
 pg. 1 

  



 pg. 2 

அடச்ய பத்ததி முறையில் சசல்வி செ.செயலலிதா 

அவரக்ளின் பிைந்தகால ொதக ஆய்வு 

இந்த நாள் இனிய நாள், வாழ்வில் எல்லலாரும் 

எல்லா வளமும் பெறலவண்டும்- 

திரு.பொதுவுடைமூரத்்தி ALP INVENTOR 

 

 

இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ொதகத்றத 

ஆய்வு சசய்யபபாகிபைாம். மறைந்த முன்னாள் 

முதல்வர ்சசல்வி. செ.செயலலிதா அவரக்ளின் 
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ொதகத்தில் என்ன இருக்கிைது என்பறத ஆய்வு 

சசய்பவாம். 

நம்முறடய வாழ்க்றகயில் நடக்கக்கூடிய அத்தறன 

நிகழ்வுகளும், வாழ்க்றகயிபல கிரகங்களின் 

தன்றம,காரண காரியங்கபளாடு தான் 

நறடசபறுகின்ைது என்பறத நம்மால் புரிந்து 

சகாள்ள முடிவதில்றல. 

ஒவ்சவாரு பத்துவருடங்களும் ALP முறையில் 

நகரத்்தி பபாடுசபாழுது கிரககாரகங்களும் அதன் 

தன்றமயும் எவ்வாறு சசயலாக்கத்தில் 

நறடசபை்றுள்ளது என்பறத இந்த ொதக ஆய்வின் 

மூலம் காணலாம். 

ொதகரின் பிைந்த பததி: 24.02.1948 

பிைந்த இடம்; றமசூர.் 

ொதகர ்பிைந்த சென்ம லக்னம். மிதுனம். 

பிைந்த ராசி: சிம்மம். 

பிைப்பு நடச்த்திரம்: மகம் 

மகத்தில் பிறந்தவன் ஜகத்திடன ஆள்வான் –

முதுபமாழி 

1948 முதல் 1952 வடர: ALP லக்னம் மிதுனத்டத 

இயக்கும். ஜாதகருக்கு வயது நான்கு வடர 
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.பகது தசாவில் பிைந்த இவருக்கு 5ல் பகது 

இருப்பதால் நமக்கு சதரியும் கடினமான வாழ்க்றக. 

1952 முதல் 1962 வடர ALP லக்னம் கைகத்டத 

இயக்கும். வயது 5 முதல் 14 வடர 

20 வருட சுக்ரதறச ஆரம்பத்தில் சுக்கிரன் ALP க்கு 9 

லும், 10 ல் ராகு சுக்கிரன் சாரம் வாங்கி இருந்து 1957ல் 

நாடகத்தில் தனது 14 வயதுவறர நுறழந்தார ்

1962 முதல் 1972 வடர ALP லக்னம் சிம்மத்டத 

இயக்கும். வயது 15 முதல் 24 வடர 

மீதமுள்ள சுக்ர தசாவில், ARP பூரத்தில் இயங்குகிைார.் 

சுக்கிரன் ALPக்கு 3 க்கும் 10 க்கும் உறடயவராகி 8 

இல் உசச்ம் சபை்றும், 9 இல் சுக்கிரன் சாரம் சபை்ை 

ராகு பிரமாண்டமான முக்கிய பாக்கியத்றத 

சபை்றும். இந்த காலகட்டத்தில் சினிமா துறையில் 

மிக சிைப்பாக நடிதத்ு வந்தார.் 

சிம்மத்தில் கறடசியாக ARP உத்திரம் 1 ல் 

இயங்குவதால் சூரியதறச ஆரம்பத்தில் இவருக்கு 

1972ஆம் ஆண்டு தனது 24வது வயதில் கடலமாமனி 

விருது வழங்கி சகளரவிக்கப்பட்டது. 

பமலும் மூன்ைாவது ALP லக்னம் / பாவம் 

இயங்குவதால் திருமணத்திை்கான காலம் வயது 20 

முதல் 30 வறர இருக்கபவண்டும். 
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இங்கு ALP சிம்மலக்னத்திை்கு ஏழாம் அதிபதி சனி 

கடகத்தில் தனக்கு 12 ல் பமலும் ஆைாம் அதிபதியாக 

சசயல்படுவதால் இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் 

நடக்கவில்றல 

1972 முதல் 1982 வடர ALP லக்னம் 

கன்னியிலிருந்து இயக்கும். வயது 25 முதல் 34 

வடர 

இங்கு 1977 வறர சூரியதசாவும், 1978 முதல் சந்திர 

தசாவும் இயங்குகிைது. கன்னி ALP க்கு சூரியன் 12 

ஆம் அதிபதியாகி 6லும், பத்தாண்டுகாலம் 

இயக்குகின்ை ALP அதிபதி புதன் 6லும் இருப்பதால் 

இந்த காலகட்டத்தில் இவருக்கு எந்தவித சிைப்பான 

ஆதாயமில்றல. அபதபபால 11 க்குரிய சந்திரன் 

தனக்கு 12 ல் அமரந்்தும் ALP லக்னாதிபதி புதன் 6 இல் 

மறைந்தும் இருப்பதால் எந்தவித நிகழ்வும் 

நறடசபைவில்றல. பமலும் ALP அதிப்தி புதன் 

களத்திரஸ்தானத்திை்கு 12 இல் இயங்குவதால் 

திருமணம் நிகழவில்றல. இந்த காலம் ஒரு 

இருண்டகால கட்டமாகபவ அறமந்துள்ளது. 

ஜீன் 1982 முதல் 1992 வடர ALP லக்னம் 

துலாத்திலிருந்து இயக்கும். வயது 26 முதல் 44 

வடர 
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ALP லக்னம் துலாம் D9 சித்திறர 3 இங்கு 10 

ஆண்டுகாலத்றத இயக்குபவர ்மீனத்தில் உசச்ம் 6 ல் 

இருப்பதால் பயாகபம. 1987 வறரக்கான சந்திர தசா 

இங்கு 10 க்குறடயவர ்லாபஸ்தானத்தில், 

அரசியலுக்குரிய 11 ஆம் அதிபதி சூரியனும், 

பாக்கியாதிபதி புதனும் 5ல் பூரவ்் புண்ணியத்தில், 

10ல் 4/5 க்குரிய சனிபகவான் அமரந்்து சந்திர தசா 

சனிபுக்தியில் 

1) 1982 ஜீன் மாதம் 4 ந்பததி பகாள்டகெரெ்பு 

பெயலாளராக சபாறுப்பபை்றுக்சகாண்டார.் 

2) 1984 ல் சந்திர தசா புதன்புக்தியில் மத்திய 

அரசால் எம்.பி யாக பதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

ALPதுலா லக்னத்திை்கு ஏழுக்குறடயவன் சசவ்வாய் 

11 ல் இருந்தாலும் ALP லக்னாதிபதி சுக்கிரனுக்கு 6/8 

இருப்பதால் திருமணம் நறடசபைவில்றல 

சபாதுவாக ஒருவர ்புகழ் உசச்ியில் 

ஏைபவண்டுசமனில் அவருக்கு சூரியன் என்கிை 

ஆளுறமயும், சசவ்வாய் என்ை நிரவ்ாகமும் ஒன்றுபட 

அறமயபவண்டும். 

அடுத்ததாக 1987 ல் சந்திர தசா முடிந்து சசவ்வாய் 

தசா நடக்கும். 1991 ஜீறல 24ந்பததி சசவ்வாய் 

தறசயில் புதன்புக்தியில் ALP துலா லக்னத்தில் – 
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மிதுனத்தில், குரு 3 ம் பாவத்றதயும், ராகு/பகது 

சம்பந்தபடட்ு 1/7 லும், லக்னபுள்ளி மிதுனமாகிய 

9லும் தசாநாதன் 11லும் அதாவது 1/3/7/9/11 

சம்பந்தப்படட்ு மிக சபரிய பயாகத்றத 

சகாடுத்துள்ளது. இதுதான் அவரது வாழ்க்டகயின் 

அடித்தளமாக அடமந்துள்ளது. 

1991 டிசம்பர ்மாதம் இவருக்கு முடனவர் ெை்ைம், 

விருசச்ிக சசவ்வாய் இரண்டாமிடம் கல்வி/ படிப்பு 

இது 11 மிடத்றத சம்பந்தப்படுத்துகிைது. 

ஜீன் 1992 முதல் 2002 வடர ALP லக்னம் 

விருெச்ிகத்திலிருந்து இயக்கும். வயது 45 முதல் 54 

வடர 

1992 பிப்ரவரி 18 ந்பததி சசவ்வாய் தறச பகதுபுக்தி 

மகாமகம் விழாவில் பயாகத்றத தந்தது 

1994 லில் இராகு பகவான் தறச ஆரம்பிக்கிைது. 

1) 1996 ஜீன் மாதம் 14 ந்பததி ராகு தசா, ராகு புக்தி 

சசயல்பாட்டிலிருக்கிைது. ALP லக்னாதிபதி 9 இல் 

இருந்தாலும், D9 அனுஷம் 3 விருசச்ிகத்திை்கு 12 

ல் விறரயத்றத சுட்டிக்காடட்ுகிைது., பமலும் 

ராகு பகவான் தனக்கு 6 இல் அமரந்்து புக்தி 

நடத்துவதால் பிரசச்றன/ வழக்கு சசாத்து 

பிரசச்றன ஆரம்பித்தது. 
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2) இந்த காலகட்டத்தில் சசவ்வாய் என்கிை சசாத்து 

பிரசச்றன ஆரம்பித்தது. 1996 டிசம்பர ்6ல் ராகு 

தறசயில் முன் ொமீன் தள்ளுபடி 

சசய்கிைாரக்ள். 

3) 2000 தில் ராகு தசா சனிபுக்தியில் –பகடற்ட 

புதன் லக்னபுள்ளியில் தண்டறன 

வழங்கப்பட்டது. ராகு சசவ்வாய் வீட்டில் 

அதாவது ொதகபர, 8 ஆம் வீட்டின் லக்னபுள்ளி 

புதனால் 9 க்குறடய சனி நீதிமானால் சசவ்வாய் 

10ல் அமரந்்து தனது கரம்ாறவ கழிக்கும் நிறல 

ஏை்படட்ுள்ளது 

ஜீன் 2002முதல் 2012 வடர ALP லக்னம் 

தனுசிலிருந்து இயக்கும். வயது 55 முதல் 64 

வடர 

2011ல் ராகு தறச சந்திர புக்தியில் – உத்திராடம் 

தனுசில் இருக்கும்பபாது முதல்வராக 

பதவிபயை்கிைார.் இங்கு ALP லக்னாதிபதி 

லக்னத்திபலயும், ராகு தனுசுக்கு 5லும் சந்திரன் 

11லும் இருந்து – அதிபதிறய சமசப்தமாக 

பாரற்வயிடுகிைார.் இது 3/7/9/11 

சம்பந்தபடுகிைார.் எனபவ சூரியன் என்கிை 

ஆளுறமயால் முதல்வர ்என்கிை பாக்கியத்றத 
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அனுபவிக்கிைார.் (5 ல் ராகு மனம், சித்தம் பபான்ை 

பபாராட்டங்களும் இருக்கும்) 

ஜீன் 2012முதல் 2022 வடர ALP லக்னம் 

மகரத்திலிருந்து இயக்கும். வயது 65 முதல் 74 

வடர 

2012ல் குருதறச ஆரம்பிக்கிைது. 2016 சசப்டம்பர ்22 

ந்பததி குருதறச சனிபுக்தியில் பநாய்வாய் 

பட்டிருக்கிைார.் குரு 3/12 க்குரியவர.் பமலும் 

குரு/சனி இருவரும் 6/8. சஷ்டாஸ்சகம் 

சபாதுவாக சென்ம லக்னத்திை்கு அட்டமத்தில் ALP 

லக்னம் அறமந்ததால் ஆயுள் பை்றிய சிந்தறன 

இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் ALP அதிபதி சனி 

கடத்திலிருந்தும், ALP க்கு எட்டாம் அதிபதி சூரியன் 

2 லிருந்து 8 ஐ பாரற்வ சசய்வதும், உடன் 6/9 

க்குறடய புதனுடன் இறணந்தும் மாரகத்றத 

நடத்த உள்ளறத அறியலாம். 

2016 டிசம்பர ்5 ந்பததி குருதசா/சனிபுக்தி/ குரு 

அந்தரத்தில், மகர ALP லக்னத்தில் 8 ல் அமரந்்துள்ள 

சந்திரன்  – திருபவாணம் நடச்த்திரத்தில், 2/7 மாரக 

அதிபதி இடமான 2 ல் 8 ஆம் அதிபதிசூரியறனயும், 

7 ஆம் அதிபதி சந்திரன் 8 லிருந்து இவருக்கு 

இறைநிறல அறடய சசய்துள்ளார.் 
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எனபவ அடச் லக்னத்றதயும் அடச்ய ராசிறயயும் 

தசா புக்திறயயும் நகரத்்தி ஒரு ொதகரின் 

வாழ்நாள் கால சரித்திரத்றத காண முடியும் என்று 

இந்த உதாரண ொதகத்தின் மூலம் நமது குருநாதர ்

திரு.சபாதுவுடறம மூரத்்தி ALP INVENTOR 

தனதுபதிவில் விளக்கியுள்ளார.் 

அய்யாவின் youtube காசணாளி காட்சியிறன எழுதத்ுருவாக்கியதில் மிக்க 

மகிழ்சச்ி அறடகிபைன். 

இவண் 

இ.விஜயராஜ். Alp Astrologer 

AMBUR.635802 (TPT DIST) 

Cell: 9443203704, email: alpvijay20@gmail.com 
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லஜாதிை உலகில் அைெ்ய லக்ன ெத்ததியின் 

வரலாற்று ொதடன 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் சபை 

பவண்டும். 

நம்முறடய அடச்ய லக்ன பத்ததி ஆய்வுகள் எப்படி 

என்ைால்? 

எல்லாம் பின்பனாக்கிய ஆய்வுகள். 

 

உதாரணத்திை்கு ஒரு தசா புத்தியில் ஒருவருக்கு 

கல்யாணம் நடக்கிைது.1980க்கு பபானால் அது 

முன்சென்மம். 

அதாவது நான் எங்கு பிைந்பதன், எப்படி இருந்பதன் 

என்பது பை்றி சதரிந்து சகாள்வதுதான் 

முன்சென்மம். 

அதாவது நான் ஒரு பகாயிலுக்கு சசன்ைால் ஒரு 

இடத்திை்கு சசன்ைால் எப்படியாவது பிரசச்றன 

வரும். 

ஒபர மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தால் அது 

எனக்கும் , 

என் முன் சென்மத்திை்கும் உள்ள சதாடரப்ு ஆகும். 
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ஏபதா ஒருவறகயில் நான் அந்த பகாயிலுக்கு 

கடறமப்பட்டிருக்கிபைன், கடன் பட்டிருக்பகன் என்று 

அரத்்தம். 

நீங்கள்ஒரு நண்பறர சந்திக்கிறீரக்ள் அவரால் 

உங்களுக்கு ஏபதா சந்பதாஷம் ஏை்படுகிைது என்ைால் 

அவர ்எனக்கு கடபனா, பபரும், புகழும் 

சகாடுக்கவில்றல. 

அதாவது ஒரு ஆத்ம திருப்தி, இவறரப் பாரத்்தால் 

ஒரு மாை்ைம் உண்டாகும். 

அவருடன் பபசும் சபாழுது நமக்கு சந்பதாஷமாக 

இருப்பது பபால் உணரந்்தால் நம்மளுறடய 

முன்விறன கரம்ாக்கள் அவறரயும், நமது 

ஆத்மாறவயும், நமது வாழ்வில் சவை்றிறய அறடய 

உதவி சசய்வறத காணமுடிகிைது. 

 

நாம் பாரக்்கக்கூடிய ஒவ்சவாரு நிகழ்வுகளும் கடந்த 

காலத்றத, கடந்த இடத்றத, முன் சென்மத்றத, பை்றி 

கூறுவது தான் நம் ொதகம். 

 

1980இல் பிைந்த ொதகர,் 1978 ல் எங்கிருந்தார,் 1979 ல் 

எங்க இருந்தார.் 

அதாவது எதிரக்ாலத்றத கணிக்க கூடிய கருவி, 

எதிரக்ாலத்றத கணிக்கக் கூடிய சபாருள், ொதகம் 

தான். 

பவறு எந்த சபாருளும் கிறடயாது. 
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எல்லாருறடய பகள்வி என்னசவன்ைால் முன் 

சென்மம் நமக்கு இருக்கா?என்பதுதான். 

ஏதாவது ஒரு விஷயத்றத பதடி சகாண்டிருக்கும் 

சபாழுது இந்த பதடலுக்கு நாம் ஒரு விறட சகாடுக்க 

பவண்டும் என்ை பநாக்கில் 

அதாவது சூட்சமம், 

இந்த பூதவுடல் எங்கிருந்தது, இந்த கருவிறய இயக்க 

கூடிய ஆத்மாக்கள் எங்கிருந்தது, அந்த உடல் எப்படி 

இயங்குகிைது 

அதை்கும, இதை்கும் என்ன சம்பந்தம். 

இறத ஒரு ொதகம் முறைப்படி விளக்கினால் 

உங்களுக்கு புரியும். 

கடந்த கால விஷயங்கறள ஆராய்ந்து பாரத்்தால் 

உங்களுக்கு புரியும்.1930இல் பிைந்த ஒருவர ்ஐம்பது 

வருடத்திை்கு பிைகு 1980இல் பிைந்திருக்கிைார.் 

அவருறடய கடந்த கால நிகழ்வுகறள ொதகத்தில் 

ஆய்வு சசய்ய முடியும்.கடந்த காலத்தின் பலன்கறள 

சசால்ல கூடியது தான் இந்த அடச்ய லக்ன 

பத்ததிபொதிட முறை 

நிறைய விஷயங்கள், நிறைய நிகழ்வுகள், அதாவது 

பயம், பதை்ைம் பதறவ இல்லாமல் பிரசச்றனகள் 

வருவது, சம்பந்தப்படாமல் நமக்கு பிரசச்றனகள் 

வருவது,அதை்கு காரணம் தான் முன்சென்ம 

நிகழ்வுகள், அதாவதுசதாடரப்ுகள்.வாழ்க்றகயில் 

நடந்த நிறைய நிகழ்வுகறள கணக்கிடட்ுப் பாரத்்து 

அறிந்து சகாள்ள ஒரு அதி அை்புதமான 
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அடச்ய லக்ன பத்ததி அடவ்ான்ஸ் சமன்சபாருறள 

உருவாக்கி அதில் நமது முன்சென்ம ொதகம் 

கணிக்கும் வறகயில் வடிவறமக்கப்படட்ு அதில் 

ொதகரக்்கு தை்பபாது நடக்கும் நன்றம தீறமகளுக்கு 

உரிய காரணங்கறள ஆராய்ந்து பரிகாரம் 

சசய்தால் பலன் தருமா என்பறதயும், எப்பபாது 

பரிகாரம் சசய்தால் உறுதியான சவை்றிகறள 

அறடயலாம் என்பறதயும் சாமான்யரக்ளும் அறிந்து 

சகாள்ளும் வறகயில் 

உலக பொதிட வரலாை்றில் முதல்முறையாக 

முன்சென்ம ொதகத்றத அறியும் ஒரு அை்புதமான 

சமன்சபாருறள உருவாக்கி நமது பயன்பாட்டிை்கும், 

பொதிட உலகிை்கும் தந்து சபருறம பசரத்்த 

திரு.சபாதுவுறடமூரத்்தி சார ்அவரக்ளுக்கு பொதிட 

உலகின் சாரப்ாக நன்றிறய சதரிவிப்பதில் 

மகிழ்சச்ி அறடகிபைன் 

 

என்பறன்றும் நன்றியுைன் R.ொந்திலதவி 

ராலஜஷ்குமார ்

தஞ்ொவூர&்மன்னாரக்ுடி 

9786644994  
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அறனவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் சபை பவண்டும் 

அடிபயனுக்கு பொதிட அறிறவ அளித்த எல்லாம் 

வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி அடிபயனுக்கு பொதிடம் 

பநரடியாகவும் மறை சபாருளாகும் கை்பித்த 

அறனத்து பொதிட குருமாரக்ள் அறனவருக்கும் என் 

பணிவான வணக்கங்கள் அடச்ய லக்ன பத்ததி 

என்னும் அடச்ய பாத்திரத்றத எனக்கு கை்பித்த எனது 

குருநாதரக்ள் திரு சி.சபாதுவுறட மூரத்்தி ஐயா, 

திருமதி சாந்திபதவி ராபெஷ்குமார ்அவரக்ளின் 

பாதம் பணிந்து இக்கடட்ுறரறயச ்

சமரப்்பிக்கின்பைன். அடச்ய லக்ன பத்ததி சபாருள் 

விளக்கம் ரத்தினச ்சுருக்கமாக அடச்யம் என்ைால் 

வளருதல் லக்னம் என்ைால் பதாை்ைம் பத்ததி 

என்பதை்கு ஒழுங்குபடுத்துதல் அதாவது லக்னத்றத 

வயதுக்பகை்ை வரிறசப்படுத்தி பலன் கூறும் முறை 

விரிவாக இதறன அறிந்து சகாள்ள அடச்ய லக்ன 

பத்ததி பாகம் 1 என்ை புத்தகத்றத வாங்கி படித்து 

அறிந்து சகாள்ளலாம் அட்சய லக்னம் என்பது 

பிைப்பு லக்கின புள்ளியிலிருந்து ஒபர சீராக 

வயதிை்பகை்ப வளரச்ச்ிறய குறிக்கும் லக்னமாகும் 
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ஒவ்சவாரு அடச்ய லக்னத்திலும் ஒன்பது பாத 

சாரங்கள் உண்டு அறதபய நாம் அடச்ய லக்ன 

புள்ளி என்கிபைாம் அல்லது அடச்ய லக்ன நடச்த்திர 

புள்ளி என்கிபைாம் ஏசனனில் ஒவ்சவாருவரின் 

தனிப்பட்ட வாழ்க்றகயில் ஏை்படும் அன்ைாட வார 

மாத வருட நிகழ்வுகளுக்கு காரணமாக அறமவது 

இந்த அடச்ய லக்ன புள்ளி ஆகும் அதனால் இந்த 

பொதிட பாடம். இனி இக்கடட்ுறரயின் தறலப்புக்கு 

வருபவாம்   பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்ய 

வழியுண்டா? நிசச்யம் உண்டு இதன்படி  ொதகரின் 

பிைந்த பததி பநரம் பிைந்த இடம் றவத்து மடட்ும் 

ொதகத்றத கணித்து பநரடியாக அப்படிபய பலன் 

கூைாமல் ொதகரின் பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்யும் 

சபாருடட்ு அந்த ொதகரின் குறைந்தபடச்ம் பறழய 

/முன்னர ்நடந்த நிகழ்வுகள்(  3 முதல் 5 வறர) நடந்த 

மாதம் வருடங்கறள வாங்கி அறத சரி சசய்த பிைகு 

பலன் கூறும்பபாது மிகத்துல்லியமாக ொதகர ்

வியக்கும் வண்ணம் நம்மால் பலன் சசால்ல முடியும் 

உதாரணமாக பமை்கல்வி பசரந்்த மாதம் வருடம்/ 

பவறலக்கு பசரந்்த மாதம் வருடம் /பவறலயிலிருந்து 

விலகிய மாதம் அல்லது வருடம்/ பவறு பவறலயில் 

பசரந்்த மாதம் வருடம்/ திருமண பததி /வீடு அல்லது 
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இடம் வாங்கிய மாதம் வருடம் /குழந்றதகள் பிைந்த 

மாதம் வருடம் /விபத்து ஏை்பட்ட மாதம் வருடம் 

/ஆபபரஷன் ஏை்பட்ட மாதம் வருடம் இது மாதிரி 

இன்னும் பல நிகழ்வுகள் இருக்கலாம் இதறன 

றவத்து நாம் ொதகரின் பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்ய 

முடியும் ஏசனனில் நாம் ொதகரின் அட்சய லக்ன 

புள்ளிறய சரி சசய்யும் பபாது மடட்ுபம மிகத் 

துல்லிய பலன்கறள எடுக்க முடியும் . லக்ன 

புள்ளியின் நவாம்ச புள்ளி (D9) என்பது சுமாராக 13 

முதல் 14 நிமிடங்கள்  வறர மாைாமல் இருக்கும் ஒரு 

நிமிடம் பிைந்த பநரத்தில் மாை்ைம் வரும்பபாது 33 

நாடக்ள் மாை்ைம் ஏை்படும் அதனால் நாம் பிைந்த 

பநரத்றத சரி சசய்வது மிக முக்கியமானதாக 

கருதப்படுகிைது பிைந்த பநரத்தில் ஏழு நிமிடங்கள் 

மாை்ைங்கள் வருகிைசதன்ைால் லக்ன புள்ளியின் 

நவாம்ச புள்ளி (D9) ஏைத்தாழ எடட்ு மாதங்கள் 

முன்னபரா அல்லது பின்பனாக்கிபயா சசன்றுவிடும் 

,இறத ஏன் கூறுகிபைன் என்ைால் சபாதுவாக 

திருமணம் காலம் என்பது ெனன லக்னத்திை்கு 

ஒன்றிபலா அல்லது அடச்ய லக்னத்துக்கு ஒன்றிபலா 

அல்லது ெனன லக்னத்திை்கு ஏழாம் இடத்திபலா 

அல்லது அடச்ய லக்கினத்திை்கு ஏழாமிடத்திபலா 
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லக்ன நடச்த்திரத்தின்  நவாம்ச புள்ளி விழும் காலபம 

திருமணத்துக்கு உகந்த சமயமாகும் உதாரணமாக 

ொதகர ்திருமணம் சம்பந்தமாக எப்பபாது 

திருமணம் சசய்யலாம் என பகள்வி பகடக்ும் பபாது 

நாம் லக்ன புள்ளிறய அதாவது பிைந்த பநரத்றத சரி 

சசய்யாமல் அவர ்சகாடுக்கும் பநரத்றத றவத்து 

பலன் கூறும் பபாது முன்னர ்குறிப்பிட்டபடி ஏழு 

நிமிடங்கள் மாை்ைங்கள் ஏதாவது ஏை்பட்டிருந்தால் 

நாம் குறிப்பிடும் காலத்துக்கு முன்பப கூட அந்த 

வாய்ப்பு ஏை்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நாம் 

குறிப்பிடும் காலத்துக்குப் பிைகு கூட அந்த வாய்ப்பு 

ஏை்படலாம் இதில் திருமண கால அளவு சபாதுவாக 

ஒரு நடச்த்திர புள்ளி புள்ளியின் ஒரு நவாம்ச 

காலமான 13 மாதங்கறள குறிக்கும் அதனால் தான் 

பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்வது மிக 

முக்கியமானதாக கருதப்படுகிைது இது மாதிரிபய 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வுகளுக்கும் கால நிரண்யத்றத 

நடச்த்திர புள்ளிபய முடிவு சசய்கிைது இனி எப்படி 

பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்வது என்று பாரப்்பபாம் 

நமது குருநாதர ்வாக்குபயாகி திரு சி சபாதுவுறட 

மூரத்்தி ஐயா அவரக்ள் இந்த அடச்ய லக்ன பத்ததி 

முறைக்காக ஒரு சமன்சபாருறள 
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உருவாக்கியுள்ளார ்(play storeல் ALP Astrology ). இந்த 

சமன்சபாருளின் மிகசச்ிைந்த அம்சமாக இதுவறர 

இது எந்த பொதிட சமன் சபாருளிலும்   இல்லாத 

வறகயில் இதில் கடந்தகாலத்தில   நடந்த 

நிகழ்வுகறள ஆராயும் சபாருடட்ு பிைந்த பததி 

மாதம்  வருடம் பபாலபவ உபரியாக இன்சனான்றும் 

சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் , இறத நாம் றடம் மிஷின் 

(Time Machine) எனக் கூைலாம் அதில் நாம் கடந்த கால 

நிகழ்வுகளின் பததி மாதம்  வருடத்றத வாங்கி அதில் 

இட பவண்டும் . உதாரண ொதகம் ொதகரின் பிைந்த 

பததி 30 8 1980 பிைந்த பநரம் அவர ்சகாடுத்தது 

1.05Am,Badulla,srilanka ,Male. இவரின் திருமண பததி 28 3 

2013 முன்னபர கூறியபடி திருமணத்தன்று 

இவருறடய ெனன லக்னத்துக்பகா அல்லது அடச்ய 

லக்னத்திை்பகா அடச்ய லக்ன நடச்த்திர புள்ளியின் 

நவாம்ச புள்ளி (D9) ஒன்றிபலா அல்லது ஏழாம் 

இடத்திபலா விழபவண்டும் ஆனால் ொதகர ்

சகாடுத்த பிைந்த பநரத்தின் படி அவ்வாறு 

விழவில்றல (படம் 1) திருமணத்தன்று 
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,அதனால் 3 நிமிடம் மாை்றியபபாது நவாம்ச புள்ளி 

அடச்ய லக்னத்திை்கு ஏழில் சரியாக விழுந்தது 

பமலும் திருமணம் சவளியூரில் மறைமுகமாக 

நடந்ததா என்று பகடக்ப்பட்டது அவரும் அதை்கு சரி 

என்பை கூறினார ்இப்பபாது அபத ொதகத்தில் 

அடுத்த நிகழ்வான முதல் குழந்றத பிைப்பு பநரமான 

21/06/2014 பததிறய நாம் சரி பாரக்்க பவண்டும் 

திருமணத்துக்கு கூறியது பபாலபவ குழந்றத பிைப்பு 

என்று எடுக்கும்பபாது குழந்றத பிைந்த தினத்தன்று 

அடச்ய லக்னத்தின் நவாம்ச புள்ளி ஒன்றிபலா 

அல்லது ஐந்தாம் இடத்திபலா அல்லது இரண்டிபலா 

அல்லது எட்டிபலா அல்லது பத்தில் விழபவண்டும். 
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(ெைம் 2) 

 

நாம் முன்னர ்சரிசசய்த பநரத்தின் படி 1.02 என்று 

உள்ளது ஆனால் அவர ்சகாடுத்த குழந்றதயின் 

பிைப்பு பததிப்படி அடச்ய லக்னத்தின் நவாம்ச புள்ளி 

பமபல குறிப்பிடட்ுள்ள நவாம்ச புள்ளியில் 

விழவில்றல மாைாக அடச்ய லக்னத்துக்கு 9-ம் 

இடத்திலும் பிைப்பு லக்னத்திை்கு 12ம் இடத்திலும் 

நவாம்ச புள்ளி விழுந்துள்ளது ஆகபவ நாம் 

மறுபடியும் ஒரு நிமிடத்றத குறைக்கலாம் அப்படி 

குறைக்கும்பபாது  பிைந்த பநரம் 1 .01 என மாறியது 

அடச்ய லக்ன நவாம்ச புள்ளி 8ல்   விழுகிைது .  
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(ெைம் 3) 

 

 பமலும் குழந்றத பிைப்பில் சில சிரமங்கள் 

ஏை்பட்டதா என்றும்எதிரப்ாராத பிரசவம் ஏை்பட்டதா 

என்றும்பகள்விகள் பகடக்ப்பட்டன அவரும் மிகவும் 

வியப்புடன் அறத ஒத்துக் சகாண்டார ்பிைகு அவர ்

சகாடுத்த அடுத்த நிகழ்வான இரண்டாவது குழந்றத 

பிைப்பு பநரமான 30 6 2019 அறத பரிசீலறனக்கு 

எடுத்துக் சகாண்படாம். 
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 (ெைம் 4) 

 

அப்பபாது அட்சய லக்ன நவாம்ச புள்ளி 

லக்னத்திபலபய விழுந்தது பமலும் அவரிடம் சில 

பகள்விகள் பகடக்ப்பட்டன எவ்வாறு எனில் முதல் 

குழந்றத பிைந்த லக்ன நவாம்ச புள்ளிக்கும 

இரண்டாம் குழந்றத பிைந்த லக்கின நவாம்ச 

புள்ளிக்கும இறடயில் அதிக நவாம்சபாதங்கள் 

இருப்பதால் நமது கணக்கீட்டின்படி இரண்டு கரு 

அழிந்தது சரிதானா என்று பகடக்ப்பட்டது அவரும் 

மிகவும் ஆசச்ரியத்துடன் ஒத்துக்சகாண்டது 

மடட்ுமின்றி தானும் அடச்ய லக்ன பத்ததி படிக்க 

ஆரவ்ம் சதரிவித்தார.் 
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பமலும் ஒரு நிகழ்றவ றவத்து சரி சசய்ய அவரின் 

பவறலயில் பசரந்்த பததி வாங்கப்பட்டது அவர ்15 8 

2008 அன்று பவறலயில் பசரந்்ததாக கூறினார ்

(ெைம் 5)  

 

பவறல அவர ்பவறலயில் பசரந்்த நாளன்று அடச்ய 

லக்ன பத்ததியின் நவாம்ச புள்ளி பத்தாம் அதிபதி  

சாரத்தில் விழுகிைது பமலும் பத்தாம் வீடட்ுக்கு 

இறண பாவமான நாலாம் வீட்டில் நவாம்ச புள்ளி 

விழுவதால் கறடசியாக நாம் மாை்றிய பநரமான 1.01  

என்பறத  எடுத்துக்சகாண்படாம் பமலும் அடச்ய 



 pg. 25 

லக்ன பத்ததி சிைப்பம்சமாக பமபல குறிப்பிட்ட பநர 

திருத்தம் சரியா என்பறத கண்டறிய தை்பபாது 

உள்ள அடச்ய லக்ன நடச்த்திராதிபதி எந்த 

பாவத்துக்கு அதிபதியாய் அது சம்பந்தமான 

பகள்விகள் பகட்பார ்என்பது நிதரச்னமான உண்றம 

அதன்படி தை்பபாது அடச்ய லக்ன துலாம் 

லக்னத்தில் சித்திறர நடச்த்திரத்தின் மூன்ைாம் 

பாதத்தில் சசல்கிைது அது அடச்ய லக்கினத்திை்கு 

இரண்டுக்கும் மை்றும் ஏழாம் வீட்டிை்கு அதிபதி 

சசவ்வாய் சாரத்தில் சசல்வதால் அந்த சசவ்வாயும் 

லக்கினத்தில் இருப்பதால் தை்பபாது கூடட்ுத் 

சதாழிலில் ஈடுபட தாங்கள் பகள்வி பகடக் 

வந்துள்ளீரக்ள் என்று பகடக்ப்பட்டது அவரும் அறத 

ஒத்துக் சகாண்டார ்இவ்வாறு பிைந்த பநரத்றத சரி 

சசய்த பிைகு நாம் ொதகரின் பலன்கறள 

சசால்லும்பபாது நமக்கு மிகவும் பிரமிப்பாகவும் 

ொதகரின் முகத்தில் ஒரு திருப்தியான 

சந்பதாசத்றதயும்  நாம் காண முடியும்   அடச்ய 

லக்ன பத்ததியின் சிைப்பும் நாம் அறிய முடியும் 

இபதபபால் ஒரு ொதகத்தின் பறழய நிகழ்வுகள் 

நடந்த மாதம் வருடம் வாங்கி றவத்து பிைந்த 

பநரத்றத திருத்தம் சசய்யும் பபாது திருத்தம் 
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சசய்யப்பட்ட பநரத்தில் ொதகர ்சகாடுத்த அத்தறன 

நிகழ்வுகளும் ஒத்து வருகிைதா என்று பாரப்்பது நமது 

தறலயாய கடறமயாகும் அப்பபாதுதான் பொதிட 

பலன்கள் குறி சசால்வது பபால் சசால்ல முடியும் 

எனக்கு எழுதசகாடுக்கப்பட்ட பக்கத்திறன 

கருத்தில் சகாண்டு இத்துடன் எனது கடட்ுறரறய 

முடிக்கின்பைன் மீண்டும் வாய்ப்பு கிறடக்கும்பபாது 

பிைந்த பநரம் சரி சசய்வது பை்றி அடுத்த 

கடட்ுறரயில் இன்னும் பவறு பாவக சதாடரப்ுகள் 

பைறி காண்பபாம் மீண்டும் ஒரு முறை எனது 

குருநாதர ்கறள வணங்கி விறட சபறுகிபைன் 

நாமும் நல்லா இருக்பகாம் நம்மள சுத்தி 

உள்ளவங்களும்  நல்லா இருக்காங்க  நன்றி 

வணக்கம்  

 அன்புைன் ALP லஜாதிைர் அரவ்ிந்த் 

மகாலிங்கம் பொள்ளாெச்ி , 912350864.  
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ALP METHOD ASTROLOGY | ALP PRASANAM | அை்ெய 

லக்ன ெத்ததி முடறயில் பிரென்னம் | 

ASTROLOGERMOORTHY 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இன்றைய நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்பலாரும் எல்லா வளமும் சபை 

பவண்டும்.அடச்ய லக்ன பத்ததி பொதிட முறையில் 

ALP பிரசன்னம், ALP பிரசன்னம் ஏன் 

சகாண்டுவந்பதனா? மூன்று பபரக்ள் வந்தால் அந்த 

மூன்று பபரக்ளுக்கும் ஒபர பலன் 

அறமவதில்றல.ஏன்னா ஒபர பநரத்திலும் பிைக்க 

கூடிய குழந்றதகள் சவவ்பவறு சூழ்நிறலகளில் 

வளரவ்ாரக்ள். இன்றைக்கு பகாசச்ார லக்னம் 3, 

மூன்றுபபருக்கும் இந்த லக்னம் தான். இது 6ம் 

இடத்தில் சம்பந்தப்படுவதால், கடன் வம்பு வழக்கு 

பிரசச்றனகள் உருவாகும்.குழந்றதகள் 

சம்பந்தப்பட்டது, பகாவில் சம்பந்தப்பட்டது, 

அப்பாவுறடய சதாழில், பாக்கியம், குலத்சதாழில் 

சம்பந்தப்பட்டது முறைப்பாடுகள் சம்பந்தப்பட்டன. 
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வந்தவரம்ூன்று பபருக்கும் ஒபர பலன் இருக்காது. 

Aஎன்பவரிடம் ஒன்றிலிருந்து 120க்குள் ஒரு எண் 

பகட்படன்.உதாரணமாக   A-62, B -31, C -

111வந்துருக்காங்க 3 பபரும் இபத லக்னம் ஆனால் 

இவரக்ள் சசால்கின்ை எண் மாறுபடுகிைது.லக்ன 

புள்ளியிலிருந்து இந்த எண்கறள கூட்ட பவண்டும். 

உதாரணமாக 10 டிகிரி லக்கனப்புள்ளி 

சசல்கிைது.சரண்டு வழியில் பிரசன்னம் பாரக்்க 

பபாகிபைாம். பமலும் லக்கனப்புள்ளி 10 டிகிரி முடிந்து 

20 டிகிரி மீதம் உள்ளது.அடச்ய லக்னத்தில் இருந்து 

லக்னத்திை்கு எப்படி  பாரக்்கிபைாபமா, அபதபபால் 

பிரசனத்திலிருந்து,பகாசச்ாரத்தில் இருந்து 93 டிகிரி, 

இன்று தனுசு லக்னம். பகது லக்னத்தில் இருப்பதால் 

சுயமாக, தனிபட்ட பகள்வி பை்றி பகட்பார.் 

என்னுறடய வாழ்க்றக, சசால், சசல்வாக்கு, 

உடல்நிறல, எப்படி இருக்கும் என்பதுதான்.ஏன் இந்த 

ொதகருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவு 

பிரசச்றனகள் ஏை்படுகிைது என்பறத பபசப் 

பபாகிபைாம். இதுபவ ஏழாம் வீட்டில்பகது இருந்தால் 

உங்கள் மறனவி பை்றி பகடக் வருவீரக்ள்.பகது 10ல் 

இருந்தால் சதாழில் சம்பந்தப்பட்ட பிரசச்றன,பகது 
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சம்பந்தப்பட்டதால் இரண்டாம் தாரம் திருமணம் 

சம்பந்தமாக வந்திருக்கிறீரக்ள்.12ல் பகது இருந்தால் 

ஆத்ம திருப்திக்காக,சித்த பிரம்றம பிடிக்கக்கூடிய 

காலகட்டமும்பகது பகவானில் 

உள்ளது.மனிதனுறடய எண்ணம் 120 வறர 

பரவும்.அபதபபால் பிரசன்னமும் 120 

எடுத்துள்பளன்.ஒரு கட்டத்திை்கு பத்து பனிசரண்டு 

கட்டத்திை்கு 120 என்ை வறகயிலும் 

எடுத்துள்பளன்.பிரசன்ன முறைறய ALP 

சமன்சபாருளில் பதிவு சசய்துள்பளாம்.அந்தந்த 

கிரகங்களின் அறமப்றப றவத்து வந்திருக்கக்கூடிய 

வரின் பகள்வி என்ன என்பறத கூை முடியும்.அடச்ய 

லக்ன பத்ததிமுறையில் இதுதான் பிரசன்னம் 

பாரக்்கும் முறை. 

மீண்டும் ஒரு இனியசதாரு நிகழ்வில் சந்திப்பபாம். 

நன்றி, வணக்கம். 

https://youtu.be/3CXBPkOxJYQ 

 

 

https://youtu.be/3CXBPkOxJYQ


 pg. 30 

அை்ெய ராசியும் லகாெெ்ாரமும் I ALP METHOD 

ASTROLOGY 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்கறளயும் சபை 

பவண்டும். 

அடச்ய லக்ன பத்ததியின் லக்னம் நகரும் என்ை 

முறை பாரத்்திருக்பகாம். 

அடச்ய ராசி எப்படி இயங்குகிைது என்பறத 

இப்சபாழுது பபசலாம். அடச்ய ராசி இதை்குள் ஏன் 

வருது அப்படிங்கிை காரணம் உங்ககிட்ட 

சசால்லணும். 

அடச்ய ராசி என்பது நம்முறடய தசா புத்திகள் 

எப்படி இயங்குகிைபதாஅறத சபாறுத்துதான் அடச்ய 

ராசி நகரத்்தி இருக்பகாம்.பகாசச்ார கிரகங்கள் 

நம்முறடய ராசிகளுக்கும் சபாதுவான பலன்கறள 

பாரக்்கிபைாம். 

துள்ளிதமாக பாரத்்தால் ஒவ்சவாரு கிரகங்களின் 

நடச்த்திர தன்றம மாறி மாறி வரும். 
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உதாரணமாக திருபவாணம் நடச்த்திரத்தில் ஒருவர ்

பிைந்தால் சந்திரன் பராகிணி 

நடச்த்திரத்தில்இருக்கும். பராகிணி, மிருகசீரிஷம், 

திருவாதிறர, திருவாதிறரபபாகும் சபாழுது ராகு 

எப்படி சூசச்கமாக இயக்குகிைதுஎன்பறத தசா 

புத்திகளில் பாரக்்கிபைாம். 

 

ஆனால் அடச்ய ராசி என்பது பகாசச்ார பலன்கள் 

எப்படி இயங்குகிைது,ராகு-பகது சபயரச்ச்ி, குரு 

சபயரச்ச்ி, சனி சபயரச்ச்ி இது எதுவாக 

இருந்தாலும்,எல்லாபம அடச்ய ராசிக்கு பாரத்்தால் 

கண்டிப்பாக துள்ளிதமான பலன்கள் வரும். 

இப்சபாழுது சுக்கிர திறச 20 வருடம், 20 வருடமும் 

பரணி, பூராடம்,நடச்த்திரத்தில் இருக்குனாஅபதாட 

தன்றமகள் எப்படி இருக்கும் என்பறத தான் நான் 

பிரித்திருக்கிபைன். 

ஒவ்சவாரு நட்சத்திர தன்றமகறள பிரித்து 

அதிலிருந்துதான் அடச்ய ராசிறய எடுத்திருக்பகாம். 

அடச்ய ராசி முழுக்க முழுக்க பகாசச்ார 

கிரகங்களின் தன்றமகறள சபாறுத்து, பகாசச்ார 
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கிரகங்கள் பலம், பலவீனம , எப்படி இருக்கும் 

என்பறத சபாறுத்து தான் புரிய றவக்க முடியும். 

உதாரணமாக மீன ராசியில் பிைக்கக் கூடிய ஒரு 

ொதகருக்கு, லக்ன பலன்கள் பவை, ராசிபலன்கள் 

பவை. 

சபாதுவான பலன்கள் இல்லாமல் துல்லிதமாக பலன் 

சசால்லனும்னா அடச்ய ராசிறய றவத்து சசால்ல 

முடியும். 

உதாரணமாக சூரிய திறச நடக்கும் 

ஒருவருக்கு,ரிஷப லக்னம்அடச்ய ராசியாக 

உள்ளது.கடந்த இரண்டறர வருடம் அஷ்டமத்து சனி 

படாதபாடு படுத்தி இருக்கும். 

மீன ராசியில் பிைக்கக்கூடிய ொதகருக்கு தசாநாதன் 

ராசிநாதன் சூரியன், ரிஷபத்தில் இருக்கக்கூடிய 

ரிஷப ராசிக்கு அட்டமத்தில் குரு, , சனி, பகது மீன 

ராசி நல்லா இருக்கும் என்று சசால்லக்கூடிய 

ொதகருக்கு தசாநாதன் எப்படி இருக்கும்என்ை 

சபாதுவான பலன்கள் சசால்லணும். 

மிதுனத்தில்மீனராசி இயங்கும் ஆனால் 

பகாசச்ாரத்தில் அதிகமாக பலன் சகாடுக்கக் 
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கூடியகிரகங்கள் எங்கு இருக்கும்னா? காரத்்திறக 

நடச்த்திரத்தில் தான் இருக்கும். 

இதுதான் அட்சய ராசி பிரித்திருக்பகாம். 

பிரித்திருக்கும்வறர விஷயங்கள் அறனத்துபம 

புத்தகத்தில் வரும். 

அடுத்த புத்தகத்தில் அடச்ய ராசியும் 

நவநடச்த்திரங்களும், வரும்.பமஷத்தில் இருந்து 

அஸ்வினி முதல் ஆயில்யம் வறர ஒன்பது 

நடச்த்திரங்கள், அதனுறடய தன்றமகள் பை்றி, 

அடச்ய ராசி எப்படி இயங்குகிைது என்ை 

முறைறயயும், அடுத்த புத்தகத்தில் 

சவளியிடுபவாம்.பரிகாரங்களும் அதில் உள்ளது. 

பரிகாரங்கள் என்பது பாரக்்கக்கூடிய, பகடக்க்கூடிய, 

அன்ைாட நிகழ்வில் நடக்கக் கூடிய, 

சபாருடக்றள,வாழ்க்றகயில் நடக்கக்கூடிய 

அன்ைாட சம்பவங்கள் ,இது அறனத்துபம 

நடச்த்திரத்திலும் எப்படி இயங்குகிைதுஎன்பறத 

அந்த புத்தகத்தில் சவளியிட்டிருக்கும் இந்த புத்தகம் 

வரும் சபாழுது நீங்கபள புரிந்து சகாள்வீரக்ள். 
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அடச்ய லக்கனம் உங்களுறடய வாழ்க்றகயில் 

எப்படி ஒரு புரிதறல ஏை்படுத்துகிைபதா, அபதபபால் 

அடச்ய ராசியும், உங்களுறடய வாழ்க்றகயில் 

நிறைய விஷயத்றத ஏை்படுத்தும். 

தின பலன், வார பலன், மாத பலன் இது எல்லாபம 

அடச்ய ராசிக்கு தான் சசால்ல முடியும்.அடச்ய 

ராசிக்கு சசால்ல முடியலனா உங்களுறடய 

வாழ்க்றகயில் தசா புத்திகள் எப்படி நடக்கிைபதா, 

அது பபால் தான் உங்கள் வாழ்க்றக அறமயும். 

 

தசாபுக்தி நடக்கும் சபாழுது சூரியன் எங்க இருக்கு, 

எந்த அதிபதியாக இருக்காரு அதனுறடய 

தன்றமயான பகள்விகள், 

அடச்ய ராசி, அடச்ய லக்கனம், இரண்டு 

புத்தகங்களும் உங்களிடம் வரும்சபாழுது இதை்கான 

விளக்கங்கள் புரியும்.துல்லிதமான பலன்களுக்கு 

அடச்ய ராசி உங்கள் வாழ்க்றகயில் பயன்படும். 

பொதிடரக்ளுக்கும், சபாதுமக்களுக்கும், பொதிட 

ஆரவ்லரக்ளுக்கும், நண்பரக்ளுக்கும் அட்சய ராசி 

பயன்படும். 
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பகாசச்ார கிரகங்கள் ஒவ்சவாரு நடச்த்திரத்திலும் 

தினமும் பயணம் சசய்யும்.இதில் பயணிக்கக்கூடிய 

நமக்கு இரண்டு விஷயங்கள் உணரத்்தப்படுவது 

1.பிராப்தம், 

2. கருமம் 

நறடமுறை வாழ்க்றகயில் இன்று நடக்கக்கூடிய 

நல்லது சகட்டது கறள உணரத்்தும்.பிராப்தம் 

என்பது பகாசச்ார கிரகங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு, 

நீங்கள் சசய்த விஷயங்களுக்கு சகாடுக்கப்படுவது. 

பகாசச்ார கிரகங்கள் தான் வாழ்க்றகறய 

மாை்ைக்கூடிய கிரகங்கள்.பகாசச்ார கிரகங்கள் தான் 

வாழ்க்றகயில் நிறைய பயாகத்றதயும், அவ 

பயாகத்றதயும், சகாடுக்கும். 

பகாசச்ார கிரகங்கள் எப்படி நறடமுறைப்படுத்தும் 

வாழ்க்றகயில்? நாம் வாழ்க்றகயில் எப்படி 

இருக்பகாம் 

என்பறதப் சபாருத்துதான் பகாசச்ார கிரகங்கள் 

வாழ்க்றகயில் பயாகத்றதயும், அவ பயாகத்றதயும் 

சகாடுக்கும். 
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நம் வாழ்க்றகயில் நடக்கக்கூடிய அன்ைாட 

விஷயங்களில் நல்லது சசய்தால் பயாகத்றதக் 

சகாடுக்கும், சகட்டது சசய்தால் அவபயாகத்றதக் 

சகாடுக்கும். 

யார ்யாறர பை்றி பபசினாலும் பிரசச்றனகள் 

உருவாகும், நான் உங்கறள பபசுகிபைன், நீங்கள் 

என்றன பை்றி பபசுங்கள் என்று சசால்லி முடித்து 

விடுங்கள்.எண்ணம் பபால் வாழ்க்றக. எண்ணம் 

பபால் எல்லாம் அறமயும்.அடச்ய ராசி கண்டிப்பாக 

உங்களது வாழ்க்றகயில் ஒரு மாை்ைத்றத 

சகாடுக்கும்.மீண்டும் ஒரு நல்லசதாரு நிகழ்வில் 

சந்திப்பபாம். 

நன்றி, வணக்கம் 

https://youtu.be/KHV0F7s2lLM 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KHV0F7s2lLM
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ATCHAYA LAKNA PATHATHI I ALP METHOD 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் சபை 

பவண்டும். அடச்ய லக்ன பத்ததி ஒரு ொதகர ்

வரும்சபாழுது அவர ்எறத சாரந்்த விஷயங்கறள 

பகட்பார ்என்பறத பாரக்்கலாம். பமஷம் லக்னம், 

இந்த அடச்ய லக்ன பத்ததியில் ொதகர ்

வரும்சபாழுது எந்த மாதிரியான பகள்விகறள 

பகட்பார.் 31 வயது. 10 வயதில் பமஷலக்னம், 20 

வயதில் ரிஷப லக்னம், 30 வயதில் மிதுன லக்னம், 31 

வதுவயதில் கடக லக்னம, கடக லக்னம்,நாலாவது 

லக்னத்தின் அதிபதி சந்திரன்.நாம் பாரக்க் கூடிய 

விஷயம் புனரப்ூசம், பூசம், ஆயில்யம் மூன்று 

நடச்த்திரங்களில் சசல்லும்.பத்து வருட காலங்கள் 

சசல்லும்.பூசம் நடச்த்திரம் கடக லக்னத்தின் 7,8 

அதிபதி,ஏழாம் அதிபதினா திருமணம், எட்டாம் 

அதிபதி பிரசச்றன. இந்த லக்னத்திை்கு 7,8 

வீடட்ுக்குரிய அதிபதி சனீஸ்வரன்.அதனால் ொதகர ்

மறனவி மூலமாக குடும்பத்தில் ஏை்படக்கூடிய 

பிரசச்றனகறள தாண்டி 

வந்திருக்கார.்ொதகருறடய குடும்பம் சிம்மம் 
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,ஏழாம் அதிபதி மகரம்,குடும்பத்தின் மூலமாகஇந்த 

ொதகர ்பிரசச்றனகறள அனுபவிக்கிைார.்மகரத்தில் 

குடும்பத்திை்கும் எட்டாம் வீடட்ு அதிபதி மகரத்தில் 

இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான்.கடந்தகாலத்தில் 

இந்த ொதகர ்வறதபடபவண்டும், துன்பப்பட 

பவண்டும் என்பது விதி பபானசென்மத்தில் 

சசய்யக்கூடிய தவறுகளால்அதாவது தனது 

நண்பரக்ளால் குடும்பத்தினரால் உைவினரக்ளால் 

ஏை்பட்ட பிரசச்ிறனகறள ொதகர ்அனுபவிக்க 

பவண்டும். கடகத்திை்கு இரண்டாம்வீடு குடும்பம் 

அதனால் இந்த ொதகர ்பிரசச்ிறனகறள 

அனுபவிக்கிைார ்குடும்பமும் பிரசச்றனகறள 

அனுபவிக்கிைது.அதாவது மகரத்திை்கு அதிபதி 

குடும்பமாக வருவதால் இரண்டு பபரும் பசரந்்து 

அனுபவிக்கபவண்டும் ஆண்-சபண்.இது பபான 

சென்மத்தில். இந்த சென்மத்தில் கல்யாணம் 

நடந்தாலும் காலதாமதமாக நடக்கும்.கல்யாண 

வாழ்க்றகயில் பிரசச்றனகள் உருவாகும். பமஷ 

லக்னத்தில் 7ம் அதிபதி சுக்ரன். திருமணமாய் 

எடுத்துக்சகாண்டால் கடக லக்னத்தில் ஏழாம் 

அதிபதி சனீஸ்வரன் எடுத்துக்கணும்,சனி சுக்கிரன் 

பாரற்வ இருப்பதால் இந்த ொதகர ்திருமணம் 
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நடந்து, திருமணம் சாரந்்த பகள்விகளுக்கு ஆக வந்து 

இருப்பார ்என்பறத நாம் அறியலாம்.9 நட்சத்திர 

பாதங்களில் பூசம் நடச்த்திரம் 1 பாதம் சிம்மராசி 

யில் வரும்.அப்சபாழுது திருமணம் சாரந்்த 

பகள்விகளுக்கு தான் வந்திருக்கிறீரக்ளா என்று நாம் 

பகட்டால் ஆம் என்று சசால்வாரக்ள்.இது சபாதுவான 

விஷயம் அடச்ய லக்ன பத்ததி இறதபய நான் 999999 

இப்படி 54 பிரிவுகளாக பிரித்துள்பளன். இப்படி 54 

பிரிவுகளில் என்ன விஷயமாக ொதகர ்

வந்திருக்கார.் உதாரணமாக குருபகவான் தாங்கி 

வந்திருக்கிைார.்வந்திருக்க அவருறடய நடச்த்திர 

தன்றமகள், அதாவது சூட்சா மாதிபதி, G1 னு 

எடுத்திருக்பகன்.குருபகவான் கடக லக்னத்திை்கு 6ம் 

அதிபதி இவர ்வந்திருக்கக்கூடிய பகள்வி என்ன 

என்பறத நாம் அறியலாம். குருபகவான் எங்க 

இருப்பாரு? பமஷ லக்னத்தில் இருக்கிைவங்களுக்கு 

அடச்ய லக்னம் கடக லக்னத்தில் சசன்ைால் குரு 

பகவான். உதாரணமாக 9 இருந்தால் கடன் 

அறடக்கலாம் ஆனால் இப்சபாழுதும் முடியாது. 

கடறன எதிரக்ாலத்தில் அறடக்கலாம். இன்றைக்கு 

வந்திருக்கக்கூடிய வரியின் பகள்வி என்ன என்பறத 

அறியபவண்டும். பகள்வி சதரிந்தால் பதில் சசால்லி 
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விடலாம் ஆனால் பகள்வி என்னவாக இருக்கும்? 

என்பறத உணரவ்தை்கு தான் "அடச்ய லக்ன 

பத்ததியில்" பிரிவுகறள அழகாக பிரித்து 

றவத்துள்பளன். அடச்ய லக்ன பத்ததி இன் "ALP 

பிரசன்னம்" உள்ளது. மீண்டும் ஒரு நல்லசதாரு 

நிகழ்வில் சந்திப்பபாம். நன்றி வணக்கம். 

https://youtu.be/6l7is48mqdg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6l7is48mqdg
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ALP ASTROLOGY VAASTHU | ASTROLOGER MOORTHY | 

ALP METHOD 

 

வாஸ்து முறைகறள எப்படி ஆய்வு சசய்வது என்று 

நிறைய நண்பரக்ள் பகடட்ுள்ளனர.் ொதகம் 

பாரப்்பது பபால் தான் ஒவ்சவாரு லக்ன 

பாவகத்திை்கும் அவருறடய நாலாம் பாவகம்,வீடு, 

மறன, வண்டி, வாகனம், தாயார ்இப்படி 

சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகறள பாரப்்பபாம். 

உதாரணமாக அடச்ய லக்னம்பமஷ லக்னத்தில் 

பிைந்திருக்கிைார ்.இன்றைக்கு ALP லக்னம் 

சிம்மம்.சிம்ம லக்னத்தின் நான்காம் வீடு விருசச்ிகம். 

விருசச்கத்தில் அதிபதி சசவ்வாய் பலமாக 

இருக்காரா? இல்றலயா?அதில் மூன்று நடச்த்திர 

பாதம். விசாகம், அனுஷம், பகடற்ட மூன்று நடச்த்திர 

அதிபதி குரு ,சனி, புதன் மூன்று நடச்த்திர அதிபதி 

பலமா இருக்கான்னு பாக்கணும்.இந்த பத்து வருட 

காலங்கள் ொதகருக்கும், சிம்ம லக்னத்தில் 

பபாகக்கூடிய காலகட்டத்திை்கும் சதாடரப்ுகள் 

எப்படி?குருபகவான் நல்லா இருக்காரா? சூரியன் 

நல்லா இருக்கா, சனி நல்லா இருக்கா, புதன் நல்லா 

இருக்கா,அறமப்புகறள சதரிந்துசகாண்டு 
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உண்றமயிபலபய நான்காம் பாவகத்தில் 

பிரசச்றனகள் இருக்குனா?நாலாம் பாவகத்தில் 

இயக்க முடியும், மாை்ை முடியும், வீடற்ட 

மாை்றியறமத்தால் பயாகமாக மாறும். ொதகருக்கு 

வீடும் பாதிக்கப்படட்ு, மறனயும் பாதிக்கப்படட்ு, 

லக்னம் பாதிக்கப்படட்ு, நட்சத்திர புள்ளியும் 

பாதிக்கப்பட்டால்,எந்த வாஸ்து நிபுணர ்கறளயும் 

சகாண்டு அந்த வீடற்ட மாை்ை முடியாது. மாை்ை 

முடியும் என்று இருந்தால் வாஸ்துவில் நிபுணத்துவம் 

சபை்ை நிபுணரக்றளக் சகாண்டு பயாகம் சபை 

றவக்கலாம். கிரகங்கள் பலமாக இல்றல என்ைால் 

இதுதான் உங்களுறடய ொதகம், பத்து வருடத்திை்கு 

என்ன சசய்யப்பபாகிபைாம், இந்த ஒரு வருடம் ,ஒரு 

மாதம், பத்து நாள் என்ன சசய்யப்பபாகிபைாம், நாலு 

வருடம், 5 மாதம், பத்து நாள் என்ன சசய்யப் 

பபாகிபைாம், முடிந்த பத்து வருடம் சரியாக 

சசய்தால் மடட்ும் தான் ,வீடட்ுறடய ஆய்வு இதுல 

மறனயுறடய ஆய்வு, ொதகருக்கும் வீடட்ுக்கும் 

உள்ள சதாடரப்ுகள். 12 பாவகமுறைகளுக்கும் 

இபததான் பலன்.அதாவது ொதகருக்கும் வீடட்ுக்கும் 

உள்ள சதாடரப்ு என்ன? சதாடரப்ு நல்லதா? 

சகட்டதா? என்பறத முடிவு சசய்து மாை்றினால் 
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பயாகம் சபறுமா என்பறத சதரிந்து சகாண்டு 

அவரச்பாருள் காலவிரயத்றத ஏை்படுத்தாமல் 

சசய்யும் வாஸ்து முறைகள்.மிகப்சபரிய அளவில் 

ஆய்வுசசய்த விஷயத்றத ஒரு புத்தகமாக 

எழுதஆறச படட்ுள்பளன். இந்தப் புத்தகத்துறடய 

தனி பகுதி கண்டிப்பாக வரும். ஒவ்சவாரு 

காலகட்டத்திை்கும் அந்த வீடட்ு உறடய சூழ்நிறல 

எப்படி அறமய பவண்டும் என்பறத புத்தகமாக 

எழுதிக் சகாண்டிருக்கிபைன்.அடச்ய லக்ன பத்ததி 

வாஸ்து முறை கண்டிப்பாக ஒரு மாை்ைத்றத 

சகாடுக்கும். மீண்டும் ஒரு இனியசதாரு நிகழ்வில் 

சந்திப்பபாம். நன்றி வணக்கம். 

https://youtu.be/ElReZ1QIYvg 

  

https://youtu.be/ElReZ1QIYvg
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தினமும் ெயன்ெடுத்த 12 

ராசிகளுக்கும் 

ெரிகாரத்துக்குரிய கீடரகள் 
   

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

 இந்த நாள் இனிய நாள், 

 வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் சபை 

பவண்டும். 

 

வளரும் லக்கனம் முறை என்று சசால்லக் கூடிய 

அடச்ய லக்ன பத்ததி முறையில் ஒவ்சவாரு 

விஷயங்கறளயும் துல்லியமாக ஆய்வு சசய்து 

மக்களுக்கு சரியான பலன்கறள தரும் என்று 

எடுத்திருக்பகாம். 

 

 அடச்ய லக்ன பத்ததி முறைறய அறிமுகப்படுத்திய  

திரு .சபாதுவுறட மூரத்்தி ஐயா  

இன்றைக்கு உண்ணக்கூடிய சபாருளான  
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கீறர வறகறயயும் அதன் பலன்கறளயும் நமக்கு 

கூறுகிைார.் 

 

அகத்திக்கீடர: 

அடச்ய லக்ன பத்ததி முறையில் அகத்திக்கீறர 

என்பது, 

முதல் முனிவர ்என்று எடுத்துக்சகாண்டால் அகத்திய 

முனிவர,் 

முதல் ராசி என்று சசால்லக்கூடிய 

பமஷராசிக்காரரக்ள் அகத்திக்கீறரறய உணவில் 

பசரத்்துக் சகாண்டால் அவரக்ள் வாழ்க்றகயில் 

முன்பனை முடியும். ஏன்னா? 

அகத்திக் கீறரக்கும், பமஷ ராசிக்கும் உள்ளுக்குள் 

ஒரு பரிகாரமாக எடுத்துள்பளாம். 

 

உணவில் பசரக்்கும் சபாழுது உடலும் 

ஆபராக்கியமாக இருக்கும். 

அகத்திக்கீறர சம்மந்தப்பட்டது 

பமஷராசிக்காரரக்ள். 



 pg. 46 

அகத்திக்கீறரறய தானமாகவும் சகாடுக்கலாம். 

உடச்காள்ளலாம். 

அகத்திக்கீறர படத்றத வீட்டில் ஒட்டி றவத்தால் அது 

சாராம்சமாக நமக்கு சந்பதாஷத்றத ஏை்படுத்தும். 

 

ொலக்கீடர: 

பால் என்ைால் சுக்கிரன், சந்திரன், 

 சந்திரன் உசச்ம் ஆகக்கூடிய ராசி ரிஷபம், 

ரிஷப ராசிக்காரரக்ள் தானமாக சகாடுக்க 

பவண்டிய கீறர பாலக்கீறர. 

உணவாக உடச்காள்ள பவண்டியது பாலக்கீறர, 

 பாலக்கீறர படத்றத வீட்டில் ஒட்டி றவத்தால் 

சந்பதாஷம் கிறடக்கும். 

 

தூதுவடள: 

உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மிதுன ராசி, 

மிதுன லக்னம் குறிக்கும். 

தூதுவறள சம்பந்தப்படுத்த கூடியது  
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மிதுன ராசி. 

 

சிறுகீடர: 

மிதுன ராசி திருவாதிறர நடச்த்திரம் உள்ளவரக்ள் 

சிறுகீறர பயன்படுத்தலாம். 

 

மணத்தக்காளி: 

கடக ராசி என்ைால் அதன் அதிபதி சந்திரன், சந்திரன் 

என்ைால் மனம். 

மணத்தக்காளி கீறரறய தான்  

கடக ராசிக்காரரக்ள் பயன்படுத்தபவண்டும். 

கடக ராசிக்காரரக்ள் தானமாக சகாடுக்க 

பவண்டியது மணத்தக்காளி, 

 அதிகமாக உண்ணக்கூடிய கீறர மணத்தக்காளி. 

 

லகாடவக்கீடர: 

12 ராசிகளில் முதன்றமயாக இருக்கக் கூடிய கிரகம் 

சூரியன். 
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இந்தக் கீறர சூரியனுறடய அறமப்பபாடு 

சம்பந்தப்பட்டது , 

சிம்ம ராசிக்காரரக்ள் பயன்படுத்தலாம். 

குறிஞ்ொக்கீடர: 

சிம்மராசி யுடன் சம்பந்தப்பட்ட கீறர. 

 

பொன்னாங்கண்ணி: 

கன்னி ராசியுடன் எடுத்துக்க கூடிய கீறர 

சபான்னாங்கண்ணி. 

நிலம்,நீர ்,காை்று என்று சபான்னாங்கண்ணிக் 

கீறரறய பாரத்்தால் மிக பயாகமாக வரக்கூடிய 

அறமப்பு கன்னி ராசிக்காரரக்ளுக்கு உண்டு. 

 

சிவப்பு சபான்னாங்கண்ணி உத்திர 

நடச்த்திரக்காரரக்ள் பயன்படுத்தலாம்  

 

சவள்றளப் சபான்னாங்கண்ணி அஸ்தம்,சித்திறர 

நடச்த்திரக்காரரக்ள் பயன்படுத்தலாம். 
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ெெடலக்கீடர: 

துலாம் ராசி குறிக்கக்கூடியது பசறலக்கீறர. 

நீங்கள் பாரக்்கக் கூடிய ஒவ்சவாரு சபாருடக்ளிலும் 

கிரகங்கள், ராசிகள் ,நடச்த்திரங்கள் உள்ளது. 

 

முைக்கத்தான் கீடர: 

முடக்கு என்ைால் எட்டாவது சபாருள்,மறைமுகமான 

றகவலி கால்வலி சம்பந்தப்பட்டது, 

 8வது ராசியான விருசச்க ராசிக்கு முடக்கத்தான் 

கீறர பயன்படுத்தலாம். 

12 ராசிக்காரரக்ளும் கீறரகறள உண்ணலாம், 

தானமாகவும் சகாடுக்கலாம். 

 

காசினிக்கீடர: 

காசினி முனிவர,் 

 முனிவர ்சம்பந்தப்பட்டது, 

கீறர சம்பந்தப்பட்டது,  



 pg. 50 

தனுசு ராசி மூலம் நடச்த்திரம்,உத்திராடம் 

நடச்த்திரம் உள்ளவரக்ள் காசினி கீறர உண்ணலாம், 

தானமாக சகாடுக்கலாம். 

 

முருங்டகக்கீடர: 

சனீஸ்வர பகவான் வீட்டில் உசச்ம் ஆவது சசல்வாய், 

சசவ்வாய் உறடய ஆதிபத்தியம் உள்ள வீடு 

மகரராசி திருபவாண நடச்த்திர காரரக்ள் 

கண்டிப்பாக முருங்றகக் கீறரறய சாப்பிடலாம். 

தானமாக சகாடுக்கலாம். 

 

கரிெலாங்கண்ணி: 

12 ராசிகளில் மிக முக்கியமான ராசி கும்பம் 

கரிசலாங்கண்ணிக்கீறர கும்ப ராசி உடன் 

ஒத்துப்பபாகும். 

 

ெண்டணக்கீடர: 

மீனராசி யுடன் சதாடரப்ுறடயது, 
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ஏன்னா? சுக்ரன் அங்கு உசச்ம்.குரு உறடய வீட்டில் 

சுக்கிரன் உசச்மாக உள்ளது. 

மீன ராசிக்காரரக்ளுக்கு பண்றணக்கீறர 

ஒத்துப்பபாகும். 

பண்றணக் கீறரறய மீன ராசிக்காரரக்ள் உணவாக 

உடச்காண்டால் நல்லது. தானமாகவும் 

சகாடுக்கலாம். 

இந்த பன்னிரண்டு கீறரகறள தானமாக 

சகாடுத்தால் உங்களுக்கான பணவரவு, 

என்ன பிரசச்றனக்காக அறத வாங்கி 

சகாடுக்கிறீரக்பளா அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக 

தீரும், 

ஆரம்பத்தில் கீறரகள் தான் அடிப்பறடயான 

விஷயம். 

மீன ராசிக்காரரக்ள் பண்றணக்கீறர தானமாக 

சகாடுங்கள். 

 மீண்டும் ஒரு இனியசதாரு நிகழ்வில் சந்திப்பபாம். 

 நன்றி, வணக்கம் 

 https://youtu.be/WO3MLKqZvXA 

https://youtu.be/WO3MLKqZvXA
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அைெ்ய லக்ன ெத்ததி லஜாதிை 

பமன்பொருளின் சிறெ்புகள்: 

இந்திய பொதிட 

வரலாை்றில் 

மடட்ுமல்ல, உலக 

பொதிட 

வரலாை்றிபலபய 

முதல் முறையாக 

இரண்டு பததிகறள 

உள்ளடீு சசய்து 

சரிபாரத்த்ு பலன் 

காணும் ஒரு 

அை்புதமான பொதிட 

சமன்சபாருறளஉருவாக்கி அறிமுகப்படுத்திய 

சபருறம அடச்யலக்ன பத்ததி பொதிட 

முறைறய உருவாக்கிய திரு.சி. 

சபாதுவுறடமூரத்்தி சார ்அவரக்றளபய சாரும் 

உலகில் பவறு எந்த பொதிட சமன்சபாருளிலும் 

இந்த அறமப்பு இல்றல. அடச்ய லக்ன 

பத்ததியின் பொதிட முறையில் நாம் நடந்த 

விஷயங்கறள எந்தளவுக்கு சரிபாரக்ிபைாபமா 

அந்தளவுக்கு இனி நடக்க பபாகும் விஷயங்கள 
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நாம் துல்லியமாக பததி மாதங்களுடன் கூை 

முடியும்.  

கடந்தகாலத்றத பபாய் பாரக்்கக்கூடிய ஒரு 

அை்புதமான சமன்சபாருறள உருவாக்கி 

உள்ளார.் 

பிைந்த பததிறய பபாடட்ு பநரத்றத பதிவு 

சசய்தால் நமது பிைப்பு ொதகம் வந்து விடும். 

அதன் கீபழ உள்ள மை்சைாரு Transit/Eventல் 

கடந்தகாலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் 

பததிறய பதிவு சசய்தால், உதாரணமாக 2020-

ல் நான் இருக்கிபைன். சில வருடங்கள் 

பின்னால் பபாய், 2012ல் பபாய் பாரப்தை்கும், 

2032 ல் பபாய் பாரப்தை்கும் இந்த முறை 

எளிறமயாக பயன்படும். 

இந்த கிரகங்கள் சம்பந்தப்படும்பபாது, 

இந்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் என்பறத ஆய்வு 

சசய்ய எளிறமயாக இருக்கும். 

           

பமன்பொருள் உெலயாகிக்கும் முடறகள்: 

அடச்ய லக்ன பத்ததியின் சமாறபல் 

சாப்ட்பவர ்எப்படி உபபயாகிக்கலாம் என்பறத 

பாரப்்பபாம்.முதல்ல ALP சாப்ட்பவர ் ல முதல் 

பக்கத்தில் என்சனன்ன இருக்கு  
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 ொதகம்  

 பஞ்சாங்கம் 

 உருவாக்கியவர ் திரு. சபாதுவுறட மூரத்்தி 

ஐயாவின் குறிப்புகள் இருக்கு  

*பிரசன்னம் அப்படிங்கை ஒரு விஷயம் 

இருக்கு இதில் 120 க்குள், ஒரு நம்பறர 

பபாட்டால் அந்த நம்பருக்கு உண்டான அடச்ய 

லக்கனம் வந்துவிடும் அந்த அடச்ய 

லக்கினத்றத றவதத்ு பலன் கூறினால் 

அவரக்ள் எதை்காக வந்திருக்கிைாரக்ள் 

என்பறத சதரிந்து சகாள்ளலாம் 

*திருமண சபாருத்தம் பாரக்்க ஆண், சபண் 

இருவரின் பிைந்த விபரங்கறள பதிவு சசய்தால் 

எத்தறன சதவீத % சபாருத்தம் இருக்கும், 

என்பதும் ALP சபாருத்தம் உண்டா என்பறத 

அறியலாம்*Preferences ல் நம்முறடய 

சமாழிகறள பதரவ்ு சசய்து 

சகாள்ளலாம்.சதாழில்முறை பொதிடரக்ளாக 

இருக்கும்சபாழுது பொதிடரக்ள் சபயர ்

அப்படின்னு இருக்கும் இடத்தில நம்முறடய 

சபயறர பதிவுசசய்யவும். 

அடுதத்ு அயனாம்சம் லகரி &.சித்ர பக்்ஷசம். 

பதரந்்து எடுதத்ுக்சகாள்ளவும் அடுத்தது சமாழி. 

5 சமாழிகள் இருக்கு ஆங்கிலம், மறலயாளம், 
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கன்னடம், இந்தி, தமிழ் எந்த சமாழிறய 

பயன்படுதத்ுபைாபமா அறத பதரந்்சதடுத்து 

சகாள்ளலாம்.அடுதத்து இடம். இறத எல்லாம் 

சகாடுதத்ு சரி சகாடுபதாம்னா எந்த 

சமாழியில் பாரக்்க பபாகிபைாம் என்பது 

பதரவ்ாகிடும். ொதகம் இருக்கு இந்த 

ொதகத்தில் யாறரப்பை்றி பாரக்ிபைாபமா 

அவருறடய சபயறர சகாடுக்கலாம். 

உதாரணத்திை்கு ஒரு சபயர ் குடுதத்ுடட்ு, 

பிைந்த பததி, பிைந்த பநரம் சகாடுதத்ுடட்ு, 

பக்கத்தில் உள்ள குறியீடல் 24 மணிஇருக்கு, 

இறத அழுத்தினால், முை்பகல் (AM) பிை்பகல் 

(PM)என்பறத சகாடுக்கவும், பிைந்த ஊர ் எது 

என்பறத சகாடுக்கவும்,அந்த ஊர ் இல்லனா 

நமக்கு அந்த ஊர ்  Longitude, Lattitude சகாடுதத்ு 

எந்த ஊர,் எந்த மாவட்டம், எந்த நாடு, என்பறத 

சகாடுக்க பவண்டும்.அபதாட பநர வித்தியாச 

காலம் சகாடுதத்ு பதரவ்ு சகாடுக்க பவண்டும். 

கீபழ ஆணா, சபண்ணான்னு பதிவு சசய்யவும்.  

பதரவ்ு சகாடுத்பதாம்னா ொதகம் 

திைக்கப்படும். முதல்ல பிைப்பு 

குறிப்புகள்,காலம் அதிகாறல3 மணி 34நிமிடம்  

PM-னுசகாடுத்திருந்தா அதில் 15.34 

வந்திருக்கும்.அடச்ய லக்கனத்தில் கடந்த கால 
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நிகழ்வுகள் என்னஅப்படிங்கைது பபாடட்ு நாம 

சரி பாரக்்கலாம். 

நிறைய பபருக்கு திருமண நாள் எப்படி 

பாரப்்பது என்று சதரியவில்றல .அறத 

பாரப்்பபாம். இந்த ொதகதத்ுக்கு திருமண நாள் 

சகாடுதத்ு transit event ஐ சதாட்டால் நமக்கு ஒரு 

பக்கம் வரும்.முதல்ல வருஷத்றத 

சகாடுக்கணும், மாதம் சகாடுக்கணும், அடுதத்ு 

நாள் சகாடுதத்ு பதரவ்ு சசய்தால் ஒரு பக்கம் 

உருவாகும். Transit event ல நமது 

கடந்தகாலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் 

பததிகறள பதிவு சசய்தால் அன்றைய நாளில் 

அடச்ய லக்னம் என்ன அதன் நடச்த்திர புள்ளி 

என்ன என்பறதயும் அன்றைய நாளின் அடச்ய 

ராசியின் தசாபுத்திகளும், 

 பகாடச்ார, கிரகநிறலகறளயும் 

சதரிந்துசகாள்ளலாம் அறத றவதத்ு அந்த 

நிகழ்வுகளுக்கான காரணம் சரியானதா 

என்பறத ஆய்வு சசய்துவிட்டால் இனி நடக்கப் 

பபாகும் நிகழ்வுகறளயும் நாம் துல்லியமாக 

இந்த நாளில் நடக்கும், நடக்காது என்பறத 

அறுதியிடட்ு கூறிவிடலாம். உதாரணமாக:  ALP 

லக்கனம் பரவதி நடச்த்திரம் 2ம் பாதம்.பரவதி 

நடச்த்திரம் இரண்டாவது பாதம் நவாம்சத்தில் 
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எங்கு வந்திருக்கும் என்பறத கவனிக்க 

பவண்டும் .புதனுறடய நடச்த்திரம் தனுசில் 

இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதனால் பரவதி 1ம் 

பாதம். மகரத்தில் 2ம் பாதம் ஆனால் 

சதரியாதவங்க இந்த சசயலியில் கீழ வந்தால் 

ொதகருறடய நவாம்சம் கீபழ வரும்.இந்த 

நவாம்சத்தில் அடச்ய லக்கன புள்ளி மகரத்தில் 

காண்பிக்கும் .மகரம் சென்ம லக்னத்றத 

சதாடட்ுச ் சசல்வதால் இந்த பநரத்தில் 

திருமணம் நடந்திருக்கும். 

இந்த இடத்தில் நாம் சகாடுத்திருக்கும் 

பிைந்த பததியின் அருகில் உள்ள மணி, 

நிமிஷத்தில் 3.25க்கு பரவதி 1-ம் பாதம். 

வருகிைது அறத 3 நிமிடம் கூடட்ி அதாவது 

3.28க்கு பரவதி 2ம் பாதம் திருமண பநரம் 

.இவ்வாறு ஒரு சில நிகழ்வுகறள பதிவு சசய்து 

பிைந்த பநரத்றத சரி சசய்ய பவண்டும் பின்பு 

now-னுசகாடுத்தா இப்ப உள்ள அடச்ய 

லக்னபுள்ளி நாள்கள் வரும். 

 அடுத்து 

ராசி கட்டம் நமது பிைப்பு ொதக கட்டத்தில் 

நிைம் மாறியிருக்கும் கட்டங்கள் திதி சூன்யம் 

சபறும் ராசிகள் என்றும் , + குறியீடு பயாகி, 

#குறியிடு அவபயாகி, ( ) க்குள் இருக்கும் 
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கிரகங்கள் வக்ரம் , *அஸ்தங்கம்,= சமபலம், 

என்பறத எளிதாக அறியலாம் கட்டத்திை்கு கீழ் 

ALP எந்த புள்ளியில் சசல்லுது. என்பறத 405 

நாள், 45 நாள், 5 நாள்,13 மணிபநரம் 1 மணி 29 

நிமிடம் 10 நிமிடம் வறர ALP -ல 

சகாடுத்திருக்கு. 

 அடுதத்ு ஓறர 

 அடுதத்ு தசா,புத்தி அந்தர, சூடச்ும 

கிரகங்கள்  இருக்கும்  

 நடச்த்திரத்திை்குரிய பாதசாரங்கள், 

 அடுதத்ு நவாம்ச மண்டலம் இருக்கு. 

குண்டலினிக்கு 

 

 அடுத்து  

 பஞ்சாங்கம் இருக்கு 

அதில் பிைந்த நாளின் விபரங்கள் அதாவது 

பிைந்த கிழறம, திதி,நடச்த்திரம்,  நாமபயாகம், 

கரணம், நாம எழுதத்ுக்கள்  வரும்.ராகுகாலம் 

,எமகண்டம் ,குளிறக இது எல்லாபம 

வரும்.கீபழ  உதயாதி நாழிறக , அயனாம்சம் 

,சூரிய உதயம் , சூரிய அஸ்தமனம்,  

அடுதத்ு 
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 AB -அடச்ய பாவகம். அடச்ய பாவகத்றத 

எப்படி பயன்படுதத்ுவது என்பறத அடுத்த 

அடச்ய லக்ன பத்ததி பாகம் 4 ல் அறியலாம். 

 

 அடுத்து 

திடெ 

 அதில் ஒவ்சவாரு உட்பிரிவாக தசா, 

புத்தி,அந்தரம், சூடச்ுமம், அதி சூடச்ுமம் என 

5 பிரிவுகளாக பிரிதத்ு எந்த பததியில் 

சதாடங்கி, எந்த பததியில் எத்தறன 

மணிக்கு முடியும் என்பது வறர அறியலாம் 

அடுதத்ு பகாசச்ாரம் பிைந்த ொதகத்தில் உள்ள 

அறமப்புகள் கட்டதத்ில் கருப்பு நிைத்தில் 

இருக்கு.அதில் குறிக்கப்படட்ுள்ள சிவப்பு 

குறியீடுகள் பகாசச்ார கிரக நிறலகறள 

குறிக்கும் ஒவ்சவாரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு 

குறியீடு உண்டு.  சூரியன்,  புதன் ,  குறியீடு 

பகது ,  குறியீடு குரு ,  சனிஸ்வரன் குறியீடு  

குறியீடு சசவ்வாய்  அன்றைய பகாசச்ார 

சந்திரன்   சுக்ரன், ராகு, கீபழ எந்தந்த 

கிரகங்கள் எந்த நடச்த்திரதத்ுல இருக்கு. 

பநட்டல், பகாடச்ாரம் என இரண்டு பிரிவாக 

இருக்கும். எதிரக்ாலத்தில் வரக்கூடிய 

பலன்கறளயும் பாரக்்கலாம். 10 வருடத்திை்கு 
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முன்னாடி எப்படி இருந்பதாம்- கிைறதயும் நாம் 

பாரக்்கலாம். காலத்றத பபாடட்ு சரியான 

நிகழ்வில் சபாருந்துதா? அப்படிகிைறதயும் 

பாரக்்கலாம்.. பஞ்சாங்கம் இன்றைய பததியில் 

எப்படி இருக்கும் நாறளக்கு எப்படி இருக்கும்னு 

பாரக்்காலாம். அதில் அன்றைய நாளின் 

விபரங்கள் அதாவது கிழறம, திதி, நடச்த்திரம்,  

நாமபயாகம், கரணம், நாம எழுதத்ுக்கள்  வரும். 

ராகு காலம் ,எமகண்டம் ,குளிறக இது 

எல்லாபம வரும்.கீபழ  உதயாதி நாழிறக , 

அயனாம்சம் ,சூரிய உதயம் , சூரிய 

அஸ்தமனம், ஓறர உள்பிரிவு, பஞ்சபட்சிகாலம் 

பபான்ை விபரங்கள் இருக்கும். அடுதத்ு  *youtube 

Videos இருக்கு, *Trainning Videos 

 இருக்கு, அதில் 101 நிகழ்வில்வில் அடச்ய 

லக்ன பத்ததி அடிப்பறட வகுப்புக்கான பயிை்சி 

பாடங்கள் உண்டு. 

அடச்ய லக்ன பத்ததி பொதிட முறை 

மடட்ும் அல்ல, சமன்சபாருளும் அள்ள, அள்ள, 

குறையாத அடச்ய பாதத்ிரபம! 

இந்த அரிய பொதிட சபாக்கிஷத்றத இந்த 

உலகிை்கு அறிமுகப்படுத்திய வாக்கு பயாகி 

திரு.சபாதுவுறடமூரத்்தி சார ் அவரக்ளுக்கு 

என்சைன்றும் நன்றியுடன் 
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ALP Astrologer 

R.ொந்திலதவி ராலஜஷ்குமார் 

7010074415 - 9786556156 

(அைெ்ய லக்ன ெத்ததி லஜாதிைர் 

என்ெதில் 

பெருடம பகாள்கிலறன்) 
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ALP BOOK AVAILABLE PLACES 

 Vijaya publications coimbatore - 0422 2385614 

 pulam publications chennai – 9840603499 

 Centaram Books - Nagercoil - 8870364620 

 Jayam Book Centre - Madurai - 9894658036 

 Jayasree Book Centre - Kumbakonam – 9952882002 

 Odyssey - Adyar - 044-24402264 / 65 

 Odyssey - Thiruvanmiyur - 044-42037799 

 Odyssey - Coimbature - 0422-2255199, 2255299 

 Mary Martin Book Centre - Coimbature – 7598907381 

 Vijaya Pathippagam - Coimbature – 7373787063 

 Amutham Bookshop - Mettupalayam – 9486411900 

 Paalam Bookshop - Salem – 9894784387 

 Vallalar Bookshop - Salem – 9080498756 

 Vallalar Bookshop - Erode – 7010047966 

 New Booklands - T.Nagar - 044-28156006 

  Wecan Books - T.Nagar – 8778696612 

 Panuval Bookshop - Thiruvanmiyur – 9789009666 

 Discovery Book Palace - K.K.Nagar – 8754506060 

 Noolangadi – 9262037307 

 Giri Trading Bookshops (BOOK SHOP ALL) 

 

Available in websites: 

marinabooks.com | udumalai.com | 

discoverybookpalace.com 

panuval.com | Commonfolks.in | wecanshopping.com 
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குெ்டெகடள லெரக்்காதீரக்ள் 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் சபை 

பவண்டும். 

உங்களுறடய எண்ணங்கள் தான் உங்கள் 

வாழ்க்றக என்பது எல்பலாரும் அறிந்த விஷயம். 

குப்றபகறள சகாட்டாதீரக்ள், 

ஒரு ஆணுக்கு கல்வி புகடட்ுவது என்பது ஒரு 

தனிப்பட்ட நபருக்கு கல்வி  புகடட்ுவது ஆகும். 

சபண்களுக்கு கல்வி புகடட்ுவது என்பது அந்த 

பல்கறலக்கழகத்திை்பக கல்வி புகடட்ுவது என்று 

சசால்வாரக்ள். 

வீட்டின் வளரச்ச்ியும், நாட்டின் வளரச்ச்ியும் சபண் 

கல்வியில் இருப்பது என்பது மிக முக்கியமான 

விஷயம். 

 

வீடட்ுறடய நிரவ்ாகம் சபண்கள்தான். 

எதாரத்்தமாக சசால்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்கள் 

ஆழ்மனதில் பதிந்து விடும். 

அது நாளறடவில் உங்களுக்கு அவரக்ள் பமல் 

சபாைாறமறய ஏை்படுத்தும். 

 

இந்த பிரபஞ்சத்திை்கு  நீங்கள் என்ன சமிக்றககள் 

சகாடுக்கிறீரக்பளா, 
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அதுதான் உங்கள் வாழ்க்றகயில் நடக்கும். 

உங்கள் வாழ்க்றகயில் உங்களுக்கும் 

மை்ைவரக்ளுக்கும் ஒப்பீடு சசய்யாமல் வாழ 

பவண்டும். 

அப்சபாழுது தான் வாழ்க்றக சிைப்பாக அறமயும். 

அவரக்றள ஒப்பீடுசசய்தால் 

அவரக்ள் வளரச்ச்ியும், 

நீங்கள் பதால்வியும் தான் உங்கள் வாழ்க்றகயில் 

சந்திக்கக்கூடும். 

 

ஒரு கை்பறனயாக றவப்பது கூட உங்கள் 

வாழ்க்றகயில் மிகப்சபரிய சந்பதாஷத்றத 

சகாடுக்கும். 

 

சபண்கள் இந்த மாதிரி ஒப்பீடு சசய்யும் சபாழுது 

கணவன் அல்லது அவரக்ள் வீட்டில் உள்ளவரக்ள் மீது 

பவண்டும்  என்பை பிரசச்றனகறள திணிப்பாரக்ள். 

உங்களுக்கு பவண்டியறத கடவுளிடம் பகளுங்கள், 

கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்றகயில் 

மிகப் சபரிய  சந்பதாஷம் கிறடக்கும். 

மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திப்பபாம். 

நன்றி, வணக்கம்.  
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