உடைய வ 
ருச்ரு அச்சகத் இரம் உத்தமம், அதன்விபரம்தாராபலன் எட்டுக்கு 
us hrs அதிபதிசக்சென் வாகனம்சருடன் சாமதேயபலன் ரே
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கீம் அதிபதிபலன் ௪சர்தோஷம் வாசனபலன் சுசவிரு த்.இி சச்திரபல 
ன் பணிரெண்டுக்குமத்திமம் வாரத்தில் ஆஇுவாசமானூல் அமிர்த 

' யோகம் ஆனர்தாதியோகத்தில் மானசயோசம் இராஜ௪ன்மானம் 

கெளரிபஞ்சால்ககாலத்தில் இரண்டரைசாழிசைச்குமேல் ஐர். தா 

ழிகைச்குள்ளாச லாபவேளையிலும்சுக்ரன் இனசால வோரையிலும் 
செய்ய உத்தமம் 

டி அஸ்சஈட்சத்திரம் சோமவாரமானால் சித்தயோகம் yore 
தாதியோசச்தில் வச்சிரயோசம் பலன்மத்திமம், செளரிபஞ்சாங்க 

காலத்தில் இரண்டரைகாழிகைக்குள் அமிர்தவேளையிலும் சந்திரன் 
இனசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டை அ௮ஸ்தசக்ஷச்திரம் குரூுவாரமானால் சித்தயோகம் கதம்பேச 

மகாரிஷிசொல்லிய ஆனந்தா தியோகத்தில் இராட்சசயோசம்பலன் 
மத்திமம், கெளரிபஞ்சாசகாலத்தில் இரண்டரைசாழிக்குள் உத்தி 

யோகவேளையிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம் 

் டே. அஸ்தசக்ச்திரம் சுக்கரவா ரமானால் அமிர்தயோகம் ஆனம் 

தா. நியோகத்தில் அமிர்தயோசம் பலன் வஸ்திரலாபம் கெளரிபஞ் 
சரஙககாலச்தில் பதினைமரை சாழிகைக்குமேல் பதினெட்டேமுச் 

கால் சாழிகைக்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுக்ரன் இனகாலவோ 
ரைமிலும் செய்ய உத்தமம், 

விசாகநக்ஷத்திரம் 

ரெனனதினம்-£2-து-சே-தோ-விசாகட்சத் திரமாக உடைய 

வருக்கு உத் இரட்டாதி ௩.ஃச௪த்.இரம் உச் தமம், ௮தன்விபரம் தா.ரா 

பலன் இரண்டுக்கு சம்பத்.து ௮இபதிபுசன் வாகனம் கு.நிசை சாம 

சேயபலன் சம்பத்கரம் ௮இிபஇிபலன் சார்இு வாசனபலன் அர்த்த 
லாபம் சக்திரபலன் மூன் றுபாதத்துச்குள் ஜெனித்தவருக்கு ஆறாஞ் 

ச் இரன் உத்தமம் பலன் சத்துருசாசம் சாலாம்பாதத்இில் செனித்த 

வருக்கு ஐந்தாஞ்சர்திரன் நிஷ்பலன் 'வாரத்தில் ஆஇிவாரமானால் ௮ 

மிர்தயோசம் ஆனந்தா தியாகத்தில் ஸ்தரயோசம்பலன் தீர்க்சரித் 

தி. செளரிபஞ்சாக்சாலத்தில் இரண்டரைசாழிகைச்குமேல் ஜாத 

சாழிகைச்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுக்ரன் இனசாலவோலஷா 
யிலும் செய்ய உத்தமம், 

பே. உத்இரட்டாதி சட்சத்துரம் சோமவார மானால் எத்சயோ 
சம் ஆனர்சாஇியோகத்தில்கசாயோகம், கெலரிபஞ்சாக்கசாலத்தில்
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ஸ்ரத்தா வளவ கரைகளை மரம கை ரதத சக மக 

இரனண்டரைசாழிசைக்குள்ளாச மிர்சலேளையிலும்.சரஇரன்., இன. 

சால்வோரையிலும் செய்ய உத்தமம் 

  

ஷீ. உத்திரட்டாதி ஈட்சத்இிரம்புதவாரமானால் சித்தயோகம் 
ஆனர்தாதியோசத்தில் லம்பயோகம் பலன் போஜுனலாபம் கெளரி 
பஞ்சாம்சசாலச்தில் ஏழரைராழிசைக்குமேல் பத்துசாழிசைக்குள் 

சுப? வளையிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமமஃ 

, மே. உத்திரட்டாதி oles Bow குருஉரரமானால் சித்தயோகம் 

ஆனச்தாதியோசத்தில் சர்திரயோகம்பலன்சுபமுண்டாம் கெளரி 
பஞ்சாக்ககாலத்தில் இரண்டரைராழிகைக்குள் உத்தியோக வேளை 

யிலும் குருகினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

அனுஷநட்சத்திரம் 
ஜெனனதினம்-2-நி-ற-ெ-௮னுஷுஷச்திரமாக உயைவருக் 

கு தஇிருவோணாக்த்இரம் உத்தமம் அதன்விபரம் தாரபலன்ஆற. 
ச்குசாசம் ௮திபஇ சர்கான் வாசனமஜம்புசம் மாமதேயபலன்சா 
ரியசாதனம் ௮திபஇிபலன்£ர் தி வாகனபலன் ௪வுக்கபம் சசி 

பலன் மூன்றுக்கு உத்தமம், பலன் இர $யலாபம், வாரத்தில்சோம 

வாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆனர்தாதியோகத்தில் சித்தயோகம் 

பலன் ௪சலடூத்தி கெளரிபஞ்சாங்கசாலதக் தில் இரண்டரைராழிகை 

ச்குள் ௮மிர்தவேளையிலும் சச்தரன் இனகாலவோரையிலும்செய்ய 

உ சதமம், 

ழே. தருவோணகசக்த்திரம் புதவாரமானால் சித்தயோகம் ஆன 

ர்தாதியோசத்தில் சர் திரயோகம்பலன் சுபமுண்டாம் கெளரிபஞ் 
சாக்சசாலத்தில் ஏழமரைசாழிகைச்குமேல் பத்துமாழமிகைக்குள்ளாக 
சுபவேளையிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

Cy இருவோணசக்ரத்இரம் குருவாரமானால் சித்தயோசம்.ஆன 

ந்தாதியோகத்தில் தவஜயோசம்பலன்வஸ்துலாபம், கெளரிபஞ்சா 
க்ககாலத்தில் உதயமுதல் இரண்டரை ராழிகைக்குள்ளாக உதி 

யோகவேளையிலும் குரு இனவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

கேட்டைநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்-ரோ-ய-யி-ய-கேட்டைசகஷத்திரமாச உடைய 

கிருக்கு அசவனிஈக்ஷத்திரம் உத்தமம் அதன்விபரம்தாராபலன் இச 

ண்டுச்ரு சம்பதிது அப புசன் வாசனம் ர. ராமசேயபலன்
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சம்பத்சசம் அஇப.தி பலன் சார்தி வாச்னபலன் அர்த்தலாபம் சரி 

திரபுலன் ஆறுக்கு உத்தமம், பலன் சத்துருச்சம் வா.ரத்தில்சோம 
வாரமானால சித்தயோகம் ௮னர்தாதியோகத்தில் இராகூசயோகம் 

பலன் மத்இமம், கெளரிபஞ்சாம்ககாலத்தில் உதயமுசல் இரண்ட 

ரைசாழிகசைச்குள்ளாச ௮மிர்தவேளையிலும் சர்திரன் இனகாலவோ 
ரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

  
வ்செர்ஷ் 

Ot Pe 

    

ஷே அசுவினி சக்ஷச்இரம் குருவா. ரமானால் அமிர்தயோகம் ௮ 
னர்தாதியோகத்தில் மானசயோகம் பலன் இராஜன் மானம்கெ 

ரிபஞ்சால்கவேளையில் இரண்டரைசாழிகைக்குள்ளாச உத்தியோக 

வேளையிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ழே. அசுவினி சக்ஷச் திரம் சுக்கிரவாரமானால் அ௮மிர்தமோசம் 

ஆனந்தாதியோகத்தில் வச்சிரயோகம் பலன்மத்திபம் கெளரிபஞ் 
சால்கவேளையில் பதினழரை சாழிகைக்குமேல் பதினெட்டேமுக் 

கால் சாழிகைக்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுபவேளையிலும் சுச்க 

சன் தினசால?வாரையிலும் செய்ய உத்தமம்; 

மூலநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்-யே-யோ-ப-யி-மூலாக்ஷத் இரமாகஉடையவருச் 

கு திருவோணசக்த்திரம் உத்தமம், ௮சன்விபரம் தாராபலன் 

சான்கிற்குக்மம். ௮.இபதிகுரு வாகனம்யானை சாமதேயபலன்க்ஷ 

மச.ரம் ௮திபதிபலன் தைரியம் வாசனபலன் இலட்சுமிலாபம்சா்,இ 

ரபலன் இ.ரணடுக்கு சுக்கலெபக்ம் உத்தமம் வாரத்தில் சோமவார 

மாளால் அமிர்தயோகம் ஆனர்தாதியோசத்தில் சித்தமோசம்பலன் 

சகல$த்தி. கெளரிபஞ்சாங்ககாலத்்தில் ப தனைச் துசாழிசைச்குமேல் 
லாபகேளையிலும் சுச்ரென் இனகால3வோரையிலும் செய்ய த்.தமம் 

Che திருவோணசக்ஷத்திரம் புதவாரமானால் சத்தயோசம் ஆன 

க்சாஇயோகத்தில் கூத்திரயோகம் பலன்சுபமுண்டாம் செளரிபஷ் 

சாங்ககாலத் தில் ஏழனைராழிகைச்குமேல் பதினொன்றேகால் சாயி 

கைக்குள்ளாக சுபவேளையிலும குரு இனசால வோரையிலும்செய்வ 

உச்சமம், 

டீ. திருவோண சக்த்.திரம் குருவாரமானால் சித்தயோசம் ஆ 
னச்தாதியோசத்தில் தவஜயோசம் பலன் ஙவஸ துலாபம்செளரிபஞ் 

சாங்ககேளையில் இரண்டை-சாழிசைச்குள்ளாச உச்தி?2யாச வே 
ளயிதும்குருஇனசாலவேகரயிலும் செய்ய உத்தமம்,



கத்... சர்னார்த்திசிற்பரிந்தாமனரி. 

பூராட்நட்சததி] ற்/2் 

.  'ஜென்னஇனம்-பு-த-ப-ட-பூராடாக்த் திரமா சஉடையவருச்கு 

ரேவ இசக்த்திரம் உத்தமம், ௮தன்விபரம் தாராபலன் எட்டுக்கு 

மைத்திரம் அதிபதிசுச்சிரன் வாகனம்கருடன் காமதேயபலன்சிரே 
சம், அதிபஇபலன் சர் தோஷம் வாகனபலன் சுபவிருத்தி சர்இிரப 
லன் ஈரலுச்குரோகபயம், சுச்லெபட்சம் உத்தமம் வாரத்தில் ஆதி 

வரரமானால் ௮மிர்தயோசம், சதம்ே .௪மசாரிஷிசொல்லிய ஆனந்தா 

தஇியோசத்தில் வர்த்தமானயோகம், இதன்பலன் ௮.திகலாபம் கெள 

ரிபஞ்சாங்ககாலச்தில் மூணே முச்சால் சாழிகைக்குமேல் ஒன் ணே 
சால் சாழிசைக்குள் லாபவேளையிலும் சுச்சென் இனகாலவோடை 

யிலும்செய்ய உத்தமம், 

ஷே ரேவதிககூச்இரம் சோமவாரமானால் சிச்தயோகம் ஆனர் 

சாதியோகத்தில் மாதங்கயோகம்பலன் மத்திமம், கெளரிபஞ்சாங்க 

சரலச். தில் இரண்டரை நாழிகைச்குள்ளாக ௮மிர்தவேளையிலும் சச் 

திரன் தினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம். 

டை ரேவ ;இரக்ஷத்திரம் குருவா. ரமானால் த்தயோசம் ஆனந்தா 

தியோசத்தில் மத்திுரயோகம் பலன் இராச்சியலாபம, கெளரிபஞ் 

'சாக்சசாலத்தில் இரண்டரைராழிசைக்குள்ளாக உத் தியோகவேளை 
யிலும் குரூதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம்; 

மே. ரேவதிசக்ஷத்இரம் சுச்சரவாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆச 

ர்தாதியோசத்தில் ஸ்ரீவர்ச்சயோசம் பலன் லட்சுமிலாபம், கெளரி 

பஞ்சாங்கசாலத்தில் படனேமரை சாழிசைக்குமேல் பதினெட்டே 

முக்கால் ராழிசைக்குள்ளாக சுபசுகவேளையிலும் சுச்சென் இனகால 
கோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

உத்திராடநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்-பே-போ-ஜ-ஜி-உச்திராடஈகூச்திரமாக உடை 

யவருக்கு சதயாக்ஷத் திரம் உத்தமம், இதன்விபரம் தா.ராபலன்கரன் 

இத்தக்ஷமம், ௮,திபஇபலன் தைரியம், வாகனபலன் இலட்சுமில, 

பம், சச்திரபலன் உத் திராடாக்ூத்திரம் ழூதற்பாகமாக வுடையவரு 

க்கு மூன்றாஞ்சச் திரன்பலன் இரவியலாபம்உத்தமம், இரண்டாம் 
பாதமுதல் சாலாம்பாதவரையிலும் உடையவருக்கு இரண்டாஞ்சச் 
இரன்பலன் சனஹானி,. சுக்லெபக்ம் உத்தமம், வாரத்தில் சோம 
வாரமானால் சித்சயோசம்' ஆனர்சாஇ யோசத்்இல் அமிர்தயோ சம்
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பலன் ஸ்.திரலாபம் செளரிபஞ்சாக்கவேளையில் பனிரெண்டரைசா 

ழிகைக்குமேல் பதினைர்துசரழிகைக்குள்ளாச லாபவேளையிலும் ௪௪ 

இரன் இனகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ஷே. சதயசக்ஷத் திரம் புசவாரமானால் சித்தயோகம் ௮னர்தாத 
யோசத்தில் மானசயோசம் பலன் இராஜசன்மானம், செளரிபஞ் 

சாம்சவேளையில் மூணேமுச்கால் சாழிசைச்குமேல் ஒண்ணே கால் 

நாழிகைச்குளளாச அமிர்தகேளையிலும் சர்திரன் இனசாலவோரை 

யிலும் செய்ய உத்தமம், 

டே. சதயாக்ஷத்திரம் சுக்ெவாரமானால் சித்தயோகம் ஆனா 
தா.தியோசகத்தில் செளஎமியயோகம் இதன்பலன் அர்த்தலாபம் கெள 
ரிபஞ்சாங்கம், பதினேழரைராழிகைக்குமேல் பதினெட்டே முச 

சால் சாழிகைச்குள்ளாக லாபவேளையிலும் சுக்ரன் தினசாலவோ 

ரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

திருவோணதநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்.ஜு-ஜெ ஜோ-கா-திருவோண ரக்த்திரமாக 

உடையவருக்கு ரேவ திரக்ஷத்இரம் உத்தமம் ௮தன்விப.ரம் தாராப 
லன் ஆறுச்குசாதனம் அஇபஇிசர்திரன், வாசனம் ஜம்புகம் காம 

தேயபலன் காரியசரதனம். ௮இபஇிபலன் £€ர்தஇ, வாசனபலன் 
சவுச்செயம் ச இிரபலன் மூன்றுக்கு இரவியலாபம் உத்தமம், வாரத் 

இல் ஆதிவாரமானால் அமிர்தயோகம் ஆனர்தாதியோகத்தில் வர்த்த 

மானயோகம் ௮இசலாபம் கெளரிபஞ்சாங்க சாலத்தில் இரண்ட 

ரைமாழிகைக்குமேல் ஐர்துசாழிகைக்குள் உத்தியோசகேளையிலும் 

சுக்கரன் புதன் இன சாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம் 

டீ ரேவதாக்ச்்இரம் சோமவாரமானால் சித்தயோகம், சதம் 

பேசமகாரிஷிசொல்லிய ஆனர்தாதியோகத்தில் மாதங்கயோகசம், 

பலன்மத்திமம். கெளரிபஞ்சால்கசாலச தில் இரண்டரை-ராழிகைச 

குள்ளாகதமிர்தவேளையிலும் சர்இ.ரன் இனசாலவோரையிலும் செ 

ய்ய உத்தமம், 

ஷீ ரேவதிசக்த் திரம் குருவா ரமானால்9த்தயோசம் ஆனந்தா 

இியோசத்தில் அமிர்தயோகம், பலன் இராச்ியலாபம் செளரிபஞ் 

சாம்கசாலத்தில் இண்டரைசாழிகைச்குள்ளாச உத்தியோசவேளை 

யிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ழூ சேவதிசக்ஷத்இரம் சுக்ரவாரமானால் ௮மிர்்சயோசம்ஆன 

தரா.இிடோகச்தில் ஸ்ரீகர்ச்சயோசம், பகன் இஎட்சமிலாபம், செள
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ரிபஞ்சாக்சசாலத் இல் ப தே, ழுரைஃரா ழிசைச்குமேல்பதினெ ட்டே 
முச்சால்சாழிகைக்குள்ளாச லாபசுசவேளையிலும் சுக்கிரன் இன 

சாலவோரையிலும்செய்ய உத்தமம் 

அவிட்டநட்சத்திரம் 
ஜெனனதினம்-ச-இ-௯-சே-௮விட்டசக்த்தஇிரமாச உடையவ 

ருக்கு அசுவிரிசக்த்இிரம் உத்தமம் இதன்விப.ரம் தா.ராபலன்ஆ.௮ 

ச்குசாதனம் ௮இப இிசச்திரன் வாகனம் ஜம்புகம்சாமதேயபலன்சா 

ரியசாசனம் ௮தஇிபஇபலன் ரத தி சவுக்கியம் சர்இரபலன் முதம் 
பாதம் இரண்டாம்பாதம் உடையவருக்கு நாலாஞ்சர்திரன்பலன்ம 

Hud நூன்றாம்பாதம்சான்சாம்பாதம் ஜணனிச்தவர்களுக்கு மூன்றா 

முசச் ச ரன்பலன் உத்தமம். இரவியலாபம் வாரத்தில் சோமவா.ச 

மானால் சித்தயோகம் கதம்பேசமகாரிஷிசொல்லிய ஆனந்தா தியோ 

சத்தில் இராட்சசயோசம் பலன்மத் தபம் செளரிபஞ்சாங்க காலத் 

தில் இரண்டரைராழிகைக்குள்ளரச உத்தியோகவேளையிலும், சர் 

கிரன் தினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

ழே. அசுவினிரக்த்திரம் குருவாரமானால் அமிர்தயோகம் கதம் 

பேசமகாரிஷிசொல்லிய ௮னந்தாதியோகத்தில் மானசயோகம் பல 
ன் இராஜசன்மானம் கெளரிபஞ்சாங்ககாலத்தில் இரண்டரைசாழி 

சைக்குள்ளாக உச தியோகவேளை யிலும்குருதினசாலவோரையிலும் 
செய்ய உத்தம.், 

ஷே அ௮சுவினிஈட்சத்திரம் சுக்கரவாரமானால் அமிர்தயோகம், 

ஆனர்தா தியோகத்தில் வச்சிரயோசம், பலன்மத்திபம் செளரிபஞ்: 

சால்சசாலத கில் பதினே ழரைராழிசைக்குமேல் பதினெட்டேமுக் 

கால் சாழிசைச்குள்ளாக லாபசுசவேளையிலும், சகரன் இனகால 
வோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

சதயநட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்-கோ-ஸ-ஷவி-ஸ- சதயாக்ஷத்இரமாச உடைய 

வருச்கு ரோகணிஈக்த்திசம் உத்தமம், அசன்விபரம் தாரைஎட்டுக் 

குமைத்திரம்௮இப.இசுக்கிரன், வாகனம்கருடன், சாம யபலன்்9 

சேகம் ௮இபெ.நபலன் சந்தோஷம் வாசனபலன் சுசவிருத்,இ et Gs 
பலன் நான்சாஞ்சர்இரன் மத்திழம், வாசத்தில் சேரமலாரமானால் 

அமிர்தயோகம், ஆனச்சாதியோகச்ல் உர்த்சமானயோகசம், பலன்
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அ.இசலாபம் செளரிபஞ்சாங்கசாலத்தில் இரண்டவைசாழிசைக்குள் 
அமிர்தவேளையிலும்சர் சரன் இனசாலவோ.சையிலும்செய்யஉத்தமம் 

ழே. ரோசணிரஈக்ூச்திமம் புதவாரமானால் சத்தயோசம் ஆன் 
தர தியோகத்தில் சுபயோசம், பலன் சுபப்பிரதம் கெளரிபஞ்சாக்ச 
Cater ஏழசைசாழிகைக்குமேல் இரண்டரைகாழிசைச்குள்ளாசசுபு 
யோசத்திலும் குருதிசசாலவோரையிலும் செய்ய உச்தமம், 

பூரட்டாதிநட்சத்திரம், 

ஜெனன இனம்-லே-லஸோ-த1-இ-பூரட்டாஇிசட்சத் திரமாக ௨ 
டையவருச்கு ௮சுவனிஈட்சத்திரம் உத்தமம், அதன்விபரம் தரரை 
சாலுச்குக்ூமம், ௮இப இருருவாஈனம்யானை சாமதேயபலன்க்ம 
கரம் ௮திபதிபலன்தைரியம் வாசனபலன் இலட்சுமிலாபம் சர்திர 
பலன் மூன்றாம்பாதம்வரையில் உடையவருக்கு மூன்றாஞ்சச் தின் 
இதற்குப்பலன் இரவியலாபம் உத்தமம் சாலாம்பாதம் உடையவரு॥4 
கு இசண்டாஞ்சச்்சிரன்பலன் சுச்கிலபட்சம் உத்தமம் வாரத்தில் 
சோமவாரமானால் சித்தயோகம். ஆனச்சாதியோகத்தில் இராட்ச௪ 
யோசம், பலன் மத்திமம். கெளரிபஞ்சாங்ககாலத் தில் இரண்டா 
சாழிசைச்குள்ளாக அமிர் சவேளையிலும் ௪ர்இரன் தினசாலவோரை 
பிலும் செய்ய உத்தமம் 

டை. அசவினிசக்த்திரம் குருவாரமானால் ௮மிர்தயோசம்ஆன 
ச்சாதியோசத்தில் மானசயோகம், பலன் இராஜச௪ன்மானம்கெளரி 

பஞ்சாங்சசாலத்தில் இண்டரைராழிகைக்குள் உத்தயோகவேளை 
பிலும் குருதினசாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டே. அசவிணிஈக்த்திரம் சுசக்ரெவா£மானால் அமிர்தயோசம், 

ஆனந்தாதியோகத்தில் வச்சரயோகம்பலன் மச்.திமம் செளரிபஞ் 
சாக்சசாலத்தில் பபினேழரைகாழிகைச்குமேல் பதினெட்டே முச் 

சால் சாழிசைச்குகுள்ளாக சுபலாபகேளையிலும் சுச்சென்தினசால 
வேோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

உத்திட்டாதிநட்சத்திர ம் 

ஜெனனதினம் g9-99-G5- 8-2-6 Ary Baars Mews உடை 
பவருக்கு அஸ்தாக்ஷத்திரம் உத்சமம், சன்விபரம் சாராபலன்



ree ச்ர்யார்த்த சிற்பரிந்தாமணி, 

சின்திளை தனம் அநிபதிசர் திரன், வாசனம்ஜம்புகம், சாமதேயபலன் 

சாரியளா தனம், அ௫ிபைஇிபலன்€ர்தஇி, வாசனபலம்சவுக்கயெம் ௪ச்.இ 

சமன் ஏழுக்கு சவுக் யெம் சதம்பேசமசாரிஷிசொல்லிய ஆனர்தா 

இயோசத்தில் மானசயோகம் பலன் இசாஜசன்மானம் செசரிபஞ் 

சாம்சராலத்தில் இண்டரைராழிசைக்குமேல் ஐர்.த சாழிசைச்குள் 

ளாச உத்தியோசலாபவேளையிலும் சுச்ரென் தினசாலவோரையி 

லும் செய்ய உத்தமம். 

மேற்படிஅஸ்தாஷத் திரம் சோமவாரமானால் சித்தயோகம் ஆனர் 

சாதியோசத்தில் வச்சேயோகம் பலன்மத்.திமம். கெளரிபஞ்சாங்க 

சர்லத்தில் இரண்டரைமாழிசைச்குளளாக ௮மிர்தவேளையிலும் ௪6 
இரன் இினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

மேற்படி ௮ஸ்தாக்ஷத் திரம்குருவா ரமானால்சத்தயோசம் ஆனர்தா தி 

டேயர்கத்தில் இராட்சசயோகம் பலன் மத்திமம் கெளரிபஞ்சாங்க 
சாலத்தில் இரண்டரைசாழிசைகச்குள்ளாக உத தியோகவேளையிலும் 

குரு தின்சாலடோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

மேற்படி. ௮ஸ்சககூத்திரம் சுக்ெவாரமானால்௮மிர்தயோசம்ஆன 

ச் சாதியோகத்தில் ஆமிர்தயோசகம் பலன் ஸ்.இிரலாபம், செளரிபஞ் 
சாங்கசால தில் பபனேழரை ராழிகைக்குமேல் இருபதுசாழிகை 

க்குள் லாபவேளை.பிலும் சுச்சென்தினசால வோரையிலும் செய்ய 

உச்தமம் 

பேவதிதட்சத்திரம் 

ஜெனன தினம்-தே-தோ-௪-9-ோரவ தாகத் இரமாச உடையவ 
ரூச்கு அசவினிஈக்ஷத்திரம் உத்தமம், இசன்விபரம் தாராபலன் இ 
சண்டுக்கு சம்பத்து, ௮இிபஇபலன், வாகனம்கு இர சாமதேயபல 
ன்-சம்பத்சரம், அதிபதிபலன் சாச்தி-வாசனபலன் அர்த்தலாபம் 
சர்.திரபலன் இரண்டுக்கு சுச்ெபட்சம் உத்தமம் வாரத்தில் ஆ 
வாரமானால் சித்தயோகம். ஆனம் சாஇியோசத்தில் அனர்சயோசம் 
பலன் இிரவியலாபம், செஎரிபஞ்சாக்கசாலத்தில் இரண்டரை 'ரா 
ழிசைச்ருமேல் ஐர்துசாழிசைக்குள் உத்யோக லாபவேளையிலும் 
சுக்ரன் இனகாலவோலீரயிலும் செய்ய உத்தமம், 4
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ஷே ேவதிரக்ஷத்திரம் குருவா ரமானால் அமிர்தயோசம் ஆனர் 

தாதியோசத்தில் மானசயோசம் பலன் இராஜசன்மானம். கெளரி 
பஞ்சாகச்காலத் இல் இரண்டரைகாழிசைக்குள் உத்தியோக வேளை 

யிலும் குரு தஇினகாலவோரையிலும் செய்ய உத்தமம், 

டீ. ரேவதிரக்ஷத்திரம் சுக்கரவர்ரமானால் அமிர்தயோகம், 

ஆனந்தாதியோகத்தில் வச்சரயோகம் பலன் மத்திமம். கெளரிபஞ் 

சாங்ககாலத்தில் பதினேழரை காழிசைக்குமேல் இருபதுசாழிகைச் 
குள்ளாக லாபவேளை.பிலும், சுக்ரன் இனகாலவோசையிலும் வீடு- 

மனை - சுப முகூர்த்தம் இதுகள் னைத்தையும் செய்யலாம் உத்த 

மம்; 

பொருத்தங்களின் விபபம், 

அவரவர்களுக்கு வேண்டிய சாமாக்த்திம், ஜெனனாக்ூத்தி 

ர்ம் இதுகளைச்சொண்டு பொருத்தம்ஸைவச்சபோதிலும் லக்னம் 

சொல்ல விவரிக்கும் லக்னெம்தெரியவேண்டில் அர்தந்தகாலத்தில் 

தெரிர்துக்கொண்டு வைத்துச்சொள்ளவும். மேலும் இதில் சொல் 
லாத சுபசக்த் தரங்கள் ஜெனனகாளுக்கு பொருக்கதியிருர்தாலும் 

பார்த்துக்கொள்ளலாம், எல்லாமெழுத அடங்காது, இதுசஎன்றி 

யும் மனைமுகூர்த்தங்களுக்குமாத்தஇரமல்ல, மற்ற சுபமுகூர்த்தங்க 
ளுச்கும்செய்ய உத்தமம் சுபம், 

சப்தூரகங்களின் சூரியசாரம். 

பரணி பிற்பாடு - இரண்டபோசமும், கார்த்திகை - ராலுபாத 

மும், சோசணி-முதற்பாதமும், இந்த ஏழுபாதத்திலும் சூரியனிரு 
கச, வீடுகட்டினால் ௮சனிபயமுண்டாம். 

ஆங்காரகசாரம், 

கார்த்திகை, பூசம், மசம், பூரம், ௮ஸ்சம், மூலம், ரேவதி 

Bits ஈக்ூத்திரம் ஏழிலும், அல்காரகன் இருக்க வீடுகட்டினால், அக் 

இனிபயம், புத்திரஆனி இதுகளுண்டாம். இதேபிரகாரம் மீனம், 

கடகம், மகரம், சம்பூரணஜலரா௫), கும்பம், ரிஷபம், அர்த தஜலம், 
விருச்சிகம், துலாம், பாதிஜலார்சி, கன்னி, மிதுனம், சனக, நிர்ச் 
௪ல.ராசி, இதில் சம்பூர்ணஜலராடக்கு உத்தமமான ரக்ஷத்திரத்தில் 
சந்திரன், குரு, சுச்சென்பார்வையில் வீகெட்ட எ்த்சனஞ்செய் 

சால் ௮ங்காரகதோஷம் சேவைபில்லை சுபர்தரும், 

10
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புதசாரம், 
௮சுவினி, மிருகசாம், அஸ்தம், சீந்திரை, ரோகணி, உத்திரம் 

இர்த,ஆறாக்ச்திரத்திலும் புதனிருர்தாலும், அல்லது லகனெத்தி 
லாவது உச்சத்திலாவது புதனிருர்தாலும் வீரட்ட ஆரம்பஞ்செய் 

தால் பு்திரசம்பத்துடனே சுகமே யிருப்பார்சள், 

குருசரீரம், 

இருவோணம், உத்திராடம், உத்திரட்டா இ, பூராடம், மிருச 
ரிடம், ஆபிலியம், ரோகணி, பூசம் இர்த ஒன்பது ஈக்ஷத்திரக்ச 
ளிலும், குரு இருர்தாலும், லச்னெத்திலாவது உச்சத்திலாவது 

இருக்சு, வீடுகட்ட ஆரம்பஞ்செய்தால் சகலசம்பத் துமுண்டாயிருப் 
பார்கள் 

சுக்கிரசாரம், 

கேட்டை, புனர்பூசம், சித்திரை, அசுவினி, பூராடம், Habe. 
டம், அனுஷம், விசாகம்) திருவாதிரை, சதையம் இர்த பத்து ஈக 

த்நிரங்களிலும் சுக்கிரன் இருச்ச வீடுகட்ட ஆரம்பஞ்செய்தரல் எஜ 

மானலுக்கு சுபப்பிரதம் உண்டாம்; 

சனிசாரம், 

சதையம், பூரட்டாதி, சுவாதி, உத திசட்டாதி, பரணி, அவி 

ட்டம், ௮னுவம், சேட்டை இச்த எட்ரொக்த் இரல்களிலும் சனி 

யிருக்க 'வீடுசட்ட ஆரம்பஞ்செய்தால், பட்செள்-இரர்கூதர்-பசாசு 
இதசள்வர்துசேரும். , 

இராகுசாரம், 

இராகு இருர்த லக்னெத்துக்கு மூன்றாச்சக்ஷத்திரமும், பதி 
லாம் ரக்ூத்திரமும் மிருத்துவ்சாரபலஞானபடிபினாலே அர்தசாரதி 
தில் வீடுகட்ட ஆரம்பஞ்செய்யலாசா.து, 

aos Sepals
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ays Twi 8 
விரையம் 7 
மோனி கஜயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரபட்ச சப்தமி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் துலாலச்னம் 
அமிசம் நிர்பீதியம்௪ம் 
வமீசம் ் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் எகரேத்திரீம் 
சூத்திரம் விருத்தகுச்இரம் 
லயது 51 
மோகம் சித்தயோகம் 

ப்ஜ்சகம் சோரபஞ்சசம் 

தா. சாபலமென வறிஃ, 

68 14-இ-ஃமோநநத்தம், 
கநப்பம் 6 
Barmah 4 
விரையம் 6 
யோனி புகையோனி 
வாரம் 'சஹிவர்ரம் 
திதி அமர பட்ச ஏகாதி 
நட்சத்திரம் ஆ உசோசணி 
Ob ben” விருஷபலச்ெம் 
aut sib புத j தியம்சம் 
வ்மீசம் ௮.ரசீவிம்சம்   

நேந்திரம் - உபயசேத்திரம் 
சுத்திரம் Gurr es Haw 
வய 18 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தீர ராபலமெனவறிக, 

கழ் 15-இ--போரநநத்தம், 
கீரநப்பம் " 
ஆ தாயம் 12 
விரையம் 5 
யோனி வ்ருஷ்ப்யோணி 
வாரம் சோமவாரம் 

அமாவாசை 

நட்சத்திரம் உக்ரம் 
இலக்கினம் தீ.அர்லச்செனம் 
அம்சம் இலுபரம்சம் 
வம்சம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்சேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 5 
யோகம் சிச்தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

  

ர் தம் 16-இ--போநத்தம், 

கருப்பம் 8 
த தாமம் 8 
விரையம் 4 
யோனி சாகமோனி 
வாரம் புதவாரம் 

தீதி wire சதூர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூசாடம் 

இலக்கினம் சடசலச்னெம், 
அமிசம் ... தஸ்சராம்சம் 
வமீசம் சூத் இரவம்௪ம் 
நேத்திரம் சே தீ.திரம் 
சூத்திரம் ௮சசருத்திரம் 
வய 82 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

Nh தா. ராபலமென வதிக) 
TT
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கும் 17-இ--பொருத்தம். | யோனி தீவஜயோனி 
உட்ச வாரம் மங்மளவாரசம் 

கப்பல் 1 தீதி அடிரபட்ச பிரதமை 

aan ந நட்சத்திரம்? அறுஷம் 
விரையம் பப்போஹி (இலக்கினம். மேஷலக்கெம் 
யோனி சிம்மயோ . | அமீசம் தான்யாம்சம் 
வாசம் . சுககரவாரம் வமிசம் வூியவம்சம் 
ள் ச eat பூர்பபட்ச அவிட்ட நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

இலக்கம் கும்பலக்கனம் கதிர் குமாசகுச்கிரம் 

மீச எப்அியம்சட் யோகம் சித்தயோகம் 
வம்சம் உ ரீமஙுமகசம் 5 9 . ச 
நெத்திரம் உபயரேச்இரம் பல்ச்சம் இராஜபஞ்சகம் 

சூத்திரம் பாலசுத்திரம் தாராபலமென வறிக, 

வயது ௦9 எசா 
யோர்கம் ௮மிர்தயோசம் தமி 20-இ_-போரத்தம். 
பஞ்சகம் சோகபஞ்சகம் ட் 4 

த்ரீ.ராபலமென வறிக, இதயம் 4, 

த வ்ரையம் 10 

தமி 18-இ--போநத் தம். யோனி சுவானயோனி 
0 8 வாரம் குருவாரம் 
யக 3 திதி அமரபட்௪ பஞ்சமி 

Be rast 9 நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 

™ டுலக்கினம் விருச்சிகலக்ெம் 
யோனி கரயோனி ote t நிசனாம்சம் 
வாரம் ஆதிவாரம் வமிசம் குத்திரவம்சம் 

ச் ந்திரம் ணாரா! நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

இலக்கினம் சன்யாலச்சனெம் சூத்திரம் மரணகுத்திரம் 
9 +t ) 

அலிசம் பிரஜாம்சம் யோக் சித்தயோகம் 
வமிசம் , ௮ரசவம்சம் நிஷ்பஞ்சகம் 
? நத்திரம் asCeg Bow பஞ்சகம் 

ஃ்த்திமம் விருத்தசூத் தி 9 8 தாராபலமெனவறிக, 
பது _ 
TED சித்தயோசும் _ ௨௨௦ 
தம் மிருத்புபஞ்சசம் தழி 21-இ--போநத்தம், 

ஈராராபலமென வ plat 

தழ் 19-இ--போநத்தம், 

  

கதப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் ந   கப்பம் é 

தாயம் 1 
விரையம்: 9 
Gust af (ஜயோனி 
வாரம் “னிவா.ர.ம் 

திதி ௮்ம்ர்ந்ட்ச சலமி 
நட்சத்திரம் hour Ser



  

  

    

  

  
  

றிதனலச்னம் | இய ee த் 
மிச சச்சியம்சம். | யோகம் esetunes 

சமிசம், பிரமவம்சம் | பஜ்சசும் சோரபஞ்சசம் 
தேத்தீரம் உபய்சேச்திரம் ௨ 
சூத்திரம் அரசசுத்சரம் தா. ராபலமெனவறி௫, 

வயத. 67 
வோகம் சிச்சயோகம் | கும 24-இ--பொநந்தம், 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் சநப்பம் 8 

தாசீரபலமெனவறிக, ஐகாயம் 12 
௨.௨... விரையம் 6 

தமி 22-இ--பொநநத்தம், யோனி சாகயோனி 
கருப்பம் 6 வாரம் சிக ரவாரம் 

டி ஓஒ 6 பூர்வ்பட்ச சஷ்டி. 

விரையம் g | Reepeak சார்த்திசை 
யோனி புகையோனி | அழிசம் “ é, லக்னம் 
லாரம் சோமவாரம் | வமிசம் Braden 
தித் ர ௮மரபட்ச திரயோதசி நேத்திரம் Cons an 

நட்சத்திரம் த்திரை | சூத்திரம் சத்திரம் 
இலக்கினம் மகரலச்சனம் | வய து குமாரகுததிரம் 
அமீசம் நிர்பி.தியம்சம் யோகம் 96a 5 

வமீசம் அரசவம்சம் பஜ்சகம் Ba, யாகம் 

நேத்திரம் ஏகசேத்தரம் வடர? 
சூத்திரம் பாலசூத்இரம் தா.ராபலமெனவறி௫, 
eum த் சன ரா 

யோகம் சித்தயோகம் | , ய 59-இ:- பொருத்தம், 

தீர் ராபலமென வறிச௪, ததால் 8 
—_——_—- விரையம் ட் 

தழீ 28-இ--பொரதீதம், போனி சம்மயோனி 
கநப்பம் 7 | திதி பூரவட்சகாமி 

Bp Brand 4 | நமீசிதிதிரம் பூரம் 
'விரையம் 1 | இலக்கினம் pened Ber 
(யோனி விருஷபயோனி சீமிசம் sesso wou 
வாரம் ப புதவரரம் | லமீசம் ரம்வம்சம் 

ற் ச் பூர்வபட்சாது சியை ( நேதீதீசக் ,அசசெத்திரம் 
ரம் தி சம் ம் | சூத்திரம் open gh ini 

 இியழ்சும் | மோகம் 
oars ய்ஞ்சகம் இ 

உபயசேத் தரம் ௩தாசாபலமெனவ 

விருத்தரு ந்திரம் |. 
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கமி 26- இடபொருக்சம். 

கநப்டம் 2 
ஆதாயம் 4 
விரையும் 4 
மோனி சர்யோனி 
வரல் மங்களவாரம் 
த்தி பூர்வபட்ச ௪.தர்.த்தசி 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் விருஷபலக்கினம் 
அமிசம் , சரப.தியம்சம் 
வமிசம் அர்சவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
தத்திரம் அசசசூத்திரம் 
வயது 2 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தார சாபலமெனவறிசஃ 

தழீ 27-இ--போநநத்தம், 
ப்பம் 3 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
மோனி த்வஜ்யோனி 
வாரம் ராம் 

திதி அம.ரபட்ச இரிதியை 
நட்சத்திரம் சேவதி 
இலக்கினம் spas Berio 
aris to பிரஜாம்சம் 
ததா வூயவம்சம் 

உபயசேத்திரம் 
சத்தம unger’ 

Ga ம் apCnied 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சமயத்தில 

  

2 68 2. gi-Gurgnie | 

பிடி ம ra” ங் 

  

க
ர
ண
்

 

naar ண்டி 

மோனி ர சுவானயோனி 
வாரக் சனிவாரம் 
தீதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சு த்திரம் பூசம் 

லக்கினம் சடசலச்ளெம் 
abet தான்யாம்சம் 
வம்சம் Gs Arena ew 
நேத்தி ரம் உபயசேத்திசம் 
சூத்திரம் Sesser Anis 
வயது 
யோகம் எச்சமோசம் 
பஜ்சகம் சோசபஞ்சசம் 

தீரீ.ராபலமெனவறி௪, 

தழீ 89-இ--போநத்தம், 

கநப்பம் 5 
ஐதாயம் 4 
விமையம் 1 
மோனி சஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்௪ ஏகாதி 
நட்சத்திரம் விசாசம் 

மீசம் நிதஞம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
சத்திரம். குமாசசூத்திரம் 
வயது 98 
யேரகம் - மூண்யோசம் 
பஜ்சசம் ராஜபஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவுறிச, 

மீ 80-இ-போநத்தம், 

கருப்பம் 6 
தீரீயம் 10 

i, 
னிந்ல் ஜதிலராம் 
ve morenene, 
நட்ச்த்திரம் ) சதக்
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லக்கினம் சன்யாலச்னெம் வயது ட்ட “ed 

sited eéBuieh Curat அமிர்தயோகம் 
அ.ரசவமசம் பூ ர BLIGE ் 

நேத்திரம் உபயசேத்ரம் சகம் கஷ்பஞ்சசம் 
சூத்திரம் மரணசுூத்ரம் தாசாபலமெனவறிச, 

வயது 10 ் 
யோகம் Ag sCwrsw தழ 59-இ--போருத்தம். 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் தநப்பம் 1 

தீரீராபலமெனவறிக, ஆதாயம் 12 
——_—_-— விரையம் 7 

கம் 31-ட---போநத்தம், யோனி சிம்மயோனி 
கர்ப்பம் ள் வாரம் மங்களவாரம் 

ஆதாயம் 8 0. 8 ந த வபட்ச gar ge 

விரையம் 9 தட்ச ந்தர் உத்திராடம் 
யோனி விருஷபயோணி oe உம மிதுனலக்னெ 2 
வாரம் சுக்கிரவாரம் மித் தெபாம்சம் 
திதி பூர்வபட்ச சதூர்த்தி (ேத்திர rane 
நட்சத்திரம். மிருகசரிடம் தத்தம். வட்டம் 
இலக்கினம் | on வ்ருத்தசுத்ரம் 
அமீசம் நிர்பீ இயம்ச ம் ae ss 
cud + ip oAwanbed மோக ‘ சத்சயோ கம் 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சூத்திரம் HOE GSM தீ.ராபலமெனவறிச, 
வய்து . ் 811 — 

போதம் சசசயோகம் குழி 94-இ--பொநத்த்ம், 
சகம் கிஷ்பஞ்சசம் கரூப்பம் ற 

தாராபலமெனவறிச, ஐதாயம் 8 
விரையம் 6 

- தகழி 82-இ--போநத்தம்; யோனி சாரயோனி 

கநப்பம் 2 குருவாரம் யல் ee se ,அமரபட்ச பிரதமை 
‘en guia 6 ad pk ரம் பரணி 

யோனி காசயோனி oe னம் மகரலக்னம் 
வாரம் ஆவொரம் சல் சீஸகராம்சம 
திதி பூர்வபட்ட. iS Sal FO) OE Lo 

நட்சத்திரம் பகன் Cragat __உபயதேதீரம் 
இறக்கம் விருச்செலச்னெம் | er த் குமாசகுத்திரம் 

யம்ச டர. 
ர் “i Sarees ame ் சித்தயோகம் 
Gi த்தர enue gai பஜீசகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

இத்திரம் ப்ரலகு சரம் தீர்மாபலமெனவறிச;
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கம் 35-இ--போநத்தம், யோனி சஓயோனி 
ee வாரம் புதவாரம் 

சீருப்பம் 8 திதி அமரபட்ச திரயோத? 
பதாயம் 4 நட்சத்திரம் உத்ரட்டாதி 

விரையம் , 0 இலக்கினம் அலாலச்னம் 
மோனி தவஜயோனணி தமீசம் தான்யாம்சம் 
வாரம் சனிவாரம் வழிசம் பிரமலம்சம் 

த் é ட அமர பட்சபஞ்சமி நேத்திரம் ௨பயசேத்ரம் 
நட்சத்திரம் _ 8மி தத்ரம் பாலசூத்ரம் 
இலக்கினம் சிம்மலச்னம் வமது 

அமிசம் ஈரபதியம்சம் யகம் சித்தயோகம் 
வமிசம் வ௫யவம்சம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் தாராயப்லமெனவறிச௫, 

வயது 45 , 
Cured அமிர்தயோகம் தமி 88-இ--போருத்தம்? 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் கப்பம் 6 

தா ராபலமெனவறிச, ஆதாயம் 4 
விரையம் 2 

கரி்ஜ பொடம் மோல்... பசசோள் 
கீரப்பம் 4 திதி பூர்வபட்ச ௪துர்த்தியை 
அ.தாயம் 12 நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
விரையம் இலக்கினம் விருஷபலச்ெம் 
யோனி சுவானயோணி அமீசம் நிதனாம்சம் 
வாரம் சோமவாரம் வமீசம் ௮ரசவம்சம் 
திதி gurus gu நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
நட்சத்திரம் சேட்டை துதீதிர்ம் விருத்தசூத்திரம் 
இலக்கினம் மீனலச்னம் வயது 20 
அமிசம் பிரஜாம்சம் மோகம் , சித்தயோகம் 
வமீசம் சூ த்ரவம்சம் பஜ்சகம் சோசபஞ்சசம் 

நே த்திரம் உபயரேச்ரம் தா. ராபலமெனவறிச; 
சூத்திரம் அ௮சசசூத்ரம் 
வய 72 @ 

யோக் தித்தயோசம் கழி 99-இ--பொநத்தம்; 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் கநப்பம் 1 

தா. ராபலமென வறிக சூசாயம், ம் 

6 Curgat லிருஷபயோனி 
தழி 97-இ-- மோரத்தம், நரல் ஆ.இவாரம் 

கநப்பம் 6 பூர்வபட்௪ சஷ்டி. 
தாயும் 8 நட்சத்திரம் சுவாஇ 
ரையல் 3 இலக்கினம் தலுசுலச்னெழ்



  

      

சத்தியம்சம் 
வசியலம்ச்ம் 

உப்யசேத்இர்மி 
குமாரகுத்திரம் 

அவது 58 
மொகல் சித்தயோகம் | 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சஏம் 

தீர். ராபலமென வறிச, 

தழ் &%இ--போரநத்தம், 

கருப்பம் 8 
காயம் 8 

விசையம் 10 
யோனி சாசயோனி 
வாரம் மம்களவாரம் 
நீதி பூர்வபட்௪ gol 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் சடசலச்சனம் 
mie நிர்பீதியம்சம் 
ங்ஜிசல் சூத்திவம்-ம் 
நேேத்திசல் உபயசேத்திரம் 
BEF sto Lor 6mm (ss SI 7 ve 

ங்ங்து ~ ட 80 

Sule f aH சித்தயோகம் 
Igeed நிஷ்பஞ்சசம் 

தீரசாபலமெனவறித, 

தழீ 61-இ--பொநத்தம், 
ஈருப்பும் 1 
பதான் 4 
மையம் 9 

யோனி இம்மயோனி 
பராம் See rib 
if பூர்வபட்ச & Bit £0 

சந் உசோகணி 
Gnd Gabe th 

புத்திங்ம்சும். 
Sr He 
/யசேத்தி 

சம் 

  

    

  
  

அவம் உ ட்ட ச மோகம் ம்்ண்மோசம் 
யஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சுசும் - 

srrrun@were fie. ” 

் குழ 42-இஃபோரத்தம், 

கருப்பம் ‘ 3 
ஆதாயம் , 1 
ரைமம் க்கட 8 
மோனி சர்யோனி 
argh சனிவாரம் 

சிதி அமரபட்ச.இிரிதியை 
நட் சத்திரம் ag Oris 
டுலக்கினம் சன்யாலச்னம் 
அமிீசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் ITF ODED 
நேத்திரம் உபயசேத்சம் 
Hee ரம் பாலசுத் Haw 
வயது 84 
மோகழ் மாணயோசம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறி௪, 

தமீ 49-ஜி--போநத்தம், 

கப்பம் 3 
தரயும் 8 
Fon rust 4 

(யோனி sog@ureh 
வாசம் சேர்மவாரம் 

திதி அமாபட்ச சப்தமி 
நட்சத்திரம் பூசாடம் 
டலக்தினம் மேஷலச்னம் 
அமீசல் தீல்கசாம்சிம் 
வமிசம் வூயகம்சம் 

. நேத்திரம் உபயசேத்சம் 

திட விருத்தருத்திசம் 
வப் , ட 
Cure ... எழ்$யோசம் 
பழ்சக். 'நிஷ்பள்சகம் 

ச.ராபலடும்ன் வதிக,,. 
பீ பய ர



  

og se DuFedaay 
Sorat 4 

ணவ 6 
யோனி. nator Ou at 
வாரம் பு. சவாரம் 
தீதி ete wet sh 
நட்சத்திரம் அச்ச்வினி 
இலக்கினம் விருத்சிசலச்னம் 
aides is இியம்சம் 
வமிசம் ரூத்இர வம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்ாம் 
Hie oho குமாரரூச்ரம் 

cult 8 
யோகம் மரணயோகம் 
ப்த்சக்ம் நிஷ்பஞ்சசம் 

_ தீரராபலமென வநிச, 

கழ் 46-இ-போரத்தம்; 

கநப்பம் 5 
இதாமம் 12 
een gui 5 
யோனி சஜ்யோனி 
aun gio சுக்கொவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
Qed satis மிதுனலக்ின.ம் 
abe ts பிரஜாம்சம் 
ante பிசமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணருச்ரம் 
வயது .. 16 

மரண்யோசம் 

ப நிஷ்பஞ்சசம் | 
'“ சமரரயலமெனவதிக' ் 

+ Arena 

6. 4$6-இ-- போநத்தம்,ி, 

Og Cia. 
i $ | 

fy த 

    
  

  

் eee eet 

ear gin, , SRatr 
ட தீதிட, பர்வபட்ச og 58 
நட்சத்திரம். அனுஷம் 
இலக் னம் மசாலச்னழ் 
அமீசம் தான்ஙாம்சம் 

வமிசம் ௮ர்சவம்சம் 
தேத்திசம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் ௮ரசகுத்ரம் 
வயது * 42 
யோகம் ம்ர்ண்யோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்ப்ஞ்சசம் 

தீரீராபலமென வறீச, 

் குழி 47-இஃபோநத்தம், 

கநப்பம ரீ 
ஆதாயம் 4 
விசையம் 3 
யோனி விருஷயோசவி 
வாரம் Lom SOF agit LD 

தீதி பூர்வபட்சு அஷ்ம்மி 
நட்சத் ரம் பூசட்டாதி 
இலக்கினம் சிம்மலச்னம் 
அமிசம் நிசனாம்௪௰் 
வமீச்ம் a Rudy ideo 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சுதந்திரம். பரலரு தரம் 
வயது 69 
யோகம். மம்ணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்யஞ்சகம் 

சா. சாபலமெனவறிச், 

தழி 46-இஃஃபேரருத்தம். | 

8 
2 
2 

௪ வேளி 
'இருளசர்ம் 

oe ee   
  

forges
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சத்.தியம்சம் 
வமிசம் சுத்ரவம்சம் 

நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 96 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் ரோசபஞ்சமம் 

தாராபலமென் வறிச, 

குழி 49-இ--ஃபொருத்தம்; 
SHOU 1 
இ) தாயம் 8 
விரையம் 1 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் _. சனிவாரம் 
திதி அ௮மாபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
லக்கினம் அலாலச்னம் 

அமிச்ம்” 'நிர்பீஇயம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ours Dow 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
ava . 23 
யோகம் மரணயோசம் 
பஜ்சக்ம் ௮க்னிபஞ்சக்ம் 

தீர. ரர்பலமெனவறிக, 

தழி 60- இ--போநத்தம். 
கப்பம் 2 
ஐதாயம் 4 
விரையம் 10 
யோனி சரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
த்தி அமரபட்ச௪ பஞ்சமி 
தட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் விருஷபலக்னெம் 

ee பு.த்தியம்சம் 
1 சம் சசவம்சம் 

நேத்திரம், உப்யசேத்ரம் 
eee மர்ணசூத்ரம் 
ல்ங்டு 60 

(சோடச மனைபே 
ச 

ம், 

Cured அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீர. ராபலமெனவறிக, 

தம் 51-ஐி--போநத்தம்.. 

கந்ப்பம் 3 
இதாயம் 12 
விரையம் 9 

யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
தித், அம. ரபட்ச ஈவமி 
நட்சத்திரம் கர்ர்த திசை 
இலக்கினம் தீறுசுலசனம் 
அம்சம் இலுபாம்௪ம் 
வமிசம் வியலம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் அரசரூத்ரம் 
வயது 17 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிச, 

தழீ 52-இ--பேரரத்தம்ச 

கநப்பம் 4 
௫ தாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி . சுவானயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
திதி அ௮மரபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
டஓூலக்கினம் சடசலக்னநீ 
அழிசம் தீஸ்சாரம்௪ழ்' 
வமீசம் .... சாரம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேத்ரம் 
சத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 
யோகம் ர மா 

gs Fein நிஷ்பஞ்சகம் 
தீரீராபலமெனவறிக, 

* 
ச்
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தழீ 88-இடபொரத்தம், யோனி விருஷபயோனி 
கருப்பம் 8 வாரம் குருவாரம் 

ம்க் 4 த் பூர்வபட் தசமி 
ரையும் ச நட்சத்திரம் பூசம் 

யோனி சஜயோனி இலக்கினம் மேஷலக்னெம் 

வாரம் ஆதிவாரம் சமீசம் தான்யாம்சம் 7] பூர்வபட்௪ அதியை வமீ£ம் வசியலம்சம் 
Se ne . Gpédoe ௨ பயசேத்இரம் 

நட்சத்திரம் மலம் ம த்திரம் 
இலக்கினம் கும்பலச்செம் ய மரணகுத்திரம் 
abe சாபதியம்சம் “Be 86 
வமிசம் On pavipar id யோ கம் அமிர்சயோகம் 
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கப்பம் 7 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 7 
மோனி விருஷபயோனி 
வாரம் மங்சளவாரம் 

திதி ௮மரபட்௪ சப்தமி 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
இலக்கினம் மேஷலகனம் 
அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் வ௫யவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏககேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது ் 81 
யோகம் தித்சயோக-ம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீரீராபலமெனவறிகஃ 

தழ் 104-இ--போநத்தம், 

கநப்பும் 8 
ஆதாயம் 4 
ஷ்ரையம் 6 
யோனி காசயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி அமரபட்௪ ஏகாதி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கீனம் விருச்செலச்னம் 
அமீசம் புத்தியம்௪ம் 
வமீசம் சூத் ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
தத்திரம் குமாரகூத்ரம்   

Neer Nl lel a 

வயது 8 
யோகம் சித்தயோகம் 

பத்சகம். மிருத்புபஞ்சசம் 
தீர் ராபலமெனவறிச, 

தமீ 105-இ--போநத்தம், 

கநப்பம் 1 
ஆதாயம் 12 

விரையம் 6 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

அமாவாசை 

நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் மிதனலக்னம் 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏககேத்ரம் 

சூத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது 36 
யோகம் ௮மிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழ் 100-இ--போரநத்தம், 
கநப்பம் 9 
தாயம் 8 

விரையம் 4 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪ சதுரத் இ 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் மகாரலக்ளெம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்௪ம் 
வமீசம் STFA DEM 
நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 
சூத்திரம் ௮ரசரூத்திரம் 
வயது 62 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தர. ராபலமெனவறிச, 

 



  

gir eon eee eed 

ம் கம $-இ Sur phat 

கத்யம் 
விரைய 8 
யோனி த வஜயோனி 
ஸாரம் பதகரீரம் 

தீதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நீட் சத்திரம் லம் 

னம் லக்கினம் Flip weve 
அமிசம் wou Bue w 
வமிசம் உ௫யவம்கம 

ழேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
த்த்திரம் பாலசூததிரம் 
வயது 69 
யோகம் மாணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபவிமன one 

கநப்பம் 

OL Tus io 12 
விரையம் 2 
மோனி சுவானயோனி 

வாரம் சுகசிரவாரம் 
திதி பூவபட௪ சவாதசி 
நட்சத்திரம் Cra Ba 
ஒலக்கஆம் மீனலகனெம் 
அமிசம் பிரஜாமசம 
லமிசம் சூதரஉம்௪ம் 
கேத்திரம் எகரேத இ.ரம 

௫த்திரம் விரு,ச,தசூ த.இிரம 
லயது 16 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தாரராபலமென வறிச 

போநதீதம் 
கரப்டம் ச் 
Sarno , 8 
விரையம் 1 
மோனி . சஜயேர்னி 

லாஸ் hata 
பூசம் 

ஜு 

வயது 
லோகம் ச ப ம் 

ர் 4 sat 

  

இலக்கினம் garesPeard 
ob sie: தரன்யாம்சம் 
வமீசம் பிரமலம்சம 
நேத்திரம் ஏகசேத்திசம் 
சூத்திரம் குமாசசூத்திரம் 
வயது 43 
யோகம் இித்தயோகசம் 
பஜ்சகம் சோசபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக. 

தமி 110-இ--போந்த்தம், 
ட் கடிப்பம் 

இ.காயம் 4, 
விரையம் 10 
யோனி புகையோனி 
வாரல் மங்களவாரம் 
கிகி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் , விசாகம் 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னெம் 
அமீஈம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் அர்சலம்சம் 
ேேததிமம் ஏக்சேச்தரம 
HHS vin மரணசூதஇிரம 
வயது ‘TO 

யேரகம் மரணயோகம் 
Ugo bw சோசபஞ்சகம் 

சாசரபலமெனவநிக, 

தழி 111-இ--போரநத்தம் 
7 கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வீரையம் 9 
மோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

Hid Td Feel 
நட்சத்திரம் சயம் 
இலக்கினம் தறசுலீச்னேம் 
அம்சம் ௪,த்.இயழ்எம் 
ote is e Puaijew 
தேத்திரம் ose gro 

க்த்திரம் அச ஞ்த்ரம் 
ட்்ட்98 

கி
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தழீ 112-இ---பொருத்தம் 
கருப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
Gut af ் சாகயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
தீதி அமரபட்௪ திரயோத? 
நட்சத்திரம் மிருக£ரி ஷம் 

. சடகலக்கினெம் 

அமீசம் நீர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் சூத்திரவம்சம் 
நேத்திரம் உபய?த்ரம் 
சூத்தீ£ம் பாலசுச்ரம் 
வயது 24 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி118-இ--பொருச்தம், 
] SHUI 

தாயம் 4 
வீரையம் 7 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
நிதி பூர்வபட்ச து. தியை 
நட்சத்திரம் ௮ஸ்தம் 
இலக்கினம் கும்பலச்சனம் 
அமீசம் - யமசம் 

enue ib பிரம்மவம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்சரேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசுச்சம் 
வயது 51 
யோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தர ராபலமெனவறிக௦ 
தழி114-இ--- போதநத்தம். 5 

FGCU 
Mera , 12 
விரையம் 6 
“மோனி சரயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

பூர்வபட்சசஷ்டி. 
"நட்சத்திரம் உத்திராடம் 

சோடச மனைபோருத்தம்; 

டலக்கிசம் கன்யாலச்னெம் 
அம்சம் கலுபாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 87 
யோசம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிரு?புபஞ்சம் 

சாராபலமெனவறிக, 
தமி 15-இ---போருத்தம். 

கநப்பம் 8 

ஆதாயம் 8 

AI AN TL ib 5 
யோனி நீ வஜயோனி 
வாரம் சுச்கிரவாரம் 
த்தி பூர்வபட்சச சமி 
நட்ரீத்திரம் பரணி 
இலஃச்கினம் மேஷலக்னம் 
௮மிசம் சஸ்கராம்சம் 
வமிசம் உடியவம்சம் 
Grae rib உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணகசுத்திரம் 
வயது 5 
மோகம் சிச்தயோகம 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

தமீ 116-இ--போரநத்தம் 
4 கரப்பம் 

தாயம் 4 
விரையம் 4 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
நிதி பூர்வபட்ச & gt ௪9 
நட்சத்திரம் மகம் 
டூலக்கினம் விருச்சிசலச்ெம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
லமீசம் சூச்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகேத்திரம் 

தத்திரம் ௮ ரசருத்திரம் 
வயது 92 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்சகம் bag Cheat



சோட்ச் மனைபோருத்தம், 

தமி 117-இ--போதத்தம் 

கருப்பம் 6 
ஐதாயம் 12 
வரையம் 8 
மேர்னி கஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் மிதுனலக்னெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலரூத்திரம் 

வயது 60 
யோகம் சச்சயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 
தழ 118-இ---போநத்தம் 

கீநம்பம் 

ஐ தாயம் 

விரையம் 
மோனி புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரபட்௪ சப்தமி 
நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
டஇலகினம் மக ரலக்கெனம் 
அமிரம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சத்திரம் விருத்தசூ த்.திரம் 
வயது 86 
மோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா. ராபலமென௨ pa. 
(தழி 119-@)---G ரநத்தம் 

கருப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 1 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமரபட்ச ஏகாதச 

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் 

#35 

இலக்கினம் Swed Beto 
அமீசம் நிசஞம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 

, நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திசம் 
லயது 18 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்௪சம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தழ் 120-இ--போநநத்தம் 
க்நப்பம் 8 
ஆ தாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாசம் சோமவாசம் 

அபாவாளை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மீனலக்னம் 
அமீசம் சத். தியம்சம் 
வமீசம் சூத்ர்வம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 

சூத்திரம் மரணசுச்தரம் 
யது 40 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் சோகபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிச, 
தழி 121- “இ பொருத்தம், 

1 கநப்பம் 
ஆதாயம் ட ட ட 4 
விரையம் 9 
யோனி சிம்மமோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசதர்த்தி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் அலாலகச்சனம் 
அபிசம் நிர்பீ.தியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத் தரம் 
சூத்திரம் _ அரசசூத்ரம் 
வயது 67 
Cust ain மரணயோசம் 

பஞ்? சம் அக்கினிபஞ்சசம்



138 சோடசமனைபோருத்தம், 
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தழீ 122-இ--பொரத்தம். 
கரப்பம் 

ஆதாயம் 7 4 
விரையம் 8 
மோனி சாயோனி 
வாரம் சுகரெவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪ ௮ஷ்டமி 
தட்சீத்தீரம் உசோகணி 
டலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமீசம் புச். தியம்சம் 
வமிசம் அசசவம்சம் 
ரேத்திரம் © use go. 

க்த்திரம் பாலரூ தரம் 
வயது 94 
யோகம் மரணயொோசம் 
பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாரர்பலமென்வறிச, 
தமீ 125-இ--மோநத்தம். 

கப்பம் வ 
ஆதாயம் 12 

விரையம் 7 
மோனி த் ஜ்யோனி 

வாரம் ல்.திவாரம் 
திதி பூர்வபட்சதுவா சச 
நட்சத்திரம் உத்திரம் 
டலச்சகினம் சீனுசலக்னம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
ல்மீசம் வூியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசசோத்ரம் 

GSS gh வ்ருத்தகுத்இரம் 
வயது ் 21 
போகம் அமிர்சயோசம் 
பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

aif 124-இ.--போரத்தம். 
4 கருப்பம் 

ஜ் தாமம் 8 
விரையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
ஓப் ரம் We Sorel pup 
திதி ' அமரபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் பூசாடம்   

। இலக்கிணம் 5408 Dar 
அமீசம் தீஸ்சராம்சம் 

வமீசம் ரூத்சவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேச்திரம் 
சத்திரம் குமாரசுத் தீரம் 
வயது 48 
யோகம் சத்தயோசம் 
பஜ்சம் மிருச்புபஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக. 
தழீ 125-ந.-போநத்தம், 

ஜ் சநப்பம் 
த தாயம் 4 

ரையம் 5 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் குருவா.ரம் 

திதி அமசபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி 

இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
அமீசம் ஈ.ரப இதியம்சம் 
பெரம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணகுச்தரம் 
வயது 75 
யோகம் ௮மிர்சயோசகம் 
பஜ்சசம் ராஜபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 120-இ--போரநத்தம், 
கநப்பம் } 
ஆதாயம் 12 
வரசையம் 4. 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சனிலாரம் 

அமரபட்ச ஈஉமி 
Ba SF me அ பிலியம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்னெம் 
அம்சம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
Grif ow &uwGe திரம் 
சத்திரம் HIF EH gb 
வயது 2 

மோசம் மரணயோசம் 
பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம்



சோடசமனைபோருத்தம், 
  Meee Anes மல் 

Cee பர ன. 

தமி 127-@—Gu நத்தம். ் 
கருப்பம் 

தாயம் 6 
விரையம் 3 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாபம் சோமவாரம் 

திதி அமரபட்சதிரயோ தச 
ந்ட்சத்கிரம் அனுஷம் 

இலக்கினம் மேஷலக்கெம் 
அம்சம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் வ௫யவம்சம் 
நேக்கிரம் உபய தரம் 
க்த்சிரம் பாலசூததிரம் 
வயது 20 

மய தம் சச்தயோகம் 

பஞ்சகம் சோ பஞ்சகம் 
தரராபலமென்வறிக, 

தம் 128-இ-- போநத்தம், 
கநப்பம் 8. 
ஆதாயம் 4 
வீயைம் 2 
மோனி காகயோி 

வாரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச துதியை 
நத்திரம் பூரட்டாதி 
லக்கினம் விருசசிசலக்கெெம் 
அமிசம் நிசனாமசம் 
வமீரம் சூ தரவம்சம் 

நேத்திம் உபயசேச்திரம் 

சூத்திரம் விருததசூச்திரம் 
வய்து 56 

யோகம் அமிர்தமோசம் 
பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சீா.ராபலமெனவறிச, 
தழி 129-இ--பொரத்தம். 

| கநப்பம் 

ஆதாயம் 19 

விரையம் 1 
யோனி திம்மயோனி 

வாரம்' FSB cag wh 
திதி பூர்வபட்சசஹஷ்டி. 
சட்டத்தீரம் Swan Geos 

  

  

ON NT lc பிய்சிபச் கெய்து வையக பபப அரப ae Neg aN a” OL a cl ANP el AP NRE Pa ண்ட ௮ அ. அண்ணி 

137 

இலக்கினம் மிதுனலக்னம் 
மிகல் சழ்.தியம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் உபயேத்இிரம் 

சூத்திரம் குமாசசூத்திரம் 
வயது 83 

யோகம் சி, சயோசம் 
Lich Fabio கிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக 

8ழீ 190-இ--போருத்தம், 
க்நப்பம் 
தாயம் 8 
வ்சையம் 10 
மோனி கரயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

oe பூர்பட்சதசமி 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
இலக்கினம் 10 & 1 6) 5 Heo Lo 
அமிசம் aS Sus wero 
வமீசம் ௮ ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேச்திரம் 
சூத்திமம் மரணசூத்திரம் 
வயது 10 
யோகம் சததயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி 191-இ--போநுத்தம். 
ச்நப்பம் 

தாயம் 4 
விரையம் 9 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச௪ தர்.54 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கினம் சம்மலச்னெம் 
அமீசம் புத தியம்௪சம் 
od sto வூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயுகேத்இிரம் 

சூத்திரம் ௮.சசசூத்திரம் 
| வ்யுது 87 
மேரசும் 3 சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம்
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தமழ் 192-இ--போநத்தம்,ஃ , 
கருப்பம் 
ஆதாயம் 12 
வீரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் குரூவாரம் 

திதி ௮மரபட்சஇரிதியை 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் மீனலச்னெம் 
ahs io இலுபாம்சம் 
லமீசம் ” சூச்ரவமிசம் 
நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 64 
மீயாகம் (உரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிச. 
தமி 188-இ--போநத்தம். 

BHU 5 
ஐ தாயம் 8 
விரையம் 7 
Guitar சஜயோனி 
வாரம் சணிவாரம் 

த்தி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் "னம் 
அமிசம் தீஸ்சராமஸம் 

வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 

சூத்திரம் ரம் 
வயது 91 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிச 

தழ் 184-இஃஃபோநத்தம். 
SR : ் ட 
ஆதாயம் 4 
விரையம் : 6 
Gust புகையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி ௮அமசபட்சஎகாதரி 
நட்சத்திரம் மூலம் 

சோடசமனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் வ்ருஷபலச்னம் 
அமீசம் ஈரபதியமசம் 

வமீசம் ௮ ரசவம்சம் 
ஜேத்திரம் உபயநேத்திரம் 
சத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 18 
யோகம் திச்தயோகம் 
ப்ஜ்ச்கம் BLIGH ES Ww 

தாராபலமெனவறிக, 

தமழ் 185-இ--போநத்தம். 
7 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 
யோனி ௨ருஷபயோனி 
வாரம் புகவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் gQCra 
இலக்கனம் சனுசலக்ெம் 
அமீசம் Irena ine 
வமிசம் வ௫யவம்சம் 

நேத்திரம் : உபயகேத்திரம் 
சூத்திரம் மரண GF Gao 

வயது 45 

யோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் மிருச்புபஞ்சகம் 

தரராபலமெனவறிக, 

தமழ் 180-இ--போநத்தம் 
கநப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் "4 
யோனி சாசுயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச ௪ர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
டுலக்கினம் கடசலக்னெம் 
அம்சம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் சுச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத்திரம் 
சூத்திரம் அ. ரசசூத்திரம் 
வயது 72 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் ' நில்பஞ்சசம்



சோடச மனையபோ்ருத்தம், 

தமி 181-இ--போநத்தம். 
கநப்பம i 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி சிம்மயோனி 

வாரம் அதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் விசாசம் 

இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
ond a tb பிரமயம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேகதரம் 
சூத்திரம் பாலரூத்திரம் 
யைது 90 
யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் நிவ பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவ நிச, 

gig 188-இ - போநத்தம். 
2 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
போனி சரயோனி 
வாரக் மங்களவாரம் 

திதி பூர்உபட்ச௪ தீவாதசி 
நட்சதீகிரம் _ சதையம் 
இலக்கினம் கன்யாலக்னம் 
அம்சம் சச்தியம்சம் 
லமீசம் அரசவம்சம 

நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 

சூத்திரம்... விருத்தசுத்திரம் 
வயது 26 
யோகம் மாணயோகம் 
பத்ச்கம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிச. 
516 189- இ. போநத்தம். 9 

கப்பம் 

ஆ தாமம் 8 

விரையம் 1 
மோனி த்வஜயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி அமாபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் மிருசசரிடம் 

1389 

இலக்கினம் மேஷலக்கனெம் 
அமீசம் நிர்பீ தியம்௪ம் 
வமிசம் வடயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 58 

மோகம் யாசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக. 
58 1140-இ--போநத்தம். 

A ep cite 

அ தாயம் 4 
விரையம் 0 
மோனி சுவானயோனணி 

வாரம் சணிவாரம் 
திதி ௮மர்பட்ச பஞ்சமி 

நட்சத்சிரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் விருச்சசெலக்னெம் 
அமீசம் .த்தியம்சம் 
வமீசம் சூச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத்திரம் 

சூத்திரம் மசணகுத்திரம் 
வயது 80 
யோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சம் 
தாராபலமெனவறிச 

தமி 111-0 -போரநத்சம், 
கநப்பம் 5 

ஆதாயம் 12 
வீரையம் 9 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

.. அமரபட்௪ sad 
நட்சத்திரம் உச்திராடம் 
இலக்கீனம் மிதனலச்னம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் © Uwe si we 

சூத்திரம் ௮ ரசசூச்திரம் 
வயது 7 
யோகம் மசணயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம்
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66 142-இ--போநத்தம். 6 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி அமாபட்௪ இரயோதசி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் மசரலக்னம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் அரச௨ம்சம் 
ேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
சுத்தம் பாலதுத்திரம் 
வயது 81 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷபஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 
தம் 148-இ.-போநத்தம், 

கநப்பம் 7 
ஆதாயம் 4 
வ ரையம் 7 
யோனி விருஷபயோனி 
வாரம் சுக்கிரவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச து தியை 
நட்சத்திரம் மசம் 
இலக்களம் சிம்மலக்னம் 
அமீசம் ஈரப இயம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
தேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

சுத்தீரம் விருச்ததத்ரம் 
வயது 61 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிச, 

தழி141-இ--போநத்தம் 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வ்சையம் 6 
Guia af காசயோணி 
வாரம் Gas 
திதி பூர்வபட்ச vet's 
ழ்ட்ச்த்திரம் சேட்டை 

சோடச மனையபோருத்தம், 

இலக்கினம் மீனலக்னெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் கூச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ௨பயசேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரதத்ரம் 
வயது 88 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜச்கம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 
தழி145-இ--போரத்தம்ஃ 

1 ச்நப்பம் 
ஆதாமம் 8 
an eh FMD ம் 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
த்தி பூர்வபட்ச தசமி 

நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
இலக்கினம் தலாலகனம் 
அமிசம் தான்யாம்சம 
வமீசம் பிர மவம்சம் 
Gp dF ub உபயசேத்ரம் 
கத்திமம் மரணசுத்ரம் 
வயது 15 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் சிஷ்பஞ்சகம் 

தா ராப்லமென விச 
த்மீ l 16-இ--போநநத்தம்ச 

கப்பம் ஃ 
ஆதாயம் 4, 
விரையம் ட் 
யோனி கரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச 10 gH 
நட்சத்சியம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் விருஷபலக்னம் 
அமீசம் மிதஞம்சும் 
வமீசம் ௮சசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் HIF RST 
வயது 42, 
மோகம் ௮மிர்சயோகம 

பத்சகம் மிருத்றுபஞ்சசம்



சாடச மனைபோகரத்தம், 

கழி141-இ--பேசநத்தம். 
4 கருப்பம் 

py ST ib 12 
விரையல் 9 
யோனி $090 wr exh 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அம. பட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் சனுசலக்னெம் 
௮மீசம் நியம்சம் 

வமீசம் வூய.௨ம்சம் 
நேத்திரம் உயயசேத்திரம் 

சூத்திரம் பாலதுச்இிரம் 
வயது 69 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக. 
தமழ் 149-இ--பொநத்தம் 

சநப்பம் 4 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
மோனி சுவானயோனி 
னாரம் சோமவாரம் 
த்தி அமரபட்ச ௪ப்சமி 

நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் EL_ EME |) oo id 
௮1மிசம் நிர்பீதயம்சம் 
வமிசம் சூத ரவம்சம் 

நேத்திரம் ட 
சத்திரம் விருத்தசூத் தசம் 
வயது 90 

யோகம் சித்சயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சக ம் 

தாராபலமெனவறிச, 
தழீ 119-இ--போரத்தம் 

5 BBs 
ஆகாயம் 4 
விரையம் j 
மோனி கஜயோனி 

லாரம் புசவாரம் 
திரி அமரபட்ச ஏசாத9 
நட்சத்திரம் உசோகணி 
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இலக்கினம் கும்பலக்னெட 
அமீசம் புத் .தியம்ச 
வமீசம் பிரமவம்௪। 
நேத்திரம் உபயசேத் இ.ரட 
சூத்திரம் Guess Soi 
லயது 2: 
யோகம் திசசயோசப 
பஜசகம் நிஷ்பஞ்சகப 

தாராபலமென வறிச. 
தழ் 20-இ- பொருத்தம் 

கப்பம் 
ஆதாயம் ' 
விரையம் LJ 
யோனி புகையோன 
வாம் சுக்திரவா.ரப 

அமாவாசை 
நட்சத்திரம் உச் இரப 
இலக்கினம் கன்யாலக்கினம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் ஆரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத்இரம் 

சூத்திரம் மரணதுத்் திரம் 
OU BI 50 
மோகம் சிச்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிச, 

தம் ]51-றி--போநநத்தம் 
கநப்பம் 7 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 0 
யோனி வ்ருஷபயோணி 
வாரம் ஆதிவாமம் 

தித். பூர்வபூட்சசதர்ச்த 
நட்சத்திரம் பூசாடம் 
இலக்கினம் மேஷலக்கினம் 
அமிசம் தஸ்சராம்சம் 
அமிசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரசேத் திரம் 
BSP 119 அரசதத்திரம் 
வயது 17 
யோகம் Ag ¢Gune.o 
பத்சசம் நிஷ்பஞ்சகடி,
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தமீ 162-இ-போநத்தம், 
8 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
வினரயம் 9 

யோனி காகயோனி 
வாரம் OB Saran fi 
இதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
ஈட்சத்தஇிரம் REE SS oof 

; விருச்செலச்னம் 
௮மிசம் சசப.இயம்சம் 
உமிசம் சூத் திரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயதேத்ரம் 

GS Btw UTO Ks Bris 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சசம் ிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக. 

தழி 153-இ--போநத்தம், 
1 கருப்பம் 

ஆசாயம் 19 
விரையம் 7 

யோனி சம்மயோனி 

உம் குருவாரம் 
#8 பூர்வபட்ச வா ௪9 

டட்சத்திரம் Mae 
இலச்சனம் rip 

அமிசம் ாமசம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

சேத்திரம் உபயகேக்ரம் 

ருத்திரம் விருத்தருத்திரம் 
வயது 91 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சசம் அச்னிபஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தமி151-இ-போநத்தம் 
2 சுருப்பம் 

ஆசாயம் 8 

விசையம் 6 
யோனி கசயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமசபட்௪ பிரதமை 

சட்ஈத்திரம் அலுஷம் 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் மக.ரலச்னம் 
௮மிச௪ம் சான்யாம்சம் 
a Sew LIF ONDE Wo 
சேத்திரம் குருட்டுரேத்ரம் 
&F Baw குமாரசுத்திரம் 
வயது 66 
யோகம் சச்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவநிக, 
தமழ் 156-இ--போரநநத்தம் 

கருப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 2 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

அமரபட்௪ பஞ்சமி 
gw பூசட்டாதி 

Qos Bear ia Rin wma Sear 1a 
௮மிகம் ம௪ம 
வமிசம் வ௫யவம்சம் 
சேத்திரம் உபய௫சேத்திரம் 

சூத்திரம் மரணகுசத்ரம் 
வயது 
யோகம் மாணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 
தமி 150-இ--போநத்தம் 

4 க்குப்பம் 

ஆதாயம் 12 
யம் 4 

யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

இ.தி அமரபட்ச ஈவமி 
ஈட்கச்இரம் திருவா இரை 
இலக்னெம் U5 oor vd &) ear io 
அமிசம் சத்தியம்௪ம். 
வமிசம் GS irate 
சேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ர:ம் 
வயது 
யோகம் ச ச்தயோதம் 

நிஷ்பஞ்சசம் பஞ்சகம்



சோடச மனைபோருத்தம், 

குழி157-இ--பொருத்தம் 
5 கருப்பம் 

ஆதாயம் 6 
விசையம் 9 
யோனி ₹ஜயோணி 
உரம் சுக்கிரவாரம் 
இதி அமரபட்சதிரயோதி 
ஈட்சத் திரம் தித் ரை 
இலக்கினம் EON VE ET LD 
௮மிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டு?ேத்திரம் 

சூச்திரம் வருத்சசுத்திரம் 
வயது 90 
யோசம் தித்தயோசம் 
பஞ்சகம் சரோசபஞ்சகம் 

சா. ராபலமெனவறிச, 

குழி158-இ-- பொருத்தம். 
சருப்பம் 0 
ஆசாயம் 4 
விரைபம் 2 
யோனி புசையோனி 
வாரம் ௮ இவாரம் 

5”. பூர்கபட்சதுதியை 
ஈட்சத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கினம் வ்ருஷீபலக்செம் 
அமிசம் பு. தியம்சம் 
உமிசம் அரச வம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 00 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சசம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.சாபலமெனவறிச, 

குழி[59-இ--பொருச்சம் ் 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் ” 1 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
8S) பூர்வபட்சசஷ்டி. 
ஈட்ச*ச்இரம் கார்த்திசை 
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Qos Ben wo நீலுசுலக்னம் 
Hem “ கலுபாம்சம் 
வமிசம் வூயவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

சூத்இரம் HIF GSI wD 

உயது 98 
யோகம் த்தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீரராபலமென ௮றிச. 

குழி 160-இ--பொருச்சம் 
8 சருப்பம் 

சாயம் ் 6 
விரையம் 10 
யோனி கசாசயோனி 
வாரம குருவாரம 
இதி பூர்வபட்௪ தசமி 
நட்சச்இரம் பூரம் 
இலக்கினம் சடகலக்னம் 
ah ip தீஸ்கராம்சம் 

உமிசம் சூத்திரவம்சம் 
சேத்திரம் குருட்டுேேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலகுத்ரம் 
உயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
சஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரா பலமெனவமிச 
குழி101-இ--பொருத்தம் 

1 கருப்பம் 

௮ தாயம் 4, 
விரையம் 9 
யோனி சிம்மயோனி 
உரம் சுணிவாரம் 
இதி பூர்வபட்சசதுர்த்தரி 
S57 'ரம ் 

கும்பல்ச்செம் 
அமிசம் ஈரபதியம்௪ம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 

Cog Aru குருட்டிசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 47 

யோசம் த் சயோ சம் 
பஞ்சகம் சோ.ரபஞ்சக ம்



* 4d Gens மஸ்பொருத்தம், 
      
  

அனவ eo ரம் 

தழ |: உவாக்க்க் prides விருசிரிச்ஸ்ள்னம் 
ப்பம் த்மிசம் நிதனாம்சம் 

while * 1 வமிசம் சூத்சவம்சம 
வையம் 8 சேச்திரம் குருட்டிசே2ம் 
யோனி கரயோனி ஆத்திரம் பாலத்த்திரம் 
Gtr சோமவாரம் வயது 28 
BS + gorse திரிதியை யேர்சம் சித தயோசம் 
ஈட்சத் ; Bow துரேவதி பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
இலக்செம் கன்யாலச்னம் குழி 165-()--பொருத்தம் 
௮மி௫ம் பிரஜாம்சம் கருப்பம் ௦ 
உமிசம் ௮ரசவம்சம் தாயம் 12 
சேத்திரம் உபஙசேத்ரம் விரையம் 5 

97ம் குமா. ரசூததிரம் யோனி கஜயோனி 
வயத 1/4 வாரம் ஆதிவாரம 
யோசம் சத்தயோசம் ௮மாவாசை 
பஞ்சக பஞ்சகம் ரம சதயம் 

தாராபலமெனவறிக, ட ம் ரனலக்னம் 
குழி 168-இ--போருததம் அமிசம் சத்தியம்சம் 

கருப்பம் வமிசம் Sr wee 
ஆதாயம் சேத்திரம் உபயசேத்ரம 
விரையம தத் திரம் விருத்த சூதரம 
யோனி தவஜயோனி வயது 55 
உா.ரம புசவாரம் யோகம் gs sQwa su 
திதி ௮மரபட்சசப்தமி பஞ்சகம ஞ்சசம 
ஈட்சத்திரம் பூசம் த ராபல( Ie, 
Geis Ben wo மேஷலகனம குழி 166-இ--பொருததம் 
அமிச௫ம் தான்யாம்சம் கருப்பம் 6 
ede iw ahwanen தாயம் 8 
நேத்திரம் குருட்டுசேச்ரம விரையம் 4 

Paw ௮சசரூத்நிரம் யோனி புசையோனி 
வயது 1 வாரம மஙகளவாசரம் 
யேர்கம் சித்தயோகம் இதி பூவபட்ச ௪.தர்த்தி 
பஞ்சகம் அச்னொிபஞ்சகம் ஈட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம 

தாசாபலமெனவறிக,. இலக்கினம் . மீகரலக்னம 
குழி 164-இ--பொருத்தம் hen நிர்பிதியம்சம் 

கருப்பம் 4 வமிசம் ௮7 சலம்சம் 
gates 4 சேத்திரம் குருட்ிரேத்தாம் 
விரையம் 6 சூத்திரம் ம் ரண சூத்திரம் 

hive சுவரனயோனி mwg* ் 82 
ru séQrunss Curso * சித்தயோகம் 

அமாபட்ச் ஏஏசாதசி பஞ்சகம் சிஷ்பஞ்சகம் திதி 
ele gd Shi *விசர்சம் 1 Ar rq wer ees.”



தம் 167- -போரநத்தம் 
கப்பம் 
ஆ தாமம் 
விரையம் 
Cut of வ்ருஷ்பயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம்  சிம்மலச்சனம் 
அமீசம் புத இயம்சம் 
வமீசம் af wai wb Fu 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்தீரம் 
சூத்திரம் அரசகுத்திரம் 
யைது 
யோக்ம் தித்தயோகம் 
பஜ்சகம் அக்கிணிபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 168 இ--போரநநத்தம், 
8 கப்பம் 

வூதாயம் 12 
விரையம் 9 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் சனிகாரம் 
os பூர்வபட்” த்வாதசி 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கணம் LD cor ov & &) oor Lo 
ends in இலுபாம்சம் 
லமிசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் சுருட்டிசேச்.இரம் 

சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 36 
யோகம் சித்தயோகம் 
Ugh F bw நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிச 

தமி 109-இ--போநத்தம் 
1 l கநப்ப ம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 1 
மோனி எம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
es அமரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் பரணி 

13° 
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- னம் துலாலக்கனெம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வலது 03 
யோகம் சித்தயோகம் 
Ligh F Bi நிவ்பஞ்சசம் 

தீ.ராபலமெனவறிக, 

தமி 170-இ--போநத்தம்; 
2 கருப்பம் 

ஆகாயம் 4 
விரையம் 10 
யோனி ச. ரயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
த்தி அ௮மரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் மசம் 
இலக்கி ஈம் வ்ருஷபலக்கினம் 
aif ib ஈரப.தியம்சம் 
வமீசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிேத்திரம் 
HS hoo மரணகருத்தரம் 
வயது 90 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாரரபலமெனவறிசக, 

தம் 171-Q—Gun 55 su . 
SHON 
ஆதாயம் 12 

விரையம் 9 
யோளி தீவஜயோனி 
வாரம் சு$ரவாரம் 
££ அமரபட்சசவமி 
நட்சத்திரம் சேட்டை 

அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் £€$யவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சத்தியம் ௮.ரசசூதரம் 
வயது 17 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்சம் நிஷ்பஞ்சம்
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58 172-§)—-Gurg ssi 1 
icin 

தாமம் § 
வரையக் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் Bers. 
திதி அம்ரபட்ச தியோத? 
நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
இலக்கினம் கடகலச்னெம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் சூத்திர்வம்.எம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
'சத்தீரம் பாலசூத்ரம் 
வயது ் 44 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி17 78- “இட பொருச்சம் 
சரப்பம் ம் 

தாலம் 4 
ரையம் 7 

யோனிீ சர்யோனி 
லாரம் WS Sergi tg wo 

திதி பூர்வபட்ச அ.தியை 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
அம்சம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் பிரம்மவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 

$ரம் குமாரசூதீரம் 
லயது 71 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 

நீர் ரரீபலமெனவறிச, 
தழி174-இ.- போருத்தம் 

கருப்பம் 6 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி புசையோனி 
வாரம் குருவாசம் 

திதி பூர்வபட்சசஸ்டி 
நட்சத்திரம் சுவாதி 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் சன்யாலச்செம் 
அமிசம் ௪த்தியம்சம் 
வமீசம் ௮ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டரேச்ரம் 
Heh ot மரணசருத்ரம் 
வயது 06 
யோசம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிவ்பஞ்சம் 

தா ராபலமெனவறிக, 
eel 75-@---Gurg Face. 

7 கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 5 
யோனி விருவபயோனி 

வாரம் சனிவாரம் 
நீதி பூர்வபட்சதசமி 
நட்சத்தீரம் அவிட்டம் 
இலச்கினம் மேஷலக்னம் 
௮மீசம் நிர்பீதியம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 
சூத்திரம் அ௮ரசருத்திரம் 
வயது 25 
யோகம் . $யோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

கமி 176-இ--போநத்தம் 
8 க்நப்பம் 

தாயம் 4 
ரையம் 4 

யேர்னி காகயோனி 
வாசம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச ௪.தர்்.த௫ 
நட்சத்திரம் உரோகணி 
இலக்கினம் விருச்செலச்னெம் 
அமீசம் புச் இியம்சம் 
வமீசம் Gsrawaw 
(நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசுத்திரம் 
out) . 52 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் மிருச்புபஞ்சசம்



சோடச மனைபோருத்தம், | 

_ குழி177-இ--பொநநத்தம் 
க௫ப்பம் 1 
ஆதாயம், 12 
னரையம் 8 
லோனி சிம்மயோனி. 
வாரம் புதவாரம் 

திதி gurus BA Reon 
நட்சத்திரம் உள்்இரம் 
இலக்கினம் மிதுனலக்னெம் 
அமீசம் “ இலுபாம்சம் 
வமிசம் பிரமலவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திமம் 

சூத்திரம் குமா ரசூத்திரம் 
அயது 79 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பத்சகம் ராஜபஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிச, 
தமி 178-இ---போநத்தம் 

சநம்பம் 2 
ஆதாயம் 8 

விரையம் 2 
மோனி சரமோனி 
வாரம் சுக்இர்வாரம் 

திதி அமரபட்ச் சப்தமி 
நட்சத்திரம் பூர்ரீடம் 
டுலகினம் மக. ரலச்னம் 
அமீசம் சஸ்ச.ரர்ம்சம் 
வமீசம். அ.சசவும்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சூத்திரம் மாணரசுத்தரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சுசம் 

தாரபுலமெனவறிக, 
தழீ 170-இ.---போருத்தம் 

கீநப்பம் ய் 
ஆதாயம் 4 

விரையம் _ 4 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி அமரபட்ச எசா.தரி 

நட்சத்திரம் அச்சுவனி 
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இலக்கீனம் ழ்மலக்ளெம் 
அமீசம் சாபஇயம்சம் 
வமிசம் வூயலவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டேசேத்திரம் 
சத்திரம் பலசூத்இிரம் 
வயது 08 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீரசாபலமெனவறிச, 
கழ் 180-இ-போநத்தம், 

கப்பம் 4 
தர்மம் 12 
ரசையம் 10 

யோனி சுவானயோனி 
வாரம் மம்களவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
டூலக்கிளம் மீனலக்னம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் ரூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

Giorno விருச்ததச்த்திரம் 
வயது 60 
மோசம் சச்சயோசம் 
Ligh fein நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபுலமெனவறிசக 
தழீ 181-இ--போர்த்தம். 

சரப்பம் 5 
ஆதாயம் 8 
விரையம் ட்டி 
யோனி: சஜூயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதீ பூர்வபட்௪௪.தர்.த.தி 
நட் சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் அலாற்ச்ளெம் 
அபிசம் தான்யாயழ்சம் 
விமீசம் பிர.ம௫ழ்சம் 
நேத்திரம் ஏசசேத்திரம் 
சத்திரம் குமாசசூத்ரம் 
வயது 87 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரரபஞ்சசம்
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தழீ 1982-இ--போநச்தம், 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச ௮ஷ்டமி 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமீச்ம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் ௮.ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ae gr 
சூத்திரம் மரணசூத்ரம் 
வயது 14 
மோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சசம் 

தாரர்பலமெலன்வறிச 
தடி 183-இ--பொநத்தம். 

க்நப்பம் 7 
தாயம் 12 

விசையம் 7 
Cu rat வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪, துவாதசி 
நட்சத்திரம் இருவா.திரை 
லக்கினம் தலுசலச்னம் 

அமீசம் சத் தியம்௪ம் 
வமீசம், வூயவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேச்சம் 
சூத்திரம் பாஒகுத்இிரம் 
வயது 41 
யோ கம் சிச்சயோகம் 
Lg Fain 'நிஷ்பஞ்சசம் 

தீர ராபலமெனவறிச, 

தழீ 184-இ--போரநத்தம், 
கப்பம் 
இதாமம் , 8 

ரையம் டட 
யோனி சாசயோனி 
வீரம் புதவாரம் 
திதி அமரபட்ச பிரதமை 

நட்சத்திரம் சிச்சிரை 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கிணம் ச. சலச்னெம் 
அம்சம் நிர்பீ தியம்சம் 

வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் எசசேச்திரம் 
சுத்திமம் விருத்தசுத்,சசம் 
வயது 68 
யோகம் சிச்தயோசம் 
பஜ்சம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீரீராப௨மென்வறிச, 
தமி 185-இ--போநத்தம், 

கநப்பம் 

2] தாயம் 4 
விசையம் 5 
Cu taf சிம்மயோனி 
வாரம் சுக்ரெவாரம் 
திதி ௮மரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
அமீசம் புத் தியம்சம் 
வசம் பிரமங்ம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேத்இரம் 

சுத்திரம் குமாரசுச்திரம் 
பது . 05 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம்  ரோசபஞ்சகம் 

சாசாபலமெனவறிச, 

தமி 186- இ--போநத்தம், 
கப்பம் 2 
ஆதாழம் 2 
விழைழம் 

யோக் சரயோனி 
வாரம் ஆதவாரம் 

த் yore gad 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கீனம் சன்யாலக்ளெம் 
அம்சம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் அசசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுரேத்திரம் 

_ சத்திரம் அசருத்திரம் 
வயது | 22 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் மிருச்யுபஞ்சசம்



சோடசமனை போருத்தம், 

தமீ 181-இ--போநத்தம், த 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 8 

விரையம் 8 
யோனி தவஜடோனி 
வாரம் ் மங்களவாரம் 
சிசி அமாபட்சதிரயோத? 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மேஷலக்கனம் 
ond to தஸ்கராம்சம் 

வமிசம் வூயெவம்சம் 

நேத்திரம் seg So 
குத்சிரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 40 
யோகம் சத்தயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிக. 

தழி.188-இ--போருத்தம்; 
கடப்பம் 4 
ஆதாயம் 4 
வியைம் 2 
யோனி ச்வா 
லாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச துதியை 

நத்திரம் லம் 
இலக்கினம் விருச்செலச்ளெம் 
ond #0 wr Sunde w 
வமிசம் * சூத் ரவம்சம் 
நேத்திரம் osGes haw 
சூத்தீரம் விருத்தசூத்திரம் 
வய்து 76 
யோகம் யாகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிக, ' 
தகழி 189-இ--போரநத்தம் 

bi) கப்பம் 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 1 
யோனி சஜயோனி 
லாரம் சனிவாரரம் 

திதி பூர்வபட்சசஷ்டி. 
நட்சத்திரம் Cra 8 

இலக்கினம் மிதுனலக்னம 
அமிசம் ' பிரஜாம்சம் 

வம்சம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகசேத்.திரம் 
சூத்திரம் குமாசசுத்திரம் 

வயது 8 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் . நிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமென வறிச 
தழி 190-இ--போருத்தம், ் 

கநபபம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 10 
யோனி புகசையோனி 
வாரம் சோமவாரம 
திதி பூர்பட்சதசமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் மகரலக்கெம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் ௮ரசவம்சம் 

நேத்திரம் ஏக்சேத்திசம் 

சூத்திரம் அசசசூத்திரம் 
வயது 30 
யோகம் Gs swiss 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

குழி 191-இ-பொநத்தம், ் 
€ரப்பம் 

ஐ தாயம் 4 
விரையம் 9 
யோனி விருஷபயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி. பூர்வபட்சச௪.தர்.த0 
நட்சத்திரம் விசாகம் 

ன டட Ri wes Bex w 
௮மீசம் * நிதனாம்சம் 
வமீசம் வூயுவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசுகேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 57 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சசும் திஷ்பஞ்௪சம்



  

150 சோடச மன்போருத்தம், 

at Lida டுலக்கினம் வரு&$பலக் ன் ம் 
அமீச Ld Gunde ம் 

தாலம் ட வமிசம் ௮ர௫ல்மச் ம் 
்ரயல் 8 | நேத்திரம் weles Bru 

யோனி சாசகனயோனி குத்சிரம் .அசசருத்திர ம் 
வர்ரம் சுக்சொவாரம் ய்து : 98 

திதி அமாபட்ச, யை. யோர் க்ம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் சதயம் | பஜ்சக்ம் நிஷ்பஞ்சச ம் 
இலக்கினம் மீனலச்னெம் , சா.ராபலமெனவறிக, 
அமீச்ம் சத்இியம்சம் ' த்ழி 195-இ--போருத்தம். 
வமீசம் சூச்சல்மிசம் கநப்பம் 9 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் தாமம் 12 
ஜ்த்திரம் விருத்தசூத்திரம் விரையம் 5 
வயது " 84 மேர்ஸி 
மோகம் இத்தயோகம் வாரம் குருவாரம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அமாவாசை 

சாராபலமெனவறிச, நட்சத்திரம் "உத்திராடம் 
தமீ இ. இட பொருத்தம். இலக்கினம் தலுசலச்சனெம் 

கநப்பம் 1 anise இலுபாம்சம் 
ஒதாயம் 8 லமீசம் வூயவம்சம் 

ரையல் 7 தேத்திரம் ஏ.ச்சேத்திரம் 
Gu rat சம்மயோனி' சதாம் பாலசுச்திரம் 
வாரம் ஆ.இவாரம் 65 
த்தி அமரப் சசப்தமி Gnesi a4 sCuraw 
pee மிருசசீரிவச், பாத்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 
டலக்களம் அாகச்செ் தாசர்பலமென் apie. 
௮மீச்மீ ., நிர்பிதியம்ஸம் 96-இ.--போநத்தம் 
aid eis பீரம்வம்சம் whe ib டண நந்த 4 

தேத்திரம் ஏசசேசத்திரம் தாமம் 8 
ESF 70 மரண்சுச்திசம் அக்க 4 
வயது 11 மோனி *சுவானயோனி 
யோகம் சீதே தனக ் விர்ரல்' சனிவாரம் 
பஞ்சகம் "சச்ளெபஞ்சகம். தீதி... பர்வபட்சசதுர்த்தி 

தர்சாபலமென வ: தட்ச், fats ப். ரணி 

Ow Aan ப... இற்க்கினம் aed Gira 
க்நப்ப்ட் ' 2 சிஹிகம். தஸ்கரீரம்சம்' 
தர்மம் த் அுமிசம் - சுத்ரவ்ம்கிப்! 

விரையம் ஷி. இதெத்திரர் osCes gird 
Out a? கரோ ததிதிரம் குமாரசுத்இரம் 
eit rth மல்க வகரம் வயது 92 
SP ஏமசயவம்சம்சிரித யோகம் எத்தயோசம்- 
ate mera’ <8 Sada idee சோச்பஞ்சசம்'



சசர்டச' மன்போருத்தம், 

மி197-இ. பொருத்தம். 

  

கருப்பம் 
தாயம் 
விரையம் 
மோனி சஜயோனி 
வாரக் சோமவாசம் 

சிதி )ர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம். சம் 
இலக்கினம் ம் 
ிமிசம் சரப இயம்சம் 
வமீசம் பிரமஙம்சம் 
மநத்திரம் ஏசசேச்ரம் 

ரூத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது “9 
யோகம் ாணயோசம் | 
பஜ்சகம் சாஜபஞ்சகழ் ' 

தாராபலமென வநிச, 

தழி 198-இ.-போநத்தம். 
6 bp est 

  

ஆதாமும் 12 
விரையம் 2 
யோனி புசையேர்னி 
வாரம் பதிவா சம் 
திதி giaule gen gi 

pees at கேட்டை 
சின்யாலக்னம் 

அமிசம் பிரஜ்ம்சம் 
வமிசம் HIP MBE 
நேத்திரம் ஏசகேத்திரம் 

சூத்திரம் அசசசூத்திரம் 
வலது 46 
யோகம் இத்சயோசம் 
பஞ்சகம் : சிஷ்பஞ்சசம்.. 

சாராபலமென திக், | 

கழி 199-இ.போந்த்தம், 
கநப்பம் 

தாயம் 
Shen mnie 1] 
யோனி விருஷபயோனி 
வ்௱்ரம் HS Ga ay ww 
திதி HOt Ste 

நட்சத்திரம் உச்இரப்டரி 

LoL 

hed Sars: மேஷல்க்னெம் 
ஏிமீரம் Du wal aii Wwe Wo 
வமீசம் வூமவம்சம் 
2நத்திரம் ஏகசேச்சிரம் 

wae ow ரலருத்திரம் 

வயது 78 
போகம் 32 தயோ ச்ம் 
பஞ்சகம் ்” ச்சுகம் 

srr Tirol were pe. 
தம் 200-இ--போநத்தீம், 

நநப்பம் 8 
பூதாயம் 4 
விரையம் 10 
மோனி சாசயோனி 

வாரம் ஆதிலாரம் 
re அமர்பட்ச பஞ்சமி 

நட்சத்சிரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் விருச்செலக்னெம் 

Bets நிசனாம்சம் 
eset ரூத். சவம்சம் 

[நத்திரம் ஏசசேத்திரம் 
Be Poh தமாசசூத்,இரம் 
வலது. 100 
மோகம்  AgaQures 
பஜ்சகம் சஷ்பஞ்சம் 

சாசாபல்மமெனவ நிச, 

தமி 201-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 1 
ஆதாயம் 12 
விரயம் ய் 
மோனி சிம்மயோணி 
Cuff sie மற்சளலாரம் 

தீதி Hire ஈவமி 
நட்சத்திரக் சுவாதி 
வலக்கரம் மிதுன்லச்னம் 

_ லுபாம்சம் 
அகல் பிரடிவம்சம் 

நேத்திரம் ஏக்மேத்ரம் 
சூத்திரம் - மாரணசுச்தரம். 

ஜேக்கம் சித்தயோசம் 

பதிகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
மகாமகோடாத்மாற, டாக்டர் 

௨. வே. சா.மிநாகையர் கால் BO. wd



152 சோடச் உண்போகுத் தம், 
  

  ww Ne 

கம் 200. இ போரத்தம், 3 
கருப்பம் 

தாயம் 8 
ரையம் 8 

யோனி சரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரபட்ச தஇிரயோத 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் மகரலக்னம் | 
அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் SOF ONDE LD 
நேத்திரம் ஏசரேத்ரம் 

சூத்திரம் 90 6S Bou 
வயது 54 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

கழ் 208-Q—Gurg sib. 
கருப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 
NEM Tuto 7 
யோனி தவஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
os > பூர்வபட்௪ த. இயை 
நட்சத்திரம் ௨சோசணி 
டுலக்கீனம் சம்மலச்னம் 
அமீசம் புத் தியம்௪ம் 
வமீசம் வரியவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் விருச்சசுச்ரம் 
வயது . 8l 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீர். ராபலமெனவறிக, 
5:f 20 இ போநத்தம், 

கப்பம் 4 
ஐ தாயம் 12 
விரையம் 6 
யோனி சுவானயோனணி 
வாரம் . சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ சஷ்டி 
நட் சத்திரம் உச்இரம்   

இலக்கம் மீனலக்ெம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் சூதரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 8 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜசகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 
தழீ206-இ--போநத்தம், 

கநப்பம் 5 
ஆதாயம் 8 
விரயம் 5 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் திலாலக்னம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிர மவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 

சூத்திரம் மரணதுத்ரம் 
வயது 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்$கம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தார ராபலமென வறிச 
தமீ206-இ--0 பாநத்தம்ஈ 

கநப்பம் 6 
ஆதாயம் 4, 
விசையம் A 
யோனி புசையோனி 
வாரம் FSS feng w 

திதி பூர்வபட்ச ௪.,தா.59 
ந்ட் சத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் விருஷபலச்னம் 
அம்சம் சரப தியம்சம் 
வம்சம் ௮7௪வம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேதரம் 
சூத்திரம் பாலசுதீரம் 
வயது 02 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சக்ம். BOL Ge ew



சோடச மனைபோருத்தம், 

தழி407-இ--போரத்தம், 
7 SHULNG 

ஐதாயம் 12 

விரையம் 8 
யோனி வ்ருஷ்பயோனி 
வாசம் ஆதிவாரம் 
திதி ௮ம.பட்சீதிரிதியை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் தனுசலக்கெம் 
uf aio பிரஜாம்சம் 

வமிசம் வசிய௨ம்சம் 
நேத்திரம் ஏிசேத்திரம் 

சூத்திரம் விருச்சசூத்திரம் 
வயது 89 
மோகம் எத்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 
516 208-இ---போநத்தம் 

கருப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் ட 2 
மோனி காகயோனி 
வாரம் Loe Sor avi Lb 

௮ மரபட்ச௪ சப்தமி 

நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் கடகஎச்னெம் 
அமீரம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் குத் ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேச்இரம் 

சூத்திரம் குமசாசூத்திசம் 
வயது 10 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் $பஞ்சசம் 

தா. சாபலமேனவறிச், 
தமி 209-இ--போரத்தம் 

கப்பம் 1 
ஆகாயம் 4 
வீரையம் 1 
யோனி சம்மயோணி 

வாரம் குருவாரம் 
திதி அழுர்பட்ச ஏகாதி 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
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இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
அம்சம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உப ரம் 
சத்திரம் மரண ரம் 
வயது 43 
யோகம் : ச்சயோசம் 
பஞ்சகம் பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 
கழி310-இ_- பொருத்தம் 

கநப்பம் 
தாயம் ட் 
விரையம் 10 
யோனி சசரயோனி 
லாபம் சனிவாரம் 

த்தி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் இருவா திரை 

னம் சன்யாலச்கினம் 
அமீரம் சத்தியம்சம் 
வமிசம் ஆ ரசவம்சம் 
(ந த்திரம் உபயதேத்தரம் 

சூத்திரம் பாலசுத் இரம் 
வயது 10 
யோகம் ிச்சயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபஷமெனவறிச, 
ais 21நி--போந த்தம் 

கருப்பம் 3 
ஆதாயம் 8 

விரையம். 0 
யோனி தீ௨ஜயோனி 
வாரம் சோமவரமம் 

திதி பூர்வபூட்ச சதர்த்இி 
நட்சத்திரம் சித் திரை 
இலக்கினம் மேஷலச்கினம் 
அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் வரியவம்சம் 

நேத்திாம் ஏகசேத்இரழ் 

Biba வ்ருத்சகத்திரம் 
வயது 97 
யோகம் ஈத்சயோசம் 
பஞ்சகம் ரிஷ்பஞ்சகம்



154 சோடச மனைபோருத்தம், 

குழீ212-இஃஃபேரநத்தம்.. . ! இரச்ளெம் மகரலச்னம் 
க்ரும்மம் ‘4  gBew தீஸ்க.ராம்சம் 
ஆசாயம் 4 een ௮ரசலம்சம் 
aan 9.4.0 8 Oss Brn wae grin 
Cured ட சவானயோனி me Baw பாலசுத்திரம் 
வொரம் புதலார்ம் mag 78 
£2 பூர்வபட்ச்அஷ்டமி யோசம் சிச்தயோகும் 
சட்சத்திரம்: ,இருவோணம் பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் விருச்சிசலச்னம் தா ராபலமெனவறிக, 
அமிசம் புத் தியம்சம் தழி215-இ--போரத்தம் 
a Se. Se Brewed கருப்பம் 7 
சேத்திரம் ட &பயசேத்ரம் ஆதாயம் 4 
(5 Gow குமாரகூத்திரம் விரையம் 5 
aug 24 யோனி வ்ருஷப்யோனி 
யோகம் சித்தயோகம் வாரம் மங்களவ்ாரம் 
பஞ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் £8 ௮மரபட்௪ பஞ்சமி 

தீரசாபலமெனவறிக, சட்சத்இரம்| மூலம் 
தழி 218-இ--போநத்தம், இலச்சனம் ம்மலக்னெம் 

கருப்பம் ட் அமிசம் சரப.ியம்சம் 
ஆதாயம் 12 வமிசம் வரியவம்௪ம் 
விரையம் 1 7 சேத்திரம் உபயகசேச்.இரம் 
யோனி கஜயோனி சூத்திரம் விருத்தசூத் ரம் 
உாரம் சுச்கரவாரம் வயது 5 
திதி பூர்வபட்ச துவாதசி யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
சட்சத்திரம் கார்த்திசை பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
இலச்€னம் மிதனலக்னம் தீர. ராபலமெனவறிச, 
௮மி௪ம் இலுபாம்சம் “தழ 216-இ--போநத்தம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் சகுப்பம் 8 
சேத்திரம் ௨பயகேச்.ரம் ஆதாயம் 12 

குத்தம் அசசசூத்திரம் விரையம் 4 
வயது ௦] யோனி சாகயோனி 
யோகம் சித்சயோசம் வாரம் குருஉாரம் 
பஞ்சுகம் கிஷ்பஞ்சசம் BE  அமரபட்ச சவுமி 

தாரசாபலமெனவறிச, weg Bg இயபேவதி 
தழி-214-இ-போநத்தம் . இலச்னெம் மீனலச்னெம் 

சருப்பம் 6 அமிசம் பிரஜாம்சம் 
ஆசாயம் 6 வமிசம் சூத் இிரவம்சம் 
விரயம் 4 சேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
யோனி புகையோள சூச்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வாரம் ஆதிவகரம். யது 02 
Sf அமி ரபட்சபிரதயை யோகம் சிசதயோசம் 
சட்சத்நிரம் பூர்ம் பஞ்சகம். சோசபஞ்சகம்



சோடச .மனைபோகுத்தம், 

குழி217-இ- -பொகுச்சம் 
கருப்பம் 
ஆதாயம் . 8 
ரையம் ட ட ட்ட்்டூ 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சனிலாரம் 
இதி அமரபட்சதரயோச 
ஈட்௪த்திரம் பூசம் 
புலச்சினம் ,தலாலச்னம் 
whew தானியாம்சம் 
வமிசம் பிரமலம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத்திரம் 

குத்திரம் அ.ரசசூத்திரம் 
வயது 50 
யோகம் சிதச்சயோசம் 
பஞ்சகம் ரோசபஞ்ச௪கம் 

தா.ராபலமெனவறநிச, 
குழி218- இ--பொருத்சம்: 9 

கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரைப. 5” | 2 
யோன கரயோனி 
வாரம் - சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச து.இமை 
CLF Mow Seren 

06 Bear ww வ்குஷபலச்ளெம் 
அமிசம் நிதஞாம்சம் 
வமிசம் ௮ சச௪வம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேச்ரம் 
சூத்திரம் பால்சூத்ரம். 
aug 86 
யோகம் மாணயோ்சம் 
பஞ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென்;வறிக, - 

குழி2(9-இ--பொருத்தம் 
கருப்பம் 9 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 1 
யோனி த்வலயோனி 
வாரம் புத்வாரம் 
இதி பூர்வபட்சசஷ்டி 
ஈட்சத்இரம் சதயம் 
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ம SEF OS or i 
௮மிசம் :. சத்தியம்சம் 
வ்மிசம் a Ruwais is 
சேத்திரம்” உபயதசேத்ரம் 
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வம Rubee | 9628 a curse 
நேத்திரம் உபயசேதீரம் | ஐ௲ாயம் 
கச் ரம் விருத்தசூத்ரம் ae rank 4 

C ue 5 . 64 யோனி a 
யாகம் அமிர்தயோகம் ௦ சஜயோனி 

(பஜ்சகம். நிஷ்பஞ்சசம் தல் ௪னிவாரம் 

தாராபலமெனவதிச, நட்சத்திரக் அமரபட்ச௪ பஞ்சமி 

கழி 249-இ.--பொநத்தம், | லக்கினம் கும்பலச்னெம் 
கர்ப்பம் a BFA அமீசம் Gand Gert 

சகாயம் 7௦ வமிச fo டி ம கம் 

சையம் ' : நித்திரம் ் _ 

யோனி *வஜயே on சூத்திரம் குருட்டிசேத்மம் 
வா AV. Ur பாலகுதரம 

ரம் மங்களவாரம் | பதி 

#8 பூர்வபட்ச வாதி மோகம் சச்சயோ 25 

நட்சத்திரம் இரேவதி பஜ்சகம் நிஷ்பு 53 

இலக்கினம் தீனுசுலக்னம் தாசாபலமெனவநிக, ் 

| : மீரஜாம்சம் | தழி246-இ.-- பொருத்த 
ae வடயவம்௪ம் ப்பம் பொருத்தம். 

ae மும் உபயசே.தரம் | ஐ்தாயம் 8 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் | விரையம் 17 

61 | யோனி 
யோகக் சித்தயோகம் | லாரம் ரசையோனி 

த்சகம் கிஷ்பஞ்சகம் | திதி wren 
தாசரீபலமெனவறிகூ நட்சத்திர ௮மரபட்ச ஈ௨மி 

. ் ரணை வை ப் e . சதய 0 

குழி 244-இ--போநத்தம். இலக்கினம் சன்யாலச்னெட் 

நப்பம் 4. வமீசம் சுத்தியழ்௪சம் 

ஆதாயம். 8 | நேத்திர அ.ரசவம்௪ம் 

பள். | agers png tate 
van சுவர்னயோஸணி வயது, அருக்சகுச்சம் 

த்த , இதலாம் | மோகம் சச்சயோசம் 
ட, அசரபட்ச பிரதமை | பஜ்ச்ம் - தசயோகம் 

குட்சதீதிரம்" yeo | Pe நிஷ்பஞ்சுகழ் சா ராபலமெனவறிஆ ர 
ச்



ன்டச் மன போநுத்தம்: 

தீழி247 “இ பொருக்க டுலக்கினம் மிதனலச்னம் 
கருப்பம் அமீசம் கிறுபாம்சம் 

தாயம் த வ்மீசம் பிர்மவம்சம் 

ரையம் 8 நேத்திரம் உபமரேச்திசம் 
யோனி வருஷபயோனி சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
லாரம் புதவர்ரம் வது 23 

திதி gorule தரயோதசி யோகம் அமிர்தயோசம் 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிவம் பஜ்சகம் ராஜபஞ்சகம் 
இலக்கினம் மேஷலக்ெம் சாராபலமெனவறிக, 
அமீசம் நிர்பீ தியம்௪ம் தழி250- இ--போநத்தம், 
வமீசம் வூயவம் ௪ம் கருப்பம் 9 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் ஐ தாயம் 8 

சூத்தீரம் மரணசுத்திரம் லீரையம் 16 
வயது 69 யோனி சரயோனி 
யோகம் சித்சயோகம் eur rib மங்க்ள்வாரம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் பூர்வபட் ச தசமி 

சாராபலமெனவ்.நி௯ நட்சத்திரம் 
ம் மகரலச்னெம் 

தமீ248- -இ.பொநத்தம். ௮மீசம் தீஸ்கராம்சம் 
கருப்பம் 3 வமிசம் அரசவம்சம் 
இகாயம் a நேத்திரம் உபயரேச்.திரம் 

மையல் 2 $£ avd ரப் 
யோனி சாகயோனி © 50 
வாரம் ச்ச்ரவாரம் ந.௮ த் வ த யோகம் சிச்தயோகம் 
# பரீலபட்ச அதியை பக்கம் நிஷ்பஞ்சசம் 
நட்சத்திரம் அஸ்சம் தாரீ.ராபலமென வறிகஃ 
இலக்கினம் விருச்சிெகலச்னெம் 

அமீசம் புத்தியம்சம் தழி251-இ--போரநத் gir 

லமீசம் சூத்சவம்சம் அர!3பம் 8 
நேத்திரம் குருட்சேத்திரம் a 9 

ம் ர௪சூதிஇரம் ‘6 
ote 4 ai 6 யோனி த்வஜயோனி 

யோகம் அமிர்தயோகம் வாரம் குருவாரம் 
பஜ்சசம் Palau greats ச் ந்தார் பூர்வபட்சச தர்,த9 

ப 4 மகம் 

சாராபலமெனவறிச, இலக்கினம் ம்மலக்ளெம் 
Saf 249 -இ--போ நத்தம். அமிசம் ௪ரப.இயம்௪ம் 

கருப்பம் ॥ வமிசம் வயெலம்சம் 
ஆதாயம் 12 நேத்திரம் குருட்டுரேச்திரம் 
விசையம் 1 சூத்திரம் மரணருத்திசம் 
மோனி சம்மயோனி வயது . 77 

வாரம் அதிவாசம் யோகம் அமிர்தயோகம் 
திதி பூர்வபட்சசஷ்டி புஜ்சகம் சிஷ்பஞ்ச்சம் 
நட்சத்திரம் உச்.திராடம் தா. ரரபலமெனங்தித, .



       சுவானயோனி 

சனிவாரம் 

  

   

ப ௩... அமரபட்சதிரிதியை 
நட்சத்திரம் ச ட்டை இலக்கினம் மீனலக்சனெம் 

ச்ம் பிரஜாம்சம் 
ச்ம் “ரூ த்ரவமிசம் 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
ஆத்திரம் அரசகுத்திரம் து 4 

யாகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாரராபலமெனவறிசஃ 

ப த்ழ்266-இஐ--பொநத்தம். பி 0 
a 
விரையம் 1 இவா கஜயோனி 
'னீாரம் சோமவாரம் 
திதி அமாரபட்சசப்சமி 
நட்சத்திரம் உத்திரட்டாஇ 
டுல&கீனம் தலாலக்கனம் 
oS ain தான்யாம்ஸம் 
லமிசம் பிர்ம்மவமி௪ம் 
ீதத்திரம் உபயசேத்திரம் 
wheat el aie ஸய்து 81] 
யோகம் சிச்தயோகம் 

வஞ்சகம் சோரபஞ்சகம் 
் சாராபலமெனவறிக, 

4k பொ தீ ibe we இ க்கட 
andi te 
Tei 9 
வாசன்: சவாரம் 
BESS சமக நந்து... சனாழம்   

  

  

     வயது, 4 “ட 
யோகம் fig eC ur ayo, 
பஜ்சகம் சோ சபஞ்சகம் 

தாரராபலமென விக , 
தழி255-இ--போநத்தம்ஃ 

கப்பம் “ 
ஆதாமம் 12 
விரையம். 5 யோனி ௮ருஷ்பயோனி 
வாரக் சுகரவாரம் 
நிதி DY LOT UT OOF peabfab ear இலக்கினம் தனுசுலக்னெம் 
அமிசக் சத்தியம்சிம் 
வமிசம் வடயவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சத்திரம் மாணசுத்திரம் வயது 85 
யோகம் சித்தமோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா ராபலமெனவறிக, 
தழி260- 6-இ-போநத்தம், 

கநப்பம் 8 
Fs தாயம் 8 
விரையம் 4 யோனி காகயோனி 
வாரம் ஆ.திவாரம் திதி பூர்வபட்ச௪ er 

நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் கடசலக்கனெம் 
அ மீசம் அிர்பிதியம்சம் 
வமிசம் ருத்ரவம்சம் நேத்திரம் உபயழேத்.இசம், 

சூத்திரம் HIPS dT, 
] மது “13 

க் oon “dongs 

பஞ்சகம், * விவ் .... இிர்தாபலமென"லதிதர்ங்கு



  

     

£. 

  நேத்திரம் குருட்சேத நீம்     
தத்திரம்.  மாரணசுத்திசம் 
ல்யது 48 

| மோகம் ஈத்தயோக கம் 
பஞ்சகம் அச்னிபஞ்சசம் 

தீரீரசாபலமெனவறிகூ. | 
ரைசவைவ்வைையவபவவைவைகலவிய்வவகை, 

தழ்-260இ--பொநநத்தம், 5 
சநப்பம் . 
a ST wtb As 

விரையம் டக் 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி ௮மாபட்ச பஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவளி 
இலக்கினம் விருச்சகலச்செம் 
அமீசம் ரப இயம்சம் 
வமீசம் ரூ த்.ரவ்மீசம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திசம் 
Ss ib பாலசுத்திரம் 
வயது 20 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்ககம் நிஷ்பஞ்சகிம் 

சாராபலமெனவறிசக, 

கழீ201-இி) -நி--போநத்தம்.” ட 
சநப்பம் 

  

  

சிம்மயோனி 
oa sey are Did 

த்தி , Braue அஷ்டமி 
நட்சத் gin உரோகணி 
இல ஈம். கும்பலச்செம் 
அமீசம் புத்தியம்சம் 
லமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேச்சம் 

சூத்திரம் SG SSSI 
sunt 8 39 

யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் சோசபஞ்சகம் 

சாசாபலமெனவறிக, 

த்ழி 238-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 2 
ஆதாயம் 12 

விரையும் 2 
மோனி சரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச த்வாதசி 
நட்ம்த்திரம் 2g Bru 
இலக்கினம் கன்யாலக்னம் 
அமிசிம் இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் THO) DE td 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

குத்திரம் குமாரசுத்திரம் 
வயது 06 
மோர்கம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் சோகபளஞ்சசம் 

தாராபலமென வ )லமென வறிச, | 

தழி260-இ--போர நத்தம், 
கநப்டம், 8 

சூகயல். 6 

யோன் திவரயோனி iF, pa 8 

வாரம்: சனி௮ரர்ம் [ 
த்தி 9௨௩௨-அமரபட்ச விதம் 
நட்சத்திரக்... “டம் 

ஆதாயம் க்க 
விரையம் 
யோனி சரயோனி! 
வாரம் புதவாரம் 

திதி அமரபட்ச ஈவமி 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் மிதனலச்னம் 
அம்சம் பிர்ஜால்சம் 
வமிசம் பிரமவந்தம் 
நேத்திரம் SGOT gay 
beet ரம் விருத்சசூச்திசய 

a Wom 

‘ Réstur 

'ங்த்சிசம் கிஷ்பஞ (றர te 

   gry teim@wore Ras,



355 சோட்ச மனைபோருத்தம்: 

கும் 262-இ--போரத்தம்,. டுலக்கினம் மீனலச்கினம் 
கருப்பம் 6 அமிசம் சத்.தியம்சம் 

ஆதாயம் 8 வமிசம் சூதீரவம்௪சம் 
விசையம் 8 நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
(மோனி புசையோனி சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வாரம் சுக்ரமவாரம் வயது 

திதி அ௮மரபட்ச இரயோதச யோகம் மரணயோசம் 
நட்சத்திரம் அனுஷம் பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 
டுலக்கினம் மசசலக்னம் தாராபலமெனவறிகஃ 
அமீசம் BGT WT DE LD கழீ266-இ--போருத்தம், 
வமீசம் Dy FOLDED க்ருப்பம் i 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் தாமம் 8 

சூத்திரம் குமாசசூத்திசம் சையம் 5 

வயது. 74 மோனி சிம்மயோனி 
யோகம் #4 sur ab வாரம் குருவாரம் 
பஜ்சகம் மிருச்புபஞ்சசம் திதி பூர்வபட்ச தசமி 

சா. ராபலமென வறிச, நீட்சத்திரம் சித்திரை 

தழி263-ஜ--பொருத்தம்.. இங்க் eerie’ 
கருப்பம் 1 வமிசம் பிரமவம்௪ம் 
ஆதாயம் ந் நேத்திரம் “டே உட, 

விரையம் 7 2 OG rae 
யோனி வ்ருஷபயோனி சுக்கிர ் விருச்சகுச் 35 
வாரம் ஆதிவாரம். போதல் 2220 
தீதி பூர்வபட்ச து. நதியை பஜ்சகம் ர் யாசம் 
நட் சத்திரம் பூரட்டாதி ஈராபலே ஷிபஞ்சகம் 
இலக்கினம் சிம்மலச்னம் சாசாபலமென வறிச, 
அமிசம் As@res _ 52200-இ--பொரத்தம், 
ம் ie வூயவம்சம் கசாயம் : 

நத்திரம் குருட்டுசேதரம் a ஈயம் 
ரல் ம் உட சையம் ன் «4 

tie TRE GAT மோனி கரயோனி 

யோகம் சித்சயோதம் பயம் ,சனிவாசம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் ரீதி , தாவபட்ச ச.தாத௫ 

தாராபலமென வறிக, நட் சத்திரம் திருவோணம் 
வவ யப்பட்ட இலக்கினம் வருஷபலச்னம் 

ததி502-இ-பொரக்தம். அம்சம் புத தியம்சம் 
கநப்பம் வமீச்ம் அ௮.சசவம்௪ம் 

தாலம், 1 Mig ரம் ஏகசேத்சம் 
ம் ரம் மாரு ச்ச்மீ 

Guin of சாகயோனி பல் ae 98 
வா ரம் _மங்களவாரம் யோகம் சித்தயோகம் 

திதி பூர்வபட்ச சவிடி, பஜ்சகல் நிஷ்பஞ்சதம் 
நட் asf ain S@arSes grenueQvora Bs, +)



சேபச ton Quit si. 

ததா இ பொந்நீதம்; 
கப்பம் 3 
ததாயம் $2 
விரையம் ஓ 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
sé அமரபட்சதிரிதியை 
நட்கத்திறம் கார்த்திகை 

onsets இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் வூயவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசசுத்திரம் 
வயது g 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ209-இ--பொரத்தம், 
கநப்ப 4 

Taso 8 
விரையம் 2 

யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
சி அமரபட்சசப்தமி 

நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் சடசலக்சனெம் 
ond aia தீஸ்கராம்௪ம் 
வமீசம் BQ! warn 
கேத்திர குருட்டிசேத்திரம் 

சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
மைது 86 
மோகம் அ௮மிர்தயோசம் 
பஞ்சகம் சோசபஞ்௪கம் 

தாராபலமென வறி௯ 

aif 269-gG—Gurg 4 த்தம், 
கருப்பம் ம 

ளான 4 
en muni ] 

யோனி சஜயோனி 
நரம் சுச்சர்வரரம் 

நகம் 
அமரபட்ச care 

மூலம்   

த ரும்பலகீளம் 
அமிசம் சரபதிய்மீசம் 
வமீசம் பிரீம்வம்சிம். 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சத்திரம் திரம் 
வயது 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் அக்னிபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ270-இ--போநத்தம், 
கப்பம் 6 
தாயம் 42 

விரையம் TO 
யோனி புகையோணி 
வாரம் 

த்தி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் இரேவதஇ 
இலக்கினம் கன்யாலச்சனம் 
௮மீசம் பிரஜாம்சம் 
லமிசம் fj Tote Lew 
நேத்திரம் குருட்டசேத்திசம் 
சுத்திசம்... குமாசகுத்திரம் 
வய 90 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிவ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமென வறிகஃ 

5921 1-இ--போநத்தம், 
ப கருப்பம் | 

24 STUD 9 
விரையம் 9 
மோனி வருஷபயோனி 
வாரம் மங்களவாசம் 

திதி பூர்வபட்௪ சதுர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூசம் 

இலக்கினம் மேஷலக்கினம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்ிரம் 
சத்திரம் அரகருத்திரம் 
வயது 11 
யோகம்" சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் ,. நிஷ்பஞ்சசம், 

தா ரரபலமெனவ MSs , ,
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தமீ272-இ--போநத்தம்; 
நப் டம் 

py Ss Tub 4, 
விசையம் 8 
மோனி காகயோனி 
வாரம் ருருவாரம் 
இச பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் விரு2கெலச்னம் 
அமிகம் BF ODE WD 
லமீசம் சூத்திரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகதேத்ரம் 

குதீதிரம் பாலரூர்ரம் 
வயது 
போகம் சிச்தயோசம் 
பஜ்சகம் - ர்தயபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி 278-இ பொருத்தம் 
சரப்பம் 

நாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சணிவாரம் 
த்த பூரவபட்௪ துவாத 
நட்சத்திரம் ௪தையம் 
இலக்கினம் மிதுனலச்னம் 
அம்சம் யமசம 

வமிசம் பிரமவம்சம் 
ந்திரம் ஏகரேச்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்சம் 
வயது 11 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
Ligh g 410 நிஷ்ஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தம் 214-இ--போரத்தம். 

கப்பம் 2 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
(யோனி சரயோஸி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி ஆமரபட்௪ பிரதமை 
நட்சத்திரம் மிரு5€ரிஷம் 

சோடச மனைபோகுத்தம். 

டலக்கிளம் மகரலக்னம் 
வம்சம் - நிர்பீதியம்சம் 
வமீசம் அரசலம்சம 
நேத்திரம் குருட்டுசேச்ரம் 

ரம் மரணசுத்ரம் 
வயது 98 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்ச பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிசக, 

தமி215-இ--போநத்தம். 
கரநப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 5 

மோனி தி௨ஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அமரபட்ச பஞ்சமி 

நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்கனம் 
als io புச்தியம்௪ம் 
வமீசம் உயெவம்சம் 
Cash aio ஏகசேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசசுத்இரம் 
வயது 2 
மோகம் ம7ணயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழீ216-இ--போநநத்தம், 
கநப்ப 

சாயம் 12 
விரையம் டம் 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் Keay an op 
தீதி அமாபட்௪ ரவமி 
நட்சத்திரம் உச்இிராடம் 
இலக்கினம் மீனலக்னெம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் சூதரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
சத்திரம் பாலகுத்ரம் 
லது 52 
யோசம் சித்தயோகம் ட 
பஜ்சகம் $பரச்சம் 

தீ.ராபலமென்வதிக ,



சோடச மனைபோகுத்தம். 

6 8217- -Q—GCur 5 sate» - 
கநப் பம் 

ஐ தாயம். 8 
வீரையம் 8 
யோன் கஜயோனி 

வரி ரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமரபட் -BjGunga 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் அலாலகனம் 

அமிசம் தஸ்கராம்௪ம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாசரசூதீரம் 
வயது 10 
யோகம் தித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

நா. ராபலமெனவ Hse 
en pe a ee ae ஹான். 

தழீ218-இ--போருத்தம். 
கப்பம் ( 

ஐ தாயம் 4 
விரையம் 
மோனி புகையோனி 
வாரம் ம௩களவாரம் 

திதி பூர்.பட்௪ துதியை 
நட்சத்திரம் LD 10 
@OvéSarb acpapuos Ger 
அமீசம் ஈரபதியம்௪ம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்தி ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
வயது 6 
யோக்ம் சிச்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் சோசபஞ்சகம் 

தார்ர்பலமெனவறிகஃ 
merece eter cena am aren een HO Oe 

6627 9-த.--போநத்தம், 
கருப்பம் 7 
ஐ.நாயம் 1 
விரையம். 
யோனி ம்ருவயமோனி 

வாசம் - குருவார ம் 
தீதி பூர்வபட்ச ௪ஷ்டி. 

நட்சத்திரம் கேட்டை 
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டுலக்கினம் தீனுசுலகனம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம். 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் HIF GSI 
வயது 33. 
மோகம் ௪ிச்தயோகம்: 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசகம், 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி280-0 இ--போரத்தம். 
கரப்பம் 

இ தாயம் 8 

விரையம் 10 
யோனி சாசயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்௨பட்௪ தசமி 
நட்சத்திரம் ௨ச்திரட்டாகி 
டஓலக்கினம் கடகலகனம் 
அமீசம் சான்யாம்சம் 
லமீசம் ௪ச்திரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகமேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலரும் 
வயது 00 
மோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபஉமெனஉறிக, 

HS 281-Q— போநத்தம், 

கருப்பம். 

ஆதா யம் 4 
விரையம் 0 

யோனி சிம்மயோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்சச அர்த் சசி 

நட்சத்திரம் புனாபூசம் 
௫ லக்கினம் கும்பலக்னெம் 

aig is நிசனாம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாரகுத்ரம் 

உயது 97 

யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் கிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிகஃ
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தழீ 282-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 2 
துதாயம் 12 
வீசையல் 8 
யோனி கரயோனி 
ஷாரம் பு,தவாரம் 
இதி அமரபட்௪ திரிதியை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 

இலக்கினம் கன்யாலகனம் 
அமீசம் ௪த்தியம்சம் 
ஷமீரம் அர௪வமசம 

நேத்திரம் ஏசரேத்ரம் 
சூத்திரம் மரண சூத்திரம் 
வயது 1k 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்புபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிகஃ 

கழி EA Cunsh 
கருபபம் 

ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 7 
Cutof த்வஜயோனி 

வாரம் சுச்ரவாரம் 
திதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் “ட்டம் 
டூலக்கினம் கனம் 
atu rib ltd ws wer uw 
வமீசம் வூயவம்சம் 
தேத்நீரம் ஏகரேத்ரம் 
சூத்திரம் ௮ரசசூத்ரம் 
வயது 4] 
யோகம் 2 சயோகம் 
பத்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

நீா.ராபலமென வறிச. 

தழீ 284-இ--போநத்நம், 
கநப்பம் 4, 

த தாயம் 4 
விசையம் 4 
யோனி சுவானயோனி 
வாசம் ஆ.இவாரம் 
திதி ௮மரபட்௪ ஏகாதி 
தட்சத்தீரம் உரோகணி 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் விருச்கெலகளனம் 
சம் Lys Awe 

வமீசம் கூத ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசரேதரம் 

சூத்திரம் விருத்தசுத்ரம் 
வயது 68 

யோகக் சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.சாபலமெனவறிக, 

தழீ 265-இ-போரத்தம். ் 
கரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
ad oD Tu fo 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் மங்சளவாரம் 
இதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் மிதுனலச்னம் 
அமிசம் கிலுபாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 

ரம் ஏ£நேத்ரம் 

ரம் குமாசசூத்திரம் 

வயது 93 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

SUT UAL on வறிக, 

தழி286-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 6 

ஆதாயம் 3 
விரையம் 4. 
யோனி ப/சையோஹி 

வாரம் குருவாசம் 
திதி பூர்வபட்ச தர்க்க 
நட்சத்திரம் பூராம் 
இலக்கினம் மசாலக்னம் 
அமீசம் திஸ்கராம்சம் 

வமிசம் ௮.ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேத்இிரம் 
சூத்திரம் , மரணசுச்சம் 
வயது த 22 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் ் பஞ்சக். 

கீரீராம்லமென வதிசூ,



சோடச மனைபோருந்தம், 

தமீ 281-இ--போருத்தம். , 
கநப்பம் 
இ தாயம் 4 
விரையம் 3 
Gutof வருஷபயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 

நட்சத்திரம் அச்சுவினி 

இலக்கினம் P ib ww ov & G) oor wo 
அமிஈம் சரபதியம்சம் 
aig in a A ways w 
நேத்திரம் ஏகதேத்திரம் 

சூத்திரம் பால. “ரம் 

யைது 49 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக. 

தமீ 288.இ--போநநத்தம். 
8 கரப்பம்' 

வூதாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி கசாகயோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
பூர்வபட்ச த்வாதி 

ரம் ஆயிலியம் 

டுலக்கணம் LB sor ev & &) cor to 

அமீசம் பிரஜாம்சம் 

வமீசம் சூத் வம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்இரம் 

தத்திரம்.. நிருத்தகுத்திரம் 
வயது 10 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் ேோரசபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிச 

தமீ 289-இ--போநத்தம் 
கருப்பம் 

ஆதாயம் - °° 8 
விரையம் ட் 1 
Gu tat ஈம்மயோனி 

வாரம் of பூதவாரம் 
திதி அமரபட்சிடி சமை 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 

15 
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இலக்கினம் னம 

அமீசம் தான்யாம்சம் 
out fib பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகநேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 8 

மோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகீம் அச்சினிபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழி 290-இ--போநத்தம்ஃ 
2 குப்பம் 

ஆகாயம் 4, 

விசையம் 10 

யோனி கரயோனி 

வாரம் சுக ரவாரம் 

தீதி அமரபட்௪பஞ்சமி 

நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னெம் 
அமீசம் நிதனாம்௪ம் 

வமிசம் ௮ரசவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 

சூத்திரம் மரணசூத்திரம் 
வயது 80 

யோகம் சிச்சயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ரரபலமெனவறிக, 

தமீ 291-இ--போநத்தம் 
8 கநப்பம் 

ஆ தாயம் 12 
வீரையம் 9 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் அதிவாசம் 
திதி அமரபட்சஈவமி 
நட்சத்திரம் இருவாதிரை 
டுலக்கினம் தறுசுலச்கினம் 
அமீசம் சத்இியம்சம் 
லமீசம் உ௫யவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசோதரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 

யோகம் இத்தயோகம் 
பஜ்சம் நிஷ்பஞ்சம்
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ae Met Wt Nr 

குமீ 292-இ---போருத்தம் 1 
கநப்பம் 

      

சொலாழு பகு வணவு 

  

ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
த்தி அமாபட்௪ இரயோத?ி 

நட்சத்திரம் Ba Bens 
டலக்கினம் கடகலக்கனெம் 
அம்சம் நிற்பீ தியம்சம் 
வமீசம் சூக்கிாரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்நேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தரூச்ரம் 
வயது 84 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

குழி293-இ--பொருத்சம்- 
கப்பம் 0 
ஐ தாமம் 4 
விரையம் 7 
யோனி சஜயோணி 
வாரம் குருவாரம் 

பூர்வபட்ச து இயை 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கினம் 
அமீசம் புத் தியம்சம் 
வலீசம் பிரம்மவம்சம் 
Goda min ஏகரேத்ரம் 
HSS Tio குமா.ரசூத்ரம் 
வயது 

மோசம் சித்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் சாஜபஞ்சகம் 

at THUD Ware HS. 
gp 294- -இ--- போநத்தம்;, 

8 கருப்பம் 
ஆதாயம் 12 
வ்சையம் 6 
யோனி புகசையோனி 
வாழம் சனிவாரம் 
தி பூர்வபட்சசஸ்டி 

நட்சத்திரம் atts Bene   

சோடச மனைபோருத்தம் ம், 
ne ee a re eR em me 

I re BS Ne Se se + 

இலக்கினம் கன்யாலக்கனம் 
அமிச்ம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேதரம் 
சூத்திரம் HOF GH 71D 
வயது 38 
யோசம் ௮மிர்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சம் 

தாராபலமெனவறிக, 
தமீ295-இ---போநத்தம். 

கநப்பம் 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 5 
யோனி விருஷபயோணி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலச்கீனம் மேஷலச்னம் 
௮மீசம் தீஸ்கராம்சம் 
லமிசம் வூயவம்௪ம் 
நேத்திரம் gn Soi 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
cull BI 65 
யோகம் @ssCursu 
Ugh FAD சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

தம் 2096-இ--போநத்தம் 
8 கநப்பம் 

தாமம் 4 
விரையம் 4 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச ௪.தர் 59 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் விருச்செலக்ெம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் GST UWS 
நேத்திரம் ஏககேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்சசூத்திசம் 
வயது 92 
மோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம்



சோடச மனைபோருத்தட 

  

7 

£ தம் 217-இ--போநத்தம் இலக்கின! 

&நப்பம் அமிசம் நிதனாம்சம் 

ஆதாயம் 1 வமிசம் வூயவம்சம் 

விரையப் | ரேத்தீரம் ஏகரேத்திரம் 
யோனி இம்மயோ | சூத்திரம் பரலரூத்திரம் 
வாரம் சுக்கிரவார வயது 79 

os அமரபட்௪ தரி இ, யோகம் wen une 

நட்சத்திரம் Gra பஜ்சகம் ren BLS (GH a LO 

இலக்கினம். மிதுனலக்கன, தாசாபலமெனவறிச, 

அமிசம் பிரஜாம்௪. தமீ 800-இ--ஃபோகத்தம, 
வமீசம் பிரமவம்சப | கநப்பப் 4 
Gass min ஏட... | தாமம் 12 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரட விரைமம் 10 

வயது 1! யோனி சுவானயோணி 

யோகம் அமிர்தயோகம வாரம் குருவாரம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்௪ சப திதி அமாவாசை 

சாராபல்மெனவறிச, நட்சத்தீரம் சதையம் 

தமீ 298-இ.--போநத்தம் இலக்கினம் வணக்கப் 

கீநம்பம்  அமீசம் - _நியம்சம் 
ஐ தாயம் 6 வமிசம் சூத்ரலம்சம் 

விரையம் ட. நேத்திரம் எஈகேச்திரம் 
யோனி கரயோன் சத்திரம் தரம் 

வாரம் இவாரட வயது 100 

தித் தமரபட்ச சப்தம் யோசம் மரணயோகம் 

நட்சத்திரப் பூசம் பஞ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

இலக்கின மகாரலக்ளெம் தாராபலமெனவறிச, 

அமிசம் தான்யாம்சம் தழ் 801-இ--பொநத்தம். 

உமிச அரசவம்சம் கருப்பம் 5 

Grae mio ஏகநேத்திரம் ஐதாயம் 8 

$திரம் ரசசூத்தரம் விரையம் 9 

one HOOF 40 மோனி சஜயோஸி 

யோகம் சித்தயோகம் வாரம் சனிவாரம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி . பூர்வபட்சச௪துர்த் இ 

தாராபலமெனவறிச. நட்சக்திரம் மருகசீரிஷம் 

தமி 290-இ--- ஈநத்தம் ஒலமமனம்.... துலாலச்கினம் 

கநப்பம் gy அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 

ஆதாயம் % வமிசம் பிரமவம்சம் 

விரையம் 1] நேத்திரம் உபயசேச் திரம் 

யோனி த்வஜயோனி Se ab மரணசுத்ரம் 

வாரம் மக்களவாரம் வயது 27 

திதி ௮மரபட்ச ஏகாதசி யோகம் சச்தயோகம் 

விசாகம் பஞ்சகம் நிஷ்பன்சகம் நட்சத்திரம்
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குழி 803-இஃபோதத்தம். 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 4, 
விரையம் 8 
மோனி புகையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ ௮ஷ்டமி 
நட்சத்திரம் ௮ஸ்தம் 
டஓலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமீசம் புத் தியம்சம் 
வ்மீசம் ௮.சசவம்சம் 
நேத்திரம் eae gsi 
சூத்திரம் அரசரூ தரம் 
வயது 54, 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ககம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரர்பலமென்வறிச, 

தடி 805-இ--போநத்தம். 
க்நப்பம் 7 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 7 
மோனி வருஷபயோனி 
லாரம் sano 
திதி 7 
நட்சத்திரம் ராடம 
இலக்கினம் தீனுசுலசனம் 

அமீசம் இலுபாம்சம் 
வுமீசம் வசியவம்௪.ம் 
நெத்தி ரம் எகசேத்சம் 

சூத்திரம் பாலசூத்இரம் 

வயது 81 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் மிருத்யுபஞ்சசம் 

சாசாபலமெனவறிச, 

தழீ 304-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி கசாசயோனி 
வாரம் FES TUT TD 

அமரபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் பாணி 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கிணம் ச_கலக்கனம் 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 
aud Fi சூதாவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்திரம 

ரம் குமாரரசூத்சிரம் 

வய 8 
யோகம் சித்தயோசம் 
பத்ரம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 
தழ் 805-இ--போருத்தம், 

கப்பம் 

ஐ தாயம் 4 
விரையம் 5 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் மகம் 

கும்பலச்செனம் 
அமீசம் உரபதியம்சம் 
வசம் பிர மவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சத்திரம் மரணகுச்திரம் 
வயது 35 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தடீ 800-இ---போநத்தம், 
2 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வ்ரையம் 4 
யோனி கரயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி அமரபட்ச sad 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் சன்யாலக்கனம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் HOF ODED 

நேத்திரம் எகரேத்இிரம் 
சூத்திரம் அசரூத்.இரம் 
வயது 62 

Geave & tb சிசசயோகம் 
IGF aio நிஷபஞ்சச ம்



சோடசமனைபொருத்தம்; 

தம் 801- -போநத்தம். 

கநப்பம் 

தாயம் 

விரையம் 
யோனி த்வஜடயோனி 

வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரபட்ச திரயோதசி 

நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
இலக்கினம் மேஷலக் இனம் 

ond Fo தான்யாம்சம் 

லமீசம் aware 

நேத்திரம் உபயகேத் இிரம 

hh Pow பாலசூததிரம் 

வயது 60 

ஸோகம் திச்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக. 

He 308-இ--போநத்தம்; 
4, கருப்பம் 

ஆதாயம் A 

ஷீரையம் 2 

யோனி சுவானயோனி 

வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச துதியை 

நட்சத்கிரம் புனர்பூசம் 

இலக்கினம் விருச்சிசலச்னெம் 

அமி ரம் 1 Dew 

வமிசம் சூத்ரவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 

ரம் குமாரசூத்திரம் 

வைது 10 

யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச. 

தமீ 309-இ--போருத்தம். 
5 கப்பம் 

24 ST unio 
12 

விரையம் 1 

மோனி ட 

வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசஷ்டி. 

நட்சத்திரம் சுவாதி 

173 

மிதுனலக்னம் 

அமீசம் சத் தியம்சம் 

வமீசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ஏககேத்.இி.ரம் 

சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 

வயது 48 

யோகம் அமிர்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிச 

சமீ 9810-இ--போரநத்தம் 

கப்பம் 

ஐதாயம் 6 

al en mio 10 

மோனி புகையோனி 

வாரம் புதவ ரம் 

திதி பூர்பட்சதசமி 

நட்சத்திரம் அவிட்டம் 

இலக்கினம் மகரலக்ெம் 

அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 

வமீசம் ௮ர௪வம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசசூத்திரம் 

வயது 70 

யோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தமீ 911-இ--போநத்தம், 
| 

கநப்பம் 

ஆ தாயம் 
4 

விரைமம் 
9 

யோனி விருஷபயோனி 

வாரம் சுக்கரவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச௪ தர் த8 

நட்சத்திரம் உரோசணி 

இலக்கினம் சம்மலகினெம் 

அமிசம் புத். தியம்சம் 

லமீசம் வூயவம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத் இரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 

77 

யோகம் மரணயோசம் 

Ligh Fain அக்னிபஞ்சசம்



R74 சோடச மனைபோருத்தம், 

தழ் 812-இ--போநநத்தம்; இலக்கினம் வ்ருஷபலக்கினம் 
கநப்பம் 8 அமீசம் நசபதியம்சம் 
ஆதாயம் 12 வமீசம் அரசவம்சம் 
விரையம் 8 நேத்திரம் உபயநத்திரம் 
யோனி காகயோணி சுத்தீரம் பாலசூத்திரம் 
வாரம் ஆதிவாரம் வயது 78 
திதி அமரபட்சதிரிதியை யோகம் சிச்சயோகம் 
நட்சத்திரம் உச்.இ.ரம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
டூலக்கினம் மீனலக்கனெம் தாராபலமெனவறிக, 
as io கலுபாம்சம் கழி 915-இ--போரத்தம். 

வமீசம் சூச்.ரவமிசம் சஈநப்பம் 3 
நேத்திரம் ஏககேத்திரம் ஆதாயம் . 12 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் விரையம் 5 
on BI 21 Gua ச் உஜயோனி 
யோகம் அமிர்தயோகம் வாரம் ௪ணிவாரம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சசம் த்தி அமாவாசை 

தா.ராபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
தமீ 818-இ--போநத்தம். இலக்கினம் தனுசுலக்செெ ற 

கரபபம் 1 அமிசம் பிரஜாம்சம் 
ஐ தாயம் 8 வமிசம் வசியவம்சம் 
விரையம் 7 நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
யோனி சிம்மயோனி சூத்திரம் விருத்சசுச் ரம் 
வாரம் மங்களவாரம் வயது 5 

தீதி அ௮மரபட்சசப்சமி மோகம் மரணயோகம் 

நட்சத்திரம் பூசாடம் பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
டலக்கினம் துலாலக்கினம் தாராபலமென வறிக, 

அமீசம் தஸ்கராம்ஸம்  தழி816-இ--போநத்தக் 
வமீசம் பிரமவம்சம் கநப்பம் 4 

நேத்திரம் உபயதேத்திரம் psa uso 8 
சூத்திரம் மரணசுச்திரம் வரையல் 4 

வயைது 91 யோனி சுவானயோனி 
யோகம் சித்தயோகம் வாரம் சோமவாரம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 22 பூர்வபட்ச சதுர்த்தி 

தாரராபலமென வறிச நட்சத்திரம் அனுஷம் 

தமி 914-இ-போநத்தம், இலக்கினம் கடசலச்னெம் 
கநப்பம் 2 அமிசம் STOW WT ibe 
ஆதாயம் 4 வமிசம் ரூத்திரவம்சம் 
விரையம் 6 நேத்திரம் உபயசேச்திரம் 
யோனி சரயோணி சூத்திரம் Gores How 
வாரம் குருவாரம் வயது 82 

திதி அ௮மரபட்சஏகாதச யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி | பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம்



5சாடச மனைபோருத்தம், 

தமி 817-இ--யோநநத்தம். 
BRUNO 5 

ஐ தாயம் 4 

பிரையம் 3 

யானி சஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 

நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் கும்பலக்கினம் 

ifs io நிதனாம்சம் 

வமிஈம் பிரமவம்சம் 

நத்திரம் aus sow 

சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 

வயது 5. 

யோகம் அமிர்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமென வறிக, 

தம் 318-இ--போநத்தம். 
6 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 

விரையம் 9 

யோனி புகசையோனி 

வாம் சுக்ரவாரம் 

தித் பூர்வபட்ச த்வாதசி 

நட்சத்திரம் இருவாஇரை 

இலக்கீனம் கன்யாலர்னம் 

அமீசம் 
வமிசம் அரசவமஎசம 

நேத்திரம் ௨பயேத்திரம் 

சூத்திரம் பாலசுத்திரம் 

வயது 80 

யோகம் சிக்தயோகம 

Us saw நிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமெனவறிக, 

கமி 819-இ--போநத்தம். 

கநப்பம் 7 

ஆதாயம் 8 

விரையம் ] 

மீயானி விருஷப்யோணி 

வாரம் ஆ .இவாரம் 

திதி அமரபட்ச பிரதமை 

நட்சத்திரம் As Bong 

  

[78 

இலக்கீனம் மேஷூலக்கினம் 
மிசம் நிர்பீ இிடீம்௪ 0 
வமிசம் a Awe ute 

நத்தீரம் டயபசேத்தஇரம் 

ந்த்திரம் ருத்தகு த்இரம் 
வ்பது 13 

யாகம் சித்தயோசம் 
பஜ்ச்கம் ிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமமனவறிக. 
தமீ 8:0-இ--போநநத்தம். 

8 தநப்பம் 

ஐ தாயம் 
விரையம் 10 

யோனி சாகயோனி 

வாராம் மடகளவாரம் 

தித் ௮மரபட்ச பஞ்சமி 

நட்சத்திரம் இருவோணம் 

இலக்கினம் விருச்செலச்ளெம் 

அமிசம் புச் தியம்சம் 

வமீசம் (sou pn wer us 

நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 

சுத்தீரம் குமாரசத்திரம் 

வயது 40 

யோகம் சிச்தயோகம 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சம் 

தாராபலமெனவறிக. 

5ழி)21-ஜ--போநத்தம், 

கருப்பம் L 

ஆதாயம் 42 

விரையம் 9 

யோனி சிம்மயோனி 

வாரம் குருவாரம 

அம. ரபட்ச ஈவமி 

நட்சத்திரம் கார்த்திகை 

இலக்கினம் மிதுனலக்னம் 

அமீசம் நிலுபாம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்.ரம் 

குத்திரம் WIFE 6 Bs 
வய்து 67 

மோகம் மரணயேசசம் 

Lig} Faw அச்னிபஞ்சகம்



1/6 

தமி 332-இ--பொநத்தம். , 
SHC Lio 

ஆ தாயம் 8 
விசையம் 8 
யோனி கரயோனி 
வாரம் Sou aur gio 
oe அமாபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் மகரலக்னம் 
அமிரம் தஸ்சுராம்சம் 
லமீசம் அரசவம்சம் 
தேத்தீரம் உபயதேத்ரம் 
சூத்திமம் பாலக்த் இரம் 
வயது 01 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிவ பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 
தமி 828-இ.--போநநத்தம்., 

கநப்பம் 3 
ஆ தாயம் 4 
விரையம் 7 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச து நதியை 
நட் உத்திரம் மூலம் 
இலநக$னம் சம்மலக்ம் 
அமிரம் ஈரபஇயம்௪ம் 
வமிசம் வ௫ியவம்சம் 

த்திரம் உபயரேத்ரம் 

சூத்திரம் விருச்தகுத்ரம் 
வயது 21 
யோகம் சத்தயோசம் 
பஜ்சகம் கிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிச, 
தம் 321-இ--போநத்தம் 

4 கநப்பம் 
ஆதாயம் 12 

விரைமம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

பூர்வபட்௪ சஷ்டி 

நட்சத்திரம் இசேவஇ 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் மீனலகஇனெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
ல்மீசம் சூத்ரவம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரஜத்ரம் 
வயது 48 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜாஈகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 
தமி125-இ--போநத்தம், 

கருப்பம் ' 

ஆ தாமம் 8 
விரையம் 5 
யோனி சஜூயோனி 
வாரம் சுச்ரவாரம் 
தீதி பூர்வபட்ச தசமி 
BUF HP ao பூசம் 
இலக்கினம் திலாலச்னம் 
அமிரம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 

சூத்திரம் அ௮ரசசுத்ரம் 
வயது 15 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்ரகம் ராறபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக 
தமி*26-இ--போநத்தம்? 

கருப்பம் 0 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 4 
யோனி புகையோனி 
வாரம் Gens 
திதி பூர்வபட்ச FT sa 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
டுலக்கீனம் விருஷபல்னம் 
அமீசம் நிதனாம்௪ம் 
வமீசம் ௮ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

த்த்திரம் பாலசூதரம் 
வயது 

லோகம் மரணயோகம் 
Ugh io சோரபஞ்சசம்



சோடச மனையபோருத்தம், 

குழி327- -இ-போநத்தம். 
7 கநப்பம் 

ஐதாயம் 12 
விரையம் 3 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அம. ரபட்ச.திரிதியை 

நட்சத்திரம் சதயம் 
ள் ்” ரம் 

ond a io & § Suse w 
வமீசம் வசியஉம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
லயது 29 
மோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிச, 

தமி 989-இ--மோநத்தம் 
8 கருப்பம் 

ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 2 
மோனி சாகயோனி 

வாரம் குருவாரம் 
2 அமரபட்சபஞ்சமி 

நட்சத்திரம் மிருக€ீரிஷம் 
இலக்கினம் SL. GOS BON Lo 

அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 

வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம், உபயரேத்திரம் 
சத்திரம் மரணசுத்திசம் 

வயது ௦0 
யோகம் மரணயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிக, 

ழீ 929-இ--போரத்தம் | 

கப்பம் 

ஆகாயம் 4 
விரையம் 1 
யோனி சம்மயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

தித் அமரபட்ச ஏகாதி 

நட்சத்திரம் அஷ்சம் 
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னம் கும்பலக்கினம் 

அமீசம் புத் தியம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம 

சூத்திரம் ௮ரசசத்.இரம் 
வயது 83 
யோகம் உரணயோகம் 
பஜசகம் சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 
56 830- இ பொருத்க்ம் 

கநப்பம் 
ஐதாயம் ட் 
விரையம் 10 

யோனி சரயோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
அமாவாசை 

நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
டுலக்கினம் கன்யாலக்கினம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 

வமிசம் ஆரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 

Bibra = பாலகுத்திரம் 
வயது 10 

மோதம் மரணயோகம் 

பத்சகம் ரோசபஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிச, 

தழி 891-நி-போ நத்தம் 
கருப்பம் 3 
தாயம் 8 

விரையும் 9 
யோனி த். ஜயோனி 

வாரம் புதவாசம் 
திதி பூர்வபூட்ச சதூர்த்தி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் 
அமிசம் தீஸ்கராமசம 

வமிசம் ea Awa ws 

நேத்திரம் உபயரேத் திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 

வயது 37 

யோகம் சிசசயோசம் 
பஞ்சகம் அச்னிபஞ்சகழ்
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௮. ce அம ae ee ene ete. 

சோடச மனைபோருத்தம், 
சொத பம் PT ON el te eet Pare tI me a 

88 $32-Q—Gurpsst. 
4 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 

யோனி FA TENS wn ooh 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
இதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
ஈட்சத்இரம் மகம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலகனம் 
௮மிசம் Bou &) Wine. 
வமிசம் கூச் இிரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
சூத்திரம் மாணசுத்திரம் 
aug 64 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தம் 883-இ--போநத்தம், 
6 கருப்பம் 

சாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

& & பூர்வபட்ச துவாதசி 
ஈட்சதடிரம் கேட்டை 
இலக்னெம் மிதுனலகனம் 
அமிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்௪ம் 
கேத கரம் உபயகேரம் 
சூத்திரம் ௮ரசசூத்திரம் 
வயது 01 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரராபலமெனஉறிக. 

கழீ-384-இ--போநத்தம் 
6 சருப்பம் 

ஆசாயம் 8 

விரையம் 6 

யோனி புகையோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
& Ss அமரபட்ச பிரதமை 
சட்சத்இரம் 

    
உ இசட்டாதி | 

இலக்சனெம் மக.ரலக்னம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 
உமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரதேத்ரம் 
&¢ Sow பாலதுத்திரம் 
வயது 18 
யோகம் ௮மிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக. 

தடழி335-இ--போநத்தம் 
கருப்பம் q 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 5 
Cun oof வ்ருஷபயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
இதி அமரபட்௪ பஞ்சமி 

நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கம் ஏிம்மலக்ெம 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் வ௫ியவம்சம் 
சேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 45 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஞ்சகம் மாஜபஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 
தம் 380-இ--போருத்தம் 

8 சருப்பம் 

சாயம் 12 
விரையம் 4 
யோனி காகயோனி 
வாரம் சணனிவாரம் 
38 அமரபட்ச GUA 
சட்கசஇரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மீனலக்ெம் 
hs ie € 5 Gwwerw 

வமிசம் ௬2 இரவம்௪ம் 
சேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
யது 72 

யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம்



சோடச மீனைபோகுத்தம், 

குழி391-இ- பொருத்தம் 
| 1 கருப்பம் 

சாயம் 8 
விசையம் 9 
யோனி சிமமயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
இதி அமரபட்ச திரயோதசி 
சட்சத்இரம் அவிட்டம் 
இலச்இனம் துலாலச்னம் 
௮மி௪ம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
சேத்திரம் உபய ேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 99 
யோகம் ஈத்சயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக, 

குழி388-இ--பொருச்சம், 
2 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 2 
யோனி சரயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
இதி பூர்வபட்௪ து தியை 
ஈட்சத்திரம் உரோசகணி 
இலக்கினம் வருஷபலக்னெம் 
அமிசம் புத்தியம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 

ரம் உபயரேச்ரம் 

சூத்திரம் விருத்சசூத்ரம் 
வயது 20 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்ச கம் 

,தீரர£பலமெனவறிச, 
குழி389-இ--பொருத்தம் 

8 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 1 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
திதி பூர்வபட்எசஷ்டி. 
சட்சத்திரம் உச்.இரம் 
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இலச்சினம் தீனுசுலக்னம் 
அமிசம் இிலுபாம்சம் 
வமிசம் a Awa we 
நேத்திரம் உபயதேதரம் 
சூத்இிரம் குமாரசூத்ரம் 
உயது 99 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 
குழி 840-இ-- பொருத்தம் 

4 கருப்பம் 

ஆசாயம் 6 
விரையம் 10 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம ஆவாரம் 

பூர்வபட்௪ தசமி 
bes Bow பூராடம் 
இலக்கினம் கடகலம்னம் 
அமிசம் தீஸ்்கராம்சம் 
வமிசம் குத் இரவம்சம் 

ரம் உபயரேத்ரம் 
rw மரணசுத்ரம் 

உயது 
யோசம் சித்தயோகம் 
பஞ்சசம் சோகபஞ்சகம் 

தாரா பலமெனவறி* 
குழி 811-இ--பொருத்தம் 

5 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4, 

விரையம் () 
யோனி கஜ?ூயோனி 
வாரம் மல்சளவாரம் 

பூர்வப்ட 4 

leg Sr ௮ச்சுவினி 
இலக்கினம் கும்பலக்ெம் 

௮மிசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

சூத்இரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 7 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஞ்சகம் அ௮ச்னிபஞ்சகம்



180 சோடச மனைபோருத்தம், 
  

ned 

குழி 842-இ-- பொருத்தம் ‘ 
கருப்பம் 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 
6s gore Bh Renu 
நட்சத்திரம் ஆயிவியம் 
இலக்கினம் கன்யாலகனம் 
௮மிசம் பிரஜாம்சம் 
ea Wen ௮ ரசவம்௪ம 
சேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

GS Gr விருத்தசுத்.இரம் 
வயது 34 
யோகம் இத்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 

குழி 843-இ-- பொருத்தம் 
கருப்பம் 7 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 7 
யோனி வருஷபயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
ற] ௮மரபட்சசப்தமி 

நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் மேஷலச்னம் 
gD iD தானயாம்சம் 
வமிசம் வூியவம்சம் 
சேத்திரம் குருட்டூநேதரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 61 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறித, 
குழி 814-இ--பொருச்தம் 

கருப்பம் 8 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 6 

யோனி சாகயோனி 
வாரம் சோமவாசம் 
இதி அமரபட்ச ஏகாதசி 
CLF Ee Hg பூரட்டாதி 

பச வனமும் RN nat ne AONE et OA I alt al, 

  
  

POND RL PLO DOLL NON WN வ 

இலச்செம் விருச்சகலச்னம் 
௮மிசம் நிதஞம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்௪ம் 
சேத்திரம் உபயகேதர7ம் 

சூத்திரம் மரணதகுத்திரம் 
வய.து 88 
யோசம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் மிருதயுபஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 
குழி 815-இ-- பொருத்தம் 

1 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 5 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் புதவாரம 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் இருவா இரை 

இலச்கினம் மிதுன லக்னம் 
௮மிச௪ம் சத்கியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

சேத்இரம் உபயகேத்ரம் 

சூத்திரம் LIT 6) By dT wD 
வயது 15 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 
குழி 810-இ. பொருத்தம் 

2 கருப்பம் 
a 

௮ தாயம் 8 
விரையம் 4, 

யோனி கரையோனி 
வாரம் சுக்சரவாரம் 
£8 பூர்வபட்ச ௪துர்தஇ 
சட்சத்திரம் தித்திரை 

இலக்ளெம் LOS I VE CB iD 

௮மிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் ௮7சவம்சம் 
கேத்தம் குருட்டுநேத்திரம் 

சூச்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 42 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஞ்சகம் ரிஷ்பஞ்சதம்



(சாடச மனைபோருந்தம், 

த்மீ 847-@—Gus நத்தம், 

கருப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 3 

யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் Hats 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 

இலக்கினம் திம்மலக்கினம் 
அமீசம் புச் இியம்சம் 
வமிசம் வியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாசீசூத்திரம் 
வயது 69 

யோக்ம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தமி 348-இ--போநத்தம். 
4 கருப்பம் 

வூதாமம் 12 
விரையம் 2 

யோனி சுவானயோனி 

வாரம் மங்சளவாசம் 
பூர்வபட்ச த்வாதசி 

கார்த்திகை 

. ளம் LB cor ev & &) oar to 

அமீரம் இலுபாம்சம் 

வமிசம் சூச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் vues Bow 

சூத்திரம் அரசருத்திரம் 
யது 9 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் Gap ChE SW 

தாராபலமென வறிச 

தமி 5 19. போநருத்தம் 
கருப்பம் A 

ஆதாயம் 8 

விரையம் 1 

யோனி கஜயோனி 

வாரம் ருருவாரம் 
தி அமரபட்சபிரதமை 

நட்சத்திரம் பூசம் 
Th 
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இலக்கினம்  துலாலச்னெம் 
அம்சம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்இிரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வரது 23 
மோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 

தமி 850-இ--போரத்தம், 
6 கப்பம் 

காயம் 4, 
விரையம் 10 
யோனி புசையோணி 
வாரம் சனிவாரம் 
தீதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் மூலமி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்ளனெம் 
auf gtd ரப தியம்சம் 
லமீசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 

சத்திரம் விருத்தசூ்திரம் 
வயது ௦0 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாரரபலமெனவறிக, 

தழீ 851-இ--பொருத்தம் 
7 கநப்பம் 

ஆதாயம் 2 
விரையம் 0 
மோனி வ்ருஷபயோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
௮மரபட்்௪ரவமி 

நட்சத்திரம் பேவதி 

இலக்கினம் 

அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் சியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

சத்திரம் ருமாரசூத்ரம் 
வயது 17 

யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் கிஷ்பஞ்சம்



182 சோடச மனைபோருத்தம், 

தமீ 352-இ---போநத்தம் இலக்கினம் ஈயாலக்ெம் 
கநப்பம் 8 அமீசம் யமசம 

ஆதாயம் 8 வமிசம் அரசவம்சம் 

விரையம் 8 தேத்திரம் eur sr 
யோனி சாகயோனி சத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வாரம் புதவாரம் வயது 58 
திதி அமாபட்ச தியோதசி யோசம் 
நட்சத்திரம் yew பஜ்சகம் மிருத்புபஞ்சசகம் 

இலக்கினம் 6.505 Dear ib தாரராபலமெனவறிக, 

Sf ib தானயாமசம  தீழி3௦0-இ---போதத்தம், 
வமீசம் சூத்திரவம்சம் கரப்பம் 3 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் ஐதாயம் 8 

சூத்தாம் அரசசூத்திரம் விரையம் ந 
வயது 4 யோனி த்வஜயோனி 
யோகம் சத்சயோகம் வாரம் மங்களவாரம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதீ பூர்உபட்ச தசமி 

தாசாபலமெனவறிக. நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
தழி358-இ.--பொருத்சம், இலச்சினம் மேஷலகனம் 

கருப்: ம் 1 அமீசம் நிர்பீதியம்சம் 
ஐ தாயம் 4 வமிசம் வூயவம்ச௪ம் 

பிரையம் ர நேத்திரம் GGLCCs srw 

யோனி சம்மயோனி Shs arb மாணசுத்திரம் 

வாரம் சுக்ரவா. ரம் பெய்து 85 

பூர்வபட்சது. தியை யோகம் சித்தயோகம் 

நட்சத்திரம் விசாகம் பிஜ்*கம் நீஷ்பஞ்சசம் 

இலக்கீனம் கும்பலக்கெம் தாராபலமெனவறிக 

அமீசம் கிதானாம்சம் தமி 356-இ--போநத்தம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் கருப்பம் 
நேத்திரம் குருட்டிசேத்ரம் ஆதாயம் 
சூத்திரம் டபாலசூத்ரம் விரையம் 
வயது 81 யோனி சுவானயோனி 
மோகம் சித்தயோகம் வாசம் குருவார1ம 

பஜ்சகம் சோசபஞ்சகம் திதி பூர்வபட்ச சதுர் த9 
தாராபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் அஸ்தம் 

தழீ3054-இ---போநத்தம், இலக்கினம் விருச்சிசலக்ெம் 
கருப்பம் 2 அமீசம் புத்தியம்சம் 
ஐ தாயம் 12 வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
வ்ரையம் 6 நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
யோனி சரயோனி துத்திரம் அ. ரசசூத்திரம் 
வாழம் ஆதிவாரம் வயது 12 
திதி பூர்வபட்சசஷ்டி. யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் சதயம் பஞ்சகம் கிஷ்பஞ்சசம்



சோடச மனைபோருத்தம், 

குழி 357-இ--போநத்தம் 
பருப் பம் 
ஐ தாயம் 12 
விரையம் 8 

மோனி சஜயோனி 

வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமாபட்ச திரிதியை 

நட்சத்திரம் உச்திராடம் 
இலக்கினம் மிதுனலக்சனெம் 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் பிர மவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சத்திரம் பாலசுத்திரம் 

வயது 39 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிச, 
தமி 858-இ---போரநத்தம் 

0 சநப்பம் 

ஐ தாயம் , 8 
விரையம் ் 
யோனி புையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்ச சப்சமி 
நட்சத்திரம் பரணி 

இலக்கினம் மச ரலச்னெம் 
அமிசம் நீஸ்சசாம்சம் 
௨மிசம் அரசவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுநேத் திரம் 

சத்தியம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 66 
யோகம் சிச்தயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமெனவறிச, 

516 859-Q---G ஈருத்தம் 
சநப்பம் 7 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 1 

யோனி வருஷ்யோனி 

வாரம் புதலாரம் 
திதி அமரபட்ச ஏசாத? 

மகம் நட்சத்திரம் 
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டுலக்கினம் ரம்மலக்ன்ம் 
அமீசம் £ரபதியம்சம் 
வமீசம் ewe wen 
நேத்திரம் குருட்டுகேத்திரம் 
சூத்திரம் மசணசருத்திரம் 
வயது 98 
யோகம் சிச்தசயோசம் 

uss aio lagu Che sb 
தாசாபலமெனவறிச, 

தமி 900-இ-ஃயபோநத்தம் 
கநப்பம் 8 
உ தாயம் 12 
விசையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் சேட்டை: 
இலக்கினம் மீனலக்னம்: 
அமீசம் பிரஜாம்சம்' 
லமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

சூத்திரம் அ சசசூத்திரம் 
லயது 20 
யோகம் மரணயோசம 
பஜ்ர்சம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீரராபலமெனவறிச, 
தழீ 961-இ-போநத்தம். 

் 1 சீரப்பம் 
தாயம் 8 

விரையம் 9 
யோனி ஈம்மயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட் சச.தர்த்.தி 
நட்சத்திரம் உச்திரட்டாதி 
இலக்கம் துலாலக்னெம் 
அமிசம் தீரனியாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேச்திசம் 
சத்திரம் பாலசுத்ரம் 
வயது 47 
மோகம் அமிர்சயோசம் 
பஜ்ச்கம் ௮ரனிபஞ்ச௫



184 

கமி 362- இ--போநத்தம். 
கநப்பம் ் 
ஆதாயம் 8 

ரலம் 

யோனி சரயோனி 
வாரம் மக களவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 

நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
வ்ருஷபலகனம 

ae in நிதானாம்சம் 

ஸமீசம் ௮.ரசவம்௪ம் 

நேத்திரம் குருட்டிதேத்ரம் 
குத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
லயது 14 
மோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம 

தாரர்பலமென்வறிக்ஃ 

516 863-Q—Curg spe. 
கநப்பம் 3 

தாமம் 12 
சையம் 7 

யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்சதுவாதி 

நட்சத்திரம் சுவாதி 
டலக்கினம் தீனுசுலச்னம் 

அமிசம் சத்தியக்சம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் 

சத்திரம் ம். ரணசுத்இரம் 
வயது 1 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமழ் 864-இஃ-போநத்தம். 
கநப்பம் 4 
க தாமம் 8 

விரையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
வீரம் சனிவாரம் 

அமரபட்௪ பிரதமை 
நட்சத்திரம் அவிட்டம 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கணம் கடசலச்சனெம் 
அம்சம் நிர்பீதியம்சம் 
வமீசம் ரூதரவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகநேத்திரம் 
சுத்திரம் அ. ரசசூத்திரம் 
வயது 128 
யோகம் சித்தயோகம் 

Us Fb சோகஞ்சகம் 
சாராபலமெனவறிச. 

தமீ 806-இ--போரகுத்தம். 
ஆ கரபபம் 

திகாலம் ம 
விரையம் 5 
யோனி தீவஜயோனி 
லாம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நடசத்திரம் உரோசணி 
இலக்கீனம் கும்பலகனெம் 
அமீசம் Lys SWE 
ana ib பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுதேதரம் 

சத்திரம் விருத்தசுத்திரம் 
வயது ட] 
யோகம் ௮மிர்சயோகம் 
பஞ்சகம் மாஜபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

குழி 960-இ--போடுத்தம், 
கநப்பம் 0 
ஆதாயம் 12 
வ்ரையம் 6 
யோனி புகையோனி 
வாரம் புசவாரம் 
த்தி அமரபட்௪ ஈவமி 
நட்சத்திரம் உச்இரம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்கனெம் 
aids tb இலுபாம்சம் 
லமீசம் ௮ ரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
HAS aid குமாரசூத்திரம் 
வர்ப 82 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம்
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தம் 361- பொருத்தம், 
சப்பும் 7 
ey STUD 8 
விரையம் 3 
Gurr at வ்ருஷபமடோனி 
வாரம் HS TOMI 

திதி அமரபட்சதிரயோத? 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் மேஷலச்னெம் 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 
வமிசம் வூயவம்சம் 
நத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

bf io மரணசூத்திரம் 
வயது 8 

யாகம் ச்தயோகம் 

பஜ்சகம் ராஜபஞ்சகம் 
சாராபலமெனவறிக, 

தழி 3(6-இ-- போநத்தம்; 9 
கநப்ப ம் 

ஆதாயம் 4 
விசையம் 2 
மானி சாகயோனி 

வாரம் ஆதிவாரம் 

ம் பூர்வபட்ச க Renu 

நட்சத்கிரம் ௮ச்சுவினி 

இலக்கினம் விருச்சிகலக்கெம் 
ond oF io 5ரப இியம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிசெத்இிரம் 

சூத்திரம் ute ts Bow 
1 Hi ' 36 

மோகம் சித்தயோகம் 
Li gha bib நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக. 
தமி 309-இ--போநத்தம். 

கப்பம் 
ஆதாயம் 12 
வ்ரையம் 1 

யோனி திம்மயோளி 
வாரம் மங்அளவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசஷ்டி 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 

  

  

  
AON PL PNA N NL OP NRE NTL LR OL PL LD 

இலசீகினம் மிதுனலச்னம் 

அமீசம் பிரஜா LED 

லமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிசேத்திரம் 

சூத்தீரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 63 

யோகம் சித்தயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமென வறிக 

௪ழீ 870-இ--போரநத்தம், 
கநப்பம் 
ஆதாயம் g 
விசையம் 10 

யோனி கரயோனி 
வாரம் குருவா.ரம 

திதி பூர்பட்சதசமி 
நட்சத்திரம் அனுஷ்ம் 

இலக்கினம் மகரலக்னெம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம 

நேத்திரம் ஏககேத்திரம் 
சூத் திரம் குமாரசூத்திரம 
வய 90 

யோகம் த்சயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச௪கம் 

தாராபலமெனவறிக, 
தமி 811-இ--போரநத்தம், 

8 க்நப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 0 
யோனி திவஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪௪ oT eH 
நட்சத்திரம் பூசட்டாதி 
இலக்கினம் சிம்மலச்னெம் 
அமீசரம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 

நேத்திரம் ஏசகேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 17 

யோகம் மரணயோகம் 
'பஜ்சகம் சோபஞ்சசம்
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தழீ 812-இ--போநநத்தம்; 
4 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி அ௮மசபட்ச இரி தியை 
நட்சத்திரம் இருவா திரை 
இலக்கினம் மீனலக்னெம் 
அமீச்ம் சத இியம்சம் 
வமீசம் ரூச்சவமிசம் 
நேத்திரம் குருட்டுகேத்திரம் 
சூத்திரம் பசலரூத்திரம் 
வயது 44 

யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 
சாராபலமெனவறிச, 

தமீ 878-இ--போரநநத்தம், 
கநபபம் 5 
ஐ தாயம் 8 
விரையம் 7 
மோனி சஜயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
திதி ௮மரபட்சசப்சமி 
நட்சத்திரம் ' தஇத்திரை 
டூலக்கினம் துலாலக்கினம் 
அமீசம் நிர்பீ இியம்ஸம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகநேத்திரம் 

சத்திரம் விருத்தருத்திரம் 
வயது 71 
யோகம் சிச்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தரீசாபலமென வறிச 

கழி 91 4-இஃஃபோநத்தம், 
ல் கநப்। 110 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 0 
யோனி புசையோனி 
வாரம் சுக. ரவாரம் 

தீதி அமரபட்சஏகாதசி 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 

சாடசமனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் வ்ருஷபலச்ளெம் 
அமீசம் புத. தியம்சம் 
வமீசம் ௮7சவம்சம் 
ரத்தீரம் esCos Bru 

சூத்திரம் ருமாரசூத்திசம் 
வயது 98 
யோகம் மசணயோசம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 
துமி 975-இ--போநத்தம். 

EG Cute 

ஆதாயம் 12 

வீரையம் 5 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ann g Sens 
இலக்கினம் 5 SF 0S Bow i 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் வடியவம்சம 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
த்த்திரம் அசசருத்திரம் 
வயது 25 

யோகம் சிச்தயோகம் 
பஞ்சகம் மிருச்யுபஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிச, 

தழ 870-இ--போநத்தம் 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 

வ்ரையம் 4 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் ம&களவாசம் 

பூர்வபட்ச ச.தர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் கடசலகனெம் 
௮மீசம் திஸ்கராம்சம் 
வமீசம் சூத்திரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரநேச்திரம் 

சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 52 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம்



சாடச மனை போருத்தம், 

கழீ 877-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 1 
ஆதாயம் 4 
பிரையம் 3 
யோனி சம்மயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட் சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம்  கும்பலக்னெம் 
onde in சரபதியம்சம் 
வமிசம் பிசமயம்சம் 
ேேத்தீரம் ஏகசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 79 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 
தமீ 308-இ.-போநத்தம். 

கப்பம் 2 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி சரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச gan sh 
நட்சத்திரம் ரேவஇ 
இலக்கினம் சன்யால்னம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
லமீசம் அ௮சசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசுத்திரம் 
வயது 6 
யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 
தழ் 870-ஐ.--போநநத்தம், 

கப்பம் 6 
ஐ தாயம் 8 
விரையம் 1 
யோனி தவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமசபட்௪ பிரதமை 

பூசம் நட்சத்திரம் 
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இலக்கினம் மேஷலகூனெம் 
௮மிசம் தான்யாம்௪ம் 

வமீசம் வியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திசம் 
சூத்திரம் அரசரூத்இரம் 
வயது 33 
Gut aio சித்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ரராபலமெனவறி௫, 

தம் 830-இ--போநத்தம், 
4 SHUG 

ஐ தாயம் 4 

ad eon uth 10 
யோனி சுவானயோணி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி ௮மரபட்ச பஞ்சமி 
நட்சத்சிரம் வீசாகம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்கெம் 
அபிசம் நிதனாம்சம் 
afer GST owes 
மேத்திரம் எசகேத் திரம் 
கத்திரம் பாலசுத் திரம் 
வயது 60 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சம் 

சாராபலமெனவறிச, 
தமீ 381-இ--போநநத்தம், 

ல கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 9 
மோனி சஜயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

௮ம.ரபட்ச சவமி 

நட்சத்திரம் ௪.தயம் 
டலக்கினம் மிதுன லக்னம் 
அமீசம் சத் தியம்சம் 
லமீசம் பீரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேதரம் 

சூத்திரம் விருத்தரூ த் திரம் 
வயது 87 
யோகம் Ags unas 
பஜ்சகம் BOL Oe ais



சோடச மனைபோருத்தம், 
  

ANAL ALL LOL LOG Ne 

கழி 382-இ--போநத்தம். 
6 SALI 

ஆ தாயம் 8 
கிரையம் 8 
யோனி புகையோனி 

our FD ஆதிவாரம் 
திதி அமரபட்ச இரயோ தி 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மகரலக்னம் 
அமிசம் நிர்பீ இயம்சம் 
வமிசம் Qo Fe WFD 
மேநத்திரம் ஏகநேத்ரம் 
சுத்திமம் மரணகுத்திரம் 
வயது 11 
மோகம் சதசயோகம் 
பஜ்ச்சம் நிஷபஞ்சசம் 

காராபலமெனவறிக, 
தம் 886-இ--போநத்தம், 

சரப்பம் 7 
ஆதாயம் 4 
80 ரையம் 7 
யோனி வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

த்தி பூர்வபட்ச து தியை 
நட்சத்தீரம் அஸ்தம் 
இலக்கம் ம்மலக்ம் 
அமிசம் புத்தியம்௪ம் 
வமிசம் வ௫யவம்ச௪ம் 
2நத்திரம் ase gow 

சூத்த ரம் ௮ரசருத்ரம் 
வயது 41 
யோகம் As sCwraw 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக. 
தழி.181-இ--போநத்தம் 

கநப்பம் 
தாயம் 12 

வியையம் 6 

யோனி சாகயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ சஷ்டி. 
நட்சத்திரம் உத்தாரடம்   

இலக்கினம் மீனலக்னெம் 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமீஈம் கூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசநேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசுத்ரம் 
வயது 08 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜஈகம் சோசபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிச, 
தமி?85-இ--போநத்தம்ஃ 

1 கநப்பம் 

ஆ தாமம் 8 
at en g min 5 
யோனி சம்மயோணி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் திலாலக்னம் 
ode ib தஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் எகசேத்ரம் 

சூத்திரம் கூமாரசூத்ரம் 
வயது ௦ 
லோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ரகம் சோகபஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக 
தழ்*86-இ--போநத்தம்£ 

கப்பம் 2 
ஆதாயம் ஆ 

வ்சையம் 4 
யோனி சரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச சதுர்தசி 
நட் சத்திரம் மகம் 
டுலக்கீனம் விருஷபலக்னம் 
அமிசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் ௮சசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேதரம் 
சத்திரம் மரணசுூத்ரம் 
வயது 22 
யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம்



$சாடச மனைபோருத்தம், 

தழீ387-இ--போரநத்தம். 
3 நரப்பம் 

py ST unto 12 
விரையம் 8 
யானி ர்வஜூயோனி 
வாரம் பு தவாரம் 
திதி அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் கேட்டை 

சனுசுலக்கெெம் 

அமீசம் rg mins i 
வமீரம் வடயவம்சம் 
ேநத்திரம் ஏகமேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசரூத்திரம் 
வயது 40 

யோகம் சித்தயோசம் 
வஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிக. 
தம்388-இ--மோநத்தம், 

கநப்பம் 4 

ஆத யம் 8 

விரையம் 2 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் சுக். ரவாரம் 

அமரபட்சபஞ்சமி 

நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
இலக்கினம் கடகலக்கெம் 

origi தான்யாம்சம் 

வமீசம் Hsiawew 
ேநத்திரம் ஏகரேத்திசம் 
HF oto பாலதுத்திசம் 

வயது 16 

யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா.ராபலமெனவறிச,. 

தழி 889-இ--போதத்தம் 

கப்பம் 5 

ஐகாமம் 4 
விசையம் 1 
மோனி சஜயோனி 

வாரம் ஆதிவாரம் 

$s அமரபட்ச காத? 

நட்சத்திரம் புனாபூசம் 

[69 

இலக்கினம் கும்பலக்கனம 

அமீசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நத்திரம் ஏசநேத்திரம் 

நத்திரம் குமா ரசூத்இரம் 

வயது 3 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜசகம் ரிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிக. 
தம் 8690-இ--போநத்கீம் 

நரப்பம் 
தாயம் Lé 
விரையம் 10 
Cust af புகையே (னி 
வாரம் மக்களவாரம் 

திதி ௮மரவாசை 

ct rw சுவாதி 

சன்யாலக்கெனம் 

அம்சம் சத் இியம்சம் 
வமீசம் ஆரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
கத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது 50 

மோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 

518 991-நி--போ நத்தம் 

கருப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 9 
யோனி வ்ருஷபயோனி 

வாரம் குருவாரம் 

திதி - பூர்வபூட்ச சதுர்த்தி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 

இலக்கினம் மேஷலக்கனெம் 
அமீசம் நிர்பிதியம்சம் 
வம்சம் a Awa wep 
நேத்திரம் ஏகரேத் திரம் 

சூத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 57 
யோகம் சித்சயோகம் 
பஞ்சகம் சோ. ரபஞ்சசம்



190 

தழீ 892-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 8 
ஆதாயம் 4 
விரயம் 8 
யோனி சாசயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
இதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
சட்சத் தரம் உசோசணி 
இலக்னெம் விருச்கெலக்னம் 
௮மிசம் புத் தியம்கம் 

வமிசம் &s Grane 
சேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 84 
wrap அமிர்தமோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிக, 
தழ் 698-இ--போநத்தம், 

சருப்பம் 1 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

இதி பூர்வபட்ச துவாதசி 
ஈட்சதஇரம் உத்திரம் 
இலக்செம் மிதுனலக்னம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
சேத்திரம் ஏசகேத்ரம் 

குத்திரம் குமாரரூத்இரரம் 
வயது 11 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் அக்னிபஞ்ச்கம் 

தாராபலமெனவறிக, 
தமீ-804-இ--போநநத்தம் 

கருப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி சசயோனி 
வாசம் புசவாரம் 
இதி அமரரபட்௪ பிரதமை 
சட்சத்திரம் பூசாடம் 

சோடச மனைபோருத்தம், 

Qed Ben to மகரலக்னம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
ஒமிசம் அரசவம்சம் 
சேத்திரம் எகசேத்இரம் 
சூச்இரம் மரணகசுத்திரம் 
வயது 88 

யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக. 
தமீ 395-ஐ--பேநேத்தம் 

8 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 5 
யோனி ச்வஜயேரனி 
வாரம் சுகரவாரம் 

திதி அமரபட்ச பஞ்சமி 
கட்சத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் Ao wes Sear ip 
௮மிசம் சரபதியம்சம் 
வமிசம் ea Awe dew 
சேத்திரம் உபயசேத் திரம் 
சூத்திரம் பாலரூத்இரம் 
வயது 65 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமென வறிகஃ 
தம் 890-இ--போரத்தம் 4 

சருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
al en 7 wis 4 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் |ஆ.திலாரம் 

திதி அ மசபட்ச சவமி 
seg Ari ஆ யிலியம் 
இலக்கினம் UB ear 60 & & ear us 
௮மிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் சூச்திரலம்சம் 
சேத்திரம் ஏககேத்திரம் 

சுச்திரம் விருச்சரூத்சம் 
உயது 92 
யோகம் ச்சயோகம் 
பஞ்சகம் திஷ்பஞ்சசம்



சோடச மனைபோருத்தம், 

குழி$91-இ-- பொருத்தம் 
5 கருப்பம் 

ஆகாயம் 8 
விரையம் 3 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் WE) Ser a 7 1 
இதி . அமரபட்சதிரயோத 
ஈட்சழ்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் துலாலக்னம் 
௮மிசம் தான்யாம்சம் 
ede பிரமவம்சம் 
கேத்திரம் ஏக?ேத் கிம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 19 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் ராஜபஞ்சசம் 

தா. சாபலமெனவறிக. 
குழி398-இ--பொருத்தம், 

கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 2 
யோனி புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 
இதி பூர்வபட்௪ து இயை 
சட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலச்செம் வ்ருஷ்பலச்சினம் 
Hew நிதனாம்சம் 
உமிசம் அ௮ரசவம்சம் 
சேத்இரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் ம.ரணகுத்ரம் 
வயது 6 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சசம திஷ்பஞ்சகம் 

தாரசபலமெனவறிச, 
குழி309-இ.--பொருத்தம் ் 

கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 1 
யோனி ் 
வரரம் சனிவாரம் 
இதி பூர்வபட்சசஷ்டி 
negara, Saar Bes 
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Qa Ben wo தீனுசுலக்னம் 
௮மிசம் சத் இியம்சம் 
வமிசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
உயது 
யோகம் சிச்தயோசம் 
பஞ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென ௮றிக, 
குழி 400-இ--பொருழ்தம் 9 

கருப்பம் 

தாயம் 8 

விரையம் - 10 
யோனி காகயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

பூர்வபட்ச தசமி 

ஈட் ரம் எத் திரை 
கடசலக்னம் 

௮மிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் ரூத்திரஉம்சம் 
சேத்திரம் ஏக்நேத்ரம் 

குத்திரம் விருத்தருத்ரம் 
வயது 10 
யோசம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம 

தாரா பலமெனவறிக 

குழி 401-இ--பொருத்தம் 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 9 
யோனி சம்மயோணிீ 
வாரம் புதவாரம் 
As yrauces giss® 

seg Hr இருவோணம் 

இலச்சனம் கும்பலக்கன ம் 

௮மிசம் புத்தியம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 
சேச்.இரம் உபயசேத்ரம் 

சூத்ரம் Guest 
வயது 27 
யோகம் ஈத சயோ கம் 
பஞ்சசம் சேரரபஞ்சசம்



19 2 சாடச மனை போருத்தம், 
    Pt Nae கனத வசட சொ al ll ee RRO RR ORE LD ME NNO OL AN NON iP a ட ஒளிரச் னவர் மனை. 

குழி 408-இ- பொருத்தம் 9 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சுகரவாரம் 

இதி ௮/மரபட்சர இரி. தியை 
ஈட்சத்திரம் சார்த்திகை 
இலக்னெம் கன்யாலச்னம் 
wb ew கிலுபாம்சம் 
உமிசம் அரசவம்சம் 
சேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
சூத்திரம் அரசருத்திரம 

வயது 54 
யோகம் இிச்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென்வறிக, 
குழி 409-இ--பொருத்தம் 

சருப்பம் 

தாயம் 8 
விரையம் 7 
யோனி சீவறயோனி 
வாரம் ஆ.திவாரம் 
இ. HOTU ee gi) 
கட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மேஷலகச்னம் 

௮மிசம் தீஸ்சாராம்சம் 
விசம் வூயவம்சம் 
Cog Baw ஏகசேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 91 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் அ௮ச்னிபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 
குழி 10%-ற--பொருச்தம் 

4 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4. 
விரையம் ° 6 

யோனி nour cor wer eof 
வாரம் (OCW BAT ENT DD 

இதி ஆ மர்பட்ச எசாதசி 
கட்சத்இரம் மூலம்   

இலச்ெம் விருச்செலசக்னம் 
௮மிசம் BIL) Buse 
வமிசம் கூத்ரவம்சம் 

சேத்திரம் உபயதேத்£ம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 8 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா. ராபலமெனவறிக 
குழி!105-இ-- பொருத்தம் 

கருப்பம் 5 

ஆதாயம் 12 
விசையம் 5 
யோனி கறயோனி 

வாரம் குருவாரம் 
BS அமாவாசை 
நட்சத்திரம் இசேவதி 
இலச்செம் மிதுனலகனம் 
அமிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
Ces Bow உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரந்தாம் 
வயது 95 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா சாபலமெனவறிக, 

குழி 100-இ.- பொருத்தம் 

6 சா௱ப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 4 
யோனி புசையோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
SB பூர்வபட்சச தர்.ச.இ 
te $B gw பூசம் 

இலக்கம் மகரலச்னம் 
அமிசம் தான்யாமிசம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
சேத்இரம் உபயரேதஇரம் 

சூத்திரம் ௮.ரசசுச்இரம் 
வயது 62 
யோகம் சித்சயோசம் 
பஞ்சகம் கிஷ்பஞ்சசம்



தநப்பம் 
ஆதாய்ம் 4 
விரையம் 8 
மோனி ௨ ருஷப்யோனி 

வாரம் கோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
கட்சத்திரம் விசாசம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்கனம் 
௮மீசம் (L,$ GO) UF LD 
வமிசம் வசியவம்௪ம் 
மநந்திரம் உபயகேச்இரம் 
சூத்திரம் பாலசூச்இிரம் 
வயது 
Clu & to மரனயோகம் 
பஞ்சகம் ராஜஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தமி 408-@-—Gurp Sar. 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி காகயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
BS பூர்வபட்ச௪ த்வாதசி 
நட்சத்திரம் ௪ தயம் 
இலக்கினம் மீனலக்கினம் 
அமீசம் ௪தஇயம்௪ம் 
வ்மீசம் சூத்ர வம்சம் 
நேத்திரம் ௨பமரேர் இரம் 

சூத்திமம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 16 
யோகம் சித்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிச, 

தம் 409-@—Gurs, த்தம். 
கநப்பம் பி 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 1 
யோனி சிம்யோனி 
வாரல் சுக்கரவாரம் 
திதி அமரபட்சபிரசமை 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 

ம்] 

சோடச மனைபோருத் தம். 
a 

தழி401-இ--போநத்தம்...' 
i 7 
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இலக்கீனம் HOOT OE Boer wo 
அமீசம் கிர்பீதியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரன சூத்ரம் 
வயது 44 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் MARU ChE ED 

தீா.ராபலமென வறிக, 

a 110-@Q—Gurp dar. 
கப்பம் 2 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 10 
யோனி கர்யோனி 

வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி அம_சபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் Hor Fi 
இலக்கினம் விருஷபலக்கனம் 
அமிசம் புச் இியம்சய் 

வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உயயதேதரம் 

சூத்திரம் HOF GSO th 
வது 10 
யோகம் ௮மிர்சயோகம் 
பஞ்ஈகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தமி 411-இ--யமோநத்தம், 
கரப்பம் 8 

ஆகாயம் 12 
விரையம் 9 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

அமரபட்௪ wal 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் ததுசுலகீனெம் 
அமீசம் இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் உபய சேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது . 

யோகம் அமிர்தயேரகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சுகூம் 

Erg tu Dv are Ms.
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கழி4 12-இ--பேரநத்தம், 
கருப்பம் 
ஆதாயம் 
வீரையம் 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் Fo 
திதி அமரபட்௪ இரயோத 

நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் சடகலச்னம் 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 

வமிசம் Gs Soa we 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வய்து 24 

யோதம் இித்தயோசம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறி௫, 

தழி 418-இ--போநத்தம்- 
கப்பம் 5 
ஆதாயம் 4 
விரையக் 1 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் சணிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச துதியை 

நட்சத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கெம் 
அமிசல் சஉரபதியம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசகுத்ரம் 

வயது 61 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

sr ore weer wy ss 

கழ்414-இ--போரநத்தம், 
கநப்ப 6 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 6 
யோனி புகசையோனி 
வாரக் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசஷ்டி, 
கேட்டை குட்சத்திரக் 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கின் கன்யாலக்னெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரக் உபயகேதீரம் 

சூத்திரம் அர்சசுத்ரம் 
வயது 18 
யோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தடி;15-இ--பொரநத்தம், 

கப்பம் 
இ.தாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி வ்ருஷ்்யோனி 
வாரம் புதவாரம் 

பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் உச்சிரட்டாதி 

அமீசம் சானயமசம 
வமீசல் வ௫ியவம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
யைது ட 
(மோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

ST True wera Ns. 
தலி 116-இ-- பொருத்தம், 

8 கரப்பம் 

ஆதாயம் ங் 
விரையல் 4 
யோனி காகயோனி 
வாரம் சக்ரெவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ சதுர்த9 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
'இலக்கினம் விருச்சிசெலக்ளெம் 
அமிஈம் நிதனாம்சம் 
அமீசரம் ரூதவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்இரம் 

சத்திரம் குமாரகுத்திசம் 
வயது 32 
மோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

காசாபலமெனவறிகட



சோட்ச 

தழி417-இ--போநநத்தம், 
1 கநப் பம் 

ஆதாயம் 12 

விரையம் 3 
மோனி சிம்மயோனி 
வாசம் ஆதிவாரம் 
திதி அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மிதுனலச்சனம் 
அமீசம் சுத் இயம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 59 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் சாஜபஞ்சகசம், 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி 418-இ.-போநத்தம், 

கநப்பம் 2 
ஆதாமம். 8 
விரையம் 2 
யோனி சரயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி gurus Fugu 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் மகரலச்செனம் 
அம்சம் நிச்பீ இியம்௪ம் 
வமீசம் அரசவம்ச௪ம் 
நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 
சூத்திரம் அரசகுத்திரம் 
வயது 80 
மோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சா. ராபலமெனவறிக, 

தமீ 419-இ--பொநத்தம், 
கருப்பம் . 3 
ஆதாயம் 4 
aan mud 1 
யோனி தவஜயோனி 
வாரம் குருவாசம் 

திதி அமரபட்௪ ஏசாதசி 
நட்சத்திரம் உரோகணி 
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இலக்கினம் இம்மலக்ெம் 
af sid புத்தியம்சம் 
வம்சம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தகு த்திரம் 
வயது 18 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரரீபலமெனவறிக 

-தழி 420-ஐ.-- பெரநத்தம், 
4 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 

விரையம் 10 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமாவாசை 
be GSP oD உத்திரம் 
இலக்கினம் மீனலச்னம் 
அமீசம் கலுபாம்சம் 
வமீசம் சூத் ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாசசூத் திரம் 
வயது 40 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிச, 

தமீ 421-இ--போநத்தம், 
5 கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
வீரையம் « 9 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி. பூர்வபட்சசதுர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூசாடம் 
இலக்கினம் தலர்லச்ெம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்௪சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத் இரம் 

சூத்திரம் மாணருதாாம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக
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தமி 422-இ--போநநத்தம். 
கப்பம் 0 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 8 
யோனி யானி 
வாரம் புசவாரம் 

பூர்வபட்௪ அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமிரம் ஈரபஇியம்சம் 
வமீரம் ஆரசயம்௪ம் 
நேந்திரம் உபயசேத்ரம் 
HHS ato பாலசூத்ரம் 
வயதட 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்ரகம் சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

  

தழி 425-இ--போநத்தம், 
சநப்பம் 4 

அ.தாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி வ்ருஷ்பயோணி 
வாரம் FER TAT IW 
திதி பூரவபட்௪ துவாத 
ஈட்கத்திரம் ஆயிலியம் 

லக்கினம் தனுசுலசனம் 
of ab பிரஜாம்சம 
and 3 to @, way ip + Lb 
நேத்திரம் உபயதசேதரம் 

கக்திரம் ருத்தசூததிரம் 
வயது 21 

யோகம் மரணயோகம் 
Lid Faw நிஷ்பஞ்சகம் 

தரரர்பலமெனவறிகட 

தமீ 424-இ--போரநத்தம். 

கநப்பம் 8 
ஆ தாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி காசயோனி 
வாரம் ஆ.இவாரம் 
திதி அமரபட்௪ பிரதமை 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் சடசலக்கினம 
அமீரும் தான்யாம்சம் 
வாரீரம் சூசரவம்சம் 
ரேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சுத்திரல் குமாரசூத்திரம் 
வயது 49 
யோகம் மரணயோகம 
பத்சாம் நிஷ்பஞ்ச௪கம் 

சாராபலமெனவறிச, 

கழீ425-ஐ--போருத்தம், 
கநபபம் 1 
ஆதாயம் 4, 
விசையம் 5 
மோனி திம்மயோணனீ 
வராம் மக்களவாரம் 

கதி அமரபட்ச பஞ்சுமி 

நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் கும்பலக்கெனம் 
அமி௫ம் நிசனாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணகுழ்ரம் 
வயது 7h 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்ரசம் சோசபஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தமி$26-இ--போரத்தம். 
9 ச்நப் பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் ம் 
யோஷி கரயோஸி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரப.ட்௪ ஈஉமி 

நட்சத்திரம் Awan Boor 
இலக்கினம் சன்யாலக்சினம் 
அமீசம் woe wo 
வமீசம் அரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசே2 இரம் 
சூத்திரம் பாலரசுதரம் 

வயது 
யோக்மீ மரணயோகம் 
LIGh Fain ரோசகபஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக,



சோடச மனைபோகுத்தம். 

தமி421-இ--பொருத்தம்: 
கருப்பம் 3 
தாயம் 8 
விரைமம் 3 
யோனி தவஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி அமரபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் சிக கிரை 
இலக்கீனம். மேஷலக்கனெம் 
அமிசம் விர். தியம்சம் 
வமீசம் வ௫ிய௨ம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
ருத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 29 
யோகம் மரணயோகம் 

பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக 

தமீ428-இ-போருத்தம், 
கப்பம் | 

ட 

த தாயம் 4 
வீமையம் 2 

Casa af சுவானயோனி 

வாமம் கோமவாரம் 

&S பூர்உபட்ச து enw 
$C FAS vid இருவோணம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்ளெம் 
aif + io us Jw. 
வமீசம் ரூ. ச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேச்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
மைது OG 

யோகம் அடிர்தபோகம் 

பஜ்நகம் நிஷ்பஞ்ச கம் 
சாராபலமெனவறிச, 

தழி429-இ- போ நத்தம், 
கப்பம் ம் 
ஆதாயம் 12 
விசையம் 1 
மோனி கஜயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசஷ்டி 
press oid Gti, 

197 

இலக்கினம் ம 
அம்சம் பாமசம் 
லமீசம் பிரமவம்௪ம் 

நேத்த்ரம் உபயசேத்திரம் 
சூத்திரம் H0F G&S HT w 
வயது 83 
வோம் அமிசயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழீ4:0-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் ட 
அ தாயம் 8 
வீரையம் 10 
யோ புகையோஸி 
வாரம் சுகீதிரவாரம் 

திதி பூர்வபட்சதகமி 
நட்சத்சிரம் பூசம் 
இலக்கனம் மக ரலக்கனெம் 
௮மிமம் தீஸ்கசாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 

நேத்திரம் உபயமேத்இரம் 
கூத்த்ரம் பாலருத்இரம் 
வயது 10 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்ககம் மிருத்யுபஞ்சசம் 
சாராபலமென வறிக. 

தமி131-இ--பொரத்தம், 
கப்பம் 1 
ஆதாயம் + 

விரையம் 4 
Cust Wf வ்ருஷ்பயோனணி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச௪துர் தி 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்கினம் 
௮மீஈம் நரபதியம்சம் 
வமீசம் வசியவம்சம் 
நேத்திமம் ௨பயேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசு த.திரம் 
வயது 37 

மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் பஞ்சகம் 

தாரா "Be
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தழ 462-இ--போநத்தம்ஃ 
v 8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி கசாகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
னு அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் ரவி 
இலக்கினம் 
அமீச்ம் பிரஜா ம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவமிசம் 
நேத்திரம் உபயகேத்இரம் 

குந்திரம்... குமாரகுக்திரம் 
வயது 04 
யோகம் இத்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ499-இ--போரத்தம், 
கநப்பம் ] 
அ தாயம் 8 
விரையம் 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
த்தி அ௮மரபட்ச௪ப் சமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் தலாலக்கனெம் 
அமீசம் தான்யாம்ஸம் 
லமீசம் பிர்ம்மவமிசம் 
நேத்திரம் உபயரேக் இரம் 

சூத்திரம் அரசசுச்திரம் 
வயது 91 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தழி434-இ--போரத்தம், 
2 கநப்பம் 

2 தாயம் 4 
விசையம் 6 
யோனி சரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி அமரபட்௪ ஏகாதி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 

'சோட்ச மனை போருத்தம். 

டுலக்கீனம் வ்ருஷபலக்னெம் 
அமீசம் நிசனாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 

'ரம் குருட்டிரேத்திரம் 
ரம் பாலசுத்இரம் 

வயது 18 
யோகம் யாகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி486-இ--போநத்தம், 
3 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
ப்ரையம் 5 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

அமாவாசை 
நட் சத்திரம் சதையம் 
இலக்கினம் rip 
அமீசம் /யம்௪ம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
Caso om உபயதேத்திரம் 

சூத்திம் விருச்சசுத்திரம் 
வயது 6 

யோகம் சித்சயோசம் 
Ugh Fain நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக. 

தழீ480-இ--போநத்தம், 
4 கநப்பம் 

ஐ தாமம் 8 
விரையம் 4 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச ௪தர்த்இ 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் கடகலக்கனம் 
அமிீசம் நிர்பீதியம்௪ம் 
வமீசம் ரூச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்டிசம் 
சுத்தீரம் ம. ரணசுத்திரம் 
வயது 12 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ச£ம் சோகபஞ்சகம் 

சாசாபலமென வறிச,



சோடச மனைபோருத்த்ம், 199 

தழ்431-இ- போ ுதீதம், இலக்கினம் 
கநப்பம் 6 அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
இ தாயம் 4 வமீசம் வ௫ியவம்சம 

விரையம் $ நேத்திரம் உப ‘fw 
யோனி க்ஜயோனி சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வாரம் சுகரவாரம் வயது 63 
தீதி பூர்வபட்ச யோகம் சச்சயோசம் 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கெனெம் தாராபலமெனவறிசஃ 

அமீசம் புத்தியம்சம் தழி440- 9--பொநத்தம், 
வமீச்ம் பிரமவம்சம் கநப்பம் 8 

குருட்டுகேத்ரம் ஆதா யம் 4 

HSK ob அரசரூத்திரம் விரையம் 10 
வயது 99 மோனி கசாசயோனி 
யோகம் அமிர்தயோகம் வாரம் குருவாரம் 

பக்சகம் அச்னிபஞ்சகம் திதி அமசபட்ச பஞ்சமி 

தாசாபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் மகம் 

தழ் 496-இ--போநத்தம், 
6 1ரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி Lyne? wr oof 
வாரம் ௮ இவாரம் 
ஜித் பூர்வபட்௪ தீவாதசி 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்னம் 
அமிஈம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் அ ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத்கிரம் 
சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 26 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தழி489-இ--பொரத்தம், 
7 கநப்பம் 

ஆகாயம் 8 
விரையம் ] 
யோனி வருஷபயோனணி 

வாரம் மங்சகளவாசம் 
த்தி அமரபட்௪ பிரதமை 
நட்சத்திரம் பரணி 

இலக்கினம் விருச்செலச் னம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
லமிசம் சூ. சரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணகுத்திரம் 

வயது 80 

யோகம் ஆமிர்தயோகம் 

Ligh dain மிருதியுபஞ்சுசம் 
தாசாபலமெனவறிக, 

தழி441-ஐ---போநத்தம், 
1 சரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 0 
யோனி Siow? win eof 

வாரம் சனிரவாரம் 
நிதி அமரபட்௪ ஈஉமி 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் மிதுனலச்னம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டேசேச்சம் 

சூத்திரம்... இரசகுத்திரம் 
வயது 7 
யோகம் சசயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

srinunQuera Des
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தமி 442-இ--போரநத்தம். 
கப்பம் 2 
ஆ தாயம் 8 

விசையம் 8 
மோனி சரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி அமரபட்௪ திரயோதசி 
நட்சத்திரம் உத்இரட்டாதி 
இலஃகினம் மகாலகனம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 

வம்சம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேர் ரம் 

சூத்திரம் பாலசூ7இரம் 
வயது 
யோகம் தி 7சயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக, 

தழி143-இ--போருத்தம், 
3 க்நப்பம் 6 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 7 
யோனி கு்வஜயோனணி 

வாரம் புசவாரம் 
த்தி பூர்வபட்ச௪ து இயை 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் Pb was sor wd 
அமீசம் நிதறாம்சம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிரேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூ2ரம் 
யைது 01 
யோகம் சிக்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச கம் 

தாராபலமென வறிக, 

கழி144-இ--பொருத்தம். 
4 க்ரப்பம் 

தாயம் 12 
விரையம் 6 
Gur at சுவானயோனி 
வாரம் FESO MOD 

பூர்்உபட்௪ சஷ்டி தித் 
நட்சத்திரம் சாதி 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் ம 
அமிசம் யம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டிரேத்ரம் 
சத்திரம் மரணசுத்ரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
Lig Faw நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 

தழ்445-இ--போநத்தம் 
கருப்பம் 0 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 5 
மோடி கற்யோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

பூர்உபட்ச தசமி 
pt Fes TiN அவிட்டம் 
இலக்கினம் துலாலக்னம் 

அமீரம் கிர்? இயம்சம் 
ஷமிசம் பிரமவம்சம் 
Gahan உபயசேச்ரம் 
சூத்திரம் HIF (EHD 
யைது 15 
யோகம் மரணயோகம 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக. 
தழி446-இ--போநத்தம்; 

கப்பம் 

காயம் 4, 
விரையம் 4. 
யோனி புகையோணி 
வாரம் மஙகளவாரம் 

பூர்வபட்ச ௪துர்தரி 
நட்சத்திரம் உரோகனி 
இலக்கினம் விருஷபலகீன ம 
அமீசம் Ly 7 Swing w 
aut & 10 அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுமேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசு தரம் 
வயது 42 
யோகம் ஆமிர்தயோசம் 
Ug Faw ORG EED 

சாராபலமென உறிச,



சோடச மனையபோருத்தம். 
ம வவ்விய டமா NT we 

தழி447- இ--போரத்தம்;. 
கநப்பம் 7 

OPO ON ET 

ஐதாயம் 12 
விரையம் 3 
மோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி அமரப் ௪கிரிதியை 

நட்சத்திரம் ©. ¢ Baw 
இலக்கீனம்  தனுகலச்கினம் 
அமிகம் இலுபாம்௪ம் 

வமீசம் வூயவம்சம் 
தேத்திரம் குருட்டுகேச்திரம் 

சத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 69 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 
tn te re அய் வவ 

தழீ448-இ--பொநத்தம்- 
g கப்பம் 

ஐ தாமம் 8 
வ்ரையம் 2 
போ சார்சயோனி 

வாரம் சனிவாரம் 

fori eeu gill 
நட்சத்திரம் பூராடம் 

இலக்கினம் சடகலச்செம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் சூக்ரவம்சம் 
சேத்திரம் குருட்டுசேத்கிரம் 
சத்திரம் மரண குத்திரம் 
ஷய தூ 96 
யோகம் சித்சயோகம் 
யஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி449-இ--பொநந்தம். 

  

கநப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் ] 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி ௮மரபட்ச ஏகாதசி 

நட்ச த்திரம் அச்சுவினி 
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டுலக்கினம் கும்பலக்ெம் 
அமிசம் ரப இயம்௪சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுகேத்தியம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 23 
யோகம் தத்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா ராபலமென வறிக/ 

தமீ450-இ--போரத்தம். 
கப்பம் 
அ தாயம் 12 
விரையம் 10 

மோனி கரயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 

இலக்கினம் கன்யாலக்இனம் 
௮மிசம் பிரஜாம்சம் 
வலமீசம் ஆரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சூத்திரம் விருச்சகுத்கரம் 
வயது ௦0 
யோகம் ௪ /நயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமென வறிக. 

516451-G—GCurmm gam. 
HUNG ட] 
இ தாயம் 9 

விரையம் 9) 

Cunt of தீறயோனி 
வாரம் சுகரவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச ௪லர்த கி 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் மேஷூலக்கனெம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் வசியவம்சம். 

நேத்திரம் Bolas and 
சூத்திரம் குமாரசூத்தரம். 
வயது 17 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிகஃ
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தமி452-இ--யோநநத்தம்; 
€நப்பம் 4 
ஆதாயம் 
ன்ரையம் 8 
Gus taf சுவானயோனி 
வாராம் ஆ.திவாரம் 
Ss பூர்வபபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் பூட்டா தி 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்னம் 
அமிசம் நிதனாம்௪ம் 
வமீகம் சூத்திரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுகேத்ரம் 

சூத்திரம் மாணகுத்ரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
WF aw நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிச, 

தமி 458-இ- பொருத்தம். 
6 கப்பம் 

தாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

பூர்வபட்.௪” துவாதசி 
நட்சத்திரம் இருவாதஇிரை 
டுலக்கினம் மிதுனலகனம் 
அமீசம் சத் இயம்சம் 
லமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்சம் 
த்த்திரம் Ung sw 
வயது 61 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்ஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தழ 454-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 

தாயம் 
ரையம் 6 

யோனி புசையோணி 
வாரம் குருவாரம் 
தீதி அமரபட்௪ பிரதமை 
நட்சத்திரம் சித்திரை 

சோடச மனைபொருத்தம் 
டக 

Lb TOS GM WW 
onde io நிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் அ௮ரசவம்சம் 

ரம குருட்டிநேத்ரம் 
ரம் சம் 

58 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தி ।56-இ--போநதீதம்ஃ 
7 கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் ட 
மோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

ட அமாபட்ச பஞ்சமி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 

ட Fines Ben ia 
அமிசம் புத். தியம்௪சம் 
வமீசம் வயவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகரேத் தரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 85 
யோகம் இித்தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 
தழீ4:6-இ--போநத்தம். 

கநப்பம் 

ஆ சாயம் 12 
விசையம் 4 
போனி காசயோனளி 

வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்ச ஈவமி 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் மீனலக்சனம் 
அமீசம் இலுபாம்சும். 
வமிசம் சூத். ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிநேத்ரம் 
சூத்திரம் HIF GS wD 
ஸைது 12 
Guia to மரணயோகம் 
பஜ்சகம் சோசபஞ்சகம் 

தாராபலமேனவறிகட
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கழி461-இ-- போரு த்தப் ் 
கருப்ப நத்தம், Oak Bons சனுசுலச்னம் 

தாயக் 3 awe 'பிரஜாம்சம் 

மையல் ட ன் . வசியவம்சம் 

யோனி சிம்மயோனி சூத்திரம். மணப் 
லாரக் வாரம் மமாரசுத்ரம் ப. புதவாரம் வயது 

திதி அமரபட்ச௪இரயோதசி மோகம் மிர் 25 

நட்சத்திரம் பூரம் பிஜ்சகம் ் ரசயோசமி 

இலக்கினம் துலாலச்னம் tr seers 

அமிசம் தஸ்கராம்சம் ் ராபலமென விச, 
வமிசல் பிரமவம்சம். த தழி(60-இ--போநத்தம். 

நேத்திரல் குருட்மிநேதது பல் 
2 a8 தீதிரம இதாயம் 

டட பாலசூதீரம் விரையம் டு 
. 39 யோகம் அமிர்தயோகம் யோனி சுவானயோஸி 

பஜ்சகம் ரோகபஞ்சசம் திதி ் மங்களவாரம் 

தாராயலமெனவறிக சூர்வபட்ச தசமி 
* நட்சத்திரம் பூசம் 

கழி$58-இ--பொரத்தம். லக்கனம் கடகலக்னம் 
கநப்பம் 9 அம்சம் தான்யாம்சம் 

விரையம் 5 நேத்திரம் கேக்கல 

யோனி சாயோனி சூத்திரம் HIF & FMW 

வாரம் . சுக்ரவாரம் அடி. | 

ப. யூர்கயட்ச துதியை பல சத்தயோசம் 
நட்சத்திரம் மூலம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

இலக்கினம் வருஷபலக்சனம் சா.ராபலமெனவறிக. 

அம்சம் நரபதியம்சம் தம் 46 1-இ--போநத்தம்; 

0 சம் அசவம்சம் கருப்பம் * 

Boe ரீம் ஏசசேத்ரம் ஆதாயம் 4 

சத்திரம் விருத்தசுத்ரம் விசையம் 9 

வயது gg யோனி eC win eof 

மாகம் அமிர்தயோகம் வாரம் குரூவாரம் 

பஜ்சகம் > திதி பூர்வபட்ச௪ அர்த்த 

தாராபலமென்வறிக, நட்சத்திரம் விசாசம் 
-...- இலக்கினம் ர்பலச்ெனெ ம் 

ழி469-ந் -பொரு.த்தப ° GUNS GOT 1B 

கரப்பல் ope ae Ba@ee 
apart 1D | Gy Spa . பிர்ம்மவம்௪ம் 

விரையம் 1 Bieri ஏககேத்ரம் 

(கோனி த்வஜயோனி வயது பரலசூச்சம் 

வாரம் ஆதிவாரம் | யோகம் : : 

கீதி . பூர்வபட்ச சஷ்டி சகல் கஞ்சம் 

நட்சத்திரம் தாராபலமென வறிகஃ  
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கழி 462-இ--போரத்தம், த 
SHC 

ஆதாயம் 12 
வீரையம் 8 
Gust al புகையோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமரபட்ச௪ திரிதியை 
நட்சத்திரம் ௪தயம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்னம் 
ak ain சத் இியம்சம் 
வமிசம் அர௪வம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேத்ரம் 

HHS Iw SG ISG SH 10 
வயது Th 
'யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்ரகம் நிஷ்பஞ்ச௪கம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழ 468-இ--போநநத் தம், 
ர்) ப்பம் 

ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 1 
யோதி விருஷ்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மேஷலச்னம் 
aig tb ஙீர்பீதியம்சம் 
வம்சம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சத்திரம் மரணகுத்ரம் 
வய 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் சோரபஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி464-இ பொருத்தம், 
  

கருப்பம் 8 

ஆதாயம் 4 
வீசையம் ் 

யோனி காகயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

தித் ௮மரபட்௪ ஏசா 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 

சோடச மீனபோருந்தம். 

இலக்கினம் ருச்சிசலக்னம் 
அமிரம் புத்தியம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 

சூத்திரம் அரசசுதீரம் 
வயது 28 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமென்வறிக, 

தமி 4 05-இ--போநத்தம். 

1 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 5 
Gua சிம்மயோனி 
வாரம் சசரவாரம் 
இதி அமாவாசை 
நட்ட% இரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம்' மிதுனலச்னம் 
அமிஈம் கிலுபாம்௪ம் 
வமிரம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசநேத்ரம 

சுத் கரம் பாலசூத்திரம் 
வயது bd 
யோகம் சிதயோகம் 

Lick oF eto நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக 

தம் 406-இ--போநந்தம், 

2 கருப்பம் 

ஆகாயம் 8 
விரையம் ழ் 

யோனி கரயோனி 
ஷ்ரம் அஇவாரம் 

பூரவபட்ச ௪ 

நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் LDS OY GOT Lb 
அமிகம் தீஸ்சராம்௪சம் 

வமிஏம் . Sy TF ONDE LD 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
சூத் இரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 82 
யோகம் ?யாகம் 
பஜ்சசம் 

தீ. ராபலமென வறிக,



சாட்ச மனைபோருத் தம்: 
Pt tag tt te 

a 401- இஃபொருத்தம்? 

கருப்பம் 

  

தாமம். 

விரையம் 3 

மோனி த்வஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

த்தி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 

நட்சத்திரம் மகம் 

இலக்கினம் சிம்மலக்னெம் 
௮மீசம் ஈரபதியம்சம் 

வமிசம் a) Fay De 

நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 

குத்திரம் மரணரு sani 

வயது 

மோகம் சித்சயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென a Ss 

° 

gif 468. 3 @—GCurg sao. 

கருப்பம் 

ஆதாயம் 
ட் 

விரையம் 2 

யோனி சுவானயோனி 

வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ gam se 

நட்சத்திரம் கேட்டை 

இலக்கினம் மீனலக்கனம் 

அமீசம் பிரஜாம்சம் 
onde io சூத்ர வம்௪ம் 

தேத்திரம் ஏகரோத்இரம் 
HSS uw HOE GSI 

வயது 96 

யோகம் சித்தயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமென வறிக, 

தழி409- -இ-பொநத்தம், 
ட் கருப்பம் 

ஆதாயம் 
8 

விரையம் 

யோனி கஜயோனி 

வாரம் சனிவாசம் 

நிதி அமரபட்சபிரதமை 

நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
18 

  

2 
| 

ட 

  

  
ee 

ஆச me 
ஷய பசிய er ed 

UD 

இலக்கினம் துலாலக்கினம் 
அம்சம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ase gr 

சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 083 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தீரீ.ராபலமென வறிக 

  

கழி] 0-@—Gurg dace 
6 கப்பம் 

ஆதா யூம் ் ச 

விரையம் 10 

யோனி புகையோனி 

வாரம் சோமவாரம் 

திதி அமசபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 

இலக்கினம் விருஷபலக்கினம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் ௮ரசவம்௪ம 
நேத்திஈம் ஏககேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாசசுத்ரம் 
வயது 90 

ஸோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தமி 411- -இ-பொநத்தம், 
7 கருப்பம் 

ஐதாயம் 19 

விரையம் 0 

யோனி வ்ருஷபயோணி 

வாரம் புதவாரம் 

அமரபட்சாவமி 

நட்சத்திரம் சுவா. 
இலக்கினம் ததசுலச்செனம் 

அமீசம் சத்தியம்சம். 

வழிசம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகதசேத்ரம் 

சூத்திரம் மரணகசுத்ரம 

வயது 
யோகம் தித்தயோகம் 

பஞ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 
தாசாபலமெனவநிக,.
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தம் 412-இ--போரத்தம், 
கரப்பம் 
ஆதாயம் 8 
லீரையும் 8 

யோனி கார்கயோனி 
வாரம் சுகரவாரம் 

திதி அமரபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 

இலக்கினம் கடசலகனம் 
அமீசம் நீர்பீயெம்சம் 
வமிசம் சூத்குரவர்சம் 
மேநத்திாம் ear FID 

சூத்திரம் BIGGS MIL” 
அயது 
யோகம் இச்சுயோகம் 
பஞ்சகம் ரிஷ்பஞ்சகம் 

சாசாபலமெனு றக. 

தம் 41] 3.இ--பொரத் தம், 

கநப்பம் ] 
ஆகாயம் 4 
விரையம் 7 
யோனி Fw wrest 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி பூர்உபட்௪ துதியை 
நட்சத்திரம் உரோசகணி 
இலக்கினம் கும்பலச்கினம் 
௮மீசம் புச் தியம்சம் 
வமிசம் பிரமஉம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேதரம் 
bs oto விருச்சசூ தரம் 
யது 
போகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தமி474-இ- பொருத்தம். 
2 கரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 6 

யோனி கரயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசஷ்டி. 
தட்சந்திரம் ஃச்திரம் 

சாடச மனை போருத்தம். 

இலக்கினம் கன்யாலச்ெம் 
௮மிசம் கிலுபாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம 
நேத்திரம் ஏகநேத்ரம் 
HEP va குமாரசூத்ரம 
வஙது Of 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தர்ராபலமெனவறிக, 

தழி475-இ--பொரநத்தம், 
கப்பம் 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 3 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்உபட்௪ தசமி 
நட்ரத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் மேஷலசக்னம் 
அமிசம் சஸ்கராம்கம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் எகரேத்ரம் 
சத்திரம் மரணகுத்திரம் 
வலது 25 
மோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென்வறிச, 

தழி476-இ--போநத்தம், 
கநப் பம் 

ஆதாயம் 4, 

வ்ரையம் 4, 

போனி சுவானயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்வபட்க சதுர்தசி 
நட்கத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் விருச்சிசலச்னம் 
atl Fi BOL Bide Lb 
வமீசம் ரூசசவம்சம் 
நேந்திரம் ஏகநேச்இரம் 

சுத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 62 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக்,ி



  

சோட்ச மனைபோருத்தம், ௮07 

தழி4771-இ-- போரநத்தம். இலக்கினம் சிம்மலக்சினெம் 

கநப்பம் 5 a ath நிதனாம்சம் 
ஆதாயம் 12 வமிசம் வ௫யவம்சம் 

விரையம் 3 நேத்திரம் ஏக்ரேத்ரம் 

மோனி சஜயோணி ஆத்திர ம் மரணசூத்திறம் 

வாரம் சோமவாரம் அது 33 

அமாபட்ச.இரிதியை யோகம் Az swe. 

god Bot ஆயிலியம் (ப ரூச்கம் அக்னிபஞ்சகம் 

இலக்கினம் மிதுனலச்கினம் தாராபலமெனவறிக - 

அம்சம் பிரஜாம்சம் தழீ 480-இ-- போரத்தம், 

வமீசம் பிரமலம்சம் கறப்பம் ¢ 

நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் ஆதாயம் 12 

சத்திரம் விருச்தசூத்திரம் விரையம் 10 

வயது 70 யோனி காகயோளி 
யோகம் சித்தயோகம் வாரம் ஆதிலாரம் 

பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் ,, அமாவாசை 

தாரரபலமெனவறிச, நட்சத்திரம் இருவாஇரை 
ன ணா இலச்கினம் மீனல*னம் 

தமீ 478-இ--போரநத்தம்,  அமிரம் சத்தியம்சம் 
கப்பம் 0 வமிசம் சூத்ரவம்சம் 

ஆகாயம் 8. நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 

விரையம் 2 சித்திரம் பாலச தஇரம் 

யோனி புகையோனி வயது 60 

வாரம் புதவாரம் யோகம் சிச்தயோசம் 
டட அமரபட்சசப்தமி பஜ்ரகம் $பஞ்சகம் 
ந Cape at அனுஷம் தா.ரா பலமெனவுறிச, 
இலக்கினம் மகரலக்கெனம் 01 AO ௩௩௨௧3 

அமீசம் தான்யாம்சம் setae போநத்தம். 1 

வழீசம் அரசவம்சம் Tay . 

நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் அரைய . 9 
ta ரம் குமாரகு க்கா யோனி ிம்மயோனி 
யோக் சிச்சயோசம் ra OE Serain sw 
உட்ச வட்ட ட. பூர்வபட்ச சதுர்த்தி 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 68 5% Pain இரை 

சாராபலமெனஒ.றிக. இலக்கினம் HOT VES Gor io 
கழி 479-இ -போநத்தம்.  அமிசம் iS சியம்சம் 

க்நப்பம் 1] வமீசம் பிரமவம்சம் 

ஆதாயம் ட நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

விரையம் 1 துத்திரம் விருத்தகு தரம் 

யோனி வ்ருஷபயோனி வயது 87 

cod oid சுக்ரவாரம் யோகம் சித்தயோகம் 

திதி . ஐமரபட்சஏசாச பஞ்சகம் ட்ட. 

ட்ரத்தீரம் பூரட்டா, தாராபலமென வறிகி



506 

த்ழ் 482-இ._-போதத்தம், 

  

கப்பம் 
தாயக 4 

வீரையம் 8 
யோனி சரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
டுலக்கினம் வருஷபலகனம் 
அமீசம் புத்தியம்௪சம் 
லமீசம் அரச௫ம்சம் 
நேத்திரம் எகதேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வய.து 14 
யோகம் சித்தயோகம் 
வஜ்சகம் மிருத்புபஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிச, 

தமீ 485-இ--போரநத்தம், 
கநப்பம் 3 
தாயம் * 12 
விரையம் 7 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச துவாதச 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் தனுசுலச்னம் 
௮மீரம் இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் a Awa Deo 
நேத்திரம் 

ட்ரம் அரசரூ தரம் 

வயது 41 
யோகம் சித்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தரர்பலமெனவறிக, 

கழ் 464-இ--போநத்தம், 

கப்பம் 4 
தாயம் 8 
சையம் 6 

"யோனி சுவரீனயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
த்தி அமரபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் பூசம் 

“சோட்ச மன்போருத்தம், 

_ ol. ge Ben 
அமிச்ம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் ரூச்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசசோத்தரம் 
சூத்திரம் பாலரசூத்திரம் 
வயது 68 
யோகம் திக்சயோசம் 
பஞ்சகம் BLIGH FB LD 

தா. ராபலமெனவறிச, 

தமீ485-இ.-- பொருத்தம், 
௦ கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் ௦ 
ஸோனி சஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
தீதி ௮மரபட்ச பஞ்சமி! 
நட்சத்திரம் மூலம் 
டுலக்கினம் கும்பலச்செனம் 
அமீசம் ஈஉரபதியம்௪ம் 
வமிச்ம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 

சத்திரம் லிருத்தசுத்சம் 
வயது 9d 
மோகம் மாணயோசம் 
பஜ்சசம் பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 
Mn et ee eee, 

தழி486-இ--போநத்தம், 
0 கநப்பம் 

ஆதாயம் 18 
விசையம் 4. 
மோ புசையோனி 
லாரம் சுகரவாரம் 

திதி ஆமரப.்௪ நமி 
நட்சத்திரம் Cra & 

இலக்கினம் கன்யாலக்சனம் 
aul so IDF LD 

வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேத்இரம் 
சத்திரம் குமாரசூதரம் 
வயது - 22 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்௪சம் 

தீர ரரபலமெனவறிக,



சோடச மனைபோருத்தம். 

தமி491-இ.- பொருத்தம், 
கப்பம் 

தாயம் 8 
சையம் 3 

யோனி வருஷ்பயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி gore SrGur sR 
நட்சத்திரம் பூசம் 
டலக்கீனம் மேஷலக்கினம் 
அமிரம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் a: Faas eu 
(2நத்திரம் எகரேத்திரம் 
குத்தீரம் HIE GET 
வயது 40 
யோகம் சித்சயோசம் 
பத்சகம் பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிச௫; 

தமி289-இ-போரந்தம், 
கநம்பம் 8 
ஆ தாயம் 4 

விரையம் 2 
மோனி காகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

தித் பூர்௨பட்ச துதியை 
நட்சந்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்கனம் 
அமிசம் கிதனாம்௪ம் 
வமீகம் குதீரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசோத்ரம் 
கூத்திரம் பாலசூத்ரம் 

வயது 716 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சசம் aL ChE SD 

சாராபலமெனவறிக, 

கழி489-இ--பேரதத்தம். 
கருப்பம் i 
இதாயம் 12 
விசையம் [ 
(மோனி சிம்மயோனி 
லாரல் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசவ்டி 

சதயம் நட்சத்திரம் 

‘209 

- மிதுனலச்னம் 
அமிசம் சத்தியம்சம் 
லமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் எககநேத்இசம் 
சூத்திரம் வீருத்சசுத்ரம் 
வயது 6 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் அக்னிபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவ௨ US. 

தழீ490-இ--போநநத்தம், 
கநப்பம் 2 
ஐ தாயம் 8 

விரையம் 10 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்சதசமி 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மக ரலக்கனம் 
௮மிீசம் நிர்பீ தியம்௪ம் 

வமிசம் அரசவம்சம் 
ரம் உபயசேத்திரம 

& 6S O10 மரணசுகத்ரம் 
வயது 30 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
சாராபலமென வறிகஃ 

தமி491-6--போரநத்தம். 
கநப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 

பிராயம் 9 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
த்தி பூர்வபட்சசதுர், 
நட் சத்திரம் அஸ்தம 
இலக்கினம் சிம்மலக்னெம் 
அமிசம் புத் தியம்சம் 
வமீசம் வடூயவம்௫.ம் 
மேநத்திரம் ஏசசேத்ரம் 

சூத்திரம் ௮ரசசூத்ரம் 
வயது 67 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவநிர



we 10 

தம்492-இ-- பொருத்தம், 
4 கப்பம் 

இதாயம் 12 
விசையம் 8 
யோனி சுவான்யோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அமரபட்ச திரிகியை 

நட்சத்திரம் உத்ராடம் 
இலக்கினம் மீனலக்கினம் 
அமிச்ம் இலுமாம்சம் 
anf tb சூ?ரவமிசம் 
நேத்திரம் ஏகசேச்இரம் 
By bP wih பாலருத்திரம் 
வயது 
(யாகம் அமிர்தயோகம் 
பதம்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாரராபலமெனவறிக. 

கமி403 ஐ போருந்தம், 
| கருப்பம் 

இதாமம் 
"ea Me 

யோனி சஜயோனி 
வாம் Art TANT TWD 
திதி ௮மரபட்சசப்சமி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் Hiner Bo 
அமிசம் Bw TM Dor iD 
வமிசம் பிர்ம்மவமிம் 

மேத்திரம் ௨ பயரேம்திரம் 

நத்திரம்.... குமாசசுத்திரம் 
வயது 1] 
யோகம் ௪ச்சயோசம் 
பஜ்ரதம் ரரஜபர்சகம் 

தாரீராபலமெனவறிக, 
ee 

81649 4-இ-போநத் தம், 
கநப் பம் 

ஐ தாயம் 4 
விரையம் 6 
யோனி புகையோனி 
வாரம் ஆ.இிவாரம் 
ee ௮மசபட்சஏகாதசி 

மகம் நட்சத்தீரம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் வ்ருஷபலக்கினம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் அரசவம் சம் 
நத்தீரம் ஏகநேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்இரம் 
வயது 38 

யோகம் திச்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழீ495-இ-யோநத்தம் 
கறப்பம் 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 5 
யோனி a ர௬ுஷபயோனி 
வாரல் மங்களஉாரம் 

௮மாவான௪ 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் சனாசுலக்சனம் 
அமபிசம் பிரஜாம் ம 
anf gio a wa Dew 
நேக்தீரம் aang Arp 
HHS oth HUE GE Pow 
வயது G5 

Guid tip Cuneo 

Ugh F B10 PULL GEG b 
சாராபலமெனவறிக, 

தழி496-இ--போருத்தம் 
கநப்பம் 
த தாயம் 8 
விரையம் 4 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

ட பூூவபட்சசதுாச்கி 
நட்சத்திரம் உத் இரட்டாதி 
இலக்கினம் சடகலக்செம் 
அமிரம் தான்யாம்சம் 
வம்சம் கூ.தரவம்சம் 
ேேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்தீரம் பாலசூத்திரம் 
வயது =. 98 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

 தாராபலமென வறிச்,
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தழி491-இ--பேநத்தம், இலக்கினம் மேஷலக்கனெம் 
கந்ப்பம் ] அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
ஆதாயம் & வமிசம் வசியவம்சம் 
விரையம் 8 நேத்திரம் உபயரேத திரம் 
யோனி சிம்மயோனி ஆத்திரம் அரசரூத்இரம் 
வாரம் சணிவாரம் யது 73 
திதி பூர்உபட்ச௪ அஷ்டமி யோதம் மரணயோசம் 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் பஜ்சசம் அச்னிபஞ்சகம் 
இலக்கினம் கும்பலகனெம் SIT TUNG woo au plese 
aba th நி,சனாம்ச ம் தழ்-௦00ஐ--போநத்தம். 
வமீச்ம் பிரமவம் ௪ம் கநப்பம் 
Gy SS ob உபயரோரீரம் ஆதா பப் 4; 

சூத்திரம குமாரசூசரம் விரையம் 10 

வயது மோனி சுவானயோனி 

யோகம் AgsCurso வாரம் சுககிரவாரம் 
பத்ரம் CFT TLIGE FEW திதி அமரபட்ச௪ பஞ்சமி 

சாராபலமென..றிக, நட்சத்திரம் உழோகணி 

, , 2 இலக்கினம் விருச்செலக்னெம் 
தமி 199-இ.--போநத்கம். மிதம் 3 புத்தியம்சம் 
ப்பம் 2 aud # ip G FTaweD 

ஆகாயம் le நேத்திரம் உப.பரேத்திரம் 
விமையம் ர 2 சுத்த்ரம் oss as Sree 
Cwrt காயோனி  * EO 

ட. வயது 100 
MT FU , சோம மி போரம் மரணயோகம் 
த்தி 2 4 PTO son ae பஜ்க்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

ற் 5a 5 at படட சவர தாராபவடமனல நித. 
(லக்கனம் சனயாலகனம ப டட அய ப் துகளை 

௮மிசம் sé Dube கழீ601-நீ-போநத்தம், 
வமீசம் அரசஉம்சம்  அர(பபம் 2 
நேத்திரம் எகரேத்கிரம் இரயில் 1 
லட மாணகூச்திரம் யோனி சஜயோனி 

யோகம் அமிர்கயோகம் அரம் ஆதிவாரம் 
பஞ்சகம் சோகபஞ்சகம் திதி ot. AD INF ஈவமி 

சாராபஉமென உறிக, தட்ச த்திரம் ர ட சம் 
ப ப. ப இலக்கினம் மிதுனலச்னம் 

கழீ!99-ஜஇ--போநத்தம், அமிசம் இிலுபாம்சம் 
கநப்பம் உ வமீசம் பிரமவம்௪ம் 
ஐ தாயம் 8 நேத்திரம் ஏகநேத்ரம் 
விரையம் 1 தந்திரம் குமாரசூத்திரம் 
யோனி தவ௨ையோனி வயது 27 
வாரம் புசவாரம் லோகம் அமிர்தயோகம் 
தீதி அமரபஃ௪ பிரதமை பஜ்சசம் நிவ்பஞ்சசம் 
நட்சத்திரம் டடம தீரீயாபலமெனவ்றிகட
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தம் 602-ஐ--போரத்தம், ‘ 
கப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி Lena wit ofl 
வாரம் மங்களவாரம் 

அமசபட்ச இரயோத 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் LDS 1 OVE OM LD 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
லமீசம் DY FO! LOE LD 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
சூத்திரம் LOT COT (GT Ww 
வயது 64 
யோகம் சிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தழி503- ;)--போநத்தம், 
குப்பம் 7 
ஐ தாமும் 4 
விரையம் 7 
யோனி வ்ருஷ்பயோணி 
வாம் குருவாரம் 

திதி பூர்வ.பட்௪... 
நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்னம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
வமீசம் வசியவம்௪ம் 
(ேத்திரம் ௨பயரேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலகூசத்ரம் 
வயது 561 

யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
பத்ரகம் ராஜபுஞ்சகம் 

நா.ராபலமென வறிக, 

தழ்௦04-இ--பொருத்தம், 
8 கருப்பம் 

த தாயம் 12 
விரையம் 6 
Gung at காகமோனி 
வாம் சனிவாரம் 
திக் பூர்வபட்சசஷ்ழி 
நட் கத்திரம் அயிலியம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் iS cored Sew vs 
அமிசம் பிரஜாம்ச்ம் 
வமீசம் சூச்சவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்சசூ தசம் 
வயது 8 
யோகம் மரணயோகம் 
Ligh sain நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழீ50-இ--போருத்தம், 
1 கநப் பம் 

இ தாமம் 5 
விரையம் 5 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

பூர்உபட்௪ தசமி 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் துலாலக்னம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திாம் உபயசேோச்ரம் 

சத்திரம் குமாரகுத்ரம் 
வயது 85 

யோகம் சச்தயோகம் 
பதஜ்சகம் நிவ்பஞ்சகம் 

சாசாபலமென வழிக, 

தமி516-இ--போநத்தம், 
கப்பம் 9 
அ தாயம் 4 
விரையம் 4, 
யோனி க.ரயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

த்தி பூர்வபட்௪ ௪.துர் தச 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கீனம் வருஷபல?னம் 
அமரம் நிதஞம் சம் 
வமீச்ம் அரச்வம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேதாராம் 
ச்த்திரம் மரணத்ரம் 
வயது 62 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ரசாபலமெனவதிச,



சோடச மனைபோருத்தம். 

கப்பம் 

ஐ தாயம் 12 

விரையம் 3 

யோனி ச்ள்ற்யோனி 
வாரம் சுக்சரவாரம் 

திதி அமரப்சதிரிதியை 
நட்சத்திரம் இருவா இரா 
இலக்கினம் தீனுசுலச்சினம் 
அமிசம் சத்தியம்௪ம் 
வமிசம் வடியவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 80 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிகட 

  

தழீ508- -இ--போநத்தம், 
4 கருப்பம் 

25 £யம் 8 
வ்ரையம் 2 
Gustaf சுவானயோனி 
வாரம் ஆதுிவாரம 

திதி அமரபட் Peet pth 
நட்சத்திரம் தித்திரை 
இலக்கினம் SLES HOO WD 
அம்சம் நிர்பீ தியம்௪ம் 
வமிசம் ரூ த ரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேச் தரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
யைது 16 
யோகம் சிக்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

கழி509-இ--போநத்தம், 
கப்பம் ௦ 
தாயம் 4 

விரையம் 1 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி Horus ஏகாதசி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
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இலக்கினம் கும்பலக்செெம் 
அமீசம் புத்தியம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 43 

யோகம் GesCure: 
பஜ்சகம் அக்னிபஞ்சக£் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தழீஃ்] 0-இ--போரத் Hike 
கப்பம் 6 

தாமம் 12 
விரையம் . 10 
மோனி புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி ஆமாவாகசை 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் தன்யாலக்னெம் 
ond # in சலுபாம்சம் 
வம்சம் அரசவம்ச௪ம் 
நேத்தீரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் HIE GS Ams 
வயது "0 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ511- இ--போநத்தம், 
கீரப்பம் 7 

இ தாயம் 8 

ஷீசையம் 9 
மோனி ௨ ருவ்பயோனி 
வாரம் சளிவாரம் 

பூர்வபட்௪ சதுர்த்தி 
நட்சத்திரம் பூசம் 

இலக்கினம் மேஷலக்கனம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் வ௫ூயவமசம் 

நேத்தீரம் உபயரேச்இரம் 
சூத்திரம் பாலகசுத்தீரம் 

வது 97 

யோகம் இத்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச,



214 

 தழி512-இ--போருத்தம்; 
8 கீரப்பம் 

ஐதாயம் A, 
விரையம் 8 
யோனி கர்கயோனி 
வராம் சோமவாரம் 
Bs பூர்வபட்௪அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் மூலம் 

டஇலக்கினம் விருச்சிகலம்னம் 
அமிரம் ஈரபதஇியம்௪ம் 
வமீசம் சூத் திரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேதாம் 
சூத்திரம் AS (RFE JD 
வயது। 24 

யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் மிர்தியுபஞ்சுகம் 

தாராபலமெனவறிச. 

கமீ515-இ--போநக்தம், 
கநப்பம் 

தாமம் 12 
ரையம் 7 

யோனி சிம்மயோஸி 

வாரம் Ly San sw 
தீத பூர்வபட்௪துவாதச 
நட்சத்திரம் இசேவதி 
டுலக்கிளம் மிதுனலச்னம் 
அமிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேகதரம் 
குத்ழிரம் குமாரகுத்ரம் 
வயது 21 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சீதம் கிஷ் ஞ்சகம 

சா.ராபலமென வழிக. 

தம் ௦14-இ--போநுந்தம், 

கநப்பம் 2 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சுக்செவாரம் 

திதி அமரபட்ச பிரதமை 

நட்சத்திரக் பூசம் 

சோடச மனைபோருத்தம்- 

இலக்கிளம் மகரலகனம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 

ல்மீசம் அரசலம்சம் 
Gsé Bow உபயசேரம் 

சத்திரம் HIG jaw 
வயது 78 
யோகம் மரணயோகம் 
Ue Fan நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழீ515-ஐ--போநத்தம், 
கரப்பம் 3 

ஆதாயம் 4A 

விரையம் 5 
யோலி சிஉயோனி 
வாரம் ஆஇவாரம் 
இதி அமரபட்ச பஞ்சமி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்னெம் 
அமிசம் "நிதனாம்சம் 
வமிசம் வ௫யவம்சம் 
நேந்திரம் உபயரசேச்திரம் 
ருத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 
மோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழீர்16-இ--போரநத்தம்; 

கரப்பம் 
ஆசாயம் 12 
விசையம் 4 
மோனி சுவானயோனணி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அமரபட்ச ஈ௨மி 
நட்சத்திரம் கதையம் 
இலக்கினம் மீனலக்கினம் 
அமிசம் சத்தியம்சம் 
வமிசம் சூசக. ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

HHH Ot SGSSGETO 
COU FI ் 82 
மோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா. ரரபலமென வறிக$ ,



சோடச ம்னைபோருத்தம். 

கழ்5(1-இ--போந்த்தம், 
கநப்பம் 5 
ஐ தாயம் 8 
வீரையம் 8 
யோனி தீவழ்யோ்னி 
வாரம் கு வாரம் 
திதி ௮மரபட்௪,இிரயோதடி 
நட்சத்திரம் மிருக£ரிஷம் 
இலக்கினம் HOI NET WD 
அமீசம் மிர்பீதியம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேச்சிரம் 
MSP Tio மரணசுத்ரம் 
வயது 69 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழிஃ19-இ-போநத்தம். 
கருப்பம் 
இ தாயம் 4 
விரையம் 2 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
cs பூர்வபட்௪ தஇியை 

6 ௦ 6 ட் உ 

நட்சத்திரம் HOV $10 
இலக்கீனம் வ்ருஷபலக்னெம் 
ai Fin புத்கியம்௪ம் 
வமிசம் அரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

குத்திரம் ௮7௪ சூத்ரம் 
வயது 86 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் சோ ரபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தமீ519-இ--போரத்தம், 
கப்பம் 7 
ஐ தாயம் 12 
விரையம் 1 

யோனி ௨ருஷபயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
தீதி பூர்வபட்ச ௪ஷ்டி 

நட்சத்திரம்:  உத்ரொடம் 
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இலக்கினம் தீறுசுலச்னம் 
அமிசம் கிலுபாம்சம் 
வமீசம் வ௫ியவம்சம் 
நேத்திரம் உபப்சேத்ரம் 
HEP ou பரலகுதரம் 
வயது 13 
மோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழீ520-இ--போரத்தம், 
கநப்பம் 

இ தாயம் 6 
விரையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் புசவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் சடகலகனம் 
அமிஈம் சஸ்கராம்சம் 
வமீசம் சூ.சுஇரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரகூழ்ரம் 
வயது &0 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சா.ராபலமெனவறிக, 

தழி 521-இ--போநத்தம், 
க&நப்பம 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 0 
யோனி சிம்மயோனி 

வாரம் சுக்ரவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச௪ துர் 55௫ 
நட்ரத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிசம் சரபதியம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேதரம் 

சுத்திரம் மரணரு தரம் 
வயது 01 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

ரராபலமென் வறிச,



  

  

ச ன் e 

2 1 சோடச மனைபொருத்தம் 

தமீ 322-இ--போருத்தம். 1 இலக்கினம் விருச்சிசலக்ன। 

க் ப்பம் அமிசம் எச வனம் om 

ட £ய। ] வமிசம் சூத. ரவம்௪ப 
இய | நேத்திரம் உபயரேத்ரட 
யோனி our ie Gorse ae 

ப் வார! வ ( 

28 தமாபட்ச இரிதின யோகம் அமிர் தயோக; 

நட்சத் தீரம் Caren! பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்௪௧. 

இலக்கினம் கன்யாலக்ன aera 
அமீரம் பிரஜாமச தமீ 525-இ-ஃபோநத்த 
லமீரம் அரசவமச் கருப்பம் ் 

நேத்திரம் உபயரேதீரம் | தாயம் 15 
சூத்திரம் அரசகுத்திரம் | ிரையல் f 
வயது 91 யோனி கஜயோனி 
யோகம் மரணயோகட வாரம் சணிவாரம் 
பருகும் மிருத்புபஞ்சக. | இதி அமாவாசை 

தாராபலமெனவறீ | Beas Bob கவா 
எ இலக் ன்ப அதுகள் பல 0) ஸம 

கழி 529-இ--போருத்தம் | அமீர் ௪த்இியம்சம் 
கநப்பம் ok aio பிரமவம்சம் 
ஆதாயம் நேத்திரம் உபயசேத்ரம 
விரையம் ; a ட் சுத் திரம் மாணசுச்திரம் 

யானி O'R யானி வயது mh 

வாரம் DPETOTT | போகம் அமிர்தயோகம் 
° ° அமரபட்சசப்தமி Lich F bi. ராஜஞ்சுகம 

நட்சத்திரம் “த்காட்டாக் தாராபலமென் வறிக, இலக்கினம்... மேஷலச்னம் கட பொடத்ற் அமீசம் தான்யாமசம் | 3 Bie இ நத்த 
வமிசம் வ௫யலம்சம் | SHUN 9 
2நத்திரப் உபயரநேத்ரம் ஆதாயம 6 

நேத்தீரம் ன விரையம் 4 9g ௬ ர 

Bagot se OO யோனி புகசையோனி 
oe ட. வாரத் சோமவாரம் யோகம் மிர்தயோகம் 51728 ae ml 
யோகம் ஸா றி eg இதி பூர்வபட்௪ ௪தர்ததி 
பஞ்சகம் “ee நட்சத்திரம் அவிட்டம் 

சாராபலமென விக, இலக்கினம் மகரலகீனம் 
ம ரு ர் 4 நிர €கிய 2ம் தத துடபொதத்ம அஸ்ல்... க்தி கருப்பம் பம் ௪ம் 

வதால் 4 நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 

விரையம் 6 சத்திரம் அரசகுத்ரம் 
மோனி சுவானயோனி வயது 2 
வாசம் குருவாசம் யோகம் த்தயோசம் 

் [ நி : = Kin திதீ அமரபட்௪ ஏகாதி பதஜ்சசம் ஷ்பஞ்ச 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் கா. ராபலமென விகஃ



தம் 521-இஉ போருத்தம்। 
கநப்பம் 
தாயம் 

விரையம் 
மோனி 

வாரம் 

தட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
வமீசம் 
Gags rib 

குத்திரம் 
வயது 

மோசம் 
பஜ்சகம் 

வ்ருஷபயோனி 

புதவாரம் 
பூர்வபட்உ௮ுஷ்டமி 

eo Cnn sce 

திம்மலசதினம் 
ட சு 6 ப 

Ly B B/WWF 

a8 La Wed 

“ பய2ம, இரம் 

விருத்த சிரம் 
NC 2 

ச ச்சயோகம் 
நீஷ்பஞ்சகம 

தாராபடமென வறிக, 

தழி௦25 இ--போர்தம், 
கப்பம் 

ஆதாயம் 

விரையம் 

யோனி 

ப ர்ம் 

திதி 
Br FSP IM 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
வம்சம் 

நேத்திரம் 

கந்தியம் 
வயது 

யோகம் 

பஞ்சகம் 

  

8 

12 

2 

காகமீயானி 

சுசகிரவாரம் 

பூர்வபட்௪ த்வா தர) 
உரம் 

மீனல£$இனம் 

இலுபாம்சம் 
சூத்ரவமசம் 

உபயசோ ் இரம் 

WIIG ST 
r 

56 

சிச்சயோகம் 
நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

5185 29-இ-போதநத்தம் 

கருப்பம் 
ஆதாயம் 
விரையம் 

(யோனி 

வாராம் 

தீதி 
நட்சந்திரம் 

எம்மயோனி 
அஇலவாரம் 

௮மரபட்௪பிரதமை 
பூராடம் 

சோடச மீனை போருத்தம். 217 

இலக்கினம் துலாலச்சனெம் 
அமீசம் தஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரண சூரம் 
வயது ட் 

யோகம் ிததயோகம் 

பஜ்சகம் ௮க்னிபஞ்சசம் 
தா. ராபலமென வறிக, 

சழீ6$30-[ ) பொருத்தம். 
கருப்பம் 9 
ஆதா யம் 4 

oF en Tuna 10 
யோனி கரயோனி 
வாரம் மஙகளவாசம் 
திதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவனி 
இலக்கீனம் விருஷபலக்கினம் 
தமிசம் நரப இயம்௪.ம 
வமிசம் அரசவம்௪ம் 
தேத்திரம் LUG STL 

ருத்திரம் LITO) HT wD 
வயது 10 

யோகம் சித்தயோகம் 
Licht ain நிஷ்பஞ்சுகம் 

தழி 631-இ--மோநத்தம், , 
கநப ॥ம 

Sy STUD 12 
விசையம் 9 

யோனி sanCurah 
வாரம் மூருவாரம் 

gor. spar 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
(Qevd Fania தறுசலக்ெம் 
opel sip பிரஜாம்சம் 
வமீசம் au Au awe in 

நேந்திரம் உபயசோத்ரம் 

குத்திரம் விருத்தகுத்ரம் 
வயது b 

யோகம் சிதசயோசம் 
பஜ்சகம் உப சகம் 

தாராபலமெனவறிக,
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66 532-Q—Gurh sau. / 
கப்பம் 
ஆதாயம் 8 

விரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

அமரபட்௪இரயோதக 

நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் சடகலசனம் 
அமிசம் SM OT WT WELD 
ang gin சூத் கரவம்சம் 
(நத்திரம் குருட்டுகேத்ரம் 
HHH vio குமாரசூத்திரம் 
வயது 01 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பரஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தமழ் 583-இ--போநத்தம், 

கரப்பம் 5 

ஆகாயம் A 

விரையம் 7 

ஸோனி கஜயோனி 
வாரம் கோமலவாரம் 

os பூர்உபட்சது தியை 

நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் G BUNS G) cor io 
அமிசம் Hl FONE LD 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

ந்திரம் உப்யமசேசீரம் 
SH UO LOT OOM Gh TL 
வயது 91 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் மாஜபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

கழீ594-இ-- பொருத்தம் 
கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 6 
Gustaf புகையோனி 
வாரம் புதவாரம் 

பூர்வபட்சசஷ்டி 
நட்ர த்திரம் திருவாதிரை 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் கன்யாலச்னெம் 
அமிஈம் ௪த்தியம்சம் 
வமீசம் SO) TF OLDE WD 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வைது 18 
மோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் (Bid Ot Gh GD 

தாராபலமெனவறிச 

தழீ595-௫--பொருத்தம் 

7 
ஐ தாயம் 8 
வ்ரையம் 5 
யோடி விருஷபயோனணி 
வாரம் சுச்கிரவாரம் 

பூ/வபட் ௪ச௪மி 

திகஃ்திரை 

G Loa Pend em Lo 
நட்ரத்திரம் 

ஒலக்கீறம் 
oh ein alas & UD td 

வமீசம் வபவம்சம் 

Gree unin குருட்டிமேச்ரம் 
HIP Oe விருச்சகுச்சரம் 
வயது 45 

மோகம் ச்சபயோகம் 
a 9 * a 

LICH bit TTMOLIChE & WW 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி386-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 4 
எரையம் 4 

யோனி சாகயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

பூர்வபட்௪௪ தர் த9 
நட்குத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கினம் விருச்சிசலச்னம் 
௮மீசம் புத்தியம்சம் 
வமீசம் ரூ. 7வம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 

நத்திரம்.. குமாரசூத்திரம் 
வயது 12 
யோகம் அமிர்சயோசம் 
பஜ்சகம் மிஷ்பஞ்சகமு 

ATITUGO ware B a,



சோடச மனைபொருத்தம். 

தமி587 இ--போநத்தம். 
1 க்நப்பம் 

ஆதாயம் 12 
லிரையம் 3 

யோனி ம்மயோணி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி அமரபட்௪சரிகியை 
நட்சத்திரம் கார்திகை 
இலக்கினம் மிதுனலச்கினம 
af ath கிலுபாம்சம் 
வமீரம் பிரமவம்சம் 
நேந்திரம் உபயரேத்திரம் 
சத்திரம் அரசருச்திரம் 
யது 99 
மோகம் 
பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தம் 538-இ--போரத்தம், 

கருப்பம் 2 
ஆதாயம் . 8 
விரையம் 2 
மோலி ச. ரயோனி 
வாராம் குருவாரம் 

அமாபட்௪ச௪ப்சமி 

நட்சத்ரீரம் பூரம் 
இலக்கினம் மகரலகஇனம் 

௮மீசம் தீஸ்கசாம்சம் 
ang ato அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிரேத்திரம் 
ருத்திரம் பாலருத்திரம் 
வயது 26 
மோகம் சிச்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சா. ராபலமென௨றிக, 

தமி 58)-ஐ--போநத்தம், 
க்நப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 
விரையம் ] 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சனிவாசம் 
திதி ௮:மரபட்ச ஏகாதசி 
நட்ரத்திரட் மூலம் 
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டுலக்கினம் சிம்மலக்கிம் 
அமிசம் கரபதியம்சம் 
வமீசம் வ௫யவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தருத்திரம் 
வயது 83 

யோகம் HssCuran 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாரர்பலமெனவறிக 

தழி 540-இ-- போரத்தம், 
கப்பம் 4, 
OF, 5 Fao 120 

வ்ரையம் 10 
யோனி சவானயோணி 
வாரம் சோமவாரம் 

அமாவாசை 
BC SSP TD @Cra கி 
இலக்கினம் மீனலச்னம் 
அமீரம் பிரஜாம்சம் 
வமீரம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேச்திரம் 

சத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 80 

லோகம் திஃசயோகம் 
பத்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரா பலமெனவறிக, 

தழீ 541-இ-- பொத்தம், 
கநப்பம் 6 
ஆதாயம் Q 
விரையம் 9 
மோனி கஜயோணி 

வாரம் புதவாரம் 
ட பூரஉபட்சசதுர்த இ 

நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் துலாலக்னெம் 
அமீரம் சான்யாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 

சுத்திரம் ௮.ரசரூ தரம் 

லயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் FEW 

தாராபலமென வறிக
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தமீ 542-இ.-போரத்தம், 
ப 6 கப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
Cust of புகையோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪அஸஷ்டமி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமிரம் நிசனாம்சம் 
oud sib Ly TF SOF WD 
நேத்திரம் குருட்ரிரேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 

லயது ௦4 
யோகம் இச்சயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவற்ச, 

தமி 543-Q—Guirg த்தம், 
7 

கநப்பம் 

இ.தாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச துவா தர 
நட்ரத்திரம் சதையம 
டஇலக்கீனம் கனுசுலகனம் 
௮மீசம் ச த்தியம்சம் 
வமீசம் உடயஉம்சம் 
நேத்திரம் உபய?சேதரம் 

சத்திரம் ரம் 
வயது : 61 
யோகம் யாகம் 
பஞ்சகம் மிருத்யுஞ்சகம் 

தீரராபலமெனவறிக, 

தழி 644-இ--போாக்கம். 

கநப்பம் 8 
தாயம் 8 
சையம் 6 

யோனி சாஉயோனி 
வாரம் ம௩சளவாரம் 
ந்தி அமரபட்சபிரசமை 
நட்சத்திரம் மிருக€ரிஷம் 

சோட்ச மன்போருத்தம். 

இலக்கினம் EL_ 50% Bear ip 
அமிச்ம் நிர்பீதியம்சம் 
லமிரம் சூசரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது 55 
யோகம் இர்தயோகம் 
Lick Faw நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழீ௰்ம்ம்-ர பொருத்தம், 
கநபபம் I 
ஆதாபம் 4. 

வீசையக் ச் 
யோனி மமயோனி 
வராம் குருவாசம 
த்தி ௮மரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
அமிரம் பச்சியம்சம் 
னமீம்ம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசோத்ரம் 
கத்திரம் HOS (HET 
வயது 10 
யோகம் சிச்சயோகம் 
Lg Faw நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிச, 

தமீ640-இ.--போருத்தம், 
கநபபம் 2 
21தாயம் 12 
விரையம் ழ் 
யோனி சரயோனி 
லாரம் சனிவாரம் 

திதி OTF 5a Lf) 
நட்சத்திரம் உத்சிராடம் 
இலக்கினம் கன்யாலக்கம 
அமீஈம் இலுபாம்சம் 

வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டோ ம் இரம் 
சூத்திரம் பாகரசூத்ரம் 
வயது 
யோகம் ிசசயோசம் 

பஞ்சமம் நிஷ்பஞ்சசல் 
சா.ராபலமென வறி௫,



சோடச மனைபோருத்தம். 

கழீ6471-( --பொருத்தம், 
கரப்பம் 

ஜயம் 8 

விரையம் 3 
Cute? ந்வஜயோனி 
வாரம் Ce rian gD 

திதி அமாபட்ச திரயோதசி 
நட்ரத்திரம் பரனி 
இலக்கினம் மேஷலக்சனெம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் வசியவம் ௪ம் 
ேத்திரம் குருட்டுரேக்திரம் 
bs oh குமாசகூத்ரம் 

வயது (0 

யோகம் Rs sCwr aw 
பஜ்கதம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழி543-இ.-போரத்தம், 
கரப்பம் 4 

ஐ தாயம் 4 

விமையம் 2 
(யானி சுவானயோனி 

ony ரம் 

திற் 
நட்சத்திரம் மகம் 
(இலக்கி ஈம் விருச்சிகலக்கினம் 

புகவரரம் 

பூர்வபட் சத தியை 

அமிசம் நரபஇயம்சம் 
வீசம் சூதாவம்சம் 
Gare mo GRAVE 5 SID 
சூத்திரம் மரணசருத்ரம் 

வைது 96 
யோகம் சி;தயோகம் 
யஜ்ச சம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறி௫, 

8 fod 9-¢@—G யா ழ் Hie 

கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 

விசையம் | 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

திதி Ld ul FF agin 
நட்சத்திரம் கேட்டை 

ட னம் மிதனலகனம் 
அமிஈம் பிரஜாம்சம் 

லமீசம் பிரமவம்௪-ம் 
நத்ந்ரம் குருட்டுநேத்திரம் 
கத்கிரம் HIF SSID 
வய 3 23 
யோகம் மாரணயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச௪கம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி:50-இ--போநத்தம். 
6 கருப்பம் 

இதாயம் 8 
லவீரையம் 10 
யோனி Lyons Saude 
வாரம் ஆதிவாரம் 

பூர்வபட்௪தசமி 
நட்சத்திரம் உத்ரட்டாதி 
இலக்கினம் மக ரலக்கனம் 
௮மிரம் தான்யாம்சம் 
லமீசம் அ ரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருஃடுமேத்திரம் 
சூந்திமம் LIT GS TD 
வயது 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
Lich gain நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிகஃ 

abo 1-4 —Gur 5 bgt 
காப்பம் 
த) தாயம் 4 

விவாமம் 9 
Gum sf வ்ருஷபயோணி 
வாரம் மங்களவாரம் 

பூரவபட்ச 

நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்கனம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
ofa io வசயவம்சம 
நேத்திரம் குருட்டிநேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரகுத்சம் 
வயது . 47 
யோகம் AgsCwrew 
பஜ்சகம் அக்னிபஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவ்றிசடி 4
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தழீ552-இ--போரநத்தம், 
ப்பம் 8 

அ நாயம் 12 
விரையம் 8 

யோனி சாகயோனி 
வாரம் குருவா ரம் 

அம.ரபட்ச இரி சியை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
(லக்கினம் மீனலக்கனெம் 
அம்சம் சழ்இயம்சம் 
வமிசம் கு.ர்ரவமி௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுகேத்திசம் 
சத்திரம் மரணசுச்இரம் 
வைது 4. 

யோகம் பி ர்சுயோகம் 

Liahé dio சோசகபஞ்்2கம் 

சா.ரராபலமெனவறிக, 

S16 053-G —Gu thy, 4 pie. 
கநப்பம் 1 
இஐ.தாய்ம் 6 
விரையம் 7 

யோனி Bicol wr eof 
வாரம் சணிவாரம் 

அமரபட்சசப் சமி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் துவால்கினம் 
அரிசம் நிர்பீடியம்சம் 
வமீசம் பீர்ம்மவமிசம் 

நேத்திரம் ஒகே * டிரம் 
ரத்திரம் அரசரூச்இரம் 

வயது 81 
யோகம் ௪/௪ சயோகம் 
பஜ்ரகம் சோகபஎ௫௪கம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தம்564-ஐ--பொநத்தம், 
ஈநப்பம் 

தாயம் 4 
விசையம் 6 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி ௮மரபட்சஏகாதசி 
நட்சத்திரம் உரோகணி 

சோடச மனைபாருத்தம். 

இலக்கினம் ௮ருஷபலக் கனம் 
அமிரம் பு. தியம்௪ம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுமேத்திரம் 

HFS wih விருத்தசூ த்இரம் 
வயது ௦8 
மோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் ம் ருசியுபஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி55-| -யோருழ்தம், 
கப்பம் 3 
ஆகாயம் 12 
வரையம் A 
யோனி தீ ஜயோனி 
வரரம் பதாம் 

அமாவாசை 
நட்சத்திரம் 2 4 Sow 
ஓலக்கீனம் சனுசுலக்னெம் 
Bie # to G) cylin wb + wD 

ang 416 ௫ியவம்சம் 
சேத்திரம் ரருட்டோேக்கிரம் 

குத்திரம் ருமாரசு சீரம் 
வயது B85 

Cunt ain அமிர்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிவி பு சகம் 
சாராபலமெனவறிக, 

கழீ5௦0-ஐ--போருத்தம். 
கநப்பம் 4 
அ தாயம் 8 
விரையம் ழ் 
மோனி சுவானயோனணி 
வாரம் சும்ரவாரம் 

பூர்உபட்சசதர்த் கி 
நட் ஈத்கிரம் பூசாடம் 
இலக்கினம் கடகலக்னம் 
அமீசம் தீஸ்க்ராம்௪ம் 
வமீஈம் CF FTONLE 

நேத்திரம் ஏகசேம்திரம் 

சூத்த்ரம் மரணகுசத்திரம் 
வயது 12 
யோகம் ச்கயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

காராபலமென வறிக,



சோடச மனையபோருத்தம். 

தழீ557-இ-பே நத் தம். 

கப்பம் 
ஆதாயம் 

விரையம் 
யோனி 

வாசம் 

நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
anf dio 

Gs SP min 

Pip 
வயது 

Gut ath 

பஞ் நகம் 

4 
3 

கஜயோனி 
அதஇிவாரம் 

பூர்வபட்௪அஷ்டமி 
அஸ்வினி 

ரும்பலக்கனெம் 
ஈரப௫ியமசம் 
பிரமவம்௫௪ம் 

குருட்டுகேச்ரம் 
பாலசூத்ரம் 

3) 
fg aC wit eid 
நிஷ்பஞ்ச௪கம் 

சாராபலமெனவறிக 

தமீ “69-இ--போரத்தம் 
கப்பம் 

தாயம் 

விரையம் 

யோசி 
வாரம் 

நட்சீத்கமம் 
இலக்கி எம் 

அமிஈம் 
லமிரம் 

நேத்திரம் 

சத்திரம் 
வயது 

யாகம் 
பஜ்சகம் 

6 
12 

2 
புசையோனி 
மஙகளவாரம் 

பூரவபட்ச தவா த 

ஆயிலியம் 
OO UIT VE SOT LD 

பிரஜாம்௪ம் 
fy TFIID iD 

GFGHALGC GFA TD 

விருக்சசூத்திரம் 
06 

சி ரகயோகம் 
நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

கழி550-இ--பொநத்தீம், 
கரப்பம் 
ஐதாயம் 
விரையம் 

யோனி 
வாரம் 

த்தி. 
நட்ரத்தீரம் 

௦0
 வ

ரு
 

வருஷபயோனி 

குருவாரம் 

அமரபட்சபிரதமை 

அனுஷம் 

இலக்கினம் 
அமிசம் 
வம்ரம் 

நேத்திரம் 
சத்திரம் 
வயது 
மோகம் 
Lek FED 
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மேஷலக்கனெம் 
தான்யாம்சம் 
வ௫ியவம்சம் 

ஏகே திரம் 
குமாரசுத்திரம் 

95 
சச்சயோகம் 

சோரபஞ்சகம் 
தா.ராபலமெனவறிச 

கழி-500௫: போரநநத்தம். 
8 கீநப்பம் 

அதா யம் 

விரையம் 

மோனி 

வாரம் 

நட்சத்திரம் 

4, 

10 

காகயோனி 

சனிவாரம் 

அமாபட்ச பஞ்சமி 
பூரட்டா? 

இலக்கினம் விருச்சகெலக்கினம் 

அமிகம் 
வ 

வமிசம் 

கேந்திரம் 
கத்த்ரம் 
வயது 

பாகம் 

பஜ்ர்கம் 

நிசனாம்௪ம் 
கூ ச ரவம்சம் 
ஏக்சேச்இிரம் 

sry « 

மரண ருது ரம 

i 

மரணயோகம் 
Ba ILI Che GW 

தாராபலமெனவ நிக, 

தழீ561-ஐ--போநத்தம், 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 
விரையம் 

யோனி 
வாரம் 

ap 
நட்ச ந்திரம் 

இலக்கினம் 

அமீசம் 
அம்சம் 
நேத்திரம் 

சூத்திரம் 
வயது 
லோகம் 
பஜ்சசம் 

12 
0 

சிம்மயோனி 
சோமவாரம் 

Hose Fea 
Baan For 

மிதுனலகனம 
சத்தியம்சம் 
பி ரமவம்சம் 

குருட்டுசேத்ரம் 
பாலசூத்திரம் 

47 
சித்தயோகம் 

அச்னிபஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிச,
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தமீ 662-இ--போநத்தம். » 
கப்பம் 
ஐ தாயம் 8 
விசையம் 8 
யோனி காயோனி 

வாரம் புதவாரம் 
திதி ௮மசபட்௪,கரயோதசி 
நட்சத்திரம் இத்தரை 
இலச்கினம் L&T VE OT WD 
அம்சம் திர்பீியம்௪ம் 
வம்சம் அரசவம்சம் 

ேத்திமம் ஏகசேர்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தசுத திரம் 
வயது 74 
யோகம் Gg sum ew 
1ஜ்சகம் நிஷ் பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிக 

5663 6) _-போநத்தம், 
கருப்பம் 9 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 7 
(cua cof ச்வஜயோனி 

வராம் சு$ரெவாரம் 
தீதி fave த இயை 
நட்ரத்திரம் சிருடோணம் 
இலக்கினம் $2 Lb LO OVS 007 iD 

அமிீசம் டக்.யம்சம் 
வமிசம் உசியஎம்சம் 

நேத்திரம் ஏகோத்ரம் 
சத்திரம் குமாரகுரம் 
யது 
யோகம் மரணயோகம் 
பத்ரகம் நிஷ்ப ஞ்௪கம் 

தா ராபலமென வறிக, 

கழீ௦04-6 --போருத்தம், 
கருப்பம் 
இ) தாயம் 12 

விசையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் அதிவாசம் 

தித் பூர்வபட்சசஷ்டி, 
நட்சத்திரம் கார்க்திசை 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் மீனலக்கினம் 
anes இலுபாம்சம் 
வம்சம் சூதீரவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 

HHS TD அ௮ரசரூத்ரம் 
வய து 28 
யோகம் சச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம 

தாராபலமெனவறிக, 

சழி565-இ--போநத்தம், 
கரப்பம் 6 

6 ஐதாமம் 8 
விரையம் 5 
Gutof சஜயோனி 
லாரம் மங்களவாரம் 

பூர்௨பட்ச தசமி 
a உட் 6 ச 

pL THS M10 Uri 

இலக்கினம் துலாலாஈனம் 
அமீரம் தஸ்கராம்சம் 
வமிசம் பிரம௫உம்௪ம் 
மேத்திாம் oar gmp 
HHS O10 பாலகுச்ரம் 
வயது 5d 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் ராஜபஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிசக, 

தமி௦06 இ--போரத்தம், 
கப்பம் 

இதாயம் 4 
விரையம் 4 
மோலி புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 
த்தி பூர்வபட்சச துர்தகி 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கீனம். வ்ருஷபலச்னம 
அம்சம் ரப இயம்சம 
வமிச்ம் ௮ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏககேதரம் 
சூத்திரம் விருச்தசூத்ரம் 
வயது 82 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிஷ்யஞ்சசம் 

தா £ஈபலமென-.வறிக,



சோடச மீனை போருத்தம். 

தழீ661-இ -போநத்தம், 
கப்ரபம் 

  

தாயம் 19 

ன்ரையம் 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சணனிவாரம் 

HOT FFA Sonu 
நட்சத்திரம் இரேவதி 

இலக்கினம் சனுசலச்செம் 
அம்சம் பிரஜாம்௪ம் 
மீம் வூியவழ்சம் 
(2நத்திரம் ஏகசேத்இிரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத திரம் 
வயது 9 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்ரகம் மிர்ச்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

கழி568-ஐ--போதத்தம், 
கப்பம் 
இ தாய 

வ்ரையம் 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் கடகலக்கினம் 
௮மீசம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
சேத்திரம் ஏகமேத்திரம் 
சத்திரம் ௮ரசகுத்திரம் 
வயது 36 

யோகம் சர்தயோகம் 
பஜ்சகம் 1a BL HS 

தாராபலமென வறிக, 

தழி369-இ--போந த்தம், 
கருப்பம் 

ஐ காயம் 4 
விரையம் 1 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அமாபட்சஏகாதசி 
be ah Ortt விசாகம் 
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இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிசம் நிசனாம்சம 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேச்சிரம் 
சூத்திரம் UTS FID 
வயது 68 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபள்சகம் 

srg wer ops. 

தமி310-இ--யபோநத்தம் 
கப்பம் 2 
அ தாமம் 12 
விரையம் 10 
Guia of கரயோணிீ 
வாரம் KER aur ris 

திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ௪தையம் 
இலக்கினம் கன்யாலக்இனம் 
அம்சம் சம்தியம்சம் 
வமீசம் ATA DED 

ரம் ஏசசே/ நரம் 

ரம் விருத்தகுத்திரம் 
வயது 9U 

யோகம் ௪ி/தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
srr) ocr a fee 

தம்611-இ.--போரநத்தம், 
கீநப்பம் 

அ தாயம் § 
விரையம் 9 
மோனி ?வஜயோனணி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
னு பூர்வபட்சசதார்த் 3 

நட்ரத்தீரம் ma? flat ia 
இலக்கீனம் Cuasvdglor c 
அமீரம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் வரயவம்சம் 
நேத்திரம் வகசேச்திரம் 
சூத்திரம் மரணகுத்சிரம் 
வயது 17 
யோகம் சந்தயோசம் 
பஞ்சகம் HEH GEE ED 

so rtueQuvera ia.
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கழீ512- ந போருத்தம், 
கீநப்பம் 4 
ஐதாயம் 4 
விரையம் 8 
மோனி சுவானயோனி 

வாரம் ம£ களவாரம் 
B® பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் விருச்செலம்னம் 
aif gis பச இயம்சம் 

வம்சம் சூசி ிரவம்சம் 
Gre eh mio ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் HIF GF TWD 
வயறு 44 
மோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாரசாபலமெனவறிம. 

தமி 2915-௫ -போருத்தம், 

சரப்பம் 5 

சோடச மனைபொருத்தம். 

இலக்கினம் மசரலக்னம் 
௮மீசம் Sous ot Lew 
லமீசம் 'அரசஉம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்டேர்ரம் 
சத்திரம் ரூமாரசூத்ரம் 
வயது 98 

யோகம் சிச்தயோகம் 
Ue Faw நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி515---போநத்தம்; 
கர்பம் 

ஆதாயம் 4, 
விரையம் 6 
மோனி விருஷபயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
தி ஆமரபட்சபஞ்சமி 

நட்ஈத்திரம் மகம் 

ஐ தாயம் 
விரையம் 

யோனி 

வாரம் 

த்த 
நட்சத்திரம் 

இஉக்கினம் 
அமீஈம் 
வமீசம் 

(5s திரம் 

தந்திரம் 
வயது 
யோகம் 
பஜ்சகம் 

12 

7 
EO wr oh 
குருவாரம் 

Lynas sean sh 
உச்சிராடம் 

மிதுனலச்னம் 
இலுபாம்சம் 

பிர்மமவம்சம் 

எகஈசேர்ரம் 
பாலகுதரம் 

Tl 
சிஃசயோகம் 

நிஷ்ச்சகம 

தாராபலமென வறி௫, 

தழி514-இ--போருத்தம், 
தநப்பம் 
தாயம் 
விரையம 
யோனி 
வாரம் 

#2 
நட்சத்திரம் 

6 
6 
௦ 

புகைபோணி 
௪னிவாரம் 

அமரபட்௪ பிரதமை 
பரணி 

இலக்கினம் சிம்மலகினம் 
ayes in ஈரபடியம்சம் 

வமிசம் ௨சியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகோக்இரம் 

சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 26 
மோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் ராஜபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

த் ழி] 6 @—Cu ரநதீ Give 

8 கநப்பம் 

ஐ சாயம் 12 
OIE MUD ட் 
GurdaP சாரகசயோனி 
வாரம் புதவாரம 
த்தி அமராபட்சஈ௨மி 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
டூலக்கினம் மீனலசூனம் 
௮ழிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் சூகரவம்சம் 
நேத்தீரம் எககேத்ரம் 
சூத்திரம் ௮ர௪சூத்ரம் 
nw HI 52 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென௨றிக,



சோடச மனைபோரு 

தழி517- 3--போநநத்தம், 
1 கப் பம் 

ஐ தாயம் § 

வீரையம் 3 

யோனி திம்மயோனி 
லாரம் FEB) Teun mw 

தித் அமரபட்ச௪ திரயோத? 
நட்சத்திரம் த் இரட்டா தி 
இலக்கினம் அலாலக்னம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவமசம் 
(நத்திரம் Cn gS) ro 
சூத்திரம் Lit Gg I wD 
வயது 19 
யோகம் ஏிச்தயோகம் 
பஜ் சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 
eee 

தழி578: இ. போநத்தம். 
கப்பம் 
தாயம் 
விரையம் 
மோனி சாயோனி 
வாரம் ஆ.இவாரம் 

தித் பூர்உபட்௪ க தியை 
a FES IO புனர்பூசம் 
இலக்கினம் உருவபலக்கினம் 
அமீசம் நிதனாம்சம் 
வமிீசம் YT EUG WD 
நேத்திரம் ஏககேதரம் 

சூத்திரம் குமாரசூதீரம் 
வயது ௦ 
யோகம் சிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 
ee ee ce ae ee 

தழீ519-இ--பொருத்தம், 
கநப்பம் 

ஐதாயம் 12 
விரையம் 1 

யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
தீதி பூர்வபட்ச௪ஷ்டி 
நட்சத்திரம் சுவாதி 

நத்தம், 227 

இலக்கினம் தீறுசுலச்னம் 
அமிரஈம் ௪௪. இயம்௪ம் 

and Fo வசியவம்சம் 

நேத்திரம் 
சூத்திரம் மாணசுத்ரம் 
வயது 99 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தம்280-இ.- போரத்தம் 
  

கநப்பம் 4, 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 10 
Gut af சுவானயோனி 
வாரம் கு வாரம் 

பூர்வ்பட்சு த௪மி 
BF EP rio அவிட்டம் 
ஒலக்கனம் கடசலக்னம் 
௮மீரம் நிர்பீ தியம்கம் 
வமீரம் ரூத்திரவம்சம் 
மத்திமம் ஏகரேத்ரம் 
கூத்திரம் DIF Gy I TD 
வயது 60 
யோகம் $/த்சயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்ச கம் 

ET TTC wera is. 

B16 531-@— Gut Hd aibe 
& WUD 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 9 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

பூர்வபட்சச தர் சத 
நட் உத்திரம் உரோகனி 

இலக்கினம் கும்பலக்கிெனம் 
PT iat புத் தியம்௪ம் 

வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 
Cad Poin 2 wwe gow 

சத்திரம்... விருத்தருத்ரம் 
வயது 87 
Cured அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிர
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பத 582-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விசையம் 8 
யோனி புகசையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
இதி அமரடட்ச திரிதியை 

நட்சத்தீரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் கன்யாலக்னம் 

அம்சம் கிலுபாம்சம் 
வமிரம் அரசவம்சம் 
நேந்திரம் eee srw 

சுத்திரம் குமாரகசூத்திரம் 
வயது 1% 

யோகம் சிச்கயோகசம் 

பஞ்சம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 583-8 இ பொருந் நீதம், 
7 கருப்பம் 

ஆதாயம் 8 
வரையம் 7 
Gur tor வ்ரு;பயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
££ அமரபட்சசப் தமி 
தட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் மேஷலசகனம் 
அமிகம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் வ௫யவ்ம் 
நேத்திரம் ICRI wD 
சத்திரம் LO BOM (ob Lf 
வயது 4] 
யோகம் அமிர்சயோசம் 
பத்ரகம் நிஷ்பஞ்சசகம் 

தாராபலமென வறிக 

58 584- -இ-போநத்தல் 
கருப் பம் 

ஆதாயம் 

விரையம் 

யோனி 
வாரல் 

sé 
prvéich 

8 

4, 

6 

காஈயோனி 

சுஃராவாரம் 

௮மரபட்௪ ஏகாதி 
அஸ்வினி 

சோடச மனை யபோருத்தம், 

இலக்கினம் விருச்செசலானம் 
அமிசம் நரப தியம்௪௰் 
வமிசம் சூ.தீரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேதரம் 

ருத்திரம் LITO SM to 
வயது 68 
யோகம் அமிர்சயோகம் 
பஜ்சமம் ிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெலவறிக, 

தழி 596-இ--போநநத்தம். 
கநப்பம் 

ஐகாயம் 1 2 
விரையம் 0 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
இதி அமாவாசை 
நட்சத் ரம் your 

இலக்கி ஈம் மிதுனலசனம் 
ab ait பிரஜாம்௪ம் 
anf gin பிரமவம்சம் 
நேந்திரம் எகசேத்ரம 
கூத் ரம் விருச்சக சஇரம் 
வைது Jo 
யோகம் இிர்சயோகம் 
பஞ்சகம் நிவி பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிக, 

குழிஃ56- இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 

விசையம் 4, 
யோனி கரயோனி 
லாசம் மங்களவாசம் 
திதி பூர்வபட்ச௪தர்தி 
நட்ஈத்இரம் அ௮றுஷம் 

இலக்கினம் DS TOE GT Ww 
அமிசம் தான்யாம்௪ம் 
வம்சம் ௮ ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் எகமேத்திரம் 
சூத்செம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 92 

யோகம் சித்தயோகம் 

பஞ்சகம் ஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமென ல ee



சோடச மனைபொரத்தம். 

தழி381- 9 போருத்தம், 
கருப்பம் 

தாயும் 

விரையம் 

யோனி 

வாரம் 

நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
HGF wD 

வமீசம் 

Cr SP mb 
ருத்திமம் 

பபற 

மோர்கம் 
பஞ்சகம் 

4. 

3 

sa ஹயோனி 
குருவாரம் 

பூர்வபட்சறுஷ்டமி 
பூரட்டா இ 

இம்மலக்கனம் 

நிதழும்சம் 
ay Fay (De LD 

2 பயசே /இரம் 

Log ove & 7 Flow 

49 

க்சுயோகம் 
நிஷ்பஞ் சகம் 

3 தாராபலமென வறிக, 

தழி 58-இ-- பொருத்தம். 
கதப்பம் 

ஆதாயம் 
QI on) Ho 

யோனி 

வாரம் 

திதி 
தட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அம்சம் 
வமீசம் 

நேத்திரம் 

ரூந்தியம் 
MNT] 

வோகம் 

பஜ்சக்ம் 

இ
 

௩ 12 
9 

யோனி 

சணிவாரம் 

Gt UT eT 

பூர்வபட்ச த் வாத) 

இருவா இரை 

UB Gor eb fa? cor Ln 
& fh Gus wg iv 
(Gb Tod ME 1D 

© Sui a) 110 
LITO & FT WD 

16 
GF) ok gO ws #1 

'பிருதியுட கர சகம் 
சாராபலமென வறக, 

தழி639-இ--போரு ந்தம் 

கருப் பம் 

தாமம் 
வ்ரைமம் 

Guar 

வாரம் 

திதி 
நட்சத்தீரம் 

w
e
t
 

O
O
 

ல்
 

GOS ust eh 

கோமடாரம் 

அமரபட்சபிரதமை 
Gla Sens 

20 

229 

இலக்கினம் துூலாலக்கின 
அமீரம் நீர்பீதியம்சம் 
லமீசம் பிரமவம்௪.ம் 
(நத்தீரம் ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தகுத்ர ப் 
வயது ப 

யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தா ராபஉமென aia 

தழி500-இ.--போநத்தம். 
௫ ஓ 

கருப்பம் 0 
8 

அதா யம் ட 

OT EM TUL 10 

யோனி புகை போளி 

வாரம் புதவாரம் 
அமரபட்சபஞ்சுமி 

BSS Oe இருவோணம் 
இலக்கினம் விருஷபலம்செனெ ) 
ow ei பு.ச்தியம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 

CGRP ind உபய? BSA 

கத்திரல் குமாரகுச்சம் 
வயது 80 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தழி 691---போநத்தம் 
கருப்பம் 7 
இ தாயும் 12 
=” be) 

வஷைபையம 9 

usb oe a rr puPurehl 
வராம் dots ரவாரம் 

ன sot esa 
ae a 68a சார்த்திகை 
இலந்கினம் சீரு சலனம் 

அட்ரம் Gi oT ee 
neat Oy US WOE D 

(ஈரம் உபயசேழரம் 

fin bP TD af TE (GG TD 
nia ov 

பாகம் சி. சயோகம் 
பஜ்சமம் சி்பஞ்சகம் 

காடாபவமெனவற்



230 சோடச மனைபோருத்தம், 

தழீ 392-இ--பொரந்தம். 
கரப்பம் 6 

அ)தாயம் 8 
விரையம் 8 

யோனி காகயோனி 
வாரம் 4, Han 7b 

திதி அமரபட்௪ திரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
(இலக்கினம் சடசலக்னம் 

அமிசம் தீஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் குத் தொவம்சம் 
'(நத்திரம் ஏக்சேத்ரம் 
சூத்திரம் Tv & 8S) 010 
enn SH) 8 4 

யோகம் சிக்கயோகம் 

பஜ் சதம் BI ChE SD 

தா ராபலமெனவறிக. 
Ne rae te reenact 

தமீ 095-ந--மோநத்தம். 

கருப் ம் 
[ச 

ஆகாயழ 

ப்ரையம 

யோ லி 

வாரம் 

நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 

அமிசம் 
6 

வமீசம் 

நேத்திரம் 

hos oe 
வயது 

கோசம் 

பஜ்சகம் 

© pio wi ret 

ம்களவாரம் 

பூரவப்ட௪து யை 

மூலம் 

கும்பலக்கினம் 

நரபதுயம்௪ம் 
பிரமவம்சம் 

2. WG mg. 

வீருச்தரு தரம் 
1] 

அமிர்தயோகம் 
சோகபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழ594-இ--மொரதீநம், 
கப்பம் 
ஆதாயம் 
விசையம் 

ச 

யோனி 

வாரம் 
், 

நட்ச*ந்திரம் ' 
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E ஆ ஆ 

குருவாரம் 

பூர்வபட்ச சஷ்டி 
இசேவதி 

இலக்கினம் கன்யாலக்கினம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
லமீசம் அ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேதரம் 

சுத்திமம்- குமாரரூத்ரம் 
வங த। 38 
யோகம் சித்சயோகம் 
பத்சகம் சோகபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ505-இ-- பொருத்தம். 
குப்பம் 3 
ஐ தாயம் 8 

ள்ரையம் 
யோவி த்வஜயோனி 
வாரம் சணிவாரம் 

திதி பூர/வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் மேஷலக்னம் 
அமிசம் தானயாம்சம் 
வமைசம் வசியவம்௪ம் 
நேந்திரம் உபயதேதரம் 
குர்ரம் அ ரசருத்திரம் 
OM Sy ௦5 

யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி596-இ--போநத்தம், 
கருப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 4, 
Guta சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

பூர்வபட்௪௪ தர்.த௫ 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலச்னம் 
அமிசம் நிதனாம்௪சம் 
வமீசம் சூ.க்சவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 
சத்திரம் பாலகஞுத்திரம் 
வயது 92 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச௫ம் 

தாராபலமெனவறிக,



சோடச மனைபோகுந்தம். 

தழ்591-இ-- போநத்தம். ள் 
கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 3 
யோனி கஜயோனணி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி அமரபட்ச௪£ரிதியை 
நட்சத்திரம் . சதயம் 
இலக்கினம் மிதுனலக்கினம் 
அமிசம் சத் இயம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
சேத்திரம் உபயரேத்டூிரம் 
சூத்திரம் விருத்தசூத் திரம் 
வயது 19 
யோகம் சி$தயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

தாசாபலமெனவறிச, 

தழ் 508-இ--போநநத்தம், 
கப்பம் 6 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி புசையோனி 
வாரம் SEE TQ 17 w 
த்தி அமரபட்்௪௪ப்சமி 
நட்சத்சீரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மகரலகனம் 
அம்சம் நீர்பீ.இயம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
மூநத்திரம் உபயகேத்தஇிரம் 
சூத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது 46. 
லோகம் ரிஈ்சயோகம் 
பஞ்சகம் மிருச்யுபஞ்சகம் 

தாசாபலமென உறி௫, 

தமி 599-இ--பொரத்தம். 
கருப்பம் 7 
ஆதாயம் 4 
வீரையம் 1 
யோனி விருஷ்ப்யோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமரபட்ச ஏகாதசி 

நட்சத்திரம் ௮ஸ்சம்   
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டூலக்கினம் இம்மலக்ளெம் 
அமிரம் புத. தியம்சம் 
வமிசம் வ௫யலம்சம் 
ேத்மிரம் உபயசேத்ரம் 

சூத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 73 

யோகம் மிர் தயோகம் 
பஜ்ரசம் DLL GHEE 

தாராபலமெனவறிக 

தமி 000-இ--போரத்தம், 
சநப்பம் 8 
ஆகாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி கசாகமயோனணி 
வாரம் மங்களவாரம் 
த்தி அமாவாசை 
நட்ரத்திரம் உச்சிராடம் 
இலக்கினம் மீனலக்னம் 
அமீரம் கலுபாம்சம் 
வரிரம் சூத்ரவம்சம் 
சோந்திரம் உபயசேத்இரம் 

ரதீழிரம் பாலசூ த்திரம் 
CA) 100 

Guirgi &) 5, 6G wir & wo 
பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழீ 601-இ--போநநத்தம், 
1 கரப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 9 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி... பூர்வபட்சசதுர்த்தி 
நட்சத்திரம் ப.ரணி 
இலக்கினம் LOT SEH oor to 
அமீசம் சுஸ்கராம்சம் 
end ib பி.ரமவம்௪ம் 
நேத்தீரம் உபயகேத்திரம் 
சத்திரம் குமாசசூத்ரம் 
வயது 27 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம 

சாராபலமென வரி.
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தமி 602-இ.-பொநத்தம், 
கநபபம் 2 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி சரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமிசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் OTF Js wD 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
Keb Sf oto மரணசகுத்ரம் 
பயது 

யோகம் அமிர்சயோகம் 

Ligh FBO நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தமீ 608-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 3 
ஆதாயம் 12 
விசையம் 7 
யோனி திவ ூயாணி 

வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்சதுவாதி 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் சனுசுலமனம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் வதியவம்சம் 
நேந்திரம் ௨உபயரே ரம் 

தத்திரம் அ௮ரசசூத்திரம் 
யது 81 
போகம் சிச்சகயோகம் 
LIF aad நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிகஃ 

தழ் 604-இ--போராத்தம், 

கப்பம் 4. 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
லாரம் புதவாரம் 
த்தி அமரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் உக்திரட்டாதி 

ம் 

ee Nee ae Nes Ae ee வரும் 

  

www 

இலக்கினம் கடசகலக்கனம் 
அமிர்ம் தான்யாம்சம் 
வயிரம் (GG TOWED 
மாத்திரம் ower gs Arm 

சுத்திரம் பாலருத்இரம் 
வயது 8 
யோகம் &) 5 eCuin sia 
LIF ath சோகபஞ்சசம் 

சா.ராபலமெனவறிக, 

தமீ606-இ--பொருத்தம், 
கப்பம் a 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 5 

மோனி சஜயோனி 
வாரம் GE TANT To 
த்தி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம 
() லக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிஈம் நிதனாம்௪சம் 
and dvb பிரமவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேதரம் 

சுந்தீரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 35 

யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் அக்னிபஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக. 
weet ee வய வலையை 

தமீ006-ஐ.--பொரத்தம், 
கநப்பம் 0 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 4 

_ மோனி புகயோனி 
வாரம் ௮ வாரம் 

திதி HOTU. 5a 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் சன்யாலச்கினம் 
af to சத் இயம்சம் 
லமீசம் அ ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேக் இரம் 
HSS To மரணகுத்சம் 
வயது 62 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

சாராபலமெனவறிக,



சோடச மனைபோருத்தம், 

தமீ601-இ--பொருக்தம்; 
கரப்பம் 7 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி வ்ருஷபயோள 
வாரம் LO &) -b tf QUIT 9 LD 

நிதி அமசபட்௪இரயோதூ 
*ட்ரக்திரம் அவிட்டம் 
ood & aro மேமலக்னெம் 

அழமிசம் உாபீதியம்சம் 

ai’ g ip வியலம்சம் 
சேத்திரம் ௨பபமேத்திாம் 
தத்காம் HIST (BH 0 
வது 69 

போகம் 6) தயோகம 
பத்சகம ராஜபஞ்ஃகம 

சீர ரரபலமெனவறி௫, 

தழ்:03- -போருத்தம். 

த தாய 
வாபையம் 

Cure of காக போனி 
வாமம் குருவார ௦ 

பர்ம்பட்ச ற பை 

wee bP mid உரோஈணி 
இலக்க ஈம். ருச்சிகலாகினம் 
௮மிசம் Lf 4 :ி யம்சம் 

அமிரம் (ரூ. ரவம்சம் 

ேரதிரம் உபபோச்ரம 

ஈத்திரம் விகுத்தடகாம் 
வயரு 16 
யோகம் மாணயோரகம் 

பஞ்சகம் மிருதயுபஞ்சகம் 

STIMU VOD oo aU DK» 

a16600-4 —Gut mS gic. 
SBN NG l 

[.] 4 

ஆதாயம் 12 

விஷயம் ] 

யோனி சிமமயோஸி 

வாரம் Seber gw 

திதி பூரஉபட்ச௪ஸ்டி 

நட்சத்திரம் உத்திரம் 
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இலக்கினம் ஏனலக்னம் 
அம்கம் இலுபாம்௪ ம 
லமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
Hs aio Eursesrw 
வலது [ 
Gut aid மரணயோகம் 
Ligh Fd 0 நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனலறிக, 

தழ்ப10 இ-போநத்தம், 
க்ருப்பம் 2 
ஐ தாயம் 8 
வ்ைரயம் 10 
(மாவி கரயோனணி 
வாரம் சோமவாரம் 

திக் பூர்வபட்ச தசமி 

நட்சத்திரம் பூராடம் 
கஇிலக்கிஙும் மகரல?ூனெம் 
ott rio தஸ்கராம்சம் 
anf sto அரசவம்சம் 
(2 aL ay உபயரேத்இரம் 

ரத்தம் மரண சும்ரம் 
வயது 70 

யோகம் சி/சயோகம் 
Lic Fao நிவிபஞ்சகம் 

சாராபவமென் வறிக, 

தமீ011-ப.-போருத்தம். 
காபபம் 

Of} Tan A 

@T.o Tu 9 
Curr நீவஹயேர்னி 
உரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச௪ தர்த்தச 
நட்ஈத்திரம் அஸ்வினி 
Boot Baw சிம்மலக்கனம் 
வுமிரம் தரபதியம்ச்ம 
வமிசம் வசியவம்சம் 
Cras rio உபயசேதரம் 
கந்திரம் பாலசூத்ரம் 
எய்து 97 

யோகம் மரணயோசம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சசம் 

BUI TIO DET a NS»
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தம் 612-இ--போநுத்தம்ஃ இலக்கினம் வருஷபலக்கினம் 
4 கப்பம் அம்சம் fb ~~~) wo 

STUD 12 வமீசம் அரசவம்சம் 
ரையம் 8 நேத்தீரம் உபயரேத் திரம் 

யோனி சுவானயோனணி ருத்திரம் மரணருத்திரம் 
பாரம் சுக்சரெவாரம் வயது 18 

திதி அமரபட்சதிரிதியை மோகம் மரணயோகம் 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் மீனலக்னெம் தாராபலமென வறிக, 

அமிசம் பிரஜாம்சம் தமீ615 இ--போநத்தம், 
வமீசம் சூ. ச்ரவமிசம் கப்பம் 
Ops Ps mo உபயரேர்திரம் ஐதாயம் 12 

கூந்திரம் விரு, தரச் ரம். விரையம் 5 
வயது ப od Cur af விருஷபூயோனி 
யோகம் LOT TOUTED வாரம் குருவாரம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞாகம் ழிழ அமாவாசை 

தா.ராபலமெனவறி௫, ஈட்ரதீழிரம் பூலால 
கில காம  சசையக்களனம் 

தமீ 619-இ--போருந்தம். ar K HAW FO சசஇ.பம்உம 
ப in வ aud $10 வ௫* பவம்சம் 

ம் 6 உ 6 . ௪ ஆதாம் நேழ்ரிரம் உபயமார்திரம் 
விரையம் 1 Hi PT பாலகுதிரம் Gur சயோணி ட் Gre 
வாரப் வரம். - ‘ 

ரமி a கோரம் மரணயோகம் 
திதி ௮மரபட்௪சப் சமி , , ae . 

oe 8 Oo . UGhT Aw TF ALIGEE &'D 
நட்சத்திரம் Ly YE D ர 

௦ a - : சாராபலமென்வற Be 
இலக்கீனம் அலால்; ௩னம் . a ட a 

அமீசம் தான்யா கழி ந போரத்தம், 

வமிசம் பிர்மமவ நிரம் Shi Naw 8 
ரம் Quen? ரம் இற்ரயம் 9 

ட்ரம் குமாரருச்திர வரையும் 4 
ann gi 51 Cutot காகயோனி 

யோகம் மாணயோதழ் அரம் அணிலாரம் 
பஞ்சகம் (ABI Gh + BLD திதி வ், 

நட் சதை .... தாராபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் é Bi 
ene இலக்கினம் கடகலக்னெம் 

தமீ614-௫--போநத்தம். அமீசம் நாபீ தியம்சம் 
கரப்பம் 6 anf Fi Oe ET ULE D 

தாயம் ச 4 நேத்திரம் உபயசேத் கரம் 
விரையம் 6 சுத்திரம் விருத்தகசு தஇரம் 
யோஸி புகையோணி வயது 82 
வாரம் மலகளவாரம யோகம் மரணயோகம் 
திதி ௮மாபட்௪ஏகாத பல்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
நட்சத்திரம் பூரட்டாஇ சாராபலமென விச,



சோடச மனைபோருத்தம், 

தமீ 611-இ---போருத்தம். 
கருப்பம் 

இ தாயம் 4 
விரையம் 3 
மோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
தி பூர்வபட்௪அஷ்ட மி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கினம் கும்பலகீனம் 
அம்சம் புக். தியம்௪ம் 
வமிசம் Sir was ine wo 

நேத்திரம் உபயரசேழ்ரம 
ரூத்திரம் குமாரசூஇரம் 
யைது 60 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் IG FED 

தா.ராபலமென வறிக 

தழீ018-௫இ--போரத்தம் 
கநபபம் 2 
தாயம் 12 

விரையம் 2 
யோனி கரயோனவி 
வாரம் புதவாரம் 
த்தி பூர்வபட்ச துவா த! 

நட்சத்திரம் GIT GF OS 

இலக்கினம் & OT WT CVE 6M LO 

outs io இலுபாம்சம் 

வமீசம் DY TFA WFD 
நேத்திரம் உபயமரேத்ரம் 

ட்ரம் HIF Gi ow 

வயது 60 
யோகம் அமிர்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் 
தாராபலமென வறிக, 

§§619-@—Gurg sau. 

கநப்பம் 2 

9} STU 

விரையம் 1 
மேரனி த்வஜஹயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

த்தி அமரபட்சபிரதமை 

நட்சத்திரம் பூரம் 
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இலக்கினம் 
அரிசம் தஸ்கராம்சம் 
anf a tb வூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
HHP oo பாலசூத்ரம் 
வயது 18 

யோகம் சிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் BLIGH FG Lo 

சாராபலமெனவறிக, 

க ழி120-இ--யபோநத்தம், 
கருப்பம் 
அ தாயம் “4 
விரையம் 10 
பயோ சு௨னயோனணி 
வாரம் J Baur rw 

அ!2ரபட்கபஞ்சமி 

நட்சத்திரம் 
இலக்கும் 

oye Fin 
mee Fb 
நததிரம் 

m5 Pt 
வதி 

யோகம் 
பஜ்சகம் 

மூலம 

விருச்சிக லக்னம் 

ஈரப௫யம்சம் 

ரு. த்ிரவம்சம் 

உபயரோரம் 

விருச்சருக்ரம் 
40) 

அமிர்சயோகம் 

iG LS GEE bh LD 

சாராபலமென ௮ Me 

தமீ021-6-- போரத்தம் 
கருப்பம் 0 
அ சாயல் 12 
oo OND 9 
மோனி சறயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

தீதி மரபட்சறஉயி 
நட்சத்திரம் GC ra. §) 
இலக்கீனம் மிதுசலச்னம் 
அமிஈம் பிரஜாம்ஃ ம 

வமிச்ம் பிரமலவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேதாரம் 

ரம் GON I (HHT wD 
வயது 7 

யோகம் ிசதயோகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக,
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தமீ622-இ-- போேருத்தம், 
6 கப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 9 
யோனி புகையோனி 
லாம் குருவாரம் 

அமரபட்சதிரம்யாசடி 
நட்சந்சிரம் பூசம் 
இலக்கினம் மகால்கினம் 
ak a ih தான்யாம்சம் 
வமி௰ம் TF DFW 
Gis Paid 2 wwGmr 701d 

சுத்சிரம் HIF GETW 
வயது 
Cant nit அ.பிர்கயோசம் 
பூரம் ரிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தமீ6:8 இ--௦ Ths நப 

கநபபம் 7 
oy rao 4: 
13.60) TWD 7 
Gut af OG? um ah 
eT Ti சணிஉ௨ாரம 

திதி Haws $e Bow 

bt of » Pow விகாகம் 

(9௫ டி எம் கிம்மலகனம் 

அமிரம் நிச DE ID 

வலமீரப் eu Gia ws (dD 

CEES nin GGLBOr FP aD 

சூத்திரம் பாலருத்திரம் 
வயது 21 

Gurr ain 7 /த3 பாகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபகமென ௨ற்க, 

கழி-624இ--போருத்தம், 
கருப்பம் 

காயம் 
விசையம் 
யோனி 
வாரம் 

தி 
நட்சத்தீரம் 

8 
12 

6 
காஈயோனி 

சோமவாரம் 

பூவபட்சசவ்டி 
சதயம் 

சோடச மனைபோருத்தம்,. 

டுகக்கினம் LS cor ev Blew wo 
அமிசம் ௪த்தியம்சம் 

வம்சம் ரூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேஇரம் 

‘Fb விருத்தசூச்திரம் 
வயது 6 

யோகம் சிச்தயோகம் 
Ligh Fain சோகபஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக 

தமீ025-இ--போரநத்தம். 
  

கநப்பம் 
இதாயம் 8 
வீரையம் ட 
Cunt at சிம்மயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

பூர்வபட்ச சசமி 
நட்ரத்திரம் மிருகசரிஷ.ம் 
இலக்கினம் துலாலச்இனம் 
அரிரம் நிர்பிதியம்சம் 

4 ச ௪ 

வமிசம் பிர மவம்௪ம் 
CE he oto Ruw se srw 
5S oD LD I GBT 68% oi 25) IT 6 
வருது 7A 

மோகம் ச ச்சயோகம் 
[ப 8 * ச 

பஜர்கம் ரோ₹பஞ்சகம் 

SIT Tuo wre வறக. 

ச மீ026-ஈ--போநத்தம் 
d நப்பம் 

9] ரூம் 
வம, ரயம் 
(“மானி கர்யோனி 

ரம் ESTA MILD 
சிதி TUL Fe Bt oR 
ட்சத்திரம் அஸ்தம் 
லக்கினம் af (HAS LIED 5 sar Lo 

அரீமம் பச ச்யம்சம 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிகேச்ரம் 

ரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 
மோகம் ஆமிர்சயோகம் 
பஞ்சகம் சோகபஞ்சசம் 

தா ராபலமெனவறிக,
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ON சூழ்க A Ne rete 

தமீ6271-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 3 9 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 3 

யோனி தவஜயோனி 
வாரம் ஆ இவாரம் 

திதி yore FA Seow 
நட்சத்திரம் உ.ழ்.இிராடம் 
இலக்கினம் சனுசுலகவெம் 
od gio இலுபாம்சம் 
லமீசம் வூயவம்சம் 
(நத்திரம் உபயசேத்இரம் 
சுத்திரம் பாலருத்திரம் 

வயது 29 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

கமீ625-இ--போதத்தம், 
கநப்பம் 
ஐ.தாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி சவானயோனி 
வாரம் மஙகளவாரம் 

திதி HotU Fe gal 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் கடகலக்கினம் 
அமிசம் தங்கசாம்சம் 
asf sin சூ.ச்ரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேத் இரம் 
சூத்திரம் குமாரசூச்இரம் 
வயது 

போகம் சிக்தயோகம் 
பஞ்சகம் திஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வழிக; 

தமீ629-6--போநத்தம், 
கநப்பம் oO 
ஐ தாமம் 4 
விரையம் ] 
(யானி சஜ்யோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமாபட்சலகாதசி 

த்ட்சந்திரம் மகம் 

aoe 

  
  

  

  

wa ee NN Ree et ae tr Sar Se Neen ம. 

இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிரம் உரப.இயம்சம் 

னமீஈம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 83 

யோகம் ஆமிர்சயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தா.ராபலமென விக, 

'கழீ030-இ--போரத்தம், 
கநப்பம் 
அ தாயம் 1 2 
விரையம் 10 
மோனி புகையோணி 
வாரம் சணிவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சக்கிரப் கேட்டை. 
(pod © win EET WV BOT wo 

அமிசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் அரசுவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டிரேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசசூத்ிொம் 
வயது 10 
யோகம் சிச்தயோகம் 
பஞ்சகம் மிருத்யுபல்௪கம் 

சாராபலமென வறிக. 

தழீ(31-இ--போரத்தம், 

கீரப்யம் 7 

ஆதாயம் § 

விரையம் 9 

Cust a வ்ருந$்ப்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி 
நட்சத்தீரம் 
இலக்கினம் 

பூர்வபட்சச தரத்! 

உத்ரட்டா 8) 
மே௰£லக்கெம் 

அம்சம் தான்யாம்௪ம 
னமிரம் eG) was De ip 
நேத்திரம் உபயகேச்தாம் 
சூத்சிரம் LIT GS Bar 
Grid) Si 37 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஞ்சகம் சோரப சகம் 

தா ராபலமெனவறிக,
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தழமீ692-இ--போநத்தம் 
கருப்பம் 
தாயம் 4 

விரையம் 
யோனி காகயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

ரீவபட்ச ,ஷ்டமி 
நட்சத்திரம் புனாபூசம் 

இலக்கினம் விருச 1 ஈல.-“னம் 

அமிரம் be) £2) L&D 
வமிசம் சேத்த . ர DFID 

தேத்திரம் குருட்டு 2ம்ரம் 

சூத்திரம் ருமாரட ரம் 
வயது (4 

யோகம் சிச்க” பாகம் 
பஞ்சகம் நியப்ப ர௪கம 

ATT TUG pen ain, 

கழ்008-) -போரு$நம், 
சரப்பம் 1 
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சடகலக்ன ம் 

அமீசம் நிர்மீ தியம்௪ம் 
லமீசம் சூத் வம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 

சூத்திரம் மரணசூத்திரம் 

வய்து 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
Woh Fain Cemru che gw 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தமி 655-இ--போநத்தம்; 

கநப்பம் 5 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 7 
மோனி eG wr ah} 

ஸாரம் பு.சஉாரம் 
பூர்வபட்௪து கியை 

நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கீனம் கும்பலச்செனம் 
அமீசம் புச்தியம்சம் 

வமிசம் பிரமவம்சம் 

2 ரம் ஏகமேத்ரம் 
மம் அரசு ஜீரம் 

வயது 91 
யாகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தழீ654-இ-- பொருத்தம், 
6 கப்பம் 

ஐதாமம் 12 
விரையம் 6 
யோனி புகசையோனி 
வாரம் சுகரவாரம் 
திதி tau Frage 
நட்சத்திரம் உத்.இிராடம் 

சாடச மனைபோருத்தம். 

- கன்யாலக்னெம் 
அமிீசம் இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் a se gow 
சூத்திரம் பாலசூுதீரம் 
ug 
யோகம் யாகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிச, 

தழீ655-இ--பொநத்தம், 

கப்பம் 7 
இ. தாயம் 8 
வ்ரையம் ௦ 
யோனி விருஷபயோனி 
வாரம் ஆதாரம் 

பூர்வபட்ச தசமி 
நட்ரத்திரம் பாணி 
இலக்கினம் மேஷலக்னம் 
அமிசம் சீஸ்கராம்சம் 
லமீசம் வசியவம்௪ம் 
நேத்திரம் GHECr sow 
ha £ குமாரகுத்திரம் 
வயது 85 
மோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென்வறிக. 

தழ்056-இ--போநத்தம். 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 4 
யோனி காகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

பூர்வபட்௪௫௪ தாத 

நட்சத்திரம் மகம் 

இலக்கனம் விருச்செலச்னம் 
அமீசம் ஈரப.இயம்௪ம் 
வமீசம் சூ. வம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேதஇரம் 

சூத்திரம் மரணகுத்திரம் 
வயது 12 
யோகம் ஈத்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபவமெனவறிஎ,



சோடச மனைபோருத்தம். 

தழீ657-இ--பொரத்தம். 
1 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விசையம் 8 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி அமரபட்௪ தரி தியை 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் மிதூனலக்கினம் 
அமிீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமலம்ச௪ம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

சத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வரது 99 
யோகம் யாகம் 
பஜ்ரகம் HS ONLI CF FH 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 658- .இபொநத்தம், 

கரப்பம் 2 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
தீதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் உத்காரட்டாதி 
இலக்கினம் மசாலகனம் 
அமீரம் AN GBT WIT LD wo 
வம்சம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்இரம் 

சுந்திரம் பாலசூத்தரம் 
வயது 66 
யோகம் சி ச்சயோகம் 
பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சா.ராபலமெனஉறிக, 
wee 

தம் 659-இ--போதத்தம், 
க்ரப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 1 
யோனி தீவஜயோனி 
வரரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்ச ஏகாதி 

புனர்பூசம் 
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டுலக்கீனம் ஈம்மலக்னெம் 
அ மீசம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் வ௫யவம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்சேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாசசூத்திரம் 
வயது 93 
யோகம் அமிர் தயோகம் 
பஜ்சகம் . பஞ்சகம் 

தா.சாபலமெனவறிக 

தமீ 660-இ--போரத்தம், 
4 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி சுவானமோனி 
வாரம் புசவாரம் 

அமாவாசை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மீனலச்னம் 
அமிசஈம் ௪.த்.இயம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
சேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுச்திரம் 
வயது 20 

யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் மிருத்புபஞ்சகம் 

தாரா பலமெனவறிக, 

தழீ 661-இ--போநத்தம். 
5 GRU 

ஆதாயம் 8 

விரையம் 9 

யோனி சயோனி 
வாரழ் SEQ TOIT DD 

திதி பூர்வபட்சச.தர் ச். 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் துலாலக்சனெம் 
அமீசம் நிர்பீ இியம்சம் 
ani ato பிரமவம்௪ம் 
ேத்தீரம் ஏககேத்திரம் 
சத்திரம் அசசசூதரம் 
வயது 47 

, யோகம் சச்தயோசம் 
பத்சகம் IT QUI Ch Se 

தீரராபலமென வறிச
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— ட படட 
ஆஅ அது அதவம MORN ne Ne tl ன. 

தழி 662-இ--போநத்தம், 
கரபபம் 6 

தாயம் 4 
ரையம் 8 

யோனி புகையோனி 
லாரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்சஅஸ்டமி 
நட்சத்திரம் உரோாகணி 
இலக்கீனம் உருபலக்னம் 
அமபிரம் புத், கியம்சம் 
லமீசம் அரசயம்சம் 
நேத்திரம் ஏசசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருச்தசூத்ரம் 
வயது 714 
யோகம் சிச்தயோசம் 
பத்சகம் சோ. ரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 608-இ-- போநத்தம். 
கநப்பம் 
ஆதாமம் 12 
விரையம் 7 
யோனி ப்ருஷப்யோனி 

வாரம் toh, BOW QUIT TLD 
நிதி பூர்வபட்ச துவா த 
நட்சத்திரம் உத்திரம் 
டுலக்கினம் சீனுசுலக்னம் 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
ஒமிசம் உசியவம்சம் 
நேந்திரம் 6 aCe gnu 

சூத்திரம் குமாரகூ தரம் 
வயது ] 
யோகம் அமிர்தயோகம் 

பத்சதம் மிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமென வறிக,. 

குழி 604-இ--போரத்தம், 

கருப்பம் ட 3 
ஆடதாயக் 8 
விசையம் 6 
யோனி காகயோனி 
வாரம் குருவாசம். 

திதி அமாபட்சப்ரசமை 

நட்சத்திரம் bye TL wo 

0சாடச மனை போருத்தம், 

இலக்கினம் சடகலக்ளெ 
அமிரம் சிஸ்கராம்சம் 
வமிசம் (FF TOE 
மோத்திரம் COR Gg 

சூத்திரம் மரணசூத்திரம் 
வயது 
யோகம் சிர்சயோகா 
பஜ்சாம் கீஷ்பஞ்சசம 

சாராபலமெனவறிச௫, 

தழீ660-ஐ-- பொருத்தம், 
] கபபம் 

தாயம் 4 

ல்ரையம் டி 
யோனி சிம்மயோனி 
வராம் ச்னிவாரம் 

அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் கும்பலச்னெம் 
ab a in BI Eww Dew 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் எகசே2ரம் 

“தத்திரம் பாலசூரசம் 
வயது OO 

யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம 

சாராபலமெனஉறிக, 
ஆகக ne a te rete an 

தழீ666-ஐ--போரத்தம். 
கநப்பம் 

தாயம் 12 
விரையம் ம் 
மோனி கா2யானி 

வாரம் சோமவாரம் 

தித் HOTU FFA 
நட்சத்திரம் ஆயில்.பம் 
இலக்கினம் சன்யாஉக்கிமை 
அமிகல் (1ரஜாம்சம 
வமிசம் அரசவம்சம 
ம3திரம் THOS oF Teo 

சூத்திரம் வீருத்தகுச்ரம் 
வயது 52 
யோகம் சச்சயோகசம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சகம் 

தீாராபலமென வறிக,



சோடர மனயபோரகரத்தம்,. 

தழீ601-இ- பொரும்தம், 
கப்பம் 3 
தாயம் 8 

விரையம் 8 
யோனி fa Owe 
வாரம் புதவாரம் 
சிதி அம்ப 'சிரயோதசி 
நட்சத்திரம் ஆணும் 

(Foot Pome C nas cvs Boar ip 
௮மீசம் தான்யாம்சம் 
"வமிசம் a Pua D5 D 
Grae rir ஈதே சிரம் 
HA Ob ௫௦ பலக் i 
வயது ப 

யோகம் சிகயோகம் 
Lich a Ae fh’ fo! I GE Bib 

சாராபலம் மன்யாறிக 

தழ(03 : -போருக்தம், 
கப்பர் பி, 
தாயர் 4. 

விமையம் 2 
யோனி ao. Tar luna 

ர்க்ர்வாரம் 

தித் பூர்வபட்சவ யை 

ரட்சந்திரம் பூரட்டா0] 
இலக்கிஈம் விரசசிலம்சினம் 
அமிசம் ு சழமைசம் 

enka te STO DID 
Gp sg aie 
சத்திரம் 

வாரம் 

SECRET D 

LD T SOOT HT D 

அயைது 50 
யோகம், /சயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராப.பமேனவற!ச, 

கழி009- 5—Gurt நத்தம் 
கநப்பம் 

காமம் 12 

விரையம் 1 

Gui Test ag cum eh 
வாரம் ஆ இவாரம் 

திதி Lye ULL Fe ABD 
நட்சத்திரம் Faun திரை 

இலக்கினம் 

அரிரம் 
வமீசம் 

நேத்திரம் 
சுத்திரம் 
வயது 

யோகம் 

Ligh ரதம் 

2485 

A gua ear 
௪, தியம்சம் 
Croats 

எகசோத்திரம் 
பாலசூதீரம் 

63 
B EgSuTaio 
பஞ்சகம் 

தாராபலமென்வறி௰, 

g18070 ௫--போநத்தம், 
கீநப்பம் 

அதாயம் 

விரையம் 

யோனி 

வாரம் 

ஈட்சந்திரல் 
லக்கனம் 

8 

10 

5 ந?யா co 

மங்களவாரம் 

பூர்வபட்ச தசமி 
5) இரை 

மகரலக்னெம் 

௮மிசம் வர். இயம்சம் 
வமீசம் அ ரசவம்சம் 

தேத்சிரம் ஏகமேதரம் 
சத்திரம் விருத்தகு 27 

வயது 60 
யோகம் சி/சயோகம 
பஞ்ரகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழீ611-இ--போகுத்தம்; 
கப்பம் ் 
ஆதரயம் 4, 
விரையம் 8 
யோனி a BIg Sumo 
வாரம் குருவாரம் 

பூர்வபட்சச தூர்த்த 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் ஏிம்மாலக்ன.5 
அமீசம் பும் தியம்சம 
வமிசம் a Awaits 
நேந்திரம் ஏகசேதரம 
சத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
யது 17 
மோகம் As sCursa 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தரசாபலமென வறிச,
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ERRORS ene, 

தழீ 612-இ--போநத்தம்- 
சரப்பம் 

ஐ தாயம் 12 
விரையம் 8 

யோனி சாசயோனி 
வாரம் ௪ணிவாரம் 

திதி அமரபட்ச இரி யை 
நா் சத்திரம் கார்த்திசை 
இலக்கினம் மீனலச்சினம் 
அமிச்ம் கிலுபாம்சம் 
லமிசம் ரூச்ரவமிசம் 
(2நத்திரம் ஏஎகசேத்கிரம் 
ரத்திரம் ௮ரசசூத்திரம் 
வயது 

யாகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்ப ஞ௪க்ம 

தாராபலமெனவறிக. 

கமி615-இ--போநத்கம். 
கநப்பம் 
ஐ தாமம் 6 

விரையம் 7 
யோனி சிம்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி Hutu ee gl 
நட்சத்திரம் பூரம் 

டலக்கினம் துலாலக்னெம் 
அம்சம் தஸ்காாம்௪ம் 
வமீசம் பிர்ம்மவமிரம் 

நேத்திரம் ஏககேர்இரம் 
ருத்திரம் பாலரூத்இரம் 
வயது 81 
யோகம் சதயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச கம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

கநப்பம் 
ஐ தாயம் 4 
விரையம் : 6 
யோனி கரயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
தீதி அமரபட்சஎசாதசி 
நட்சத்திரம் மூலம் 

    

    

இலக்கீனம் வ்ருஷபலக்கனெம் 
அமிசம் ஈரப.இியம்சம் 

லமீசம் அ ரசவம்சம் 
CESS ath qeCrsGaw 
ரூத்திரம் விருத்தசூ தரம 
வயது 98 

யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீரீராபலமென ape. 

§6675 Q—CurHs arr. 
& Herero 3 
தாயம் 12 

விரையம் 0 
யோனி ச்வஜயோனி 
வாரம் KES QUT TD 

த்தி Of DT UIT COS 
நட்சத்திாம் இேவடு 
இலக்கினம். சனுசலக்னெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம 
art ip வூியவம்சம் 
CREM io aang Sri 
HAS 1b குமாரசூச சிரம் 
வயது 25 
மோகம் ஆமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தமீ616-இ--போருத்தம். 
கப்பம் 4: 
அ தாயம் 8 
விரையம் 4 

யோனி சுவானயோணி 
வாரம் ஆவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசதுா தகி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் LOE SON td 
அமீசம் சான்யாம்சம் 
வமிசம் சூத ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேச்ரம் 

சூத்திரம் அரசரு த்திரம் 
வயது 62 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சசம் 

grower a fs,
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af 6711-இ--போநத்தம், 
குப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 3 
யானி சஜயோனி 

வாரம் மஙகளவாரம் 
திதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி 

நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் சூம்பலச்னம் 
மிசம் நிதனாம்சம் 

வமீசம் பிர்மவம்சம் 
(2நத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
சத்திரம் Ung Ss Baw 
வயது 10 
யோகம் மாரணயோகம் 
பஜ்சகம் அச்னிபஞ்சகம் 

தசா. ராபலமென வறிக 

தமீ 67 g- இ_பே ரத தம். 

கப்பம் 6 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
Cui toot புகையோனி 
வாரம் குருவாரம் 
த்தி பூர்உபட்௪துஉாதகி 
நட்சத்திரம் ௪தையம் 
இலக்கி ஈம் கன்யாலசனம் 

அமீசம் * சத்தியம்சம் 
வமிசம் அரச வம்சம் 
தேத்திாம் ஏகசேத்சம் 

சத்திரம் விருத்தகு ரம் 
வயது 6 

யாகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தமி6719-இ--போரத்தம்; 
கப்பம் " 
ஐ தாமம் 8 
விரையம் 1 
Gur at eos we eof 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் மிகுகஏிரிஷம் 

இலக்கினம் 

      

அவிய Be 

மேஷலக்கனம் 
அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வம்சம் வரியவம்௪சம் 
நேத்திரம் உபயசேதரம் 
சத்திரம் மாரணசூத்ரம் 
வயது 

ஸோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

சழி80-நஐ.-போநத்தம். 
&நப்பம் 8 

இ தாயம் 4 
விரையம் 10 
Guitise சாகயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்ரத்திரம் ௮ஸ்தம் 
இலக்கிறம்.. விருச்கெலச்னம் 
அமீசம் புச் ியம்சம் 
வமிரம் சூ.த்திரஉம்சம் 
நேத்திரம் aa@nr 9m 
சத்தியம் அரசசூதீரம் 
வயது 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ரகம் மிருச்யுபஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிக,. 

தமி681-ற--போருத்தம், 
கருப்பம் 

அ தாயம் 12 
விரையம் 9 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் பசஉாரம் 
கதி அமரபட்௪ஈவமி 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் மிதுலச்னம் 
அமிசம் இலுபாம்சம 
வமீச்ம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏககேத்ரம் 

சுத்திரம் பாலகுத்ரம் 
வயது 

யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சாசாபலமெனவதிக,
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தமி082-| -போருத்தம், 
கர்ப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் § 

யோனி சரயோனி 
வாரம் சுகஇிரவாரம் 

தீதி Horse Hows gH 
நட்சத்திரம் பரணி 

இலக்கீஈம் மகரலகச்ெம் 

aur aie குற்கராம்கம் 

an§ dip ஆரச வம்சம் 
நேத்திரம் £ பயசேதரம் 

FHS gb (4 ONT GA 010 
வயது 14 

யோகம் சித்தயோகம் 
பத்ரகம் 

3) _* ௪ ‘ 

DBL GES BW 
தாராபலமனவறிக, 

தமீ663 இ--போரநத்த। 

கரப்பம் 
ஆதாயம் 

விரையம் 

யோன் 

வாரம் 

திதி 
நட்ச்த்திரம் 

இலக்கீறம் 

அமீஈம் 
வம்சம் 
நேந்திரம் 

HAS oie 
வயது 

யோசம் 

பஜ்சகம் 

ப். 

7 
Hugg dw seh 
HBaut rio 

பூர். பட்சத்து தியை 

05ம் 

சிம்மலம்னம் 

ஈரப*யம்ச (ம் 

வியலம்சம் 

DECEEE TID 

LO OT (FH) To 

4] 
மரணயோ கம் 

நிஷ்பஞ்சசம் 

தீர. ராபலமென வறிக 
eee 

$-68 ம்௫--பெ ரந த்தம், 
கப்பம் 
ஐ நாயம் 

விரையம் 
யோனி 
வாரம் 

தி 
நட்சத்திரம் 

4 
12 
6 

சுவானயோனி 
ம௩களவாரம் 

பூரவபட்சசஷ்டி 

சேட்டை 

இஉக்கினம் மீனலக்ெம் 
ahs ip பிரஜாம்சம் 
வமீஈம் ரூத்ரவம்சம் 
சேத்திரம் கரே இரம் 

HSS To அரசத்திரம் 
வயது 68 
யோகம் சிர்தயோகம் 
பஜ்சரஈம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவகதிச) 

தம686-௫---போருத்தம். 
கநப்பம் 9 
இதாயம் 8 
விரையம் ற் 
மோனி srg un oh 

ரம் குருவாரம் 
திதி |ரவபட்ச தச 

நட்சத்திரம் உச்ிரட்டா௪ 
இலக்கினம் துலாலகம் இனம் 
ae ain தான்யாம்சம் 
வம்சம் பிர மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயமீரத்ரம் 
Ang $ ob பாலகுள்இரம் 
வயது Q5 

Cun 4ib /ச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிவ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென்வறிக, 

தழீ686-ந--போரத்தம். 
6 சீநப்பம் 

ஆதாயம் 
விரையம் 

யோனி 
வாரம் 

கிழி 
$C த்திராம் 

இலக்கினம் 

அமிசம் 
ad § to 

நேத்திரம் 

சூத்தீரம் 
வயது 
மோகம் 
பஜ்சகம் 

4. 

4, 
புகையோனி 

௪னணிவாம் 

பூர்வபபட்சசதுர் 3 SR 

புனர்பூசம் 
விருஷபலக்னம் 

நிசனாம்சம் 

அ. ரசவமசம் 

௨ பயநேதரம் 

குமாரகுத் தரம் 
22 

சிச்தயோகம் 
நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக
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தழீ0871- இ--போநத்தம். | இலக்கினம் 

  

249 

HUGE Slew ih 

கப்பம் 1 | அமிசம் பத்ியம்சம் 
ஐ தாயம் 12 | வமீசம் பீ ரமவம்சம் 
விரையம் 5 | நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 
யோனி “ருஷ்ப்யோனி சத்திரம் ருத்தகுக் கிம் 
710 ரம் சாமவார ப ent 2 ; ம் c து த ட 

திக் Sore GA Seow | யோசம் மரணயோகம 
நட்சத்திரம் சுவாதி | பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
(God & nto சணுசுலக்கென ம் சாராபலமென வறிஎ, 
அம்சம் சத்இிபம்சம் தமீ000-இ--போருத்தம். 
ange i வசியவம்சம் | சநப்பம் a 

(2நத்திரம் எகசேத்திரம் அ தாமம் 12 

சூத்திரம் மரணருச்கிரம் | விரையம் 10 

வயது 49 | யோனி காயோணி 
யோகம் அமிர்சயோசம் வாரம் Yano 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அமாவாசை 

தா.சாபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் உத்தரம் 
என்னன வல் டட இலக்கினம் கன்யாலகனெம 

தழ்688-ஐ-- பொருத்தம், அம்சம் இலுபாம்சம் 

கர ப்பம் 5 ௮மீசம் YT EO (DEL 
ஆதாயம் 5 தேத்தீரம் எகசேர்சிரம் 
விரையம் ௦ a சூத்திரம் (ONL eh Fp i 
யோனி காகயோனி | ஓயது 30 

வாரம் புகிலாசம் யோகம் அமிர்தயோகம் 
திதி ட. விபி -சச௪ப்தமி பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் தாசாபலமென உறிக, 
இலக்கனம் கடகலககினம A - 9 

; ன் கமீ001-இ--போ ம், அமீசல் ிர்பிடுயம்கம் | 314071-88 நத்த 
3 உ கருப்பம் 3 

வமிசம் சூ. ரஉமசம யம் 9 

சேத்திரம் உபயரேத்திரம் | 52311 
ந்திரம் 5656 B00 விரையம் 9 

oe HIS SA -6 யோனி BO WS uc ooh 

Oe 2 வாரம் LOE! OT LM Lb 
மோகம் மரணயோகம் £8 பூர்வபட்ச சர்க் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் | 1 க wee 

£ரரபலமென வறிக நட்சத்திரம் வம உமி 
கர்பம் _ ° | இலக்கினம் Cates emit 

6 a 9 ட ச . 

தமி699-இ.-போருத்தம், அம்சம் சஸ்சராம்சப் 
கப்பம் ) வடு ௪ய௨ம௪ம 

தாயம் 4 | நேத்திரம் உபயரேச்திரம் 
விரையம் 1 | ததீதிரம் மரணருச்மிரம் 
யோனி சம்மயோனணி | வயது 
வாரம் சுகரவரரம் | யோகம் சித்தயோசம் 

திதி அமரபட்சலகாதசி | யபஜ்சகம் நிஷபஏ.சசம் 

ந்ட்சத்திசம் உசோசணி தாசாபலமெனவறிச,
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தழ்692-இ--போரநத்தம்; 
i 4, கருப்பம் 

தாயம் 4, 
விரையம் 8 

மேனி சுவானயோனி 
வாராம் குருவாரம் 

பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி 
டுஉக்கீனம் விருச்செலக்னம் 
அமீசம் ஈரப இயம்சம் 
வமீசம் சூச்இரவம்சம் 
தேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

சத்திரம் பாலகுர்ரம் 

லய து 84. 
யோகம் அமிர்தயோகம் 

பல்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிச. 

தழீ093-இ-- போரத்தம்ஃ 
சநப்பம் 5 
ஐ தாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி கஜயோனணி 
வாரம் சணிவாரம் 
த்தி பூர்வபட்ச துவாதசி 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 

டுலக்கினம் மிதுனலச்னம் 
அம்சம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமவமிசம் 
தேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் விருச்சகுத்ரம் 
வயது ll 
யோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சஃம் சாஜபஞ்சசம் 
சாராபலமென வறித, 

தமீ69 1.இ--பொரத் தம், 
கருப்பம் 6 
2 காயம் 8 

விசையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி Hor. Io seni 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 

சோடச மீன யபோகருத்தம்: 

இலக்கிளம் மகரலக்னம் 
அமீசம் சான்யாம்சம் 
வமீசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

ரம் குமாரசூ தரம் 
வயது 3 

யோகம் சித்தசயோகம 
Ligh Fain நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ695-இ--போரத்தம், 
கநபபம் 7 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 5 
மோனி வருஷபயோனி 
வாரம் பு.தவாரம் 

அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் சிம்மலக்சனம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
வமீசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 65 
போகம் யாகம 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ606 இ--போதநத்தம். 
8 சரப்பம் 

ஆ சாயம் 12 
விரையம் 4 
யோனி காகயோனி 
வாரம் சுக்இரவாரம் 
திதி அமரபட்சகவமி 
நட்சத்திரம் இருவா இரை 
இலக்கினம் மீனலக்கனம் 
அமீசம் சத்தியம்௪சம் 
வமிசம் சூ.ச.ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
குத்திரம் பாலசூதரம 
யது 
Gat aid சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமெனவறிக,
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தழீ691-இ--போருத்தம், 
SHUG 

Tush 8 
கிரையம் 8 
யோனி சிம்மயோனி 

ர் ஆதிவாமம் 
திதி ௮மரபட்ச திரயோதட 

நட்சத்திரம் சித். இரை 
இலக்கினம் துலாலச்னம் 
அமிசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமிரம் பிரம்மவம்௪சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்தரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
யது 19 
யோகம் சிச்தயோகம் 

பஜ்சகம் சோசபஞ்சகம் 
சா.ராபலமெனவறிக, 

தமி698-இ--பொநத்தம். 
2 கப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 2 
யோனி கரயோனி 
வாரம் ம சளவாரம் 

தித் பூர்வபட்ச௪ துதியை 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 

இலக்கினம் வ்ருஷபலச்கினம் 
அமிசம் புத். தியம்சம் 
வமீசம் ௮ சசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாசசூத்ரம் 
வயது 40 
மோதம் சித்தயோகம் 
Ligh FSi நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 

தழமீ699-இ---போரு த்தம் 

கருப்பம் 

தாயம் 12 
விரையம் 1 

யோனி தவஜயோனி 

வாரம் குருவாரம் 
திதி (rau sedan 

நட் சத்திரம் கார்த் திசை 

251 

இலக்கினம் தீ௮சுலக்னம் 
அமிச்ம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் வ௫யவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரதேத்ரம் 

சூத்திரம் AIF GS YW 
வயது 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தீாரராபலமெனவறிச, 

தமீ700-இ--போரத்தம் 
கநப்பம் 

இ தாயம் 8 
விரையம் 10 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச த௪மி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் சடசலக்னம் 
அமீசம் தீஸ்சாரம்சம் 
and ain G&S Brawe 
Gree oto 2. பயரேச்ரம் 
சூத்திரம் பாலகுசரம் 

வயது 100 
போகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீா.ராபலமெனவறிக, 

8 7 01-இ--போநத் தம் 

5 கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 9 
Gast of கஜயோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூவபட்சசதர தத 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கெம் 

அமீசம் ஈரப திவம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேதரம் 

சத்திரம் விருத்தகு தரம் 
வயது 200 
யோசம் சிதயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தா ராபலமென a Sa,
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தமி 102-இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 
விரையம் 
யோனி 
வாரம் 

திதி 
நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமிசம் 
வமீசம் 
நேத்திரம் 

9 ௦ 
க்க்திரம் 
வயது? 

யோகம் 
பத்ரஃம் 

} 

C
O
 
to
 
O
S
 

புகையோனி 
புதவாரம் 

அமரபட்ச திரிதியை 
இரேவதி 

கன்யாலக்னம் 
பிரஜாம்சம் 
அரசவம்சம் 
உபயேத்ரம் 

குமாரகுத்திரம் 
ot 

மரணயோகம் 
நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென்வறிசக; 

கமி 108-9--போருத்தம். 
ai நப்பம் 

° 
ஆகாயம் 
விரையம் 

யோனி 

வரரம் 

திதி 
நட் சக்மிரம் 

இலக்கினம் 
aif x tb 

ofa ic 

கேந்திரம் 
ஈத்திரம் 
வயது 

யோகம் 

பஞ்ச டம் 

- 

8 

7 
வ்ரு௮பயோனி 

SBI FWD 
அம.பட்சசப் சமி 

பூசம் 

மேஷலகனம் 
தான்யாம்சம் 
வ௫ியவம்சம் 

௨ பயசேதரம் 

HIF GSH 1D 
81 

மாணயோகம் 

சாஜபஞ்சகம் 
தாராபலமென வறிகஃ 

  

தமீ104-இ--போநத்தம். 
கதப்பம் 

ஆதாயம் 
வீசையம் 

யோனி 
னாரம் 

ee 
நட்சத்திரம் 

4, 

6 
சாகயோஸனி 

ஆதிவாரம் 
அமர்பட்ச ஏகாதி 

விசாகம் 

இலக்கினம் விருச்செலக்னம் 
அமிசம் நிதனாம்௪ம் 
வமீசம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத் சரம் பாலசுதீரம் 
வயது 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தமழ் 705-இ--போநத்தம். 
கப்பம் 

ஆகாயம் 12 
ரையம் 6 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் மஙகளவாரம் 
Ap அமாவாசை 
நட்சத்டிரம் ௪தையம் 
இலக்கினம் A gO) FER WD 
a8 oie சத் இ.பம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

(2௩9 தரம் ௨உபயேதாரம் 

சத்திரம் விரு சதகு த்திரம் 
அயது 39 

யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக. 

தமி706-இ--போரக்கம். 
ரநப்பம் 9 

ஆதாயம் 9 

விசையம் 4 

யோனி சரயோனி 
வாரம் கு வாரம் 

பூர்வபட்ச௪ தர்த இ 

நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மசாரலக்னம் 

அமீசம் நிர்பீதியம்சம் 

வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேச்இரம் 

குத்திசம் மரணசுத்ரம் 

யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

ETITUN wer வறிச
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கழ் 101-இ--(போருத்தம்ஃ 5 
கருப்பம் 
ஆகாயம் 4 

விரையம் 8 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சணிவாரம் 
த்தி பூர்வயட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் கிம்மலக்கெெம் 
௮மீசம் புத இியம்௪ம் 
வமீசம் a Awa we ip 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 

சூத்திரம் ௮.ர௪கு தஇிரம் 
வயது 89 
யோர்சம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தர்.ராபலமென வறிக, 

தழி108-இ--போநத்தம். 
4. கநப்பம் 

அ) தாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ தவாதகி 
நட்சத்திரம் Veet 
இலக்கினம் 
அமீசம் YLT WF to 

வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேழ்இரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 16 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தர் ராபலமென வறிக, 

தமி103-இ--போநத்தம், 

கரப்பம் 5 
ஆதாமம் 8 
வ்ரையம் 1 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அ௮மரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் பரணி 

2௮ 
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இலக்கினம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 48 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சசம் 

ArITus@wer a Mea. 

  

தழீ-110இ--பொரத்தம், 
கப்பம் 
ஆதாயம் 
விரையம் 
யோனி 
வாரம் 

திதி 
நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமிசம் 
வமிசம் 

நேத்திரம் 

சூத்திரம் 
வயது 
யோகம் 
பஞ்சகம் 

6 
4, 

10 
புகையோனி 
FSH Tar Tw 

அம. ரபட்சபஞ்சமி 

மகம் 

விருஷபலக்கனெம் 
நரப இியம்சம 
OT FAI DFW 
உபயகேத்ரம் 
மர்ணகுத்ரம் 

70 
மரணயோகம் 

நிஷபஞ்சகம் 

தமழ் 711-இ--போநத்தம் 
கப்பம் 

இ தாயம் 

விசையம் 
யோனி 

வாரம் 

நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
வமீசம் 

நேத்திரம் 

சத்திரம் 
வயது 
யோகம் 
பஜ்ச்கம் 

] 

ஜ
ெ
 

௮
 
க
ர
 

விருஷபயோணி 
ஆதிவாரம் 

௮மரபட்சரவமி 

நீறுசுலகனம் 
பிரஜாம்௪ம் 

வசியவம்ச௪ம் 
ewe sr 

அரசகுத்திரம் 
97 

மரணயோகம் 

மிருத்புபஞ்சகம் 
தாராபலமென வறிச
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தழ் 712-இ--போரத்தம். 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி காகயோனி 
வாம் மங்களிவாரம் 

gore Prue ga) 
உர்ரட்டா 39 

திதி 
நட்ரத்திரம் 
இலக் தினம் ச கலக்கம் 

அமிசம் GN OO LIT Lb wD 
aig Fw FF Tob io 

$நத்திரம் உபயபேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலகுக்திரம் 

அயது 24 
(யாகம் ரமிர்சயோராம் 

‘Jah oT ato மிருதபுபஞ்சமம் 
தாராபலமெனவழிக, 

தமி 118-இ-- பொருத்தம்; 

கருப்பம் ] 

ஆகாயம் | 
ate THE 7] 
யோனி ஈமமயோனி 

வாரம் குருஉராம் 
திழி புர்பைட்சப தியை 

பூ ரீப்சும 
a 6 ர we bP AM 

கு ம்பல? இஃ ம் (இலக்கினம் 
அம்சம சிதனூம்சம் 

வமீசம் பிரமவம்சம் 

(திம் ் பரசேசிரம் 

சூழ்திரம் ருமாரனா ரம் 

வயது 51 

போகம் ஆமிர்சயோகம் 

பஜ்சதம் கபர ௪கம் 
தாராபலமெனவறிக, 

கழீ114-இ--மொநத்தம், 
கநப்பம் 
ஆதாயம் ] 9 

விரையம் 6 

யோனி சாயோனி 
வாரம் ௪னிவாரம் 

பூர்வபட்ச௪ஷ்டி. PP 
நட்சத்திரம் சுவாதி 

சோடச மனயோரக்த்தம். 

இலக்கினம் கன்யாலக்னெம் 
அமி*ம் சச்இயம்ச்ம் 

aude th ௮ரசவம்௪ம் 
ேந்தீதிரம் ௩.பயசேதீரம் 
HEP Tw மரணசுூத்ரம் 
வநது 88 

யோகம் அமிர்தயோகம் 
ம் ௬ . ந ச 

Lich Fabio ஙிஷிபஞ்சகம் 
தாராபவமெனவறிக, 

தமி115-இ--பொரத்தம். 
கப்பம் 6 
ஆதாயம் 6 
விரையம் 5 
யோனி Hain un eh 

வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட் ௪ தசமி 
நட்ஈக்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் மேஷலக்னம் 
அமீசம் நீ. * Bunce. 
and g 1b வஉடயவம்சம் 
சேத்திரம் பயரேதரம் 
சூத்திரம் 4 IE (5 4) 7 wD 
அது ௦) 
மோதம் சிர்ரயோகம் 
பஞ்சகம் நிவ பஞ்சகம் 

தாரா..லமென்வறிக, 

கமி116-இ--போநததம், 
கப்பம் . 
ஆகாயம் 4 
வ்ரையம் ம் 

யோனி ஈவானயோனஸி 
வாரம் பு தவாரம் 

திதி பூர்வடட்ச ௪ தர். தூ 
BLISS Mo 'உசோகணி 
இலககிும் விருச்சிகலகனம் 
அமிீசம் Lye Swine Lo 

வமீசம் ரூகவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேகத்இரம் 

சூத்திரம் விருக்தகுச்திரம் 
வயது 82 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக.
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தழ்11: 9--போநத்தம், இலக்கினம் சிம்மலஃஇனம 
கருப்பம் ம் இமிரம் BTU Swipe © 
தூதாலம் 12 அமிரம் வியஉம்்௪(0 

விரையம் 8 மோக்ழி£ம் உபயே3ரம் 
யோனி கடியோனி சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வாரம் ஈந்இிரலாரம் ஒயாது 13 

அ மாபட்௪ாரிதியை Gurr pio ிச்தயோ சம் 

நட்சத்திரம் உகரம் புத்ரம் Yb CON Sh F Bus 
இலக்கிறாம். மிதூனலஃபனம் BOTTA மென்வறிக 

அமிரஈம் fol epi Lo ம தமீ 720-ஐ-- பொருத்தம், 
வமிசம் பிரமலவமசம் கருப் ப ( 

Gra P oie © yy ழ்திரம் இதாமம் 1. 

ருத்தீரம் குமாரருததிரம் ஞாயம் 10 

வயது 92 யோனி சாகமோனணி 
போரம் சர்தயோசம் வாரம் GOGO rau 
பதுரகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அமாவாசை 

தாராபலமெனவறிக. நட்ர்த்திரம் ஆயிலி பம் 
உட, > ov hb ri மீனலச்னம் 

தமி 118-இ--பொரநத்தம், . oak at பிரஜாம்சம் 
கநப்பம் ௦ ஒமீசம் கூத்ரவம்௪ம் 
ஆதாயம் 8 Gab Pui உபயசேத்திரம் 
விரையம் 2 சத்திரம் விருக்சசூ தகம் 
Curt புகையோனி பது 48 
வாரம் BHUTTO போகம் ிஈதயோகம் 

அமரபட்சசப்சமி. பருரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
நட்சத்திரம் gh Li தாரா பலமெனவறி௫, 
இலக்கினம் மசரல௦னம் 0) eC கக்க 
அமிரம் தஸ்கராபரம தழ fe L-Qi-- Gu Hs bre 

லமீசம் அரசவமசம் அப்பம் | 
நேத்திரம் உபயதேத்திரம் ஜகாயம் 8 
சூத்திரம் மாணருத்திரம் விரையம் ns q 
வயது 66 யோனி கம்மயோனி 

யோகம் இ்தயோகம் அரம் salam ob 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் தீதி நர்வபட்சசதுர்தி 

தா சாபலமெனவறிச நட்தீதிரம் அதரம் 
ப ப ட்டா இலக்கினம் HOT VE § oor iw 

தழி 119-இ--போநத்தம். அமிசம் தான்யாம்சம் 
கீரப்பம் 7 வமிசம் பிரமவம்சம் 
ஆதாயம் 4 நேத்திரம் குருட்டுதேத்திரம் 
விரையம் 1 சத்திரம் குமாரசூதழ்ரம் 
யோனி விருஷபயோனி வயது 01 
வாரம் மங்களவாரம் யோகம் சிச்தயோகம் 
திதி அமரபட்௪ஏகாத பத்சகம் ரோசகபஞ்சுதம 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி தாராபலமென வநிழ
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கநப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி சகாயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் 
அமீசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் அரசயம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
He EF rio மரணசுத்ரம் 
வயது 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தா ராபலமெனவறிச., 

6p 728-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி பூர்வபட்சதுவாதசி 
நட்சத்திரம் திருவா திரை 
இலக்கினம் தீனுசலச்னம் 
௮மீசம் ச.ச தியம்சம் 
வ்மிசம் உயவம்சம் 
நேத்திர உபயகேதரம் 
BF ie பாவரூ are 

1 
Gara சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென. வறிச. 

a og 124-@—Gurgepi. 
Spt 4 

° 8 
நியுஸ் 8 
taf சுவானயோனி 

வாரம்" சுக்கவொர்ம் 
திதி அமரபட்சபிர்த்மை 

சித்திரை 

கழ் 122-இ--பொரத்தம். , 

சோடச மின் போந்த்தம், 

இலக்கினம் சடசலக்நினம் 
அமிசம் நிர்பீதியம்சம் 
வமீசம் சூச்ரவம்ச்ம் 
CG ந்த்திரம் குருட்சேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத் தரு த்திரம் 
வயது 48 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

! தாராபலமெனவறிச, 

தழீ725-இ--பொருத்தம், 
5 கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விசையம் 5 
யோனி சஜயோனி 
வராம் அதிகாரம் 
தீதி ௮ம.ரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் இருவோணம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமிீசம் புத இியம்௪ம் 
வமிச்ம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேதீரம் 
சூத்திரம் குமாசசூத்சம் 
வயது 16 
மோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

சா.சாபலமெனவநிக, 

தழ்]26-இ--போநநத்தம், 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் த் 
யோனி புகை யோனி 
வாரம் மங்களவர்ரம் 

அ௮மரபட்டாடமி 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 

சன்யாலக் னம் 
அமீசம்' சிலுபாம்சம் 
லமிசம் அரசவம்சழ் 
நேத்திரம் உபயதேத்திறு 

சூத்திரம் HERE 
eu Gute bsg 
பஞ்சகம் A". ag 

தாரராபலமெனவ். '
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66727 -இ--பொருத்தம், _ மிதனலசனம் 
கருப்பம் 7 அமீசம் பிரஜாம்சம் 

தாயம் 8 வமிசம் பிரமவம்சம் 
மையம் 3 நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

யோனி வ்ருஷ்பயோனி ஆத்திரம் குமாசசூதாரம் 
வாரம் குருவாரம் வயது 83 
திதி அமரபட்ச,தரயோத$ யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் பூரம் பஜ்சகம் ன ரர. 
Gard Reni மேஷலக்கினம் தா.ராபலமெனவறிக, 
அமிசம் தீஸ்சராம்சம் 1680-6 -போ ம். 
வமீசம் வூயவம்௪ம் கருப்பம் 8 பாருத்த 5 
தத்தம் குருட்டுரேத்திசம் ஆ தாயம் 8 
சுத்தீரம் பாலகுசீரம் வீரையம் 10 
வயது 20 யோனி கரயோனி 
யோகம் சித்தயோகம் வாரக் Ly FONT TLD 
Ls 58 aid நிஷ்பஞ்சகம் திதி revue gel 

தா.ராபலமெனவதிகஃ நட்சத்திரம் பூசம் 
ன சகன் இலக்கினம் றக ரலக்னெம் 

தமீ1 99-இ--பொநத்தம், அமிீச்ம் தான்யாம்சம் 
கருப்பம் ் வமிசம் My TF ODE LD 

af sTusio 4 நேத்திரம் குருட்டுரேதாம் 
விமையல் 2 சூத்திரம் ரசரசூத்ரம் 

மோனி சாகயோனி வது a 10 
ant ro ப... சீனிவாரம் மோகம் சித்தயோகம் 
#8 பூர்வபட்ச,து,தியை பஜ்சகம் ?பஞ்சசம் 

நட்சத்திரம் மூலம் தாரசாபலமெனவறிகூ 
இலக்கினம் விருசசெலக்னெம் 
அமீரம் ஈசப.தியம்சம் தட்151- இ--போ நதீதம். 
வமீசம் சூத்சவம்சம் கநப்பம் 3 
நேத்திரம் குருட்டரேத்சம் ஆதாயம் ந 

வலது. Ge sare யோனி தீதவஜயோனி 
யோகம் AgsCunes ee seu சச்ரெலார்ம் 

பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் நட்ச ந்திரம். மத்தா பயர் 
சாசரபலமென வறிக. இலக்கினம் Fhe weve oor wo 

§8729-@—GCurgs தம். On eto நதனாமசம 
கந்ப்பம் 1 வமிசம் வூயவம்சம் 

ப்ம் 12 நே சம ம் குருட்கேச்மம 
ப்ஸ் 1 சத்திர பாலக தரம் 

வாரம், மக் ரகம். As atone 
rf மூர்வபட்ச சஷ்டி, ப்ஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ் ஞ்ச 
eng ea இரோவதி |". கர சாபலமென் ஐிஆ
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$6782 —Gurg sais 
கநப்பம் 4. 
ஆதாயம் ் 12 
விரையம் 8 

யோனி சுவானயோனி 
வாரம் ஆ .இவாரம் 

அமரபட்ச திரிகியை 
நட்சத்திரம் சதயம் 

லக்கினம் மினலக் இனம் 
௮மீச்ம் சத்தியம்சம் 
வமீசம் டீ ரரவமி௫ம் 

மநத்திரம் உபயசேோக்றாம் 
கத்திரம் விருததருத்திரம் 
வயது 64 
போகம் 
பஜசகம் நிஷ்ப ஞ்சகம் 

STITH were Ns. 

தழீ139-இ--பொருத்தம், 
கநபபம் ட 
ஆதாமம் 8 
விரையம் 7 
யோனி ஈஜபோனி 
வாரம் மஙகளயாரம் 

௮மரபட்சசப் தரி 

நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் அலாலக் கனம் 
அமிசம் சிர்பீ தியம்கம் 
வமிசம் பிர்ம்மவமிரம் 
நேத்திரம் குருட்டிமே டிரம் 
சத்திரம் மரணருத்இரம் 
வயது 91 

யோகம் 2) 2தபோசம் 
பஞ்சகம் TMI CHF SLD 

தாசாபலமெனவறிக, 

தம்! 0-0 பாரதீ தம், 

கநப்பம் ௦ 
தாயம் , ஷ் 

விரையல் 6 
யோனி புகையோனி 

வாரீம் குருவாரம் 
SF மரபட்சஏகாத 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 

சோடச மனைபோரத்தம். 

இலக்கீனம் வ்ருஷபலக்கனெம் 
அம்ரம் 

வமீசம் 

நேத்திரம் 
சூத்திரம் 
வைது 

யோகம் 

பஜ்சகம் 

ரயம௪ம 
அரச வம்சம் 

ருருட்டுநேத் திரம் 
HT FG BTW 

18 
எ 4 தயோகம் 
DRL ChE HW 

சாராபலமென வறிஃ, 

தம்185-இ-பொநத்தம், 
7 கப்பம் 

ஆதாயம் 
ீரைபம் 

Cur 
வாரம் 

தீதி 
நட்ஈத்திரம் 

லக்கினம 
அழீம் 

eng bap 

ர த ச் Ug ம் 

சத்திரம் 
வது 
மோகம் 

பஜ்ரகம் 

12 
5 

விரு 5பயோனஸனி 

ஈணிவாரம் 

௮மாவானை 
. oD) ச் 

~ SB tol THT Lt 

SMFS Heo 0 
&) 6) LIT Lb + Lo 

@ Fusal we iw 

குரட்டுமித TD 
UTE IF TM 

1 
Gl SC att Bip 
fag uGhs & 6 

தா ராபலமெனவ றி, 

தழி136-ஐ--போரநந்தம், 
கநப்பம் 

2 DTW 

விரையம் 

யோனி 

வாரம் 

திதி 
நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
வம்சம் 

நேத்திரம் 
ருத்த்ரம் 
வயது 
மோகம் 
பஞ்சகம் 

8 
ஆ 

காசயோனி 

சோமவாரம் 

பூர்வபட்சக துர் த.இ 
பரணி 

SL_EO4 Slaw! 1p 

தீஸ்கராம்௪ம் 

ரூத்ரவம்சம் 
குருட்டிரேச்காம் 

குமாரரூத்திரம் 
12 

ிச்சயோசம் 
நிஷ்பஞ்சசம் 

தீாராபலமென வறிக$ * !!



தமி 191-இ--போந்த்தம். 
தநப்பம் 
தாயம் 

னாயம் 
(“யானி 

வாரம் 

op 
1 சத்திரம் 

லக்கினம் 

Oo 

WOE 

Cree 

bP ain 
யது 

Gaur bio 
பஜ்சகம் 

தா.ராபலமென வரிக, 

தமி] 38-02 LIT Sie 
கப்பம் 

ூதாலம் 
வாமம் 

(பானி 

வாரம் 

gS 
bt EP no 
இலக் கியாம 

onea in 
வம்சம் 

சேத்திரம் 
சத்திரம் 

வயது 
Gut bib 
பஜ்சகம் 

தாராபலமென வழிக, 

கப்பம் 

2) தாயம் 
விரையம் 
மோனி 
வாரம் 

திதி 

ரூருட்டுமேர்ரம் 

ITAL sour eG) 

குரும் டிரேத்ரம் 

சோடச மனைபோநுத்தம். 

இலக்கினம் 
அம்சம் 

4  வமீசம் 
9 ௫ 

உ | நேத்திரம் 
௪ ஓ o 

கிம்மயோனி | சூத்திரம் 
{Sori | Cyd 

பூர்வபட்சஅஷ்டமி | மோகம் 
மகம்  பஜஷ்ரகம் 

கும்பலக்ம 

நரப இயம்௪ம் 
பிர்மவம்சம்   ர டயம் 

oO 

ஆதாயம் 
மாரு /இரம் | விரையம் 

| 

29 | 

| 
போடல் 

ிச்சயோகம் ! வாரல் 

சோரப சம் Pe 

| நட்சத்திரம் 

மிலக்கினம் 
அமிரம் 

10 auf rtp 

5 CHAP Ih 

“Fa foto 
3 ப் € Pid 

உரயோணி அடாது! 
ஈக்கிரவாரம் யோகப் 

ம் 

ர a 

த பநப கம் 
கேட்டை ல் 

கன்யால aor ip 

பிரஜாம்சம் 

DT FOI DE LD 
கருப்பம் 

தாயம் 
HIT Giga விரையம் 

௦6. யோனி 
வம்மே 

த்தி 
நட்சுதீதிராம் 

மரணயோகம் 

(1D Ghe Bi 

கம்140-டீ.-போநத்தம், 
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B wares Ges 
தான்யாம்சம் 
வஇயவம்சம் 

குருட்டுநேச்ரம் 
பால்கு ராம 

53 
அமிர்தயோகம் 

ர் 

5 இனிபஞ்சகம் 
சாராபலமெனவறிக, 

a 

4, 
10 

சுவானயோனி 
மு களவாரம் 

PID TUL. 4 பஞ்சமி 

புனர்பூசம் 

ஷ்ருச்சிகலக்ன மி 

மிசமைசம் 
த் ரவமசம 

குருட்டுசே்ரம் 

குமாரசுதரம் 

ச மயோகம் 
ட a ௬ ட . . 

fol a Z tt GF + GLO 

சாராபலமென் வழிக, 

தமி711-ஐ--போரத்தம்; 
5 

12 
0 

சபோனி 
குருவாரம் 

அமரபட்௪ஈவமி 
சுவாதி 

| 

் இலக்கினம் மி. துலச்னம் 
தமி180-இ--போரத்தம்; | ad ao £5 Bund #0 

8 , வமீச்ம் பிரமவம்சம் 
8 | நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
1 | ருத்திரம் மரண்ருத்ரம் 

தவஜயோனி | வயது 7 
அதிவாரம் யோகம் அமிர்தயோகம் 

அமரபட்சபிா்சமை | பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
உச்சிரட்டாதி . தாராபலமெனவறிக,' நட்சத்திரம்



260 சேரட்ச் மனைபோருத்தம். 

கழ்142- இ--போ நத்தம். இலக்கினம் மீனலக்னெம் 
கந்ப்பம் : - 6  அமீசம்: கிலுபர்கீசம 
தாமல் 9 வமீசம் ரூ.திர்வம்ச ம் 

விரையம் 8 நேத்திரம் குகுட்டிரேத்நிரம 
யோனி புகையோனி ஜத்திரம் குமார கத்ர் 
வாரம் சனிவாரம் வயது 
திதி அமசபட்சதிரயோதசி யோகம் aullipQumea 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

இலக்கினம் os revs Bear wo தாராபலமெனவறிச£ ' 
அமீசம் சிர்பீதியம்சம். குழ்-746இ--போநத்தம், 
வமீசம் ௮ரசவம்௪ம் கப்பம் ] 
நேத்திரம் ஏக்சேத்இரம் ஆதாயம் 8 

சூத்திரம் அரசசூத்ரம் விரையம் 5 
வயது 384 மோனி சிம்மயோனி 
மோகம் சித்தயோகம் வாரம் சுக்சிரலாரம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி, Lyrae gel 

தீரசாபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் பூராட்ம் 
_௦. இலக்கினம் SOT HE Beare 

oe பே நத்தம், ் அமிசம் severe thet 
வமீசம் பிர மவம்சம் 

ஆதாயம் 4 2 

விரையம் 1] நந்தி ல 3 ஏகநேத்; ரம் 
யோனி விருஷபயோனிீ குக்தீரம் மரணசுத்திரம் 
வாரம் சோமவாரம் யோ ச 15 ச்சி பூர்வபட்சதீது. இயை யாகம் சச்சயோசம் 

நட்ச்த்திரம் உரோகணி “ஆகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்னப் grr ரபலமெனவறிக., . 

அமீசம் Ys Buide தழி- 746ஜி--போ நத்தம், 
Chae ev Awa su சப்பக் ் 

நீதீதிரம் குருட்டெசேத்ரம் தாயம் 
சூத்திரம் விருத்சசூத்தம் விரையம் 4 
வயது 6] மோனி ச ரயேரஜஹரி 
யோகம் ௮மிர்தயோகம் அம் ஆதிவாரம 
பஜ்சகம் ராஜபஞ்சசம் திதி (graucee gi seh 

சரீ ராபலமென வ mr ou ise நட்சத்திரம் அஸ்லினி 
இலக்கினம் வக்னம் 

க்ழீ- 744இ--போரத்தம், அமீசம் சரப இயம்சம் 
SHO po 8 வமிசம் 'இரசனமிசம் 
இதாயம் 12 நே SF ots குருட்டுசேத்சம் 
விரையம் 0 சரம் ப் த்க் £லஞ்ச்திர்க் 
யோ ஹி காகயோனி 9: (பத 

டி een ri Gar uth சத்தமே 
சி $ாவபட்சசஷ்டி பஞ்சகம் நிஷ்பஞி௫சம்' 

நட்சத்திரம்... சத்திரம். ,சாராபல்மெனவறில்
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  தவுஷிஷியு 
வசுமதி 

6-741 இட பொருத்தம் 
கநப் பம் 3 
தாயம் 12 
விரையம் 6 
மோனி தவஜயோனி 
வாசம் மக்களவாரம் 

£8 அமரபட்சதிரிதியை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் தீனுசுலச்னெம் 
அமி சம் பிரஜாம்சம் 

வமிசம் வசியவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தருத்திரம் 
வயது 69 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தமீ-148இ--போதத்தம், 
கநப் பப் 4 
eye rusts 8 
விரையம் 2 
யோனி சுவானயோணி 
வாரம் குருவார ம் 

திதி ௮மாபட்சசப் 1 தமி 

நட்சத்திரம் அனுஷம் 
டுலக்கினம் கடசலச்சினம் 
அம்சம் தான்யாம்௪ம் 
லமீசம் குத்ரவம்சம் 
சேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 

த்திசம் Gurr es Bow 
வய 98 

யோகம் சிததயோசம் 
பத்ிகம் சோ.ரபஞ்சசம் 

த் ஈசாபலமென a pee 

கழ்340இ--பொநத்தல், 
கரிமம் 5 

mp 4 
கசம் od 
யோனி , கஜயோனி 
லும், FGR EPL 
திதி எட ப af PMLA PEST sh 

acepee prin 

Nee? அ PP PP 

லக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமீசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் எகசேத்இரம் 

சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வயது 23 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீரீ.ரர்பலமென ன வறி௫, 

தமீ150-இ--போநத்தம், 
கப்பம் 

  

ஆதாயம் 12 
விரையம் . 10 
யோனி பகையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் Soar Bear 
இலக்கினம் கன்யாலக்கனம் 
௮மீசம் சத்தியம்சம் 
வமீசம் Ora ben 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 50 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசகம் 

தா.சாபலமென 'மன வறிகஃ 

கழி151-இ--போரத்தம், 
கருப்பம் q 

ஐதாயம் 8 

விரையம் 9 
மோனி வ்ருஷப்யோணி 
வாரம் பூசவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசுதுர்ச்தி 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
டுலக்கினம் மேஷலகீகின்ம் 
அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் ev Reka isto 
நேத்திரம் ஏகசேச்இரம் 

சத்திரம் விருத்தசூச்திசம் 
வயது... ் நு 

வேசம் . சிச்தயோகத் 
பஞ்சகம் நிவபஞ்ச்ச்மி 

சாராபலமெனவறி௪,
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தமீ162-(9--போரத்தம்; 
சீநப்பம் 

தாயம் 

கரைய 
போனி 
வாம் 

நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமிரம் 
வமிசம் 
நேத்திரம் 

சூத்திரம், 
வயது 

யோகம் 
பஜ்சகம் 

4, 
8 

ஃரகயோணி 

சும்சிரவாரம் 

பூரவபட் சஅஷ்டமி 
,கருவோணம் 

விரு்சிகல்ன ம் 
ட் 7 இயம்சம் 

ரூசரவம்சம் 

வகரோத்ரம் 

குமாரு ர்ரம் 

4, 
மரணயோகம் 

நிஷ்பஞ்சகம் 
சாராபலமென வறிக, 

கழ்758-இ-- பொருத்தம், 
1 €நப்பம் 

ஐ தரயம் 12 
விரையம் 7 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் அசிவாரம் 

தீத் பூர்வபட்ச அவரத 
நட்சத்திரம் கார்ச் திசை 
இலக்கீனம் AM sear oy aor ib 
அமிசம் கலுபாம்௪ம் 
வமீசம் பிரமவமிசம் 
தேத்திரம் GB Ow sap 
த்த்திரம் 8G GO 
வயது 91 
மோகம் சிஈசயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

தா.ராபலமென வறில. 

தமி 154-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 

தாயம் 
வியையம் 

யோனி 
வாரம் 
திதி 
நட் சத்திரம் 

சகரயோனி 
மங்களவாரம் 

அமரபட்௪ பிரகமை 
பூரம் 

சோடச மனைபோருத்தம்;. 
வள் ணவ ர 

இலக்கினம் 
அமீசம் 

வமீசம் 

நேத்ரம் 

சூத்திரம் 
வயது 

யாகம் 
பஜ்ஈகம் 

LOB LOVE GO 1p 

2 ங்கராம்சம் 

அரசவம்சம் 

எகசேழரம் 

LIT OVS ob Mie 

58 

சிச்சயோகம் 
நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி116-ஐ--போநத்தம், 
சரப்பம் 
ஆதாயம் 4 
விரையம் டி 
யோ Sam wrest} 
வாரம் குருவாரம் 
இதி அமரபட்௪பஞ்சமி 

நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்னம் 
அம்சம் ரப இயம்சம் 
வமீசம் ௨௫யவம்சம் 
Coss min ஏகரேகரம் 
Oooh we uD விருச்தசூத்திரம் 
பது ₹ 

மோகம் யோகம் 
பஞ்சகம் Ras. Ghee tb 

தாராபலமென்வறிக. . * 

தமீ150-௫---போநத்தம்ஃ 
கரப்பம் 4 
இதாயம் 12 
வீரையம் 4 
மோனி ea rerun eof 
வாரம் சணிவாரம் 
திதி அமரபட்சசவமி 

நட்சத்திரம் இரேவதி 
இலக்கினம் S cor end @ ear i 
௮மீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிகம் குத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேதரம் 

குத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
லயது 12 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் மிருதயுபஞ்சதம் 

தா. ராபலமெனவறிக,.



தமீ127-0 -போருத்தம். 
கரப்பம் 6 

ஐ தாயம் 8 
விரையம் 3 

யோனி கஜயோனி 
லா ரம் சோமவாரம் 

அமாபட்ச இரயோதசி 

நட்சத்திரம் 

சோடச மீன யபோரத்தம். 

பூசம் 

இலக்கினம் அலாலகனம் 

அமீரம் தானயாம்சம் 

வமிசம் L$ ரம்மவம்சம் 

சேத்திரம் விகே சாம் 
HEP S10 LUTE & TTLD 
வயது 3) 

போதம் ப்க்கயோமம் 

பஜ்சகம் வப வசம் 

. தாராபலமெனவதிக, 

கழீ758-ந--போரந்தம். 
6 கப்பம் 

ஆதாயம் 4. 

விரையம் 2 
மோனி பு்கயோனி 

வாரம் புசுவா। ௦ 
திதி பாரபட்ச தஇயை 

நட்சத்திரம் விசாசம் 
இலக்கினம் 4 Ha puer-s Sear io 
இம் சம் நிசரூம்கம் 

onda io HIF aE Ww 

நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
கந்திரம் LIT OD FFT tO 

வயது 66 
மோகம் ஏ ர்தயோகம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம்159-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 17 
ஐ தாமம் 12 
விரையம் 1 

Gust at வருஷபயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
கதி பூர்வபட்சசஷ்டி 
நட் சத்திரம் சதையம் 

“= 

203 

இலக்கினம் த.றுசுலச்னம் 
அமீஈம் ரத் இயம்சம் 

வமீசம் வ௫ியலம்சம் 
தேத்திாம் எகசேதீரம் 
HES wip விருத்தசூத்ரம் 
வயது 08 
யோகம் ிதகயோகம் 
பஜ்ச நம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

கமீ160-இ-- போ நத்தம், 
சரப்பம் 

॥ யப் 8 ஆக (பம் 3 
௫ a 

வரையப் 10 
(யால் 2? 7கயோனி 

Com ro 0) air 7 Lb 
த்தி பூரவ்பட்ச த௫ம் 

“- “ரதீதிரம் மிருகசீரிஷம் 
லந்கிும் கடகசலகனம 

உமரும் கிபீதியம்சம் 
. ஆ a 8 ௪ 

வம்ரம் (Fb Drawer 
CrP rio of 8065 TLD 
ih 5D uo DT oN F HTD 

மைது 20 
Cound din சிக்சயோகம் 
பஜ் ஈகம் ஷிபஞ்சகம் 

ary THIS DoDT Oi NS ச 

Ai 16 1-— —Gut ho ite 
கருப்பம் | 
ஆதாயம் 4, 
விரையம் 0 

யோனி சிமமயோணி 

வாரம் ம,களவாரம் 

திதி {TOLL ee git aga 
BC ISH ow அஸ்தம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கெம் 

அம்சம் புக் இயம்சம் 
வமிமம் பிரம்மவம்சம் 
மோந்திரம் aan gob 
bP oto ௮ ௪ரூத்ரம் 
வயது 47 
யோகம் சிரதயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிகூ
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தழ 762:இ--போநத்தம், 
க்ந்ப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வீசையம் 8 
யோனி சரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி அமரபட்௪ திரிதியை 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் & EO WI TOYS GOT 1 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் அரச்வம்சம் 
நேத்திரம் எககேத்ரம் 
fb Poin பாலசூத்ரம் 
வயது 14 
யோகம் சிச்சயோகம் 
மஜ்சகம் ரோகபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

த்மீ 168-இ--போநத்தம், 
கந்ப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 7 
யோனி த்வஜ்யோனி 
வாரம் ௪னிவாரம் 

திதி அ௮ம்ரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் மேஷலக்னம் 
அமீசம் தீஸ்சராம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 
சத்திரம் குமாரசுத்ரம் 
வயது ] 

யோகம் சித்தயேர்சம் 

பஜத்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமென் வறிக, 

தடி164-இ-போநத்தம், 
கநப்பம் 4 

தாயம் & 
சேயம் 6 

யோனி சவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

, அமாபட்சஏசாதரி 
நட்சத்திரம். - மகம் 

- சோடச மனைபோருத்தம். 

விருச்செலச்னம் 
அமிசம் wri Saude 
வமீசம் சூதாலம்சம் 

நேத்திரம் ஏசசேத்ரம் 
fb rw மரணகுத்ரம் 
வயது 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் 

arr Se 

தழி 765 -பபொநத்தம். 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 19 
வ்சையம் 
யோனி க்ஜயோனி 
வாரம் Ly ser mw 

அமாவாசை 
ட டட கேட்டை 
இலக்கினம் மிதனலச்னம் 
அம்சம் பிரஜாம்௪ம் 
ஷமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்சேத்ரம் 

ரம் அர்சசூத்சம் 
வயது » 66 

யோகம் சித்தயோசம் 
பஞ்சகம் ராஜபஞ்சசம் 

தார ராபலமென வதி, 
Ae ce et es 

தழி766-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 6 

தாயம் 8 
சையம் 4 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
SB பூர்வபட்ச௪ ஐர்த்.இ 

நட்சத் இரம் உத்ரட்டாதி 
இலக்கினம் WE TOE CH 
அமீசம் AT or wT DEL 
வமீசம் அ.ரசவம்சம் 
நேத்திரம் எஏசகேத்ரம் 
சுத் தரம் பர்லசுத்சம் 
வயது 82 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சம் மிருத்புபஞ்சசம் 

தா.ராபலமென ஒநி௪ '



சோடச மனைபொருத்தம். திற 
  

nmin ta nee yest 

    

குழி 191-இ- Gung bso 
கநப்பம் 1 

காம்ம் 4 
ரையக் 8 

மோனி வ்ருஷ்பயோனி 
கர்ரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்சஅஞ்டமி 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் சிம்மலக்செெம் 
abe th நிதனாம்சம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்இரம் 

சூத்திரம் குமாரகுத்திரம் 
வயது 9 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தாராபலமென a pa 

5:8'168- .இ--பொநத்தம். 
கருப்பம் 
ஆதாயக் 12 
விரையம் 2 
யோனி காகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

தித் பூர்வபட்ச த்வாதசி 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மீனலச்சினம் 
அமீசம் ் சத்தியம்சம் 
வமிசம் (GET OWED 
நேந்திரம் ஏசகேத்திரம் 
சத்தியம் மரணசூத்ரம் 
வயது 86 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக, 

கழி 169-இ--போருத்தம், 

சீநப்பம் 1 
ஆதாயம் 8 
வ்ரசையம் ] 
மோனி சிம்மயோனி 
வாரம் குருவாசம் | 
Ae அமசபட்்௪பிரசமை 

ட்தத்தீரம் அ௮லிட்டம் 

ஆகுவ ere, 

  

  | 
  

DOP APP PP LLLP LOL” PAP ம் 

இலக்கினம் துலாலக்ெம் 
அம்சம் நிர்பீ.தியம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 
சூத்திரம் ௮ர௪குத்ரம் 
வயது 63 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தீர.ராபலமென வறிக, 

தழி 110 இ--போநத்தம். 

கப்பம் 0 

ஆதா யம் 4 
விரையம் 10 
யோஸஷி கர்யோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அம. ரபட்௪பஞ்சமி 
நட்சத்திரம் உசோகணி 
இலக்கினம் விருஷபலக்னெம் 
அமிசம் புத் தியம்௪.ம் 
வமிசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேச்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூச்ரம் 
வயது 90 
யோகம் wit sO win ei 
Lights ib நிஷ்பஞ்சசம் 

தழ் 171-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 6 

இதாயம் 12 
விரையம் 9 
யோனி திவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அம. ரபட்சாஈவமி 
நட்சத்திரம் 2.6 Brin 

இலக்கினம் தீறுசுலக்னம் 
அமீசம் இலுபாம்௪ம் 
வமீசம் வ௫யவம்௪ம் 

நேத்திரம் ஏசசேதரம் 
சூத்திரம் குமாரகுச்இரம் 

வயது 17 
யேரகம் சசசயோகம் 
பஞ்சகம் (bl alot Chav did 

தாராபலமென ,வறிக
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தம் 71] 2-இ--போநநத்தம், 
கநப்பம் 3 

ஆதாயம் 8 
வீரையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அமரபட்சதிரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் கடகலச்னம் 
ond eis தீஸ்கராம்௪ம் 
லமீசம் சூத்ரவம்சம் 
(நத்திரம் ஏககேரம் 
சூத்திரம் மசணசுத்ரம் 
வது 
யோகம் அமிர்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக. 

தழீ 118-இ--பொநத்தம் 
கருப்பம் 
ஆகாயம் 
விரையம் 
யோனி 
வாரம் 

திதி 
நட்சத்திரம் 
இலக்கினம் 
அமீசம் 
வமீசம 
நேத்திரம் 

சூத்திரம் 
வயது 
யோகம் 
பத்சகம் 

2 
இற

ு 

சஜயோனி 
FEE TOUT TWD 

பூர்வபட்௪ த இயை 

குமபலகனம் 

ரப தியம்சம் 

பிரமவம்சம் 

© wwe go 

பாலரசுத்ரங் 

11 
அமிர்தயோகம் 

'பஞ்சகம் 

சா.சாபலமென வறிக, 

தமி 174-இ--போநத்தம் 
கநப்பம் 
ஆசாயம் 
விரையம் 
யோனி 
வாரம் 
திதீ 
நட்சத்திரம் 

12 
6 

புகையோனி 
Y Ham gi 

பூர்வபட்௪௪ஷ்டி. 
ஆயிவியம் 

சோடச மனைபோருத்தம், 

இலக்கினம் சன்யாலச்னம் 
வமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்கிரம் ஏகநேத்ரம் 

HIF vb விருத்தசுத்ரம் 
வயது 98 

போகம் 'யாகம் 
பஜ்சகம் சகம் 

தாராபலமென வறிக 

தமீ 715-()--போநத்தக் 
HCL 

அ காயம் 8 

வ்ரையம் 6 

யோலி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் ம௩களவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசசமி 

நட்சத்திரம் அனுவம் 
இலக்கினம் மேஷலசீனம் 
அமிசம் தான்யாம்சம் 
வமீரஈம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகதேத்ரம் 
தத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 25 
யோகம் &) § sC wr ew 
பஜ்சகம் சாஜபஞ்சகம் 

சதா.ராபலமென வறிக 
தமீ 716- பொநத்தம் 

கப்பம் 
ஆதாயம் 4 

விரையம் 4 
மோனி காகயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசதுர்ததச 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்னம் 
அமீசம் நிசனாம்சம் 
வமிசம் சூதாவம்சம் 
நேந்திரம் உபயசேத்ரம் 
RSF oD மரணருகத்சம் 
வய்து 92 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.சாபலமென எறிச



சோடச மனைபோருத்தம். 

தமி 1117-இ--போரத்தம். | 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி சம்மயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

அமரபட்சதரிதியை 

நட்சத்திரம். திருவாதிரை 
இலக்கினம் மிதுனலக்கினம் 
அமீசம் சத்தியம்சம் 
வமீசம் பிரமலம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 719 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 178-இ--போநத்தம், 

கநப்பம் 2 
ஆதாமம் 8 
விரையம் 2 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
தீதி அமசபட்ச௪ப்தமி 
நட்சத்திரம் நித்திரை 
இலக்கினம் மசரலஃ$னம் 
அமீசம் திர்பீ இியம்சம் 
enuf gb ௮. ரசவம்சம் 
Gra fo ஏகசேத்திரம் 

குத்திரம் விருத்தகுத்திரம் 
வயது 6 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.சாபலமெனவறிக, 

தமி 779-இ--போதநத்தம். 
கருப்பம் 3 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 1 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி அமரபட்௪ஏகாதடி 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
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இலக்கினம் Ad weve Gear tp 
அமீரம் புத இயம்சம் 
வமீசம் வ௫ியவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 33 
யோகம் சித்சயோசம் 
பத்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக 

  

தம் 760-இ--போரத்தம், 
A, கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 

அமாவாசை 
நட்சத்திரம் சார்த்திசை 
லக்கினம் மீனலச்னம் 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சூத்திரம் அரசசூ த்திரம் 
வயது 60 
யோகம் சித்தயோசம் 

பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தா.ரா பலமெனவறிக. 

தழீ 181-இ--போநத்தம், 
6 கப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 0 
Gu taf கஜயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி பூர்வபட்௫௪.துர்த்இ 

நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் திலாலக்&னம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகமேத்திரம் 
சத்திரம் பாலசூ தரம் 
வயது 87 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

காரீராபலமென வறிச



சோடச மனடீபாருத்தம், 

தடீ '762-இ..-போநத்தம், 
கநபபம் 6 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் மம்சளவாரம் 
திதி பூர்வபட்சஅஸ்டமி 

நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் வருஷபலச்னம் 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
enuf so HT FLED 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

க்த்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 14 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தழீ 793-இ--பொர்தம். 
கநப்பம் 

  

ஆதாமம் 12 
விரையம் 7 
யோனி விருஷபயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

தீதி 
நட்சத்திரம் 2 ரவ இ 
இலக்கினம் தீனுசுலச்னம் 

௮மிசம் பிரஜாம்சம் 
உமிசம் உஇயவம்சம் 

நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாசசுத்சம் 
லயது 41 
யோகம் இிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் திஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிக, 

கழ் 184-இ--போரத்தம்; 

கநப்பம் 8 
தாயம் 8 
சயம் 6 

மோனி சாசயோனி 
வாரல் சனிவாசம் 
OF அமாபட்௪பி தமை 
நட்சத்திரம் பூசம் 

இலக்கினம் சடகலச்சனம் 
அமீச்ம் தான்யாம்௪ம் 
வமிசம் சூச்.ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் அரசரூத்திரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்கீஞ்சசம் 

தா.ராபலெ மனவறிச, 
WN Saree 

தமழ் 786-இ--பொருத்தம். 
} கநபபம் 

ஆதாயம் 4 
விசையம் 5 
யஷயோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
தீதி அம ரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
அமீசம் நிதனாம்சம் 
வமீச்ம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்சம் 
சத்திரம் பாலசுத்ரம் 
லயது 
யோகம் மரணயோகம் 
Ugh Fai ரிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தமீ 806-இ--போநத்தம் 9 
கரப்பம் 

ஆதாயம் 18 
விரையம் 4 
யோனி கரயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி ௮மரபட்சரஒமி 
நட்சத்திரம் சதையம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்னெம் 
aba id சத இயம்சம் 
லமீசம் ௮ரசவம்௫ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்இரம் 
BSS oi அிருத்சகுச்சம் 

யோகம் G3 sCured 
ப்ஞ்சகம் கிஷ்டஞ்சு்கி 

தீர சாபல்மென௨



சோடிச மனைபோரு த் ath, 

கழி 197-இ--பொருச்சம், 
கந்ப்பம் 9 

தாயம் 
விரையம் ் 

யோனி Su? wr eh வாரம் சுகரவாரம் 
திதி: அமரபட்சதரயோ தடி 
நட் ஈத்தித। மிருச£ரிஷ 5 

அமிசம் இப் ௪யமசழ 
ans tb வசியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சத்தீரம் மரணகுச்ரம் 
வயது 49 
யோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் ஷ்பஞ்சகம் 

சீ. ராபலமெனவ we. 

தமி 199-இ-- போநத்தம், 
கநப்பம் 4 
ஆதாயம் 4 விமையம் 9 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் ஆ திவா ip 

திதி பூர்வபட்ச தயை 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
இலக்கினம் விருச்சிசலக்னெம் 
அம்சம் ் “யம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
க்த்திரம் HIF GS Ib 
வயது 16 யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

காராபலமெனவறிக, 

தடீ 189-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 5 
தாயம் 12 

ர்யம் 1 
யோனி. 

en மம்சளவாரம் 
டட. பூர்வபட்சசஷ்டி 

FOE ES ath 8 உச்சிரர்டம் 

ச 

டுலக்கினம் மிதுனலச்னய் 
அமீஈம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்௪ம் 

‘oth உபயரேத்திரம் 
ரம் UNG EID 

லயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தழி 190-இ--போந்த்தம் 
கநப்பம் 

ரயம் 8 
வரையக் 10 
யோஸி புகையோனி 
வாரம் வாரம் 

திதி பூர்வபட்சதசமி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் DS 96 
௮மீசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்சம் வயது ் 80 
யோகம் சித்தயோகம் 
USE ain நிஷ்பஞ்சகம் 

தா ராபலமெனவறிக, 

தம் 191-இ--போரத்தம், ் 
கப்பம் 
ஆதாயம் 4 

ரையம் 9 
யோனி வருஷபயோனணி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூரவபட்௪௪ 
நட்சத்திரம் மகம 

இலக்கினம் ம்மலச்னம் 
அமீசம் நரப இியம்சம் 
வமீசம் வரியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேச்ரழ்' Biers மரணகுத்ரம் வயது “87 
யோகம் அமிர்சயோசம் 
பத்ச்சம் நிஷ்பஞ்சக்ம் 

. தீசாபலமென aie. * 
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கம் 191- -)—Gury aie. 
கப்பம் 6 
ஐ.தாயம் 4 
விசையம் 3 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் குருவாசம் 

திதி பூர்வபட்௪அஷ்ட,. மி 
நட்சத்திரம் உசோகணி 
டலக்கினம் கும்பலச்னம் 
ands io புத் தஇியம்சம் 
வமீசம் பிர்மவம்ச்ம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

நத்திரம் விருத்தசுத்திசம் 
வயது 19 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ் பஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக. 

தம் 198-இ--பொோர த்தம், 
0 கநப் பூம் 

ஆதாயம் 12 

விரையம் 2 
யோனி புசையோணி 
வாரம் சனிவாரம் 
தீதி பூர்வபட்சதுவாதசி 
நட்சத்திரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் சன்யாலச்னம் 
அமீசம் கிலுபாம்சம் 

வமிசம் ௮ ரசவம்சம் 

நேத்திரம் உபயரேதாம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 46 
யோகம் மரணயோகம் 

Ug Faw மிர்த்புபஞ்சகம் 

தா.சாபலமென வறிக, 

கமி 199- -இ-போநத்தீம்- 

கப்பம் 7 
ஆதாயம் 8 
விரையம் l 
யோனி வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி. அமரபட்சபிரதமை 
நட் சத்திரம் பூசாடம்     

இலக்கினம் மேஷலச்னெம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
லமீ௪ம் a Awe ew 
நேத்திரம் உபயரதேத்ரம் 

சூத்திரம் மரணசருத்ரம் 
வயது 73 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக 

தடீ 800-இ-- பொருத்தம். 

கருப்பம் 
இஐதர்யம் / 

விரையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி அமாபட்௪பஞ்சமி 
நட்சத்திரம் ௮ச்சுவினி 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்னம 
அமீசம் ஈரப இியம்சம் 
வமிசம் சூத் இரவம்சம் 
Chae min உபயசே£ரம் 
சூத்திரம் பாலசூச்ரம் 
வயது 100 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிச, 
தமி 801-இ--போநத்தம், 

1 கநப்பம் 
ஐ தாயம் 12 
விரையம் 0 
யோனி திம்மயோனி 
லாரம் FSS gain go 
தீதி ௮மரபட்சரவமி 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் மிதுலச்னம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம 
வமீச்ம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

சுந்திர... விருத்தகுத்சம் 
வயது 21 
யோகம் மரணயோசம் 
பஜ்சகம் கிஷ்டிஞ்௪சழ் 

தாராபலமெனவ திச,
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சேர்ச் மனை போருத்தீம். 

தழி 907- இ--போரத்தம். 
கநப்பம் 1 
24 oT ani 12 
வீரையம் 9 
மோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி அமரப.்௪திரிதியை 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் தனுசலச்னெம் 
அமிசம் இலுபாம்௪ம் 
வமிசம் வசியவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 

சூத்திரம் அரசரசூத்திரம் 
வயது 89 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருச்புபஞ்சகம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 

தழீ 808-இ--பொநத்தம். 
கப்பம் 8 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் FEE) cer ow 

திதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்ச்தீதிரம் பூரம் 
இலக்கினம் சடசலக்னெம் 
ond Ft தஸ்சசாம்௪ம் 
வமிசம் சூத். ரவம்சம் 
சேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 16 
யோகம் திச்சயோகம் 
பஜ்ரகம் மிருத்புபஞ்சசம் 

த ீசாபலமென வறி௫, 

தமி 809-இ--போநத்தம், 
கப்பம் [ 

ச்த்ர்மம் 4 
arena 4 
மோனி சிம்மயோனி 
ஸ்டில்? ப ஆதிவாரம் 

(4. அஇுமசபட்சஏசர்றச 

நத்தம் மூலம் 

் 899 

இலக்கினம் கும்பலச்செம் 
orb ecb ஈரப.தியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

BSS aio விருத்தசூத்திரம் 
வயது 43 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் சோ.ரபஞ்சசம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 810-இ--போநத்தம்,. 
2 கநப்பம் 

ஐ தாமம் 12 
விரையம் 10 
மோனி சரயோணி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் இசேவதி 
இலக்கினம் கன்யாலக்கனெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்.இரம் 
சூத்திரம் குமாரகுத்தரம் 
வயது 10 
யோகம் சசயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமென வறிச, 

தழி 811-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 8 
இ தாயம் 8 
விரையம் 9 
மோனி தவஜயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்சச௪ தர்த்தி 
நட்சத்தீரம் பூசம் 
இலக்கினம் மேவஷலக்கனெம் 
ae gio தான்யாம்சம் 
லமீசம் லூயெவம்சம் 
நேத்திரம் உபயேத் திரம் 
ஜ்த்திரம் HTP GSE rb 
லாது 91 
யோகம் அமிர்தயோக 

ச்ஸ் நிஷ்பன் சல 

- 'தீர்ரரபலமெனவறிக
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தழீ 912-இ--போரத்தம், 
4, சருப்பம் 

தாயம் 4 
விரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
eur min சனிவாரம் 
Bf பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் விசாசம் 
டுலக்கீனம் விருச்செலசக்னம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
லமீசம் சூத் இிரவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலகசுத்ரம் 

வயது 24 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
சாராபலமெனவறிக, 

58 815 —Gung Sav. 
௦ சநப்பம் 

தாயம் 12 
சையம் 7 

யோனி கஜயோனி 

லாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச துவா த 
நட்சத்திரம் சதையம் 
இலக்கினம் மிதனலக்னம் 
அம்சம் சத். தியம்௪ம் 
வமீசம் பிரமவமிசம் 
தேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தசூதரம் 
வயது 01 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சா.ராபலமென வறிக, 

தழ 612-இ--போருத்தம், 
கப்பம் 6 
இ.தாயம் 8 
விரையம் 6 
யோனி புகையோனி 
வாரம் புதவாசம் 
திசி அமரபட்ச பிரதமை 
நட்சத்திரம் மிருசச€ரிஷம் 

சோடச மனைபோருத்தம்: 

இலக்கினம் மசரலக்னம் 
அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் TFA OED 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசூத்ரம் 
வது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தமீ 816-இ--போநத்தம், 
7 

9 9 

கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 5 
யோனி வ்ருஷயோனி 
வாரம் சுக்சரவாரம் 
இதி அமரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அஸ்சம் 
இலக்கினம் சிம்மலத்னம் 
அமீசம் புச் இியம்௪சம் 
லமீசம் a Awa web 
நேத்திரம் குருட்டுகேதரம் 
சூத்திரம் அரசரூத்திரம் 
வயது 6 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் ௮கச்னிபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தமீ 816-இ--போதநத் தம், 
8 கரப்பம் 

ஆ சாயம் 12 
வீ்ரையம் 4 
மோனி காசயோனி 
லாரம் ஆதிவாரம் 
த்தி அமரபட்சாஈவமி 
நட்சத்திரம் உச்திரட்டாதி 
இலக்கீனம் US cor vg Bem i 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் சூத் ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தார. ராபலமெனவறிச,. 1,



சோடச மனைபோருத்தம், 

தம் 817-இ-ஃ-போ BB ab 
கநப்பம் 

ஆ தர்யம் 8 
வீையம் 8 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் மங்களவாசம் 
திதி அமரபட்ச திர்யோதசி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் OTE COT wd 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 
வமிசம் பிர ம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேதாரம் 
சூத்திரம் குமாரரூத்ரம் 
வயது 5) 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி 818-இ--பொரு த்தம், ற 
கநப்பம் 

இ தாயம் 4 
விரையம் 2 

யோனி கரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

பூர்வபட்௪ த தியை 
நட்சத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்கினம் 
அம்சம் ஈரபதியம்சம் 
வமீசம் ௮7சவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணசுதாம் 
வயது 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தீ.ராபலமெனவறிக, 
சைன சதவ பைகவ அட டய ககைர அன அவவை 

தமீ 819-இ--போநத்தம் 
கநப்பம் 
ஜதாமம் 12 
விரையம் 1 
மோனி sae wi cof 
வாறம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச௫வுடி 
நட்சத்திரம் சேட்டை. 
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இலக்கினம் சீதசுலச்னம் 
auf Fb பிர்ஜாம்௪ம் 
வமிசம் வதயவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டேகேத்ரம் 
bh uth 3 IFES yw 
வ்யது 18 
மோகம் 8s sCGured 

ரீ த் சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீர்ராபலமெனவறிக, 

கழி620-இ- பேசரத்தம், 
4, கப்பம் 

இதாயம் 8 

as en musth 10 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச த௪மி 
நட்சத்திரம் ௨ த.இரட்டாஇ' 

இலக்கினம் கடகலக்னம் 
அமீரம் தான்யாம்சம் 
லமீரம் ரூத்தவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
ரூத்திமம் பாலசூத்ரம் 
வயது 
யோகம் ச்சயோகம் 
பஜ்சகம் சோபஞ்சகம் 

சா.ராபலமெனவறிக, 

தமி881-இ--போநத்தம்; 
9 கருப்பம் 

ஆதாயம் 4 
விரையம் 9 
யோனி SoC wit exh 
வாரம் புதலாரம் 
திதி பூர்வபட்சச தர்த்தட 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் . 

and acs நிதனாம்சம் 
வமீசம் பிர்ம்மவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேதரம் 
KOs ot குமாசரூத்ரம் 
உய்து 67 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்ச்சும் 
சாசாபலமென வறிக,



   சுக்கரவாரம் 
ட்டு ,அமரபட்ச BEB emu 

ம். சுவாதி 
ம். கன்யாலக்னம் 
் சத்தியம்சம் 

அ௮ரச௪வம்சம் 
சநத்திரம் குருட்டுரேதரம் 
நத்திரம் மசணகுத்ரம் 
யது 94 

சயாகம் சித்தயோகம் 
19 FAD நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிசக. 
நகையை ape eminent அக, 

குழி! 829- இ--போநத்தம். 
7 (ருப்பம் 

தாயம் 8 
'ரையம் 7 

யானி வ்ருஷபயோனி 
பாரம் ஆகிவாரம் 
தி ௮மாபட்சசப்தமி 
'ட்கத்திரம் ௮விட்டம் 
லக்கினம் மேஷலச்னம் 
மிஏம் திர்பீதியம்சம் 
Wei வடயவம்சம 
ந்த் & சம் உபயசேதரம் 
ர்த்திரம் HIF GSI 
யது 21 | 
lsat git, மரணயோகம் 
ew நிஷ்பஞ்சசம் 

ணன் திக 

      
  

       

     

   

  

வயது Arty 

யோகம் 
பஜ்சகம் ' 

Arr Tup@u ட ட் 
தழீ 825-இ--பொநத்தம்கி 

கருப்பம் yas 
ஆதாயம் நீ 
விசையம் i 

யோனி சிம்மயேசள 

வாரம் குரூஷதீர்) 
as மாவு 
நட்சத்திரம் waa. 
இலக்கினம் mer osen, 
அம்சம் கிலுபாக்௪ 
வமீசம் பிரமவமிக 
Gps 9 rio SHO wert 
ib Gow Gore wr 
வயது ay 

யோகம் wor ctr Carat, 
டஜ்சகம் கிஷ்பஞ்ச்ச. 

STITT Io om வ றிக், ரி 

826-6@-—Gur 
கப்பம் Gi டே நந்தம்! 4 

ஆதாயம் ் 

,வீரையம் 
யோனி . 
வாரம்     

    

   



சோடச மனைபோகருத்தம். 
அணக ணை எனககு, 

தழி321-இஃ பொருத்தம், 
3 கப்பம் 

தாயம் 4 
ரையம் 3 

மோனி - தீவஜயோனணி 
வாரம் சோமவாசம் 
த்தி பூர்வபட்சஅவஷ்டமி 

நட்சத்திரம் ௮ச்சுவினி 
இலக்கினம் சம்மலக்னெம் 
௮மீசம் ஈரபதியம்சம் 
வமீசம் வதியவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டிநேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலகருத்திரம் 
வயது 20 
மோசம் ததயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீர. ராபலமென வறிச, 

தமி628-இ--போரத்தம். 
ப 4 கருப்பம் 

ஆகாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
Fe yreule ganrgA 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் மீனலக்கனெம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 

சத்தியம் விருத்தசுத்ரம் 
வயது 56 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருச்புபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிகஃ 

தழீ 629-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 1 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் சுகீகிரவாரம் 

திதி அமரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 

24 

277 

இலக்கினம் துலாலக்6 
aye sib STOR UT DF 
onset பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுகேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 4 
யோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் சாஜபஞ்சகம் 
SITU weer apa. 

தழீ 8:0-இ--பொரநத்தம். 
கப்பம் 6 
இஐதாயம் 4 
வீரையம் 10 
யோனி புகையோஸணி 
வாரம் 34 Ser rw 
திதி அமாபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கீனம் விருஷபலக்னெம் 
அமிசம் நிதனாம்சம் 
வமிசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுரேதாரம் 
சூத்திரம் மரணசரூத்ரம் 
வயது 10 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் சோரபஞ்சசம் 

தமீ 831-இ--போநத்தம், 
7 கநப்பம் 

அ நாயம் 12 
விசையம் 9 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி அமசபட்சஈவமி 
நட்சத்திரம் இருவாதிலை 
இலக்கினம் SHFOS OTD 
அமீசம் சதீ.இியம்சம் 
லமீசம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலருத்திரம் 
வயது 37 

யோகம் _ மரணயோசம் 
பஜ்சகம் கிஷ்பஞ்பகம் 

தா.சாபலமென வறிச
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தமி £32- “இ--பொநத்தம் | 
ப்பம் 
ஆதாயம் ் 
விரையம் 8 
Guta? சாகயோனி 
வாரம் குருவா ரம் 

அமரபட்சதிரயோதசி 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
இலக்கினம் கடசலக்னம் 
அமிசம் திர்பீ தியம்௪ம் 
வமிசம் குத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் குரூட்டுகேஃரம் 
சூத்திரம் IG ESE STi 
வய 64 
யோகம் சிச்சசயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிக. 

தம் 938-இ--பொநத்தம் 
கப்பம் 1 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 7 
மோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ து இயை 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
டஇுலக்கினம் கும்பலக்னம் 
ats to புத இயம்சம் 
வமீசம பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேதாம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 91 
யோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிக, 

கும் 684- -இ--பொநச்சம், 

கப்பம் 2 
சாயம் 12 

விசையம் 6 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
#8 பூர்வபட்சசஷ்டி 
நட்சத்திரம் கார்த்திசை 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் SOT LIT EVE Gor WD 
வமீசம் கிலுபாம்௪ம் 
வமிசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ாரம் 
சூத்திரம் ௮ரசசூத்ரம் 
வயது 18 

மோசம் மாணயோசகம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக 

கமி 835. 5-இ--போநந்தம் 
3 கருப்பம் 

ஐ தாமம் 9 
விரையும் 5 
யோனி தீவஜயோனி 

வாரம் புதவாரம் 
os பூர்வபட்௪சசமி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மேஷவலக்னம் 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 
வமீசம் ey Awa we 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சத்திரம் பாலகுத்ரம் 
வயது 45 
யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக 
கழி 856-இ--பொதநத்தம் 

கநப்பம் 4 

ஆதாயம் 4, 

விரையம் 4 
யோனி சுவானயோணி 
வாரம் FER TQM Tw 

திதி பூர்வபட்சச துர்த்த9ி 
நட்சத்திரம் மூலம் 

இலக்கினம் விருச்செலச்னம் 
ad Fie ஈரபதியம்சம் 
வமீசம் ரூ.தரவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏக்சேதரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூ தரம் 
வய்து 12 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசும் 

சாராபலமென வறி௪ *



சோடச மனைபோருத்தம், 

தம் 881-இ--பொநநத்தம்; 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமரபட்ச.இரி தியை 
நட்சத்திரம் இரேவ.தி 
இலக்கினம் மிதுனலக்கினம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 99 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 888-இ--போநத்தம். 

கநப்பம் 6 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
மோனி புசையோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

தீதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் மசரலக்னம் 
அமீசம் சான்யாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுரேத்திரம் 
சூத்திரம் அரசசுத்திரம் 
வயது 26 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஞ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

சாராபலமெனஉறிக 

56 88)-இ--பொநத்தம். 
1 கப்பம் 

ஆகாயம் 4 
விரையம் ] 
யோனி வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அமரப_௪ஏகாதசி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 
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இலக்கினம் சம்மலக்னெம் 
அமிசம் நிதனாம்௪ம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்சம் 
Biorb பாலருத்திரம் 
வயது 53 

யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிச 

தமி 840-இ--போரத்தம், 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமரவாசை 
நட்ச்த்திரம் எதையம் 
இலக்கினம் மீனலச்னம் 
அமீசம் சத்இியம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தரூ த.திரம் 
வயது 90 

யோகம் அமிர்தயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாரா பலமெனவறிச,. 

தமீ 841-இ--போநத்தம், 
1 கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 9 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்சச௪துர்த.இ 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் துலாலச்சனம் 
அமீசம் நிர்பீதியம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
லயது 7 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீரீ.ராபலமென வறித



சோடச் ப்னைபோருத்தம், 

த்மீ 842-இ.ஃபோநத்தம், 
க்நப்பம் 2 

தாயம் 4, 
ரையம் 8 

யோனி காயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 
டலக்கினம் வ்ருஷபலக். னம் 
அமீசம் புத தியம்௪சம் 

‘wisi அரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகதேத்ரம் 

சத்திரம் HITE GIL 
வயது 84 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தம.ராபலமெனவறிச, 

தமி 848-இ- பொருத்தம், 
கநப்பம் 3 
ஆதாமம் 12 

வியையம் 7 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் சுக்ெவாரம் 
தி பூர்வபட்௪துவாதச 

நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் தனுசுலச்னம் 
௮மீசம் இலுபாம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் UTS STU 

வயது 61 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா சாபலமென வறிக. 

தழீ 844-இ--போநத்தம். 
க்நப்பம் 4 

தாயம் 8 
கரயம் 6 

யோனி சுவானயோனி 
லார்ஜ் ஆதிவாசம் 
சிசி அமாப “சபிரத்மை 
நட்ச்திதிரம் ட்டா பரணி 

டுலக்கினம் 51.564 Bar 
அமிசம் தஸ்சராம்ச2 
வமீசம் சூத் ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 

சத்திரம் குமாரசுத்திரம் 
வயது 88 
யோகம் எத்தயோசம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சசம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழீ 845-இ--பொருத்தம், 
கநபபம் 5 
ஆதாயம் 4 
விசையம் 5 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் மங்களவாசம் 
தீதி அ௮மரபட்சபஞ்௪மி 
நட்சதீதிரம் மசம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னெம் 
ond stb ஈரபதியம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 

குத்திரம் WI ser GS Tie 
வயது 15 
மோகம் சித்தயோகம் 
Ug Fain ff FG) cof ChE S i 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 846-இ--போநத்தம், 
6 கரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வில ரயம் 4 
யோனி Yona? wrest 
லாரம் குருவாசம் 
தி தி அமரபட்௪ஈஉமி 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
டுலக்கினம் கன்யாலக்கனெம் 
அமிசம் பிசஜாம்சம் 
லமீசம் ௮ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேச்சிசம் 
சத்திரம் SIM ty SH co 
வயது 42 
மோகம் சிச்சயோசம் 
மத்சகம் ep Gems 

‘prorupQweane Pas: :



சோடச மனைபோருத்தம், 

கழ்-647-இ. பொருத்தம்; 
கப்பம் 1 
ஐதாயம் 8 
விரையம் 3 
யோனி விருஷபயோனி 
லாரம் சனிவாரம் 
திதி அமாரபட்சஇாயோத?ி 
நட்சத்திரம் உத்ரட்டாதி 
இலக்தீனம் மேஷலக்கனம் 
அம்சம் தான்யாம்௪ம் 
வமீசம் a Fuses wo & 
நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூதாம் 
வயது 09 
யோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் அச்னிபஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிச, 

gif 843- 3-Q—Guirg, $9 
கருப்பம் 8 
ஐ தாயம் 4 
விமையம் 2 
மோனி காகயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
த்தி பூர்வபட்௪ து. தியை 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலசக்செம் 
அமீசம் fot gS COLE WD 
வமீசம் சூத்ரவம்௪ம் 
நேத்திரம் . ஏசுகேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 96 
யோகம் அமிர்தயோகம், 
பஜ்சகம் மிருச்டுபஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

கழி 949-இ--பொநத்தம்... 
கருப்பம் 1 
BEA Fano 1 
விதையம்: 
Gos of சிம்மமோணி 

வாசம்: புசவாாம் 
த்தி. கட்சு 4 gp HULL EES. 
pref agit 

இலக்கினம் மிதுனலக்னம் 
es ais ௪த்தியம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம், 
நேத்திரம் ஏகரேத்இிரம் 
சூத்திரம் மரணசூத்ரம் 
வயது 23 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா. ராபலமெனவறிக, 

தம் 860-இ--போரநத்தம். 
கப்பம் 2 
இ தாயம் 8 
விரையம் 10 
யோனி சரயோனி 
வாரம் GFE TCU TD 

தில் பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் மகரலக்ெம் 
௮மீசம் திர்பீதியம்ச ௩ 
வமிசம் அ. ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேதரம் 

சத்திரம் ௮ரசருத்ரம் 
வயது 50: 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம், 

தாராபலமெனவறிக, 

கழி931-இ-பொரத்தம், 
கப்பம் 

தாயம் 4 

॥/ரையம் 9 
யோனி தவஜயோனணி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி பூர்வபட்சச தர்தத9 
நட்சத்திரம் உசோசனி 
இலக்கினம் சம்மலச்னம் 
pub a புத்தியம்சம் 
வமீசம் வூயுவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகேத்ரம் 

குத்திரம் விருத்தரு தீரம். 
வழுது.. 117 
யோகம், சத தயோகம், 4 et uit 

_ தீரீசாபலமென OP Gs, .
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தம் 662 --போநத்தம். டுலக்கினம் 
கப்பம் &  அமீசம் சரப இியம்சம் 
ஐ சாயம் 12 வமிசம் HIF WD 
விசையம் 8 நேத்திரம் asGegs Gru 
யோனி சுவானயோனி துத்திரம் LITO Siw 
en odo மங்களவாரம் வயது 58 

திதி அமரபட்சதிரிதியை மோகம் சிசதயோகம் 
நட்சத்திரம் உத்திரம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் னம் தாராபலமென வறிச, 
அமிசம் சிலபாம்சம்  தழி 865-இ.--பொரத்தம், 
வமீசம் சூ.த்ரவம்ஈம் தரப்பம் " 
Cede ain ஏகசேத்திரம் இதாயும் 19 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் வரையம் 5 
வயது 4 யோனி விருஷபயோனி 
மோகம் அமிர்தயோகம் வாரம் சோமவாரம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சசம் Pp அமாவாசை 

தாராபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
a உக இலக்கினம் சலக்னெம் 

Sie 853-இ--போநநத்தம், அ மிசம் “ சாஜாம்சம் 
கரபபம் 5 and #10 உூயவம்சம் 
இ தாமம் 6 of 2 நல. 
2 2 நேத்திரம் ஏகசேத்சிரம் 

வ்யையம் 7 ae ் ட்ட 
யோனி சஜயோனி சூத்திரம் விருத்தசுத்திரம் 
வாரல் குருலாரம் வயது 85 

சப் சமி யோகம் இசெதயோகம் அமரபட்சசப்ச ee ee 
நட்சத்திரம் ar பஞ்சகம் நிஸ்பஞ்சகம் 

இலக்கினம் HOTS Heat wo சாராபலமெனவறிக, 
அமிசம் சஸ்கராம்சம் கழி 806-இ--போ நத்தம் 
லமிசம் பிர்ம்மவமிசம் க&ந(பம் 8 
சேத்திரம் ஏககேகத்திரம் வ ட் 1 

bp ob மரணசுச்திரம் சையம் 
oN குத்திய மோனி காகயோனி 

யோகம் சித்தயோகம் வாரம் புதவாரம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி heat பூர்வபட்ச௪தர்த்.தி 

நட சந்தம் அனுஷ்ம 

சாசாபலமெனவறிச, இலக்கினம் சடக்லச்னெம் 
கழ் 854-()--போநத்தம், அமிசம் சான்யாம்சம் 

கநப்பம் . 6 வமிசம் சூச்ரவம்சம் 
இ தாயம் 4 நேத்திரம் ஏகசேச்திரம் 

விரையம் 6 துத்தீரம் குமாரசுத்இிரம் 
“யோனி புகையோனி வயது 19 
லாரம் சணிவாரம் யோகம் சிச்சயோசம் 
திதி அமரபட்சஏகாத?ி பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி | - தாராபலமென வறிசி,
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த்மீ 851-இ-- போ
 ஸ், 

* . . 

கருப்பம் Shee oe ளம் eee 
ஐ தாயம் 

4 வழிதல் நிர்பீதியம்சம் 

விரையம் 5 நேத்திரம் வ௫ியவம்சம் 

யோனி சிம்மயோணி சூத்திரம் மக்க காம் 
வாரம் சுக்ரெவாரம் வயது OF BG STi 

ee பூர்வபட்ச அஷ்ட மி மோகம் ப 

நட்சத்திரம் பூரட்டாதி பஜ்சகம் Raed : 

இலக்கினம் கும்பலக்னம் தாராபல௦ெ ani 

அமிசம் நிசனாம்சம் 660-¢ oar ap 

வமீசம் பிர்மவம்சம் கர்பம் -இ--போருத்தம், 

நேத்திரம் ஏககசேச்ரம் ஐ தாமம் 4 

Sie me மரணகுத் திரம் விரையம் 1 

வயது 8) க 
யோகம் 2சயோசம் மோனி சுவானயோனி 

Ligh Fat நிஷ்பஞ்சகம் திதி குருவாரமி 
௮மரபட்௪பஞ்ச 

தா ராபலமென வறிக, சட் சத்திரம் சருவோணம் 

தமி 856-இ--போநத்தம். இலக்கினம் விருச்செலக்னம் 

கப்பம் 9 aha புத் சயம்௪ம் 

ஆதாயம் 12 ன சம் குத்சிரவம்சம் 

விரையம் 9 த்த்திரம் ஏககேசரம் 

யோனி த ப Guns Geri 
வாரம் ஆவாரம் Carey ச , 20 

தீதி tale gad ge) IT bit தித்சயோகம் 

நட்சத்திரம் இருவா திரை பஞ்சகம் பஞ்சகம் 

இலக்கினம் கன்யாலகீனம் தாராபலமென வறிச, 

ont eto சத இயம்சம் தமி ₹61-இ--போநருத்தம் 

லமீசம் ரசவம்சம் கீநப்பம் 5 

நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் சாயம் 12 

சூத்திரம் ப பாலகு2ரம் யம் 9 

வயது - யோனி கஜயோணனி 

யோகம் சித்தயோகம் TT சனிவாரம் 

பஜ்சகம் BARU ChE ந்தி ௮மரபட்சறஉமி 

தாராபலமென வறிக, நட்சத்திரம் கார்த் திகை 

த்மி 859-இ--போரத்தம். 
அமிசம் ் BIGOT 

கப்பம் 3 லமிச்ம் ட்ண்ன் 

விரையம் 1 சத்திரம் ஏகசேத்ரம் 

Gust af த்வஜயோனி வயது seers 

oun ரம் ழங் 5 Of a ராம் யோகம் 
ச e 

தத . . அமரபட்சமிசசமை பத்சகம் அமிர்சமாசம் 

நட்சச்திசம். சித்திரை Bees திர். பலமெனயறி௫,



அக் 

த்ழி*862- இ-ஃபோ நத்தம் கர்பம் 
STUN ட 

விரையம் 8 
யோனி * புகையோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
தீதி அமரபட்சதிரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மகரலக்சனெம் 
அமிசம் தஸ்கராம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏசநேத்திரம் 
oF oth பாலசூத்ரம் 
வயது . 14 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 868-(9)--போரத்கம். 
1 குப்பம் 

தாயம் 4, 

ரையம் 7 
யோனி விருஷபயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி பூர்வபட்சது தியை 
நட்ச்த்கரம் மூலம் 

சிம்மலக்னம் 
அமிஈம் ஈரபதியம்சம் 
வமீசம் வதியவம்சம் 

நேத்திரம் எசசேதாரம் 

சூத்திரம் விருச்தசுத்திரம் 
வய 1 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் Bau Che sib" 

தாராப ‘Be 
அதையா அ ene By ma, 

குழி 864- -இ--பொநத்தம், 
கருப்பம் 8 
ஆகா யம் 12 

விரையம் 6 
யோனி காசயோஸி 
வாரம் சுக்செவாரம் 

பர்வபட்ணஷ்டி vy 
pe ed Re % இரேவதி 

சோடச மனைபொருத்தம். 

இலக்கினம் LS eres Bem ta 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் சூதரவம்சம், 
நேத்திரம் ஏகசேத்திசம் 

சூத்திரம் குமாசசூத்சம் 
வயது 28 
Cura அமிர்தயோச.ம் 
Ugh sain நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ரபபலமெனவறிச 

கமி 866-இ--போரநத்தம். 
கநப்பம் 1 
_ ராமம் 8 
விசையம் 6 
Guwrat சிம்மயோனி 
வாரம் _ வாரம் 
திதி பூர்வபட்௪.த௪மி 
நட்சக்திரம் பூசம 
இலக்கினம் HISTONE Bear ww 
அமீசம் Bi OT Wn LEW 
வமிசம் பிரமவம்௪சம் 
நேத்திரம் ஏகநேத்ரம் 

பீம் அசசசுத்திரம் 
வயது 55 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோகபஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தம் 806-ற- -போநத்தம். 
சுநப்பம் 2 
ஆதாயம் 4 
விரையம் 4 
யோனி - கரயோனி 
வாரம் மஙகளவாரம 
கச பூர்வபட்சசதர்த்தசி 

ரம் சாக 

இலக்கினம் விருஷபலக்னம் 
அமீசம் )ம்சம 
வமிசம் ௮ ரசவமகம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்சம், 
சூத்திரம் பாலசூத்திசம் 
யது > 82 
மோகம் மரணயோகம். 

சரோசபஞ்சகம் 
தீயாபலமெனஙகிடி ௦
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56 g67- இ--போநத்தம்,. இலக்கினம். கும்பலச்செம் 
கநப்பம் 2 அமீசம் புந்தியம்சம் 

கதாயம், 12 வமிசம் பிரமலம்௪.ம் 
கோதி Loot 8 ஏகரேத்திரம் 

க தவஜயோனி ரம் அ.ரசசூத்இரம் 
வாரம் குருவாரம் வயது 63 

திதி அமரபட்சதிரிதிமை யோகம் சித்தயோசம் 
நட்சத்திரம் சதையம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
Gab bars சனகன் ம் சா.ராபலமென வறி௫. 

ம் FES wWigeio mpm Qureiae 

லமீசம் வ௫ியவம்சம் கக்பட இ போருத்தம். 6 
நேத்திரம் ஏகநேதாம் ஐ தாலம் 12 

GSS gin AMgssGsHro விரையம் 10 
ou) 9 யோனி புசையோனி 
மோகம் மரணயோகம் வாரம் 

° க , புதவாரம 
பஞ்சகம் நிஷபஞ்சகம் திதி அமாவாசை 

தாராபலமெனவறிச, நட்சத்திரம் உத்திராடம் 

தம் 808-இ--போதத்தம்ஃ Gord வனம் சன்யாலக்கிெம் 
கருப்பம் 4 அம்சம் இலுபாம்சம் 

gy Twin 8 aus. , அரசவம்சம் 
வீரையம் 2 தத்தீரம் ஏககேத்திரம் 

யோனி சுவானயோணி Hos mb பாலசூத்திரம் 

வாரம் சனிவாரம் ட 90 
த்தி அமசபட்சசப்தமி டயாகம் அமிர்சயோசம் 
நட்சத்திரம் மிருசசீரிஷம் seen மிருத்புபஞ்சசம் 
இலக்கினம் TO தாராபலமென வறிகஃ 

அமிசம் WJ Lo & Lp தமி 971- இ--போரத்தம், 
லமீசம் சூ தீரவம்சம் கருப்பம் 1 

சேந்திரம் உபயசேத்திரம் ஐ தாயம் 8 
சத்திரம் மரணகுத்இரம் விரையம் 9 
வயது 96 யோனி விருஷபயோனி 
யோகம் AgsCuran “1173 EB gern gin 

பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் தி பூர்வபட்சச துரத்தி 
தா ராபலமென வறிச, க் ே 2. 

............. லக்க்னம் ழஷூலக் இன மீ 

தமி 869-இ.-போநத்தம், அமீசம் தஸ்கராம்சம் 
கருப்பம் § abet a Risa we 
a awe 4 நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

ரயம் 1 ரம் 72777. 
யோனி கஜயோனி oe ourrere 
eas gin சோமவாரம் வோகம் சச்சயோகம் 

தி அமாபட்சஎசாதரி பஞ்சகம் சாஜபஞ்சகம் 
நட்சுத்திசம் அஸ்தம்... தாராபலமெனவதித;
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தமீ 8172-இ--போரத்தம். இலக்கினம் wares ca 
சநப்பம் 6 oon ket தான்யாம்சம் 
ஐதாயம் 4 வமீசம் ௮ரசவம்சம் 

விரையம் 8 நேத்தாம் உபயரதேத்ரம் 
யோனி காகயோனி துத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வாம் அதிவாரம் வயது 

இதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் மசம் பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலகனம் தா.ராபலமெனவறிக, 
அமபிசம் ஈரபஇயம்சம் om டு 
வமீசம் eihewbes தமி 816-இ-- பொருத்தம். 3 

நேத்திரம் 6கரேத்ரம் காயல் 

குத்தீரம் மரணகுத்ரம் விரையம் 5 
வய்து! 44 மோனி ண வயோனி 
யோகம் மரணயோகம் ் eee . 

dean ட்ப .. வாரம் சணிவாரம் 
ஐ 9 aU ChFEW அமரபட்சபஞ்சமி 

சாசாபலமென வறிச, நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
கமீ 6158-௫இ--போநத்தம், டுலக்கினம் ஈிம்மலக்கினம் 

சநப்பம் 1] அமிசம் செனாம்சம் 
௮) தாயம் 72 வமிசம் வ௫ியவம்சம் 
விரையம் 7 Ges Pao உபயசோதரம் 

யோனி சம்மயோனி சூத்திரம் குமாரசுத்திரம் 
வாரம் மங்களவாரம் வயது 20 
திதி Yieulegarsa யோகம் சிச்சயோசம் 

நட்சத்திரம் கேட்டை பஜ்சகம் சோரபஞ்சசம் 
இலக்கினம் மிதுனலச்னம் தாராபலமெனவறிக, 
அமீசம் பிரஜாம்சம் தழி 816-இ--போநத்தம். 
வம்சம் பிரமவமிசம் சநப்பம் 4, 
நேத்திரம் ஏச்ரேச்ரம் சாயம் 12 
குத்திரம் அரசருத்ரம் விரையம் 4 
வயது 1] பேோரனி சுவானயோனி 
யோகம் சிச்சயோகம் வாரம் சோமவாரம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அமரபட்சஈவமி 

தா.ராபலமென வறிக, நட்சத்திரம் சுவாதி 
மல் பல்வ இலக்கினம் U8 cor en é & nr 1 

கழி814-இ--போநத்தம்,  அமிசம் ச, தியம்சம் 
சநப்பம் , 2 வமிசம் சூச்ரவம்சம் 
ஐ) தாயம் 8 நேத்திரம் ஏக்தேத்ரம் 
விரயம் 6 சூத்திரம் மரணகுத்ரம் 
யோனி சரயோனி ஷயது ௦2 
வாரம் குருவாரம் யோகம் அமிர்தயோகம் 
£8 அமரபட்ச பிரதமை பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
நட் சத்திரம் உத்திரட்டாதி தா. ராபலமெனவறிக,.
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தமீ 811-இ--போநத்தம், 
கப்பம் 

இ தாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

அமசபட்௪ திரயோதடி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் துலாலகனம் 
அமீசம் நீர்பீதியம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேத்ரம் 

சூத்திரம் TF GH IW 
வயது 19 
யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

கழ் 818-இ--பொரத்தம். 
கரப்பம் 

ஐ தாயம் 4 
விரையம் 2 
மோனி புகையோனி 
வாரம் சுக்கிரவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ துதியை 
நட்சத்திரம் உரோசணி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னெம் 
abet புச்தியம்௪ம் 
வமிசம் OT Fey DF 
Grae ui உபயசேத்ரம் 

"மம் விருத்தகுத்ரம் 
வயது 6 
யோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 879-இ--பொரத்தம், 
கநப்பம் 1 
ஆ தாமம் 12 
விரையம் 1 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசஷ்டி 

நட்சத்திரம் உச்திரம் 
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FHF OS OO id 
அமிசம் கஇலுபாம்சம் 
வமீசம் வூயவம்ச௪ம் 

நேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 33 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தாராப் 

தழீ680-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் g 
ஆ தாயம் 8 
விசையம் 10 
யோனி காகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச தசமி 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் சடகலக்னம் 
aif Fo தீஸ்சராம்கம் 
வமீசம் குத்திவம்௪சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திமம் மரசணகுதாம் 

வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருச்யுபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

தமி 881-இ--போநத்தம்ஃ 
1 கநப்பம் 

ஆதாயம் 4 

விரையம் 9 
யோனி சிம்மயோணி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச௪துர் ப. 

நட்சத்திரம் ட 
ம். கும்பலக்கனம் 

அமிரம் நரபதியம்சம் 
வமீசம் பிர்ம்மவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலரூத்ரம் 
வயது 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் ராஜபஞ்சகம் 

தீரீராபலமென wha
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தம் 882-இ--போநத்தம், இலக்கினம் விருச்சகெலச்னம் 
க்ரப்பம் 2 அமிசம் நிதனாம்சம் 
ஆதாயம் 12 வமிசம் சூத். ரவம்சம் 
விசையம் 8 நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
யோனி கரயோனி சத்திரம் மரணகுத்ரம் 
வாரம் சனணிவாரம் வயது 
இதி அமரபட்சதிரிதியை யோகம் அமிர்சயோசம் 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் சன்யாலக்னம் தாராபலமெனவறிச, 

onto பிரஜாம்சம்... தழி 885-இ--பொநத்தம், 
வம்சம் அசசவமசம் கப்பம் 5 
நேத்திரம் உபயகேதீரம் ஆதாயம் 12 

சூத்திரம் விருத்தகு.தீரம் விரையம் 0 
வயது 114 யோனி கஜயோனி 
யோகம் மாணயோகம் ஈரம் nah 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் அமாவாசை 

தாராபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் ருவாதிரை 

உல ட 3-௦ இலக்கினம் துனலக்னம் 
பம இ--போருத்தம். 5 அமிசம் சத்.இியம்சம் 

2 வமிசம் பிரமவம்சம் 
ஆதாயம் 8 Creare னை 
விரையம் ஸ் ந்த்திரம் உபயநேத்ரம் 

யோனி தவஜயோனி சூத்திரம் ITO BIL 
ear rb சோமவாரம் தி. , 95 
திதி அமாபட்சசப்தமி யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் அனுஷம் பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

இலக்கினம் மேஷூலகனம் தாராபலமென வறிச, 
அமீசம் தான்யாம்சம் தழி 886-இ--போநத்தம். 
வமிசம் வ௫யவம்சம் &ருப்பம் 6 
நேத்திரம் உபயரநேத்ரம் தாயம் 8 

HL rt குமாரசுதரம் விசையம் 4 
வயது 1 யோனி புகையோனி 
யோகம் சித்தயோகம் வாசம் ஆ.திவாரம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் . பூர்வபட்ச௪ தர்த்இ 

தாரீராபலமென வறிசக, pcos Brin சித்திரை 
+ இலக்கினம் மசரலக்னம் 

தழ 834-இ--போரத்தம்.  அமிசம் Bid Dundes 
கருப்பம் வமிசம் ௮ர௪வம்சம் 
salt &% நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

6 த் இரம் விருத்தசூத்ரம் 
யோனி சுவானயோனி து பனு 
வாரம் பூசவாரம் யோகம் சித்தயோகம் 
தி £ உ. அிமாபட்சஏகாதசி பதஜ்சசம் கிஷ்பஞ்சசம் 
நட்கத்தீசம் பூரட்டாதி தீர.ராபலமென வதிச,
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தழமீ581-இ.ஃ போநுத்தம். இலக்கினம் 
7 

  

ai 
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கநப்பம் அமீசம் தீஸ்சாராம்சம் 
ஆதாயம் 4 வமிசம் பிரமவம்சம் 
விரையம் 8 , நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
யோனி விருபஷீயோனி சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
லாரம் மமகளவாரம் | வயது g 

திதி பூர்வபட்ச௮வ்டமி மோகம் சித்தயோகம் 

நட்சத்திரம் திருவோணம் பஜ்சகம் சோகபஞ்சகம் 
இலக்கின சிம்மலக்னெம் தாராபலமென வறிக, 

மீசம் ் இயம்௪ம் எனல் வையை 
வமிசம் Aware தழ் 890-இ.-போநத்தம். 

நேத்திரம் உபயரத்இரம் கருப்பம் 2 
சூத்திரம் குமாரகுத்திரம் ஆகாயம் 4; 
வயது 49 வ்ரை௰ம் 10 

மோகம் சித்தயோகம் யோனி கரயோனி 
பஜ்சகம் HEC CHIE வாரம் சோமவாரம் 

தா. ராபலமென வறிக. தீதி _.. , அமரபட்சபஞ்சமி 
a நட்சத்திரம் மூலம் 

தமி888-இ--போநத்தம். இலக்கினம் விருஷபலக்கிெனம் 
கருப்பம் 8 அமிசம் ஈரப இயம்௪ 5 
ஆதாயம் 12 வமிசம் OTF OIF LD 
விரையம் 2 தேத்றிரம் உபயசேதரம் 
யோன் காகயோனி சூத்திரம் விருத்சகுத்ரம் 
anor min குருவா ரம் வயது 50 

பூர்வபட்௪ தீவாசசி யோகம் சித்தயோகம் 
நட் சரம் கரர்த்திகை பஞ்சகம் LOLI Gh BLD 
~~. ~ HATO மீனலக்னெம் — 
ap ee io இலுபாம்கம் தமி 691- --போருத்தம்- 

வம்சம் சூதாரவம்சம் கநப்பம் 3 
நேத்திரம் உபயசேத்இரம் ஜகாயம், 12 

திரம் HIFG SFT விமையம் 9 
Sa ௫ 16 யோனி தீவஹயோனி 
யோகம் மரணயோகம் வாரம் பு.தவாரம் 
பத்சகம் பஞ்சகம் திதி... அமரபம்சரவமி 

சாசாபலமென வறிக, நட்சத்திரம் . இசேவதி 
———~- | , இலக்கினம் தறசுலக்னம் 

தழி 869-இ--போருத்தம்.  அமீசம் பிரஜாம்சம் 
கீநப்பம் 1 | வமீசம் £ a Aware 
தாமம் eigen உபயமசேதீரம் 

ரையம் ரம் மாரகுத்திரம் 
யோனி | சிம்மயோனி வயது our ee 51 
வாரம் ௪னிவாரம் | யோகம் மரணயோசம் 
திதி அமரபட்சமிரதமை | பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
நட்சத்தீரம் பூரம் தீ ராபலமென a gy 
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௨0 
  Ne 

குழ் 892- இ--போநத்தம். 
4 கநப்பம் 

தாயம் 8 
வரைய 8 
யோனி சுவானயோனி 
ஸாரம் சுச்ரவாரம் 

த்தி அமரபட்சதிரயோதி 
நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் கடகலசனம் 
அமிசம் தான்யம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேசரம் 

சூத்திரம் ௮சசருதீாம் 
வயது 84 

யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா. ராபலமென வறிக. 

தமீ 898-இ--போரத்தம் 
கருப்பம் ட டக 
இடதாயம் 4 
விரையம் " 
மோனி சழயோனி 
வாரம். ஆதிவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச,து. தியை 
நட்சத்திரம் விசாசம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னம் 
அுரிசம் நி சனாம்சம் 
லமிசம பிரமவம்சம் 
நேத்சிாம் உபயகேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 1} 
மோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாசாபலமென எ வறிக, 

த்மீ 894- “இட்போரச்சம் 

கநப்பம் 6 
ஆ சாயம் 12 

விரையம் 6 
யோனி புகையோனி 
வாரம் மக்களவாரம் 
திதி. பூர்வபட்சசஸஷ்டி 
நட்சத்திரம் சதயம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 
கிவி யச ௫௪, 

இலக்கினம் 

    

கன்யாலக்னம் 

வமீசம் சச் இியம்சம் 
அமிசம் ௮சசவம்சம் 

நேத்திரம் உபயகதேத்ரம் 

HSS yt விருத்தசூத்ரம் 
வயது 38 
மோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
சாசாபலமென வறித 

கழ் 895-இ--போரத்தல் 
கருப்பம் 7 
ஆதாயம் 9 
விரையம் 5 

யோ ஸி வ்ருஷ்பயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

பூர்வபட்சசசமி 

நட்சத்திரம் மிருக€ரிஷம் 

இலக்கினம் மேஷூலகனம் 
அமீசம் கிர்பீதியம்சம் 

வமீசம் வ௫யவம்௪ம் 
நேத்திரம் © wwe sop 
தத்திாம் மரணரூதரம் 
வயது 65 

யோசம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக 
தமி 896-இ--பொநத்தம் 

கருப்பம் 9 
ஆதாயம் 4, 
as on AUD 4 

யோனி காகயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

தீதி பூர்வபட்சசஅர்த்தசி 

நட்சத்திரம் ௮ஸ்தம் 
இலக்கினம் விருச்செலக்னம் 
அமிசம் பு,ச்,கியம்சம் 

_ வமிசம் & BOM ine ib 

நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் அசசகு,த்ரம் 
வய்து . 92 
மோகம் மரணயோகம் 

Ug Faw நிஷ்பஞ்சசம் 
ட ட தரசாபலமென apa.



சோடச மனைபமோருத்தம், 

38 897- “இ-போரத்தம். 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 13 
விரையம் 8 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்ச திரி இயை 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் மிதுனலக்கினம் 
orl ath இலுபாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 
சத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 19 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் அச்னிபஞ்ச௪சம் 

தாசாபலமெனவறிக, 

தமீ 898-இ--போதநத்தம், 
கப்பம் 9 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
போனி சரயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி அமசபட்சசப்தமி 
நட்சத்சிரம் பரணி 
இலக்கினம் WE TVS Or Ww 
அமீசம் தீஸ்சாராம்சம் 
வமீசம் ௮ர௪வம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் கு.2சரசூத்திரம் 
வயூது 46 
யோகம் சிசதயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவநி௫, 

தமீ 899-இ--போரத்தம். 
கருப்பம் 8 

தாயம் 4, 
சையம் 1 

யோனி தீவஜஹயோனி 
வாரம் சுக்செவாரம் 

திதி அமரபட்சஏகாதசி 
நட்சத்திரம்: மகம் 
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- இலக்கினம் Fin weve Sear in 
௮ பீரம் ஈரப.தியம்சம் 
வமீசம் ey Fue, web 

நேத்திரம் உபயரசேத்ரம் 
சூத்திரம் மரணகுத்திரம் 
வயது 18 

மோகம் மரணயோசம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தாராபலமெனவறிச 

தடி 900 - 10-இ--போரநத்தம், 

4 கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி சுவானமோணி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி அமரீவாசை 
நட் ச்த்திரம் கேட்டை 
டலக்கினம் மீனலச்னம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் சூத்ரவம்௪சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
சத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 100 
யோகம் மரணயோகம் 

பத்சகம் மிருத்புபஞ்சகம் 
தாரா பலமெனவறிக, 

தமீ 901- -இ--பொநத்தம், 

கப்பம் ந 
ஆதாயம் 8 
ef en Tuto 9 
யோனி கஜயோனி 

லாரம் மல்களவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச௪தர்தஇ 
நட்சத்திரம் உத்ரட்டாதி 
இலக்கினம் LOT VSB oor in 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத் இரம் 
சத்திரம் பாலசூ தரம் 
வயது 

யோகம் அமிர் தீயோசம் 
பஜ்சகம் சரஜப்ஞ்சசம் 

தீரராபலமென வறிச



  

  

2092 சோடா மனைபொருத்தம். 

“தடி 902-இ.-போநத்தம். இலக்கினம் சடசலக்ளெம் 
கரூப்பம் 6 | ௮மிச்ம் நிர்பீதியம்௪ம் 
ஆதாயம் & | வமிசம் சூச்ரவம்௪ம் 
விரையம் 9 | நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
யோனி புசையோனி சுத்திரம் HFG Sow 
வாரம் குருவாரம் | வயது 8 
திதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி யோகம் #3 5Cusn சம் 

நட்சத்திரம் புனர்பூசம் பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் சா.ராபலமெனவறிக, 

bein நிதனாம்௪ம் 56 905-இ--பொருத்தம், 
வமிசம் ஆரச௨ம்சம் கநப்பம் ] 
நேத்திரம் உபயசேதரம் | ஆதாயம் ம் 
க்த்திரம் தமாசசூத்ரம் | விரையம் 5 
வயது ௦& | போனி Lb WG wir ef? 
யோகம் அமிர்தயோகம் | வாரம் மந்களவாசம் 
பஜ்சகம் . நிஷ்பஞ்சகம் | திதி அமரபட்சபஞ்சமி 

தா.சாபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் உரோகணி 
இலக்கினம் கும்பலக்செம் 

தமி 908-இ--போரத்தம், அமீசம் புச்தியமீசம் 
கப்பம் 7 | வமிசம் பிரமவம்சம் 
ஆகாயம் 1 7 நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 

ம் 9 ௦ உட 

யோனி வ்ருஷபயோனி ': Sper அருக்சகுச்சம் 

வாரம் சணிவாரம் ' மோகம் சிச்தயோகம் 
தீதி த பூர்வபட்ச துவாதசி பஞ்சகம் சோரபஞ்சகம் 
நட்சத்திரம் சுவாதி சாசாபலமெனவநிக, 
இலக்கினம் தீனுசுலகனம் 
a ets சத்தியம்௪ம் 816 906-இ--போரத்தம், 
வமிசம் உ௫யவம்சம் ' கநப்பம் 2 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் ஆதாயம் 12 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் விரையம் 4 
வயது 8] யோனி: கரயோனி 
யோகம் அமிர்தயோகம் வாரம் சுச்சவரீர்ம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அ௮ம.ரப.ட்சஈஉமி 

சாசாபலமென: வறிச. நட் சத்திரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் கன்யாலச்சினம் 

ais 904-@—Gt -இ--போநத்தம்.  மீடம் ,அறுபாம்சம் 
கருப்பம் 8 வமிசம் அ௮ரசலம்சம் 

தாயம் 8 | நேத்திரம். உப்யசேத் இரம் 
eh guns 6 சூத்திரம் குமாசசூத்சம் 

Cured சாகயோனி வயது 62 
வாரம் சோமவாரம் ! யோசிம் சித்சயோசம் 
fF அமாபட்சபீரசமை _ பித்சகம் நிஷ்பஞ்சகம்' 
நட்சத்திரம் , அவிட்டம் தாராசாபலமென் றிக். ,



சோடச மனைபொருத்தம். 

தமி 907- -Q—Qurg seis 
கப்பம் 
தாயம் 8 
விரையம் “ 8 
யோனி தீவஜஹயோனி 
வாரம் ஆ.கிவாரம் 

அமரபட்ச இிரயோதகி 
நட்ச பூராடம் 
ட ம் மேஷலச்னெம் 

அம்சம் தஸ்கராம்சம் 
வமீசம் வ௫ியவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத ஏர 
சூத்திரம் மரணகுத்ரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகமு, நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச௪, 

தமி 909-ஐஒ--போநத்தம், 
கப்பம் 
இ தாயம் 4 
விமையம் 2 | 
Cura சுவானயோனி 
வாரம் ம௩களவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச து இயை 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி 
இலக்கினம் விருக்சிசலசக்செம் 
ada wo ஈரபதியம்௪சம் 

வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
மேத்திரம் உபயரேதரம் 
சூத்திரம் LIT OD GF TD 
யைது 16 
யேஈகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச௪சம் 

தாராபலமென்வறிக, 

தமி 909-ஓ-- பொருத்தம் 

கப்பம் 

a தாயம் 12 
விரையம் I 
Carat சஜயோணி 
வாதம் குருவாரம் 
திதி பர்வ்பக்சசவ்டி, 
நட்சத்திரம் தயிலியம் 

403 

டுலக்கினம் A gy ear eva an tb 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்இரம் 
சத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 
வருது 48 
வேகம் சிததயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழ் 910-ஜ பொருத்தம். 
கருப்பம் 6 

இ தாமம் 8 
விரையம் 10 
யோனி புகையோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

பூர்வபட்சதசமி 
நட்சத்திரம் அ௮அஷம் 
இலக்கினம் மக ரலக்கனெம் 
௮மிசம் SEM GOT WIT Le LD 
வமீசம் அ.ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேதரம் 
சூத்திரம் குமாரசூதரம் 

| வயது 10 
| யோகம் சித்தயோகம். 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்ச௪சம் 

தா.ராபலமெனவறிச. 

தமீ 911-இ--போருத்தம். 4 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 4» 

விரையம் 9 
மோனி வ்ருஷப்யோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசதுரத்த9 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
; Gl wend ear ww 
அமிஈம் நிதனாம்௪ம் 
வமீசம் ay Furey isu 
நேத்திரம் Que gir ib 

சூத்திரம் மரணகுச்சம் 
வயது 9 
யோகம் மாணயோரசம் 
பஞ்சகம் et 

தரரரூக்மென வூ டட
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தமி 912-இ--போந த்தம், 
கர்ப்பம் 
காமம் 12 

விரையம் 8 

யோனி சாசயோனி 
வாரம் பு.தவாரம் 
தி ௮மரபட்ச திரிதியை 

நட்சத்திரம் திருவாதிரை 
இலக்கினம் மீனலக்கெ ம் 
அமிச்ம் ச.த்தியம்சம் 
வமிசம் சூசரவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது 24 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 

கமீ 9159-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 

தாமம் 8 
விரையம் 17 
யோனி திம்மயோனி 
வாரம் KES) gave rw 

திதி அ௮ம.ரபட்சசப் சமி 
நட்சத்திரம் சச திரை 
டுலக்கீனம் அலாலக்சனெம் 
அமிசம் நிர்பீதியம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவமி௪ம் 
தேத் திரம் குருட்டுகேக்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 61 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 914-இ--போநத்தம், 
சநப்பம் 2 
ஆ தாயம்: 4 
விரையம் 6 
யோனி சரயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி . ௮மாபட்சுஏசாத9 

நட்சத்திரம் திருவோணம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் ௮ருஷபலச்சனெம் 
அமீசம் புத்தியம்சம் 
வமீசம் அ ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத் இரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 18 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

sr rr wear a He. 

தம் 916-இ--போநத்தம். 
8 கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
வ்ரையம் ற் 
யோனி ச்வஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட் சத்திரம் சார்ச்திகை 
இலக்கினம் சனுசுலக்னெம் 
அரிசம் இலுபாம் ஈம 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 5 

யோகம் சி”தயோகம் 
Sk oF di நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 916-இ--போநநத்தம். 
4 கப்பம் 

ஐ தாமம் 8 
விரையம் 4 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

பூர்வபட்சசதுாத்தி 
நட் சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் சடகலக்சினம் 
அமீசம் த்ஸ்கராம்௪ம் 
வமிசம் ரூத்திரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசுத்திரம் 
வய 82 
லோகம் ிச்சயோகம் 
Ugh es aide , சோ.ரபஞ்சசம் 

தீரராபல்மென விச, :



சோடச மனைபோருத்தம். 29௦ 

கமீ917-இ--போரநத்தம் 
கப்பம் 
ஐ தாயம் 4 
விரையம் 3 
போனி கஜயோணி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪அஷ்டமி 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் கும்பலக்னம் 
aid sin ஈரப.தியம்சம் 
லமீசம் பிர்மவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்ெரேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசுத்.இரம் 
வயது 59 
யோகம் யாகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 
coca es ented Sonata, 

தம் 918-இ--போநத்தம். 4 
கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
யோனி புசையோனி 

வாரம் சோமவாரம் 
தீதி பூர்உபட்ச துவாதசி 
நட்சத்திரம் இரேவதி 
இலக்கினம் கன்யாலகனம் 
அமீசம் பிரஜாம்௪ம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 86 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் பஞ்சசம் 

தா ராபலமென வறிக, 

தழ் 919-இ--போநத்தம்; 
கநப்பம் 7 
ஆதாயம் 8 
விரையம் ] 
Gur ot விருஷபயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
திதி அமரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம். பூசம் 

இலக்கினம் 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
anf a tb வூயவம்௪ம் 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
சூத்திரம் HIEG Sow 
வயது 13 
லோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக. 

சழீ 920- $--போரத்தம். 
கருப்பம் 8 
ஐ தாயம் 4 

விரையம் 10 
யோனி சாசயோனி 
வாரம் சுச்சிரவாரம் 

திதி அமரபட்௪பஞ்சமி 
நீட் சத்திரம் விசாகம் 
இலக்கிளம் விருச்செலக்னம் 
அமிசம் சிதனாம்சம் 
வமீசம் சூத்திரவம்௪ம் 
ேத்திரம் குராட்டுசேத்ரம் 
சூத்திரம் பால சூத்ரம் 
வபாது 
யோகம் யாசம் 
பஞ்சகம் பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 921-இ--போதத்தம். 
கப்பம் 1 
தாயம் 12 
விரையம் ட்டு 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

அமரபட்சஈவமி 
நட்சத்திரம் சதயம் 

மிதுலச்னம் 
அமிசம் சத்இியம்சம் 
வமீச்ம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசுத்ரம் 
வயது 67 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென விச,
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தடி 022-இ--போருத்தம், 
கநப்பம் 

தாயம் 6 
விரையம் 8 
யோனி கரயோனி 
வாரம் WW SOT asm ILD 
திதி அமசபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்$ரம் மிருச£ீரிஸம் 
இலக்கினம் மகரலச்செெம் 
அமீசம் நிர்பீ தியம்௪ம் 
வமீசம் Oy I FOND FD 

நேத்திரம் குருட்டுநேச்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
வயது 
மோகம் சித்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்௪கம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 928-இ--போரநத்தம், 
கப்பம் 3 
ஆதாயம் ஐ! 
விரையம் 7 
யோனி ச்வஜயோனி 
வாரம் ” குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்சது தியை 
நட்ச்த்கிரம் அஸ்தம் 
டுலக்கீனம் தஇம்மலச்னம் 
அமீசம் ys Sworn 
ல்மீசம் வசியலம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டேகேத்ரம் 

சூதீதிரம் அரசசூத்இரம் 
வய 21 

யோகம் இிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறி௫, 
அமைக்க கவ அஞ அகக் 

குழி 924-இ--பொநத்தம், 
கநய்பம் " 4 

தாயம் 12 

மையம் 6 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் ௪னிவாரம் 
த்தி: பூர்வபட்௪௪ஷ்டி: 
நட்சதீதி உத்திராடம்   

சோடச மனையோருத்த்ம், 

டுலக்கினம் மீனலக்னெம் 
அமிசம் கலுபாம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்ச.ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலசூதாரம் 
வ்யது 
யோகம் திச்தயோகம் 
பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிகஃ 

தமி 926-ஐ--போநத்தம். 
கநப்பம் 5 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 6 
Gut at சஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪.௪௪மி 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கினம் துலால£ னம் 
aug it தஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிர மவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரகுத்இரம் 
வயது 75 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

கழி 926- -ஐ--போநத்தம். 
சநப்பம் 
ஆ தாயம் 4 

விரையம் 4 
யோனி புசையோனி 
வாரம் பு தவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ச ர், fa 
நட்சத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் விருஷபலச்னம் 
அமீசம், ஈரபஇயம்சம் 
வமிசம் ௮.ரசவமசம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேசா£ம் 
Hop ot மரணசூத்திகம் 
வயது 2 
மோகம், சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் , , நிஷ்பஞ்சசக்;. 

தாசாபலமெனவ்றிறு ட



சோட்ச மனைபொருத்தம். 

தழீ 927-இ-ஃபோருத்தம்- 
*7 கநப்பம் 

ததாயம் 12 
விரையக் 3 

யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சுக்ரவாரம் 
தித் அமரப.ட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் சேட்டை 
இலக்கினம்  தனுசுலச்னெம் 
அமீசம் * பிரஜாம்்௪ம் 
வமிசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்சம் 
ஜத்திரம் அரசகூத்திரம் 
வமது 90 

யோகம் மரணயோகம் 
gh wg ib நிஷ்பஞ்சகம் 

சா.ராபலமெனவறிக, 

518 928-இ--போநத்தம்; 
கருப்பம் 8 

ஆகாயம் 8 
வீ ரையம் 9 
மோனி சாசயோனி 
வாரம் அதிவாரம் 
தி ௮மரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
டுலக்கினம் கடகல 
ond ip தான்யாம்௪ம் 
வமிசம் சூத ரவம்௪ம் 
சேத்திரம் குருட்டுநேத்திரம் 

£ரம் பால ரம் 

லயது 56 
யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
பத்சகம் நிவ்பஞ்சகம் 

தரராபலமென ௨ a PB. 

த்மீ 929-ஐ.-போநத்தம், 
கந்ய்பம் 1 
ef aad 4 
விரையம் 1 
யோனி சிம்மயோனி 
alas toe -மக்சகளவாரம் 

திழி ௮மரபட்்௪ஏசா.தரி 

நட்சத்திரம் புனாபூசம் 
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_ Gis Hear 
அமீசம் நிதஞம்௪ம் 
அம்சம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேத்திரம் 
சூத்திரம் பரலசூத்திரம் 

வயது 83 
யோகம் இிசதயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 980-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 2 

2f SIF uD 12 
விரையம் 10 

யோனி சரயோனி 
லாரம் குருவாரம் 

$s அமாவாசை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கீனம் சன்யாலச்இனம் 
அமிசம் ச,த்தியம்சம் 
வமீசம், அ ரசவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டிரேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்திரம் 
வய்து 10 
யோகம் அமிர்தயோ கம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென ae Da. 

தழி 9 91-ஜ--போநத்தம், 
கீநப்பம் 

அ தாயம் 9 
மையம் 9 

மோனி த்வ்ஜயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

பூர்வபட்சசதர்த்இ 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
டுலக்கினம் மேஷலக்கனெம் 
அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் er Ruane io 
நேத்தீரம் ஏக்சேத்இரம் 
சூதீசிரம் HIF Gs How 
வது 37 
Gast oth 
பஞ்சகம் 

தாசாபலமெனவறிக;
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தழீ 982-இ--போருத்தம். 
4, 4H cierto 

gy stuno 4 

விரையம் 8 
யோனி சுவானயோனி 
வாராம் சோமவாரம் 
இ.தி பூர்வபட்.சஅ௮ஷ்டமி 
நட்சத்திரம் உசோசணி 

இலக்கினம் விருச்செலசனம் 
அமிசம் புத். தியம்சம் 
வமிசம் சூத இரவம்௪ம் 
நேத்சிரம் குருட்டுசேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தகு தரம் 
வயது 64 
யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிச. 

தடீ 0₹8-இ-போநத்தம். 
6 சரப்பம் 

தாமம் 12 
விரையம் 1 
யோனி கஜயோனி 
லாரம் புதவாரம் 
தீதி பூர்வபடட௪ துவாதசி 
நட்சத்திரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் மி தனலச்னம் 
அமிசம் இலுபாம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவமிசம் 
கேத் திரம் குருட்டிரேத்ரம் 
சுத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 91 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சசம் ராஜபஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 034-இ--போநத்தம். 
கப்பம் ் 6 

தாயம் 8 
ிரையம் டட 

யோனி புகையோனி 
வாரம் சுகீரவாரம் 

அமரபட்ச பிரதமை திச 
நட்சத்திரம் : - பூராடம் 

சோடச மனைபோருத்தம். 
  

இலக்கினம் மகரலக்னம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் ௮ர௪வம்சம் 
நேத்திரம் ஏக்நேத்ரம் 
கூத்.இரம் மரணசூத்ரம் 
வயது 18 
யோகம் தித்தயோகம் 
பஜ்சசம் மிருத்யுபஞ்சகம் 

தாரராபலமெனவறிக, 

தம் 986-இ--போநத்தம். 
7 கப்பம் 

ஆதாயம் 4, 
விரையம் 5 
யோனி விருவபயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 
இதி அமரபட்சபஞ்சமி 

நட்சத்திரம் அச்சுவினி 
டுலக்கினம் சிம்மலக்செம் 
அமீசம் உரபதியம்சம் 
வமிசம் வடியவம்௪ம் 
நேத்திரம் குருட்டுசேதரம் 

சூத்திரம் பாலசூத்திரம் 
வயது த 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

கமீ 686-இ--போநத்தம், 
8 கநப்பம் 

ஐ காமம் 12 
வ்ரையம் 4 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

அமரபட்சசவமி 

நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் மீனலக்கினம் 
அமிசம் பிரஜாம்௪ம் 
வமிசம் குத ரவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுரேத்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தசுத்ரம் 
யது ் 12 
மோசம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தா.ராபலமெனவறிச,



சோடச மனைபோருத்தம். 
  
      

த்மி 937- ‘B—-GCurg pac. , 
கருப்பம் 

ஐ தாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி திம்மயோனி 
வாரம் குருவா£ம் 

திதி அமரபட்௪இிரயோதக 

நட்சத்திரம் அனுஷம் 
இலக்கினம் SION ODE COT Lb 
அம்சம் நான்யாம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேத்ரம் 
சூத்திரம் Gols GSI 
வயது 99 
யோகம் தத்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோ. ரபஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி 938- இ---பொநத்தம். 
கநப்பம் 

ey STUN 4 
விரையம் 2 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

தித் பூர்வபட்ச த.தியை 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்கினம் 
அம்சம் நிதனாம்ம்சம் 
வமீசம் அசசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏ சசேத்ரம் 
சூத்திரம் மசணகுத்ரம் 
வயது 
யோகம் மாணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

கழி 939-இ--பொரத்தம். , 
கநப்பம் 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 1 

யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்சசவ்டி 
நட்சத்திரம் Soar fer 
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இலக்கினம் EDF OS Or wo 
அமிசம் ௪த்தியம்௪ம் 
வமீசம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
HEF Iu பாலசூதரம் 

வயது 63 

யோகம் சிச்சயோசம் 

Usb Fain நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிச, 

கழி940-இ--பொரத்தம், 
4 கநப்பம் 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 10 
யோனி சுவரனயோனி 
வாரம் வாரம் 

திதி பூர்வபட்ச தசமி 

நட்சத்திரம் Beng 
இலக்கினம் கடகலக்னம் 
அமீசம் கிர்பீ இியம்௪ம் 

வமிசம் ரூ.ச்திரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகசேச்ரம் 
சூத்திமம் விருத்தகுத்ரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தழீ941-இ-- பொருத்தம், 
கருப்பம். ப் 

ஆதாயம் 4 
வீரையம் 9 

யோனி & p96 wit esl? 
வாரம் FER gave rw 
திதி பூர்வபட்ச௪ அர்த்த 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் கும்பலச்இனம் 
அமீசம் Us Gunes 
வமீசம் பிர்ம்மவம்சம் 

நேத்திரம் எகதரேதரம் 
சூத்திரம் குமா ரசூ தரம் 
வயது 
யோசம் மரணயோகம் 

ன தோட ரோசபஞ்சகம் 
சாசாபலமென வறிக,
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தமீ | 042-இ--போதத்தம், 
கருப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 
வாரம் ஆதஇவாரம் 
இதி அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 

இலக்கீனம் சன்யாலகனம் 
அமீஈம் இலுபாம்சம் 

லமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் குருட்டுநேத்ரம் 

“ரம் அரசருதரம 

வயது 8% 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச. 

கும் 948-இ--போநத் தம். 
கநப்பம் 

ஆதாயம் 
வ்ரையம் 
யோனி விருஷப்யோனி 
வாரம் ம௫்களவாரம் 

gor ee gf) 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மேஷலகனம் 
அம்சம் தஸ்காராம்சம் 

வமீசம் வசியவம்சம் 
உரம் ஏக்நேதரம் 

“ரம் பாலசூச்ரம் 

வயது 6] 
யோகம் சித்தயோகம் 
Web gy bi மாஜபஞ்சகம் 

சாராபலமென a Dds 
(ee ee வகுப் 

ase 944 -இ-போநத்தம், 
SHU 8 

oh 4 
seat 6 
யோனி காகயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதி எ ௮மரபட்்௪ஏகாதகி 
நட்சத்திரம் ” மூலம் 

சோடச:மணைபொகுத்த ம், 

இலக்கினம் விருக்செலச்னம் 
அமி௪ம் சரப இயம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 

தேத்திரம் ஏகசேத்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தசூத£ம் 
வயது 68 

யோகம் சித்தயோகம் 

பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமெனவறிக, 

தழி 945-இ--பொநத்தம். 
கப்பம் 

ஆதாயம் 12 

வ்ரையம் 5 
யோனி திம்மயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

௮மாவாசை 
YS rey §) 

இலக்கினம் 
அமீசம் Lip 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகசேதரம் 
கத் திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 15 
யோகல் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிசக, 

கும். 946- -இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 

ஆதாயம் _ 8 
விசையம் சி, 

யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

இதி பூர்வபட்ச௪துர்த இ 

நட்சத் திரம் பூசம் 

இலக்கினம் WS Teves Gor 
அமீசம் தான்யாம்சம் 
வமீசம் அ ரசவம்சம் 

நேத்திரம் garg sin 
Sb Elio அசசசூத்ரம் 
வயது 42 
யோகம் சித்சயோதம் 
பஜ்சகம் Banus cycle 

தா.ராபுலமென வறிக,



சோடச் மனிபோ ரத்தம். 
ரஷ் ஸூ cal tl NPN NR A Net a Oe Mel 

3 | 
jr 

குழி ளா. 'இபொரு த்தம், 
சரப்ப 

யன் 4 
oor wide 8 
Gt of sag@ureh 
வாரம் tof SEU If wD 
திதி ட... பூர்வபட்சஅஷ்டமி 
நட்சத்திரம் விசாசம் 
இலக் க$ஸம் சிம்மலசினெம் 

ile ip நிதனாம்சம் 
வமீசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகநேத்இரம் 
சூத்திரம் பாலகுத்திரம் 
வயது 09 
யோசம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி918- இ போரத்தம். 
கருப்பம் 

ஆதாம் 12 
விசையம் 2 
யோனி சு௨ளானயோனி 
வாரம் KEG Gut ID 

திதி பூர்வபட்ச தவாதசி 
நட்சத்திரம் சுதையம் 
இலக்கினம் மீனலச்னெம் 
அமீசம் ச்தியம்சம் 
வமிசம் குத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேத்திரம் 

சூத்தியம் விருத்தசூத்ரம் 
வயது 60 
யோகம் சிச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக, 

தழி 910 -இ--பொநத்தம், 
கருப்பம் 5 
ஆதாயம் 8 
வ்ரையம் 1 

மோனி கஜ்யோனி 
வாரம் ஆவாரம் 
த்தி . ௮மரபட்சபிரதமை 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
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@wSSant posted Bemis 
aid sth நிர்பீ.தியம்சம்' 
வ்மிசம் பிரமவம்சம் 
மீநத்திரம் ஏகசேத்சம் 
RES oto மரணசுத்ரம் 
வயது ~ 

மோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

தமி 950-இ--பொநநத்தம். 
குப்பம் 6 
இதாயம் a 
விரையம் 10 
Gust of புசையோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி அம. ரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் அஸ்தம் 

இலக்கினம் விருஷபலக்கனெம் 
துமிசம் ug woe 
வமிசம் அ௮சசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏச்கேத்ரம் 
சூத்திரம் HOS GSO 
வயது 90 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

ene nee 

தமி 951-இ--பொநத்தம், , 
கருப்பம் 

ஐதாயம்: 12 
விசையம் 9 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் குருவாசம் 
த்தி அ௮மரபட்சசஉமி 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் SMF soap 
அமிசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் வச௫ியவம்சம் 
நேத்திரம் ... ஏசகேத்ரம் 

சூத்திரம் பாலசுத்திரம் 
வயது 77 
யோகம் சித்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்ப்ஞ்சகம் 

srrrueGuer wie
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eb 952. இ--போநத்தம். 9 
ஜரூப்பம் 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் சனிரவாரசம் 
தி அமாபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் பாணி 
இலக்கினம் சடசலச்னம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 

வமிசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேக்ரம் 

உரம் Guise sr 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் ரோகபஞ்சகம் 

தாசாபலமென. a pe 

தமி 059-இ--போநத்தம் 
1 கரப்பம் 

  

ஆதாயம் 4 
விரையம் 7 
மோனி சிம்மயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪து தியை 
நட்சத்திரம் மகம் 

ம் கும்பலச்னம் 
அமீசம் நரபதஇியம்சம் 

வமீசம பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகடேதீரம் 

சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
வ்யது 3] 
யோகம் மரணயோகம் 
Lhe ain நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென as. 

auf 9 54-இ--பே THE swe 
2 தரப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விசையம் 6 
யோனி சரயோனி 
வாரம் பூதவாரம் 
திக பூர்வபட்சசஸஷ்டி, 
நட் சந்திரம் கேட்டை 

சோடச மனைபோருத்தம். 

இலக்கினம் 
வமிசம் 
௮மிசம் 

ரம் 
Has oi 
வய 
மோகத் 
பட 

கன்யாலக்னம் 

பிரஜாம்௪ம் 
௮சசவம்சம் 
ஏகதேத்ரம் 

அரசசூத்ரம் 
58 

சித்தயோகம் 
DL Che SLD 

சாராபலமென r ape 

தமி 955-இ--பொரத்தம் 
கநப்பம் 
தாமம் 
விரையம் 

யோனி 
வாரம் 

நட்சத்திரம் 
இலச் கனம் 
அமிசம் 

அமீசம் 

நேத்திரம் 
சூத்திரம் 
வயது 
Gusta 
பஞ்சகம் 

o
r
o
 

co
 

தீவஜயோனி 
சுககிரவாரம் 

பூர்வபட்சசசமி 
2.5 Sova G) 

மேஷலச்னம் 
தான்யாம்சம் 
வசியவம்௪ம் 

ஏகசேதரம் 
பாலசூத்ரம் 

85 

நிஷ்பஞ்சகம் 
தா. ராபலமென வறிக 

தமி 956- -இ--பொநதீ தம் 

கநப் பம் 

ஆதாயம் 
விசையம் 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் அதிவாரம் 

பூர்வபட்சசதுர்த தச 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் விருச்செலக்னம் 
அமிசம் நிதனாம்௪சம் 
ond Fin குச்/வம்சம் 
நேத்திரம் ஏககேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாசசூத்ரம் 
வயது! 12 
மோகம் இக்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிச



சோடச மனைபோருத்தம். 

தழ் 951-இ--போநத்தம். 
க்நப்பம் 9 
ஆதாயம் 12 
விரையம் 3 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

த்தி அமரபட்ச இரி தியை 
நட்சத்திரம் சுவாதி 
இலக்கினம் மிதுனலக்கனெம் 
அமிசம் FS Pubs 
வமீசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் ஏககேத்திரம் 
சத்திரம் மரணசூத்இரம் 
வயது 39 

யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

$தாராபலமெனவறிக, 

தழ் 958-இ--போதத்தம். 

கப்பம் ௦ 

ஆதாயம் 8 
விரையம் 2 
யோனி புசையோனி 
வாரம் குருவாரம் 

த்தி அமரபட்ச௪ப்தமி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் WE I OVE OO WD 
அமீசம் நிர்பீ தியம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகரேத்திரம் 
சூத்திரம் ௮ ரசரூத்திரம் 
வயது 66 

Cured சிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.சாபலமெனவறிகஃ 

தமி 959-இ--போநத்தம். 
1 க்ரப்பம் 

ஆதாயம் 4, 
வீரையம் 1 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 
திதி அமரபட்சஏசாத௫ 
நட்சத்திரம் உரோகணி 
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இலக்கினம் Fd ines Gear tb 
அமீசம் ப.ச. இியம்சம் 
வமீசம் வ௫ூயவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 

சுத்தம் விருத்தகுத்திரம் 
வயது 91 
யோகம் அமிர்தயோசம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

கழ் 960-ஜ.-- பொருத்தம். 
8 கநப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 10 
யோனி காகயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட் சத்திரம் உத்திரம் 
இலக்கினம் மீனலக்னம் 
அமீசம் இலுபாம்சம் 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 

நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சூத்திரம் குமாரரசூ த்திரம் 
வயது 20 
மோகம் சித்தயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா.ராபலமெனவறிக, 

தமீ 961-இ--பொரத்தக். ! 
1 கருப்பம் 

ஆதாயம் 9 
வீரையம் 9 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் பு.தவாரம் 

திதி பூர்வபட்சசதுர்த்தி 

நட்சத்திரம் பூராடம் 
டுலக்கினம் துலாலக்னெம் 
அமீசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்ச௪ம் 
நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 

யோகம் அமிர்தயோசம் 

பஜ்சகம் சோகபஞ்சசம் 
தா.சாபலழென வறிச்



  

304 சோடச மனைபொகருத்தம்,' 

தழி 002-இ._-போநத்தல். இலக்கினம் சடசலக்கெம் 
கநபபம் 2 இமிசம் சரன்யாம்சம் 
ஆதாயம் 4 வமீசம் சூசரவம்சும். 
விரையம் 8 நேத்திரம் ஏகசேத்திரம் 
யோனி கரயோனி தந்திரம் _ குமாரரூத்திரம் 
வாரம் சுசரவாரம் வயது 8 
திதி பூர்வபட்சஅஷ்டமி யோகம் சிச்சயோகம் 
நட்சத்திரம் அச்சுவினி பத்சசம் நிஷ்பஞ்சசம் 
இலக்கினம் வ்ருஷபலக்னம் சா.ராபலமெனவறிச, 
அமீசம் நஉரபதியம்சம் தம் 005-இ--பொருத்தம், 

auf sin அரசவம்சம் ௬நபபம் 5 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம இதாயம் 4 
KEP oid பாலகுச் ரம் விரையம் 6 
வயது 74 Guaraf கசஜயோளி 
யோகம் அமி/சயோசம் வாரம் குருவாசம் 
பஞ்சகம் சோசபஞ்சகம் திதி அமரபட்சபஞ்சமி 

தா.சாபலமெனவ்திச, நட்சத்திரம் பூரட்ஷாதி 
ரவை உட, இலக்கினம் G ued Ber 

தழி 968-இ--போரு ஐதம்  அமிசம் நிதனாம் ௪ம் 
கப்பம் 3 வமிசம் பிரமவம்சம் 
காமம் 1 நேத்தி ர்ம் உபயசேத்ரம் 

ரம் மரண சூத்ரம் 
யோனி த்வஜயோனி Ba G# 9% 

வரம் ஆ.திவாரம் யோகம் ௪2 சயோசம் 
சிதி... பூர்வபட்சதுகாத? gaan நிஷ்பஞ்சசம் 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் | சாசாபலமெனவறிக, 
டலக்கினம் தீனுசுலக்னம் ௨-௨. 
அமீசம் பிரஜாம்சம் aif 966-@—Gurgg git. 
உமிசம் உ௫யவம்சம் கருப்பம் 6 

Gree om ஏகசேதரம் ஆதாயம் 1? 
திரம் விருச்சசூத்ரம் Worms 

eae OAS # 1 கோனி புகையோனி 
யோகம் சிச்தயோகம் வாரம் ௪ளிவாரம் 

பஜ்ரகம் நிஷ்பஞ்சகம் திதி அமரபட்சகஉமி 
தாராபலமென வநிச, நட்சத்திரம் திருவாதிரை 

டுலக்கினம் சன்யாலக்கனெம் 
தழி 904-இ.-போரத்தம்.  அமிசம் es Rude 

ட கீரப்பம் 4 லமீசம் அ. ரசவம்௪ம் 
இதயம் 8 நேத்திரம் உபயசேர்திரம் 

360) TLIO 6 தீத்திரம் LIne a, ST tb 
Cute? டூசிவானயோனி வயது 69 
வாரம் _ மக்சளவாரம் யோகம் சித்தயோகம் 
சிசி அமாபட்சபீரசமை பஜ்சகம் மிருத்யுபஞ்சச்மி 
நட்சத்திரம் அனுஷம் தாராபலமேனகறிக '



சோடச மனைபோருத்தம் , 

த்மீ 9607 “இ: பொருத்தம்: 
கருப்பம் 7 
ஆதாயம். 8 
விரையம் 8 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 

திதி அமரபட்சதிரயோத? 
நட்சத்திரம் சித்திரை 
இலக்கினம் மேஷலக்னெம் 
அமீசம் நிர்பீதியம்சம் 
வமீசம் வ௫ியவம்சம் 
நேத்திரம் ஏஈசேத்தாம் 

சத்திரம் விருத தசூத்ரம் 
வயது 9 
யோகம் இத்தயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக 

தமீ 969- இ. போநத்தம், 
கருப்பம் 8 
ஐ தாயம் 4, 
'விழையம் 2 
யோனி காகயோனி 
வாரம் புதவாரம் 

திதி பூர்வபட்சது தியை 
நட்சத்திரம் திருவோணம் 
இலக்கினம் விருச்சிகலக்கெம் 
அம்சம் Lo Bune 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாசசூதீரம் 
வயது 
யோகம் இித்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக. 

தமி 969-இ--பொநத்தம், 
கநப்பம் 1. 
கூதாயம் 12 
விளாயம் l 
Curt at சம்மயோனி 
லாரம் : சுச்சிரவாரம் 
திதி: பூர்வபட்சச௪ஷ்டி 
நட்சத்திரம் கார்த்திகை 

  
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 

| 
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இலக்கினம் மிதனலகனம் 
ayia ich இலுபாம்சம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்தீரம் உபயசேத்திரம் 
சூத்திரம் அ. ரசசூத்ரம் | 
வயது 63 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமி 070-இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 

ஆ தாயம் 8 
லிரையம் 10 
யோனி கரயோனி 
வாரம் ௮.கிவாரம் 

திதி பூர்வபட்௪ தசமி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் மகரலக்செமி 
௮மிஈம் சீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் ௮. ரசவம்சம் 
நேத்திரம் ஏகரேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலருத்ர(ச 
வயது 00 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக 

தமி 971-இ--போருத்தம், 
கருப்பம் 6 

ஆதாயம் 4, 
' விரையம் 9 
யோனி த்வஜயோணி 
வாரம் மங்களவாரம் 

தீதி பூர்வபட்சசதர்த்தசி 
நட்சத்திரம் மூலம் 
இலக்கினம் Fun wav or to 
அமீசம் ஈஉரபதியம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
ேத்திரம் உபயசேத்சம் 

சத்திரம் விருத்தரு தரம் 
வயது 17 
யோகம் ௮மிர்தயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம்   தீ. ராபலமெனல திசு
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தழ 972- இ--போநத்தம்; 
கநப்பம் 4 

ஆகாயம் 12 
விரையம் 8 

யோனி சுவானயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி அம.ரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்திரம் இரேவதி 
இலக்கினம் மீனலக்கெனம் 
OWS Fin பிரஜாம்சம் 
வம்சம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 
வயது 44 
மோகம் யாகம் 
பஜ்ச்கம் பஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறி௫, 

தம் 919-இ--போநநத்தம். 
கருப்பம் 
ஐ தாமம் 

விரையம் 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் ௪னிவாரம் 

திதி ௮ 3ரபட்சசப் சமி 

நட்சத்திரம் பூசம் 
இலக்கினம் துலாலககனெம் 
அமீசம் சான்யாம்சம் 
வமிசம் பிர்ம்மவமிசம் 
நேத்திரம் உபயரேச் திரம் 

உரம் HIFGE BR Iw 
வயது 71 
யோகம் இத்தயோசம் 
பஜ்சகம் ௮க்னிபஞ்சசம் 

தாராபலமெனவறிக, 

த்ழி 914 -இ--போநத்தம். 
கநப்பம் ) 

ஆ தாயம் 4 
விரையம் 6 
மோனி புகையோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி ௮மரபட்சஏகாதசி 
நட்சத்திரம் விசாகம் 

      

சோடச மனைபோருத்தம். 

Ons rane வருஷபலக்( 
அமிசம் நிசனாம்சம் 
வமீசம் ௮ரசவம்சம் 

| நேத்கிரம் ௨உபயதேத்திரம் 
சூத்திரம் பாலகசூதரம் 
வயது 
மோகம் மரணயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமென வறிக 

தமி 975- -இ-போநத்தம். 
7 கப்பம் 

ஆதாயம் 12 

விரையம் 5 
யோனி வ்ருஷபயோனி 
வாரம் புதவாரம் 
தி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் FOO FW 
இலக்கனம் தனலுசுலகனெம் 
அமிரம் சத்தியம்சம 
aud #10 வ௫யவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேத்திரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வய து 25 
யோகம் சிச்தயோகம் 
பஜ்சகம் கிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தமீ 916-இ--போநநத்தம், 
8 கநப்பம் 

ஐ தாயம் 9 
விரையம் 4 
மோனி கசாகயோனி 
வாரம் FES) Sour 70 

திதி பூர்வபட்சசதா்த்தி 

நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் சடகலக்கனம் 
அம்சம் நிர்பீதியம்சம் 

வமிசம் சூத்இரவம்௪ம் 
"நேத்திரம் உபயரேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணருத்திரம் 
வயது : 52 
யோகம் சி ச்சயோகம் 
பஞ்சகம் மிருக்யுபஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிக,



சோடச மனைபோருத்தம். 

கம்971-இ--போதநந்தம், 
ட 8 1 

கர்ப்பம் 

ஐ தாயம் 4, 
விரையம் 3 
Cura? சிம்மயோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி பூர்வபட்சஅஷ்ட மி 
நட்சத்திரம் ௮ஸ்சம் 
இலக்கினம் கும்பலகீனம் 
அமீசம் Lys Swe 
வமீசம் பிர்மவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயசேக்ரம் 
சூத்திரம் ரம் 
வயது 194 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்௪கம் 

தாராபலமென வறிக, 

தம் 978-இ--போர த்தம் 
கப்பம் 

ஆதாயம் 12 
விரையம் 2 
யானி ஈரயோனி 

வாரம் ஐங்களவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச தவாதசி 
நட்சத்திரம் உத்திராடம் 
இலக்கினம் சன்யாலகனம் 
அமீசம் கஇலுபாம்சம் 
வமீசம் அரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரதேதரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 
வயது 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமி 919-) -போநத்தம்; 
கநப்பம் 3 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 1 
யோனி தவஜஹயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
திதீ அமரபட்சமிரதமை 
நட்சத்திரம் - ப. ரணி 
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இலக்கினம் மேஷலக்னெம் 
அமிசம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் av Aura we io 

நேத்திரம் உபயதேத்ரம் 
சூத்திரம் Gurr srw 

வயது 33 
மோகம் தச்சயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தார ஈபலமெனவறிக, 

தழீ 980-இ--போநத்தம். 
4 கப்பம் 

தாயம் 4 
விரையம் 10 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் சனிவாரம் 

திதி ௮மரபட்சபஞ்சமி 
நட்சத்திரம் மகம் 
இலக்கினம் விருச்கெலக்னம் 
அமீசம் நரபதியம்சம் 
வமிசம் சூச்திவம்சம் 
நேத்திரம் உபயரேத்ரம் 
சூத்திரம் LOT COT Gy BI LD 

வயது 60 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென வறிச. 

தமீ 961-இ--போருதீதம்,. 
கநப்பம் A 

12 a ST wo 
விரையம் 9 
யோனி சஜயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்சஈவமி 
நட்சத்திரம் கேட்டை 
இலக்கினம் மி துலச்னம் 
அமிசம் பிரஜாம்௪ம் 
வமீச்ம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயதேதரம் 

HSS TO AIF GET 
வயது 87 
யோகம் சச்சயோசம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிச,
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தம் 982-இ--போருத்தம், 
கநப்பம் 6 
ஆதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி புகையோனி 

வாரம் புதவாரம் 
திதி gurus Sowa gh 

நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி 
இலக்கினம் மகரல்ச்செம் 
அமிசம் GN OO Us TLDS 

வமிசம் IFAD FD 
நேத்திரம் QUES BTID 

BBP ab பாலசூத்சம் 
வயது 
யோகம் As sure 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

தமீ 993-இ--போநத்தம். 

கநப்பம் 7 
ஆதாயம் 4 
பேரையும் 7 
Gur ot ௨ருஷ்பயோனி 
வாம் FSS) coro 
திதி பூர்வபட்சது இயை 
நட்சத்திரம் புனர்பூசம் 
இலக்கினம் சிம்மலசனம் 

அமிசஈம் நிசனாயம்சம் 
னமிரம் eu Fuse ibe wo 
நேத்திரம் உபய3ேதரம் 
சூத்திரம் குமா. ரசூத்திரம் 
வயது 41 
யோகம் இிக்சுயோசம் 
பஞ்சகம் HE Chee 

தா.ராபஉமென வறிக, 

தமீ 084-இ--போநத்தம், 
கநப்பம் 8 
ஆகாயம் ் 12 
விரையம் 6 
யோனி கசாகயோனி 
வராம். | ஆதிவாரம் 
தி பூர்வபட்சசஷ்டி, 

நட்சத்திரம் சுவாதி 

சோடச மனைபொகுத்தம், 

இலக்கினம் மீனலச்னெம் 
அமிசம் FS RUDE 
வமீசம் சூத்ரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்திரம் 
சூத்திரம் மரணசுத்ரம் 
வயது 

மோகம் இத்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிச, 

தமீ 966-இ--போநத்தம். 
கநப்பம் 1 
2} ST mito 8 
விரையம் ் 5 
யோனி சிம்மயோனி 
வாரம் மங்களவாரம் 

திதி பூர்வபட்சதசமி 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் 
இலக்கினம் HINT OS Poor wo 
அமிகம் நிர்பீதியம்௪ம் 
வமீசம் பிரமவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
சத்திரம் அரசசூத்திரம் 
வயது 95 
மோகம் ge sure 
பஜ்ச்கம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமென்வறிக, 

தமி 986-இ--போ நத்தம் 
கநப்பம் 2 
த தாயம் 4 
விரையம் 4 
யோனி கரயோனி 
வாரம் குருவாரம் 
இதி பூர்வபட்ச௪துர் தத 
நட்சத்திரம் உரோகணி 
இலக்கினம் விருஷபலக்னம் 
அமீஈம் பு? தியம்சம் 
வமீசம் ௮.ரசவம்சம் 
நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 

சூத்திரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது . 22 
யோகம் மரணயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம், 

சாராபலமெனவறிச,



சோடச மனையபோருத்தம். 

தமீ 987-இ--போநத்தம். 
கரப்பம் 9 

ஆதாயம் 12 
வ்ரை௰ம் 8 
யோனி தீவஜயோனி 
வாரம் ௪னிவாரம் 
திதீ gore eh Seow 

நட்சத்திரம் Jow 
இலக்கினம் னம் 

அமிசம் கிலுபாம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 

நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
சூத்திரம் குமாரசூத்திரம் 

வயது 49 

யோகம் மரணயோசம் 

பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தா ராபலமெனவறிக, 

58 958-¢ பொதத்தம், 
கநப்பம் 4 
தாயம் 8 

அீரையம் 2 
மோனி சுவானயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
திதி அமரபட்சச௪ப்சமி 
நட்சத்திரம் பூராடம் 
இலக்கினம் கசடசலக்கெம் 

அமீச்ம் தஸ்கராம்ஃம் 
வமிசம் குச். ரஉம்சம் 
சேத்திரம் உபயதேத்திரம் 

சூத்திரம் மரணத இரம் 
வயது (6 
யோகம்: சித்சயோசம் 
பத்ரகம் சோரபஞ்சகம 

தா.ராபலமென வறிக, 

தமீ 089- இ. பொநத்தம் 
கருப்ப 
ஆதாயம் 4 
வீரையம் 1 
யோனி சஜயோனி 
வாமம் புசவார ம் 

திதி அமரபட்சஎசாத் 

நட்சத்திரம். * அச்சுவினி 
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இலக்கினம் Guess Dew is 
அமீசம் ஈரபதியம்சம் 
வமிசம் பிரமவம்௪ம் 
நேத்திரம் உபயகேத்திரம் 

ரம் பாலசூத்இரம் 
வயது 9 
யோகம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
தாராபலமென வறிக 

தமீ 900-இ--போநநத்தம்., 
6 சநப்பம் 

ஆதாம் ]2 
விரையம் 19 
யோனி புகையோணி 
வாரம் ச்ச்சொவாரம் 
திதி அமாவாசை 
நட்சத்திரம் ஆயிலியம் 
இலக்கினம் கன்யாலசசனம் 
அமீசம் பிரஜாம்சம் 
வமீசம் அ௮ரசவம்ச௪ம் 

ம் உபய சம 

ரம் விருத்தசூத்திரம் 
வயது 8 
யோகம் மரணயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 

தாராபலமென வறிக, 

தமி 901-இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 7 
ஐ தாமம் 8 
வீரையம் 9 
யோனி auras wit eof 
வாரம் ஆதிவாரம் 
திதி பூர்வபட்ச௪ துர்தஇ 
நட்சத்திரம் அனுஷம் 
டுலக்கிளம் மேஷலச$ூனம் 
அமிசம் சான்யாம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
ேத்திரம் உபயரேத்இிரம் 
சூத்திரம் குமாரகுத்திரம் 
வயது ny 
யோசம் மரணயோகம் 

பஜ்சகம் நிஷ்பட் சதம் 
gn சாபலமென& நிக,



310 சோடச மனைபோருத்தம். 

தமீ 992-இ--போநத்தம் இலக்கினம் மகரலக்னம் 
கருப்பம் ale in நிர்பீ இயம்௪ம் 
தாயம் & வுமீசம் ௮ரசவம்சம் 

விரையம் 9 நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
யோனி சாசயோனி சூத்திரம் விருத்தகு தரம் 
வாரம் மங்களவாரம் வமாது 98 
தி.க பூூவபட்சஅஷ்டமி யோகம் மரணயோகம் 
நட்சத்திரம் பூரட்டாதி பஜ்சசம் நிஷ்பஞ்சகம் 
இலக்கினம் விருக்கெலசனம் தா.ராபலமெனவறிக, 
அமிசம் நிசனாம்சம் Onc Ae 
வமிசம் சூத்திரவம்சம் _5ம 2 இ -போருத்தம், 
நேத்திரம் உபயேத்ரம் pia ait 4 
Baers மரணசுத்ரம் விரையம் டட 5 

ச மா தீவஜயோ 
கம் எ பண்க வாரம் சோமவாரம் 

இதி ௮மாபட்சபஞ்சமி 
சாசாபலமெனவறிக, நட்சத்திரம் திருவோணம் 

தழி: 996- இ-- போநத்தம். இலக்கினம் சம்மலக்கனெம் 

கருப்பம் 1 அமீசம் பு,.த்தியம்சம் 

ஆதாயம் 12 வமீசம் வ௫ூயவம்சம் 
விரையம் ர நேத்திரம் 2 பயசேத்ரம் 

யோனி சிம்மயோணி Sas ow குமாரசூத்திரம் 
ஸாரம் குருவாரம் வயது ; 65 
திதி பூர்வபட்ச துவாதச யோகம் அமிர்தயோகம் 
நட்சத்திரம் திருவாதிரை பஜ்சகம் நிஷபஞ்சகம் 
டுலக்கினம் மிதனலகச்னம் தாராபலமெனவறிச. 
அமிசம் சத்தியம்சம் தம் 890-இ--போநத்தல், 
வமிசம் பிரமவமிசம் கருப்பம் 4 
நேத்திரம் உபயசேதரம் ஆகாயம் 13 

சூத்திரம் WIG STi வீரைய௰ம் 4, 
வயது 11 யோனி சுவானயோனி 
யோகம் மரணயோகம் வாரம் பூசவாரம் 
LG aid நிஷ்பஞ்சசம் திதி guru seat 

தாராபலமென வறிகஃ நட்சத்திரம் கார்த்திகை 
இலக்கினம் US cor evs Gear ip 

தம் 091. -இ--போநத்தம், அமிசம் இலுபாரம்சம் 

கப்பம் 2... வமிசம் சூத். ரவம்௪ம் 
ஐதாயம் 8 நேத்திரம் உபயசேதரம் 
விரையம் 6 தசுத்தீரம் ITE GS ID 
யோனி கரயோனி வயது 92 
வாரம் சணிவாரம் Gute அமிர்தயோகம் 
நிசி அமரபட்ச பிரரமை பஞ்சகம் மிருத்யுபஞ்சகம் 
நட்சத்திரம் சித் நிரை தாராபலமெனவறிச,



் சேர்டச மனைபோருத்தம். 
வசன we 

தழ் 997-இ--போரத்தம் , , 
கருப்பம் 

ஐதாயம் 8 
விரையம் 8 
யோனி கஜயோனி 
வாரம் சுக்சொவாரம் 

௮மரபட்ச திரயோதசி 
நட்சத்திரம் பூரம் 
இலக்கினம் HOM VE GOT LD 
அம்சம் தீஸ்கராம்சம் 
வமிசம் பிரம்மவம்சம் 

நேத்திரம் உபயநேதாரம் 
சத்திரம் LI GST 

வயது 19 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

சாராபலமெனவறிக, 

கமி 906-இ--போநத்தம். 
கருப்பம் 6 

த தாயம் 4 
விரையம் 2 

யோனி புகையோனி 
வாரம் ஆதிவாரம் 

திதி bp Tae துதியை 

நட்சத்தி ரம் மூலம் 

இலக்கினம் வ்ருஷபலக்கனெம் 
அமீசம் ஈரப தியம்௪ம் 
வமிசம் ௮ ௪வம்௪ம் 

நேத்திரம் உபயகேத்ரம் 
சூத்திரம் விருத்தசூத்ரம் 

வயது, 46 
மோகம் அமிர்தயோகம் 
பஜ்சகம் சோரபஞ்சகம் 

தா.ராபலமெனவறிக, 
ee A Re Sem ON NE fa 

தமி 999-ஜஇ.-போரு த்தம், 
7 கருப்பம் 

ஆதாமம் 12 

விரையம் 1 

மோனி a Gaz wit eof 
வாரம் மங்களவாரம் 
திதி பூர்வபட்௪௫ஷ்ட. 
நட்சத்திரம் இரேவதி 

  

      

NNN tg 

இலக்கினம் தீறசுலகீனம் 

அமிசம் £பிரஜாம்சம் 
வமிசம் வூயவம்சம் 
நேத்திரம் ௨பயசேத்ரம் 

சூத்திரம் குமாரசூத்ரம் 
வயது 79 
யோகம் சித்தயோகம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தழி1000-இ--பேருத்தம். 
கநப்பம் g 
ஐ தாயம் 9 

விரையம் 10 
யோனி சாகயோனி 
வாரம் குருவாரம் 

திதி பூர்வபட்ச தசமி 

நட்சத்திரம் பூசம் 

ஒலக்கினம் சடகலக்னம் 

அமீசம் EMO wit DEW 

வமிசம் சூத்தரவம்சம் 
நேத்திரம் உபயசேத்ரம் 
Has uw அரசரூகரம் 

வயது 100 
யோகம் அமிர்தயோகம் 
Ugh Fo நிஷ்பஞ்சகம் 

சா.ராபலமெனவறிக. 

தட் 1001- -இ--போநத் git 
1 கருப்பம் 

ஆதாயம் ந் 
விசையம் 9 

யோனி Aid oC win eof 
வாரம் ச௪னிவாரம் 
நிதி பூர்வபட்சசதர்த் த 

நட்சத்திரம் சாகம் 
இலக்கினம் கும்பலக்கெம் 
அமீசம் நிதனாம்௪ம் 
வமிசம் பிர்ம்மவம்சம் 

நேத்திரம் குருட்டநேத்ரம் 
சூத்திரம் பாலசூத்ரம் 

வயது 27 
யோசம் தித்தயோகம் 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாசாபலமென வறிக,



(58242 

தழ் 1002- இ போதக்கம்.. | 
கரும்பம் 

ஆதாயம் 12 
வ்ரையம் 8 
யோனி கரயோனி 
வாரம் சோமவாரம் 
இதி அமரபட்ச திரிதியை 
நட்சத்கீரம் சதையம் 

இலக்கினம் கன்யாலகனம் 

அமிசம் சததியம்௪ம் 
வமீசம் Sj TUF LD 

நேத்திரம் உப.பநேத்ரம் 

தத்திசம் விருச்தகு தரம் 
வயது Of 
யோகம் இித்தயோகம் 

பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெனவறிக, 

தம் 1003-இ--போநத் நம். 
கருப்பம் 0 

சதாயம் 8 
லரையம் 7 
யோனி த்வஜயோனி 
வாரம் புசவாரம் 

திதி அமரபட்சசப்தமி 
நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம் 
இலக்கினம் மேஷலகனம் 
af aid எிர்பீ தியம்சம் 
வமிசம் வசியவம்சம் 
நேத்திரம் உபயநேதரம் 
சூத்திரம் . மரணசூத்ரம் 
வயது 8] 
யோகம் சிச்சயோகம் 
பத்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தீர ராபலமென ner a Be 

கும். 1004- 04-Q—Gurp sec. 
4, கருப் ம் 

ஆதாயம் 4. 
Qe 7 Win 6 
யோனி சுவானயோனி 
வாரம் சுக்கரவாரம 

தி அமாபட்சஏகாதசி 
ptebhri 

  

  

  
அஸ்தம் | 

சோடச மனைஷபாருத்தம். 

டுலக்கினம் விருச்செல்கனம் 
அமிசம் புத தியம்௪ம் 
வீசம் ரூதீரவம்சம் 

நேத்திரம்  குருட்டுரேத்சம் 
சத்திரம் ௮7௪ சூத்ரம் 
வயது 
யாகம் அமிர் தயோசம் 
பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

தாராபலமெல வறிக, 

818 1005. -இ-போநத்தம், 
கருப்பம் 5 
ஆ நாயம் 12 
வரையம் ட் 
யோனி கஜயோனி 

வாரம் ஆ.இவாரம் 

As அமாவாசை 
நட்சத் இரம் உச்சராடம் 

இலக்கி௫ும் மிதுனலக்னம் 
அம்சம் இலுபாம்௪ம் 
வமிசம் பிரமவம்சம் 

நேத்திரம் உபயேதாம் 
fs Dow பாலகருத்ரம் 
வயது 85 
யோதம் அமிர்தயோகம் 

பஞ்சகம் சாஜபஞ்சகம் 
தாராபலமெல வறிக 

தழி 1000-இ--போரத்தம். 
கருப்பம் 6 

ஆதாயம் 'g 
விசையம் 4 
யோனி ! புகையோனி 
வாசம் மக்களவாரம் 
AB பூர்வபட்ச௪தர்த் இ 
நட்சத்திரம் பரணி 
இலக்கிளம் மக ரலச்னம் 
அமீசம் திஸ்சராம்௪ம் 
வமீசம் ௮.7ஈ-வம்சம் 

நேத்திரம் உபயரசேச்ரம் 
குத்திரம் குமாரகுத்சம் 
வயது 02 
யோகம் சிக்சயோகம் 

பஞ்சகம் மிருத்புபஞ்சகம் 
சாராபலமென வறி௯
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தமி 1007. இ பொருத்தம், இலக்கினம் துலாலக்னெம் 
கருப்பம் 1 | அமீசம் தான்யாம்சம் 
காம்ம் 4 | வமீசம் பிரமவம்சம் 

விரையம் 8 | நேத்தீரம் உபயகேத்ரம் 

மோனி வ்ருஷ்பயோனி சூத்திரம் பாலசுத்ரம் 

வாரம் குருவாரம் வயது 43 

திதி பூர்வபட்ச௮ஷ்டமி யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் மகம் | பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 

இலக்கினம் aria தாராபலமென வறிக, 

மிசம் சரப.இயம்சம் ———_——_— 

வமிசம் வூயவம்௪ம் ப் 1010-இ-- பொருத்தம். 

நேத்திரம் GGG SH ow கநப்பம் 2 

சூத்திரம் மரணசருத்திரம் ஆதாயம் 4 

வயது 80 | வீமையம் 10 

மோர்கல் அமிர்தயோகம் யோனி கரயோனி 

பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் வாரம் புதவாரம் 

தாராபலமென வறிக, தீதி அமரபட்சபஞ்சமி 
_......... நட்சத்கிரம் புனர்பூசம் 

தழி 1008-இ--போநத்தம். இலக்கினம் விருஷபலக்கனெம் 

கப்பம் 8  அமிசம் நிதனாம்௪ம் 

ஆதாயம் 12 வமிசம் ௮. ரசவம்சம் 

விரையம் 2 நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
யோனி காகயோனி | சத்திரம் குமாரசூத்ரம் 

வாரம் சணிவாரம் | வயது 10 
திகி பூர்வபட்ச த்வாதசி மோகம் சித்தயோகம் 

நட்சத்திரம் கேட்டை | பஞ்சகம் _... கிஷ்பஞ்சசம் 

டுலக்கீனம் LS cor ve Goorin 

abet பிரஜாம்சம் | நமி 1011. -இ--போநத்தம், 
ange to சூத்ரவம்சம் கருப்பம் 3 

குருட்டோத்திரம் | gpstar 12 
HIE SSID விரையம் 0 

16 | யோனி த்வஜயோஸணி 
சித்தயோகம் வாரம் சுகசிரவாரம் 
நிஷ்பஞ்சகம் திதி ர அமரபட்சஈவமி 

க ்பலமென் வறிகஃ நட்சத்திரம் சுவாதி 
௨... ._ இலக்கினம் தீறுசலகனம் 

தழி 1009-இ--போருத்தம்- அமிசம் சத் தியம்சம் 
1 | வமீசம் வசியவம்சம் 
8 | நேத்திரம் குருட்டுநேதாாம் 

1 குத்திரம்  மரணகுத்திரம் 
சிம்மயோனி | வயது 97 

சோமவாரம் | யோகம் சித்தயோகம் 

_ அமரபட்சபிரதமை பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
தா.ராபலமென வறிச
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கும் 1012: Q—-Curg hat. 

  

PP OPM C 

இலக்கினம் 

  

கன்யாலகன்ம் 
கநப்பம் அமீசம் இலுபாம்சம் 
ஆதாயம் 8 வமிசம் Hi ee bei 
விரையம் 8 | நேத்திரம் குருட்டோத்ரம் 
மோனி “சுவானயோனி | சூத்திரம் குமாரசுத்ரம் 
ஸாரம் ஆதவா சம் | வயது tg 
திதி அ௮மரபட்சதிசயோதச | யோகம் மரணயோகம் 
நட்சத்திரம் அவிட்டம் | பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சசம் 
இலக்கினம் iat தா. ராபலமென வறிக 

ம் ர்பீ.தியம்௪ம் னு உட 
தல் reed க் கீழ் 1016-இ-- பொருத்தம். 

நேத்திரம் உபயேதரம் ஜதாயல் 9 

சூத்திரம் அரசுத் a on unt 6 
oul ; re 

யோகம் மரணயோகம் போனி eee யானி 
பஜ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் $8 Rew. ed 

தாசாபலமென வறிக, ° ° TUF BFL 
a நட்சத்திரம் பூராடம் 

தம் 1018-இ--போரநத்தம் இலக்கினம் மேஷலக்னம் 
கப்பம் 5 அமிசம் தஸ்கராம்௪ம் 
ஆதாயம் 4, | வமிசம் வசியலம்சம் 
விரையம் ர நேத்திரம் குருட்டுசேத்ரம் 
மோனி சதயோணி | சத்திரம் மரணகுத்ரம் 
வாரம் மற்சளவாரம் | அது : 

திதி பூர்வபட்௪து தியை யோகம் சித்தயோகம் 
நட்சத்திரம் உரோசணி | பீஷ்சகம் HEM UGE SD 
இலக்னெம் கும்பலச்னம் தாராபலமென வறிக 
அமீசம் sure | கிமி 1016-இ--பொநத்தம் 
வமீசம Sa wane | SHH 8 
நேத்திரம் குருட்டுடேதரம் ஆகாயம் t 

ரம் விருத்தகுத்ரம் 
Bie One Oe" Gur னி சாசயோஸி 
மோகம் அமிர்தயோகம் | பொம் ..... சோவாரம் 
பஜ்சகம் அக்னிபஞ்சகம் ச் த்சி prawn er ens se 

ட்ஈ.த்திர அச 
சாசாபலமென வதிச, இலக்கினம் விருச்கெலக்னம் 

தழீ 1014-இ--போநத்தம். | அமிசம் சரப இயம்ச௪ம் 
கப்பம் 0 | வமீசம் சூத்ரவம்௪ம் 

தாயும் 12 | நேத்திரம் குருட்டுடேத்ரம் 
விரையம் 6 | ஜத்திரம் பாலசூத்ரம் 
யோனி புகசையோணி | அய்து 32 
வாரம் குருவாரம் மோகம் சித்சயோசம் 

த்த பூர்வபட்௪௪ஷ்டி, | பஞ்சகம் நிஷ்பஞ்சகம் 
நட்ச்த்திரம் உச்இரம் தீரீராபலமென aie
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nen QLIn(hS Slo wAtse Seyswrig wt alpen 
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இப்போது ஈமதுராட்டை யாண்டுவரும் ஆங்ககேயதுளைத் 

தனத்தாருடைய சணக்குப்படி. 4௨ - அங்குலங்கொண்டது ஒரு 

ஜாதி அடி, ௮ர்த அடி. ௩. -கொண்டது ஒரு கோல், ௮ர்தக்கோலி 
னால் அகலநிகளம்களை மாறிய தொசைக்கு குழியென்றும்பெயர்ஃ௮ 
ந்த குழியின்விபரம் ௬ - முதல் ௧௦௧௬-வரையிலும், மேலேகண்டிரு 
ப்பதால் ௮ச்தப்பொருத்தங்கள் அவரவர்கள் மனையாயத்திற்குச் ௪1 

ப்படா விட்டால் பின்றால்வரும் சரியான பொருத்தங்களைப்பார்த் 

அச 

மனை அகலம்வைக்கவேண்டி௰ அடிகளின்பலன், 

(இ நன்மை, 

மத்திமம், 

இராச்சியம்பண்ணுமி, 
திரு கெடும், 

டாலுஞ்சோறும்உண்டு. 
புத்திரசம்பச்துண்டு 
பிள்ளையில்லர்மல்போம்ஃ 

வியாதியுண்டாம், 
நித சம்பகை, 
ஸ்திசீவாங்கும், 
செல்வமுண்டாம். 
நாளுச்குசாள் ஆச்சம் 
நஷ்டக்காட்டுடி 

புத் கஇரவியாகூலம். 
இனஞ்சேரும், 
இருப்புச்குலர தபோம், 
எதிரி௮ஞ்சுவான். 
அடுத்தடுச்துசோயுண்டாகும்? 
மனையாள்சாவாள், 

கிருவாமு- 
சமபத்துண்டாம். 
அரசாளும், ஆதாயமுண்டு 
ஐஸ்வரியமுண்டாம். 
சுற்றம்பெருகும். 

- மோயுண்டாம் 

மனையாள்சாவாள்
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02--இ 
80---இ 
84-௨௫) 
95-௩இ 
96--இ 
87—@ 
38—@) 
89--இ 
40--இ 

, 41-4இ 
42a 
48--இ 
44—6 
45— 
46--இ 

இவைகளாரம், 

முற்பகலில் பார்ப்பது, | 

அடி, 

௭௮ 

உ௪ 

3
2
 
உ
ட
 

P
e
 

இழர்தபொருளெய்தும். 
பதிமீரண்டுண்டாம். 
குடியோட்டும், 
ஜ்வனமூண்டாம், 
சுகமுண்டாம். 
சன்றுகாலிவிர்த் தியாகும். 
நினை த்தசாரியம் கூடாது. 
ஆச்சமுண்டாம். 
எ திரிகளாலெர்கேசமும்$மை. 
குபேசசம்பத்துண்டாம் 
லெட்சுமிகுடிசொண்டிருப்பாள்; 
சன்மைகொடா து. 

SOOT WED DOT WSS TB te 
சற்புத்திரனைபெ.றுவர், 
வீடுவிட்டோட்டும்ஃ 

சூரியன்சாயலைக்கொன்டு அடியளந்து 

நாழிகைஅறிவது, 

நாழீசை, அடி, 

& | ச 
2. ௨ 

௩ ௩. 

ம் a 

டு டு 
ள் or 

6! oT 

௮] ௮, 
ஸ் ஆ: 

50 டப் 

சீ க. 

5௨ கீள் 

& fh. உள 

Ex we 

௪௫ ௭௮   
  

வீடுகட்ட அகாதாக்த்திரம் அசுவனி, ரேவதி, மகம், பூசம்; 

பிற்பகலில் பார்ப்பது, 

BIg vs, 

கு 

& GF 

௧௮) 
கஸ் 

௨0 

௨௫ 

2.2. 

௨௩ 

௨௪ 

௨௫ 
a. Sr 

2 6F 

௨௮ 
2. Fr 

௩0
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பரமபதிதுணை, 

பூமிசல்லியம். 

  

  

      

    

      

  

      

  

  

  

  

  

    

  

    

ated பரணி சார்த்த னத் ore விசாகம் ae a2 

“8 ae கா உத்தி அஸ்தம் oie மூலம், 

பரம் சததம சலிம்! இதால S| O88 பட   

  

  
  

கட்டளைக் கலிடபா 

வினவும் போதிலடியை யளஎர்துமே 
மிக்சசா லேழுகூட்டியத னுடன் 

தனியும் போதி லுதிக்கின்ற ரா௫ியுர் 
தாவஞ் சேர்த்து ஈராறிற்பெ ருக்சியே 

கனிவதாகத் தொகைபதி னாறினிற் 
சாண வீய்ந்துதான் சண்டதோர் சேடத்தை 

தனிவு கண்டதோர் வீமேசர் பாதத்தைச் 
சார்ர்.து கானும் பலன்சண் டுரைப்பதேஃ 

யாவரேனும் சல்லியம் சேட்கும்போது அடியளஈது அவச்சாயை 

பாதச்சாயை நீக் நின்ற அடித்தொசையுடனே ௨௮ - ஒருதொ 
கையும் மேஷம்முதல் உதயலக்கெம் வரையிலும் ஏய தொ 
சை ஒன்றும் சேர்த்து ௧௨-ல் பெருக்கி ௧௬ - இ ஈந்துநின்ற சே 
ஷத்தைக்கொண்டும் சேஷம் நில்லாதவிடத்து பெறுவானாயறின்ற 
சச - யே சொண்டும் சல்லியம் சொல்லலாம், 

சல்லியம் ௧௬ வகைக்கும் விபரமறிய, 

தலைமண்டை, எலும்பு, செங்கல், ஒடு, அடுப்பு, விக்ரகம், 
சாம்பல், கரி, பிணம், தானியம், பொன், கல், தேரை, விலங்கின் 
கொம்பு, சாய், ஜாடி, இவைகள் சல்லியமாம்,
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முற்கூ நிய சல்லியகணிதத்திஸலே சேஷம் என்றும், சேஷம் 

நில்லாதவிடத்து பெறுவானாய்கின்ற ௪௪*- ஏன்றும், எடுக்சப்பெறி 

ற ச-முதல் ௪௬ - வரையிலும் ஆயெ சொகையின்: முறையே பிற் 

கூறிடும் தலைமண்டைமுசல் ஜாடி. வரையிலும் ஆ௫யெ சல்லியம் 5௬ 
யும் வைத்,து எண்ணிச்சண்ட சல்லியம் எதுவோ! அதுவே சேட்ப 

வர்க்குச் சொல்லவேண்டி௰ சல்லியமாம். ௮ச்சல்லியமான.த தானி 
யம், பொன், விலங்கன்கொம்பு, இம்மூன்றுள் ஒன்றுகாணில் சல் 

லனவாம், மற்றுமுள்ள ௧௩-உள்ஒன்றுகாணில் தீயனவாம். வரலா 

று,க-ல.து தலைமண்டை, ௨-எலும்பு, ௩-செங்கல், ௪-தூ, ௫-அடுப் 
பு,ச-விச்சொசம், எ-சாம்பல், ௮-கரி,க-பிணம், ௧6-தான்யம, ௧௪- 

பொன், ௧௨-சகல்பூசக-தேரை, ௪௪-விலக்கின்கொம்பு, ௧௫-ராய், 

க௬-ஜாடி, என்பதற்கு சல்லியம் அரநிலத்தில் இல்லை யென்றும 

பொருளமைத்துச் சொல்க. 

சல்லியம்வினவினமனையின் அநபவ3 மன்றறிய 

சண்டக்களிலே நின்ற சுபக்சோட்களை பாவச்சோட்கள் கூடி. 
நிற்கினும் நோக்கினு ம் சல்லியம் வினவின மனையையுடையவனுக 
கு நினைத்தகருமம் முடியாது, அ௮ச்சமனையின் அக்ஷியுமில்லாமல் 
போம், அவன்வறுமையிலே துன்பப்பவொன், ௪ணடங்.களிலேசுப 
ச்கோட்களின்றிப் பாபக்கோட்கள்நிற்கனும் அவற்றைசோக்கனும் 
தமையுண்டாம். சண்டங்களிலே பாபக்சோட்களின்றிச் ௬பசோட் 
கள் நிற்கினும் அவற்றைகோச்இலும் ஈன்மையுண்டாம். 

மேற்கூறியவற்றுள்ளே நன்மைப்பலீனை 

மேன் மேலாக விவரிக்கின்றதேன்றறிக, 

சண்டங்களிலே பாபச்சோட்களின்றிச் சுபக்கோட்கள் நிற்க 
லும் அவற்றைசோக்கினும் மனைவளப்பமும் செல்வமும் # Sale 
கும், மனையின் ஆஈ்ஷியுமுண்டாம். 

மேற்கூறிய நன்மை தீமைகள் என்னும் 
அனுபவத்தை வேறோருவகையாலறிய, 

உச்செண்டத்திலே சுபச்கோட்சள் நிற்ினும் அதனைரோககி 
னும் அம்மனையைச்தானே அனுபவிப்பன், பாவக்கோட்கள் நிற்கு 
லும் அதனைசோக்குனும் பிறர் அனுபவிப்பர், ௮ல்ல௮ தெய்வம் 
பசாசம் இரர்ஷ௭ம் இலைகள் அனுபவிக்கும்,
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இருத் திகைமுதலாகச்சொண்டு அடைத்த முற்பசற்சக்சரதஇற் 
சர் இிரன்றின்ற ராளறையிலே சல்லியம் இருப்பனபோல ௮கஇருத்தி 
கையும் மற்றய ௨உளமாட்களும்ஒருமாழிகைச்குவ்வொன்றுச ௨ இச் 

கும்,இயல்பித்றா சலால்! ஆங்கனம் ௨ இி.சசரோ.சணிமுதலிய சு-சாட் 

கள் முதலாசுச்சொண்ெெஅடைச்சவேண்டிய முற்பகற்சக்கரத்இலும், 

மகம் மு.தலிய எ-சாட்கள் முதலாசச்சொண்டு ஆஅடைக்கவேண்டிய 

பிற்பகற் சச்சரத்திலும், அனுஷம் முதலிய எ-ராட்கள் முதலாசச் 
கொண்டு அடைக்கவேண்டியழுன்னிரவுசக்கரத்திலும், அவிட்டம் 

முதலிய எ-ராட்கள் முதலாசக்கொண்டு அடைச்சவேண்டிய பின் 

னிரவுசக்கரத்திலும், சர்திரன்றின்றசாள் அறையிலே சல்லியம் இ 

ருப்பனவாகத் தெரிர் துசொள்ளப்படும்.. 

சல்லிபச்சக்கரமும் சல்லியவிருப்பிடமும் சல்லிய 

வடைப்புர் நான்முதற்குறிப்புமென் தறிய, 

கிழக்கு மேற்கு ௪-அறையும், தெற்கு வடக்கு எ-அறையுமாச 
உரையப்படாநின்ற சல்லியச் சக்கரத்தின் அறை ௨௮-லுள்ளும் சர் 

இரன் சீன்றராளறையிலே சல்லியம் இருப்பனவாம். ஆதலால் ச் 

௪ர்இிரன் நின்ற சராளறையை அறிவதற்குகருத்இசை முதலாசச்கொ 

ண்டு அடைத்து வழங்வெருகிற சல்லியச்சக்கரத்தைச் சாம்கோபா 

ங்கமாசத்தானே செரிர்துகொள்ளப்படும். ௮பிஏதத சேர்த்செண் 

ணவே சாட்கள் ௨௮-௮ம், 

சல்லியவிருப்பிடத்தை மேலேதன் ஒதயநாட் 

களையுங்கொண்ுிகூ றியேதேபோல் இராசி 

உதயநாட்களையுங்கொண்டு கறலா 

மென் றஐறிய. 

இரா? ஒன்றிற்கு மும்மூன்.றுசாட்சள் உடைத்தாதலால் உத 
தசஇராசிமினிடமாக உஇத்சராளை முற்புசற்சக்சாத்.ஒலே ருத்தி 

சையை நிறுத்திவைத்சதுபோல கிறத அன அ.௮டைப்பினடை
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வேஇதற்குப்பின்னுள்ள மற்றய ௨௭-சாட்சளையும் அடைத்து சந்தி 

ரன்றின்ற சாளழைபிலே சல்லியம் இருப்பனவாம் என்றுசொல்லப் 
படும், 

சல்லியம் உண்டு இல்லை யென்பது உணர்த்தி 

ஆட்டினேலும்பு உண்டென்றறிய 

கண்டங்களி?ல௫ன்ற சுபக்கோட்களைப் பாபக்சோட்சள் கூடி 

நிற்சினும் ரோக்இனும் சல்லியம் உண்டென்றும் கூடிகிற்றலும் சோ 

கீகலும் இல்லையாடற் சல்லியம் இல்லையென்றும் சண்டங்களிலே 
aro rs Gorter ௮ம்.சாரகன் கூடிகிற்ுனும் சோக்இனும் அகார 
கன்றின்ற காளறையில ஆ.ட“டினெலும்பு உண்டென்றும் சொல் 
லப்படும், . 

பாப்பாரெலும்பு பசுெலும்பு அல்லது செங்கல் 
பொன் இவற்றுளோன்றுண்டேன்றறிக 

கண்டங்களிலேறின்ற சக்திரனைச் குருகூடிகிற்ொம் ரோச் 
னும் குருகின்றகான் அறைபிலே பார்ப்பாரெலும்புபசுவெலும்பு ௮ல் 
லது செகங்சல் பொன் இவற்றள் ஒன்று உண்டென்றுசொல்லலாம். 

விக்ரெகம் எருமையயெலும்பு உண்டென் றறிய 
சண்டங்களிலேநின்ற சர்இரனைச் சூரி.பன் கூடிரித்னொெம்சோ 

க்கினும் குரியன்கின்ற நாளறையிலே விக்இரசம் உண்டென்றும் 
சணிகூடிரிற்கினும் ரோக்கனும் சனிரின்ற சாளறைபமிலே எருமை 
யெலும்பு உண்டென்றும் சொல்லலாம். 

பாம்பாதல் புற்றுதல் :%9எ.லுபாதல்என் தறிய. 
கண்டங்களிலே நின்ற சந்திரனை பாம்புகூடிநிற்ும் ரோச்இ 

னும் பாம்புநின்ற சாளறையிலே பாம்பாதல் புற்ராதல் பாம்பினெலு 
ம்பாதல் உண்டென்று சொ ல்லப்படும், 

நாய் எலும்பு உண்டென்றறிய, 
கண்டல்சளிலே நின்ற சந்திரனை புதன்கூடிகிற்ும் கோக்கு 

ஒம் புதன்ரின்றராள் அறையிலே நாயெலும்பு உண்டென்றும் சச் 
இரன் கூடிநிற்னொம் கோக்னும் சுச்ரன்ரின்ற காளழையிலே வெ 
ல்ளியண்டென் றும் சொல்லப்படும்,
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சல்லியசக்கரத்தின் ஆடைப்புவிதியு ! முற்பகல் 

பிற்பகல் முன்னிரவு பின்னிரவு ஆகிய 

இ௫ற்றின் அடைப்பு நாட்களும்நாட் 

களின் நாழிகைகளும் இருந்துபார் 

க்கும் திசையுமென் றறிய. 

ீழறை எ-னுள் முதலிலே இரண்டறைவிட்டு மூன்றாம்அறை 

மு.தீல் தெற்குசோக்கு மூன் று௮றையும் அதற்கு மேலறைமுதல்வட 
க்குரோக் சான்கறையும் அதற்குமேலறைமுதல் தெற்கு கோக்க 
ஐர்தறையும் அதற்கு தழறைமுதல் சழெக்குகோச்ச ரெண்டறையும் 
உடனே வலம்்சுழலத் சென்ழேறைமுதல் ௧௪-அறையுமாச எண்ணி, 
முறையே முற்பஈற்குச் இருத்திகை முதலாகச்கொண்டு அடைப்ப 
தாம். பிற்பகற்கு மகமும் முன்னிரவுச்கு அனுஷமும்பின்னிரவுக்கு 
அவிட்டமும் முதலாகச் சொண்டு அடைப்பதென்றும் ஒவ்வொரு 
சாட்கு சாழிகை ரெண்டே ௮ரைச்சால் என்றும் சூரியன் வலமுற் 
நிருப்பதே இரச்துபார் க்கும் இசையென்றும் அறியப்படும். முற்ப 
கற்கு மேற்குமுசமும், பிற்பசற்கு இழக்குமூகமும், முன்னிரவுக்கு 
வடக்கு முகமும், பின்னிரவுக்குச் தெற்குமுகமும், இருர்து பார்க் 
குச் இசையாம். பிற்பகற்கு வடச்குமுகமும், முன்னிரவுக்குச் இழக் 
குமுசமும் இப்படி என்று பட்சார்இரங்களிலே சொல்லப் பவென 
வம் சிலருளர், 

சல்லியம் இருத்தலின் ஆழங்குறி யென்றறிய 

சல்லியம் எவ்வெவ்கோட்களால் நியமிக்சப்பட்டனவோ ௮வ் 
வவ்கோட்களின் ௧.இர் எத்தனையுண்டோ அத்தனையும்காணாதஜால் 
சாண் ௨-கொண்டது முழமாம் என்இறவசையிலே எண்ணிய வட் 
டம் முழமாசவும் சேஷித்துகின்்றத, உள்ளபடியே சாணாசவும் கொ 
ண்டு ஈட்பாகஜி யுச்சம் பகைரீசத் திலே ஏறுவன குறைவனஅறிர்து 
இத்தனைமுழம் இத்தனைசாண் ஆழத்திலே இருக்கறது என்று சல் 
லியம் இருத்தலின் ஆழம் குறிக்கப்படுஞ் சல்லியம் வினவின மனை 
யின் ௮சலநிகளல்களை த் தனித்தனியே சறுகோலால் அளர்து அத் 
தொகை இரண்டினையும் ஒன்றிலே ஒன்ருகப்பெருக்க ௨௮ 5 க்கு 
ஈர்தவட்டம் முழமாம் மீர்தசேஷத்தை ௧ட-ற் பெருக்கு ௨௮ - க்கு 
ஈர்த வட்டம் சாணாம் மீர்ச சேஷத்தை ௪-ற் பெருக்டு ௨௮ - க்கு 
ஈர்தவட்டம் அங்குலமாம், இவ்வகையைக்சொண்டு முழமும்சாணு 
ம் அங்குலமும் எத்தனையாம் என்று அ௮றிர்து இத்தனைறமுழம் இச் 
தனைசாண் இத்தனை அங்குலமேன்று சல்லியம் இருத்தலின் ஆழம் 

குறிக்கப்படும்;
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விருத்தம் 
கீர்காட்டுர் தலமதனைப் பன்னிருகூ ராக்கி 

நிகழ்த் துன்ற ராரிதனைப் பிரமமேல் வைத்து 

வார்சாட்டும் வனமுலையாய் வலமி_மா யெண்ணி 

மதிவெள்ளி யெவ்விடமோ வவ்விடத்தில் 8ராம் 

பார்சாட்டும் பாம்பாடுற் பழங்ணெரு மென்ச 

பரிதிசனி செல்வர்யேல் மீரில்லை யென்க 

சீர்சாட்டும் புதனாகிற் கல்லென்று சொல்க 

செம்பொன்னே லற்ப௪ல மென்சமட மயிலே 

நீர்உண்டென்பது பபொதுவிதியாக உணர்த்தி 

உடனே மடங்காநீர் உண்டென்றும் &ழ்தீர் 

உண்டென்றும் பிரித்துஉணர்த்து 

மென்றறிய, 

உதயம், அரூடம், நீர்க்கீழ், ஆனவை, ரிஷபம், சடகம்,திலாம் 

விருச்சிசம், மகரம், கும்பம், மீனம், இவைகளால் நீர்உ)ண்டென் 
றும் அவற்றிற் சந்இரன் ஈக்ரன் இவர்கள் கிற்கினும் அவற்றை 
சோக்கினும் மடங்காகீர் உண்டென்றும் புதன் குரு இவர்கள் நிற்க 

னும் ௮உற்றைகோச்இனும் கழ்£ீர் உண்டென்றம் சொல்லப்படும், 

பேல்உணர்த்திய மடங்காநிரை வேரெெருவகையி 

னால்எடுத்துணர்த்தி .நீரின்மையையு (/€மூற்று 

மேலூற்றுகளையுடன் உணர்த்து மென்றறிய 

உதயம் ஒரூடம் சீர்கீசீழ் இராசிகளிற் பாம்புநிற்னும், அவற் 

றைரேர்ச்கினும், மடங்காகீருண்டென்றும், சூரியன் அங்காரக 
௪ணி இவர்கள்கிற்கனும் அவற்றைரோக்கலும் கீர்இல்லை யென்றும் 

சீர்ச்கோட்சள் ரூடத்தில் நின்று நீரில்லாதசோட்கள் சவிப்பில் 

நித்கிற் மேத்றென்றும், சீர்ச்சோட்கள் சவிப்பில்கின்று ரீரில்லாத 
சோட்சள் அருட்த்தில்கிற்குல் மேலூற்றென்றும் சொல்லப்படும்,
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மேலுணார்த்திய சேரற்றுமே லூற்றுகள் மா.நு 

படாமாறு உணர்ச் துமென்றறி.ப 

பாம்பு உதயத் இல் நின்றவிடச்,த நீர்ச்சோட்கள் அரூடத்தில் 
நின்று சீரில்லாதகோட்கள் சவிப்பில் கிரில் மேலூற்றென் றும்மீர்க் 
கோட்கள் கவிப்பில்கின். று நீரில்லாதசோட்கள் ௮௬டத்,இல் நிற்கில் 
$மூற்றெள்றும், இங்கனம் மாறுபடுத்திச் சொல்லப்படுவன வாம், 

ஊற்றுகட்கு புறநடை உணர்த் துமென் றறிய 

௨.தயம் அரூடம் சீர்ச்ேழ் ஆனவை நீரிராருசளாய் அவற்றில்கீர் 
கீசோட்கள் கிற்கில் மேலூற்றென்றும், சீரில்லாத்கோட்சள் நிற்இல் 
£மூற்றென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

மடங்கா ர் உணர்த் தபென்றறிய 

கண்டங்களிலேகின்ற சச்திரனை குரு கூடிரிற்கினும் சோக 
னும் மடக்சாகீர் உண்டென்றும் சுக்கரன் கூடிநிற்கினும் சோக்கு 
னும் &ழ்கீர் உண்டென்றும் சொல்லப்படும் , 

மேல் உணர்த்தியமடங்கா நீரை வேரொருவகையால் 

எடுத் துணர்த்தி உடனேபழங்ணெறு  ணா்த்து 

மென்றிய 

கண்டக்களிலே நின்ற சர்திரனை பரிவேடம்கூடி நிற்தினும் 
நோக்கினும், மடங்காநீர் உண்டென்றும் புதன் குருகூடி௰ிற்கினும் 
கோக்்இஞம், பழங்கணெ றுண்டென்றுஞ் சொல்லப்படும, 

மேல்உணர்த்தியமடங்காநீடை வேரொருவகையால் 
எடுத் துணர்த்தி பழங்குழிகளும் ஓடையும் 

உணர்த்து மென்றறிய 

சண்டங்களிலே சர் திரனாவது சுச்சரனாவத owe, Hap 
ஹைநோக்கஇனும், மடங்காறீர் உண்டென்றும் இச்.தி.ரதனுசு, பரிவே 
டம், தமம், றட்பம், இவர்கள்நிற்குனும், அவற்றை சோச்கனும், 
பழம் குழிகளாதல், இடையாதல், உண்டென்று சொல்லப்படும், 

உப்யுவரி கரைவலிவு நீர்த்தெெளிவு இவைகளொன 
சண்டல்களிலே சூரியன் நிற்கினும் சோச்சினும் உப்புவரியெ 

ன்றும், பரிவேடம்கிற்கனும் ரோச்டிலும் சரைவலிவு என்றும், சர்
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இரன் சுச்சென் இவைகள் நிற்னும் சோக்இனும் கீர்த்தெளிவுஎன் 

அம், சர்இரன் சுக்ரென் அல்லாத மற்றயகோட்கள் நிற்டுனும் சோ 

கீகினும் கீர்த்தெளிவு இன்மையென்றுஞ் சொல்லபபடும், 

வெள்ளுவரி கரை பழிவு இடைபூற்று 8ழ்மோளை 

இவைகளைன் றறிய 

கண்டங்களிலே அங்காரகன் நிற்கினும் நோக்கினும் வெள் ௨ 
வரியென்றும், புதன் நிற்தினும் நோக்கினும் சகரையழிவு என்றும் 

௮க்சண்டம் மிதுனம் கன்னி சிம்மம் இவைகளால் இடையூற்று 

என்றும் சம்மோளையென்றுஞ் சொல்லப்படும்; 

பெருநீர் மோளை கல் எலும்பு இவைகளென் நறிய 

சண்டங்களி2ல சனி பாம்பு இவைகள் நிற்ினும்ரோச்இனும் 

பெருட£ர் மோளையென்றும், குரு நிற்கினும் சோக்கினும் எலும்பு 

உண்டென்றுஞ் சொல்லப்படும், 

திணற்றி.ர் ஆழக்குறியின்முதற்பங்கில்நீரும் நடப் 

பங்கில்நீரும் கடைப்பங்கில் நீரும் உணர்த்து 

எட்டுமுழத் திலேநிரும் பாறையடி.பில்நீரும் 

திப்பையடியில்நீரும் ஆகிய இவைகளென் றறிய 
இணெற்றின் ஆழக்குறிப்பின் சர்இிரனுச்கு முதற்பம்இல் நீரும் 

சர் தரனும் புதனுமல்லாத கோட்களுக்கு ஈடுப்பங்கில் ரும், புதனு 

க்கு சடைப்பய்டுல் 8£ரும், சூரியனுக்கு ௮-முழத்தில் மீரும், கன்னி 

யில் நின்ற பரம்பிற்கு பாறையடியில் நீரும், சனிக்கு திப்பையடியில் 

நீரும் சொல்லப்படும், 

இணெற்றின் ஆழக்குறிப்பறி,ப 

கீழ்ீரை எவ்வெவ்கோட்களால் நியமிக்கப்பட்டன வோ அவ் 

உவ்கோட்களின் கதிர்களும் மேற்படி கோட்கள் நின்றுள்ளவைஎர் 

தவிரரசெளோ அந்தர்த இராசிகளின் கதிர்களும் எத்தனையோ அத் 

தனையும் சாண்களாதலால் சாண்களை முழமாக்கி நின்றதை சாணா 

சக்கொண்டு இத்தனைமுழம் இத்தனைசாண்யென்று ணெற்றினாழ 
வத்சாட்செளையும் குறிக்கப்படும்:
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Bp ர்ர்வினவின் திலத்தின்கண் உணர்த் துமென, 

சூரியனுக்கு காடாம், அங்காரகன் ௪னி இவர்கட்குமூட்களா 

ம், பாம்பிற்குத் தாழை புசல் புற்று இவைகளாம், ௪ஈஇரனுச்குவா 

ழையாம், புதனுக்கு பலாவாம், குருவுக்கு தென்னை பனை கமுகு 

மா இவைகளாம், சுக்கிரனுக்கு கொடிகளாம். 

இணற்றின் அனுபவம் —» Darga 

ீம்கீர்க்காக இதுவரையிற்கூறிய இடங்களிற் சுபகோட்கள் 

ஈட்பாக்ஷி உச்சக்கோட்களாக நிற்கினும் சோக் னும் ணெற்றையு 

டையான் அனுபவிப்பன், பாவக்கோட்கள் பகை கீச்சக்கோளாய் 

நிந்கினும் அவற்றைகோச்கினும் பிறர்அனுபவிப்பர், மேல்உணர்க் 

Bus இடங்கள் சரவிராசிகளும் உபயவிராசிகளுமாக கிற்கினும்௮வ 

ற்றை ஈற்பாக்தி உச்சம்பெற்ற சுபசகோ.ட்களது சோச்சம் உள்ளவி 

டத்து உடையான்ஈஎன்மை௮அடைகுவன் என்றும், ணெற்றைத்தானே 
அனுபவிப்பன் என்றும், சோக்கமில்லாதவிடத்துதமை3டைகுவன் 

என்றும், இணெற்றைப் பிறர் அனுபவிப்பர் என்றும் சொல்லப்படும், 

நிணழிநக்கும் திசையின்பலூன 9 Bar gi 

LO WNT QHEGO MM BESiwiorr sHth Haarcparg கிழ 

கத தென்கிழக்கு தெற்காகில் மக்களழிவாம், தென்மேற்காகில் ௮ 
டிமைசகளுண்டாம், மேற்காடிற் பயிர்கள் சோய்கொள்ளும், வடமே 

ற்காகிற் கு௫ம்பவிர்த்தியாம், வடக்சாகில் தானியவிருத்இயாம்,வ._ 

இழெகாகில் தனப்பிராப் இ.புண்டாம், பிரமத்தானமாகில் லட்சுமி 

க.டாகூமுண்டாம். 

வினுவினன் திலம்£றுதலின்பலன் 

ழ்கீர்வினாவினானை அர்கில டதைக்&றிச் சாட்டென்றளவிற்சிறு 

விரலாற்கிறிற் பெண்பேறு உண்டாம், ௮ணிவிரலாற்கறிற் சம்பத் 

துண்டாம், நரிவிரலாற்கீறில் சேச௪ஞ்சாரம்வரும், சுட்டுவிரல்பெ 

ருவிரல்களாற்கீறில் பொல்லாஃகுவிளையும், 

கண றுவெட்டத்கொடங்கும் மாதங்களின்பலன், 

கணெெ9ச்சமாதங்கள் சித்திரை," வைகா, ௮னி இவைகளா 

இற் பெரு£ருண்டாம் உத் சமமாம், அடி, அவணி இவைகளாஇல்அற் 

28
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பரீருண்டாம் மத்திபமாம், மற்றய மாதங்களாகல் நீறின்மையாம் 

அசமமாம், இப்படியே கோட்களின் அமைவும் உண்டாகுதல் 

சண் உறுஇசொல்லப்படும், 

வீட்டின்சாலை விபரமறிய 

ஏற்றுகன்ற ஊரையும், எடுக்கின்ற மனையையும் ௬௪-௮ரை 

யாச்கு ர9 சாலரை பிரஸ்தானம் சாலுநமூலை காலரையும்போய் காக் 

கும். இர் சசான்கல் எட்டரையும் தேவர்கள் காவல்சின்ற ௬௮-௮ 

ரையும் இழக்குமுதல் ஈசான்ய ஈரு.ப் இழக்கேசமயல்கட்டு, சென் 

இழெக்கே பசுத்தொழம், தெற்கே குப்பைதொட்டி, தென்மேற்கு 

தோப்பு, மேற்குஎருமைத் தொழம், வடமேற்கு செல்கு இர், வடக்கு 

போஜனசாலை, வடகிழக்கு நீர்ச்சாலை இணறு, இப்படி மனைகளைச் 

கட்டினால் ஈற்பூவையாகிய மகாலட்சுமி பொருச்இயிருக்கும்படியா 

ன மனைகளாயிருக்கும். 

௮ வாவர்கள் ஜெனித்தபாசிக்கு வாசற்பொருத்தம் 

இடபம், மிதுனம், கடசவிசாசியிற் செனன மானவர்களுக்கு 

வடக்குவாயில் வீடும், சிங்கம், கன்னி, தலாம் இர ச.ராசிகளில்ஜெ 

னனமானவர்சராக்கு கிழக்குவாயில் தெற்குவாயில்வீடும், விருச்சி 

சம், தனுசு, மகரம் இச்தராசெளில் ஜெனனமானவர்களுக்சு தெற் 

குவாயில்வீடும், கும்பம், மீனம், மேஷம் இர்தவிராசகளிற் ஜென 

னமானவர்களுச்கு தெற்குவாயில்வீடும் சட்டினால் சுபங்கள் விசே 

ஷமாச நடக்கும். 

வீட்டுக்குத் நூண்நிறுத்த விவரமறிய 

அவரவர்களுக்குண்டாகிய மனையின்மீளததை ஒன்பதுபாகஞ் 

செய்து நடபாசத்தை மூன்றுகூறசெய்த இதில் இரண்டுகூறு செ 

ந்சே£க்கெகின்ற ஒருகூறில் வாஸ் தராபியென்று தெரிச்து சம்பம் 

சாட்ட உத்தமம், 

வீட்டுக்கு வாபில்வகுத்த விவரமறிய 

மனையின் அகலத்தை ௯-பாகஞ்செய்து இட்துபாகத்தில் ௩- 

கூறும், வலதபா கத்தில் ட-கூறுஞ்செய்்து Ore DE ஒன்றில் 

வாமில்வைக்க உத்தமம், oy



சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி, 927 

கதவு நிலைநிறுத்த விவரமறிய 
வீடுெட்டகுறித்த முகூர்த்தங்களிலே சித்திரை வைகாசியிலே 

வடக்குவாயிலும், ஆடி. ஆவணியிலே கழக்குவாயிலும், ஐப்பிர சார் 
தீ இசையிலே தெற்குவாயிலும், தை மாரியிலே மேற்குவாயிலும் 

ஈல்ல சுபமுகூர்த்தல்களிலே நான்கு வாயில்களுக்கும் நிலைநிறுத்த 
உத்தமம், 

கதவி2னேசை விவாமறிய 

தாள்-௧-௩-ட௫-மரம் கதவுநிற்க பின்னும் கதவினேசை எக்கர்ள 

ம்போலும் கழுதையின் ஓசைபோலும் செச்கனோசைபோலும் சப் 

இக்குமாகில் புத்தரபாக்யெமில்லை, மனையாள் மரணமடைவாள் த 

மையைத்தரும், அல்லது தாளத்தின்ஒசைபோலும் யரனையின் 
வோசையோலும் சப்திச்குமாகில் உத்தமம், கரும்பாலையின் வோ 

சைபோலும் சப்.இிக்ருமாகில் புத்கிரவிரோதம் பெண்பழி கொள் 

Cp என்பதாம், ் 

இதுவுமது 
இறக்தகதவு தானேமூடிக்சொண்டால் அர்தவீட்டுக்குடையவ 

mee பிராணபயமுண்டாம். அல்லத சப்த, ச்தோடு மூடிச்சொண் 

டால் வாசஞ்செய்ய மணிதரற்று மனைபாழாகும் இறர்தகதவு ௮சை: 

யாமல் நிலையில்கிற் இல் வீட்டிற்குடையவன் குடும்பத்துடன் வாழ் 

வான் என்பதாம். 

வீட்டின்பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய்மபங்கள் 

தெங்கு-பலா-வாழை-கமுகு-மாதளை- இிராட்ச-வேம்பு- எலுமீ 

சம்-முல்லை-மல்லிகை-தா துமா.தளை- துளச-கொன்றை-ராவல்- பவ 

எமல்விகை-மா-ராரத்தை-பன்னீர்ச்செடி இவைசள்முதலாகய மர 
க்கள் வீட்டின்பச்கத்தில் நிற்பதுசுபம் என்பதாம், 

வீட்டின்பக்கத் தில் சிற்கக்கூடாதமரங்கள் 

புளியமரம். அசத்திமாம்-செல்லிமரம்-மிளகுமரம்- கூளாமரம்இ 

ஓப்பைமசம்-வில்வமரம்- அலரிமரம்-முருங்சைமரம்- வாசைமரம்எர 

ண்டமாம்-மருதமரம்-பருத்திமாம்- பனைமரம்-எட்டிமரம்-சாவல்மர 

ம் எருச்குமரம் இவைசள்மனையில் இருச்குமாகல்,சாமசைமலரிலே
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வீர்நிருக்கும்படியான இலட்சுமிதேவி வாசஞ்செய்யாமல் மூதேவி 

யரனவள் வாசஞ்செய்து அர் தமனையைச் கெடக்கும் என்பதாம், 

  

Pe aaa 

மாடுமுதலானவைகொள்ளல் அல்லதுகொடுத்தல் 

இங்கள்-புதன்-வியாழன்-௪ணிவாரங்களும், துவி தியை-திரு இ 

யை-பஞ்சமி-சஷ்டி-௪ப்தமி- தசமி-எகாதச-தவாதசி - திரயோத$?ி 

திதிகளும், அசுவினி-புனர்பூசம்- அஸ்.தம்-சுவா தி-விசாகம்கேட்டை 

அவிட்டம் ௪சையம்-ரேவதி இர்சாக்ச்திரங்களும், மேஷம் - மிது 

னம்-சல்கம்-கன்னி-லிருச்சிகம்-தனுசு-மகரம்-மீனங்களும், மாடு- 

ஆடு முதலானவைகள் கொள்ள கொடுக்க பட்டிகூட்ட இதுமுத 

லாகிய கருமங்களுக்கு உச்தமம், 

இத வும.து 

இன்னும் அசுவினி உத்திரட்டா இகளிற் குதிரையும்,பூராடம் 

உச்திராடம்-சதையம் இதுகளில்யானையும், அஸ்தம் சுவா இயிற்பசு 

வும் எருமையும், திருவாதிரையில் உழவுமாடும், சார்ச் இகை பூசத் 

கில் மேஷலக்கிென த்தில் ஆடும் கொள்ளவும் கொடுச்சவும்உத்தமம். 

சுவாபிளப்பு ௮ல்லது புத் துவிவர மறிய 

இழக்கல் சுவர்பிளக்கில் அவ்வீட்டில்வாழ்கன்றவர் நாசமடை 

வார், தேயுவில் அல்லல்உறுவர், தெற்கில் மரணமடைவார், நிருதி 

யில் அழகுபெறுவர், மேற்கு அர்.த்சஆனி, வடமேர்டில் சாவு, வட 

கலை அ௮ர்த்தலாபம், ஈசான்யம் ்ரீமரணமென்றுஎட்டுஇக்குகளுக் 

Gw veer Hla gle 

இன்னம்புத்தெடுச்சில் ௮கச்.கில்ரூ, பிரமஸ்சானம்சாவு, கம 

க்குசெல்வம், ௮க்கினிமனைபீடிக்கும், எமன் துக்கம், நிருகிஇலட்சு 

மிசரம், வருணன் புத்கிரலாபம், வாயு சத்துருஉண்டாகும், குபே 

ரன்ரன்மை, ஈசானம் வியாதயென்று சொல்லப்படும், 

ஜென்மநக்ஷத்திர மாங்களின்விவாமறிய 

௮சுவினி-சாஞ்சிம்,பரணி-ரெல்லி, சார்த்திகை-௮ச் தி,சோக 

ணி-சாவல், மிருகசிரம்-கருங்காலி, திருவாதிரை-சண் பசம், புனர் 

பூசம்-புன்னை, பூசம்-அல், ஆயில்யம்-பாகை, மகம்-அரசு,பூரம்-வி 

ளா, உத் இரம்-ப்லா, ௮ஸ்தம்-௭ருசகு,சித்திரை-மாதளை, சுவா இி-வி 

Haw, விசாகம்-மரு,து, அனுஷம்-சாழை-கேட்டை-ம௫ழ், மூலம்-
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மூல்கில், பூராடம்-தேமா, உச்திராடம்-வஞ்சி, "ருவோணம்-பலாசு 

அவிட்டம்-வன்னி, ௪தயம்-சடம்பு,பூரட்டாஇி-புளி, உச .இரட்டாதி 

வேம்பு, ரேவ?-இலுப்பை, இர்த இருபத்தேழுசாளின் பேரானப 

டியால் தன்ஈக்த்திரமாங்களை தான்வெட்டச் சொல்லக்கூடாது, 

அப்படி. ௮ல்லவென்றுவெட்டினல் தன்னைவெட்டின துபோல ஆகு 

ம், தன்சக்ஷச் இரங்களைவெட்டாமல் பூசைபண்ணிச்கொண்டுவரவும் 

சுபம், 

காலற்றநாள், தலையற்றநாள், இடையற்றநாள் 

முழுநாள், இவைகளின் பலனறிய 

கார்த்திகை, உச்இிரம், உத்திராடம், காலற்றராள். மிருகசரி 

ஆம், இச இரை, அவிட்டம், உடலற்றசாள். புனர்பூசம், விசாகம், 

பூரட்டாதி, தலை.பற்றராள். இர்ராட்களில் மனைகோலவினும்,வழிஈட 

&இனும், மணமாகும். விவாகஞ்செய்யில் அர்சப்பெண்விதவையா 

வாள். இந்தநாட்களைக்குறிர் து கற்றுணர்ந்தபெரியோர்கள் இனி 

எர்ததாவிலாவது இசற்சச்சமாதானமாகச்சொல்லி இச்தவிகியைச் 

தலிழ்ச்து உடம் துவராயின் ஈலமில்லையென மூதோர்சொல்லுவர்ற 

தலால் இர்தராட்களை 8 மற்ற பாணி, அசுவனி, சோகணி, இரு 

வாதிரை, பூசம், ஆயில்யம், மசம், அஸ்தம், சோதி, அனுஷம், சே 

ட்டை, மூலம், பூராடம், ஈருவோணம், ௪தயம, உத்திரட்டாதி, 

மேவ, இப்பகினெட்சொளும் முழுராளாதலால், இக்சாட்களில் 

அவரவர்கருந£குப் பொருச்சியராட்களில் மனைகோலல் முதலியசுப் 

சாரியஞ்செய்ய உர்தமம், 

மேக்நோக்குநாள் விவரமறிய 

மேல்சோக்குரசாளென்னும் ஊர்த்தமுகாக்ஷத்திரங்களாயெரோ 

கணி, திருவாஇரை, பூசம், உச்இரம், உத்திராடம், திருவோணம் 

அவிட்டம். சதயம், உத்திரட்டாதி, கிய இவ்வொன்பது சக்த் 

இரங்சளிலும் பட்டாபிஷேகம் உத் மியாகம், இராஜதெரிசனம் வி 

யாபாரம் ரையவிச்கிரையம், ஆபரணம், வாசச்சால், தூண், துவ 

சம், தோப்பு முதலியவைகள்செய்ய விர்த்தியாகும் உத்தமபலன், 

பக்கநோக்குநாள் விவரமறிய 

பச்கசோக்குசாளென்னும் திரியங்கமுகஈக்ச் இிரங்களாகயெ௮௪ 

வணி,மிருக€£ரிஷம்,புனர்பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனு
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ஷம், கேட்டை, ரேவதியாயெ இவ்வொன்பதுசக்த்திரங்களிலும் 
பயிர்வைச்ச பசு, எ௬,த, எருமை, கு.திரை,ஒட்டை, யானைமுதவி 

யதுகள் வாங்சவும், விதைவிதைக்கவும், யாத்திரைமுதலியவைகள் 

செய்யவிர்த்தியாகும் உத்தமபலன்ஃ 

தீழ்நோக்குநாள் விவரமறிய 

€ம்சோச்குமாளென்னும் அதோமுகசக்ஷத்திரங்களாயெபரணி 

கார்த்திகை, ௮.பிலியம், மகம், பூரம், விசாகம், மூலம்,பூராடம்,பூ 

சட்டாதியாகெய இவ்வொன்பது ஈக்ஷச் இரங்களிலும் சணகச்கு அப்பி 

யாிச்கவும், ணெறு, குளம், அகழி, ஒடை, சஎஞ்சியம்,செய்விச்ச 

௮ம் புதையல்போடவும் இழங்குமுதலானவைகள் ஈடவும் விர்ச்தி 

யாகும் உத்தமபலன், 

குளிகன் அறியவிபரம் 

ஏர் தச்ழமையில் குளிசகாலம்பார்ச்சவேண்டுமோ ௮அர்தக்மெ 

மைமுதலாக ௪ணிக்ெமைவரையிலும் சணச்செண்ணிதொகையை 

ass மூன்றேமுச்காலிற் பெருக்கு சகண்டதொகையை குளிககால 

மாக்கிச்சொண்டு மனைகோல, ஊர்குடிஏற்ற முகூர்த்தச்கால்சாட்ட 

வாசனங்களேற, தானியங்கள் இருப்புசட்ட மெத்தவும் உத்தமமா 

கும் என்பதாம்; 

ஒணமுகூாத்தம்வைத்து சோமவாரத்இினுதையத்தில் கால் 

சாட்டி புதவாரமுதையத்தில் கைவளையல்கள் முதலான துகளைப்பூ 

ட்டி வெள்ளிக்தழுமையுதயத் தில் ஒரிமாத்திவியாழச்சிமைஉதயத் 

இல் குடிபுகுர்தால் சத் துருக்களாலே நெருப்பிட்டுக் கொளுத்தினா 

லும் அச்தவீடுவெர்துபோகாத ௮ர்தவீட்டில் குடியிருப்பவர்கள் இ 
ந்தினைப்போல சகலபோக்கயெங்களையும் அடைவார்கள் என்ப 

தாம) 

லக்னெ த்தியாச்சிய விவரமறிய 

மேஷம், ரிஷபம், கன்னி, தனுசு, முதலில் ௮சைசாழிகையும் 

கடகம், விருச்சகம், மகரம், மீனம், ௮ர்.கத்.இல் அரைராழிகையும் 

JD gerd, Agen, துலாம், கும்பம், மத் திபில் அளாைசாழிசையும் 

இயாச்சியமாம், அர்ததியாச்சியவேளைகளில் யாதொரு சுபசாரிய 

முஞ் செய்யலாசாது என்பதாம்; 

moe
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திவ்விய தளவிமானஞ்செய்கறெதற்கு 

கெளவடியங்கொள்ள விபரம், 

இராமத்துக்கும் பிரபுவுச்கும் ஆயா திமில்பொருர்தினபிரஸ்.தா 

சகச்சாலப்பிரவாய் ௮கலத்தை அறுகூறுசெய்து சனங்கூடுபங்கு- ௧ 

அகாரைப்பங்கு-௪, கர்னக்கூடு பங்கு-௪, ஆகபங்கு ௬-ம் சரி, 

அசலம்கண்ட ீளம் வானமுதல் பிரசகாரமட்ட வுயரங்கொள் 

வது. கல்காரவுயரத்தைப் பனிரண்டு கூறுசெய்து அதிஷ்டான nm 

கூறு-௩.. சால் உயரங்கூறு-௬, பிரஸ்சா.ரங்கூ...று-௩, ஆககூறு ௧௨- 

ம் சரி, 

அதிஷ்டானஉயரத்தை இருபத்துசான்குகூறுசெய்து செக இ 

கூறு-௮, குழுதகங்கூறு-௮. பட்டியல்கூறு-௮, ஆசகூறு -௨௪ ம்௪ரி 

காலுயாத்தையெத்து எழுகூறுசெய்து ஒருபங்கு வே இயனு 

யரஙகொள்வது, 

சாலுயரத்தை மூன்றுகூறுசெய்து இருகூறுபெருங் சால்சமன் 

மட்டம். மேலொருகூறு தாடி குடம் பலகை விரல்கண்ட போதி 

யல்மட்டம். இர்தஒருகூறையும் இருபத்துகான்கு கூறுசெய்து தா 

டிகூறு-௨, வயிறங்கம்கூறு- ௪, குடம்கூறு-௪, வயிறங்கம்கூறு - ௧ 

பலகைகூறு ௬, வீரசண்டம் கூறு ௫, போதுயல்கூறு-டு, gory 

௨௪-ம் Fie 

திறுகால்அகாரச்சாலை ௮ந்திரைக்கால்கள் விபரம். 

சாலுயரத்தை இருபங்குபண்ணி ஒருபம்கு சறுகால் கால்௪ம 

ன்மட்டம், மேலொருபம்கை இருபத்துமூன்று கூறுசெய்துதாடி.- 

சீடம்பலகை ௯ூ.ற-௭, வீரசண்டம் கூறு-௪, சித்து உத்தரம் கூறு- 

௪, சபோதகம் கூறு-௪, வியாளம் வேதியல் கழுத்துகூறு - எ, ஆச 

கூறு ௨௩ம் சரி,
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பிரஸ்தாரம் இருபத்தொரு கூறுசெய்து உத்திரம் எழுதகம் 

கூறு-௮, கபோதசம்கூறு-௭, வியாளம்கூறு-௬, ஆககூறு ௨௧ - ம் 

சரி, 

        

செங்கல்வேலைக்கு கால்பிரவாய் அசலத்தையெடுத்து ஒன்று 

கீகு ஒன்றரையுயரங்சொள்வது, இர்தவுயரத்தை பதினாறுகூறு 

செய்த கர்னக்கூடிமட்டம் க. ற-ட௫, பிரஸ்தாரங்கூறு-௨,வேதியல் 

கடறு-௧, கழுத்துச்கூற-௨, பண்டிகைக்கூறு ௪9 ஸ்தாபி-௧9, ௧.௮- 

கூறு-௧௬ ம் சரி, 

கர்னச்கூடு உயரத்தை ஒன்பதுகூறசெய்து வேதியல்கூறு-௧ 

கரலுயரங்கூறு-௧9, தாடி. கு_ம் பலகை வீரகண்டம் கூறு-௧,2 தீ 

தரம் சபோதசம் வியாளம்கூறு-௪6 வேதியல்கழுத்து சித்து ௨௨ 

இரம்கூறு-௧வ, தூச்சோடு பண்டிகை பலகை HK M-2 OF, Yo-K MH 

௯-ம் சரி, 

பிரல்தா ரவுயரத்தை இருபதசொரு கூறுசெய்து உத்திரங் 

கூறு-௮, சபோதகம்கூற-௭, வியாளம்கூற-சு ஆக கூறு-௨கம் சரி, 

வேதியலுயரத்தை எழுகூறுசெய்து கண்டம்கூற்-உ, சம்பு 

& 0-5, எழுதகம் கூறு -௪, தலையிடை கூறு-௧, மேற்கழ்பு கூறு-௪ 
அககூறு எ-ம் சரி, 

கழுச்துயாத்தையெடுதது இரகூறுசெய்து ஒருகூறு காலுய 

சம்) ஒருகூறு உத் இரம் கம்பு தலைமேலமட்டம் சரி, 

பண்டிகையுயரத்சைப்பத்துகறுசெய்துதூச்கோரிகூறு-௪, கை 

யுருவிச்கூறு- ஐ, கவுஈதபற்பம் கூற-ஓ பணடிகைகூற-டு, மாலைக் 

கட்டு க.ற-வ பலகைகூற-ஜ மகாபற்பம் கூறு-௨, ௮₹கூறு-50- 

wo sf, 

கனவை அயலக



ஒஒஒ“-“-“:ு 
பரமபத தணை, 

விக்கிரகச் சிற்பம். 

  

பாலகணபதிக்கு 

தேசாய் ஒருகை, மாம்பழம் ஒருகை, வாழைப்பழம் ஒருகை 

பலாப்பழம் ஒருகை, கரும்பு ஒருகை, மோதகம் ஒருகை, ௮சகை 

௬ பசலரசூரியனைப்போல் வர்னம்;, 

தனுர் கணபதிக்கு 

இடதுகைகளில் ஒருகைபாசம், ஒருகைவிளாம்பழம், ஒருகை 

சாவற்பழம், வலதுகைகளில் அங்குசம் ஒருகை, எள்ளுருண்டை 

ஒருசை, மோதகம் ஒருகை, அககை ௬, இரத்தவர்னம். 

பக்தி கணபதக்கு 

இட..துகை வாமைப்பழம்-பரமானம், வலதுகை தேங்காய்- 

வெல்லம், த இக்கையில் மாம்பழம், வெள்ளைவானம், 

வீர கணபதக்கு 

வல.துமேற்சை அங்குசம் கத்தி வேதாளம், ஸ்தூலகணப இக் 

குமோதகமும், இடதுகையில் கமண்டலமும், வலதுமேற்சையில் 

ரச்,ஏிராச்கமாலையும் தண்டும் வெள்ளை வர்னம், 

பிங்கள கணபதிக்கு 

வலதுசை மேற்கையில் பரச, ஓழ்ச்கையில் சொம்பு, இட 

கை மேற்கையில் கருப்பந்தடி, €ழ்க்கையில் மாம்பழம், துதிக்கை 

யில் மோதகம், குங்குமவர்னம், 

உச்சிட்ட கணபதிக்கு 
வலதுகைமேற்கை யில் பானு, &ழ்க்சையில்ருத்திராச்சம், இட 

துகைமேற்கையில் வில்லும், &ழ்ச்கையில் நெற்கதிரும், துதிக்கை 

யை யோனிக்குள்வைத் து வல்லபையை மடியில்வைச்து இருப்ப 

வல்லபைச்கு வலதுகையில் தாமரைப்புஷ்பம் எடுத்.துதொடையில் 
போட்ட, (விச்சினேஸ்பானுக்கு) வலதுகையில் ௮ங்குசம்தந்தம் 

இடதுகையில் பாசம் வாள் இரத்தவர்னம்,
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a ளமவ்சிமவள டத் வர வரவில் பட 

க்ஷிபரே கணபதிக்கு 

வல துகைமேற்கை அங்குசம், 8ழ்ச்கை தந்தம், இடதுகைமே 

ற்கை பாசம், £ேேக்கைகட்சம், து. இச்கையில்கலசம்,கும்குமவர்னம்ஃ 

ஏராபாச கணபதிக்கு 
ஐச் தமுகம், வல தகைகளில் அம்குசம்-௮அட்சமாலை- பாசம்- 

கொம்பு-௮பயம், இட துகைசளில் பாசம்-ரத் இனகலசம்- திரிசூலம் 

தாமரைப்பூ-வரதம்ஏர்.ின.து-சிங்கவாகனம் பத்துக்கைகள், வெள் 

ளைவானம், 

லட்சுமிகணபதிக்கு 

வலதமேற்கையில் அங்குசம்-மா துளம்பழம்-பாணம்-கு.லம்.௮! 

மமனையணைத்தகையொன்று, இ. துமேற்கையில் பாசம்-இரத். தின 

கல௪ம்-தாமரைப்பூ-வில்-வல்லபையை மடியில்வைத்து ௮ணைத்த 

ஸசயொன்று, ஆசகைகள் ௧௦, வலதுபுரம் இலட்சுமி, ஒருகைதாம 

௯ரப்பூவும், ஒருகைவரதமும், இட துபாம்வல்லபை, ஒருசை அபயு 

Cus Ger gb, Org Sor ait onto. 

மகா கணபகூக்கு 

வல துமேற்கையில் அங்குசம்-அம்பு- தண்டு-சக்கரம்- மா தளம் 

பழம்-சொம்பு, இட துமேற்கையில் பாசம்-வில்-தாமரைப்பூ -இரச் 
இன கலசம்-மெற்கதிர்-வல்லபையை அணைத்தகசையொன்று, துத் 
சையுடன் பதிமுன்றுகைகள், வெள்ளைவர்னம், 

புவன கணபதிக்கு 

வலதமேற்சை சச்சரம்-புஷ்பபாணம்-அங்குசம்-கசொம்பு, இட 

துமேற்கை சங்கு-சரும்புவில்லு-பாசம்-கண்டகோடாலி, இரத் .ின 

வானம், 

Bis sor 'கணபதிக்கு 
வலதுகையில் அ£குசமும் தர்சமும், இடதகையில் பாசமும் 

சோடாலியும், து.திச்கையில் பணியாரம், 

ஞானசத்திதரருக்கு 
வலதுகையில் சத்தி, இட துகையில்வச்ச ராயுதம்,முசம்ஒன் gy 

இசத்தினவர்னம்,
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தண்டாயுதபாணிக்கு 

வலதசை தடியூன்றிநிற்றல், இடதுகை தொம்சவிட்டுத்தொ 

டையைத்தொடப்பட்ட.ட. த, உச்சிதமாய்கின்றவர் கோவணம்சட்ட 

ல், ருத் திராக்சமாலை இரத்தினவர்னம்௦ 

சேனாதிபதி அறுயுகத்துக்கு 

விசித்திரமான ரதஇனவர்னம், வலதமேற்கையில் ௪த்இ-கதி 

இ-அங்குசம்-பாணம்-தண்டு-அபயமும், இட துமேற்கையில்வச்சிரா 

பதம், கேடகம், பாசம், சேவற்கொடி, தாமரைப்பூ வாதமும்ஏர் 

தனது, 
சுப்பிரமணீயருக்கு 

ஒருமுகம் சாலுகசை தக்சவர்னமுடையவர், அதில்வாசனம்-௨ 

சேத் திரமூ 6 வல துமேற்கையில் சத்தி தன துகையில் அபயம், இட. 

துமேற்கையில் சேவற்கொடி தனதுகையில் வாதமேச்தினது, குசு 

G WAM EO the 

FUT CH DUA HSS 
ஆறுமுகமும் பன்னிருகரமும் பன்னிருகண்ணுமுடையவர்வல 

துமேற்கை, ௪த்தி, பாணம், சேவற்கொடி, தண்டு, கததி, ௮பயமே 

ஈதின.து. இடதுமேற்கை, வச்சிராயுதம், வில்லு,மணி, தாமரைப்பூ 

கேடயம் வரதமேச்இினது, ் 

குமாரருக்கு 

வலதுமேற்கை சத்தி தாமரைப்பூ, இடதுமேற்கை கேடயம் 

சேவற்கொடி. 

சண்முகனுக்கு 

ஒலதுமேற்சையில் சத்தி, பாணம், சேவற்சொடி,தண்டுகத்தி 
அபயம், இடதுமேற்கையில் வச்சிராயுதம், வில்லு, தாமரைப்பூ, சூ 

லாயுதம், சேடயம், வரதம், வடக்குமூகமாக வாகனம், மயில்இரத் 

தவர்னம், 

தாருகாரியானுக்கு 

ஆறுமுசமும் பன்னிருசரமுமுடையவர் வலதமேற்கையில், 
பாணம், அங்குசம், சேவற்கொடி, கத்தி, உலச்கை, அபயமும், இ 

டதமேற்கையில், வில்லு பாசம், தாமரைப்பூ, கேடயம், சத்.இவ ர 

தீமுமேச்தியது,
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பத்திரகாளிக்கு 

நாலுகையும் மூன்றுநேச் தரமும் பாம்பிவ?லை ஆபரணமும் 

ரசி லச்கினிச்சுவாலையும் மகிடாசூரனைக் காலிலேபோட்டு உதை 

த்துச் குலக் திஞற் குச்தினபாவனையாகவும் வலதுகையிற் சூலமும 
பக்சக்கையிற் பாசமும், இடதுகையிற் சபாலமும் பச்கச்கையில் 

டமாசமுமேந்தியதுஃ 

விக்கரகஞ்செய்ய லக்ஷணம், 

சிலாவினாலும், தாம்பிரத்இனாலும், சுசையினாலும், சத்திரத்தி 

ஞூலும், தர்சத்தினாலும், மாக்கினாலும், விச்சரகஞ் செய்யப்பட்ட 

லட்௪சணத்தைச் சொல்லுகிறோம். 

பாதாதி யுச்சிபரியர்தம் பொருச்தியவு. பர) தை ௧௨0-க.றுசெ 

ய்து அடியிற்கண்டவாறு பங்கெட்டுக்கொள்ளவும். 

ட லாட கூறு ௪ மெட்டி ரங்கூறு காட 

முகங் கூறு காட உள்ளல் கூறு ௨௬ 

சண்டங் கூறு ௮ சரணங கூறு 2 

இருசயங கூறு காட சங்க கூறு உ 

ஈாபிகூறு காட நாலிகை கூறு # 

ஆக்கூற ௧௨௦0ம் சரி 

முகப்பரப்பு கூறு ௧௩, கழுத்துப்பரப்பு கூறு-௧0, வாருபரப்பு 

கூறு ௩௯௦, தேயப்பரப்பு கூறு-௨0, உயிறுபரப்பு கூறு ௪௩, கடி. 

கைபரப்பு கூறு ௨௬, உறப்பரப்பு கூறு ௧௩, சாலுபரப்புகூறு ௭ 

சங்கைபரப்பு கூறு ௬, கொண்டைபரப்பு கூறு ௪, 
7 

SEDGE FST VOW BwWSOO HFT L OS G2. PUG Hust 

ணி யதில் ஒருப௩கு gugegoGverohuew, MF ௮ங்குலச்தை 

எட்டூப்ப௩்கு பண்ணில் ஒருபங்கு ஒருயவையென் றறியவும், இந்த 
அங்குலத் இனாலும், யவையினாலும், விக்செகத்தின்டைய உயரத 

தையும், அகல. சையும் சுற்ளவையஞ் சொல்லுஇறோம், 

லாடம்பங்கு ௪, யவைபங்கு ௩, லாடத்தைப்பற்றி நெற்றிப் 

பிறை3யேதி மட்டாச்கி பங்கு ௪, யவைபங்கு ௩, நெற்றிப்பிறை 

யந்தச்சைப்பற்றிப் புடாந்தனம் அளவுபங்கு ௪, யவைபங்கு ௩, 

புடார்சச தில் நின்று ஆனலார்தம் மட்டாக்கி பங்கு ௪, யவை ௩. 
அனலாச்சத்தைப்பற்றிக் ஈீழ்ப்புடை பங்கு ௪, சழுச்துப்பம்கு ௩,



சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி, 837 
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யவை பல்கு 7, இரச்சாகுத்இிரத்தில் நின்று இருதயம் மட்டாச்இ 
பக்கு 19, யவை 8, இருதயத்இல்நின்று சாமம் மட்டாக்கி பங்கு 
18, யலை-3, மேஷ்டீரமூலத்தைப்பற்றித் தொடைகீளம் பக்கு- 
21, முழல்கால்பக்கு-4, முழங்காலைப்பற்றிச் கணைக்சால்வள்.ர 
vag 87, பாதம்பக்கு4, இது விக்செசெத்தினுடைய gusoter 
வுயரத்துக்குச் சொன்ஜேோம். 

௮ங்குஷ்டபரணிபரியர்தம்கீளம்பங்கு - 17, இரச்சாசுஸ். இரத் 
சைப்பற்றி முழக்கைமட்டாக் பங்கு-27, முழங்சை பங்கு 
மூழம்கையில்கின்று மணிப்பர்தம் மட்டாச்டு பங்கு 21, மணிப்பர் 
தத்தில் நின்று மத்திபமங்குலி அங்குசமட்டாச்க கைத்தலம்$ழ்ப் 

பங்கு ௧௩௨, முகத்தில்விஸ்தாரம பங்கு 12, கழுத தூவிஸ்தாரம்பவ் 

கு 9, இரண்டுவாகு ஈடுலிஸ்தாரம் பல்கு 41, இரண்டுஸ்தன்யத்து 
க்குக்£ம் விஸ்தாரம் பங்கு 21, அதன்€ழ் மத்திய வுதரலிஸ்தாரம் 

பங்கு 16, சாபி அருகுச்குவிஸ்சாரம் பங்கு 21, அதன்£மழ் ரோணி 

விஸ்சாரம்பல்கு 182, தொடை டுவிஸ்தாரம் பங்கு 12, சறுதொ 

டைவிஸ்தாரம் பங்கு 8, முழங்காலுச்£ழ் விஸ்தாரம் பக்கு 0$ 

ஈடுச்சை விஸ்தாரம் பங்கு 4, சாட்டு விஸ்தாரம் பங்கு 6, பெரு 

விரல்€ளம் பங்கு 4, பாதம் பங்கு 4], சாட்டுவிஸ்தாரம் பக்கு 5 

விசாலவிஸ் தாரப்பரப்பு பங்கு 02, சாட்டில் அருகுபொத்தவிஸ்சா 

ரம் பல்கு 2, யவை 1, ஈகவிஸ்தாரம் பங்கு 1) 6சத்.இில் ஆயாமம் 
பங்கு 1] யவை 1, கீண்டவிருத்தமாகப் பண்ணுவான். காலிற் பா 

தீதற்சனி விரல் நீளம் பங்கு 4, யவை 3, மத்திப மகல்குலி விரல் 

கீளம் கடிகை விஸ்தாரம் பங்கு el, அடித்தொடாரம் பங்கு 3 
யவை 8 அனாமிகைவிரல்8ீளம் பகு 9, யவை 1, களிஷ்டிகைவிர 

ல் கீளம் பங்கு 21, ஈசவிஸ்தாரம் பக்கு முன்சொன்னபடியே 

அர்த விரல் விஸ்தாரத்தைப்பற்றியது, வாகுமத்திபத்தில் விஸ்தா 
சம் பங்கு 85, முழங்சைவிஸ்தாரம் பங்கு 7, முழங்கைச்குச் சீழ், 

முழங்கைவிஸ் தாரம் பங்கு 6, மணிப்பர்தம் விஸ்தாரம் பங்கு 44 

மணிப்பந்த$ இன்மேல் உள்ளல்கைகீளம் பங்கு 17, சடுவிரல் மீஎம் 

பல்கு 6$, தற்சனி விரல்கீளம் பங்கு 0, அ௮னாமிசைவிரல் நீளம் 

பங்கு 0ழ, சனிஷ்டிகை விரல£ளம் பங்கு 4, ௮ங்குஷ்டவிரல்€ளம் 

பங்கு-4, 
கையில் பெருவிரல் விஸ்தாரம் பல்கு-1, யவை-9, தற்சனி 

விரல்விஸ்சாரம் பல்கு-1, யவை-1, அனாமிகை விரல்விஸ்சாரம்-ப 
௧-1, சணிஷ்டிசைவிரல்லிஸ்தாரம், யவை, விரல்உயரச்சை ஆறு 

29
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கூறுசெய்து ௮.தில் ஒருகூறு ரகஞ்செய்வான், இர்தக்சைவிரல் உய 
ரம் 4-செய்யவும், மொழிக்குப்பக்கு-2) யவை-3, சனிஷ்டிகை 

விரல்மொழிக்கு மேல்பரங்கு-௨, யவை-௩, முசல்மொழிச்கும் மணி 
பர்தத் துக்கும் சரவாக மொழிசெய்யவும் 

உள்ளங்கை ௮டி.விஸ்தாரம் பங்கு-0], அங்குஷ்டவிரலுச்கும் 

தீத்சனிவிரலுக்கும் ரஏவெளிகீளம் பங்கு-8த, அங்குஷ்ட அடிவிர 
இச்கும் மனிப்பர்தத் துச்கும் ஈடவெளிக் குளிமாறுபோலே பல்கு-4 

மணிப்பர்தத்துக்கும் ௮ஸ்.ததலம் பங்கு-22, சணிஷ்டிகை நீளம் 

பங்கு-1, விரலடியிலே மாங்ஷெம் பூராவாய் 2-பங்கு சாணச்செய் 

வான், பெருவிரல் குளிமாறுபோலே இருக்கிறெபிடம் பல்கு-2, (உள் 

ளங்சையிலே சம்குபோலவும், சச்சகரம்போலவும், திரிசூலம்போல 

வும், பதுபம்போலவும், குச௫லத்தொடர்போலவும் சையிலே சூடேே 

கையாய் அஸ்தம் செய்வான்.) காதுக்குப்பங்கு முப்பத் துரண்டுஇர 

ண்சொதுச்குமுன் விருத்தம் முன்பங்கு-72, ெண்கொதுக்குபின் 

விருத்தம் பங்கு-௪௨, காதுக்கு விஸ்தாரம் பங்கு-2, 

கேச்இரார்தத்தில் சாணச்தம் பங்கு-௪, ஈடிரெற்றியிலிருர்துகா 

அச்குப் பங்கு-௬, சேசார்தத்துக்கும் சேத்திரார்சத் துக்கும் புருவஞ் 

செய்யவும், புருவமட்டத்திற் காதசெய்யவும், புருஉமட்டத் துக்கும் 

சாது ௮ரைப்பங்குஏத்தியும் குறைத்தும் செய்யலாம், புருவணிவிஸ் 

தாரம் ௮ளவு-௪, புருவம் சிங்காரம்போலவும் இளம்பிறைபோலவும் 

செய்பலாம். அடிப்புருவம் விஸ்தாரம் பங்கு-ந் சண்புருவ£ளம்-௫ 

கண்ணுக்குள்ளே சுவேதமண் டலம் பாரிசம்பகரு-௪, யவை-௧ இரு 

ஷ்ணமண்டலம் யவை-௬, சோ திமண்டலம் யவை - ௧, ஒருயவை 

யைப் பங்குபண்ணி யதிலொருபங்கு சூட மண்டலஞ் செய்யலாம் 

சண்ணின்டீளம் பங்கு-௩., கண்விஸ்தா.ரம் யவை-௬.௨ சண்ணுக்குள் 

செச்சமண்டலம் யவை-கழ், கண்ணுக்கு மேல்டீளம் யவை-உ$. 

சண்ணிமைக்கும் புருவத் துக்கும் பங்கு யவை-௬, மூக்கு யவைபாரி 

சம் கழுத்தப்பம்கு- ௨, யவை பங்கு-௨, முகபடார்தத்சைப்பற்றி 

. நடுமூச்கு விஸ்தாரஞ்செய்யவும், ஈடுமூச்கைப்பற்றி யடி முக்குச்செய் 

யவும், கோசுமூலத்திலிருர்து மூக்குசரம் பல்கு-௨, மூக்குரர்இரம் 

விஸ்தாரம் யவை-எழ், ரர்.இரத்தின் இரண்டுவிஸ்தாரம் யவை-டு 

மூக்்௮சலம் எள்ளுப்பூப்போலே செய்யலாம் மூச்குப்படார்தம் 

எள்ளுப்பூவில் மாச்சச்சொட்டையைப் பிளச்து ஒட்டினஞாப்போலே 

யிருக்கவும், மூச்குப்பிடை௨யரம் பல்கு-௧, மூக்கு நுணிவிஸ்தாரம் 

யவை-௨, மூச்கு ஹனியவை-௧, தலம்பிதமாகச் செய்வான்,
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சோசிமீளம் யவை-௪3, ரோடிய பரத்தில் பாதிசோசிவிஸ்தார 

மேல் வாயுதடுகீளம் பங்கு-௪, யவை-௨, மேலுதடிவிஸ்சாரம் யவை 

௧0 தணியவை-௬, நுனிவாயாய்ப்பண்ணுவான், 

உதட வுயரம் யவை-௧0, உத௫க்குள்ளே யவை-௨, உதடுக்குள் 

ளே தாழ்த்திய யவை-௩., முன்மேல்வாய்ப்பரப்புபங்கு-௩, விஸ்சா 
ரம்செய்யலாம். விஸ்தாரம் பங்கு-க, யவை-௨, கேளம்பிற்பாடு பல் 

கு ௨-செய்வான். கடைச்சண்ணிலிருந்து கா.துச்கு ஈடுவணி பல்கு- 
௭, காதுரீளம் பங்கு எ-யென்பது, 

கதனவ சை 
விமானஞ்ெய்கிறற்குவிப_ம் 

இராமச துக்கும் சுவாமிக்கும் பிரபுவுக்கும் ஆயா தியில்பொருஈ 
தின Soren srs sens Wag 5.9 இருபச்செட்டுப் பாகஞ்செய்.து 
௮ திஷ்டானங் கூறு-௩, பாதவர்க்கங்கூறு- ச, பிரஸ்தாரல்கூறு: in 
கர்னச்கூறு-௫, பிரஸ்தாரக் கூறு-௨, கழுத்துக்கூறு-௩, பண்டிகை 
கூற-௪ழ், ஸ்தாபி கூறு ah, ys பாகம் ௨௮-ம் சரி. 

அதிஷ்டான முயரமெடித்து இருபது கூறுசெய்து பாதவர்ச் 

கக்உறு-டு, செகஇி கூற-டு, குமுதகம் கூறு-௫), பட்டியல்கூற-டு, 

ஆச கூறு-௨0ம் சரி, 

பாதவர்க்சம் உன்னிதமெடத்து ஏழுகூறு செய்து EON GO EH 

கூறு-௨, கம்பிச்கூ.று-1,. முனைச்கூறு-ச1 மாரச்கூறு-௨, மேற்கும் 
பிக் கூறு-ச, ஆச கூறு எ-ம் சரி, 

செகதியுன்னித மெடுத்து எழுகூறுசெய்து செசதி கூறு-௫, 
பிள்ளேபற்பம் கூறு-௪, மேல் கம்புக்கூறு-௧, ஆக கூறு ௭-ம் சரி. 

குழுதகம். உன்னிதமெடுத்து. ப.தினொருகறுசெய்து ரழ்க்கம்பு 
கூடறு-௪, பற்பம் கூறு-௧, குமுதகம் கூறு-௭, மேல்பற்பம் கூறு ௪, 
கம்பு கூறு-௪, ௮௧ கூறு ௧௧-ம் சரி, 

பட்டியல் உன்னிதமெடுத்து ஒன்ப கூறுசெய்து சண்டங் 
கூறு-௪, கம்பு கூறு-௪, மமை கூறு-௩, கம்பு கூறு-௪, நக கூறு 

௯-ம் சரி, 

பாதவர்ச்சம் உன்னிதமெடத்து ஏழுகூறுசெய்து வேதியல் கூ 

று-௪, வேதியல் உன்னிதமெடுத்து ஒன்பது கூறுசெய்து சண்டங் 

கற-௪, ஐழ்க்சம்பு கூறு-௧, மார் கூறு-௪$, தலை.பிடை கூறு-௧1, 

மேற்சம்பு கூறு-௧, ஆச கூறு ௬-ம் சரி, 

பாதவர்ச்சம் உன்னிதமெடுத்து மூன்று கூறுசெய்து காலுய 
சங் கூற-௨, அடுச்குசரம் கூறு-௪, ஆச கூறு ௩-ம் சரி,
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அடுக்கு உன்னிதமெடுத்துப் பத்தொன்பது கூறுசெய் துதாடி. 
கூற-2, குடங் கூறு-4, பலகை கூறு-௦, வீரசண்டங்கூறு-9, 
போதியல் கூறு-5, ஆக கூறு 19-ம் சரி. 

தாடியுன்னிதமெடுத்து ஐந்துகூறுசெய்து £ழ்கம்பு கூறு-1) 
மார் கூறு-2, தலை.பிடைச் கூறு-2, ஆக கூறு 8-ம் சரி, 

குடம் உன்னிதமெடுத்து ஏழுகூறுசெய்து €ழ்க்சம்பு கூறு-1, 
கும் கூறு-௬, ௮5 கூற 7-ம் சரி, 

பலகை யுன்னிதமெூத்து சான்குகூறுசெய்து மார்கூற-11, 
மமை கூறு-1, தலையிடைக் கூறு-௨, ஆக கூறு ௪-ம் சரி, 

விரற்கண்டம் போ தியல் உன்னிதமெடுத்து எட்டுக்கூறுசெய் 
த போதியல் கூற-டு, வீரகண்டம் கூறு-௩, ஆக கூறு ௮-ம் சரி 

பிரஸ்தானம் உன்னிதமெடுத்து இருபத்துமூன்றுகூறுசெய்து 
உத்தரவங் கூறு.௪, எழுதகம் கூறு-டு, கபோதகம் கூறு-௧0, யாளம் 
கூறு-௪, ஆக கூறு ௨௩-ம் சரி, 

உத்தரம் எழுதகம் உன்னிதமெடுத்து ஐர்துகூ.றசெய்து சம்பு 
கூறு-௪, மார் கூழ-௨, தலையிடைக் கூறு-௨, ஆக கூறு டூ-ம் சரி, 

கபோதகம் உன்னிதமெடுத்தப் பதினெருகூறு செய்து அடி. 
தீதொங்கல் கூறு ௨, அ௮னுக்கம்பிச்கூறு ௧, கபோதகம்கூறு-௮, ஆக 
கடறு ௧௧-ம் சரி, 

யாளம் உன்னிதமெடுச்து ஒன்பது கூறுசெய்துவேதியல்சால் 
சரங்கூ.ற-௪, பிரஸ்தாரம் கூறு-௪, கழுத்துக் கூறு-ர், பண்டிகை 
கூறு-௨, பற்பம் கூறு-௪, ஸ்லுபி கூறு-த், ஆக கூறு ௬-ம் சரி, 

  

செற்படொகத்தின்விபரம். 

ஒருமுழம் முதல் ஐர்.துமுழம்வரையில் ஏசதளவிமான கெற்ப 
இரகம், இரொமத்துக்கும்-சவாமிக்கும்- பிரபுவுச்கும்-ராஜாவுக்கும்- 
கர்த்தாவுக்கும் பொருர்தின ஆயா இப்பிரமாண ஞ்செய்யவும், 

சேமுகமான முழம் மூலப்பிரசாதமென்று பேராம், ஆயாதப் 
பொருத்தம் வானப்பிரவாய்ச் சுற்றுமுழத்தைச் குழிமாறிச் சண்ட 
துகையை ஆயாதி பொருர்தம்படியாய் ஒரு நிதானமாக இத்தனை 
மூழமென்றறிச்து அதற்கு வானப்பிரவாய்க்குச் சால்பிரவாய் பாரி 
சத். துக்குக் கால்முழம் சாண்கழிவுபோட்டு கால்பிரவாய்க கலத்தை 
யிரட்டித்து முழத்தை யெட்டுப்பங்காக்க யதிலொருபல்கு குறடா 
ம் இரண்பெங்கு காலுயரம், ஒருபங்கு பிரஸ்சானம், உத்தரம்முதல் 
யாளமட்டக்கூறு-௪, அதன்மேல் ஏகசளவிமான வேதியல்கூறு-௪, 
அதன்மேல் உத்தரம்முதல் தாச்கோடு பண்டிகை பலிகை பற்ப மட் 
டம்வரைக்கும் கூறு-௨, அதன்மேல் அடுக்குச்சரல் கூறு-௧, இது 
பெரும்பங்கு சரி,
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கழுத்.து உன்னிசமெடுத்து ஐந் தபாசஞ்செய்து தை யேழு 
பாகஞ்செய்து வேதியல் பக்கு-ஒன்று, மேல்நின்ற வுன்னிதமெட 
த் துமேல்கின்ற சமுத,தச் கூறுசெய்கறது, 

வேதியலுன்னிதமெடுத்து ஒன்பத கூறுசெய்து கண்டம் க. 
று-௪, டீழ்ச்கம்பு கூறு-௪, பம்பம் கூ.று-ஒன்றரை தலையிடைக்கூ று 
ஒன் ஐரைமேழ்கசம்பு கூ.று-௪, ஆச கூறு ௯௬-ம் சகி, 

பண்டிகை யுன்னிசமெடுத்து ஐச்துக.றுசெய்து பிரஸ்தாரம் 
கூறு-௪, பண்டிகை கூறு-௩, மேல்மார்ச்கட்டு சரஇரனில் பலிசை 

பற்பம் கூறு-௪, ஆச கூறு ௫-ம் சரி, 

பிரஸ் தாரம் உன்னிதமெடுத்து இருபத்தொரு கூறுசெய்.த ௨ 

தீதீசம் கூறு-௪, எழுதகம் கூறு-௫, தூச்சோடு கூ.௬-௮, கவுச்தபற் 

பம் கூறு-௪, ஆ கூறு ௨௧-ம சரி, 

பண்டிகைச்குமேல மாலைமுதல் பலிகைமட்டம்வரைக்கும்உன் 
னிதமெடுத்து பதினைர்து கூறுசெய்௮ மாலைச்சட்டுச் கூறு-௨, சச் 

இரஙிலைக் உறு-௨, பலிகைபற்பம் க.ற-௧௧, ஆக கூறு ச௫-ம் சரி, 

gy மனைச்சறு-௨, முனைக்கூறு-௪, மார்க்கூறு-௨, மேல்ச்கம் 

புக்கூ.று-௪, சழ்ச்கூறு-௪, அரூடாக்கூறு-௩, £ழ்ச்சம்புக்கூ.ஐ-ன, 

புடங்கூறு-௪0வ, ஆடேகூறு-இரண்டரை, £ழ்கூறு-$, ஸ்தாபிகூ று 

௪, ஆச்கூறு ௨௯-ம் சரி, , 

அனுஷ்டானம் உன்னிதமெடுத்து மூன்று கூறுசெய்து காலப் 
பிரவாயைத்தொட்டு பஸ்துமமானவசைக்கும் கூறு-௪, இர்ச PGK 

ரையும் ஆறுகூறுசெய்து செகதிமுன்வாய்ச்கூறு-௩, சாலபற்பம் 
கூறு-௩, செக திமொழுங்கில் எழுதசஞ்செய்கறலு, பலகையொழுக் 
இல்பலசைசெய்கறெ.த, பற்பவொழுக்கில் எழுதகஞ்செய்றத, பல் 
துமம் பூமம் பூழூனையொழுங்கல் சபோதசஞ்செய்கறது, 

உத்தரவொழும்கில் சொருகுசாலைச் கூறு-$, ௮காரைகூறு-ச 
ETE gy ௪-ம் சசி, 

  

Ol& bul 7 FLD 

அர்த்தமண்டபம். அம். திராள்மண்டபம், மகாமண்டபம், சோ 

பனமண்டபம், ர௬ு,ச்திரகோபுர மண்டபம், அனுமணி மண்டபம் 

அனுமணியென்றுபெயர், 

மட்டவேலைக்குசரண்களத்தி விபரம், 

ஒருகால் பரப்புவைத்துக்கொள்கிற து. 4 

கெற்பரரெசம் எவ்ளவோ ! - அதை ஒருதிண்டாசவைத த 

சோண தர்ச்சமண்டபம் ழ i ergo oes géGarar& og
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மசாமண்டபம் க-ச3-௨ வைத்துச் செய்யவும், 
யாளி மகாமண்டபம் ௧-சழ-௨ வைத்துச் செய்யவும், 
மகாமண்டபம் ௮சலம்போல் சரிசெய்யவும், ௮ல்லது ஒருகால் 

இரண்டொல்£8ளம் கூட்டியபுள்ளகாலும் விட்டுச்செய்யவம். 

கெற்பரெசுதசை மூன்றுபத் இஆறுபதிதியாலது செய்யலாம் 
'அத்ர்தமண்டப மப்படிசீசெய்யலாம், மகாமண்டபச்சை மூன்று 
பத்தி ஆறுபத்தி பனிரண்டேபேத்தியாகவும் செய்யலாம், சாலை மஞ் 
௪ம்விட்டுச்செய்யலாம், விமானம்-கெர்பரெசம் எவ்வளவோ! ௮௪ 
அயரச்துக்கு ஒன்றுக்கொன்று ஏகதளஞ்செய்யவும், 

இவ்வியசளம்-ஒன்றுக்சொன்றரைசெய்யஏம் 8ீராடிமண்டபம் 
இண்டு ௪-௪ செய்யவும் கெற்பசெசம் - அசலங்சண்டைப்போள 
வே உயாஞ் சரிசெய்யவும், அல்லது ஒருசாலுயாங்கூட்டிசீ செய்ய 
வும், ௮ர்த்தமண்டபம் அர். இிராள்மண்டபம் கெற்படரசம்போலவே 
சரிமண்டபம் மட்டாசச்செய்றெது, மகாமண்டபம் குமுதசமட்டக் 
தளீவரிசைசெய்யவும், மசாமண்டபம்முதல் தளவரிசைமட்டமாகச் 
சோபனமணிமண்டபம் தளவரிசைச் குறடுவிட்டுச்செய்பவும், ௮௪ 
முன்னாலே மண்டபஞ்செய்தால் கெற்பசரகவானமட்டம் தளவரி 
சைசெய்யவும் கெற்பகரக படதானவொழுட்கில் வானம்மகாமண் 
டபம் இரண்டு சால்பரப்புச் செய்யவும், 

பஞ்ஈவர்ன்வேலை மட்டவேலை விபரம் 

ருமுதசம் குஸ்இரம் மூன்றுகால், மூன்றரைச்சால் பரப்புவை 
தலச் செய்யவும் உள்படக்கன த்தைக் கால்முழம் அரைமுழங் கூட் 
ழ.ச் செய்யவும், படச்சன நீளம் உள்படச் கூட்டிச்செய்யவும், 

துய்யசமயம் உயரங்கொள்ளவிபரம், 

கெற்படிரசம் ஒரு ண்டாகவைத்து இண்டு ஏ-51-௨-௩ சரி 
யாகவைத்துச் செய்யவும், திவியகுறடு ௮சலம் சுவாமிலாடஞ்செய் 
யவும், சபைக்குறடு கெர்பசிரச அகலத்தை ௩-ல் ௧-ல் ௪-ல் ௪-ல் 
வைச் ச்செய்யவும், வாசல்கெற்பசரகச்சை ஒரு கிண்டாசவைச்து 
ரிஷபச்குறடு திண்டு-டு, திண்டு-௭, தஇண்டு-௯, திண்டு-௪௧, இர்தப் 
படி. செய்யவும், அகலத்.துக்குஉள்ளு $-௧-௧$ அப்பாய்ச்செயயவும் 
ருத்திகோபுஞ்செய்யச் திண்டு ௪-௬-௮-௧௪-௧௬-௧௮-௨0-௨௨- 
௨ ௪-௨௬-௨௮-௩0-௩௨ இர்சப் படிக்குச்செய்யவும், 

சர்வார்த்த சிறபசிந்தா மணி 
முற்றிற் DV 

WET Laeger, Lott 
co a? mara.) Toa car reno 3 வி.ச



ரிஜிஸ்டா அறிவிப்பு 

EPS; 

  

இ,சனால் சகலமான புஸ் தகவிபாபாரிகளுக்கும் அச் 

சுக் கூடத்தலைவர்சளுக்கும், மற்றும் எனையோர் களுக்கும் 

அடியிற் கையொப்பமிட்ட யான் அறிவிப்பது யாதெனில். 

1915¢@h g7-aw 1௨ தேதி சென்னை இராயபுசம் 

லடவண்டை மாதாகோவி.லச்சாரஈ்த பிள்ளையார் கோவில் 
சந்து $ வ.து செம்பர் வீட்டில் யிருக்கும் ம௱ ஈஸீ சோதி 

டம் சும்பிரமண்ணியமுதலியார் தமையனார் ம-ஈ-ஈஸீசடை 
யட்பமு தலியார் குமாரர் ம-ஈ-ஈஸ்ரீ சோதிடம் வீராசாமிமுத 
லியாரவர்கள் சொக்தத்தில் வனனரபமாக இயற்றி ௮ச்சி_டி 

வெளியிட்டி ருர்த சிற்ப சிந்தாமணி யென்னும் புத்தகத்தின் 

சகல பாததீதைகளையும் மேற்படியாரிடமிருக்து நான் சுத்த 

இசையம் செய்து பெற்றுக்கொண்டபடியால் மேற்படி சிழ்ப 

சிந்தாமணியுடன் இன்னும் ௮னேக விஷயங்களை வசனரூப் 

மாய் நூதனமாக சேர்த்து சற்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி யென் 

னும் பெயருடன் அடியில் கையொப்ப மிட்டிருக்கிற ஏன் 

ஞல், அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறபடியால் மேற்படிபுக்தகத் 

நை என்னுடைய ௮னுமஇ மின்றி யாவராயினும் DFA 

டாம், அல்லது மேற்படி புத்தகத்திலிருக்கெற எர்த பூமி 

சங்களையாவது எடுத்து அ௮ச்எடடாலும் 1864ம் ஷீத்திய 

95 வத ஆக்டின் உட்பிரிவுகளின் படி. சகல ஈஷ்டத்திற்கும் 
ஜவாப்தாரியாவதுடன் கஇருமினலுக்கும் பாத்திய மாவார்சு 
ளென்பதை இதன் மூலமாய் அ௮றிவித்திருக்கி? றன். 

  

இப்படிக்கு, 

கோ. செஷ்வப்பமுதலியார் 

கெ-ட5், ஈம்மாழ்வார் தெருவு, 

செளசார்பேட்டை போஸ்டு, சென்னை ,



விளம்பரம்; 

060 

இசனால் சகல சன் தனவான்சளுச்கும் வியாபாஈகடகும் தெரி 

வீப்பது யாதெனில் அடியிற்சண்ட புத்தகங்களும் இன்னும் இச௪ம2 

மான பலலிச தமிழ் சாவலஸ்களும் தெலுங்கு சமஸ்ிெசம்ததுச்கு 

புத்தகங்களும் விலை சகாயமாய் பெற்றுச்கொள்ளலாம். 

இருவாசசவுரை 

தெலுங்கில் அனுபோசவைத்தியம் 4 சாண்டம் 

சர்வார்த்த சற்பசிந்தாமணி ஈயம் பப்பு 

மேற்படி 40 ரரத்தல் ரப்புதிச்குசடி.தம் 

யாப்பருங்சலக்காரிகை (ப நியபஇப்பு 

௪8 சஸ்வரபூஷணிபு தியப இப்பு 

ஷே 2-ம் பாகம் 

மாட்டுவாகடம் சனி 

அசுவசாஸ்திரம் 
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இரண்டு ஒருகட்டடம் சாலிசோபகிண்டு 

பிரசாபமு தலியார் சரித்திரம் 

பஞ்சதசப்பிரகரணம் 

. திருவள்ளுவர் ரவ. ரத்தின சிர்தாமணி 600-பாட்டு 

சோ திடரில்லரைசோர்வை ரயம்பஇப்பு 

சோஇட ரவூரசமாலை 

சோதிட பாலபாடம் 
சாதக. ரகியம் 

தூதன சலியாணபாட்டு 

௨0-சட்டளை ஒன்றாய் சேர்ந்த கட்டளை இரட்டி 
இ-௮ப்பாவுபிள்ளைன்னெறிஅரிசர்திரவிலாசம் 

முபித்தின் மாலை 120-சயிட்டுள்ள புத்தகம் 
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par லே. ச் உ இப்படிக்கு 
கதிர” ல ட, கிடு ‘ 09கோ. செல்லப்பமுதலியார் 

௦ a ் கெ, 89, ஈம்மாழ்கார்தெருவு, 

செளஎசார்பேட்டை போஸ்டு, சென்னை,




