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ÌI (õ£v¶) Ì¬ü 
¹«ó£Aî˜ õ¼‹ º¡ù˜ ªêŒò «õ‡®ò¬õ 

 Ì¬ü ªêŒ»‹ Þì‹ ßó‹ Þ™ô£ñ™ Þ¼‚è «õ‡´‹, 8 Þî› î£ñ¬ó «è£ô‹ «ð£ì¾‹ 
 ð†®òL™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ ªð£¼†èÀ‹ «î¬õ 
 ð†®ò¬ô»‹   õ£ƒAò   ªð£¼†è¬÷»‹  åŠH†´  êK ð£˜‚è¾‹ 
 °Pˆî ï™ô «ïóˆF™ Ì¬ü¬ò ¶õ‚A G¬ø¾ ªêŒò  ï¡° F†ìIì¾‹ 
 F¼w® ²ŸP à¬ì‚è è†®ì  ªî£Nô£O °Oˆ¶, ªõœ¬÷ «õw® à´ˆF,  F¼cÁ  ÌCòõ˜  «î¬õ.  
 ð£îê£K, õ£èù æ†®èO¡ ð£¶è£Š¹ º¡Q†´ F¼w® ÌêE¬ò  ï´  ê£¬ôJ™  à¬ì‚è «õ‡ì£‹ 
 Ì¬üJ¡ ªð£¿¶  ð£ó‹ðKò èô£ê£ó Ý¬ì à´ˆî¾‹ (è¼Š¹ Gø «ð¡† îM˜‚è¾‹) 
 ¹ˆ¶í˜„C‚è£è °®c˜, è£ó‹, ÞQŠ¹,  °O˜ð£í‹, è£H Ü™ô¶  ¯  ãŸð£´ 
 ðöƒè¬÷ H÷£w®‚ ¬ðJ™ ¬õ‚è«õ‡ì£‹. Fø‰î G¬ôJ™ Ü™ô¶ °O˜ ðîQJ™ ¬õ‚è¾‹ 
 GôˆF™ õ¬óŠðìˆF¡ Ü®Šð¬ìJ™ ßê£¡ò (õìAö‚°) Í¬ôJ™ 3 Ü® ê¶ó‹ 1 Ü® Ýö‹ °N â´‚è¾‹ 
 5 ²ñƒèLèœ «î¬õ ( ñKò£¬î î£‹Ìô‹  CõŠ¹ óM‚¬è ¶E Ü™ô¶ 11 Ïð£Œ) 
 èìŠð£¬ó, ñ‹ñ†®, ð£‡´ ÝAòõŸÁì¡ «ñvFK 1 ñE «ïó‹ º¡ùî£è õ¼¬è îó«õ‡´‹ 
 è£ñ£†C M÷‚° è£ŸÁ Ü®ˆî£™ Ü¬íò£ñ™ æO˜Mì °‡´ ð£ˆFó‹ (2 L†ì˜ Ü÷¾) «î¬õ 
 ê£î£óí è£ôˆF™ 70 L†ì˜ î‡a¼‹, ªõJ™ è£ôˆF™ 100 L†ì˜ (ð£F ®ó‹) «î¬õ  
 ªõJ™ è£ôˆF™ ê£Iò£ù£ «î¬õ, ñ¬öè£ôˆF™ î£˜Šð£Œ «î¬õ 
 M¼‰î£Oèœ à†è£ó ï£Ÿè£L,  üñ‚è£÷‹, ð£Œ. 
 è£‰îñ£Q (Magnetic compose) ªè£‡´ GôˆF¡ F¬ê¬ò êKò£è ÜPò¾‹ 

 

Ì¬üŠªð£¼†èœ  
 

îóñ£ù ñ…êœ Éœ 100 Aó£‹  
îóñ£ù °ƒ°ñ‹  50 Aó£‹ 
ñ…êœªè£‹¹  25 Aó£‹ 
°‡´ ñ…êœ  25 Aó£‹ 
MÌF ªð£†ìô‹ 1 
ð¡m˜ ¹†®   50 Aó£‹ 
ê‰îí‹  10 Aó£‹ 
ð…ê«ô£è‹ 
ïõóˆFù‹ ªð£†ìô‹  
ïõî£¡ò‹ èôŠ¹  50 Aó£‹ 
è†® èŸÌó‹   50 Aó£‹ 
á¶ðˆF   1 Aó£‹ 
æñˆFóMò‹    
àI ð£‚ªè†   1 
Üóê¡ ²œO   1 è†´  
ªïŒ   100 Aó£‹ 
ï™ªô‡ªíŒ  100 Aó£‹ 
FKË™   1 è†´ 
Ë™è‡´   1 
ÌË™   2 
ªõŸP¬ô   50 
ð£‚°    25 Aó£‹ 
²¡ù£‹¹  CPò¶ 
bŠªð†®   2 
î˜¬ð ¹™ 
ð£‚° ªî£¡¬ù  1 ìü¡ 
CPò èˆF  1 

ªõ™ô‹  200Aó£‹ 
Üõ™, ªð£K, èì¬ô 50 Aó£‹ 
ï£†´ ê˜‚è¬ó  50 Aó£‹ 
ªï™   1 A«ô£ 
ð„êKC ñ£¾  100 Aó£‹ 
 

õ£¬ö Þ¬ô    5 
õ£¬ö ðö‹    12 
F¼w® ÌêQ  CPò¶ 1 
â½I„¬ê ðö‹   4 
ðöƒèœ  5 õ¬è  îô£  1 
ñ†¬ì «îƒè£Œ   1   
àKˆî  «îƒè£Œ   3  
ð„êKC   1 A«ô£ 
 

«è£¶¬ñ îM´   3 A«ô£ 
 

Ì„êó‹   15 ºö‹ 
àFKŠÌ‚èœ 
Ü¼è¡ ¹™, ¶÷C, M™õ‹ 
ñ£ Þ¬ô ªè£ˆ¶ 
 

è£C ¶‡´    1 
CõŠ¹ óM‚¬è ¶E  1 
 
ä‰¶ ¼ð£Œ è£²  9 
æ¼ ¼ð£Œ è£²            48  
î£ù‹: ªõœO è£² 5 Aó£‹ 1 

 

i†®L¼‰¶ 
 
ªðKò Hˆî¬÷ ªê£‹¹ 1 
è£ñ£†C M÷‚° 
î†´, ñE, bð‚èôê‹ 
ð…êð£ˆFó‹ àˆFóQ 
ð¬öò Üè™ 4 
î£‹ð£÷ î†´ 3 
«ðC¡ 2 
CPò èŠ 5 
ñó ñ¬í 3 , ñ¬í «ñ™ ¶E 
â‡ªíŒ ¹†® 
ð¬öò ªêò¢î¤ î£÷¢ 10 
¬è¶¬ì‚è ð¬öò ¶E 
«è£E1 
èˆFK‚«è£™, ê¬ñò™ èˆF 
«îƒè£Œ à¬ì‚è èˆF 
 

°ì‹ 5 + î‡a˜  
ªêƒè™ 11 - ñí™ 
ð‚ªè† 1 
üñ‚è£÷‹, ð£Œ, °¬ì  
°® c˜ / ì‹ð÷£˜  
 
ÞQŠ¹, è£ó‹,  
®wÎ «ðŠð˜, «ðŠð˜ èŠ, «ðŠð˜ î†´ 
CŸÁ‡®, «îc˜ ãŸð£´ 
¹¬èŠðì ãŸð£´ 
²ñƒèLèÀ‚° ñKò£¬î î£‹Ìô‹ 
 
ßóˆî¬ó âQ™ H÷£v®‚ î£˜ð£Œ  



 

 

ÌI Ì¬ü Þì Ü÷¾ ñŸÁ‹ F¬êèœ 
  
ஈசான்ய ைலயில் (கட்டிடத்தின் உட் றத்தில்) 
படத்தில் காட்டியபடி குழி எ க்க ம்.  
 
குழியில் நீர் பாய்ச்சி ஈரப்ப த்த ம்.  
 
குழியின் உட் றம் தாமாைரக்ேகாலம் இட ம் 

 
வாஸ்  நாள் தங்க க்கு ெபா த்தமானதா? 

 வாஸ்  நாள் அன்  கணவன், மைனவி இ வ க்கும் சந்திராஷ்டம ேதாஷம் கண்டிப்பாக இ க்கக்கூடா   
 
மைனவி கர்பமாக இ க்கும் ெபா ... 

 கட்டிடம் கட்ட வங்குவ ம், கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்வ ம் கூடா  ( டிப் க்கு ன்னர் நன் - சிலர்) 
 
இராசிக்கு  தைலவாசல்: 

 ரிஷபம், மி னம், கடகம்: வடக்கு வாசல், ேமற்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி) 
 சிம்ம, கன்னி, லாம்: கிழக்கு, ெதற்கு வாசல், ேமற்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி 
 வி ச்சிகம், த சு, மகரம்: ெதற்கு வாசல் 
 கும்பம், மீனம், ேமஷம், ெதற்கு வாசல், கிழக்கு வாசல்(காலப்பிரகாசிைக ல்படி) 

 

குடி க உகந்த மாதங்கள்:  
 சித்திைர, ைவகாசி, ஆவணி, ஐப்பசி, கார்திைக, மாசி 
 ெத ங்கு ேபசுபவர்கள் ஆடி, ரட்டாசி, பங்குனி அமாவாைசக்கு பின்னர் ெசய்யலாம் 

 

குடி க உகந்த கிழைமகள்:  
 திங்கள், தன், வியாழன், ெவள்ளி 

 
ேதய்பிைற ம் குடி குத ம்: 

 வளர்பிைறயில் பிரேவசம் ெசய்யலாம் 
 ேதய்பிைறயில் தசமி வைர குடி குதல் நன்  (காலப்பிரகாசிைக ல்) 

 
நல்ல நாள்: 

 இல்லத்தரசியின் நட்சத்திரத்திற்கு உகந்த நாளில் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய ேவண் ம் 
 
கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய உகந்த காலம் 

 ற்பக ம், நன்பக ம் மிக ம் நல்ல  என்கிற  காலப்பிரகாசிைக எ ம் பழைமயான கிரந்தம்  
 அதிகாைல பிரம்ம கூர்த்தம் என்றா ம் அஷ்டம சுத்தி மிக ம் க்கியமான  
 அைனத்  நாட்களி ம் அதிகாைலயில் கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய உகந்த காலம் அைமயா . 

 
குடி க உகந்த வீ கள்:  

 கட் மான ேவைல, சுன்னாம்  ச்சு, மரேவைல டிந்த நிைலயில் உள்ள வீ  மட் ேம கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்ய தகுதியான வீ கள்.  
 வாசற்படி ைவக்காம ம், தைர சாம ம் உள்ள வீ க க்கு கண்டிப்பாக கிரஹப்பிரேவசம் ெசய்யக்கூடா  
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் கண்டிப்பாக ஏேத ம் ஒ  மரம் அல்ல  ெசடிைய நடேவண் ம் 
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் அந்த வீட்டில் ஒ  நாள் வ ம்(ெவள்ளிக்கிழைம மிக ம் நன் ) பசு, கன்  தங்க ைவத்  5 காலம் 

உணவளித்தல் அவசியம் என்கிற  சாஸ்திரங்கள். 
 கிரஹப்பிரேவசம் ன்னர் அந்த இடத்தில் கட்டிட பணியாளர்க க்கு ஒ  நாள் வ ம் 3 காலங்கள் ைசவ உண  அன்னதானம் ெசய்ய 

ேவண் ம். 
 

தைலவாசல்:  
 9க்கு 5 என்கிற விகிதாசாரத்தில் தைலவாசல் இ த்தல் நன்  
 தைலவாசலில் 8 இதழ் தாமைர, இலட்சுமி படம் நன்  
 யாைன, மயில், அன்னம் இ த்தல் நன்  
 வாசல் ேமல்பகுதியில் ைசவர்க க்கு சிவலிங்க ம், ைவஷ்ணவர்க க்கு சங்கு, சக்கரம், நாமம் இ த்தல் அவசியம் 

 

ேராகிதர் ெதாடர்  ேநரம் பகல் 1 மணிக்கு ேமல் 
தட்சைன . 4000 


