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அங்காரகன் ேதாஷம் அல்ல  ெசவ்வாய் ேதாஷம். 

 
 ஒ வ க்கு ஜாதகத்தில் ெசவ்வாய் ேதாஷம் உள்ளதா இல்ைலயா என்பைத, ஜாதகத்தில் 
இராசி, நவாம்சம், பாவம் கட்டங்களில் லக்னம், சந்திரன், சுக்கிரன் இ க்கும் இடத்தில் இ ந்  
ெசவ்வாய் இ க்கும் இடத்ைத ம், மற்ற கிரகங்கள் பார்பதா ம்,  ெசவ்வா டன்மற்ற கிரகங்கள் 
ேசர்க்ைக ம் ெகாண்ேட டிெவ க்க ேவண் ம். இதில் ஜாதகரின் பாவ கட்டம் ெசவ்வாய் ேதாஷத்தின் 
அளவிைன கணிக்க மிக க்கியமான பங்குவகிக்கிற . எனேவ ஜாதக ஸ்தகத்தில் பாவ கட்டத்ைத 
இடம்ெபறெசய்வ  மிக க்கிமாகும். 
  
 கட்டத்ைத பாரத்த டன் லக்னம், சந்திரன், சுக்ரன் ஆகியைவக க்கு 2, 4, 7, 8, 12 ஆகிய 

இடங்களில் ெசவ்வாய் இ ப்பதால் ெசவ்வாய் ேதாஷம் என கண்ைண டிக்ெகாண்  தவறாக கணித்  விடக்கூடா , 
இதனால் நல்ல ெபா த்தமான ஜாதகங்கள் கூட தட்டிவி ம், கிட்டத்தட்ட ம த் வர் ைணயின்றி ம ந் க்கைடக்கு ெசன்  
ம ந்  வாங்கி உட்ெகாள்வதற்கு சமமாகும்! 
 
 ெபா வாக ெசவ்வாய் ேதாஷம் இ ப்பதாக ேதான் ம் ஜாதகங்கைள ேநரம் ஒ க்கி அதிக கவனம் தந்  
ேதவேகரளீயம், குமாரசுவாமியம், பலதீபிகா, ேஜாதிட சிந்தாமணி ஆகிய கிரந்த ல்களில் கூறி ள்ள ேதாஷ பரிகார காரண 
வாக்கிய சூத்திரங்கள் அடிப்பைடயில் ஆய்  ெசய்த பின்னர் ெசவ்வாய் ேதாஷம் குறித்  டி க்கு வர டி ம். 
 

அதன் அடிப்பைடயில் ேதாஷம் இல்ைல என்பதற்கான சில காரணங்கைள இங்கு தந் ள்ேளன் 
 

1. சந்திர டன் ேசர்ந்தால் ேதாஷமில்ைல. 
2. ெசவ்வாய் ேமஷம், வி ச்சிகம், மகரம் இலக்னத்தில் இ ந்தால் ேதாஷமில்ைல. 
3. கு டன் ேசர்ந்தால் ேதாஷமில்ைல. 
4. த டன் ேசர்ந்தா ம் தன் பார்த்தா ம் ேதாஷமில்ைல. 
5. சூரியன், கு , சனி ஆகியவர்க டன் ெசவ்வாய் ேசர்ந்ேதா அல்ல  பார்கப்பட்டி ந்தாேலா ேதாஷம் இல்ைல  
6. சந்திரன் ஆட்சி ெசய் ம் கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்க க்கு ெசவ்வாய் எங்கி ந்தா ம் அங்காரக ேதாஷம் இல்ைல. 
7. சூரியன் ஆட்சி ெசய் ம் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்க க்கு ெசவ்வாய் எங்கி ந்தா ம் அங்காரக ேதாஷம் இல்ைல. 
8. ெசவ்வாய் இ க்கும்  2-மிடம் மி னம், கன்னியாகில் ேதாஷமில்ைல. 
9.  ” ”  4-மிடம் ேமஷம்,வி ச்சிகமாகில் ேதாஷமில்ைல. 
10.  ” ”     7-மிடம் கடகம், மகரமாகில் ேதாஷமில்ைல. 
11.  ” ”     8-மிடம் த சு, மீனமாகில் ேதாஷமில்ைல. 
12.  ” ”     12-மீனம் ரிஷபம், லாமாகில் ேதாஷமில்ைல. 
13. சிம்மம் அல்ல  கும்பத்தில் ெசவ்வாய் இ ந்தால் ேதாஷமில்ைல. 
14. நவக்கிரகத்தின்தைலவனான சூரிய டன் ேசர்ந்தா ம் சூரியன் பார்த்தா ம் ேதாஷமில்ைல. 
15. ெசவ்வாய் இ க்கும் ராசியின் அதிபதி லக்னத்திற்கு 1, 4, 5, 7, 9, 10 இைவகளில் எங்கு இ ந்தா ம் ேதாஷமில்ைல. 
16. 8, 12- ள்ள ெசவ்வாய் இ க்கும் ராசி ேமஷம், சிம்மம், வி ச்சிகம், மகரமாகில் ேதாஷமில்ைல. 
17. தன  உச்ச வீடான மகரத்திலாவ , ெசாந்த வீடான ேமஷ வி ச்சிக ராசிகளிலாவ  ெசவ்வாய் இ ந்தால் 

ேதாஷமில்ைல. 
18. சனி, ராகு, ேக  பாப கிரகங்க டன் கூடியாவ , இவர்களால் பார்கப்பட்டாவ  ெசவ்வாய் இ ந்தால் ேதாஷமில்ைல. 
19. ெசவ்வாய் தன் மித்திரர்களான சூரியன், சந்திரன், கு  இவர்கள் வீட்டில்-அதாவ  சிம்மம், கடகம், த சு, மீனம் 

இந்த ராசிகளில் எங்காவ  ெசவ்வாய் இ ப்பின் ேதாஷமில்ைல. 
 

பரிகாரங்கள்: 
 1. அறவழி பரிகாரம்: வ டம் ஒ ைற திய சிவப்  நிற ஆைடைய 3 எண்ணிக்ைக ஆதரவற்றவர்க க்கு தானம் 
ெசய்யலாம் அல்ல  மாதந்ேதா ம் 1 கிேலா வரம் ப ப்ைப ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு தானமாக தரலாம் 
 

 2. ஆன்மீக வழி பரிகாரம்: அங்காரக ேதாஷம் உள்ளவர்கள் ெஜன்ம நட்சத்திரம், ெசவ்வாய் கிழைம, சஷ்டி திதி, 
கி த்திைக நட்சத்திரம் இ க்கும் நாளில் கன் ேகாவி க்கு ெசன்  இைறவன் சன்னதியில் அைமதியாக தி ப் கழ், 
கந்தர் சஷ்டி கவசம், கந்தர் அ தி, கந்த ராணம், தி காற் ப்பைட ல்கைள மனெமான்றி ம னமாக வாசிக்க ம் 
   
 3. ேவள்வி வழி பரிகாரம் (இ தியாக மட் ம்) 
 ேமற்கண்ட அறவழி பரிகாரம்,  ஆன்மீக வழி பரிகாரம் ஆகியைவகைள ெசய் ம் தி மண ஏற்பா  மந்தமாக அல்ல  
 தைட ஏற்படின் மட் ம் இல்லத்தில் ெஜன்ம நட்சத்திரம் அன்  காைலயில் நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்யலாம்.  
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