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15.  (1)  ஆ  ,  ேராகிணி, ,  
16.  (2, 3, 4 ) ஆ  , , ேரவதி 

17.  ,  ,  (3, 4) 
18.  (1, 2 ) ஆ   (4),  ,  
19.  (3, 4 ) ஆ  ,  , ,  
20.  ,   (1, 2, 3),  (4),   
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23.   2, 3, 4, ,ேரவதி,  
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27.  (1) ஆ  பரணி,   (3, 4), ,  

28.  (2, 3, 4 )ஆ  பரணி,   (1, 2) 



29. திருரவொணம் உத்திரட்டொதி,  அஸ்வனி, மிருகசீொிஷம் (1, 2), அனுஷம் 

30. அவிட்டம் (1, 2) ஆ ம் ெொதங்கள் புனர்பூசம் 4, ஆயில்யம், சுவொதி, விசொகம், திருரவொணம் 

31. அவிட்டம் (3, 4) ஆம் ெொதங்கள் சதயம்,  புனர்பூசம்(1, 2, 3), விசொகம் (4) 

32. சதயம் கொர்த்திகக,  மிருகசீொிஷம் ,மகம், விசொகம்(4), அனுஷம்,  அவிட்டம் (3, 4) 

33. பூரட்டொதி (1, 2, 3) ஆம் ெொதங்கள் உத்திரட்டொதி, ரரொகிணி, பூரம், அனுஷம், பூரொடம் 

34. பூரட்டொதி (4) ஆம் ெொதம் உத்திரட்டொதி,  பூரொடம், திருரவொணம், ரரொகிணி, பூசம் 

35. உத்திரட்டொதி ரரவதி,  புனர்பூசம், உத்திரம்(2, 3, 4), உத்திரொடம், பூரட்டொதி (4) 

36. ரரவதி ெரணி,  பூசம், அஸ்தம், பூரொடம், உத்திரட்டொதி 

 

 

 

 

திருமண நட்சத்திர பெொருத்தம் – பெண்களுக்கு 

வ.எண் பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பெொருத்தமொன ஆண் நட்சத்திரங்கள் 

1. அஸ்வனி ெரணி,  திருவொதிகர, பூசம், பூரொடம், திருரவொணம், சதயம் 

2. ெரணி புனர்பூசம்,  உத்திரொடம், ரரவதி, அஸ்வனி 

3. கொர்த்திகக (1) ஆம் ெொதம் சதயம் 

4. கொர்த்திகக (2, 3, 4) ஆம் 

ெொதங்கள் 

சதயம் 

5. ரரொகிணி மிருகசீொிஷம் (1, 2), புனர்பூசம் (4), உத்திரம்(1),  பூரட்டொதி, ெரணி 

6. மிருகசீொிஷம் (1, 2) ஆம் 

ெொதங்கள் 

உத்திரம் (1), உத்திரொடம் (2, 3, 4), திருரவொணம், சதயம், அஸ்வனி, ரரொகிணி 

7. மிருகசீொிஷம் (3, 4) ஆம் 

ெொதங்கள் 
திருவொதிகர, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திரொடம் (2, 3, 4), சதயம், ெரணி 

8. திருவொதிகர பூரம், பூரொடம், ெரணி, மிருகசீொிஷம் (3, 4) 

9. புனர்பூசம் (1, 2, 3) ஆம் 

ெொதங்கள் 
அவிட்டம் (3, 4), உத்திரட்டொதி, மிருகசீொிஷம் (3, 4) 

10. புனர்பூசம் (4) ஆம் ெொதம் பூசம், சுவொதி, அவிட்டம் (1, 2), உத்திரட்டொதி, மிருகசீொிஷம் 

11. பூசம் ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவொதி, விசொகம்(1-2-3),  பூரட்டொதி (4), ரரவதி, திருவொதிகர, 

புனர்பூசம் 

12. ஆயில்யம் சித்திகர, அவிட்டம் (1, 2) 

13. மகம் சதயம் 

14. பூரம் உத்திரம் (1), பூரட்டொதி (1, 2, 3), அஸ்வனி 



15. உத்திரம் (1) ஆம் ெொதம் சுவொதி, அனுஷம், ெரணி, ரரொகிணி, பூசம், பூரம் 

16. உத்திரம் (2, 3, 4) ஆம் 

ெொதங்கள் 
அனுஷம்,  பூரொடம், ரரொகிணி, பூசம், பூரம் 

17. அஸ்தம் பூரொடம்,  உத்திரொடம் (1), ரரவதி, மிருகசீொிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கொர்த்திகக (2, 3, 4) 

18. சித்திகர (1, 2) ஆம் ெொதங்கள் கொர்த்திகக (2, 3, 4), மகம் 

19. சித்திகர (3, 4) ஆம் ெொதங்கள் கொர்த்திகக (1), மகம் 

20. சுவொதி பூரொடம், அவிட்டம் (1, 2), ெரணி, மிருகசீொிஷம் (3, 4), பூரம், புனர்பூசம் 

21. விசொகம் (1, 2, 3) ஆம் 

ெொதங்கள் 
அவிட்டம் (1, 2), சித்திகர (3, 4) 

22. விசொகம் (4) ஆம் ெொதம் அவிட்டம், சதயம்,சித்திகர 

23. அனுஷம் ரகட்கட, சதயம், பூரட்டொதி (1, 2, 3), ரரொகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவொதி 

24. ரகட்கட கொர்த்திகக (2, 3, 4) 

25. மூலம் உத்திரட்டொதி, பூரம், சுவொதி, பூரொடம் 

26. பூரொடம் பூரட்டொதி, புனர்பூசம்( 1, 2, 3), உத்திரம், ரரவதி 

27. உத்திரொடம் (1) ஆம் ெொதம் உத்திரட்டொதி, திருவொதிகர, பூரம், பூரொடம், அஸ்தம், சுவொதி 

28. உத்திரொடம் (2, 3, 4) ஆம் 

ெொதங்கள் 
உத்திரட்டொதி, ெரணி,பூசம்,அஸ்தம்,அனுஷம்,பூரொடம் 

29. திருரவொணம் அவிட்டம் (1, 2), பூரட்டொதி(4), ெரணி,புனர்பூசம் (4), உத்திரம் (2,3,4), சித்திகர, ரகட்கட, 

பூரொடம் 

30. அவிட்டம் (1, 2) ஆ ம் 

ெொதங்கள் 
கொர்த்திகக (1), மூலம் 

31. அவிட்டம்( 3, 4) ஆம் 

ெொதங்கள் 
கொர்த்திகக, சதயம்,மகம்,மூலம் 

32. சதயம் சித்திகர( 3, 4), விசொகம்,அவிட்டம் (3, 4) 

33. பூரட்டொதி (1, 2,3) ஆம் 

ெொதங்கள் 
மிருகசீொிஷம்( 1, 2), சுவொதி, அனுஷம் 

34. பூரட்டொதி (4) ஆம் ெொதம் உத்திரட்டொதி, மிருகசீொிஷம், அனுஷம் 

35. உத்திரட்டொதி ரரவதி, திருவொதிகர, ரரொகிணி, புனர்பூசம்(1, 2, 3), அஸ்தம், திருரவொணம், பூரட்டொதி 

36. ரரவதி மிருகசீொிஷம், புனர்பூசம் (1, 2, 3), உத்திரம் (2, 3, 4),  அனுஷம்,  உத்திரட்டொதி 

 




