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ஜாதக'�5 மதி�4 ம+யாைத ஏ0ப8�. இ�கால$தி� ஜாதக'�5 வ'மான�
ெதாழி� 9#ேன0ற� ஏ0ப8�. இ�கால� 5றி�ப�ட$த�க காலமாக இ'�5�.

பதவ�ய�� இ'�பவ�க6 பதவ� உய�ைவ அைடவா�க6. ஜாதக'�5 வா�� ம0:�
அஜ�ரண�ேகாளா: வய�: ெதாட�பான ப�ர<சைனக6 ஏ0ப8�, அதனா� ஜாதக�
அவ-$ைத�ப8வா�. ஜாதக� ெச�கி#ற ேவைலய��, ெதாழிலி� ந�ல 9#ேன0ற�
காண�ப8�. பல வைகய�� ஆதர� கிைட�5�. ேவைலய�� இ'�பவ�க=�5 பண�
உய���.ேவைலய��லாதவ�க=�5 ேவைல>� கிைட�5�. ெமா$த$தி� இ&மிக
ந�ல காலமி&. வ ��/� ஜாதக'�5 ெப+யவ�கள3# ஆதர��. ேவைல
ெச�>மிட$தி� ேமலதிகா+கள3# ஆதர�� கிைட�5�. அதனா� ந�ல ெபய'�
கிைட�5�. ெப+யவ�க6 தன& 5ழ	ைதக=�5 தி'மண� ேபா#ற %ப கா+ய�
ெச�& ைவ�பா�க6. ஜாதக� க�ம கா+ய� ெச�ய�?/ய காலமி&. ஜாதக+#
வ ��8 ெப+யவ�க=�5 க�ம கா+ய� ெச�கி#றவய&, அ�ல& காலமி'�ப�#
க�மகா+ய� ெச�கி#ற இ�கால$தி� நைடெப:� எனேவ கவன�.

ஜாதக$தி� ரா5 அம�	த இட$தி� ேகா<சார சன3 இ'�பதா� பல#

ஜாதக'�5 ெதாழிலி� க8ைமயான ெந'�க/ ஏ0ப8�. ஜாதக'�5 வாA�ைகய��
இ& 9�கியமான கால க�ட�. பல சமயBகள3� 9/ெவ8�க 9/யாம� தி!டாட
ேவ!/ய *ழ� ஏ0ப8�. வ�ப$& ஏ0பட வா��46ள&. வ�ப$தா�
அ:ைவ<சிகி<ைச ஏ0பட�� வா��46ள&.

கிரக� ெபய�<சி - இராசி பல#உBக6 ராசி�5 12 -� 5' உ6ளதா� <p>

</p><p> </p>

5' பகவா# பன3ெர!டா� இட$தி� சCசார� ெச�>� காலBகள3� வ�ரய$தி�
அம�	தி'�5� 5'வா� உBக=ைடய ைகய�'�4 5ைற>�ப/யான *Aநிைலக6
ஏ0ப8�. %பவ�ரய� அதிக� த'வா�. கட#, ேநா�, பைக, த�ரவழிவைக ெச�வா�.

சேகாதர�க6 வழிய�� மன�கச�4 வ	& வ�ல5�. ?�8 9ய0சி தவ���ப&
ந�ல&. இடமா0ற� கிைட�க வா��ப��ைல. ெதாழி� 9#ேன0ற� தாமத� ஆ5�.

உBக=ைடய 9ய0சிகள3� த8மா0ற�, தைடக6 ஏ0ப�டாD� இ:திய��
உBக=ைடய 9ய0சி�கான ேநா�கBக6 நிைறேவ:வத0கான *Aநிைல அைம>�.

ம0றவ�க=ைடய உதவ�க6 5ைற	& காண�ப�டாD� ெத�வபல�, ெத�வ �கஈ8பா8
உைடய ராசிேநய�க6 எைத�ப0றி>� கவைல�படேவ!/ய அவசிய� இ�ைல.

ெஜ#மராசிய�� சCசார� ெச�>� 5'த#Fைடய %பபா�ைவயா� ஐ	தா�
பா�ைவயாக நா#கா�, இட$ைத>�, ஏழா�பா�ைவயாக ஆறா�இட$ைத>�, ஒ#பதா�
பா�ைவயாக எ�டா� இட$ைத>�, பா�ைவய�8வதா� உட�ஆேரா�கிய$தி�
9#ேன0ற9�, கட#கா�சிகைள ப0றி கவைல�படேவ!/ய அவசிய� இ�ைல. 1�வ �க
-திரெசா$&�க6 வ�0பைனய�� எதி� பா��5� அF?ல தகவ�க=�, லாப9�
வ	&ேச'�. உ$திேயாக$தி� இ'�பவ�க=�5 ேமலதிகா+க6-சகஊழிய�கள3ட�
வ �!வ�வாத�, வ�ேராத� 9தலியைவ அதிக+�5�. இத# காரணமாக ெதௗiவான
மனநிைல>ட# அDவ�கைள கவன3�க 9/யாத*Aநிைல அைம>�. ஒ' சில'�5
பதவ�ய�� இ'	& த0காலிக ேவைல ந��க9�, அ�ல& ந�!ட கால வ�89ைறய��
ெச�D� *Aநிைல>� ஏ0ப8�. உ$திேயாக ச�ப	தமாக 4திய 9ய0சிகைள
ேம0ெகா6ளாமD�, வ �!வ�வாதBகள3�8படாமD�, அDவலக$தி� உடன3'	&
பண�4+>� ெப!கேளா8 எ<ச+�ைகேயா8 இ'�ப& நல�. தன3யா� நி:வனBகள3�
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உ$திேயாக$தி� இ'�பவ�க=�5 அைல<ச�-தி+<ச�க=�5�,

ெபா'6வ�ரய$தி05� 5ைறவ��ைல. 4திய உ$திேயாக ச�ப	தமான 9ய0சிகள3�
நிதானநிைலைய கைடப�/�க��. மாணவ�க=�5�, /பா��ெம!� ச�ப	தமான
ப/�ப��8பா8 ெகா!டவ�க=�5� ப/�ப��8பட 9/யாத தைடக=�,

எதி�பாராத பயண9�, அைல<சD�, அகால நி$திைர>� உட� ஆேரா�கிய$ைத�
ெபா&� பாதி�5�. ேதைவய0ற கா+யBக6 தாேன ேத/வ	& ேநர$ைத வ �ணா�5�
ச	த��பBக6 காண�ப8வதா� 4திய ந!ப�க6 ேச��ைகைய சில கால$தி05
த6ள3ைவ$& 9#ேன0ற கா+யBகள3ேலேய க!K� க'$&மாக< ெசய� ப8வ&
உ$தம�. ப/$&�ெகா!ேட ப5திேநர உ$திேயாக$தி�8ப�86ளவ�க6 சகல
9ய0சிகள3D� மன� கலகநா-தி எ#ற ெகா6ைகைய கைடப�/�ப& உ$தம�. ெதாழி�,

வ�யாபார� ெதாழி� வ�யாபார$தி� வரேவ!/ய ெதாைக வ	& ேச'வதி�
காலதாமத9� இத# காரணமாக மன-தாபBக=� ஏ0பட�?8�. ெகா8�க�, வாBக�
வைகய�� ெந'�க/>�,அர%$&ைற, வBகி 9தலிய பைழய கட#களா� ெதாழி�கள3�
ெந'�க/க=�, ேவைல சமய$தி� ேவைலயா�கள3# வ�பLத 5ணBகள3னா� ெதாழி�
பாதி�5�. ஒ' சில'�5 இத# ெதாட�பான ேகா��8-வழ�5க=�
காண�ப8கி#றன. இ�கால$தி� ேகா��8 வழ�5கள3� ஈ8படாம� சமாதான
உட#ப/�ைக ேம0ெகா6வ& நலமா5�. எ2வள� ப�ர<சிைனகள3D� அவசர 9/ைவ
ேம0ெகா6ளாம� வ �!வ�வாதBகைள� 5ைற$&�ெகா!8 ெபா:ைம>ட# க!KB
க'$&மாக< ெசய�ப8வ& உ$தம�. ெவள3நா�8 ச�ப	தமான ெதாட�4ைடய
ெதாழி�கள3� ஈ8ப�86ளவ�க6 நிதான நிைலைய கைடப�/�ப&�,

கமிஷ#-கா!�ரா�� ேபா#ற ெதாழி� கள3� வ �! அைல<ச�க=� காண�ப8வதா�
தி�டமி�8 ெசய�ப8வ& உ$தம�. 58�ப$தி� அைமதிய�#ைம>�, நி�மதி
இ�லாத ேபா�5�, மைனவ�ய�# -திர ெசா$&�க6 ச�ப	தமாக ஏ0ப�ட
சி�க�க6 சமாதானமாக ைபசலா5�. ஒ' சில'�5 மைனவ�ய�# உறவ�ன�க6
வைகயா� ஏ0ப�ட வ�ேராத� சமாதான� அைடவ&ட# ெவ5 நா�களாக இ'	& வ	த
பைக>ண�<சி>� ப/�ப/யாக 5ைற>�. 58�ப$தி056
கணவ#-மைனவ��56 ச!ைட-ச<சர� ஒ'வ'�ெகா'வ� காரணமி�லாம� ஒ&Bகி
வாN�ப/யான மனநிைல ேபா#றைவ காண�ப8வதா� 5'வ�05 ப+கார 1ைஜக6
ெச�வத# Oல� 58�ப வைகய�� ஏ0ப�ட 5ழ�பமான *Aநிைலக6 வ�ல5வ&ட#
தாமத� அைட	த %பகா+யBக6 நிைறேவ:� எ#ப& நி<சய�. ெப!க=�5
58�பவைகய�� ஒ0:ைமய��லாத ேபா�5�, ெந'Bகிய உறவ�ன� களாேலேய
எதி�பாராத ெதா�ைலக=�, 4$திர# அ�ல& 4$தி+ ஆகியவ�களா� ெப'�
ெசல�க=�, வ �!ெசல�, வ �!வ�ரய� ஆகியைவ அதிக+�பத# காரணமாக கட#கா�சி
க=�, அDவலக$தி� பண�4+>� ெப!க=�5 ேமலதிகா+க6 சகஊழிய�க6
வைகய�� வ�ேராதBக6 காண�ப8வதா� சகல9ய0சிகள3D� நிதான9ட#
ெசய�ப8வ&�, ெத�வ பல$ைத அப�வ�'$தி ெச�& ெகா6வத# Oல�
சBகடBகள3� இ'	& வ�8படலா�. சBகீத�, கைல, நடன�, நாடக� நா�/ய�
ம0:� கைல$ெதாழி�கள3�8ப�8 உ6ளவ�க6 உட�நல� 5ைற��, வ	&
ேசரேவ!/ய ந�லவா��4க6 ைகநN��ப/யான *Aநிைல>� உ!டா5�.

ெந'Bகிய ந!ப�க=� ெதாழி� &ைறய�� மைற9கமான ெபாறாைம அ�ல& ேபா�/
மன�பா#ைம>ட# ெசய�ப8� ேபா�5 காண�ப8வதா� ெப'� ஏமா0ற9�,

4திய கட#க=�, ச!ைடச<சர�, கலக� 9தலியன காண�ப8வதா� எ�லாவைகய�D�
கவன9ட# இ'�ப& நலமா5�.அரசிய�, ெபா&<ேசைவய�� ெதாட�4 உ6ளவ�க=�5
இ�காலBகள3� எ�லாவைகய�D� தைடக=�, கா+ய தாமத9�, அவ�ெபய'�
உ!டா5�. ஆைகயா� ஏ0ெகனேவ ெதாட�4ைடய கா+யBகள3� த�வ�ர கவன�
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ெசD$&வ&�, 4திய 9ய0சிகைள த6ள3 ைவ�ப&� சிற	த *Aநிைலைய
ஏ0ப8$&� எ#ப& நி<சய�. வ�வசாய�க=�5 ெதாழி�கள3�
உ0சாகம0றேபா�5�, பைழய கட#கா�சிகளா� ெந'�க/க=� 4திய கட#க6
வ	& ேச'வதி� காலதாமத9�, காண�ப8வதா� நிதான நிைலைமைய கைடப�/�பத#
Oல� ெதாழி� ேம#ைம>�, ேதைவ�ேக0ற பணவர�� வ	&ேச'�.

உBக6 ராசி�5 2 -� சன3 உ6ளதா� <p> </p><p> </p>

உBக6 ராசிய��5 சன3 2-ஆமிட$தி05 மா:கிறா�. இதைன ஏழைர<சன3ய�#
இ:தி�கால� எ#பா�.இ& பாத<சன3ய�# காலமா5�. சன3யானவ� ேகாசார�ப/2�
உல�வ& சிற�பாகா& எ#றாD� வ��8 வ�ல5�ேபா& நல�4+வா� எ#ப&
அFபவ ெமாழியா5�. உBக6 ஜ#ம ராசி�5 சன3 2-� உல�வதா� ேப<சிD�
ெசயலிD� அவசர�படாம� நிதான$ைத� கைட� ப�/�ப& ந�ல&. யா'�5�
வா�5 ெகா8�க ேவ!டா�. ேப<சா� சBகட� உ!டா5� எ#பதா� ேயாசி$&�
ேப%வ& அவசியமா5�. பைழய ந!ப�கள& ெதாட�4 பய#ப8�. க8ைமயாக உைழ$ேத
பய#ெபற ேவ!/வ'� எ#பதா� உைழ�4�5� ப�#வாBகலாகா&.

அ�க�ப�க$தாரா� சில இட��பா8க6 உ!டா5�. சன3� ப�Lதிைய$
ெதாட�	& ெச�& வ'வ& ந�ல&. சன3 2 மிட$தி� உல�வதா� ஆேரா�கிய�,

58�ப�, க!, வா�, 9க� ச�ப	த� ப�ட உபாைதக6 ஏ0ப8�. ெக�ட உண�
வைககைள$ தவ���ப& ந�ல&. 58�ப$தி� அைமதி கா!ப& க/ன�. த	ைத
நல�கவன3�க�பட ேவ!/வ'�. வாA�ைக$&ைணவ'�5� க!ட� ஏ0படலா�.

உட# ப�ற	தவ�களா� வ �! ெசல�க6 ஏ0ப8�. ம�க6 நல� சீராகேவ இ'	&
வ'�. ம�க=�5 ெவள3நா�/� ேவைல கிைட�க வா��4 உ!டா5�. ம�கள3#
நட$ைதய�� கவன� ேதைவ. சன3 2-� இ'�பதா� ெகா8�க�-வாBக� இனBகள3�
வ�ழி�4ட#8ப8வ& அவசிய மா5�. யா'�5� ஜாமQ# ெகா8�கேவ!டா�.

ைக�ெபா'ைள� ப$திர�ப8$தி ைவ$&�ெகா6வ& ந�ல&. கட# %ைம ?8�.

சி�கன$ைத� கைட�ப�/�ப& ந�ல&. வ �! ஆட�பர� ேவ!டா�. நில4லBக6
நில�, மைன, வ �8 ேபா#ற ெசா$&�களா� ஆதாய� கிைட�5�. சன3 4-ஆமிட$ைத�
பா��பதா� ெசா$&�க6 ச�ப	த�ப�ட கா+யBக6 தாமதமாகி, ப�#ன�
நிைறேவ:�. ெதாழி� ெச�ெதாழிலி� அதிக� அ�கைற ெசD$தினா� அப�வ�'$தி
காணலா�. பதவ�உய��, இடமா0ற�, ஊதியஉய�� ஆகியைவ கிைட�5�.

உ$திேயாக-த�க6, ஆசி+ய�க6, ேமைட ேப<சாள�க6, ஆ#மிகவாதிக6
ஆகிேயா'�ெக�லா� 9#ேன0றமான *Aநிைல உ'வா5�. க8ைமயாக
உைழ�பவ�க=�5 வ'வா� ?8�. ?�8$ெதாழிலி� ஓரள� வள�<சி காணலா�
ெவள3நா�8$ெதாட�4ட# ெதாழி�4+பவ�க6 வ�ழி�4ட# இ'�ப& ந�ல&.

மாணவ�க=�5 ப/�ப�� 9N�கவன� ெசD$தினா� 9#ேனற வா��4
உ!டா5�. வ�ைளயா�8 வ�ேநாதBகைள$ தவ���ப& ந�ல&. மாத�க=�5
சி:சி: ப�ர<ைனக6 ஏ0ப�8 வ�ல5�. இ�கால� வ�ேசடமானதாக அைம>�.

9�கியமான எ!ணBக=�ேட:�.


