
 

 

 
 

தி மணத்திற்கு கு பலன் வந் விட்டதா? 
 
 வாழ்க்ைக இனிேத வங்க தி மணம் எ ம் திற ேகாேல 
மிக க்கியமான கட்டமாக க தப்ப கிற . இந்த தி மணத்திற்கு உகந்த 
காலமாக கு கிரகத்தின் பார்ைவ அதிக க்கியத் வம் ெப கிற . கு பலன் 
உள்ள காலத்ைத அறிந்  தி மண ஏற்பா  ெசய்வேத நன்றாகும் 
 
 ேகாசாரப்படி மணமக்களின் சந்திரன் நின்ற இராசிக்கு கு  பார்ைவ 
இ ப்பின் அவ க்கு கு  பலன் உள்ளதாக க தி தி மண நடவடிக்ைகக்கு 
உகந்தகாலமாக எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிற . ஆனால் ைமயாக கு பலைன 
இராசி, அம்சம், பாவகம்  கட்டம் ஆகிய ன்  கட்டங்கைள ம் அதில் லக்னம், 
சந்திரன், சுக்கிரன் நிைலகளில் இ ந்  கு  நிற்கும் சாதக நிைலைய ைவத்  
மதிப்பி வேத ல்லியமான கு பலன் கணிப்பாகும். 
 
கு  பார்ைவ ம் மதிப்பீ ம் 
 தலில் இராசி கட்டம் மற் ம் நவாம்சகட்டத்தில் லக்னம், சந்திரன், 
சுக்கிரன் நிைலகளில் இ ந்   
 கு  ேநர்பார்ைவயான 7ல் வரின் மதிப்பான 1 மதிப்ெபண் ம்  
 கு  தி ேகாணமாக பார்ைவயாக 5, 9 ஆகிய இடங்களில் வரின் ¾ 
 மதிப்ெபண் ம் 
 கு  2, 11 ஆகிய இடங்களில் வரின் ½ மதிப்ெபண் ம் 
கு பார்ைவ இல்லாத இடங்க க்கு 0 மதிப் ம் இட ம் 
 
 ெமாத்தம் மதிப்  6க்கு 5வரின் மிக நன் ,  3வரின் நன்றாகும். அதற்கு 
கீழ்வரின்அல்ல  ஜ்யம் வரின் தி மணத்ைத அ த்த கு ெபயர்ச்சிக்கு 
பின்னர் வக்குவ  உகந்ததாகும் 
 மதிப் ம் சதவீத ம்: 6க்கு 1(17%), 2 (33%), 3 (50%), 4 (67%), 5(83%) 
 
 இராசி கட்டத்திற்கும் பாவக சக்கரத்திற்கும் கிரகநிைல ேவ பா (பாவக 
மாற்றம்) இ ப்பின் மட் ம் பாவக கட்டத்திற்கும் கு பலன் மதிப்ைப கணித்  
9க்கு 6 வரின் மிகநன் , 4½ நன் . 



 

 

 9க்கு 1(11%), 2 (22%), 3(33%), 4 (44%), 5(56%), 6 (67%), 7(78%), 
8 (89%) 
 
 தி மணம் ெசய் ம் ெபா ம் அ த்த 6மாதங்க க்கும் கு பலன் 
இ ப்பின் இ வ க்கும் சலற்  அைமதியான நல்ல வாழ்ைக அைம ம். 
ஆண்க க்கு கு பலன் உள்ள காலத்தில் ஆண்இராசிக்கு 3, 9, 11ல் சூரியன் 
நின்ற மாதத்தில் தி மணம் ெசய்வ  மிக ம் உகந்தகாலமாகும். ஆண் ெபண் 
இ வ க்கும் சராசரியாக 50% ேமல் இ ப்பின் மிகமிகநன் . இ வரில் 
ஒ வ க்கு கு பலன் ஜ்யம் வரின் தி மணத்ைத உகந்தகாலம் வைர 
தள்ளிப்ேபா வ  நன் .  
 கு பலன் இல்லாத நிைலயில் அவஸ்யம் தி மணம் 
ெசய்யேவண் ெமனில் தைச- க்தி-அந்தரம் அடிப்பைடயில் நாள் குறித் , 
தி மணத்திற்கு ன்னதாக கு விற்கு பரிகாரமாக ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் 
கடைல ப ப் , மஞ்சள் நிற உைடகள், ஏைழ மாணவர்க க்கு எ  
ெபா ட்கைள தானம் ெசய்ய ம், சிவாகமவிதிப்படி ைஜநைடெப ம் 
ெகாடிமர ம், தி க்குளம் உள்ள சிவன்ேகாவிலில் அபிேஷகம் ெசய்ய ம்.  
 
 கு வக்கிர நிைலயில் உள்ளகாலத்தில் அதன் சுபபார்ைவ தாக்கம் 
குைறந்  காணப்ப ம். வக்கிரகு  நிைலயில் தி மணம் ெசய் ம் ெபா  44% 
கு பலன் இ ப்பின் நன் . அப்படி இல்ைல வக்கிரம் டிந்  ேநர்கதிக்கு 
தி ம்பிய டன் தான் தி மணம் ெசய்யேவண் ம் 
 
 21வய  வங்கிய டன் எதிர்வ ம் கு பலைன கணித்  எந்தவயதில் 
மிக ம் சாதகமாக உள்ளேதா அந்த வயதில் தசா க்தி பலன்கைள ம் 
க த்தில்ெகாண்  தி மணத்ைத திட்டமி வதால் நல்லெதா  வாழ்ைகைய 
அைமத் க்ெகாள்ளலாம். 
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