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பெண் ஜாதகம் தகெ்ெனார ்ெற்றி பதரிய 

ஜாதகத்தில் ஒன்ெதாம் ொவகம் லக்னமாக ொவித்து 

ொரக்்க வவண்டும். ஜாதகத்தில் ALP கும்ெ லக்னம் 

சதயம் 1ஆம் ொதம் பசல்கிறது. ஒன்ெதாம் ொவகம் 

சுவாதி 1 இயக்குகிறது. துலாம் லக்னம் தகெ்ெனார ்



pg. 3 
 

லக்னமாக ொவித்து ெலன் எடுக்க வவண்டும். துலாம் 

அதிெதி சுக்கிர ெகவான் கன்னியில் உத்திர 

நடச்த்திரம் சூரியன்சாரம் பெற்று உள்ளார.் துலாமில் 

குரு ெகவான் சுவாதி நடச்த்திரம் ராகுசாரம் 

பெற்றுள்ளார.் 

ராகு ெகவான் விசாக நடச்த்திரம் குருசாரம் 

பெற்றுள்ளார.் தற்சமயம் துலாம் சுவாதி ஒன்றாம் 

ொவகம் இயங்குவதால் ராகு ெகவான் விசாக 

நடச்த்திரம் குருவின் சாரம் பெற்றதால் 3- 6-க்குடடய 

குருவின் வீட்டில் இயங்கும் நடச்த்திர புள்ளிடய 

ொரக்்க வவண்டும். தனுசுவில் மூலம் மூன்றும் 

மீனத்தில் உத்திரட்டாதி இரண்டாம் ொதமும் 

இயங்குகிறது. (D9கன்னியில்சுக்ரன்) துலாம் லக்னம் 

அதிெதிக்கு ஆறில் சனிெகவானும் எட்டில் வகது 

ெகவான் நின்றார.் ராகுெகவான் நடச்த்திர புள்ளி 

ராகு ராகு 45 நாளும் ராகு குரு 45 நாளும் ராகு சனி 

ெகவான் 45 நாளும் இயங்கி தற்பொழுது ராகு புதன் 

11.12.2020 முதல் 25.1.2021 வடர இயக்குகிறார.் இதில் 

சுக்கிர ெகவான் சூரியனின் சாரம் பெற்று உள்ளதால் 

ஆறாம் ொவகம் உத்திரட்டாதி நடச்த்திரம் 

சனிெகவான் சதயம் ராகுசாரம் பெற்றுள்ளதால் 
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சனிெகவானுக்கு ஆறில் சூரியன் உடன் புதன் 

வசரக்்டகயுடன் சூரியன் ஆயில்யம்  புதன்சாரம் 

பெற்று உள்ளதாலும் அடனத்தும் 6/8 ஆக 

அடமந்ததால் உடல் பிணி ஏற்ெட்டது என்று 

பதரிந்துபகாள்ள ALP அடச்யலக்னெத்ததி 

வஜாதிடமுடற ெயனளிக்கிறது.வமலும் ஜாதகியின் 

தந்டத பிணி நீங்கவவண்டும் என்று இடறவடன 

வவண்டுகிவறாம். 

ALP வஜாதிடர ்

V.திருமடலவகசவன் 

ஸ்ரீ: வஜாதிட ஆய்வகம் 

கள்ளக்குறிசச்ி. 

9786868144. 
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Astrology Explanation | திருமணம் ஏன் 

தள்ளி வொகிறது | ALP Astrologer 

Moothy | Swasthik Tv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mH_ejHj0GhU&feature=yo

utu.be 

அடனவருக்கும் வணக்கம். 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும். 

நான் உங்கள் பொதுவுடடமூரத்்தி, "அடச்ய லக்கன் 

ெத்ததி" 

வஜாதிட ஆராய்சச்ியாளர.் 

 

திருமண பொருத்தம் என்ற விஷயம் இன்டறக்கு 

ஜாதகம் ொரத்்து திருமணம் ெண்ணக்கூடிய 

திருமணங்கள் ஏன் இன்டறக்கு இவ்வளவு தூரம் 

கஷ்டெ்ெடுகிறாரக்ள்? 

https://www.youtube.com/watch?v=mH_ejHj0GhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mH_ejHj0GhU&feature=youtu.be
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திருமணத்தில் ஏன் எதிரெ்ாரத்்த அளவு 

சந்வதாஷம் இல்டல? 

மகிழ்சச்ி இல்டல? அெ்ெடின்னு பசால்றாங்க? 

அடச்ய லக்ன ெத்ததியில் நான் பசால்லக்கூடிய 

விஷயம், 

அடச்ய லக்ன ெத்ததி யில் இந்த நடச்த்திரத்தில் 

பசல்லும் பொழுது காலநிரண்யம் ஏன் 

எடுக்கெ்ெடுகிறது என்றால்? 

உதாரணமாக 

திருவவாணம் நடச்த்திரம், 

4ம்  ொதம் , மகர லக்னமாக  பசன்றால் இவரக்ளுக்கு 

இங்கு தான் திருமணம் நடக்கும். 

1, 7,  லக்னத்திவலவயா, 

அடச்ய லக்னத்திவலா (ALP) ,சம்ெந்தெ் ெட்டால் 

மடட்ும் தான் திருமணம் நடக்கும். 

இடத உதாரண ஜாதகங்கவளாடு  நிடறய 

விஷயங்கடள விளக்குவவாம். 

 



pg. 8 
 

ஒருவருக்கு அடச்ய லக்னம் 

வமஷ லக்னமாக இருந்து, 

அஸ்வினி நட்சத்திரம் 1-ஆம் ொதத்தில் ஒருவர ்

வருகிறார ்என்றால் 

நீங்கள் திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிறீரக்ளா? 

திருமணம் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்கள் உங்கள் 

வாழ்க்டகயில் எதிரெ்ாராத திடீர ்திருமணம் 

நடக்கும் என்று பசால்வவாம். 

கும்ெ லக்னமாக பசன்றால் 

கும்ெ லக்னத்திற்கு 7ம் வீடு சிம்மம். 

அவருடடய அடச்ய லக்னம் 

வமஷ லக்னம் அல்லது வமஷ லக்னத்தின் 7ம் அதிெதி 

துலாம் வீட்டிவலவயா சம்ெந்தெ்ெட்டால் மடட்ும் தான் 

திருமணம் நடக்கும். 

இல்டல என்றால் திருமணம் நடக்காது. 

இல்டல ஐயா, 

ALP லக்னம் வமஷம், 

வமஷத்திற்கு 5ம் வீடு சம்ெந்தெ்ெடுகிறது. 
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5ம் வீடு சம்ெந்தெ்ெடுகிறதா? 

கும்ெ லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீடு சம்ெந்த ெடுகிறதா? 

உங்கள் திருமணம் காதல் திருமணமா? என்று 

வகட்டால் ஆம் என்று பசால்லுவார.் 

 

இதில் ஒவ்பவாரு நடச்த்திர ொதமும் அதனுடடய 

வவடலடய இந்த உடல் எெ்வொது பிறக்கிறவதா, 

இந்த ஒவ்பவாரு உடலுக்கும் வதடவயான 

காரணிகடள இந்த உலகம், இந்தெ் பிரெஞ்சம் 

கண்டிெ்ொக நடச்த்திரங்கள் வழியாக  பகாடுக்கும் 

இது ஒரு மிகெ்பெரிய அறிவியல் பூரவ்மான வகாடிங் 

இந்த வகாடிங் நம்முடடய உடடல எெ்ெடி 

இயக்குகிறது என்ெது பதரியவில்டல,நமக்கு 

பதரியாமல் அஸ்வினி 1, அஸ்வினி 2, அஸ்வினி 

3,அஸ்வினி 4 இந்த கிரகங்கடள டவத்து தான் 

பசால்லிக் பகாண்டிருக்கிவறாம். 

இந்த கிரகங்கள், அந்த வகாடிங் எெ்ெடி இயங்குகிறது 

என்ெதற்கு அஸ்வினி 1ல் வரும் பொழுது தான் அந்த 

திருமணத்திற்கான காலம். 
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அஸ்வினி 3ல் வொகும்பொழுது உதாரணமாக,தனுசு 

லக்னத்தில் பிறந்தவருக்கு உதாரணமாக காலம் 

கடந்து திருமணம் நடக்கிறது என்றால்,தனுசு 

லக்னத்திற்கு 7ம் வீடு மிதுனம்,அஸ்வினி நடச்த்திரம் 

3ஆம் ொதம் வொகும்பொழுது நவாம்ச புள்ளி 

மிதுனத்டத பதாடும். 

 

அஸ்வினி நட்சத்திரம் மூன்றாம் ொதத்தில் 

திருமணம் உண்டு. 

 

நீங்கள் எந்த காலகட்டத்திலும் லக்னத்திற்கும், 

அடச்யலக்னத்திற்கும் 1,7 பதாடரப்ு இருந்தால் 

திருமணம் நடக்கும் என்று பசால்லி விடலாம். 

ஆனால், திருமண பொருத்தம் ொரக்்கும் பொழுது 

இந்த உடலுக்கும் அந்த உடலுக்கும் பொருத்தம் 

இருக்காது. 

வவறு ஒன்றும் நான் ொரெ்்ெதில்டல அதாவது இந்த 

உடலுடடய காரணியும், எனக்கு மடனவியான 

உடலுடடய காரணியும், ஒத்துெ்வொனால் இந்த 

ஜாதகம் இந்த திருமணம் நடக்கும். 
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இல்டல என்றால் நடக்காது. 

உதாரண ஜாதகமாக, 

ஆணுடடய லக்னம் விருசச்ிகம்,அனுஷம் 

நடச்த்திரத்தில் பசல்கிறது. 

நடச்த்திர புள்ளி எெ்ெடி பசல்கிறது என்ெது 

நம்முடடய google Playstore ல் பமன்பொருள் உள்ளது. 

Free பமன்பொருள். 

ALP Astrology என்று இருக்கும். 

அடத ெதிவிறக்கம் பசய்து உங்களுடடய லக்னம், 

லக்ன புள்ளி எங்கு இருக்கு என்ெடத பதரிந்து 

பகாண்டாவல,இந்த லக்ன புள்ளி டவத்து தசாபுத்தி 

ொரத்்தாவல உங்கள் ஜாதகம், வஜாதிடரக்ள் 

அடனவருக்கும் பொருந்தும். 

ஏபனன்றால்? 

கணக்கு முடறகள் பொதுவானது. 

இந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு இடறவன் பகாடுத்த 

அடமெ்பு இது. 

எனக்கு பகாடுத்த கணக்குகடள நான் உங்களுக்கு 

பகாடுத்துள்வளன். 
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விருசச்ிக லக்னத்திற்கு ஏழாம் அதிெதி சுக்ரன், 

லக்னாதிெதி  பசவ்வாய், 

ெலமாக உள்ளது. 

ஐயா, திருமணம் நடக்கவில்டல, 

ஆண் :வங்கி வமலாளர ்

அவ்வுளவு அழகாக இருக்கான் அந்தெ் டெயன். 

ஐயா எங்க டெயனுக்கு 30 வயது, ஆகிறது இன்னும் 

திருமணம் நடக்கவில்டல, 

என்று பராம்ெ கஷ்டெ்ெடுகிறார ்அவருடடய அெ்ொ, 

அதாவது வவடல இல்டல என்றாலும் ெரவாயில்டல, 

ெடிெ்பு இல்டல என்றாலும் ெரவாயில்டல,அவர ்21 

வயதில் வவடலயில் வசரந்்திருக்கிறார.் 

வங்கியில்  சீனியர ்வங்கி வமலாளராக உள்ளார.் 

எெ்ெடி இவருக்கு கல்யாணம் நடக்கவில்டல? என்று 

நான் ெகுெ்ொய்வு பசய்த வொதுதான் 

பதரிந்துபகாண்வடன். 

லக்னாதிெதி பசவ்வாய் ெலமாக இருக்கிறார.் 

7ம் அதிெதி நல்லா இருக்கு, 
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தசா புத்தி நல்லா இருக்கு, 

சந்திரன் நிடல நல்லா இருக்கு, அெ்பொழுது தான் 

பதரிந்து பகாண்வடன் இவ்வளவு கிரகங்கள் 

இருந்தும்,ஒவர ஒரு விஷயம் இருந்தது. 

விருசச்ிக  லக்னத்தில் அனுஷம் நடச்த்திரம் 2ம் 

ொதம் வொனால் அதற்கு எதிரான நடச்த்திரம் 

காரத்்திடக நடச்த்திரமாக வரும். 

 

காரத்்திடக நடச்த்திரம் வரும் பொழுது சூரியனும், 

சனியும் எெ்ெடி இருக்கிறாரக்ள் என்ெடத ொரக்்க 

வவண்டும். 

இதுதான் ஆய்வு. 

இந்த ஆய்வுகடள எடுத்து ொரத்்தாவல 

இந்த திருமண உறவில் வரக்கூடிய உடல் ெந்தங்கள், 

உடலில் இருக்கக்கூடிய பிரசச்டனகள், 

மணவாழ்க்டகயில் இருக்கக்கூடிய இன்னல்கடள 

இெ்ெடித்தான் புரியடவக்க முடியும் இதுதான் ஆய்வு. 

 

ஏன்னா இடத நாடளக்கு ொரக்்கும் பொழுது, 
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22 வருடம் ஒரு பெண்டண வளரத்்து, 

ஒரு ஆடண வளரத்்து, 

ஜாதகர ்வந்து இந்த ஜாதகம் பொருந்துகிறதா? 

பொருந்தவில்டலயா? என்ெடத என்னிடம் 

வகட்டாங்கன்னா 

உங்களுடடய நம்பிக்டகடய தாண்டி என்னிடம் 

வருகிறீரக்ள் என்றால், 

எனக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் பதரிந்திருக்க 

வவண்டும், 

எவ்வளவு விஷயங்கள் ஆணித்தனமாக பசால்லி 

இருக்கணும், 

நான் எந்த இடத்திலும் சமாதானமாக மாட்வடன், 

நான் இெ்ெடித்தான் இருெ்வென். 

 

சரியாக காரத்்திடக நடச்த்திரம் சூரியன் எங்கு 

இருக்கிறது என்றால் விருசச்ிக லக்னத்திற்கு 6ல் 

இருக்கு. 

கடடசி மூன்று வருட காலமாக திருமண வமடட  

வடரக்கும் வெசுறாங்க, பசய்றாங்க, 
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கடடசியாக ஏவதா ஒரு காரணத்டத பசால்லிவிடட்ு 

அந்த ஜாதகர ்பவளியில் வொயிடுறாங்க. 

அந்த பெண் பவளியில் வொய்ட்டாங்க. 

எனக்கு இெ்ெ திருமணம் வவண்டாம் என்று 

பசால்லிவிடட்ு வொயிடுறாங்க. 

யார ்வவண்டாம் என்று பசால்வது பெண். 

ஆண் தயாராக இருக்கிறார,் ஆனால் பெண் 

ஜாதகத்தில்  பெண்ணுடடய வாழ்க்டகயில் சூரியன் 

சம்மந்தெ்ெடுவதால், 

விருசச்ிக லக்னத்தில் 6ல் சூரியன் 

சம்ெந்தெ்ெடுவதால், 

ஜாதகர ்10ம் வீடட்ு அதிெதி 6ம் வீட்டில் இருந்ததால், 

பெண் ஒதத்ுக்கவில்டல. 

அதனால் ஜாதகருக்கு 3 வருடம் திருமணம் 

நடக்கவில்டல. 

திருமணம் நடந்து இருந்தாலும் இந்த 

3 வருடம் இரண்டுவெரும் பிரிந்து இருக்கக்கூடிய 

வாழ்க்டகதான் அடமயும். 

என்று பசால்லி ஜாதகத்டத முடித்துவிட்வடன். 
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இந்த காரத்்திடக நடச்த்திரம், 4ம் ொதம் முடிந்து 

அடுத்த வராகிணி நடச்த்திரம் 1ம்ொதம் வரக்கூடிய 

காலகட்டத்தில் சந்திரனும், சனியும் ொரட்வயில் 

இருெ்ெதால் திருமணம் நடக்கும் என்று பசான்வனன். 

அவத வொல் ஜாதகருக்கு எதிரெ்ாராத திருமணம் 

நடந்தது. 

சந்வதாஷமாக இருக்கிறாரக்ள். 

திருமண பொருத்தம் எதற்காக இவ்வளவு விஷயம் 

பசால்கிவறன் என்றால்? 

லக்னாதிெதிடய நகரத்்தி ொரக்்க வவண்டும். 

ஆண் லக்னத்திற்கும், பெண் லக்னத்திற்கும் 

பொருத்தம் ொரக்்க வவண்டுவம தவிர, 

ஏபனன்றால் உடல் பொருத்தம் தான் இங்கு 

முக்கியம். 

உடல் பொருத்தம் ொரத்்து விட்டீரக்ள் என்றாவல 

அதன்பிறகு மனெ்பொருத்தம், நடச்த்திர பொருத்தம் 

ொரத்்துக்பகாள்ளலாம். 

உடல் பொருத்தம் ொரத்்து விடட்ு அதன் பிறகு 

நடச்த்திர பொருத்தம் ொரக்்கலாம். 
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இந்த அடச்ய லக்ன ெத்ததியில்  நடச்த்திரம் அடச்ய 

லக்னத்திற்கும்,பெண்ணுடடய அடச்ய 

லக்னத்திற்கும் உள்ள பதாடரப்ுகள் என்ன என்ெது 

தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். 

கண்டிெ்ொக திருமண பொருத்தங்களில் எெ்ெடி 

அடுத்தடுத்த விஷயங்களில்  உங்களுடடய 

ஜாதகத்டத பின்வனாட்ட ெதிவுகளாக ெதிவு 

ெண்ணுங்க. 

கண்டிெ்ொக என்னால் முடிந்த ஒரு சில வெருக்கு, 

நண்ெரக்ளுக்கு  விஷயங்கடள பகாடுக்கிவறன். 

ஏன் திருமணம் விவாகரத்து ஆனது? 

ஏன் இந்த ஜாதகத்தில் பெண்ணும் ஆணும் 

வசரவில்டல? 

இந்த ஜாதகருக்கு ஏன் கல்யாணம் நடக்கவில்டல? 

நிடறய ஜாதகங்கடள விளக்கமுடியும். 

கண்டிெ்ொக  உங்களுடடய வாழ்க்டகயில் இந்த 

ஜாதகம், 

இந்த வஜாதிடம், 

உங்கள் வாழ்க்டகயில் 
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எவ்வளவு நுட்ெமானது, 

எவ்வளவு அறிவானது, 

இடத ஆழ்ந்த அறிவவாடு ொரக்்கும் பொழுது எெ்ெடி 

இருக்கும், 

என்ெது கண்டிெ்ொக புரியும். 

அடதெ் ெற்றிய விஷயங்கடள உங்களுடன் ெகிரந்்து 

பகாள்கிவறன். மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திெ்வொம். 

நன்றி, வணக்கம். 
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MARRIAGE MATCHING ALP METHOD | 

MARRIAGE MATCHING SOFTWARE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neVBrTvzIOs&feature=yout

u.be 

 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும். 

https://www.youtube.com/watch?v=neVBrTvzIOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=neVBrTvzIOs&feature=youtu.be
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அடச்ய லக்ன ெத்ததி 

திருமணெ்பொருத்தம்.நான் நிடறய நிகழ்வில் 

அடச்ய லக்ன ெத்ததிடய எந்த அளவுக்கு ஆய்வு 

பசய்கிறீரக்வளா, அந்த அளவு எளிடம. 

திருமண பொருத்தம் அவ்வளவு சாதாரணமாக 

எடுக்க வவண்டாம். 

திருமணம் என்ெது இரண்டு குடும்ெங்கள் 

சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயம் ,இரண்டு வம்சாவளிகள் 

சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயம்.இருக்கக்கூடிய 

ஜாதகத்தில் திருமண பொருத்தம் நடச்த்திரம் 

திருமண ெலன் ொரக்்கிவறாம்.ராசி கட்டம் 

ொரத்்தும் நிடறய வடககளில் திருமண 

பொருத்தம் ொரக்்கிவறாம்.இந்த திருமண 

பொருத்தங்கள் ஒருவருடடய வாழ்க்டகயில் 

அதீதமான நல்லது, பகட்டது காலகட்டங்களில் 

சூழ்நிடலகள் மாறி வொயிருக்கும்.ஏன்னா அந்த 

கால கட்டங்களில் உள்ளபொறுடமகள் 

,தன்டமகள் இந்த கால கட்டங்களில் இல்டல 

என்ற விஷயத்டத  ொரக்்கணும். 

ஒவ்பவாரு கால கட்டமும் நமக்கு நிடறய 

ெடிெ்ெறிவு பகாடுக்கிறது, நல்லது பகட்டதுகடள 

எடுத்துச ்பசால்கிறது. 
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ஒவ்பவாரு கால கட்டமும் நிகழ்வுகள் 

மாறிக்பகாண்வட இருக்கின்றது.கிரகத்தின் 

தன்டமகடளெ் பொறுத்து நம்முடடய 

வலிடமகடள பசால்லணும். 

அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ெரிணாம 

வளரச்ச்ிதான் அடச்ய லக்ன ெத்ததி. 

 

திருமண காலகட்டம் என்ெது பெண்ணுடடய 

அடச்ய லக்னத்திற்கும் ஆணுடடய அட்சய 

லக்னத்திற்கும் 10 வருடம் எெ்ெடி உள்ளது 

என்ெடத ொரத்்தாவலவொதும். பெண்ணுடடய 

அடச்ய ராசிக்கும், ஆணுடடய அடச்ய 

ராசிக்கும்,உடல் பொருத்தம் எெ்ெடி உள்ளது 

மனெ் பொருத்தம் எெ்ெடி உள்ளது என்ெடத 

ொரக்்கிவறாம். 

குடறந்தது முெ்ெது வருடத்திற்கு ொரத்்தால் 

திருமண வாழ்க்டக எெ்ெடி இருக்கும் என்று 

கண்டறியலாம்.மூன்று கட்டங்கள், 3 ொவகங்கள் 

ொரக்்கணும். 
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பெண்ணுடடய முெ்ெது வருடம் எெ்ெடி இருக்கும், 

ஆணுடடய முெ்ெது வருடம் எெ்ெடி இருக்கும், 

என்ெடத ொரக்்கணும். 

 

இந்த ஜாதகம் இரண்டாம் தாரம் 

திருமணத்திற்காக வந்திருக்காங்க. 

இந்த ஜாதகருக்கு திருமண வாழ்க்டக எெ்ெடி 

இருக்கும்? 

6.7.1986,2 மணி, 30 நிமிஷம் ெடட்ுக்வகாடட்டயில் 

பிறந்திருக்கிறார.் 

பெண்ணுடடய ஜாதகம் 

லக்னம்: ரிஷெ லக்னம் 

ஒவ்பவாரு கட்டமும் 10 வருடம்,ஒவ்பவாரு 

லக்னமும் ெத்து வருடத்திற்கு மாறும். 

அடச்ய லக்னத்தில் மூன்றாவது ொவகம் 

திருமணத்திற்கான ொவகம். 

22 வயதில் ஜாதகி உடடய நடச்த்திரம் பூசம்,10 

வருடத்டத இயக்கக்கூடிய அதிெதி சந்திரன். 

லக்னத்திற்கு 12ல் உள்ளார.் 

புனரப்ூசம் 4லிருந்து  ஆயில்யம் 4 வடரக்கும் 

உடலும் மடறகிறது , புத்தியும் மடறகிறது 12ல், 
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கடக லக்கினத்தின் அதிெதி சந்திரன்,சந்திரன் 

12ல் இருக்கும் பொழுது குடும்ெ 

அதிெதி,வருமானத்தின் அதிெதி ெனிபரண்டில் 

இருக்கு. 

 

அடச்ய லக்ன அதிெதி சந்திரன் ,சந்திரனுக்கு 7ம் 

அதிெதி சனி,ஏழாம் இடத்தின் அதிெதி 

பசவ்வாய் உடடய வீட்டில் விருசச்கத்தில் 

உள்ளார.்சனிக்கும், சந்திரனுக்கும் உள்ள 

பதாடரப்ுகள் என்னன்னு ொரக்்கணும். 6 

பதாடரப்ு ெடுவதால் கடன், பூரவ்ீக கடன். 8ம் வீடு 

ஜாதகரும் அனுெவிக்கனும். கணவரும் 

அனுெவிக்கனும். இந்த 10 வருட காலம், 

திருமணமாகி நன்றாக இருக்காது. 

நடக்கக்கூடிய திடச குரு திடச. 10ல் 

இருக்கக்கூடிய பஜன்ம லக்னத்திற்கு 

குரு.ஆனால் ALP கடக லக்னத்திற்கு 21 வயது 

முதல் 31 வயது வடர குருதிடச, சனி புத்தி. 3,12 

அதிெதிஆயில்ய நடச்த்திரம் லக்கனத்தில்,திடீர ்

பிரசச்டனகளால் ஜாதகருக்கு முதல் திருமணம் 

முறிவு. 
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31 இல் இருந்து 41 வயது வடர அதிெதி 

சூரியன்,ஏழாம் அதிெதி சனி, 11 ல் சூரியன் 

ெலமாக உள்ளது.சனிக்கும் ,சூரியனுக்கும் 6, 8 

ஆக வரும்பொழுது அங்கயும் பிரசச்டன 

உருவாகும். 

ALP சிம்மம் .மகம் நடச்த்திரம் 4ல் 

பசல்கிறது.மகம் முடிந்ததும் இந்த ஜாதகருக்கு 

முதல் தாரம் வயாகத்டத பகாடுக்காது.அடுத்து 

வரக்கூடிய பூரம் நடச்த்திரத்தில் ஒரு வாய்ெ்பு 

உள்ளது.எதிரெ்ாராத வயாகம் வருவம தவிர இந்த 

லக்னத்திற்கு திருமண சம்ெந்தெ்ெட்ட 

வாய்ெ்புகள் எதுவும் பகாடுக்காது. 

வமவலாட்டமாக ொரக்்கும் பொழுது சனி சூரியன் 

'அட்டமத்தில் பசல்வதால் பிரசச்டனகள் 

உண்டு.நிடறய பிரசச்டனகள் 

உருவாகும்.லக்னாதிெதி 11ல், ஏழாம் அதிெதி 

11ல், குரு 12ல் அங்வகயும் ஒரு பிரசச்டன 

உருவாகுவம தவிர திருமண வாழ்க்டக 

சிறெ்ொக அடமயாது. 

Alp லக்னத்திற்கு 10 வருடம் திருமண வாழ்க்டக 

வாழ்வாரக்ள், ஆனால் உடல் பொருத்தம் 

இருக்காது. 
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ஒவ்பவாரு காலகட்டத்திற்கும் தசா நாதன் புத்தி 

நாதன், ஆண் அடச்ய லக்னம், பெண் அட்சய 

லக்னம், அடச்ய ராசி இந்த விஷயங்கடள 

டவத்து வகாசச்ார கிரகங்கடளயும் டவத்து 

பசான்னால் மடட்ும் வொதும். நல்லது, பகட்டது 

,பொறுடம ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் 

வரும்பொழுது திருமண வாழ்க்டக நல்லபதாரு 

வாழ்க்டகயாக அடமயும். 

வஜாதிடம் என்ெது மிகெ்பெரிய கடல எங்களால் 

முடிந்த அளவிற்கு அடச்ய லக்ன ெத்ததியில் 

உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வரணும். காலம் 

ஒவ்பவாரு இடத்திற்கும் நல்லதும் இருக்கும், 

பகட்டதும் இருக்கும்.சந்வதாஷமாக வாழ்க்டக 

அடமய எல்லாம் வல்ல இடறவடன 

வவண்டிக்பகாள்கிவறன். 

நன்றி ,வணக்கம். 
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https://youtu.be/iniCSZlpCaA 

6-ம் நம்பர் -ல் பிறந்தவர்களின் 
ரகசிய பலன்கள் நியூமராலஜி 

எண்6 

 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும். 

நியூமராலஜி எண்ணினல் எண் கணிதத்தில் 

எண் 6 ெற்றி ொரெ்்வொம். 

6ம் எண் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் நிடறந்த எண், 

சுக்கிரன் என்றால் அழகு. 

 

"ஆறதுசுக்கிர மூரத்்தி, அழகிதன் சூடச்ுமகீரத்்தி, 

காமுறுதல் இதனடி நாதம்,இதனாவலவய 

வாழ்க்டக ஜீவிதம், 

வசரக்்டக வகற்ெவவ நன்டம, தீடம, 

குருவுடன் கூடிட ெலமிக்க காந்தம், 

அடமதி சாந்தம் ொடறவய இழுக்கும், 

ெலமிக்க காந்தம் 

https://youtu.be/iniCSZlpCaA
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சீருடன் கடல விளங்க உருவது வமாடச்ம், 

சீரற்று வொனாவலா உருவது வமாசம்". 

 

நம்முடடய வாழ்க்டகயில் ரசடன, அழகு, 

ஆடம்ெரம், இடவ எல்லாவம சுக்கிரனுடடய 

காரகத்துவம். 

சுக்கிரன் நம்முடடய ஜாதகத்திலும் சரி, 

6 எண்ணில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, சுக்கிரன் 

சிறெ்ொன அடமெ்பில் அடமய ெட்டால் 

அவரக்ள் வாழ்வில் சிறெ்ொக இருக்கும். 

வாழ்க்டகயில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். 

 

நம்முடடய வாழ்டகயில் இகெர சுகங்கவளாடு 

அடமவது தான் சுக்ரன். 

சிறெ்ொக ,ஆடம்ெரமாக வாழ்வதற்கு காரணம் 

சுக்கிரன். 

சுக்கிரன் வசரக்்டக வகற்வெவவ நன்டம, தீடம. 

குருவுடன் சுக்கிரன் வசரந்்தால் அடமதி சாந்தம் 

"ொடறடய இழுத்திடும் ெலமிக்க காந்தம். 

அந்த சுக்கிரனுடடய தன்டம சீரற்று  

வொனாவலா உருவது வமாசம்". 
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வமாடச்ம் என்ெது வாழ்ந்து முடித்த வாழ்க்டக. 

வமாசம் என்ெது சில நஷ்டங்கள் ஏற்ெடட்ு, 

அடுத்தவரக்ளால் அல்லல்ெடட்ு, 

துன்ெெ்ெடட்ு, அவமானெ்ெடட்ு சில கஷ்டங்கடள 

அனுெவிெ்ெது தான் வமாசம். 

மீண்டும் ஒரு இனியபதாரு நிகழ்வில் 

சந்திெ்வொம். 

நன்றி, வணக்கம். 
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https://youtu.be/wWBWFR_cmF0 

 

 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

இன்டறய நாள் இனிய நாள் 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும்.நம்முடடய லக்னம் வாழ்வின் 

ஒவ்பவாரு ெகுதிகளிலும் நகரும். 

நாம் இந்த பஜன்மத்தில் யார ்யாடர சந்திக்க 

வவண்டும் என்பனன்ன நல்ல ெலன்கள் தீய 

ெலன்கள் அனுெவிக்க வவண்டும் என்ெடத லக்ன 

புள்ளி தான் முடிவு பசய்கிறது.லக்ன புள்ளிகள் 

நகரந்்து வரக்கூடிய ொடதகடள எெ்ெடி என்ன 

https://youtu.be/wWBWFR_cmF0
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பதரிந்து பகாண்டு வாழ்க்டக முடற அடமத்துக் 

பகாண்டால் வாழ்க்டக சிறெ்ொக 

இருக்கும்.கிரகங்கள் எெ்ெடி இருக்கு, நம்முடடய 

தன்டமகள் எெ்ெடி இருக்கும் என்ெடதெ் 

பொறுத்துதான் பதாழில் முடறகள் அடமயும் 

நம்முடடய ஆய்வு முடறகள் 60 நிமிடம் ஒரு மணி 

வநரம் இரண்டடர நாழிடக.கிரகங்கள் நம்மடள 

எெ்ெடி பதாடரப்ு பகாள்கிறது என்ெடத SP என்று 

பசால்லக்கூடிய அடச்யஇலக்கணம் ெத்ததியில் 

மூன்றாவதாக வரக்கூடிய விஷயம்.இந்த புத்தகம் 

பவளிவந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு மணி 

வநரம் 29 நிமிடம் நம் வாழ்வில் என்ன 

நடக்கும்.பசால்லக்கூடிய எந்த வநரத்திலும் எெ்ெடி 

வவண்டுமானாலும் அதனுடடய தன்டமயும் 

மாறும். 

உதாரணமாக 1992இல் ெள்ளிக்கூடத்தில் 

வசரந்்தால் அந்த ெள்ளிக்கூடத்தில் நாம் வசரந்்த 

அடமெ்பு கூட இதில் வசரும்.ஒரு ஜாதகர ்

வவடலயில் வசரக்கூடிய நாள் ,வநரம் ,அதனுடடய 

தன்டமகடள பொறுத்து தான் வவடலயும் 

அடமயும். 
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நாம் ஒரு ஜாதகத்டத டவத்து மடட்ும் ெலன் 

பசால்லுவவாம். அெ்ெடி பசால்லாமல் லக்னத்டத 

நகரத்்தி ொரத்்து வவடலயில் வசர கூடிய வநரம் 

கண்டிெ்ொக பதரியும்.இந்த கிரக நிடலகள் 

எவ்வளவு தூரம் ெயணிக்கிறது என்ன பிரசச்டன 

வந்திருக்கும் என்ெடத கணிக்க முடியும்.ஒரு 

வருடத்திற்குள்  கிரகங்களின் தன்டம பொது 

ெலன்களாக ொரக்்கிவறாம். 

 

அடுத்த புத்தகத்தில் என்ன எழுதி இருக்வகாம்னா? 

திருமணம் நடக்கக்கூடிய முகூரத்்தம் எவ்வளவு 

ொதிக்கிறது என்ெடத நான் 

ொரக்்கிவறன்.உதாரணமாக ஒருவருக்கு வமஷ 

லக்னத்தில் ALP பசன்று இருக்கு'அவதவொல் 

ஒருவருக்கு ரிஷெ லக்னம் பசல்லும்வொது 

திருமணம் நடந்திருக்கு,இவரக்ள் இருவருக்கும் 

கல்யாண முகூரத்்த வததி லக்னம் கன்னி 

லக்னமாக அடமந்து உள்ளது.அவரக்ளுடடய 

வாழ்க்டக சிறெ்ொக இல்டல. 
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நம்மால் முடிந்த ஒரு சில ஆய்வுகடள அதாவது 

லக்ன புள்ளி எெ்ெடி நகரக்ிறது என்ெடத நீங்கள் 

பதரிந்து பகாண்டால் ெலன் பசால்ல முடியும். 

அடச்ய லக்னம் பதரிந்தால் முகூரத்்த வததி, 

முகூரத்்தம் குறிக்க நன்றாக இருக்கும். 

முகூரத்்தம் பொதுவான நாளில் ொரக்்கக்கூடிய 

லக்னம் குறிக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு 

வயாகமாக இருக்காது. கவனமாக இருக்க 

வவண்டும் நாம் பசய்யக்கூடிய ஒரு சில தவறுகள், 

இரண்டு குடும்ெத்டதயும் ொதிக்கும். நமக்கு 

என்ன பசால்கிறாரக்வளா நம்மளுடடய மூலம் 

நூலில் என்ன ெலன் இருக்வகாஅடத தான் 

ெயன்ெடுத்துகிவறாம். 

திருமணமாகி விவாகரத்தான ஜாதகங்கடள 

வொடட்ு ொரத்்து, அடச்ய லக்னம் ொரத்்து முகூரத்்த 

நாள்,வநரம், குறித்து அடச்ய லக்னத்திற்கு 

எெ்ெடிவருகிறது என்ெடத ஆய்வு பசய்யலாம். 

ெணி சுடம காரணமாக நிடறய வெருக்கு ெலன் 

ொரக்்க முடியவில்டல 

ஏன்னா?புத்தகம்,பமன்பொருள் உருவாக்கம் 

எல்லா பமாழிகளிலும் இந்த புத்தகத்டத ெதிவு 
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பசய்கிவறன். இதனால் தனிெ்ெட்ட ஜாதகருக்கு 

ெலன் ொரெ்்ெது கஷ்டமாக உள்ளது. 

அடச்ய லக்ன ெத்ததி நிடறய நண்ெரக்ள் பதரிந்து 

பகாண்டால் வாழ்க்டகயில் மக்களுக்கு இன்னும் 

நிடறய நம்பிக்டக, சந்வதாஷம் இந்த 

வஜாதிடத்தின் வமல் வரும்.அடச்ய லக்ன ெத்ததி, 

அடச்ய ராசி , SP கண்டிெ்ொக என்னால் முடிந்த 

சில ஆய்வுகடள ெண்ணியிருக்வகன்.நீங்கவள 

ஆய்வுகடள எடுத்து ெண்ணி ொருங்கள். 

ஆய்வுகள் பசய்யும் பொழுது நிடறய விஷயங்கள் 

புரியும். 

மீண்டுபமாரு இனியபதாரு நிகழ்வில் 

சந்திெ்வொம். 

நன்றி, வணக்கம். 
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https://youtu.be/DpDIt8YP8Cg 

 

 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும். 

2004 சுனாமி ஏற்ெட்ட கிரக சூழ்நிடலகடள ஆய்வு 

ெண்ணி கூறுங்கள் என்று வகள்வி? 

அதற்கான காரணம். 

சுனாமி ஏற்ெட்ட லக்னம் மகர லக்னம். 

https://youtu.be/DpDIt8YP8Cg
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மகர லக்னத்தின் புள்ளி  உத்திராடம் நட்சத்திரம், 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் அட்டமாதிெதி உடடய 

சாரம், 

லக்னத்டத இயக்கக்கூடிய லக்கன புள்ளி 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் ெனிபரண்டில், சூரியன் 

விடரயத்தில் உள்ளது. 

ALP லக்னமும் உத்திராடம் நடச்த்திரத்தில் 

இருக்கும், இதனால் அந்த காலகட்டம் 

விரயமானதாக இருக்கும். 

சனி சஷ்டாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் 

பிரசச்டனயாக இருக்கும். 

கடகத்தில் இருக்ககூடிய  சனியும், விருசச்ிகத்தில் 

இருக்கக்கூடிய சனியும், 

எதிரெ்ாராத நிகழ்வுகள் வரக்கூடிய காலகட்டமாக 

அடமயும். 

கும்ெ லக்னத்தில் சனி இருக்கக்கூடிய 

காலகட்டங்களில் கண்டிெ்ொக 

அரசியல் நிகழ்வுகள், 

அரசியல் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்களில் 
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ஏற்ற இறக்கங்கள் வரும். 

அரசியல் சம்ெந்தெ்ெட்ட வதடவயில்லாத 

நிகழ்வுகள் அடனத்தும் கும்ெ சனியாக இருக்கும். 

உலக நிகழ்வுகடள பொறுத்தவடரயில் சனி 

ெகவானின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும். 

சனி உடடய ொரட்வ மகர லக்னத்தில் இருந்து, 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் அட்டமாதிெதி உடடய 

சாரம் வாங்கினால், பிரசச்டன உருவாகும். 

 

100 வெர ்இருக்கும் இடத்தில் இரண்டு வெர ்மடட்ும் 

பவற்றி பெற்றால் அவரக்ளின் வாழ்வில் 

கண்டிெ்ொக திட்டமிடல் இருக்கும். 

 

எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய 

விஷயங்கள் 

ெணம், வவடலவாய்ெ்பு, இதில் பஜயிக்க வவண்டும் 

நம்முடடய பதாழில், எல்லாம் வொட்டி வொடட்ு 

தான் வளரந்்து பகாண்டிருக்கிவறாம். 
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எெ்பொழுதும் ஒரு ஜாதகருக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய 

லக்னமும், ராசியும் அவத லக்னமாக வரும் 

காலகட்டமாக அடமயும். 

 

லக்னம் துலாம் , ALP லக்னம் மகர லக்னம், 

10 வருடத்டத இயக்கக்கூடிய அதிெதி சனி 

ெகவான். 

3 ல் சனி வகது வசரக்்டக,லக்கன புள்ளி 

உத்திராடம் நடச்த்திரம்,அட்டமாதிெதி சாரம் 

வாங்கி சூரியன் 6 ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் 3 வருடம் 4 மாதம்  இந்த 

ஜாதகருக்கு பிரசச்டனக்குரிய காலமாக இருக்கும். 

 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் 2017 வம மாதம் பதாடங்கி 

2021 அக்வடாெர ்மாதம் முடிவடடகிறது. 

 

6ம் வீடு கடன், சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயத்தால் மூன்று 

வருடம் நான்கு மாத காலம் பிரசச்டனயாக 

இருக்கும். 
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2021 அக்வடாெருக்கு பிறகு ஜாதகருக்கு மாற்றம் 

உருவாகும். 

மிகெ்பெரிய வயாகத்டத பகாடுக்ககூடிய ஜாதகம், 

தற்சமயம் இல்டல, 

அட்டமாதிெதி சாரம் வாங்கி இருெ்ெதால் 

அடமதியாக இருெ்ெது நல்லது. 

 

உத்திராடம் நடச்த்திரம் பசல்லக்கூடிய புள்ளி 3ம் 

ொதம்,  வீடு கடட்ும் வயாகம் உண்டா? 

இடம் என்றால் 4ம் வீடட்ட ொரக்்க வவண்டும்.2022 

வடரயும் காலம் உள்ளது. அெ்வொது அடமத்துக் 

பகாள்ளலாம். 

 

ஒரு ஜாதகத்தில் 4 ஆம் வீடட்ு அதிெதி பசவ்வாய். 

பசவ்வாய் ராகுவுடன் வசரக்்டகயில் உள்ளது. 

8ம் இடம் பசவ்வாய் தன் வீடட்ட தன் கிரகம் 

ொரெ்்ெதால் வீடு வாங்க கூடிய வயாகம் உண்டு. 
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சந்திரனுடடய நடச்த்திரம் திருவவாணம் 

நடச்த்திரம் 1ஆம் ொதம் வொகக்கூடிய 

காலகட்டத்தில் வீடு அடமயும். 

 

அடச்ய லக்ன ெத்ததியில் 

நிடறய வகள்வி ெதில்கடள உங்களுடன் ெகிரந்்து 

பகாள்ள நாங்கள் தயாராக உள்வளாம். 

உங்களுடடய வாழ்த்துக்களும், நன்றிகளும், 

ொராடட்ுகளும் இந்த அடச்ய லக்ன ெத்ததிடய 

அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து பசல்லும். 

நல்லபதாரு நிகழ்வவ அடமயடட்ும். 

நன்றி, வணக்கம். 
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அட்சய லக்னம் அட்சய ராசி 
ககாச்சாரம் ஓர் ஆய்வு முறற 

 

https://youtu.be/VM8-M5tEkOk 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும். 

அன்வெ சிவம், அன்வெ ஆனந்தம், அன்வெ 

வாழ்க்டக. 

அடச்ய லக்னம், அடச்ய  ராசி, 

வகாசச்ார கிரகங்களின் தன்டம எெ்ெடி உள்ளது 

என்ெடத ொரக்்கெ்வொகிவறாம். 

ஒவ்பவாரு ஜாதகத்திலும் லக்னம் புள்ளி 

நகரக்ிறது, 

 

ஒவ்பவாரு காலகட்டத்திலும் நகரந்்து அந்த 

சூழ்நிடலக்கு ஏற்ெ என்ன வயாகங்கள், 

https://youtu.be/VM8-M5tEkOk
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அவவயாகங்கள், பெறெ்வொகிவறாம் என்ெடத 

கூறுவதுதான் அடச்ய லக்கனம். 

 

உடலுடடய வளரச்ச்ி தன்டமகள் உயரக்ிறதா? 

தாழ்கிறதா? என்ெடத அடச்ய லக்கனம்தான் 

முடிவு பசய்கிறது. 

 

உதாரணமாக ஜாதகருடடய  பஜன்ம லக்னம் 

தனுசு, வயது 40, 

ALP லக்னம் மீனம். 

பிறக்கும் வொது தனுசு லக்னத்திற்கு வமஷ 

ராசி,இன்டறய தசாநாதன் ராகு திடச. 

அடச்ய ராசி மிதுனம், 

நடக்கக்கூடிய தடச ராகு திடச. 

மிதுன லக்னத்திற்கு 10 வருடத்டத இயக்கக்கூடிய 

அதிெதி வரவதி நடச்த்திரத்தில் பசல்கிறது. 

அடச்ய ராசி புள்ளி திருவாதிடர நடச்த்திரம், 

வவடல சம்ெந்தெ்ெட்ட வகள்விகள்? அம்மா 

சம்ெந்தெ்ெட்ட வகள்விகளுக்காக வந்திருெ்ொர.் 
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அடச்ய லக்கனம் மிதுனம், அடச்ய ராசி வரவதி, 

பதாழில் வவடலவாய்ெ்பு பிரசச்டனயாக உள்ளது 

என்ற வகள்வி? 

அடச்ய ராசிக்கு உயிர ்புள்ளியான ராகு 

அட்டமத்தில் உள்ளது. 

 

லக்கனத்தில்  இருக்கக்கூடிய ராகு லக்னத்திற்கு 

4ம் வீடான தாய்க்கு அதிக ொதிெ்பு உண்டாகும். 

 

8ம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகுவால் 

ஜாதகருக்கும் பிரசச்டன உண்டு,மடனவி ,தாய் 

இவரக்ளுக்கும் பிரசச்டன உண்டு. 

3ம்வீடட்ு அதிெதி சூரியன், 

சூரியனுடடய நடச்த்திரம் 

காரத்்திடக, உத்திரம் , உத்திராடம், 

இந்த மூன்று நடச்த்திரங்களில் பஜனஜாதகத்தில் 

உத்திரம் நடச்த்திரம் சம்ெந்தெ்ெடுகிறது. 
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அதனால் மடனவிக்கு உடல் நலம் 

ொதிக்கெ்ெடுகிறது. 

 

வகாசச்ார கிரகங்கடள டவத்து அடச்ய 

லக்கனத்தில் எளிடமயாக ெலன் பசால்ல முடியும். 

மீண்டும் ஒரு இனியபதாரு  நிகழ்வில் 

சந்திெ்வொம். 

நன்றி வணக்கம். 
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கிரக நிலைகள் 

லக்னம் திருவவாண நடச்த்திரம் நான்காம் ொதம், 

ஜாதகர ்மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர ்ஆவார.் சூரியன் 

விசாக நடச்த்திரம் 1ஆம் ொதம், சந்திரன் பூர 
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நடச்த்திரம் மூன்றாம் ொதம், பசவ்வாய்  அஸ்த 

நடச்த்திரம் இரண்டாம் ொதம், புதன் அனுஷ 

நடச்த்திரம் நான்காம் ொதம், குரு திருவவாணம் 

இரண்டாம் ொதம், சுக்கிரன் சித்திடர நடச்த்திரம் 

நான்காம் ொதம், சனி சனி அனுஷம் 1ஆம் ொதம்,  

ராகு ெரணி நடச்த்திரம் 1ஆம் ொதம், வகது சுவாதி 

நடச்த்திரம் மூன்றாம் ொதம். 

ஜாதகரின் ஜாதகருடடய ெடிெ்டெ ெற்றி முதலில் 

நாம் ஆய்வு பசய்வவாம். 

ALP  லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடம் ெடிெ்டெ 

சுட்டிக்காடட்ுகிறது 

இவருடடய  நான்காவது வயதில்  அதாவது அவிட்ட 

நடச்த்திரம் மூன்றாவது ொதம்  இவடர ெள்ளியில் 

வசரக்்கிறாரக்ள்  அவிட்ட நட்சத்திர குரிய பசவ்வாய் 

ALP லக்னமான கும்ெத்திற்கு எட்டாமிடத்தில் 

இருக்கிறார ்இரண்டாம் இடத்திற்குரிய குரு இந்த 

லக்னத்திற்கு ென்னிரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார ்

வமலும் 

குரு நின்ற சாரம் சந்திரனுடடய திருவவாண 

நடச்த்திரம் கும்ெ லக்னத்திற்கு 6-ஆம் இடத்துக்கு 

உரியவன் கடக அதிெதி சந்திரன்  ALP  லக்னம் 
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அவிட்ட நடச்த்திரம் 3ஆம் ொதம் என்றால், 

இரண்டாமிடத்டத பூரட்டாதி 4ஆம் ொதம் இயக்கும் 

பூரட்டாதி 4ஆம் ொதம் கடக  வீட்டில் நவாம்சத்தில் 

இருக்கும். ஆகவவ லக்னத்திற்கு 6 ஆம் இடத்து 

இயக்கம் லக்னத்திற்கு ொதகத்டத பகாடுக்கும்  

அதனால் ெடிெ்பு சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயத்தில் நன்டம 

தராது. 

வமலும் எனவவ 10 வருஷத்டத இயக்கக்கூடிய குரு 

அந்த லக்னத்திற்கு 12ஆம் இடத்தில் இருந்து சந்திரன் 

சாரத்டத பெறுவதால் ெடிெ்பு தடடெடுகிறது 

மூன்றாம் வீட்டில் ராகு இருந்து அந்த ராகு நின்ற 

வீடட்ு ராசி அதிெதி பசவ்வாய் அந்த வீட்டிற்கு 

ஆறாம் வீடான கன்னியில் இருக்கிறார ்வமலும் ALP 

சதய நடச்த்திரத்தில் பசல்வதால் அந்த நட்சத்திர 

அதிெதி ராகு மூன்றாம் இடமான முயற்சி 

ஸ்தானத்தில் நின்று தடடடய ஏற்ெடுத்துகிறார ்ராகு 

நின்ற வீடட்ு அதிெதி பசவ்வாய் ALP  கும்ெத்தின் 

எட்டாம் வீட்டில் அமரந்்து ெடிெ்பில் தடடடய 

ஏற்ெடுத்துகிறார ்வமலும்  சதய நடச்த்திரம் 

இரண்டாம் ொதத்தில் ALP ன் நவாம்சம் மகரத்தில் 
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இருந்த சமயம் ெடிெ்பில் வமலும் தடடடய 

ஏற்ெடுத்தியது. 

ALP  புள்ளி சதய நடச்த்திரத்தில் பசன்று 

பகாண்டிருக்கும் சமயம் ெடிெ்டெெ் ெற்றி 

பதரிந்துபகாள்ள இரண்டாம் இடத்தின்  நடச்த்திர 

அதிெதி  உத்திரட்டாதி சனி மீனத்தில் இருந்து 

ஒன்ெதாம் இடத்திலும்(விருசச்ிகத்தில்) ALP  

லக்னத்திலிருந்து ெத்தாம் இடத்தில்  

இருெ்ெதாலும்(விருசச்ிகத்தில்) , 

சனி -அவர ்மீன வீட்டிற்கு விடரயாதிெதி 

இருெ்ெதாலும்.அந்த ALP (விருசச்ிக அதிெதி 

பசவ்வாய்) ெத்தாம் இடத்திற்கு அதிெதி  ALP க்கு 

எட்டாம் இடத்தில் இருெ்ெதால் (கன்னியில் )வமலும் 

ெடிெ்பில் தடடடய ஏற்ெடுத்துகிறது வமலும் ALP- 

புள்ளி பூரட்டாதி நடச்த்திரம் பசல்லும்வொது 

இரண்டாமிடத்தில்  வரவதி நடச்த்திர அதிெதி புதன் 

9ஆம் இடத்தில் இருந்தும் ALP க்கு  ெத்தாம் இடத்தில் 

இருந்தும் அந்த ராசியின் உடடய அதிெதி (விருசச்ிக 

ராசி அதிெதி) பசவ்வாய் ALP க்கு   எட்டாம் இடத்தில் 

இருெ்ெது ஜாதகருக்கு துரதிஷ்டவசமானது. 



pg. 48 
 

வரவதி நடச்த்திர புதன் மீன ALP-க்கு 4,7 இடத்திற்கு 

உரியவனாக இருெ்ெதால்  அவர ்இருக்கும் இடம் 

ஒன்ெதாக இருெ்ெதாலும் அந்த சமயத்தில் அவர ்

டிகிரி(B.SC) முடிெ்ெதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. 

ஜாதகருடடய வவடலடயெ் ெற்றி நாம் ஆய்வு 

பசய்வவாம் 

ALP -   புள்ளி வரவதி நடச்த்திரம் 4ஆம் ொதம் 

பசல்லும் சமயம் ALP  நவாம்ச புள்ளி மீனத்டத 

பதாடும் அந்த சமயத்தில் குரு  ெதிபனான்றில் 

இருெ்ெதாலும் வரவதி நடச்த்திர அதிெதி புதன் ALP 

க்கு   ஒன்ெதில்  இருெ்ெதாலும் ALP  என் 10-ஆம் 

இடத்திற்குரிய குரு 11 இல் இருெ்ெதாலும் ஜாதகருக்கு 

வவடல சாத்தியமாகிறது. 

ALP புள்ளி வமஷராசியில் பசல்லும்வொது அந்த ெத்து 

வருஷத்டத இயக்கக் கூடிய கிரகம் பசவ்வாய் 

ஆவார ்.அவர ்ALP க்கு  6-ஆம் இடத்தில் கன்னியில் 

இருக்கிறார.் வமஷத்தில் முதல் நடச்த்திரம் அஸ்வினி 

நடச்த்திரம் ஆகும் அந்த நட்சத்திராதிெதி வமஷ 

ராசிக்கு ஏழாமிடத்தில் துலாத்தில் இருக்கிறார.் 10 

வருடத்டத இயக்கக்கூடிய ராசி அதிெதி பசவ்வாய் 

அந்த லக்னத்திற்கு 6 இல் இருெ்ெதாலும் ஜாதகம் 
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மிகவும் சிரமெ்ெடட்ு வவடலயில் வசரந்்து ெலன் 

அடடகிறார.் 

ஜாதகரின் வவடல மாற்றம் 

ALP லக்னம் அஸ்வினி(வகது) நடச்த்திரம் இரண்டாம் 

ொதத்தில் வொகும்வொது நவாம்ச புள்ளி ரிஷெத்தில் 

இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஜாதகர ்வவறு ஒரு 

வவடலடய வதரந்்பதடுத்து அதில் மாற்றம் 

அடடகிறார ்ஏபனன்றால் ரிஷெத்தில் இருந்து 

துலாம் (வகது இருக்கும்) இடம்  6/8 வருகிறது. 

ெரணி நடச்த்திர அதிெதி சுக்ரன் ALP  

பசன்றுபகாண்டிருக்கும் வமஷத்திற்கு ஏழாம் 

இடத்தில் அமரந்்து இருக்கிறார ்இது ஜாதகருக்கு 

சாதகமான அடமெ்ொக இருக்கிறது . 

ஜாதகரின் வவடல மாற்றம் 

ALP  லக்னம் ெரணி நடச்த்திரம் முதல் ொதம் 

பசல்லும் சமயம் நவாம்சத்தில் அது சிம்மராசி 

குறிகாடட்ுகிறது இந்தெ் புள்ளி பசல்லும் சமயத்தில் 

ஜாதகர ்வவறு ஒரு வவடலடய வதடிக் பகாள்கிறார,்  

காரணம் ALP  அஞ்சாம் ொவம் என்ெது ெத்தாம் 

ொவத்திற்கு எட்டாம் ொவம் ஆகும். 
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ஜாதகருடடய காதல் திருமணம் 

வமலும் ALP - ெரணி நடச்த்திர - மூன்றாம் ொதம் 

வரும் சமயம் ஜாதகர ்திருமணம் பசய்து 

பகாள்கிறார ்இந்தத் திருமணம் எந்த வடகயில் 

நடந்து இருக்கும் என்று ஆராயும் பொழுது ALP  

லக்னம் வமஷத்தில் பசன்று பகாண்டிருக்கும் சமயம் 

லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்தின் அதிெதி சூரியன் 

ஏழாம் இடத்தில்  அதாவது காதலித்து ஐந்தாம் ொவம் 

திருமணத்தில் முடிகிறது என்ெடத நாம் முடிவு 

பசய்து பகாள்ளலாம். வமலும் அந்த ராகு அங்கு 

இருெ்ெதாலும் வகது 7ஆம் இடத்தில் இருெ்ெதாலும் 

இது ஒரு மாற்று  வவறு பமாழி வெசும் பெண்டண 

திருமணம் பசய்து பகாள்கிறார.் 

ஜாதகருக்கு இரடட்ட குழந்டதகள் 

ெரணி நடச்த்திரம் நான்காம் ொதம் வரும் சமயம் 

நவாம்ச புள்ளி விருசச்கத்தில் விழும் அது சமயம் 

இவருக்கு இரடட்ட குழந்டத பிறக்கிறது .காரணம் 

சுக்கிரன் வகது 7ஆம் இடத்தில்  ஏழாமிடத்தில் 

இருெ்ெதாலும் சுக்கிரன் என்ற சுக்கிலத்டத வகது 

இரண்டாகெ் பிரிெ்ெதும் , நவாம்ச புள்ளி 

விருசச்கத்தில் இருெ்ெதால் அங்கு இருக்கும் சனியும் 
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புதனும் ஒவர நடச்த்திரத்தில் இருெ்ெதாலும் அந்த 

விருசச்ிக வீட்டின் அதிெதி பசவ்வாய் கன்னியில் 

இரடட்டத் தன்டமயுள்ள ராசியில் 

அடமந்துள்ளதாலும் இரடட்ட குழந்டத 

சாத்தியமாயிற்று என்வற கூறவவண்டும். 

இரடட்ட குழந்டதக்கு இன்னும் ெல காரணங்கள் 

உள்ளது இடதெ்ெற்றிெ் பின்னர ்ஆய்வு பசய்வவாம். 

ஜாதகரின் வவடல மாற்றம் 

கிருத்திடக நடச்த்திரம் 2 ொதம்- ரிஷெ ராசி -

நவாம்ச புள்ளி  மகர ராசியில் விழும் சமயம் ஜாதகர ்

வவடல மாற்றம் பசய்கிறார.் பதாடரந்்து 

ஜாதகருடடய கிருத்திடக நடச்த்திரம் மூன்றாம் 

ொதம் நவாம்சம் கும்ெத்டதயும் அடடயும் சமயம் 

சனி ஏழாம் இடத்தில் , ஜாதகர ் இந்த வவடலயில்  

நல்ல வளரச்ச்ி பொருளாதார முன்வனற்றம் 

வொன்றடவ அடடகிறார.் 

ALP கிருத்திடக நடச்த்திரம் மூன்றாம் ொதம் -

ரிஷெத்தில் பசன்று பகாண்டிருக்கிறது ரிஷெ 

ராசியின் அதிெதி சுக்கிரன் ரிஷெத்தில் இருந்து 

ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறார ்லக்னாதிெதிவய 6-ஆம் 

இடத்தில் இருெ்ெது  ஜாதகர ்நிம்மதி இன்டமடய 
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காடட்ுகிறது.  வமலும் லக்னத்திற்கு நான்காம் வீடு 

சூரியன் ஜாதகர ்உடன் வசரந்்து ஆறாம் வீட்டில் 

இருெ்ெது ஜாதகருடடய தாயும் மிகவும் நிம்மதி 

இல்லாமல் இருக்கிறார ்என்ெடத காடட்ுகிறது ரிஷெ  

ALP -லக்னத்தின் ஏழாம் வீட்டதிெதி பசவ்வாய்  ALP 

லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் வீட்டில் கன்னியில் 

இருக்கிறார ்கன்னியில் பசவ்வாய் உறவு ெடக 

என்ெதால் மடனவியும் நிம்மதி இல்லாமல் 

இருக்கிறார.் 

சந்திரனுடடய உலா - அட்சய ராசி 

பூர நடச்த்திரத்தில் பிறந்த ஜாதகர ்சுக்கிர தடச 

முடிந்து உத்திரத்தில் சூரியதடச முடித்து அஸ்த 

நடச்த்திரத்தில் சந்திரதிடச முடித்து சித்திடரயில் 

பசவ்வாய் திடச முடித்து தற்வொது அவருக்கு ராகு 

திடச நடந்து பகாண்டிருக்கிறது. 

பிறக்கும்வொது சந்திரன் லக்னத்திற்கு எட்டிலும் 

சுக்கிர தடச ஆரம்பித்து 

தற்வொது ரிஷெத்திற்கு ரிஷெ ALP - க்கு ஆறிலும் 

ராகு தடச நடந்து வருகிறது. 
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பசன்ற வருடம் ஜாதகர ்நம்மிடம் வரும் சமயம் 

ஜாதகருக்கு பதாழிலில் வளரச்ச்ி இருக்கும் என்று 

நாம் கண்டு பசான்வனாம் அது இெ்வொது நடந்து 

வருகிறது. 

வமலும் ெல ஜாதகர ்வகட்ட விஷயங்கடள பசால்லி 

உள்வளாம் அவருடடய வளரச்ச்ிடயயும் எந்த 

வருடத்தில் இந்த வளரச்ச்ி ஏற்ெடும் என்ெடதயும் 

அவருக்கு பகாடுத்துள்வளாம். ஜாதகர ்வமலும் 

சிறெ்ெடடய இடறவடன பிராரத்்திெ்வொம். 

இவ்வளவு பதளிவாக ஒவ்பவாரு வருடத்து 

ெலன்கடளயும் ஒரு ஜாதகருக்கு நாம் பகாடுக்க 

முடியும் என்றால் அதற்கு முழுமுதற் காரணம் திரு 

பொதுவுடட மூரத்்தி ஐயா அவரக்ள் அவரக்ளுக்கு 

இந்த சமயத்தில் யாம் நன்றிடய பதரிவித்துக் 

பகாள்கிவறாம் 

நன்றி. 

C K Sathyanarayanan 

ALP Astrologer  

9940042415. 

Chennai-33 
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அட்சய ைக்ன பத்ததி ஜ ோதிட மென்மபோருளின் 

சிறப்புகள்: 

இந்திய வஜாதிட 

வரலாற்றில் 

மடட்ுமல்ல, உலக 

வஜாதிட 

வரலாற்றிவலவய 

முதல் முடறயாக 

இரண்டு வததிகடள 

உள்ளடீு பசய்து 

சரிொரத்்து ெலன் 

காணும் ஒரு 

அற்புதமான வஜாதிட 

பமன்பொருடளஉருவாக்கி அறிமுகெ்ெடுத்திய 

பெருடம அட்சயலக்ன ெத்ததி வஜாதிட முடறடய 

உருவாக்கிய திரு.சி. பொதுவுடடமூரத்்தி சார ்

அவரக்டளவய சாரும் உலகில் வவறு எந்த வஜாதிட 

பமன்பொருளிலும் இந்த அடமெ்பு இல்டல. அடச்ய 

லக்ன ெத்ததியின் வஜாதிட முடறயில் நாம் நடந்த 

விஷயங்கடள எந்தளவுக்கு சரிொரக்ிவறாவமா 
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அந்தளவுக்கு இனி நடக்க வொகும் விஷயங்கள நாம் 

துல்லியமாக வததி மாதங்களுடன் கூற முடியும். 

கடந்தகாலத்டத வொய் ொரக்்கக்கூடிய ஒரு 

அற்புதமான பமன்பொருடள உருவாக்கி உள்ளார.் 

பிறந்த வததிடய வொடட்ு வநரத்டத ெதிவு 

பசய்தால் நமது பிறெ்பு ஜாதகம் வந்து விடும். அதன் 

கீவழ உள்ள மற்பறாரு Transit/Eventல் கடந்தகாலத்தில் 

நடந்த நிகழ்வுகளின் வததிடய ெதிவு பசய்தால், 

உதாரணமாக 2020-ல் நான் இருக்கிவறன். சில 

வருடங்கள் பின்னால் வொய், 2012ல் வொய் 

ொரெ்தற்கும், 2032 ல் வொய் ொரெ்தற்கும் இந்த 

முடற எளிடமயாக ெயன்ெடும். 

இந்த கிரகங்கள் சம்ெந்தெ்ெடும்வொது, இந்த 

நிகழ்வுகள் நடக்கும் என்ெடத ஆய்வு பசய்ய 

எளிடமயாக இருக்கும். 

 

மென்மபோருள் உபஜயோகிக்குெ் முலறகள்: 

அடச்ய லக்ன ெத்ததியின் பமாடெல் சாெ்ட்வவர ்

எெ்ெடி உெவயாகிக்கலாம் என்ெடத 
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ொரெ்்வொம்.முதல்ல ALP சாெ்ட்வவர ்ல முதல் 

ெக்கத்தில் என்பனன்ன இருக்கு 

 ஜாதகம் 

 ெஞ்சாங்கம் 

 உருவாக்கியவர ்திரு. பொதுவுடட மூரத்்தி 

ஐயாவின் குறிெ்புகள் இருக்கு 

*பிரசன்னம் அெ்ெடிங்கற ஒரு விஷயம் இருக்கு 

இதில் 120 க்குள், ஒரு நம்ெடர வொட்டால் அந்த 

நம்ெருக்கு உண்டான அடச்ய லக்கனம் வந்துவிடும் 

அந்த அடச்ய லக்கினத்டத டவத்து ெலன் கூறினால் 

அவரக்ள் எதற்காக வந்திருக்கிறாரக்ள் என்ெடத 

பதரிந்து பகாள்ளலாம் 

*திருமண பொருத்தம் ொரக்்க ஆண், பெண் 

இருவரின் பிறந்த விெரங்கடள ெதிவு பசய்தால் 

எத்தடன சதவீத % பொருத்தம் இருக்கும், என்ெதும் 

ALP பொருத்தம் உண்டா என்ெடத 

அறியலாம்*Preferences ல் நம்முடடய பமாழிகடள 

வதரவ்ு பசய்து பகாள்ளலாம்.பதாழில்முடற 

வஜாதிடரக்ளாக இருக்கும்பொழுது வஜாதிடரக்ள் 

பெயர ்அெ்ெடின்னு இருக்கும் இடத்தில நம்முடடய 

பெயடர ெதிவுபசய்யவும். 
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அடுத்து அயனாம்சம் லகரி &.சித்ர ெக்்ஷசம். வதரந்்து 

எடுத்துக்பகாள்ளவும் அடுத்தது பமாழி. 5 பமாழிகள் 

இருக்கு ஆங்கிலம், மடலயாளம், கன்னடம், இந்தி, 

தமிழ் எந்த பமாழிடய ெயன்ெடுத்துவறாவமா அடத 

வதரந்்பதடுத்து பகாள்ளலாம்.அடுத்தது இடம். இடத 

எல்லாம் பகாடுத்து சரி பகாடுவதாம்னா எந்த 

பமாழியில் ொரக்்க வொகிவறாம் என்ெது 

வதரவ்ாகிடும். ஜாதகம் இருக்கு இந்த ஜாதகத்தில் 

யாடரெ்ெற்றி ொரக்ிவறாவமா அவருடடய பெயடர 

பகாடுக்கலாம். 

உதாரணத்திற்கு ஒரு பெயர ்குடுத்துடட்ு, பிறந்த 

வததி, பிறந்த வநரம் பகாடுத்துடட்ு, ெக்கத்தில் உள்ள 

குறியீடல் 24 மணிஇருக்கு, இடத அழுத்தினால், 

முற்ெகல் (AM) பிற்ெகல் (PM)என்ெடத பகாடுக்கவும், 

பிறந்த ஊர ்எது என்ெடத பகாடுக்கவும்,அந்த ஊர ்

இல்லனா நமக்கு அந்த ஊர ் Longitude, Lattitude 

பகாடுத்து எந்த ஊர,் எந்த மாவட்டம், எந்த நாடு, 

என்ெடத பகாடுக்க வவண்டும்.அவதாட வநர 

வித்தியாச காலம் பகாடுத்து வதரவ்ு பகாடுக்க 

வவண்டும். கீவழ ஆணா, பெண்ணான்னு ெதிவு 

பசய்யவும். 
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வதரவ்ு பகாடுத்வதாம்னா ஜாதகம் திறக்கெ்ெடும். 

முதல்ல பிறெ்பு குறிெ்புகள்,காலம் அதிகாடல3 மணி 

34நிமிடம்  PM-னுபகாடுத்திருந்தா அதில் 15.34 

வந்திருக்கும்.அடச்ய லக்கனத்தில் கடந்த கால 

நிகழ்வுகள் என்னஅெ்ெடிங்கறது வொடட்ு நாம சரி 

ொரக்்கலாம். 

நிடறய வெருக்கு திருமண நாள் எெ்ெடி 

ொரெ்்ெது என்று பதரியவில்டல .அடத ொரெ்்வொம். 

இந்த ஜாதகத்துக்கு திருமண நாள் பகாடுத்து transit 

event ஐ பதாட்டால் நமக்கு ஒரு ெக்கம் வரும்.முதல்ல 

வருஷத்டத பகாடுக்கணும், மாதம் பகாடுக்கணும், 

அடுத்து நாள் பகாடுத்து வதரவ்ு பசய்தால் ஒரு ெக்கம் 

உருவாகும். Transit event ல நமது கடந்தகாலத்தில் 

நடந்த நிகழ்வுகளின் வததிகடள ெதிவு பசய்தால் 

அன்டறய நாளில் அடச்ய லக்னம் என்ன அதன் 

நடச்த்திர புள்ளி என்ன என்ெடதயும் அன்டறய 

நாளின் அடச்ய ராசியின் தசாபுத்திகளும், 

வகாடச்ார, கிரகநிடலகடளயும் 

பதரிந்துபகாள்ளலாம் அடத டவத்து அந்த 

நிகழ்வுகளுக்கான காரணம் சரியானதா என்ெடத 

ஆய்வு பசய்துவிட்டால் இனி நடக்கெ் வொகும் 



pg. 59 
 

நிகழ்வுகடளயும் நாம் துல்லியமாக இந்த நாளில் 

நடக்கும், நடக்காது என்ெடத அறுதியிடட்ு 

கூறிவிடலாம். உதாரணமாக:  ALP லக்கனம் வரவதி 

நடச்த்திரம் 2ம் ொதம்.வரவதி நடச்த்திரம் 

இரண்டாவது ொதம் நவாம்சத்தில் எங்கு 

வந்திருக்கும் என்ெடத கவனிக்க வவண்டும் 

.புதனுடடய நடச்த்திரம் தனுசில் இருந்து 

ஆரம்பிக்கும் அதனால் வரவதி 1ம் ொதம். மகரத்தில் 

2ம் ொதம் ஆனால் பதரியாதவங்க இந்த பசயலியில் 

கீழ வந்தால் ஜாதகருடடய நவாம்சம் கீவழ 

வரும்.இந்த நவாம்சத்தில் அடச்ய லக்கன புள்ளி 

மகரத்தில் காண்பிக்கும் .மகரம் பஜன்ம லக்னத்டத 

பதாடட்ுச ்பசல்வதால் இந்த வநரத்தில் திருமணம் 

நடந்திருக்கும். 

இந்த இடத்தில் நாம் பகாடுத்திருக்கும் பிறந்த 

வததியின் அருகில் உள்ள மணி, நிமிஷத்தில் 3.25க்கு 

வரவதி 1-ம் ொதம். வருகிறது அடத 3 நிமிடம் கூட்டி 

அதாவது 3.28க்கு வரவதி 2ம் ொதம் திருமண வநரம் 

.இவ்வாறு ஒரு சில நிகழ்வுகடள ெதிவு பசய்து 

பிறந்த வநரத்டத சரி பசய்ய வவண்டும் பின்பு now-
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னுபகாடுத்தா இெ்ெ உள்ள அடச்ய லக்னபுள்ளி 

நாள்கள் வரும். 

 அடுத்து 

ராசி கட்டம் நமது பிறெ்பு ஜாதக கட்டத்தில் 

நிறம் மாறியிருக்கும் கட்டங்கள் திதி சூன்யம் 

பெறும் ராசிகள் என்றும் , + குறியீடு வயாகி, 

#குறியிடு அவவயாகி, ( ) க்குள் இருக்கும் கிரகங்கள் 

வக்ரம் , *அஸ்தங்கம்,= சமெலம், என்ெடத எளிதாக 

அறியலாம் கட்டத்திற்கு கீழ் ALP எந்த புள்ளியில் 

பசல்லுது. என்ெடத 405 நாள், 45 நாள், 5 நாள்,13 

மணிவநரம் 1 மணி 29 நிமிடம் 10 நிமிடம் வடர ALP -

ல பகாடுத்திருக்கு. 

 அடுத்து ஓடர 

 அடுத்து தசா,புத்தி அந்தர, சூட்சும கிரகங்கள்  

இருக்கும் 

 நடச்த்திரத்திற்குரிய ொதசாரங்கள், 

 அடுத்து நவாம்ச மண்டலம் இருக்கு. 

குண்டலினிக்கு 

 

 அடுத்து 

 ெஞ்சாங்கம் இருக்கு 
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அதில் பிறந்த நாளின் விெரங்கள் அதாவது 

பிறந்த கிழடம, திதி,நடச்த்திரம்,  நாமவயாகம், 

கரணம், நாம எழுத்துக்கள்  வரும்.ராகுகாலம் 

,எமகண்டம் ,குளிடக இது எல்லாவம வரும்.கீவழ  

உதயாதி நாழிடக , அயனாம்சம் ,சூரிய உதயம் , 

சூரிய அஸ்தமனம், 

அடுத்து 

 AB -அடச்ய ொவகம். அடச்ய ொவகத்டத எெ்ெடி 

ெயன்ெடுத்துவது என்ெடத அடுத்த அடச்ய 

லக்ன ெத்ததி ொகம் 4 ல் அறியலாம். 

 

 அடுத்து 

திலச 

 அதில் ஒவ்பவாரு உட்பிரிவாக தசா, 

புத்தி,அந்தரம், சூட்சுமம், அதி சூட்சுமம் என 5 

பிரிவுகளாக பிரித்து எந்த வததியில் பதாடங்கி, 

எந்த வததியில் எத்தடன மணிக்கு முடியும் 

என்ெது வடர அறியலாம் 

அடுத்து வகாசச்ாரம் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள 

அடமெ்புகள் கட்டத்தில் கருெ்பு நிறத்தில் 
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இருக்கு.அதில் குறிக்கெ்ெடட்ுள்ள சிவெ்பு குறியீடுகள் 

வகாசச்ார கிரக நிடலகடள குறிக்கும் ஒவ்பவாரு 

கிரகங்களுக்கும் ஒரு குறியீடு உண்டு.  சூரியன்,  

புதன் ,  குறியீடு வகது ,  குறியீடு குரு ,  

சனிஸ்வரன் குறியீடு  குறியீடு பசவ்வாய்  

அன்டறய வகாசச்ார சந்திரன்   சுக்ரன், ராகு, 

கீவழ எந்தந்த கிரகங்கள் எந்த நடச்த்திரத்துல 

இருக்கு. வநட்டல், வகாட்சாரம் என இரண்டு பிரிவாக 

இருக்கும். எதிரக்ாலத்தில் வரக்கூடிய ெலன்கடளயும் 

ொரக்்கலாம். 10 வருடத்திற்கு முன்னாடி எெ்ெடி 

இருந்வதாம்- கிறடதயும் நாம் ொரக்்கலாம். 

காலத்டத வொட்டு சரியான நிகழ்வில் பொருந்துதா? 

அெ்ெடிகிறடதயும் ொரக்்கலாம்.. ெஞ்சாங்கம் 

இன்டறய வததியில் எெ்ெடி இருக்கும் நாடளக்கு 

எெ்ெடி இருக்கும்னு ொரக்்காலாம். அதில் அன்டறய 

நாளின் விெரங்கள் அதாவது கிழடம, திதி, 

நடச்த்திரம்,  நாமவயாகம், கரணம், நாம 

எழுத்துக்கள்  வரும். ராகு காலம் ,எமகண்டம் 

,குளிடக இது எல்லாவம வரும்.கீவழ  உதயாதி 

நாழிடக , அயனாம்சம் ,சூரிய உதயம் , சூரிய 

அஸ்தமனம், ஓடர உள்பிரிவு, ெஞ்செட்சிகாலம் 
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வொன்ற விெரங்கள் இருக்கும். அடுத்து  *youtube 

Videos இருக்கு, *Trainning Videos 

இருக்கு, அதில் 101 நிகழ்வில்வில் அடச்ய லக்ன 

ெத்ததி அடிெ்ெடட வகுெ்புக்கான ெயிற்சி ொடங்கள் 

உண்டு. 

அடச்ய லக்ன ெத்ததி வஜாதிட முடற மடட்ும் 

அல்ல, பமன்பொருளும் அள்ள, அள்ள, குடறயாத 

அடச்ய ொத்திரவம! 

இந்த அரிய வஜாதிட பொக்கிஷத்டத இந்த 

உலகிற்கு அறிமுகெ்ெடுத்திய வாக்கு வயாகி 

திரு.பொதுவுடடமூரத்்தி சார ்அவரக்ளுக்கு 

என்பறன்றும் நன்றியுடன் 

ALP Astrologer 

R.சோந்திஜதவி ரோஜ ஷ்குெோர் 

7010074415 - 9786556156 

(அட்சய ைக்ன பத்ததி ஜ ோதிடர் என்பதிை் 

மபருலெ மகோள்கிஜறன்) 
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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 

 



pg. 65 
 

15.12.2020 அதிர்ஷ்டம் தரும் 
அட்சய கநரம் | Captain tv 

                       

https://youtu.be/Q7VURP66Vyo 

அடனவருக்கும் வணக்கம். 

அதிரஷ்்டம் தரும் அடச்ய வநரம்: 

அதிரஷ்்டமான வநரம் அட்சய வநரம் என்ெது எெ்ெடி 

வரெ்வொகிறது, 

மக்களுடடய எதிரெ்ாரெ்்பு,  

நான் என்னுடடய வாழ்க்டகயில் எெ்ெடி இருக்வகன், 

 சந்வதாஷமாக இருக்வகனா? 

என் வாழ்க்டகயில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்து 

விடுமா? என்ற எதிரெ்ாரெ்்பு வஜாதிடத்தின் வமல் 

மக்களுக்கு 

என் வாழ்க்டகயில் எெ்ெடி நடந்தது, எெ்ெடி நடக்கெ் 

வொகிறது? என்ற எதிரெ்ாரெ்்பு இருக்கும். 
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அடச்ய லக்ன ெத்ததி என்ற வஜாதிடத்தில் எனக்கு 

வதான்றின ஒரு விஷயத்டத, 

எனக்கு பதரிந்த விஷயத்டத, உங்களுடன் ெகிரந்்து 

பகாள்ள வவண்டும் என்ெதுதான் என்னுடடய ஆடச. 

 

அடச்ய லக்ன ெத்ததி : 

அடச்யம் என்றால் வளரத்ல், 

லக்னம் என்றால் வதாற்றம்,  

ெத்ததி என்றால் வரிடசெ்ெடுத்துதல் அல்லது 

ஒழுங்குெடுத்துதல். 

 

ஒரு மனிதனுடடய சராசரி  வளரச்ச்ிகடள வரிடச 

ெடுத்துகிவறாம் வமஷம் முதல் மீனம் வடர, 

 

வமஷம்,ரிஷெம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, 

துலாம், விருசச்ிகம், தனுசு,மகரம், கும்ெம், மீனம். 

இந்த 12 லக்னங்கள் வாழ்க்டகயில் மிக முக்கியம். 
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ஏன் நான் லக்னத்துக்கு முக்கியத்துவம் 

பகாடுத்வதன் என்றால்? 

என்னுடடய வாழ்க்டகயில் நிடறய சம்ெவங்கள் 

லக்கனத்வதாடு  

ஒத்துெ் வொனது. 

 

லக்னம் என்ெது ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில்,இந்த 

பூவலாகத்தில், 

இெ்பொழுது பிறக்கக் கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு 

மனிதனுடடய வாழ்க்டக என்னபவன்றால் அந்த 

ஆத்மாவிற்கு அழிவவ கிடடயாது. 

 

அந்த மதி என்ற சந்திரனுக்கு அழிவவ கிடடயாது. 

 

இந்த ஆத்மா ெரவி இருெ்ெது தான் சுவாசக்காற்று. 

 

இந்த சுவாச காற்று அதற்கான ஒரு பிண்டம், இந்த 

பிண்டம் என்ெதுதான் நம்முடடய உடல். 
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எெ்ெடி ஒரு மனிதனுடடய வாழ்க்டகயில் இந்த 

உடல் சந்திரனுக்கு,ஒரு மதிெ்பு உயிர ்பகாடுக்கிறது. 

என்ன பகாடுக்கிறது என்றால்? 

 இந்த உடல் வந்தால் தான் சந்திரனுக்கு ஒரு 

முக்கியத்துவம். 

 

சுவர ்இல்லாமல் சித்திரம் எெ்ெடி வடரய 

முடியாவதா, 

அவத வொல், 

இந்த உடல் இல்லாமல் உயிர ்வாழ முடியாது 

என்ெதுதான் உண்டம. 

அதற்காக தான் லக்னம் என்ெது முக்கியம். 

 

நம்முடடய சூரியனிலிருந்து வரக்கூடியது 

நம்முடடய வாழ்க்டகமுடற.  

 

ஒரு மனிதன் சூரியன் உதிக்கும் வநரத்தில் 

இத்தடனயாவது  நிமிடத்தில், இத்தடனயாவது 

உதயாதி நாழிடகயில் பிறந்துள்ளார,் 
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தஞ்சாவூரில் பிறந்துள்ளார,் பசன்டனயில் 

பிறந்துள்ளார,் 

என்று ொரக்்கிவறாம். 

அடத டவத்து  நாம் லக்னம் எழுதுகிவறாம். 

 

இன்று உதயாதி நாழிடகயில்  

சூரியனிலிருந்து இந்த உடல் எெ்பொழுது வந்து 

பூவலாகத்தில் பிறக்கிறது. 

இந்த உலகத்தில் எெ்ெடி லக்னம் குறிக்கெ்ெடுகிறது. 

 

அந்த லக்னம் 

ஒவ்பவாரு வயதிற்கும், 

ஒவ்பவாரு காலகட்டத்திற்கும், ஒவ்பவாரு ெத்து 

வயதிருக்கும், 

 லக்னம் மாறும் என்ெதுதான்  

"அடச்ய லக்ன ெத்ததி ". 
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இடத  இெ்பொழுது உங்களால் புரிந்து பகாள்ள 

முடியுமா? 

புரிந்து பகாள்ள முடியாது. 

முயற்சி ெண்ணுங்கள், 

கண்டிெ்ொக உங்களுடடய வாழ்க்டக மாறும். 

 

ஏன்னா? 

 இது நாள் வடரக்கும் ஜாதகத்டத டவத்து பஜன்ம 

லக்னம்  

வமஷ லக்னம்,உங்களுக்கு இந்த தசாபுத்தி 

பசல்கிறது என்று பசால்லி பகாண்டிருந்த இந்த  

காலகட்டத்தில், 

 

நான் என்ன பசால்கிவறன் என்றால் ஒவ்பவாரு 10 

வருடத்திற்கும் லக்னம் மாறும். 

 

வமஷ லக்னம் 10 வருடம், 

ரிஷெ லக்னம் 10 வருடம், 
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 21 வயதிலிருந்து 31 வயது வடர மிதுனம் லக்னம், 

மிதுன லக்னத்திற்கு தசாபுத்தி ொரக்்கவவண்டும் 

என்ெதுதான் உண்டம. 

மிதுன லக்னம் உங்களுடடய வாழ்க்டகயில் 

மாற்றத்டத பகாடுக்குமா? 

இன்டறக்கு எங்க இருக்கீங்க? என்ெடத ொரக்ணும். 

 

பிறக்கும் பொழுது ஒரு குழந்டத 3 கிவலா எடட 

உள்ளது. 

ஆனால் இன்டறக்கு உடலில் எடட ஒரு 60 வயது 

என்றால் அந்த உடலுடடய எடட எெ்ெடி இருக்கும்? 

 

 20 வயதில் ஒரு உடல் விடளயாடுவதற்கும், 

60 வயதில் ஒரு உடல் விடளயாடுவதற்கும்  

வித்தியாசங்கள் இருக்கா? இருக்கும். 

 

அடத தான் நான் பசால்கிவறன்.  

60 வயது வரும்பொழுது,  
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முதிரவ்ு பெரும் பொழுது,  

இந்த உடல் தளரவ்டடகிறது. 

அதுதான் 6வது லக்னம். அெ்பொழுதுதான் ரண ருண 

சத்ரு ஸ்தானம். 

 

என்னுடடய வாழ்க்டகயில் ெயணம் பசய்யும் 

பொழுது சின்னதாக ஒன்று ொரத்்வதன். 

ஆண் திருமண வயது 21, 

என்னுடடய வாழ்க்டகயில் நடந்த ஒவ்பவாரு சின்ன 

விஷயத்டதயும் நான் உற்று வநாக்குவவன். 

அெ்ெடி ொரக்்கும் பொழுது ஆணின் வயது 21 என்று 

எழுதி இருக்கு என்ெடத வயாசித்வதன். 

அதாவது ஒரு ஜாதகர ்முதல் 10 வருடம் தாய் 

தந்டதயடர பயாட்டி, அடதத்தான் ொலரிஷ்ட 

வதாஷம் என்று பசால்கிவறாம். 

 

முதல் 10 வருடம் ஜாதகருடடய  

அெ்ொ அம்மா என்ன பகாடுக்கிறாரக்வளா அதுதான் 

அந்த ஜாதகடர இயக்கும். 



pg. 73 
 

 

அடுத்த 10 வருடம் ெடிெ்புக்கான விஷயம் 

இரண்டாவது லக்னம்.  

 

அெ்ொ அம்மா என்ன பசய்கிறாரக்வளா, அெ்ொ 

அம்மா உடடய குடும்ெம் சாரந்்த ஜாதகங்கள் தான் 

இயங்கும். 

 

11 வயதிலிருந்து 20 வயது வடர ஜாதகம் ொரக்்க 

வவண்டும் என்றால் குடும்ெ ஜாதகத்டத ொருங்கள். 

 

21வயதில் ஒருவருடடய உடலும், ஒருவருடடய 

மனமும், அவனுடடய அடுத்த நிடலக்கு, ஒரு குடும்ெ 

வாழ்க்டகக்கு தகுதி என்ெடத நிரூபிக்கிறது 

என்ெடத உணரந்்வதன். 

 

"அடச்ய லக்ன ெத்ததி " வஜாதிட முடறக்கு எவ்வளவு 

கால தூரம் எடுத்துக் பகாண்வடன் என்றால், 
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2009ல் இமயமடல அடிவாரத்தில் ஒரு ஆலமரத்தின் 

கீழ் ெடுத்திருக்கும் பொழுது அந்த ஆலம் விழுது என் 

கண் முன்வன நகரந்்து வொனது. 

அது என்னிடம் ஏவதா பசால்ல வருகிறது. 

வெசச்ு பமாழிகளாக என்னிடம் வெசுகிறது. 

எனக்கு ஒரு சந்வதகமாக இருந்தது என்னுடடய 

நிடனவுகள் அெ்ெடி இருக்கா? என்று 

இது  ஏவதா பசால்ல வருகிறது என்று 

நிடனத்துக்பகாண்டு, 

எெ்பொழுதும் டகயில் ஒரு வெனாவும், வநாடட்ும் 

டவத்திருெ்வென். 

 

"நகரத்ல்" என்ற விஷயம் மடட்ும் டவத்துக்பகாண்டு 

ஒவ்பவாரு காலகட்டத்திலும் நகரவ்ு என்ற விஷயம் 

எடுத்துக்பகாண்டு, 

லக்னம் ஏன் நகரக் கூடாது? என்ெடத ொரத்்வதன்.  

அடத ெற்றிய ஆய்வுகடள வமற்பகாண்வடன். 

 

அடத டவத்துதான்  
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"அடச்ய லக்ன ெத்ததி " என்ற வஜாதிட முடற 

இன்டறக்கு உருவாக்கியுள்வளன். 

 

 அடச்ய லக்ன ெத்ததி யில் உங்களுக்கு நிடறய 

வகள்விகள் நிடறய சந்வதகங்கள் கண்டிெ்ொக 

இருக்கும். 

 

உங்களுடடய வகள்விகடள கீழ் இருக்கும் mail id ல் 

ெதிவு பசய்யுங்கள். 

என்னால் முடிந்த வகள்விகளுக்கு கண்டிெ்ொக ெதில் 

பகாடுெ்வென். 

 

ஒவ்பவாரு மனிதனும் தன்னுடடய வாழ்க்டகயில் 

1980ல் பிறந்திருக்கிவறன், 

ஆனால் 2020 எெ்ெடி இருக்கும், 

என்ெது இன்டறக்கு உள்ள சூழ்நிடல தான் முடிவு 

பசய்கிறது. 

1980 ல் ெயணம் பசய்ய வண்டிகள் இல்டல ஆனால் 

இன்டறக்கு எல்லா வித வசதிகளும் உள்ளது. 
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கடக லக்னம், 4ல் சனி இருக்கு, 

வீடு இல்டல என்று பசால்லுவவாம், 

ஆனால் கடக லக்னம் மாறும்பொழுது துலாம் 

லக்னமாக இருந்து நாலாம் வீட்டில் சுக்கிரன் 

இருந்தால் மிகெ்பெரிய வயாகத்டதக் பகாடுக்கும். 

 

லக்ன மாறும்பொழுது ஆதிெத்தியம் மாறும். 

ஆதி ெத்தியம் மாறும்வொது கிரகங்களின் 

தன்டமகள் மாறும். 

கிரகங்கள் உடடய தன்டமகள் மாறும் பொழுது 

மனம் மாறும். 

மனம் என்ெது அடச்ய ராசி. 

 

மனம் எெ்ெடி வளரக்ிறவதா அவதவொல் ராசி வளரும். 

 உடல் எெ்ெடி வளரக்ிறது அவத வொல் லக்னம் 

வளரும். 

அதுதான் அட்சய லக்னம், அடச்ய ராசி இரண்டும் 

வசரந்்துதான்,உடலும் உயிரும் வசரந்்து வளரக்கூடிய 
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அடமெ்பு முடறகடள தான் இந்த வஜாதிட 

முடறயில் பசால்லெ் வொகிவறாம். 

 

நிடறய வகள்விகள், சந்வதகங்கள் உங்களுக்கு வரும். 

ஆய்வு பசய்தால் மடட்ும் தான் இடத உணர முடியும். 

மீண்டும் ஒரு இனியபதாரு நிகழ்வில் சந்திெ்வொம். 

 நன்றி வணக்கம். 
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16.12.2020 அதிர்ஷ்டம் தரும் 
அட்சய கநரம் | Captain tv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQYaYmEorb0&featur

e=youtu.be 

அலனவருக்குெ் வணக்கெ். 

இந்த நாள் இனிய நாள், 

வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளங்களும் பெற 

வவண்டும் 

அதிரஷ்்டம் தரும் அடச்ய வநரம்: 

அடச்ய லக்ன ெத்ததி வஜாதிட முடறயில் 

இன்டறக்கு ொரக்்கக் கூடிய விஷயம் இந்த 12 ராசி 

கட்டங்களும் எெ்ெடி  சித்தரக்ளும், 

முனிவரக்ளும்,மடறபொருளாக பகாடுத்தாரக்ள் 

என்ற இந்த விஷயத்டத உங்களுடன் 

வெச வந்துள்வளன். 

 

நம்முடடய ஜாதக  முடறயில் 

12 கட்டங்கள், 12 ராசிகள், 

https://www.youtube.com/watch?v=LQYaYmEorb0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LQYaYmEorb0&feature=youtu.be
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1 லிருந்து 10 வடரக்கும் முதல் லக்ன ொவகம். 

இந்தகாலகட்டத்தில் குடும்ெங்கள் அந்த 

குடும்ெத்தின் அெ்ொ அம்மா,குழந்டதகள் 

ஜாதகம்தான் இயங்கும். 

 

2ம் வீடு ெடிெ்பு சாரந்்த விஷயம். 

2 வது லக்னம் 11 வயதிலிருந்து 20 வயது வடர. 

21 வயதிலிருந்து 30 வயது வடர திருமண லக்னம். 

 

உதாரணமாக வமஷ லக்னத்தில் பிறந்த ஒருவர ்21 

வயதிலிருந்து 30 வயதிற்குள் ஒரு ஜாதகம் எடுத்து 

வந்தால், 

உங்களுடடய முயற்சிக்கான வகள்வி வகட்க 

வந்திருக்கிங்களா? 

உங்களுடடய திருமணத்திற்கான வகள்வி வகடக் 

வந்திருக்கிங்களா? 

திருமணம் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயத்திற்காக தான் 

வந்திருக்வகன் என்றால், 
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அவருடடய ஜாதகத்தில் என்ன நிகழ்வுக்காக 

வந்திருக்கிறார,் 

என்ன நிகழ்வு வகள்வியாக வந்திருக்கிறது, என்ெடத 

அந்த ஜாதகங்கள் உண்டமயா? பொய்யா? அவர ்

வகட்ட வகள்வி எவ்வளவு தூரம் சரி, தவறு என்ெடத 

முடிவு பசய்யும். 

 

31 வயதில் இருந்து 40 வயது வடர வந்தால், 

4ம் ொவகம் எதிரெ்்ொகவம் 10ம் ொவகம், அதனால் 

வவடல சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்கள், 

வவடல சம்ெந்தெ்ெட்ட வகள்விகள், 

சுகம் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்களுக்காக 

வந்திருெ்ொர.் 

 

ஏன்னா? இந்த விஷயங்கடள ெற்றி பசான்னால் 

தான் உங்கள் வாழ்க்டக முடறயில் நடக்கக்கூடிய 

நிடறய விஷயங்கடள ெகிரந்்து 

பகாள்ள முடியும். 
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உங்களுக்கு இந்த வஜாதிட முடற எவ்வளவு 

நுட்ெமானது, அறிவானது, 

எவ்வளவு சந்வதாஷமானது, என்ெடத Analyze 

ெண்ணணும். 

எந்த அளவுக்கு அறிவு பூரவ்மாக உணரக்ிறீரக்வளா, 

அந்த அளவிற்கு உங்கள் வாழ்க்டகயில் மிகெ்பெரிய 

மாற்றம் உண்டாகும். 

41 வயதில் இருந்து 50 வயது வடர ஒருவர ்வந்தால், 

குலபதய்வம் ெற்றி வகள்வி வகடக் 

வந்திருக்கிறீரக்ளா? 

குலபதய்வம் உங்களுடடய வாழ்க்டகயில் எந்த 

அளவிற்கு பூரவ் புண்ணியம் சாரந்்த விஷயங்கள் 

எெ்ெடி இருக்கு? 

 

51 வயதில் இருந்து 60 வயது வடர, கடன் சாரந்்த 

விசயங்களுக்காக வந்திருக்கிறீரக்ளா? 

பிரசச்டனகள் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்கள் இருக்கா? 

ஒரு ஜாதகர ்வரும்பொழுவத வகள்வி வகட்டீரக்ள் 

என்றால், 
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அது அவரக்ளுக்கு மிகெ் பெரிய சந்வதாஷமாக 

இருக்கும். 

நாம் பசால்லும் முன்வெ நம்முடடய வகள்விடய 

வகடக்ிறார ்என்று சந்வதாஷெ்ெடுவாரக்ள். 

61 வயதில் இருந்து 70 வயது வடர, 

உங்களுடடய வாழ்க்டக முடறகள், நீங்கள்  

வாழ்க்டகயில் 

இது நாள் வடரக்கும் நடந்த 

சுக துக்கங்கடள ொரக்்க வந்திருக்கிறீரக்ளா? 

ஆமா ஐயா, 

திருமண உறவுகள், கடன், வம்பு, வழக்கு,வநாய் என்ற 

விஷயங்கடள ெற்றி வெச வந்திருக்கிறீரக்ளா? 

81 வயதில்  இருந்து 90 வயது வடர, 

8ம் ொவகம் இயங்கும் பொழுது 

வாழ்க்டகயில்,மரணத்திற்கு ஒெ்ொன கண்டங்கள் , 

மரணத்திற்கு ஒெ்ொன அவஸ்டதகடள ஒரு ஜாதகர ்

கடந்து பசல்கிறார ்என்ெது தான். 9ம் ொவகம் 

வரும்பொழுது வாழ்க்டகயில் இது நாள் வடரயில் 
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என்பனன்ன அனுெவிக்க வவண்டுவமா 

அடதபயல்லாம் அனுெவிெ்ொரக்ள். 

10ம் ொவகம் வரும்பொழுது, 

வாழ்க்டகயில், 

91 வயதில் இருந்து 100 வயது வடர, ஒரு ஜாதகர ்3 

விதமான கட்டமாக 3 வித கரம்ாக்கடள 6, 8, 10 இந்த 

3 விதமான கரம்ாக்கள், 

10ம் ொவகம் வரும்பொழுது இந்த ஜாதகர ்பதாழில் 

சம்ெந்தெ்ெட்ட,இதுநாள் வடரக்கும் பதாழிலில் 

நல்லது ,பகட்டது 

லாெ நஷ்டங்கள், 

வாழ்க்டகயில் ஒருவடர ஏமாற்றி இருந்தால் 

கண்டிெ்ொக அவருடடய 91 வயதில் இருந்து 100 

வயது வடர கண்டிெ்ொக ஒரு மாற்றத்டத குறிக்கும். 

இந்த காலகட்டத்தில் கஷ்டெ்ெட்டால் அவர ்

பதாழிலில் மிகெ் பெரிய அளவில் ஏமாற்றி இருெ்ொர.் 

100ல் இருந்து 110 வடரக்கும்,அவருடடய 

வாழ்க்டகயில் மிக சந்வதாஷங்கள் உருவாகும். 
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ஒரு ஜாதகர ்வீட்டில் 101ல் இருந்து 110 வயது வடர  

இருந்தால் கண்டிெ்ொக மிகெ்பெரிய சந்வதாஷமான, 

குடும்ெ வாழ்க்டக நடத்தி இருக்காங்க. 

 

111 இல் இருந்து 120 வயது வடர ஒரு மனிதன் 

வாழ்ந்தாவல கண்டிெ்ொக ஒரு மனிதன் முக்தி, 

வமாடச்த்திற்கான அடுத்தகட்ட நிடலக்கு,ஒரு 

ஜாதகர ்கடந்து பசல்கிறார.் 

 

இடததான் சித்தரக்ளும், முனிவரக்ளும், ரிஷிகளும் 

மடறபொருளாக பகாடுத்துள்ளாரக்ள். 

 

இடத 12 கட்டங்களில் தான் நான் பசால்கிவறன். 

அந்த 12 கட்டங்கள் ஒரு மனிதனுடடய 

வாழ்க்டகயில் 3 வது லக்னம் வரும்பொழுது 

திருமணத்டத ொருங்கள். 

4வது லக்னம் வரும்பொழுது வவடல, 5 வது லக்னம் 

வரும் பொழுது குழந்டத. 
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21 வயதிலிருந்து 30 வயது வரும்வொது கண்டிெ்ொக 

திருமணம் சம்ெந்தெ்ெட்ட விஷயங்களில் நல்லது 

பகட்டது இருக்கும். 

வமஷ லக்னத்திற்கு 7ம் வீடு சுக்ரன்,  ொரெ்்ெதா? 

இல்டல 

மிதுன லக்னத்திற்கு 7ம் வீடு குரு ொரெ்்ெதா? 

என்ெதுதான் இங்கு வகள்வி ஏன்னா? 

இந்த லக்னத்திற்கு 7ம் வீடு ஆதிெத்தியம் மாறும் 

பொழுது கிரகங்கள் உடடய தன்டமகள் 

கண்டிெ்ொக மாறும். 

எெ்ெடி புரிந்து பகாள்வது என்றால், கண்டிெ்ொக 

ஒவ்பவாரு ஜாதகருக்கும் ஒரு லக்ன புள்ளி இருக்கும். 

உதாரணமாக 40 வயது ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கு 

என்றால் 40x3 , 

3 என்ெது  ொடக, 

ஒவ்பவாரு மனிதனும் ஒரு வயடத மூன்று ொடககள் 

கடந்து பசல்கிறாரக்ள். 

அதாவது 1 வயது ஆனால் 3', 

2 வயது ஆனால் 6', 
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லக்ன புள்ளியிலிருந்து நகருகிறது என்ெதுதான் 

"அடச்ய லக்ன ெத்ததி " உடடய கணக்கிடும் 

முடறகள். 

கணக்கீடு முடறகடள நீங்கள் எளிடமயாக 

பதரிந்துபகாள்ளலாம். 

ஏன்னா? 

ஒரு ஜாதகர ்இந்த வயதில் இவ்வளவு நகரவ்ார ், 

உதாரணமாக 40 வயது, 

40x3 = 120', 

120 டிகிரி லக்ன புள்ளியிலிருந்து எடுத்துக் 

பகாண்டாவல உங்களுடடய அடச்ய லக்னம், 

அடச்ய லக்னம் தான் உங்களுடடய அதிரஷ்்டம் 

தரும் அடச்ய வநரமாக குறிக்கெ்ெடும். 

அந்த வநரத்தில் உங்கள் வாழ்க்டகயில் நடக்க கூடிய 

நிகழ்வுகளில் எது நல்லது எது பகட்டது  என்று 

தீரம்ானிக்க முடியும். 

காலம் அறிந்து பசயல்ெட வவண்டும். 

மீண்டும் ஒரு இனியபதாரு நிகழ்வில் சந்திெ்வொம். 

நன்றி வணக்கம். 



pg. 88 
 

 

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 



pg. 89 
 

 

 


