உ

தணிைக ேஜாதிட நிைலயம்
பா சரவண சர்மா

பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கணணம்

எண் 9, 4வ

ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com இைணயம்: www.prohithar.com

குழந்ைத பிறப் - நல்ல ேநரம் - ேகள்வி பதில்
குழந்ைத ஆேராக்கியமாக வளர ம்,
ேநாய் எதிர்ப் சக்தி ெபற ம் ஒ வ டம் வைர தாய்பால் ஊட் ங்கள்.
ராகுகாலம், எமகண்டத்தில் பிறக்கலாமா?
ஜாதகம் பார்க்கும் ெபா
அல்ல ஜாதகம் எ
ம் ெபா ேதா ராகுகாலம், எமகண்டத்ைத கணக்கில்
எ த் க்ெகாள்வதில்ைல ேம ம் பிறப் என்ப இயற்ைகயானேத அைத த க்கலாகா .
ஜாதகத்தில் ஒ குழந்ைத இராகு காலத்தில், எமகண்டத்தில் பிறந்த தகவல் இடம்ெப வதில்ைல,
ஜாதக பலன் ெசால்ல ராகுகாலம், எமகண்டம் பற்றிய தகவல் ேதைவ ம் இல்ைல
ெசவ்வாய் கிழைம, சனிக்கிழைம நாட்களில் பிறக்கலாமா?
குழந்ைதயின் பிறப் என் ேவண் மானா ம் இ க்கலாம் கிழைமக்கு எந்த ேதாஷ ம் இல்ைல
எந்த நட்சத்திரம் நல்ல நட்சத்திரம் ?
அைனத் நட்சத்திரங்க ம் நல்லைவேய.
ஒவ்ெவா நட்சத்திரத்தி ம் எண்ணற்ற மகான்கள், தைலவர்கள், அறிஞர்கள், அறிவியலாளர்கள்,
நாட்ைடகாத்த வீரர்கள், கைலஞர்கள், திறனாளர்கள், தியாகிகள், தர்மவான்கள், ெதாழிலதிபர்கள்,
நீதிமான்கள் இப்படி நல்லவர்கள் பிறந் ள்ளனர்.
குறிப்பிட்ட எந்த நட்சத்திர ம் தீங்கானைவ அல்ல
ெதாப் ள் ெகாடி சுற்றி பிறப் - தாய்மாமன்
இ ேதாஷம் அல்ல, ஜாதகத்தில் இந்த தகவல் இடம்ெபறா
இயற்ைகயான பிரசவத்தில் மட் ம் குழந்ைத ெதாப் ள் ெகாடி சுற்றி பிறந்தால்,குழந்ைதக்கு
ன்னியாவசனம் ெசய்த பின்னர், தாய்மாமன் குழந்ைதைய ேநரில் பார்க்காமல் தலில் எண்ைண
சட்டியில் நல்ெலண்ைணய் ஊற்றி அதில் ெதரி ம் குழந்ைதயின் பிம்பத்ைத பார்க்க ேவண் ம் அ த்
கண்ணாடி லமாக ெதரி ம் குழந்ைதைய காணேவண் ம் பிறகு ேநராக குழந்ைதைய
காணேவண் ம். கண்ணாடி மற் ம் நல்ெலண்ைணைய மாைலயில் அம்மன் ேகாவி க்கு
தானமாக தரேவண் ம். ஏைழ குழந்ைதக்கு ணி தானமாக தர ம்.
அஷ்டமி, ேராகினியில் பிறக்கலாமா?
ேதாஷம் இல்ைல.
அஷ்டமி திதியி ம், ேராகினி நட்சத்திரத்தி ம் பிறந்தால் கி ஷ்ணர் ேகாவி க்கு ெவண்கல
கிண்ணத்தில் நல்ெலண்ைணய் தீபம் ஏற்றி தானம் ெசய்ய ம்.
தாய்மாமன் ெபயரில் அர்ச்சைன ெசய்ய ம்
எப்ெபா

தாய் - குழந்ைத ேகாவி க்கு ேபாகேவண் ம்?
16, 30ஆம் நாட்களில்
எச்சரிக்ைக ! ஏமாற ேவண்டாம்!!

குழந்ைத பிறந்த ேநரம் ேதாஷம் உள்ள இதற்கு பரிகாரம், சாந்தி ெசய்யேவண் ம் என் கூ பவர்களிடம் மிகுந்த எச்சரிக்ைகயாக
இ க்க ம். பரிகார ம், சாந்தி ம் தர்மத்தின் அடிப்பைடயில்தான் இ க்கேவண் ம். அதாவ ஆதரவற்ற குழந்ைதக க்கு அன்னதானம் ெசய்தல்,
ணி தானம் ெசய்தல் ேபான்ற வழிகேள சரியான மற்றபடி ஏ ம் தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறவில்ைல. தவறான வழிகாட் தல்கைள ஏற்க்கேவண்டாம் !

எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் நவக்கிரகேஹாமம் ெசய்ய ேவண் ம்
ேராஹினி, சம், ஆயில்யம், மகம், உத்திரம், சித்திைர, விசாகம், அ ஷம், லம், ராடம், உத்திராடம்,
அவிட்டம், சதயம், ரட்டாதி, ேரவதி இந்த நட்சத்திரத்தில் குழந்ைத பிறந்தால் நாமகரணத்தில் நவக்கிரக
ேஹாமம் ெசய்ய ேவண் ம்.
கிரஹணகாலத்தில் குழந்ைத பிறந்தால்
நவக்கிரஹ ேஹாமம் ெசய்ய ேவண் ம்
சிேசரியன் நல்லதா?
ம த்தவர் டிேவ தாய் ேசய் இ வ க்கும் நல்ல .
குழந்ைத இயற்ைகயாக பிறப்பேத சரியான அப்படி பிறக்கும் குழந்ைதயின் ஜாதகேம பலிக்கும்.
நல்லேநரத்தில் பிறக்க ேவண் ம் என்பதற்காக குழந்ைதைய ன்னதாக அ ைவ சிகிச்ைச
பிறக்க ைவப்ப தவறாகும். அப்படி பிறக்கும் குழந்ைதயின் ஜாதக ம் தவறாகேவ அைம ம்.
எப்ெபா

லம்

சிேசரியன் ெசய்யலாம்?
சிேசரியைன “ம த் வ சிகிச்ைச” என்கிற நிைலயில் “அஷ்டம சுத்தியான லக்ன” ேநரத்தில் ெசய்யலாம்.
இைத குழந்ைத பிறப்பிற்காக என க த்தில் ெகாள்ளக்கூடா .
“ம த் வ சிகிச்ைசக்கு” நல்ல ேநரம், நாள் ேபான்ற விபரங்கள் ஜாதக லில் உள்ள
குழந்ைதைய அ ைவ சிகிச்ைச லம் பிறக்க நல்ல ேநரம் என் யாரா ம் கணிக்க
இந்த சிேசரியன் ைற 100ஆண் களாத்தான் கைடபிடிக்கப்ப கிற . எனேவ இ
ஆதாரமான தகவ ம் எந்த ேஜாதிட லி ம் இல்ைல.

டியா ஏெனனில்
ெதாடர்பான எந்த

இ ெதாடர்பாக நல்ல நாட்கள் கணித் த்தரப்ப ம்

ஆனிமாத ம் தைலச்சன் குழந்ைத ம்
ஆனிமாதத்தில் தைலச்சன் குழந்ைத பிறப் மிக ம் சிறப்பான
ஆனிமாதத்தில் பிறக்கும் தைலமக க்கும், தைலமக க்கும் ஆனிமாதத்தில் மட் ம் தி மணம்
ெசய்யக்கூடா மற்ற மாதங்களில் இ வ க்கும் தி மணம் ெசய்யலாம்
ன்னியாவசனம், ெபயர் சூட்டல் என் ெசய்யலாம்?
குழந்ைத பிறந்த 7,9,11,16,21, 30, ெஜன்ம நட்சத்திரம் ஆகிய தினங்களில் ெபயர்சூட்டல் ைவபவம்,
ன்னியாவசனம் ெசய்யலாம்
குைறப்பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்ைதக க்கு 3ஆம் மாதத்தில் ெசய்வ நன் .
ெவளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் - குழந்ைத ெபயர் சூட்டல்
ெவளிநாட்டில் குழந்ைத பிறந்தால் தாயகத்தில் உள்ளவைரக டன் கலந் ேபசி ெபயைர ேதர் ெசய்
உடேன சட்டப்படி ெபயைர பதி ெசய்ய ம்.
தாயகம் தி ம்பியபின்னர் (ஒ
வ டத்திற்குள்) குழந்ைதயின் நட்சத்திரம் அன்
ெபயர்சூட்டல்
ைவபவத்ைத ெபரியவர்கள் ன்னிைலயில் ெசய்ய ம்
ஒ வ டத்திற்கு ேமலாக ஆனால் நல்ல நாளில் ெபயர் சூட்டல், ஆ ஷ்ேஹாமம் ெசய்தல் நன்
குழந்ைதக்கு தலில் எந்த ஆபரணங்கைள சாற்ற ேவண் ம்?
இ ப்பில் ெவள்ெள க்கன் கயிற்றால் ெசய்யப்பட்ட அைரஞான்கயி
(அண்ணாகயி )
ேவண் ம்
க த்தில் இயற்ைகயான சங்கு லம் ெசய்யப்பட்ட மணிக்கயி , க ப் மணி கட்ட ேவண் ம்
ைககளில் சங்கு வைளயல் சூட்ட ேவண் ம்
ெவள்ளி, ெசப் , இ ம் கம்பியால் ஆன க்காப் அணிவிக்க ேவண் ம்
ெபண்குழந்ைதக்கு வரசு ெகாட்ைடயால் அைற டி கட்டிட ேவண் ம்
தைலப்பிரசவத்திற்கு பின்னர் என் மாமியார் வீ தி ம் தல் நன் ?
தைலப்பிரசவத்திற்கு பின்னர் குழந்ைதக்கு 5 அல்ல
7ஆம் மாதம் ஆகும் ெபா
குழந்ைத டன் மாமியார் வீ தி ம் தல் நன் .

சாற்ற

ம மகள்

குழந்ைதக்கு பால்ேசா ஊட் தல்(அன்னபிராச்சனம்)
குழந்ைதக்கு சந்திராஷ்டமம் இல்லாத சுபநாளில் அஷ்டம சுத்தி டன் பால்ேசா ஊட்டலாம்
குழந்ைதக்கு பால்ேசா ஊட் ம் நாளில் அனாைத குழந்ைதகள் இல்லத்தில் அன்னதானம் ெசய்ய ம்
குழந்ைதக்கு ெமாட்ைட அடித்தல், கா குத் தல் எப்ெபா
ெசய்யலாம்?
தங்களின் குலவழக்கப்படி குறிப்பிட்ட மாதத்தில் குலெதய்வம் சன்னதியில் தாய்மாமன் மடியில் குழந்ைத
இ க்க தாய்மாமன் மரியாைத வாங்கித்தந்த காதணிைய காதில் குத் தல் நன் .
சந்திராஷ்டமம் இல்லாத சுபநாளில் அஷ்டம சுத்தியான ேநரத்தில் காதணி அணிவிக்க ேவண் ம்
குழந்ைதக்கு கா குத் ம் காலத்தில் தாயார் கர்பினியாக இ க்கக்கூடா , அப்படி இ ப்பின் அ த்த
குழந்ைத பிறந்த பிறகு ெசய்ய ேவண் ம்
பங்காளிகள் இறந்

6மாதம் வைர குழந்ைதக்கு

டிஇறக்கம், கா குத்தல் ெசய்யக்கூடா .

ெவளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் நல்ல நாளில் ெமாட்ைட அடித்
உடன்ெகாண் வந் குலெதய்வம் ேகாவி க்கு காணிக்ைகயாக்கலாம்.

டிைய தாயகம் வ ம் ெபா

ஆ ஷ்ேஹாமம் என் ெசய்யலாம்?
குழந்ைதக்கு நட்சத்திரப்படி ஒ வ டம் டிந் இரண்டாவ வ டம் வங்கும் அன் அதிகாைலயில்
ஆ ள்ேஹாமம் ெசய்தல் நன் . இயலாத நிைலயில் அ த்
வ ம் ெஜன்ம நட்சத்திரத்தில்
ெசய்யலாம். அ
ம் இயலாத நிைலயில் ஆங்கில, தமிழ் ேததிகள்படி அல்ல நல்லநாளில் ெசய்யலாம்.
குழந்ைதக்கு ஜாதகம் எ
வ எப்ெபா
?
குழந்ைத பிறந் ஒ மாதம் ஆன பிறகு அல்ல

தங்களின் குலவழக்கப்படி ஜாதகம் எ தாலாம்

தகப்பனார் கச்சவரம் ெசய்வ எப்ெபா
?
7ஆம் மாதம்
தல் அல்ல
குைறந்த பட்சம் மைணவிக்கு சீமந்தம்
டித்தல் பிறகு சவரம்
ெசய்யக்கூடா (2 ஆம் குழந்ைதக்கும் இப்படித்தான்)
குழந்ைத பிறந்தபின்னர் தீட்
கழிக்கும் நாள் வைர அல்ல
11ஆம் நாள் வைர
கச்சவரம்
ெசய்யக்கூடா .
குழந்ைதக்கு
ன்னியாவசனம், ெபயர்சூட்டல்(நாமகரணம்), ஆ ள் ேஹாமம் ெசய்
நாள்குறிக்க ம், வழிபாட்ைட ெசய் ைவக்க ம் ேராகிதைர ன்னதாக ெதாடர் ெகாள்ள ம்
கடந்த

ற்றாண் வைர குழந்ைதகளின் வளர்ப்பில் அங்கம் வகித்த

பிரசவ ேலாக்கியம்
வசம்
ேதன்
மாசிக்காய்
மிளகு

சீரகம்
ஓமம்
ண்
உலர்ந்த திராட்ைச
விளக்ெகண்ைண

ைவக்க

க்கிய சித்த ம த் வ ெபா ட்கள்
கஸ் ரி
ளசி
கற் ரவல்லி
ங்கற் ரம்

என தாய் எனக்கு 5 வய வைர பா ட்டினார்கள்!
ஆம் நான்
தல் வகுப் படிக்கும் ெபா
ம் பள்ளி ெசன் தி ம்பி வந்த டன் தாய்பாைல
அ ந்தியவன். என்தாைய ெப ைம டன் இங்கு குறிப்பி கிேறன்.
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