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கு

கிரக ெபயர்ச்சி (வாக்கியப்படி) - ஓர் விளக்கம்
ஞாயி

5 கார்த்திைக, விக் தி 21.11.2010

கு கிரகம் வாக்கிய கணித அடிப்பைடயில் 21.11.2010 ஞாயிற் க்கிழைம அன் இர இந்திய ேநரப்படி 11.10 மணி அளவில்
அன்ைறய கடக லக்ன ேநரத்தில் கும்ப ராசியில் இ ந் மீன ராசியில் பிரேவசிக்கிறார். இதன் அடிப்பைடயில் தமிழகத்தில் உள்ள
ேகாவில்களில் கு ெபயர்ச்சி ைஜ நடத்தப்ப கிற .
வாக்கியப்படி கு கிரகம் 8.5.2011ேததி வைர மீனத்தில் ேநர்கதியில் இ ப்பார்.
கலிசுத்த தினம் 1867057 (கலி காதி 5111) கு சாரம்
21.11.2010 காைல 6 மணி கு நிைல 329E 59N 23O
22.11.2010 காைல 6 மணி கு

கு

நிைல 330E 00N 15O

ரட்டதி 3 கும்ப ராசி
ரட்டாதி 4 மீன ராசி

நின்ற பலன்:
 சந்திரன் நின்ற இராசிக்கு 2,5,7,9,11ல் கு இ ப்பின் நன்
 கு வின் ெசாந்த வீ த ர், மீனம்
 கு விற்கு பைக வீ கள் ரிஷபம், மி னம், கன்னி, லாம்
 கு விற்கு நட் வீ கள் ேமஷம், கடகம், சிம்ம்ம், வி ச்சிகம்

நல்ல பலன் ெப ம் இராசிகள்:
கடகம், கன்னி, வி ச்சிகம், கும்பம்
சுமாரான பலன் ெப ம் இராசிகள்:
ேமஷம், ரிஷபம், மி னம், லாம், மகரம்,
கு பலன் கிைடக்காத இராசிகள்:
மீனம், த ர், சிம்மம். (இைவ கு வின் ெசாந்த வீ மற் ம் நட் வீ எனேவ பாதிப் சற் குைறவாக இ க்கும்
பாதிப் க்குள்ளான இராசிக்காரர்கள் ெசய்ய ேவண்டிய பரிகாரம்
 மஞ்சள் நிற
ஆைடைய திேயார் இல்லத்தில் வசிக்கும் தியவர்க க்கு தானம் ெசய்யலாம்.
 க்கடைலைய சுண்டல் ெசய் தானம் ெசய்ய ம் மாறாக மாைலயாக சாற்ற ேவண்டாம்
 நவக்கிரக ேகாள பதிகத்ைத சிவன் சன்னதியில் அமர்ந் ம னமாக படிக்கலாம்
 உயிரியல் ங்காவில் உள்ள யாைனக்கு (கு கிரகத்தின் வாகனம்) ஒ நாள் உணவிற்கு நிதி உதவி ெசய்யலாம்

வாக்கிய

ைறக்கும் தி க்கணித

ைறக்கும் உள்ள ேவ பா
கு

(கணித ர்வமான தகவல்)

கிரக நிைல கணிதம் (Jupiter Planet position ephemeris )

(a)Sodhya given is 1570425.283333, corresponding to JD[TDT] =
2158890.83552083:21 September 1198 12:48 LMT. Dhruva is (–)261’
and Jupiter 1800 - 4021’+Correction(=+22’) = 175039’+22’ = 176001’.
Ayanamsa is 11033’. Modern astronomy gives Jupiter = 185028’45” and
Sun = 184044’. Sidereal longitude of Jupiter will be 173056’.
(b) The first Mandala (
சுற் ) given (474875.45 days) is more
than 1300 years. Considering the 4th Mandala given i.e., 30315.28333
days, we arrive at: Kalidina = 1600740.5666: Jupiter as per Vakyakarana
will be 180 + [-261’-71’] + Correction (+28’)= 174056’. Ayanamsa = 12056’.
By modern algorithms JD [TDT] = 2189206.11580787: Saturday, 20
September 1281.Jupiter = 185031’51” and Sun = 184054’54”. Sidereal
value of Jupiter will be 172036’.
Í படம்: “வாக்கிய கரணம்” லில் இ ந் கு வின் சார கணணம்
குறிப் கள்: Sodhya : வாக்கிய கணண சூத்திரம், JD: ஜூலியன் ேததி, [TDT]: பிரேதச ேநரம், LMT: உள்
ைற என ெகாள்ள ம், Kalidina கலி கம் பிறந்த
தல் இன் வைர நாட்கள்.

ர் ேநரம், Sidereal நிராயண

தி க்கணித கு ெபயர்ச்சி
 தி க்கணிதப்படி(அறிவியல் ர்வமாக - இந்திய அரசு வானியல் ைற ள்ளிவிபரப்படி) கு கிரகம் 2.5.2010 அன்ேற கும்ப
ராசியில் இ ந் மீன ராசிக்கு பிரேவசித் விட்டார்.
 தி க்கணிதப்படி 8.5.2011 அன் கு மீனத்தில் இ ந் ேமஷத்திற்கு பிரேவசிக்கிறார்
 இந்தியா
வ ம் ெப ம்பா ம், தமிழகத்தில் சம அளவி ம் தி க்கணித ைற பயன்ப த் வதால், தமிழகத்தில் மட் ேம
குறிப்பாக வாக்கிய ைறைய பயன்ப த் ம் ேகாவில்களில் மட் ம் கு ெபயர்ச்சி கைடபிடிக்கப்ப கிற
 வழிபா மற் ம் பாரம்பரியம் என்கிற நிைலயில் இந்த வாக்கிய ைற கு ெபயர்ச்சிைய வழிப வதில் தவறில்ைல.
 தி க்கணித ைற ஜாதகத்ைத எ தியவர்க க்கு வாக்கிய ைற பலன்கைள கூ வ ெபா த்தமற்றதாகும்.

கு

வழிபா

வழிபாட்டில் 3 நிைலகள் உள்ளன, இதில் தல் மற் ம் இரண்டாம் வைகேய மிக சிறந்த
1. ஏைழ எளிேயா க்கு தானம், தர்மம் ெசய் மற்றவர்களின்மகழ்ச்சியில் இைறவைன காண்ப
2.
மனதால் நாேம இைறவைன ேநரிைடயாக பிரார்த்தைன ெசய்வ
3. ெபா ள் வழி (அபிேஷகம்),
வர்கள் (அர்ச்சகர்) ைண டன் வழிபா ெசய்வ
சூரிய சித்தாந்தம் அடிப்பைடயில்

கு

கிரகம் வழிபா

1.5.2010 அன் 22.30 மணி
அளவில் கு மீன
ராசியில் பிரேவசித்தார்

- ஓர் எச்சரிக்ைக

 தி க்ேகாவில் வழிபா அடிப்பைடயில் கு கிரகம் இைறவனின் ேசவகேர
 கு கிரகத்ைத இைறவ க்கு சமமாகேவா அல்ல இைறவைனவிட ேமலானதாக தவறாக வழிப தல் கூடா .
 சிவைன வழிப வதால் கு கிரக ேதாஷ நிவர்த்தி பலன் கிைடக்கும்.
 ேகாவிலில் லவர், உப ர்த்திகைள வணங்கிய பிறேக இ தியாக கிரகங்கைள வணங்கேவண் ம் என்ப விதி
 கு கிரகம் ேவ தட் ணா ர்த்தி ேவ இரண்ைட ம் ஒன்றாக அல்ல சமமாக க த ேவண்டாம்.
 சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கிரகங்களில் மிகப்ெபரியதாக கு இ ப்பதால் அதைன கிரகங்களின் தைலைமயானதாக
ேபாற்றப்ப கிற .
 நவக்கிரக சன்னதிகள் கடந்த 200 ஆண் களில் தான் உ வாக்கப்பட்ட
 பழைமயான எந்த ேகாவிலி ம் நவக்கிரக சன்னதிகள் கட்டப்படவில்ைல.
 சிற்ப சாஸ்திரத்தில் நவக்கிரக சன்னதி அைமப்ப குறித் விரிவாக விவரிக்கப்படவில்ைல.
 இல்லம் மற் ம் ேகாவில்களில் நைடெப ம் ைஜகளின் வக்கத்தில் காலம் அ கூலமாக இ க்கேவண் ம் என்
கிரகங்கைள வழிப வ தான் நவக்கிரக வழிபா . பின்னர் இைவகள் ேகாவி க்குள் சன்னதியாக உ வாகிவிட்ட .

சிங்கப் ர் மற் ம் மேலசியா
இந்தப்பகுதியில் கு ெபயர்ச்சி திங்கள் கிழைம 22.11.2010 அன்
உதயத்திற்கு பின்னர் சிவன் ேகாவி க்கு ெசன் வழிபா நடத்திடலாம்.

அதிகாைல 1:40 மணி அளவில் நிகழ்வதால் சூரிய

Jupiter is the largest planet in the solar system. Its diameter is 88,846 miles
(142,984 kilometers), more than 11 times that of Earth, and about one-tenth that of the
sun. It would take more than 1,000 Earths to fill up the volume of the giant planet. When
viewed from Earth, Jupiter appears brighter than most stars. It is usually the second
brightest planet -- after Venus. Jupiter is the fifth planet from the sun. Its mean (average)
distance from the sun is about 483,780,000 miles (778,570,000 kilometers), more than
five times Earth's distance.
Jupiter travels around the sun in a slightly elliptical (oval-shaped) orbit. The planet completes one orbit
in 4,333 Earth days, or almost 12 Earth years.
விரிவான கு ெபயர்ச்சி பலன்கள்
என பணிச்சுைம காரணமாக ம், தட்டச்சு ெசய்ய பணியாளர் ைவத் ( 10,000) மாத சம்பளம் தரவசதியில்லாத
காரணத்தால் ஒவ்ெவா இராசிக்கும் தனியாக விரிவான கு ெபயர்ச்சி மடைல என்னால் தரயியலவில்ைல. மன்னிக்க ம்.
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