
உங்கள் வாழ்க்ககயின் சிறந்த ஆண்டாக 2022 இருக்கும். வவற்றி, மகிழ்சச்ி மற்றும் 

உங்கள் மனம் விரும்பும் அகனத்கதயும் நீங்கள் வெறுவீர்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் 

அன்புக்குரியவர்களுக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் - ஜ ாதிடர் சிவா 

புத்தாண்டு ெரிகாரங்கள் -2022-ஜமஷம் முதல் மீனம் வகர 

ராசி பரிகாரம் -1 பரிகாரம் -2 

ஜமஷம் 

திருசச்ி உறையூரில் அருளும் அருள்மிகு 

அழகிய மணவாளப் பபருமாறள 

சனிக்கிழறமகளில் பசன்று வழிபட்டு 

வாருங்கள். 

பட்டீஸ்வரம் பசன்று துரக்்றக வணங்குங்கள். 

துரக்்றக காயத்ரி மந்திரத்றத குறைந்தது 

மூன்று முறை பசால்லுங்கள். 

ரிஷெம் 
பஞ்சமி திதி நாளில் சமயபுரம் மாரியம்மறன 

வழிபட்டு வாருங்கள். 

திருநள்ளாறு தலதத்ுக்குச ்பசன்று சுவாமி, 

அம்பாள், சனி பகவாறன வணங்குங்கள். 

தினமும் அனுமன் காயதர்ி மந்திரத்றத 

குறைந்தது மூன்று முறை பசால்லுங்கள். 

மிதுனம் 
சஷ்டி திதி கூடிவரும் நாளில் சுவாமி மறல 

முருகறன தரிசித்து வணங்குங்கள். 

ஒரு முறை திருக்பகாள்ளிக்காடு பசன்று 

பபாங்கு சனி பகவாறன வழிபடுங்கள். தினமும் 

விநாயகர ்காயத்ரி மந்திரத்றத குறைந்தது 

மூன்று முறை பசால்லுங்கள். 

கடகம் 

ததய்பிறை அஷ்டமியில் சிவகங்றக மாவட்டம் 

திருப்பத்தூரில் அருளும் தயாக றபரவறர 

வணங்கி வாருங்கள். 

ஒருமுறை பிள்றளயாரப்ட்டி பசன்று 

விநாயகறர வணங்குங்கள். தினமும் சிவன் 

காயத்ரி மந்திரத்றத 3 முறை பசால்லுங்கள். 

சிம்மம் 

பிரததாஷ நாளில் திருவாரூருக்கு அருகிலுள்ள 

திருக்கீழ்தவளூர ்எனப்படும் கீவலூர ்தலத்தில் 

வீை்றிருக்கும் அருள்மிகு 

அட்சயலிங்தகஸ்வரறர தரிசித்து வழிபட்டு 

வாருங்கள். 

ஒருமுறை திருப்பதி பசன்று பபருமாள், 

தாயாறர தரிசனம் பசய்துவிட்டு வாருங்கள். 

தினமும் மகாலட்சுமி காயத்ரி மந்திரத்றத 3 

முறை பசால்லுங்கள். 

கன்னி 

தகாபிபசட்டிபாறளயதத்ில் 

தகாயில்பகாண்டிருக்கும் சுவாமி ஐயப்பறன 

வழிபட்டு வாருங்கள். 

ஒருமுறை மந்திராலயம் பசன்று ராகதவந்திரறர 

மகாறன வணங்கி விட்டு வாருங்கள். தினமும் 

முருகன் காயத்ரி மந்திரத்றத 3 முறை 

பசால்லுங்கள். 

துலாம் 

பபௌரண்மி நாளில் கும்பதகாணம் 

பட்டீஸ்வரத்தில் அருளும் துரக்்றகறய 

வழிபட்டு வாருங்கள். 

தமல்மறலயனூர ்பசன்று அங்காளம்மறன 

ஆராதறன பசய்யுங்கள். தினமும் மகாலட்சுமி 

காயத்ரி மந்திரத்றத குறைந்தது மூன்று முறை 

பசால்லுங்கள். 

விருசச்ிகம் 

உளுந்தூரத்பட்றட அருகில் பரிக்கல் என்னும் 

ஊரில் அருளும் ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மறர 

வணங்குங்கள். 

றவத்தீஸ்வரன் தகாயில் பசன்று சுவாமி, 

அம்பாள், முதத்ுக்குமாரசுவாமிறய 

கும்பிடுங்கள். தினமும் துரக்்றக காயத்ரி 

மந்திரத்றத தகளுங்கள் பசால்லுங்கள். 

தனுசு 

சனிக்கிழறம அன்று கும்பதகாணம் அருகில் 

திருபுவனம் தலத்தில் அருளும் சரதபஸ்வரறர 

வணங்குங்கள். 

ஒருமுறை பஞ்சவடி பசன்று அனுமறன 

ஆராதியுங்கள். தினமும் குறைந்தது மூன்று 

முறை சிவன் காயத்ரி மந்திரத்றத 

பசால்லுங்கள். 

மகரம் 

ஏததனும் ஒரு வியாழக்கிழறமயில் 

திருசப்சந்தூர ்அருள்மிகு முருகப் பபருமாறன 

தரிசித்து வழிபட்டு வாருங்கள். 

மந்திராலயம் பசன்று ராகதவந்திரறர மகாறன 

வழிபட்டு வாருங்கள். தினமும் இஷ்டபதய்வ 

காயத்ரி மந்திரத்றத குறைந்தது மூன்று முறை 

பசால்லுங்கள் 

கும்ெம் 
துவாதசி திதி நாளில் தகாவிலில் அருளும் 

ஸ்ரீநிவாச பபருமாள் வழிபட்டு வாருங்கள். 

ஒருமுறை காளகஸ்தி பசன்று சுவாமி, 

அம்பாறள கும்பிட்டு பகாடி மரத்தின்கீழ் 

வணங்கிவிட்டு வாருங்கள். தினமும் றபரவர ்

காயத்ரி மந்திரத்றத பசால்லுங்கள் 

மீனம் 

திங்கள் கிழறமகளில் திருவாறனக்காவல் 

தகாயிலில் அருளும் அருள்மிகு ஜம்புதகஸ்வரர-்

அகிலாண்தடஸ்வரி வணங்கி வழிபட்டு 

வாருங்கள் 

ஒருமுறை திருநாதகஸ்வரம் பசன்று சுவாமி 

அம்பாறள அரவு கிரகத்றதயும் வணங்கிவிட்டு 

வாருங்கள். கணபதி காயத்ரி மந்திரத்றத 

கூறுங்கள். 

 


