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#சேலத்தில் #அடே்ய லக்ன பத்ததி ச ோதிட 

சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு 

#ALP பயிற்சி வகுப்பு 

1). அடே்ய லக்ன பத்ததி கணக்கீடட்ு முறறகள் 

2) மூன்று கரம் போவகங்கள் (அம்மோ, அப்போ , 

நோன்) 

3) பிறப்புக்கு முன், பிறப்புக்கு பின் 

4) பிறப்புக்கு பின் உள்ள சகோேே்ோர 

கிரகங்களின் சவறல 

5) 10 வருடத்றத இயக்கூடிய அடே்ய 

லக்னத்தின் தன்றம, அதன் அதிபதியின் நிறல 

எப்படி என்பறத ஆய்வு சேய்தல் 

6) அடே்ய லக்ன நடே்த்திர புள்ளி அதிபதியின் 

தன்றமறய ஆய்வு சேய்தல் 

7) அடே்ய லக்னம், அடே்ய லக்ன அதிபதி, 

அடே்ய லக்ன நடே்த்திர புள்ளி அதிபதிக்கும் 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYIqep8IXxVjGlyWzjBV7UXVQtgEfD5NPc-0hMmDNj-0XskE9sXg_bCzPRQb8XAC3o9UGABx6gTrb-AZBpwuWETRjWMaV8Vfj6gw8f48PAR2xVNZM8kfJTcPVEj3Iy8Yk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYIqep8IXxVjGlyWzjBV7UXVQtgEfD5NPc-0hMmDNj-0XskE9sXg_bCzPRQb8XAC3o9UGABx6gTrb-AZBpwuWETRjWMaV8Vfj6gw8f48PAR2xVNZM8kfJTcPVEj3Iy8Yk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYIqep8IXxVjGlyWzjBV7UXVQtgEfD5NPc-0hMmDNj-0XskE9sXg_bCzPRQb8XAC3o9UGABx6gTrb-AZBpwuWETRjWMaV8Vfj6gw8f48PAR2xVNZM8kfJTcPVEj3Iy8Yk&__tn__=*NK-R
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உள்ள சதோடரப்ுகள் எப்படி இருக்கும் என்பறத 

ஆய்வு சேய்தல் 

8) அடே்ய லக்ன அதிபதியின் ஆதிபத்திய 

தன்றமயும் அடே்ய லக்ன நடே்த்திர 

அதிபதியின் ஆதிபத்திய தன்றமறயயும் 

ஆய்வு சேய்தல் 

9)அடே்ய லக்ன அதிபதியின் நிறல அடே்ய 

ரோசியின் அதிபதியின் நிறல எப்படி என்பறத 

ஆய்வு சேய்தல் 

10) அடே்ய லக்கின அதிபதிக்கும் அடே்ய ரோசி 

அதிபதிக்கும் உள்ள சதோடரப்ுகள் என்ன 

என்பறத போரக்்க சவண்டும் 

11)உதோரணமோக அடே்ய லக்னம் பரணி 

நடே்த்திரம் 3ஆம் போதம் எனில் சுக்கிரனின் 

தன்றமகறள ஆய்வு சேய்ய சவண்டும் 

சுக்கிரன் 2ம் போவகத்றத இயக்குகிறதோ 7 ஆம் 

போவகத்றத இயங்குகிறதோ, பணவருவோய் 

ேம்பந்தப்பட்ட சகள்வியோ வீடு மறன ேோரந்்த 
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சகள்விகளோ திருமணம் ேோரந்்த சகள்விகளோ 

என்பறத ஆய்வு சேய்ய சவண்டும் 

12) 12 கட்டங்களுக்கும் உதோரண  ோதகம் 

13) ரோகு, சகதுகளின் தன்றமகள் 

ஆதிபத்தியங்கறள அறியும் முறற 

14) தேோநோதன் அடே்ய ரோசியின் தன்றமகள் 

15) அடே்ய லக்னம், சகோேே்ோரம் இறனதத்ு 

பலன் போரப்்பது எப்படி? 

16) என்ன படிக்கலோம், கல்வி நிறல எப்படி?  

17)பணவரவு எப்சபோசதல்லோம் கிறடக்கும் 

18) திருமணம் எப்சபோது நடக்கும் 

19) வீடு, மறன, வோகன சயோகம் எப்சபோது? 

20) குழந்றத போக்கியம் அறிவது எப்படி 

21) சதோழில், சவறல எப்சபோது அறமயும், 

எப்படி இருக்கும் ? 

22) கடன் எப்சபோது அறடயும் ? 

23) சநோய் ஏற்படும் , தீரும் கோலம் எப்சபோது? 
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24) சவளிநோடு சபோகும் வோய்ப்பு எப்சபோது? 

25) சகள்வி|பதில். 

 

அடச்ய லக்ன பத்ததி ஜ ோதிட பயிற்சி 

நடடபபறும் இடம்: 

5/107-27 GOPALAPURAM, OFF SALEM STEEL 

PLANTROAD, 

JAGIR AMMAPALAYAM Salem Salem TN 636302. 
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ALP-  அடச்ய லக்ன பத்ததியில் எப்படி 45 

நோள் அதிபதி இயங்குகிறது . 

எல்லோ முறறயிலும்  ோதகருறடய குண நலன் 

பழக்கவழக்கங்கள்  ோதகருறடய மற்ற 

உறவுகள் .  ோதகருக்கும் அந்த உறவுகளுக்கும் 

உள்ள நிறல மகிழ்ேச்ி,  பிரிவு சேோல்லலோம் 

ஆனோல் எப்சபோது இது நடக்கும் . எந்த கோல 

கட்டத்தில் இந்த பலன் நடக்கும் என்பறத 

அறிய ச ோதிடரக்ள் சிரமப்படுகிறோரக்ள் . Alp 

என்னும் அடே்ய லக்ன பத்ததி முறற யில் 

இதற்கு மிகவும் எளிய முறறயில் பலன் கோண 

முடியும் என்பறத இங்கு பதிவு சேய்ய 

விரும்புகிசறன் . 

ALP புள்ளியில் மனிதனின் வோழ்க்றக. 

சேன்ற மோதம் ஒருவர ்என்னிடம்  ோதகம் 

போரப்்பதற்கோக வந்தோர ்அவருறடய  ALP லக்ன 

புள்ளி தனுசு லக்னம் மூல நடே்த்திரத்தில் 

சேன்றுசகோண்டு இருக்கிறது  தனுசு 

லக்னோதிபதி குரு தன் வீட்டிற்க்கு 7இல் மிதுன 
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ரோசியில்., மூல நடே்த்திர அதிபதி சகது 10 இல் 

கன்னி  இரோசியில் உள்ளோர ். சுக்ரன் 4 ஆம் 

போவத்தில் மீனத்தில் ேந்திரன் சமஷ ரோசியில் 

பரணி நடே்த்திரம்.  ோதகம் போரக்்கும் 

ேமயத்தில் ALP புள்ளி மூல நடே்த்திரமும் 45 

நோள் இயக்ககூடிய கிரஹம் ேந்திரன் . ALP: 

சகது/ேந்திரன் 

என்று போரத்்த மோத்திரத்திசலசய மகனின் 

படிப்பு மூலமோக மன  சவதறன  என்று 

என்னோல் சேோல்ல முடிந்தது .கோரணம் ALP  மூல 

நடே்த்திரமும் 45 நோள்  உட்பிரிவு அதிபதி 

ேந்திரன் 5இல் அதோவது தனுசு alp லக்னம் 8ஆம் 

அதிபதி 5இல் 

8ஆம் வீடட்ுே ்ேந்திரன் மகன் மூலமோக சிரமம் 

சகோடுக்கிறோர.்  இதில் மூல நடே்த்திரம் 4 ஆம் 

போதத்தில் இதன் போதிப்பு அதிகமோக இருக்கும் 

அதோவது மூல நடே்த்திரம் 4 ஆம் போதத்தில் / 

ேந்திரனின் 45 நோள் இயக்கம் போதிப்பு 

அதிகமோக இருக்கும். 
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2 மோதம் முன்பு வீடட்ு கடன் ேம்பந்தமோக 

சபங்க் சேன்று வந்தீரக்ளோ என சகட்சடன் 

ஆசமோதித்தோர ்.இரண்டு மோதம் முன்பு 

அவருக்கு (ALP: சகதுவில்/ சுக்ரன் ) 45 நோள் 

அதிபதி சுக்ரன் இவர ்தனுர ்லக்னத்திற்கு 6/11 

ஆம் அதிபதி லக்னத்திற்கு 4 இல் உள்ளோர ். 

 

அடிப்பறடயில் நோம் புரிந்து 

சகோள்ளசவண்டியது தனுர ்லக்னத்திற்கு 

ேந்திரன் 8ஆம் அதிபதி , சுக்ரன் 6/11 ஆம் 

அதிபதி . ேந்திரன் சமஷத்தில் இருப்பது 

என்பது 5ஆம் போவகரீதியோக  ோதகருக்கு  

பிரேே்றனயும் , சுக்ரன் தனுர ்லக்னத்திற்கு 4ல் 

மீனத்தில் இருப்பது கடன் ேம்பந்தம் 4 ஆம் 

போவகம் வீடு என்பறத இறணதத்ு பலன் 

போரக்்க சதரிந்தோல் சபோதும் . சமலும் 11 ஆம் 

போவகத்திற்கு 6 இல் சுக்ரன் . ALP யின் 

உேே்கடட்ம் என்னசவன்றோல் எளிறம மற்றும் 

துல்லியம். நீங்கள் இந்த 45 நோள் அதிபதியின் 
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அருறமறய Alp பிரேன்னதிலும் சதளிவோக 

பலன் சேோன்னோல் ேரியோக வரும் . Alp software 

இல் இந்த பலறன சதளிவோக சேோல்ல 108 

ற்குள் ஒரு எண்றண  ோதகம் போரக்்க 

வருபவரக்ளிடம் சகடட்ு பிரேன்னதில் றடப் 

சேய்து 45 நோள் அதிபதி எங்கு இருக்கிறோர ்

சமலும் alp 405 நோள் அதிபதிற்கும் 45 நோள் 

அதிபதிற்க்கும் உள்ள சதோடரப்ு, 45 நோள் 

அதிபதி alp க்கு என்ன ஆதிபத்தியம் 

சபறுகிறோர ்என்று போரத்்தோல் பலறன மிகவும் 

துல்லியமோக சேோல்ல முடியும் என்பறத பதிவு 

சேய்கிசறன். 

இந்த கடட்ுறரறய எழுதி க்சகோண்டிருக்கும் 

ேமயம் ஒரு சபோன் கோல் வந்தது . 

 

ஒரு problem என்று சேோன்னோரக்ள் ஒரு 

பிரேன்னம் சபோட்சடன் பிரேன்னதில் 74 என்ற 

எண்றண சேோன்னோரக்ள் இது alp மகம் 3 றய 

கோண்பித்தது சிம்ம சூரியன் 4இல்  alp : ேனி/ 
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சகது அதோவது 405 நோள் அதிபதி ேனி , 45 நோள் 

அதிபதி சகது , சகது alp க்கு 4 இல் ேனி alp க்கு 6 

இல் அவரக்ளுறடய தோய் மருத்துவமறனயில் 

மூேச்ு பிரே்ே்றன இருதயம் ேம்பந்தமோன வலி 

சமலும் சகோசரோனோ . சதய்வத்திடம் முறறயிட 

சேோன்சனன் . எவ்வளவு துல்லியம் போருங்கள். 

 

ஒரு நடே்த்திர போதத்றதயும் ALP விதிப்படி ஒரு 

வருடம் ஒரு மோதம் 10 நோள் அதோவது 405 

நோடக்ள் அறத ஒன்பது கிரகத்திற்கு பிரித்தோல் 

45 நோள் வரும் .லக்னம் 45 நோறள எப்படி 

இயக்கு கிறது என்பறத கோண்சபோம் . முதலில்    

மூல நடே்த்திரம் முதல்போதம் எண்ணும் சபோது 

முதல் 45 சகதுவின் உட்பிரிவு இயங்குகிறது 

நடே்த்திர வரிறேப்படி அடுத்த 45 நோள் சுக்ரன் 

அடுதத்ு 45 சூரியன் ., ேந்திரன் ., சேவ்வோய்., 

ரோகு ., குரு., ேனி., புதன் என்ற வரிறே படி 405 

நோடக்ள் நடத்தி முடிக்கும். 
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அதோவது சகது1ஒன்றோம் போதம்/சகது., 

சகது1ஒன்றோம் போதம் / சுக்கிரன்., 

சகது1ஒன்றோம் போதம்/சூரியன்., சகது1ஒன்றோம் 

போதம்/ேந்திரன்., சகது1ஒன்றோம் 

போதம்/சேவ்வோய்., சகது1ஒன்றோம் போதம்/ரோகு., 

சகது1ஒன்றோம் போதம்/குரு., சகது1ஒன்றோம் 

போதம் /ேனி., சகது1ஒன்றோம் போதம்/புதன் 

என்ற 45 நோள் இயக்கம் இருக்கும் .  மூல 

நடே்த்திரம் 4 ஆம் போதம் ேரியோக 8ஆம் 

போவத்றத இயக்குவதோல் அந்த போதத்தின் 

ேந்திரனின் உட்பிரிவு 45 நோள் போதிப்பு 

அதிகமோக இருக்கும். 

இந்த முறறறய உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய 

ஐயோ சபோதுவுறட மூரத்்தி அவரக்ளுக்கு 

நன்றிறய சதரிவிதத்ு சகோள்கிசறன். 

C K சத்யநோரோயணன் 9940042415 

ALP Astrologer Chennai .91 
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https://youtu.be/gscr4aU0IZg 

அட்சய லக்கின பத்ததியில் 

குழந்ததயின்தையும் ஆழ் ைன ரகசியமும் 

 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நோள் இனிய நோள், 

வோழ்வில் எல்லோரும் எல்லோ வளங்களும் 

சபற சவண்டும். 

ஆழ்மன ரகசியமும்,நம்முறடய 

வோழ்க்றகயில் அடே்ய லக்ன பத்ததியில்  

குழந்றதயின்றமக்கோன கோரணம் 

என்ன?என்ற ஆய்வுமுறற. 

 

உலக நோடுகளிசலசய புண்ணிய பூமி 

என்பது தமிழ்நோடு மடட்ும்தோன். 

எவ்வளவு பிரேே்றனகள் இருந்தோலும் 

தமிழ்நோடு தோன் சேோரக்்கபூமி, ஏன்னோ? 

இங்குதோன் எல்லோ 

https://youtu.be/gscr4aU0IZg
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ஆலயங்களும்,சகோவில்களும் நம்முறடய 

வோழ்க்றகயில் சிற்றிலக்கியம், 

சபரிலக்கியமோக இருக்கடட்ும், எத்தறன 

விஷயங்களோக இருந்தோலும் புண்ணிய 

பூமி சயோகமோன பூமி, தமிழ்நோடு தோன். 

எப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் 

நடக்கவில்றல என்றோல் 

 

ஒரு  ோதகத்தில் ஐந்தோம் போவகம் குழந்றத 

இல்றல என்பறத முடிவு சேய்யும் என்று 

சேோல்சவோம். 

தனுசு லக்னத்தில் ஒரு  ோதகர ்

வருகிறோர,்தனுசு லக்னத்திற்கும் அடே்ய 

லக்னம் மீனம்,வயது 32, 

மீன லக்னத்தின் 5ம் அதிபதி ேந்திரன். 

தனுசு லக்னத்தில் ஐந்தோம் அதிபதி 

சேவ்வோய், 

ேந்திரன் சேவ்வோய் ேம்பந்தப்படட்ு 

குழந்றத பிறக்குமோ? பிறக்கோது. 
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சேவ்வோய் உறடய வீடட்ில் ேந்திரன் நீேே்ம். 

 

என்ன பிரேே்றன? என்று போரத்்தோல் கடந்த 

கோலத்திற்கு சேன்றுதோன் சதரிந்துசகோள்ள 

முடியும். 

Past life therapy, hypnotherapy, 

Past life regression மூலமோக கடந்த 

கோலத்திற்கு அறழதத்ு சேல்ல சவண்டும். 

கடந்த கோலத்தில் அவருறடய மறனவிறய 

வயிற்றில் எட்டி உறததத்ு இருக்கிறோர.் 

இந்த ச ன்மத்தில் குழந்றத இல்றல 

என்று சேோல்கிறோர.் 

 

யோர ்யோருக்சகல்லோம் குழந்றத இல்றல 

என்றோல்? 

சபோன ச ன்மத்தில் குழந்றதறய விடட்ு 

சேன்றவரக்ள், 

சபோன ச ன்மத்தில் குழந்றத பிறந்து 

அந்த குழந்றதறய ஏங்க றவத்தவரக்ள், 
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இந்த சூழ்நிறலறய 

ஏற்படுத்தியவரக்ளுக்கு  குழந்றத 

போக்கியம் இருக்கோது. 

இது எல்லோசம சூடே்மமோக சபோன 

ச ன்மத்தில் ஒவ்சவோருவருறடய 

வோழ்க்றகயிலும் போரத்்த விஷயங்கள். 

 

குழந்றதகளுக்கு உணவு சகோடுக்கோமல் 

ஏமோற்றுவது, 

குழந்றத பிரிவது, 

இந்த மோதிரி நிறறய விஷயங்களோல் 

குழந்றத போக்கியம் இல்றல. 

 

தன்னுறடய மகளுக்கு ,மகனுக்கு 

சகோடுக்க சவண்டிய போக்கியத்றத 

ேரியோக சகோடுக்கவில்றல. 

ஒரு குழந்றதக்கு கூடவும், ஒரு குழந்றதக்கு 

குறறதத்ும் சேய்தவரக்ளுக்கு இந்த 

ச ன்மத்தில் குழந்றத கிறடயோது. 
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சபோன ச ன்மத்தில் என்ன தவறு 

சேய்தோசயோ அறத தோன் இந்த 

ச ன்மத்தில் அனுபவிக்கிறோய். 

 

இந்த விஷயத்றத உளவியல் ரீதியோகவும் 

ேரி, அடே்ய லக்ன பத்ததி மூலமோகவும் ேரி 

கடந்த கோலத்றதப் போரக்்கக் கூடிய வழி 

ச ோதிடம்,  ோதகம். 

ச ோதிடத்றத தவிர சவறு ஒன்றும் இல்றல. 

ஆழ்மனதின் மூலமோக என்னோல் முடிந்த 

விஷயங்கறள உங்களிடம் பதிவு 

சேய்கிசறன்.மீண்டும்  இனியசதோரு 

நிகழ்வில் ேந்திப்சபோம். 

நன்றி, வணக்கம். 
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அடனவருக்கும் வணக்கம் , 

இன்றறய நோள் இனிய நோள் வோழ்வில் 

எல்லோரும் எல்லோ வளங்கறளயும் சபற 

சவண்டும். 

அடே்ய லக்ன பத்ததி எளிறமயோன முறறயில் 

எப்படி  ோதகத்றத ஆய்வு சேய்வது. 

இன்றறக்கு வந்த சகள்வி சவறல 

ேம்பந்தப்பட்ட விஷயம். 

1, 10 ேம்பந்தப்படட்து.இது இரண்டும் பலமோக 

இருந்தோல் இரண்டோம் போவகம் பலமோக 

இருக்கும். 1, 10 பலமோக இருந்து, இரண்டோம் 

போவகம் பலம் இழந்தோல் சவறல இருக்கும், 

ஆனோல் வருமோனம் கிறடக்கோது. 1, 2, 

10பலமோக இருந்தோல் ோதகர ்சவறல போரப்ோர,் 

நல்ல வருமோனம் கிறடக்கும், அந்த 

சபோருறளயும் அனுபவிக்க முடியும்.இதுதோன் 

விதி. 
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நம்முறடய நிகழ்வுகறள சநரறலயில் நிறறய 

சபர ்போரக்்கிறோரக்ள்.நீங்கள் பதிவுகறள சஷர ்

பண்ணும்சபோது இந்த பதிவுகள் யோருக்கோவது 

பயன்படும் என்பதுதோன் சநோக்கம். 

 

ஏன்னோ? வளரும் இளம் ச ோதிடரக்ளுக்கு  

இறத ஒரு விஷயமோக கற்றுக் சகோடுக்க 

சவண்டும் . 

 

இந்த திறரயில் போரக்்கக்கூடிய   ோதகர ்

என்சனன்ன விஷயங்கறள அனுபவிக்கிறோர ்

என்பது போரக்்கிசறோம். 

லக்னம் மிதுன லக்னம், மிதுன லக்னத்திற்கு 

10ம் அதிபதி குரு.10ஆம் வீடு  பலப்பட்டோல் 

4ஆம் வீடு minus ஆகும்.4ஆம் வீடு பலப்பட்டோல் 

10ம் வீடு minus ஆகும். 

லக்னோதிபதி  மிதுனம்.மிதுன லக்னத்தில் 

ரோசியோக வரக்கூடியது கோற்று ரோசி. 10-ம்வீடட்ு 
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அதிபதி மீனம். அப்சபோழுது கோற்றும், நீரும் 

சேரக்கூடிய ரோசி. 

 

கோற்றும் நீரும் ேம்பந்தப்பட்டோல் 

சபோரோட்டமோன விஷயங்கள், படித்த 

படிப்பிற்கு ஏற்ற சவறல இல்றல.10 வருடத்றத 

இயக்கக்கூடிய அதிபதி புதன் ,புதன் இந்த 

லக்னத்திற்கு அட்டமத்தில். ோதகசர 

அட்டமத்தில் இருப்பதோல் எதிரப்ோரத்்த 

சயோகத்றத சகோடுக்குமோ? 

சகோடுக்கோது.ஆனோல் பத்தோம் வீடு 

பதிசனோரோம் இடத்தில் சயோகத்றத சேய்து 

சகோடுக்கும். 

 

மிதுன லக்னத்திற்கு போக்கியோதிபதி 

அட்டமோதிபதி ேனிபகவோன். 9, 10சேரந்்து 4 ஆம் 

வீட்டில் இருந்தோல் 4ஆம் வீடு புகழ் சகோடுக்கும். 

ஆனோல் 10ம் வீடு minus ஆகும்.இந்த  ோதகருக்கு  
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லக்னோதிபதி அட்டமத்தில் இருப்பது 

பிரேே்றன, 2 - ல் ரோகு 

இருப்பதோல்சதறவயில்லோத சபேச்ு 

,சதறவயில்லோத பிரேே்றனகள் உருவோகும். 

ஆனோல் உடசன சவறல உண்டு,படித்த 

படிப்பிற்க்கு சவறல இல்றல .அப்படிசய 

சவறல சேய்தோலும் பிரேே்றன ஏற்படும். 

ரோகு நின்ற நடே்த்திரம்  ஆயில்யம்,ரோகுறவ 

இயக்கக்கூடிய நடே்த்திரம் புதன், அவரும் 

அட்டமத்தில்,ஏசதோ ஒரு அளவு வருமோனம் 

வரும். சபரிய அளவில் எதிரப்ோரக்்க முடியோது. 

2021  ூறல வறரக்கும்  ோதகருக்கு சவறல 

பிரேே்றனகள் உண்டு. 2021  ூறலக்கு 

பிறகு ோதகருக்கு சபரிய சயோகம் உண்டு 

மோற்றம் உண்டு. 

 ூறல வறர எனக்கு கிறடத்த சவறலறய  

எப்படி ேரி சேய்ய சபோகிசறோம் என்பது இந்த 

 ோதகம் சேோல்லக்கூடிய விஷயம். 
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 ோதகருக்கு குருதிறே,அடே்ய ரோசி பூரட்டோதி 

மூன்றோம் போதம்.பூரட்டோதி 3ஆம் 

போதம்முடிந்தோசல   ோதகருக்கு மோற்றத்றத 

சகோடுக்கும். 2021  ூறல வறர கஷ்டம்தோன். 

இதற்கு பிறகு சவளியூர ்,சவளிமோநிலம் 

ேம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் சபரிய சவறல 

உண்டு. வடகிழக்கு, சதன்சமற்கில் ஒரு 

வோய்ப்பு உண்டு. மீண்டும்ஒரு இனியசதோரு 

நிகழ்வில் ேந்திப்சபோம். 

நன்றி, வணக்கம். 
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https://www.youtube.com/watch?v=R3XuezxbWGY&t=9s 

அடனவருக்கும் வணக்கம், 

 இன்றறய நோள் இனிய நோள் ,வோழ்வில் 

எல்லோரும் எல்லோ 

எல்லோ வளங்கறளயும் சபற சவண்டும். 

எல்லோ உயிரக்ளும் இன்புற்று வோழசவண்டும். 

 

அடே்ய லக்ன பத்ததியில் ஆய்வுகள் மிக 

துள்ளியமோக எடுக்கிறோரக்ள்.ஆய்வுகள் ஏன் 

வந்துேச்ு ?என்ன கோரணம் ? 

திருமணம் ஏன் கோலதோமதம்?. 

திருமணம் பற்றி ஏன் நிறறய விஷயங்கள் 

சபசுகிசறோம்னோ, நிறறய சகள்விகள் 

அதிகமோக வருது, வீடு,வண்டி, வோகனங்கள், 

சுற்றி நடக்க கூடிய விஷயங்கள் ஒரு குடும்பம்  

சகள்வியோக வருது. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3XuezxbWGY&t=9s
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மிகப்சபரிய அளவில் வோழ்றகயில் நல்லது, 

எது? சகட்டது எது? என்றோல் திருமணம். 

திருமண வோழ்க்றக ஒரு மனிதனுக்கு நன்றோக 

அறமந்து விட்டோல் அவன் வோழ்றகயில் 

சவற்றிசபற்றோன் என்று அரத்்தம். 

அவனுறடய பூரவ்புண்ணியம், போக்கியம், 

கரம்ோ எல்லோம் அவனுறடய போக்கியங்கள் 

எல்லோம் இதற்குள் அடங்கியுள்ளது.அம்மோ 

,அப்போ ,கணவன், மறனவி உறவுகள்.கணவன் 

மறனவி வோழ்க்றகயில் ேமமோக புரிதசலோடு 

வோழ்ந்தோசல வோழ்க்றக சிறப்போக 

அறமயும்.மறனவிறய எந்த அளவுக்கு 

சநசிக்கிசறோசமோ அதுதோன் நண்பரக்ளுறடய 

அறமப்பு. 

நண்பரக்ள் எல்லோம் பலமோ இருந்தோ இந்த 

வோழ்க்றகயில் மிக சயோகமோன ஒரு நிறலறய 

அறடயக் கூடியது7-ம் போவகம். 
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ஏழோம் போகத்தில் ஒருவருறடய 

 ோதகம், ோதகருக்கு  32 வயது, ஆறு 

மோதம்,பிறப்பு லக்கனம் மீனம் ,ALP லக்கனம் 

கன்னி ,நடே்த்திர புள்ளி சித்திறர 2 ல் 

இருக்கு.நவோம்ே புள்ளி கன்னி ரோசி.ஏழுக்கு 

உறடயவன் அட்டமத்தில் குரு. 

இந்த  ோதகருக்கு திருமணமோனோல் 

பிரேே்றன,இரண்டுக்கும் ,ஒன்பதுக்கும் 7ல் 

சுக்கிரன் உேே்ம் ஆனோலும், லக்னோதிபதி 

ஐந்தில் புதன் சேன்றோலும், எனக்கு என் 

மனதுக்கு ஒப்போன ஆறேறயத் தூண்டக்கூடிய 

என்னுறடய எதிரப்ோரோத ேந்சதோஷத்தில் 

வோழ்க்றக வோழக்கூடியதோக 

நிறனதத்ுக்சகோண்டு என்னுறடய புத்தி, 

என்னுறடய மனம் எங்க இருக்குன்னோ 5 ல்.என் 

மனதிற்கு ேந்சதோஷமோக இருக்கிற மோதிரி 

நோன் நடிக்கிசறன் . 

ஏழோம் வீடு சுக்ரன் என்பதோல் கற்பறன 

உலகத்தில்  ோதகர ்வோழ்வோர.் 
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2020 அக்சடோபர ்வறர பிரேே்றன 

இருக்கும்.சித்திறர 2 முடிந்து, சித்திறர 3 

வரும்சபோழுது துலோம் லக்னம் 

சேயல்படும்.இரண்டு மோதத்திற்குள் சபசி 

முடிவு பண்ணிடட்ு அதன் பிறகு திருமணத்றத 

றவக்கலோம்.கோலதோமதம் 

இருக்கக்கூடோது.சமசலோட்டமோகசவ இந்த 

 ோதகத்தில் எவ்வளவு பிரேே்றனகள் இருக்கும் 

என்பறத கோணமுடிகிறது. 

அடுத்தது கலந்துறரயோடறல முகநூலில் 

சேய்சவோம். www.alpastrology.com ல் ச ோதிட 

நண்பரக்ளுக்கு ஒரு வோய்ப்பு 

சகோடுக்கணும்,நிறறய கருதத்ுக்கள் நிறறய 

பதிவுகள் வரசவண்டும் என்பது ஆறே 

ஏன்னோ?அவரக்ள் அவரக்ளுறடய 

கருதத்ுகறளபதிவு சேய்ய சவண்டும்.அதோவது 

நோன் என்ன பண்ணியிருக்க? என் றகக்குள் 

ஒரு சபோருள் இருக்கோ ?இல்றலயோ? என்பறத 
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கோமிக்கணும். மீண்டும் ஒரு இனிய சதோரு 

நிகழ்வில் ேந்திப்சபோம். நன்றி ,வணக்கம் 
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https://youtu.be/yNkhi3POEoQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இன்றறய நோள் இனிய நோள் வோழ்வில் 

எல்லோரும் எல்லோ வளங்களும் சபற சவண்டும். 

ஈரப்்பு விதி எப்படி இயங்குகிறது?ஏன்னோ? 

நிறறய சபர ்இந்த சகள்விறய சகடக்ின்றனர ்

.நீங்கள் பலமோக குருறவ வழிபட 

சவண்டும்,குருவின் தன்றமகள் அதீத 

https://youtu.be/yNkhi3POEoQ
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நம்பிக்றகயோக இருக்கும்.சமோத்த உருவமும் 

சகோள்கள் வழியோக நம்மறள 

இயக்குகிறது.அதோவது ேோமி கும்பிடலனோலும் 

ஒரு விதி, ேோமி கும்பிடட்ோலும் ஒரு விதி. 

1) ஈரப்்பு விதி றய எப்படி இயக்குவது? 

கவனம் , உேே்ம், ஈரப்்புவிதி இவற்றிற்கு என்ன 

ேம்பந்தம்னோ 

கவனம் என்பது வோரத்்றதயின் உேே்ரிப்பு. 

இப்சபோழுது ஒரு கோர ்வோங்க சவண்டும் 

என்றோல், அந்த கோர ்உறடய விறல, 

அதனுறடய கலர,் எந்த கம்சபனிகோர ்

என்பறத நோம்கனவு கற்பறனயோக நோம் 

ஏற்படுத்த சவண்டும். 

பிரபஞ்ேத்திற்கு நோம் உேே்ரிக்கக் கூடிய 

வோரத்்றதகள் ேரியோக இருக்க 

சவண்டும்.ஈரப்்பு விதி நம்  ோதகத்தில் 

அறனவருக்கும் விளங்கும் .இந்த சநரறல றய 

போரக்்கக் கூடியவரக்ள் புரிந்து சகோள்ளுங்கள். 
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உங்களுக்கு என்ன சவண்டுசமோ அறத எழுதி 

றவயுங்கள். யோர ்யோருக்சகோ   நோன் 

வழிகோடட்ுகிசறன். ஆனோல் நமக்கு அந்த 

வழிறய முதலில் பயன்படுத்த சவண்டும். 

வீடுவோங்க இன்றறக்கு ஈரப்்பு விதிறய 

பயன்படுதத்ுசவோம்.ஒரு கடிதம் 

பிரபஞ்ேத்திற்கும் கடவுளுக்கும் இல்ல நம் 

முன்சனோரக்ளுக்கும் எழுதுகிசறோம். நோன் 

சிவனுக்கு எழுதுகிசறன், 

சி. சபோதுவுறட மூரத்்தி ஆகிய நோன் 

சேன்றனயில் ஒரு வீடு வோங்க விரும்புகிசறன். 

1800 ஸ்சகோயர ்பிட் அளவுக்கு 

வோங்கசவண்டும். மறறமறலநகர ்பக்கத்தில் 

வோங்கனும். சதற்கு வடக்குவோேலோக இருந்தோல் 

நல்லோ இருக்கும்.ஏரி, குளம் பக்கத்தில் 

இருந்தோல் இன்னும் சிறப்போக இருக்கும். 

அப்படி ஒருவறரபடம் வறரந்து றவதத்ுவிடட்ு 

உங்க சவறலறய போருங்க. இது அப்படிசய 

நடக்கும், இது அப்படிசய நடக்குது. 
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ஈரப்்பு விதி எப்படி சேயல்படுகிறது 

போரச்போம்.என்னுறடய நண்பர ்ஒருவர ்

சமோட்டோர ்வண்டி வோங்கனும் ,ஒரு எண் 

சேோல்லுங்கனு சகட்டோர.் நோ 1, 3, 5, 9 எண் 

நல்லோ இருக்கும் என்சறன். வோங்க சபோனோர,் 

அந்த எண்ணில் வண்டி இல்றல. இரண்டோவது 

எண் 1, 5, 6, 9-ல் இதில் சமோட்டோர ்வண்டி 

வோங்கினோர.் இரண்டு வண்டி வருது.1,3, 5, 9 

எங்க வீடட்ுக்கு வருது. இந்த வண்டி எங்க 

வீடட்ுக்கு வருது. நோன் சேோன்னவண்டி என் 

கண்ணுமுன்னோடி இருக்கு. இந்த மோதிரி 

விஷயங்கள் ஆேே்ரியமோக உள்ளது. 

கட்டறமப்பு  ோதகத்தில் விதி இருந்தோல்தோன் 

வரும். அதோவது பணம் எப்படி கிறடக்கும், 

பணம் யோர ்சகோடுப்போ, அப்படிங்கிற விஷயம் 

எல்லோம் சவண்டோம். உங்களுக்கு ஒரு வீடு 

சவணும். இப்படி வீடு கட்டணும் என்று 

நிறனக்கசவ ஒரு விதி சவண்டும். 

வோழ்றகயில் ச யிக்கனும் அப்படினோ 
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உங்களுறடய சகள்விகறள சதளிவோக 

சகளுங்கள். பிரபஞ்ேத்திடம், பிரபஞ்ே தோயிடம், 

நம்றம பறடத்தவனிடம் சகளுங்கள். 

மனிதனோக பிறப்பசத சபரிய பறடப்பு, 

இறத போரக்்ககூடிய நண்பரக்ள் ஈரப்்பு 

விதிறய பயன்படுதத்ுங்கள். வீடு வோங்கனும் 

ஆனோ கோசு இல்ல அப்படி சேோல்லமோ வீடு 

வோங்கணும் அப்படினு சகடட்ு முடிேச்ிடுங்க. 

அடுத்த விஷயம் பணம் பற்றி சயோசிக்க 

சவண்டோம். 

சகள்வியும் நோசன, பதிலும் நோசன என்று 

பூடற்ட சபோடட்ு ேோவிறய எடுதத்ு திரும்பவும் 

பூடட்ு சபோடுகிறீரக்ள். ஈரப்்பு விதி 

உங்களுறடய  ோதகத்தில் இயங்கோமல் 

இருப்பதற்கு கோரணம் விதி. வீடிசயோ போரக்்கும் 

அறனவரும் ஈரப்்பு விதிறய ேரியோக 

பயன்படுதத்ுங்கள். எழுதுங்கள், நிறறய 

விஷயங்கறள, எழுத சதரியவில்றலனோ 

பக்கத்தில் உள்ளவரக்றள விடட்ு எழுதுங்கள். 
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ஈரப்்பு விதிறய ேரியோக பயன்படுதத்ுங்கள். 

உங்கள் வோழ்க்றகயில் முன்சனற்றம் 

கிறடக்கும் . 

மீண்டும் ஒரு இனியசதோரு  நிகழ்வில் 

ேந்திப்சபோம். 

நன்றி, வணக்கம் 
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ஜ ோதிட உலகில் அடச்ய லக்ன பத்ததியின் 

வரலோற்று சோதடன 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இந்த நோள் இனிய நோள், 

வோழ்வில் எல்லோரும் எல்லோ வளங்களும் சபற 

சவண்டும். 

நம்முறடய அடே்ய லக்ன பத்ததி ஆய்வுகள் எப்படி 

என்றோல்? 

எல்லோம் பின்சனோக்கிய ஆய்வுகள். 

 

உதோரணத்திற்கு ஒரு தேோ புத்தியில் ஒருவருக்கு 

கல்யோணம் நடக்கிறது.1980க்கு சபோனோல் அது 

முன்ச ன்மம். 

அதோவது நோன் எங்கு பிறந்சதன், எப்படி இருந்சதன் 

என்பது பற்றி சதரிந்து சகோள்வதுதோன் 

முன்ச ன்மம். 

அதோவது நோன் ஒரு சகோயிலுக்கு சேன்றோல் ஒரு 

இடத்திற்கு சேன்றோல் எப்படியோவது பிரேே்றன 

வரும். 

ஒசர மோதிரியோன விஷயங்கள் நடந்தோல் அது 

எனக்கும் , 

என் முன் ச ன்மத்திற்கும் உள்ள சதோடரப்ு ஆகும். 
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ஏசதோ ஒருவறகயில் நோன் அந்த சகோயிலுக்கு 

கடறமப்பட்டிருக்கிசறன், கடன் பட்டிருக்சகன் என்று 

அரத்்தம். 

நீங்கள்ஒரு நண்பறர ேந்திக்கிறீரக்ள் அவரோல் 

உங்களுக்கு ஏசதோ ேந்சதோஷம் ஏற்படுகிறது என்றோல் 

அவர ்எனக்கு கடசனோ, சபரும், புகழும் 

சகோடுக்கவில்றல. 

அதோவது ஒரு ஆத்ம திருப்தி, இவறரப் போரத்்தோல் 

ஒரு மோற்றம் உண்டோகும். 

அவருடன் சபசும் சபோழுது நமக்கு ேந்சதோஷமோக 

இருப்பது சபோல் உணரந்்தோல் நம்மளுறடய 

முன்விறன கரம்ோக்கள் அவறரயும், நமது 

ஆத்மோறவயும், நமது வோழ்வில் சவற்றிறய அறடய 

உதவி சேய்வறத கோணமுடிகிறது. 

 

நோம் போரக்்கக்கூடிய ஒவ்சவோரு நிகழ்வுகளும் கடந்த 

கோலத்றத, கடந்த இடத்றத, முன் ச ன்மத்றத, பற்றி 

கூறுவது தோன் நம்  ோதகம். 

 

1980இல் பிறந்த  ோதகர,் 1978 ல் எங்கிருந்தோர,் 1979 ல் 

எங்க இருந்தோர.் 

அதோவது எதிரக்ோலத்றத கணிக்க கூடிய கருவி, 

எதிரக்ோலத்றத கணிக்கக் கூடிய சபோருள்,  ோதகம் 

தோன். 

சவறு எந்த சபோருளும் கிறடயோது. 
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எல்லோருறடய சகள்வி என்னசவன்றோல் முன் 

ச ன்மம் நமக்கு இருக்கோ?என்பதுதோன். 

ஏதோவது ஒரு விஷயத்றத சதடி சகோண்டிருக்கும் 

சபோழுது இந்த சதடலுக்கு நோம் ஒரு விறட சகோடுக்க 

சவண்டும் என்ற சநோக்கில் 

அதோவது சூட்ேமம், 

இந்த பூதவுடல் எங்கிருந்தது, இந்த கருவிறய இயக்க 

கூடிய ஆத்மோக்கள் எங்கிருந்தது, அந்த உடல் எப்படி 

இயங்குகிறது 

அதற்கும், இதற்கும் என்ன ேம்பந்தம். 

இறத ஒரு  ோதகம் முறறப்படி விளக்கினோல் 

உங்களுக்கு புரியும். 

கடந்த கோல விஷயங்கறள ஆரோய்ந்து போரத்்தோல் 

உங்களுக்கு புரியும்.1930இல் பிறந்த ஒருவர ்ஐம்பது 

வருடத்திற்கு பிறகு 1980இல் பிறந்திருக்கிறோர.் 

அவருறடய கடந்த கோல நிகழ்வுகறள  ோதகத்தில் 

ஆய்வு சேய்ய முடியும்.கடந்த கோலத்தின் பலன்கறள 

சேோல்ல கூடியது தோன் இந்த அடே்ய லக்ன 

பத்ததிச ோதிட முறற 

நிறறய விஷயங்கள், நிறறய நிகழ்வுகள், அதோவது 

பயம், பதற்றம் சதறவ இல்லோமல் பிரேே்றனகள் 

வருவது, ேம்பந்தப்படோமல் நமக்கு பிரேே்றனகள் 

வருவது,அதற்கு கோரணம் தோன் முன்ச ன்ம 

நிகழ்வுகள், அதோவதுசதோடரப்ுகள்.வோழ்க்றகயில் 
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நடந்த நிறறய நிகழ்வுகறள கணக்கிடட்ுப் போரத்்து 

அறிந்து சகோள்ள ஒரு அதி அற்புதமோன 

 

அடே்ய லக்ன பத்ததி அடவ்ோன்ஸ் சமன்சபோருறள 

உருவோக்கி அதில் நமது முன்ச ன்ம  ோதகம் 

கணிக்கும் வறகயில் வடிவறமக்கப்படட்ு அதில் 

 ோதகரக்்கு தற்சபோது நடக்கும் நன்றம தீறமகளுக்கு 

உரிய கோரணங்கறள ஆரோய்ந்து பரிகோரம் 

சேய்தோல் பலன் தருமோ என்பறதயும், எப்சபோது 

பரிகோரம் சேய்தோல் உறுதியோன சவற்றிகறள 

அறடயலோம் என்பறதயும் ேோமோன்யரக்ளும் அறிந்து 

சகோள்ளும் வறகயில் 

உலக ச ோதிட வரலோற்றில் முதல்முறறயோக 

முன்ச ன்ம  ோதகத்றத அறியும் ஒரு அற்புதமோன 

சமன்சபோருறள உருவோக்கி நமது பயன்போட்டிற்கும், 

ச ோதிட உலகிற்கும் தந்து சபருறம சேரத்்த 

திரு.சபோதுவுறடமூரத்்தி ேோர ்அவரக்ளுக்கு ச ோதிட 

உலகின் ேோரப்ோக நன்றிறய சதரிவிப்பதில் 

மகிழ்ேச்ி அறடகிசறன் 

 

என்பறன்றும் நன்றியுடன் R.சோந்திஜதவி 

ரோஜ ஷ்குமோர ்

தஞ்சோவூர&்மன்னோரக்ுடி 

9786644994 
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https://youtu.be/F9gnJ8v-7aE 

அட்சய லக்ன பத்ததி ஜாதக ஆய்வு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

இன்றறய நோள் இனிய நோள் வோழ்வில் 

எல்லோரும் எல்லோ வளங்களும் சபற சவண்டும். 

https://youtu.be/F9gnJ8v-7aE
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ஒவ்சவோரு நோளும் நம்முறடய சநரறலயில் 

நிறறய சகள்விகள், நிறறய விஷயங்கள் 

 ோதகம் ேம்மந்தமோக 

சகடக்ப்படுகிறது.சபோதுவோன சகள்வி 

பதில்களுக்கு நோம் விளக்கம் 

அளிக்கிசறோம்.அடிக்கடி தூக்கம் வந்து ேரியோக 

தூங்க முடியவில்றல. மிகப்சபரிய 

ஆரவ்லரஒ்ரு தூய்றமயோனஉள்ளத்றத 

சகோண்டவர.் ஆனோல் அவர ்ஏசதோ ஒரு 

விதத்தில் போதிக்கப்படட்ிருக்கிறோர ்என்பறத 

என்னோல் உணரமுடிந்தது.அன்றோட 

சவறலகளில் நீங்கள் சேய்யும்  நிகழ்வுகறள 

சகட்சடன். 4, 5 எழுதிக்சகோடுத்தோர.்நீங்கள் 

உறங்க சேல்லும் சபோழுது என்ன விஷயங்கள் 

போரப்்பீங்க, பண்ணுவீங்கன்னு சகடச்டன். 

அவர ்கூறிய 4, 5 விஷயங்களில் ஒன்சற ஒன்று 

மடட்ும் என்னோல் உணர முடிந்தது. என்னனோ ? 

அலோரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்.அலோரம் 

எந்த அளவுக்கு நல்லது ,அசதசபோல் அலோரம் 
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நமக்கு எந்த அளவு தூண்டுசகோலோக உள்ளசதோ 

அது நமக்கு பிரேச்ிறனயோகவும் 

அறமயும்.அசதசபோல் கோறலயில் நோலு 

மணிக்கு எழுந்து சயோகோ சேய்து அவருறடய 

அன்றோட நிகழ்வுகறளபோரத்த்ுக் சகோண்சட 

இருந்திருக்கிறோர.் இது அவருக்கு இரவில் 

அலோரம் ேத்தம் சகட்பது சபோல் 

சதோன்றியிருக்கிறது,அலோரம் ேத்தம் 

ஏற்படுவது சபோல் ஒரு பிரம்றம ஆக அவர ்

மனதுக்கு சதோன்றி 'அவறர தூக்கமில்லோமல் 

சேய்திருக்கிறது. 

என்னிடம் வந்த சபோழுது 15 நோறளக்கு நோன் 

சேோல்வறதக் சகளுங்கள். அலோரம் 

றவக்கோதிங்க.நல்லோ தூங்குங்க, நீங்க ஐந்து 

மணிக்கு எழுந்து  உங்கள் அன்றோட 

நிகழ்வுகறள சேய்யலோம்.இரவு உறங்க கூடிய 

தூக்கம் ேரோேரியோக அவருறடய 

வோழ்க்றகயில் நல்ல மோற்றத்றத ஏற்படுத்தி 

இருக்கிறது.இரவு ேரியோக தூங்கவில்றல 
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என்றோல் உடல் வலுவிழந்து பகலில் தறலவலி 

உண்டோகும்.அவருறடய உடல் மோற்றம் 

அறடந்திருக்கிறது. 

நம்மளுறடய ஒவ்சவோரு 

சேயல்களிலும்சதறவகள் அதிகரிக்க 

அதிகரிக்க மோற்றங்கள் நமக்கு 

உண்டோகும்.அதனோல் நோம் நிறறய நிறறய 

விஷயங்கறள இழக்கக்கூடும். 

ஒரு சின்ன விஷயம் தோன் அலோரம். அலோரம் 

றவத்தோல் அன்று இரவு முழுவதும் விழிதத்ு, 

விழிதத்ு போரப்்சபோம். இரண்டு மூன்று தடறவ 

ஆவது. 

நிறறய விஷயங்கறள சநரறலயில் 

உங்களுடன் பகிரந்்து சகோள்ள சவண்டும். 

மீண்டும் ஒரு இனியசதோரு நிகழ்வில் 

ேந்திப்சபோம். 

நன்றி ,வணக்கம். 

 



pg. 45 
 

 

  



pg. 46 
 

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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அடச்ய லக்ன பத்ததி ஜ ோதிட 

பமன்பபோருளின் சிறப்புகள்: 

இந்திய ச ோதிட 

வரலோற்றில் 

மடட்ுமல்ல, உலக 

ச ோதிட 

வரலோற்றிசலசய 

முதல் முறறயோக 

இரண்டு சததிகறள 

உள்ளடீு சேய்து 

ேரிபோரத்த்ு பலன் 

கோணும் ஒரு 

அற்புதமோன ச ோதிட 

சமன்சபோருறளஉருவோக்கி அறிமுகப்படுத்திய 

சபருறம அடே்யலக்ன பத்ததி ச ோதிட 

முறறறய உருவோக்கிய திரு.சி. 

சபோதுவுறடமூரத்்தி ேோர ்அவரக்றளசய ேோரும் 

உலகில் சவறு எந்த ச ோதிட சமன்சபோருளிலும் 

இந்த அறமப்பு இல்றல. அடே்ய லக்ன 

பத்ததியின் ச ோதிட முறறயில் நோம் நடந்த 
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விஷயங்கறள எந்தளவுக்கு ேரிபோரக்ிசறோசமோ 

அந்தளவுக்கு இனி நடக்க சபோகும் விஷயங்கள 

நோம் துல்லியமோக சததி மோதங்களுடன் கூற 

முடியும்.  

கடந்தகோலத்றத சபோய் போரக்்கக்கூடிய ஒரு 

அற்புதமோன சமன்சபோருறள உருவோக்கி 

உள்ளோர.் 

பிறந்த சததிறய சபோடட்ு சநரத்றத பதிவு 

சேய்தோல் நமது பிறப்பு  ோதகம் வந்து விடும். 

அதன் கீசழ உள்ள மற்சறோரு Transit/Eventல் 

கடந்தகோலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் 

சததிறய பதிவு சேய்தோல், உதோரணமோக 2020-

ல் நோன் இருக்கிசறன். சில வருடங்கள் 

பின்னோல் சபோய், 2012ல் சபோய் போரப்தற்கும், 

2032 ல் சபோய் போரப்தற்கும் இந்த முறற 

எளிறமயோக பயன்படும். 

இந்த கிரகங்கள் ேம்பந்தப்படும்சபோது, 

இந்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் என்பறத ஆய்வு 

சேய்ய எளிறமயோக இருக்கும். 
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பமன்பபோருள் உபஜயோகிக்கும் முடறகள்: 

அடே்ய லக்ன பத்ததியின் சமோறபல் 

ேோப்ட்சவர ்எப்படி உபசயோகிக்கலோம் என்பறத 

போரப்்சபோம்.முதல்ல ALP ேோப்ட்சவர ் ல முதல் 

பக்கத்தில் என்சனன்ன இருக்கு  

  ோதகம்  

 பஞ்ேோங்கம் 

 உருவோக்கியவர ்திரு. சபோதுவுறட மூரத்்தி 

ஐயோவின் குறிப்புகள் இருக்கு  

*பிரேன்னம் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் 

இருக்கு இதில் 120 க்குள், ஒரு நம்பறர 

சபோட்டோல் அந்த நம்பருக்கு உண்டோன அடே்ய 

லக்கனம் வந்துவிடும் அந்த அடே்ய 

லக்கினத்றத றவதத்ு பலன் கூறினோல் 

அவரக்ள் எதற்கோக வந்திருக்கிறோரக்ள் 

என்பறத சதரிந்து சகோள்ளலோம் 
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*திருமண சபோருத்தம் போரக்்க ஆண், சபண் 

இருவரின் பிறந்த விபரங்கறள பதிவு சேய்தோல் 

எத்தறன ேதவீத % சபோருத்தம் இருக்கும், 

என்பதும் ALP சபோருத்தம் உண்டோ என்பறத 

அறியலோம்*Preferences ல் நம்முறடய 

சமோழிகறள சதரவ்ு சேய்து 

சகோள்ளலோம்.சதோழில்முறற ச ோதிடரக்ளோக 

இருக்கும்சபோழுது ச ோதிடரக்ள் சபயர ்

அப்படின்னு இருக்கும் இடத்தில நம்முறடய 

சபயறர பதிவுசேய்யவும். 

அடுதத்ு அயனோம்ேம் லகரி &.சித்ர பக்்ஷேம். 

சதரந்்து எடுதத்ுக்சகோள்ளவும் அடுத்தது சமோழி. 

5 சமோழிகள் இருக்கு ஆங்கிலம், மறலயோளம், 

கன்னடம், இந்தி, தமிழ் எந்த சமோழிறய 

பயன்படுதத்ுசறோசமோ அறத சதரந்்சதடுத்து 

சகோள்ளலோம்.அடுத்தது இடம். இறத எல்லோம் 

சகோடுதத்ு ேரி சகோடுசதோம்னோ எந்த 

சமோழியில் போரக்்க சபோகிசறோம் என்பது 

சதரவ்ோகிடும்.  ோதகம் இருக்கு இந்த 
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 ோதகத்தில் யோறரப்பற்றி போரக்ிசறோசமோ 

அவருறடய சபயறர சகோடுக்கலோம். 

உதோரணத்திற்கு ஒரு சபயர ் குடுதத்ுடட்ு, 

பிறந்த சததி, பிறந்த சநரம் சகோடுதத்ுடட்ு, 

பக்கத்தில் உள்ள குறியீடல் 24 மணிஇருக்கு, 

இறத அழுத்தினோல், முற்பகல் (AM) பிற்பகல் 

(PM)என்பறத சகோடுக்கவும், பிறந்த ஊர ் எது 

என்பறத சகோடுக்கவும்,அந்த ஊர ் இல்லனோ 

நமக்கு அந்த ஊர ்  Longitude, Lattitude சகோடுதத்ு 

எந்த ஊர,் எந்த மோவட்டம், எந்த நோடு, என்பறத 

சகோடுக்க சவண்டும்.அசதோட சநர வித்தியோே 

கோலம் சகோடுதத்ு சதரவ்ு சகோடுக்க சவண்டும். 

கீசழ ஆணோ, சபண்ணோன்னு பதிவு சேய்யவும்.  

சதரவ்ு சகோடுத்சதோம்னோ  ோதகம் 

திறக்கப்படும். முதல்ல பிறப்பு 

குறிப்புகள்,கோலம் அதிகோறல3 மணி 34நிமிடம்  

PM-னுசகோடுத்திருந்தோ அதில் 15.34 

வந்திருக்கும்.அடே்ய லக்கனத்தில் கடந்த கோல 
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நிகழ்வுகள் என்னஅப்படிங்கறது சபோடட்ு நோம 

ேரி போரக்்கலோம். 

நிறறய சபருக்கு திருமண நோள் எப்படி 

போரப்்பது என்று சதரியவில்றல .அறத 

போரப்்சபோம். இந்த  ோதகதத்ுக்கு திருமண நோள் 

சகோடுதத்ு transit event ஐ சதோட்டோல் நமக்கு ஒரு 

பக்கம் வரும்.முதல்ல வருஷத்றத 

சகோடுக்கணும், மோதம் சகோடுக்கணும், அடுதத்ு 

நோள் சகோடுதத்ு சதரவ்ு சேய்தோல் ஒரு பக்கம் 

உருவோகும். Transit event ல நமது 

கடந்தகோலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் 

சததிகறள பதிவு சேய்தோல் அன்றறய நோளில் 

அடே்ய லக்னம் என்ன அதன் நடே்த்திர புள்ளி 

என்ன என்பறதயும் அன்றறய நோளின் அடே்ய 

ரோசியின் தேோபுத்திகளும், 

 சகோடே்ோர, கிரகநிறலகறளயும் 

சதரிந்துசகோள்ளலோம் அறத றவதத்ு அந்த 

நிகழ்வுகளுக்கோன கோரணம் ேரியோனதோ 

என்பறத ஆய்வு சேய்துவிட்டோல் இனி நடக்கப் 
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சபோகும் நிகழ்வுகறளயும் நோம் துல்லியமோக 

இந்த நோளில் நடக்கும், நடக்கோது என்பறத 

அறுதியிடட்ு கூறிவிடலோம். உதோரணமோக:  ALP 

லக்கனம் சரவதி நடே்த்திரம் 2ம் போதம்.சரவதி 

நடே்த்திரம் இரண்டோவது போதம் நவோம்ேத்தில் 

எங்கு வந்திருக்கும் என்பறத கவனிக்க 

சவண்டும் .புதனுறடய நடே்த்திரம் தனுசில் 

இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதனோல் சரவதி 1ம் 

போதம். மகரத்தில் 2ம் போதம் ஆனோல் 

சதரியோதவங்க இந்த சேயலியில் கீழ வந்தோல் 

 ோதகருறடய நவோம்ேம் கீசழ வரும்.இந்த 

நவோம்ேத்தில் அடே்ய லக்கன புள்ளி மகரத்தில் 

கோண்பிக்கும் .மகரம் ச ன்ம லக்னத்றத 

சதோடட்ுே ் சேல்வதோல் இந்த சநரத்தில் 

திருமணம் நடந்திருக்கும். 

இந்த இடத்தில் நோம் சகோடுத்திருக்கும் 

பிறந்த சததியின் அருகில் உள்ள மணி, 

நிமிஷத்தில் 3.25க்கு சரவதி 1-ம் போதம். 

வருகிறது அறத 3 நிமிடம் கூடட்ி அதோவது 



pg. 54 
 

3.28க்கு சரவதி 2ம் போதம் திருமண சநரம் 

.இவ்வோறு ஒரு சில நிகழ்வுகறள பதிவு சேய்து 

பிறந்த சநரத்றத ேரி சேய்ய சவண்டும் பின்பு 

now-னுசகோடுத்தோ இப்ப உள்ள அடே்ய 

லக்னபுள்ளி நோள்கள் வரும். 

 அடுத்து 

ரோசி கட்டம் நமது பிறப்பு  ோதக கட்டத்தில் 

நிறம் மோறியிருக்கும் கட்டங்கள் திதி சூன்யம் 

சபறும் ரோசிகள் என்றும் , + குறியீடு சயோகி, 

#குறியிடு அவசயோகி, ( ) க்குள் இருக்கும் 

கிரகங்கள் வக்ரம் , *அஸ்தங்கம்,= ேமபலம், 

என்பறத எளிதோக அறியலோம் கட்டத்திற்கு கீழ் 

ALP எந்த புள்ளியில் சேல்லுது. என்பறத 405 

நோள், 45 நோள், 5 நோள்,13 மணிசநரம் 1 மணி 29 

நிமிடம் 10 நிமிடம் வறர ALP -ல 

சகோடுத்திருக்கு. 

 அடுதத்ு ஓறர 

 அடுதத்ு தேோ,புத்தி அந்தர, சூடச்ும 

கிரகங்கள்  இருக்கும்  



pg. 55 
 

 நடே்த்திரத்திற்குரிய போதேோரங்கள், 

 அடுதத்ு நவோம்ே மண்டலம் இருக்கு. 

குண்டலினிக்கு 

 

 அடுத்து  

 பஞ்ேோங்கம் இருக்கு 

அதில் பிறந்த நோளின் விபரங்கள் அதோவது 

பிறந்த கிழறம, திதி,நடே்த்திரம்,  நோமசயோகம், 

கரணம், நோம எழுதத்ுக்கள்  வரும்.ரோகுகோலம் 

,எமகண்டம் ,குளிறக இது எல்லோசம 

வரும்.கீசழ  உதயோதி நோழிறக , அயனோம்ேம் 

,சூரிய உதயம் , சூரிய அஸ்தமனம்,  

அடுதத்ு 

 AB -அடே்ய போவகம். அடே்ய போவகத்றத 

எப்படி பயன்படுதத்ுவது என்பறத அடுத்த 

அடே்ய லக்ன பத்ததி போகம் 4 ல் அறியலோம். 

 

 அடுத்து 
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திடச 

 அதில் ஒவ்சவோரு உட்பிரிவோக தேோ, 

புத்தி,அந்தரம், சூடச்ுமம், அதி சூடச்ுமம் என 

5 பிரிவுகளோக பிரிதத்ு எந்த சததியில் 

சதோடங்கி, எந்த சததியில் எத்தறன 

மணிக்கு முடியும் என்பது வறர அறியலோம் 

அடுதத்ு சகோேே்ோரம் பிறந்த  ோதகத்தில் உள்ள 

அறமப்புகள் கட்டதத்ில் கருப்பு நிறத்தில் 

இருக்கு.அதில் குறிக்கப்படட்ுள்ள சிவப்பு 

குறியீடுகள் சகோேே்ோர கிரக நிறலகறள 

குறிக்கும் ஒவ்சவோரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு 

குறியீடு உண்டு.  சூரியன்,  புதன் ,  குறியீடு 

சகது ,  குறியீடு குரு ,  ேனிஸ்வரன் குறியீடு  

குறியீடு சேவ்வோய்  அன்றறய சகோேே்ோர 

ேந்திரன்   சுக்ரன், ரோகு, கீசழ எந்தந்த 

கிரகங்கள் எந்த நடே்த்திரதத்ுல இருக்கு. 

சநட்டல், சகோடே்ோரம் என இரண்டு பிரிவோக 

இருக்கும். எதிரக்ோலத்தில் வரக்கூடிய 

பலன்கறளயும் போரக்்கலோம். 10 வருடத்திற்கு 
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முன்னோடி எப்படி இருந்சதோம்- கிறறதயும் நோம் 

போரக்்கலோம். கோலத்றத சபோடட்ு ேரியோன 

நிகழ்வில் சபோருந்துதோ? அப்படிகிறறதயும் 

போரக்்கலோம்.. பஞ்ேோங்கம் இன்றறய சததியில் 

எப்படி இருக்கும் நோறளக்கு எப்படி இருக்கும்னு 

போரக்்கோலோம். அதில் அன்றறய நோளின் 

விபரங்கள் அதோவது கிழறம, திதி, நடே்த்திரம்,  

நோமசயோகம், கரணம், நோம எழுதத்ுக்கள்  வரும். 

ரோகு கோலம் ,எமகண்டம் ,குளிறக இது 

எல்லோசம வரும்.கீசழ  உதயோதி நோழிறக , 

அயனோம்ேம் ,சூரிய உதயம் , சூரிய 

அஸ்தமனம், ஓறர உள்பிரிவு, பஞ்ேபட்சிகோலம் 

சபோன்ற விபரங்கள் இருக்கும். அடுதத்ு  *youtube 

Videos இருக்கு, *Trainning Videos 

 இருக்கு, அதில் 101 நிகழ்வில்வில் அடே்ய 

லக்ன பத்ததி அடிப்பறட வகுப்புக்கோன பயிற்சி 

போடங்கள் உண்டு. 
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அடே்ய லக்ன பத்ததி ச ோதிட முறற 

மடட்ும் அல்ல, சமன்சபோருளும் அள்ள, அள்ள, 

குறறயோத அடே்ய போதத்ிரசம! 

இந்த அரிய ச ோதிட சபோக்கிஷத்றத இந்த 

உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய வோக்கு சயோகி 

திரு.சபோதுவுறடமூரத்்தி ேோர ் அவரக்ளுக்கு 

என்சறன்றும் நன்றியுடன் 

ALP Astrologer 

R.சோந்திஜதவி ரோஜ ஷ்குமோர் 

7010074415 - 9786556156 

(அடச்ய லக்ன பத்ததி ஜ ோதிடர் 

என்பதில் 

பபருடம பகோள்கிஜறன்) 
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https://youtu.be/ZP3KBpltE7U 

அறனவருக்கும் வணக்கம், 

 இந்த நோள் இனிய நோள் வோழ்வில் 

எல்லோரும் எல்லோ வளங்களும் சபற 

சவண்டும். 

களத்திர சதோஷம் என்பறத பற்றி 

போரப்்சபோம். 

இந்த அடே்ய லக்ன பத்ததி யில் களத்திர 

சதோஷம்  எப்படி போரக்்கலோம்? 

ச னன லக்னத்திற்கு 8ம் இடத்தில்  

https://youtu.be/ZP3KBpltE7U
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போவ கிரகங்கள், போதிக்கப்படட் கிரகங்கள் 

இருந்தோல் அது களத்திர சதோஷம் என்பது 

நம்முறடய போரம்பரிய  ச ோதிட முறற. 

 

இந்த அடே்ய லக்ன பத்ததியில் எப்படினோ? 

திருமணம் ஆகக்கூடிய சநரத்தில் என்ன 

லக்னசமோ அந்த லக்னத்திற்கு 8ம் இடத்தில் 

போதிக்கப்பட்ட கிரகங்கள், போவ கிரகங்கள் 

சூழ்ந்திருந்தோல்  அப்சபோழுதுதோன் 

களத்திர சதோஷம் உண்டோகும். 

உதோரணமோக ச ன்ம லக்னம் 

மீனம்,லக்னத்திற்கு 8ம் இடத்தில்  

கூடட்ு கிரகங்கள் இருந்தோல் அங்கு 

களத்திர சதோஷம் உருவோகுமோ? 

உருவோகோது 

ரிஷபம் லக்னமோக இருந்து அந்த 

லக்னத்திற்கு 8ம் இடம் தனுசு வீட்டில்  

கூடட்ு கிரகங்கள், போவ கிரகங்கள்  
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இருக்கும்சபோழுது அங்கு களத்திர சதோஷம் 

சவறல சேய்யும். 

 

எந்த மோதிரியோன கிரக அறமப்பு.  

கதிசயோன் 8ல்,கோரியும் 8ல்,களத்தரோதி 8ல், 

கோரகனும் 8ல்அப்போ ,கருறண குரு 

போரற்வயற்று ,கரும்போம்பு சநோக்கிடிசலோ, 

கோசு றவதத்ு சூதோடும் கல் குடியன்   

கணவன் ஆவோன்.கல்சநஞ்சு கணவனோசல 

கோலசமல்லோம் கண்ணீர ்சிந்தி, 

கடும் விஷத்றத நோடிடுவோள், விஷம் 

அதுவும் சபோய்தத்ு விடும்,சவதறனயும் 

கூடிவிடும், கல்லுக்குள் சதறர சபோல,  

கதி கலங்கி நிற்போள் சபண்சண. 

 

ச ன்ம லக்னத்திற்கு 10ம் இடம் தனுசு வீடு 

ஆகும்.ரிஷப லக்னம் 20 லிருந்து 30  வறர 
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இருக்கும்.அந்த சநரத்தில் எட்டோமிடத்தில் 

கூடட்ு கிரகங்கள் ேம்பந்தப்படும்சபோது 

கதிசயோன் 8ல், அதோவது லக்னோதிபதி 

8ல்,கோரியும் 8ல், அதோவது ேனீஷ்வரன் 

8ல்,களத்தரோதி அதோவது 8ம் வீட்டின் 

அதிபதி,களத்திர கோரகனும் 8ல் அதோவது  

சுக்கிரன் 8ல் இருந்தோல் களத்திர சதோஷம் 

சவறல சேய்யும். 

குருவின் போரற்வ இல்லோமல் ேனி, 

ரோகு -சகதுக்களின் போரற்வ படும் சபோழுது 

இந்த சதோஷம் சவறல சேய்யும். 

 

 ோதகம் சிறப்போக இருந்தும் வோழ்க்றக 

ஏன் நன்றோக இல்றல என்றோல்? 

களத்திர சதோஷம் தோன் கோரணம். 

அடே்ய லக்கன பத்ததி முறறயில் 

லக்னத்திற்கு 8ம் போவகம் வலிறம 
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இல்லோமல் இருக்கும் சபோழுது அங்கு 

வோழ்க்றகயில் பிரேச்ிறனகள் உருவோகும். 

 

இதற்கு பரிகோரங்கள் என்னசவன்றோல் 

தனிப்பட்ட  ோதகறர சபோருத்தது. 

அப்போ வழியில் ஏற்பட்ட கரம்ோவோ? இல்றல  

அம்மோ வழியில் ஏற்பட்ட கரம்ோவோ? 

இல்றல முன்விறன கரம்ோவோ?என்பறத 

சபோறுதத்ு அவரக்ளுடன் சேன்று 

பரிகோரங்கள் சேய்தோல் நல்ல வோழ்க்றக 

அறமயும். 

மீண்டும் ஒரு இனியசதோரு நிகழ்வில் 

ேந்திப்சபோம். 

நன்றி,வணக்கம். 
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https://www.youtube.com/watch?v=2UTeHcSvq

Cw&feature=youtu.be 

100% சதவீதம் பவற்றி அடடய ஜ ோதிடர் 

சிறப்பு வோய்பமோழி 

S.POTHUVUDAIMOORTHY  

ALP INVENTOR அன்சப சிவம், அன்சப 

ஆனந்தம் , அன்சப வோழ்க்றக, எல்லோ 

உயிரக்ளும் இன்புற்று வோழ்க. இன்று ஒரு 

விஷயம் சேோல்கிசறன். இந்த விஷயத்றத 

வோழ்க்றகறய நீங்கள் கறடபிடித்தோல் 

கண்டிப்போக 100% சவற்றி 

உங்களுக்குதோன். அதற்கு என்ன சேய்ய 

சவண்டும்? உங்களுறடய கரம்ோறவ 

கழிக்க, உங்களுக்கு சதரிந்த விஷயத்றத 

யோருக்கோவது ஒருவருக்கு சேோல்லிக் 

சகோடுதத்ு விடுங்கள். அந்த குரு 

உபசதேத்றத கண்டிப்போக சேோல்லிக் 

சகோடுதத்ு விடுங்கள். உங்களுக்கு சதரிந்த 

ஒரு விஷயத்றத அறிவுறர மூலமோகசவோ, 

https://www.youtube.com/watch?v=2UTeHcSvqCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2UTeHcSvqCw&feature=youtu.be
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கலந்துறரயோடல் மூலமோகசவோ 

மற்றவரக்ளுக்கு சேோல்லிக் சகோடுதத்ு 

விடுங்கள். அப்படி சேோல்லிக் 

சகோடுப்பதோல் உங்களுறடய வோழ்க்றக 

100% கண்டிப்போக மோறும். உங்களுறடய 

கரம்ோறவ கழிக்க மிகப்சபரிய ஆயுதம் 

என்னசவன்றோல் நீங்கள் குருவோக 

மோறுவது 'இல்றல, குருவோக உங்கறள 

நீங்கசள தயோரப்டுத்திக் சகோள்வது. 

இதுதோன் உங்கள் வோழ்க்றகறய மோற்றும். 

உங்களுக்கு சதரிந்த ஒன்றற 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்து சகோண்டோல் 

உங்கள் வோழ்க்றக மோறும். உங்கறள 

ேோரந்்த நண்பரக்ள் உறடய வோழ்க்றக 

மோறும். உங்களுறடய கரம்ோவும் கழியும். 

நல்லசதோரு நிகழ்வு அறமயடட்ும், 

உங்களுறடய வோழ்க்றக ேந்சதோஷமோக 

மோறும். உங்களுக்கு சதரிந்த ஒரு 

விஷயத்றத மற்றவரக்ளுக்கு சேோல்லிக் 



pg. 66 
 

சகோடுங்கள். கண்டிப்போக உங்கள் 

வோழ்க்றக மோறும். "சதோன்றின் புகசழோடு 

சதோன்றுக அஃதிலோர ்சதோன்றலின் 

சதோன்றோறம நன்று". எனக்கு சதரிந்த 

சின்ன விஷயத்றத , எனக்கு ச ோதிடம் 

நன்றோக சதரியும். ச ோதிடத்தில் 

முன்ச ன்மம் எனக்கு மிகவும் நன்றோக 

சதரியும். சகடக்ிறோங்க ,சகடக்வில்றல, 

புரியுது, புரியவில்றல,' நோன் சேோல்லி 

சகோடுதத்ு விட்சடன், என்னுறடய 

சவற்றிக்கு இதுவும் ஒரு ஏணிப்படி. 

என்னுறடய சவற்றிக்கு இதுவும் ஒரு ஏணி 

படியோக அறமயடட்ும். நன்றி, வணக்கம். 

 

  



pg. 67 
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guruvashishta.akshayalagnapaddati 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guruvashishta.akshayalagnapaddati
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guruvashishta.akshayalagnapaddati
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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 


