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ல$கின� கடக� கடகல$ன�தி. ப�றதஉ/க0$, வயதி1, 2தி�த
உட.வா,� ப��தச�பதமான ேநா�க0� உ�டா,� ம1றவ�க0$,
ேவ�3யவ1ைற மன�அறி�வழ/,வ 4�க5
திறைமசாலியாக6� #7#78-5ளவராக6� வ�ள/,வ 4�க5 அறிவா1றைல
ெவள*8ப:��� �ைறகள*. ெவ1றி ெப7வ 4� ந.லவ�க0ட� ந.உற6
ெகா5ளவ��8ப� உ�டா,� ஆ�ம;க ஞான*கள*� ந.லாசிகைள=� ஆதரைவ=�
ெப1றவராக இ�8ப>�க5 ெசாத 2ய1சியா. 2�ேன1ற� க�: ெபா�5
ச�பாதி8ப>�க5 எ�றா@� ெப��பா�ைமயான ெபா�5கைள8 ப�ற�$,$
ெகா:�� உதவ� ெச�� தாA� பய� ெப7வ� கடக ல$ன�தி. ப�றத உ/க0ைடய
சிற8-� த�ைமயா,� ஆ=த/கைள எ8ேபா�� த�வச� ைவ�தி�8பவராக6�
அவ1ைற$ ைகயா0வதி. பய�1சி உ5ளவராக6� இ�8ப>�க5 இய1ைகய�ேலேய இன*ய
#பாவ2ைடயவ� எ�றா@� இைடய�ைடேய 2�ேகாப�திைன=� காணலா� ஏராளமான
ந�ப�க0� உ/க0$, உ�: மகரராசி ஏழா� வ 4டாக அைமய8ெப1றதா. உ/க5
வாC$ைக� �ைணவ� க�வ� உைடயவராக6� இழிவான ,ண/க0ைடயவராக6�
ேபராைச$காரராக6� ெகா:ைம8 ப:��பவராக6� அைமய வா�8- உ�:
எ!டா� வ 4: ,�பராசி ஆைகய�னா. த4ய�னா. வ�ப�� உ�டாக வா�8-�:
2�ெனDச+$ைக=ட� இ�8ப� ந.ல� உட. காய/கைள அச!ைட ெச�யாம.
உடன3 சிகிDைசெச�ய6� உண6 2ைறய�. க!:8பா: அவசிய� பல�� ைகயாள
ந:/,� கா+ய/கைள� ைத+யமாக ஏ17 ெவ1றி ெப7வ 4�க5 ம1றவ�களா.
ைகவ�ட8ப!ட பல பண�கைள=� 2�வ� ஏ17$ ெகா5ள� தய/கமா!E�க5
தாCதவ�களா@� ெப� களா@� ேம�ைம உ�டா,� ச/கீத� கா.நைட
வள�8- ேபா�றவ1றா. ெபா�5 ேச�� த/க5 ல$னமான� அதAைடய இட�தி�
வ� திேர$காண�தி. அைமதி�8பதா. பணவ�வகார/கள*.
அதி�%டமி.லாதவ� தா/க5 மிக6� அ�பானவ� ெப�த�ைமயானவ� சிதைன8
ேபா$, தா/க5 பண�ைதD ேச�8பத1,� தைடயாக உ5ளஓ� சி$க. ஆ,�
சேதக�தி1கிடமான இட/கள*. பண 2தH: ெச�யாத4�க5 வழ$,
வ�வகார/க0� பய27�தி ஏமா17த@� பண�ைத இழ$ககாரணமாக உ5ளன ஆனா.
சில ,றி8ப�!ட சத�8பD )Cநிைலகள*. தா/க5 அதி�%ட$காரரா�
இ�8ப>�க5 த/க5 வாC$ைகய�. மிக 2$கியமான வ�ட/க5

ஆ,� இத இல$ன�தி. ப�றதவ�க5 ஆசி+ய� அ.ல� மத,�
எ�7 அைழ$க8ப:கிறா�க5 ஏென�றா. ெபா�ம$க5 2�ன*ைலய�. அவ�களா.
க1ப�$கேவா அ.ல� ேபாதி$கேவா அ.ல� உDசாடன� ெச�யேவா அ.ல� ந3$கேவா
அ.ல� ேபசேவா 23=� ேம@� ெபா�ம$கைள த� வய8ப:�த 23=�
கடக�தி� அதிபதி சதிர� ஆ,� ,� கடக�தி� வ� 3கி+ய�. பரம
உDசமைடகிறா� ெச�வா� கடக�தின வ� 3கி+ய�. பரம ந4சமைடகிறா�
)+யA$, இ� ந!- வ 4டா,� -த� #$கிர� ம17� சன*$, இ�
பைகவ 4டா,� உடலைம8- வ�காரமான உட. ெமலிதான கா.க5 வலிைமயான
நக/க5 ந�3� வ�ேசஷமான உடலைம8பா,� கடக இல$ன�தி. ப�றதவ�க0$,
உடலி� ேம.பாக� ந4�: ெப+யதாக இ�$,� வய� அதிகமாக அதிகமாக
அதிகமாகD சா8ப�:த. ெப��த வய�7 உ�டா,� 2க� இர�: கா�க0$,
இைடய�. அக�7 காண8ப:� வா� ெப+யதாக6� ப1க5 பJ8- நிற�தி.
ேந��தியாக இ�$,� தைல23 ெச�ப!ைடயாக6� உடலி� நிற� ெவ�ைமயாக
இ�$,� ெமலிதான ைக கா.கைள ப��த உடலி� ேம.பாத��ட� ஒ8ப�:ைகய�.
உட.மிக6� ப��த ஒ�வ� நட� ெச.வ� உ��: ெச.வ� ேபா. ேதா�7�
ெபா�வாக இத இல$ன�தி. ப�றதவ�க5 ,5ளமானவ�கேள ,ணாதிசய/க5



Software by : Sithars Astrology - Coimbatore - 641 006.. Cell: 98941 56789. Printed on 09-08-2017 10:31

கடக இராசிய�� அதிபதி சதிர� ஆ,� நிைலய1ற சதிர� ேம. ச�திய�
ெச�யாத4�க5 நிைலய1ற சதிர� த�Aைடய வ��8ப�ைத
நிைறேவ1றி�த�வா� மா1ற/க5 நிைறத வாC$ைக$, கடக இல$ன�தி.
ப�றதவ�க5 ,றி8ப�ட� த$கவ�க5 அவ�கள*� வாC$ைக ேம:ப5ள�
நிைறததா,� சதிர� வளமான நிைனவா1றைல=� வ�ய$கத$க கா!சிகள*.
மகிCDசி அைடவைத=� வ 4ர த4ர மி$கவ�க5 எ�பைத=� கா!:கிற�
ம1றவ�கள*� த�ைமக0$, ஏ1ப அவ�கள*� ேயாசைனகைள கிரகி��$
ெகா5வா�க5 அ3$க3 உண�Dசி வச8ப:பவ�களாக6� மிக6� -�பட$L3ய
மன� உ5ளவ� களாக6� இர$க� உ5ளவ�களாக6மி�8ப� இவ�க5
உண�Dசி$,+யவ�களாக6� வாயா:பவ�களாக6� இ�8ப� அதிகமான உண�Dசி
வய8பட. காரணமாக நர�-க5 பாதி$க8ப:� அளவ�1, எள*தி. ேகாபமைடவ�
இவ�க5 ெச.வ�ைத=� -கைழ=� ெபற 2J ஆ1ற@ட� ெசய.ப:வ� எ8ப3
சதிர� வள�வைத=� ேத�வைத=� கா�கிேறாேமா அ�மாதி+ கடகல$ன�தி.
ப�றதவ�க5 சில சமய/கள*. LDச #பாவ25ளவராக6� ம1ைறய சமய/கள*.
மிக6� ைத+யசாலி களாக6� காண8ப:வ� ெபா�வாக இவ�க5 உட.
ச�பத/களான ஆப��$கைள எதி�ெகா5ள ைத+யம1றவ�க5 ஆனா. மனைத+ய�
மி$கவ�களாக6� ஒJ$க2ைடயவ� களாக6� இ�8ப� அவ�க0ைடய
மன8பா�ைம=� அ3$க3 மாற$L3யதா,� ேகாப� அைடவ�� தண�வ�� மிக
வ�ைரவாக மாறி மாறி நிகJ� கடக ல$ன ,ணாதிசய/க5 இத இல$ன�தி.
ப�றத ெப�மண�க5 2�ெனDச+$ைக உ5ளவ�களாக6� பலவ�ஷய/கள*.
தன*Dசிற8- உைடயவ�களாக6� இ�$கிறா�க5 இவ�க5 உண�Dசி வச8ப:பவ�
களாக6� க3னமாக உைழ8பவ�களாக6� இ�8பா�க5 இவ�க5 ேகாப� உடேன
மைற� வ�:� இவ�க5 யா�$ெகதிராக6� இழிDெசா. Lறமா!டா�க5
நா�கா� வ 4: ெசா�ைத$ ,றி8பதா. ெக:தி ெச�=� கிரக/க5 இத
வ 4!3. இ�தா. ெசா�� ேச�8பதி. க%ட/க5 ேநர$L:�
உற6$கார�களாேலா ,ழைதகளாேலா ப/,Dசைத வ�யாபார� ெச�த. Mலேமா
காத. கள*யா!ட/களாேலா #கேபாக ெசய.களாேலா பர�பைர ெசா�� இழ8-
ஏ1ப:� கடக ல$ன$கார�கள*� வாC$ைகய�� 21பாதிய�. இத அAபவ�
உ�டா,� வாC$ைகய�. ப�1ப,திய�. ெவ1றிைய=� உய�நிைலைய=�
அைடவா�க5 ெபா�வாகேவ எ.லா கடக இராசி$ கார�க0� பண� ெசா��
ராNஜிய� ேபா�றைவகைள மர- வழியாக6� ெப7வ� ஆனா. அதிக வ��8பமி�ைம
காரணமாக6� பலவ�தமான தைடக0$கிைடேய=� 2!:$ க!ைடக5 க%ட/க5
இைவக0ட� கிைட$கிற� வயதான கால�தி. இவ�க0ைடய ,ழைதக5 இவ�கைள$
கா8பா17வா�க5 கடகராசி$ கார�க5 உண�6மி$கவ�க5 ந:நிைலயானவ�க5
கடக�தி� உயாய அைலவாைசக5 அவ�க0$, கைல உய�ைவ=� ஞானதி�%3ைய=�
அள*$,� எனேவ கடகல$ன�தி. ப�றதவ�க5 மேனாத��வ� சா�த ஆ1றைல$
ெகா�டவ�க5 அேனக மதிரவாதிக5 ப�றைர8 ேபா. ேபசி ைநயா�3 ெச�பவ�க5
ந3க�க5 கடக ல$ன�தி. ப�றதவ�க5 உண�Dசி வச8ப:பவ�களாக6�
தன*ைமைய வ���-பவ�களாக6� க�வமி.லாதவ�களாக6� இ�8ப�
அல!சியப:�த8ப!டா@� தவ��$க8ப!டா@� அவமதி$க8ப!டா@� சி:
சி:8பானவ�களாக6� எள*தி. தி�8திப:�த 23யாதவ�களாக6�
ஆகிறா�க5 யாைனைய8 ேபால இவ�க5 எைத=� மற$கமா!டா�க5 காத@�
க1பைன�திறA25ள கடக ல$ன�தி. ப�றத ஒ�வைர வாC$ைக� �ைணயாக
ெப1றவ� அதி�%டசாலி ஆவா� ேம@� த� மைனவ�ைய சேதாஷ��ட�
ஆ�வமி$கவராக6� ைவ��$ ெகா5வ� ஜல ராசியாதலா. த�ண4� தா� இ�$,�
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பா�திர�தி� வ3வ�ைத அைடகிற மாதி+ #லபமாக கவர23=� சத�8ப
)Cநிைலக0$, ஏ1ப த/கைள மா1றி$ ெகா5வா�க5 த/கைள ெவள*$கா!3$
ெகா5ள6� 2�ன*ைல8ப:�தி$ ெகா5ள6� இவ�க5 அதிகமாகேவ வ���-வ�
எ8ப3 இ�தா@� ப�றத ெபாJ� சதிர� இ�$,� நிைல ம17� த,திைய
ைவ�� ஜாதக�$, ேந�� வா�8-கைள=� சத�8ப/கைள=� நா� Lற
23=� காத. வ�ஷய/கள*. காத. ெவள*8ப:� ெபாJ� அவ�கள*� அ�-
2ைன8ப:� ெபாJ� இவ�க5 உ7தியாக6� உ�ைமயாக6� இ�8ப� காதலி
க:ைமயாக ஏேதA� ெச�தா. ஒழிய இவ�க5 காதைல8 -ற$கண�யா� ெபா�வாக
இவ�க5 எ.ைலய1ற அ�ைப8 ெபாழிவா�க5 அதனா.தா� அவ�க0ைடய
#1ற�தா�க0� ந�ப�க0� கடக ல$ன$கார�கள*� அரவைண8ப�. உ�ைமயான
மகிCDசிைய அAபவ�$கிறா�க5 கடகராசி$ கார�க5 வ���ேதா�ப@$,
ெபய� ெப1றவ�க5 காத. வ�ஷய/கள*. காத. ெவள*8ப:� ெபாJ��
அவ�கள*� அ�- 2ைன8ப:� ெபாJ�� இவ�க5 உ7தியாக6� உ�ைமயாக6�
இ�8ப� காதலி க:ைமயாக ஏேதA� ெச�தா. ஒழிய அவ�க5 காதைல8
-ற$கண�யா� ெபா�வாக இவ�க5 எ.ைலய1ற அ�ைப8 ெபாழிவா�க5 அதனா.தா�
அவ�க0ைடய #1ற�தா�க0� ந�ப�க0� கடக ல$ன$கார�கள*� அரவைண8ப�.
உ�ைமயான மகிCDசிைய அAபவ�$கிறா�க5 கடகராசி$கார�க5
வ���ேதா�ப@$, ெபய� ெப1றவ�க5 ஒ� கா+ய�ைத ெச�வத1, தி��ப�
தி��ப ேயாசைன ெச�� ச+யான ேநர�தி. ச+யானப3 ெசய.ப:வைத த5ள*8
ேபா:� ,ண2ைடயவராதலி� இவ�க5 அேனக வா�8-கைள நJவ வ�:கிறா�க5
இவ�க5 ெசய.ப3 தயா�நிைல உ5ள ேபா� அத வா�8- ைகநJவ�வ�!டைத
உண�வா�க5 ஒ� ச+யான கா+ய�ைத ச+யான ேநர�தி. ெச�வத1, தி��ப�
தி��ப ேயாசி$,� இய.- உைடயவ�களாக இ�8பதா. பல வா�8-கைள இழ$க
ேநாடலா� இவ�க5 ெசய.பட ெதாட/,� ெபாJ� அத வா�8- ைக நJவ� ேபா�
வ�!டைத கா�பா�க5 ஒ� பா#D சீ!ைட வா/,வத1, 2� இவ�க5 அைத
வா/,வதா ேவ�டாமா எ�7 த4�மான*$,� ெபாJ� அேனக வார/க5
கடதி�$,� கைடசிய�. வா/கிவ�:வதாக எ�7 த4�மான*$,�ேபா�
வா/,வதி. கால� தாC�தி அவ� ஒ�ைற வா/,�ேபா� கால�
23தி�$,� இ� ேபா�ற நிைலைய வள���$ ெகா5ள$Lடா�
கடகல$ன�தி. ப�றதவ�க5 வ�#வாச2� ெபா78-ண�Dசி=� உ5ளவ�க5
அவ� ஒ� தி!ட�ைத ெசய.ப:�த த4�மான*�தா. அைத வ�டா8ப�3யாக
கைடப�3�� கைடசிய�. த/க0ைடய 2ய1சிகள*. ெவ1றி வாைக )3 மகிCவா�
இவ�க5 ஒ� ெப+ய ெதாைகைய ஒ� இட�திலி�� ெப7வைத$ கா!3@� பலவ�தமான
வழிகள*. சிறிய சிறிய ெதாைக கைள8 ெப7வதி. நா!ட� ெகா�டவ�க5 எவ�
ஒ�வ� ஏதாவ� ஒ� ெதாழிலி. ஒ� ெப+ய ெதாைகைய ெப7வா�கேளா அவ� கடக
இல$ன�தி. ப�றதவராக இ�$கமா!டா� கடக ல$ன�தி. ப�றதவ�க5
பண�தி� 2$கிய�ைத 2Jைமயாக உண�தவ�க5 சிறி� த�னலமி$கவ�க5
அவ�த�வாC$ைகய�. ஏ1ப:� க%ட/கைள ெவ.@வா� என*A� அைவகைள #லபமாக
மற$கமா!டா�க5 எ8ெபாJ�� நிைனவ�. ைவ��$ ெகா5வா�க5 எள*ய
வாC$ைகய�லி�� 2�ேனறி ப�1கால�தி. உய�த நிைலைய அைட=� ஒ�
தைத அவ� ெச.வமி$கவராக இ�தேபாதி@� த�Aைடய ,ழைதகள*ைடேய தா�
ஒ� கால�தி. ஏCைமயான வாC$ைக நட�தியைத அ3$க3 நிைன6 L�வா�க5
கடக ல$ன$கார�க5 இ7திய�. அதி�%ட$கார�க5 இவ�க5 எள*ைம
யானவராக6� ெவள*8பைடயானவராக6� ேதா1றமள*8பா�க5 ஆனா. உ�ைமய�.
இவ�க5 அ�வாரானவ�க5 அ.ல� ஏெனன*. அவ�க5 ப�ற+ட� பல வ�சய/கைள
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மைற8பா�க5 இவ�க5 ஏ1-ைடயவ�களாக6� கவ��த�ைம மி$கவ�களாக6�
இ�8பா�க5 தி��தி$ெகா5ள ேவ�3ய ,ணநல�க5 அவ� ெபா7ைமயாக
இ�$கேவ�:� கடகல$கின�தி. சன* இ�$க8 ப�றதவ�க5 ம!:ேம
ெபா7ைம=5ளவ�களாக இ�8பா�க5 கடகஇல$ன�தி. அைமத ெச�வா� ஒ�வைர
சி:சி:8பானவ�களா$,� எனேவ ெபா7ைமைய=� ெபா7��$ ெகா50தைல=�
இவ�க5 வள���$ெகா5ளேவ�:� உண�Dசி வச8பட$Lடா� #யநலமி$கவராக
இ�$க$Lடா� மா7� த�ைம=� ேசா�ேபறி�தன2� ப�ற ,ைறபா:களா,�
உட.நல� கடக�தி. ப�றதவ�கள*� உட.நல� இளைம8 ப�வ�தி. பலவ 4னமாக
இ�$,� ஆனா. வய� 2திர2திர இவ�க5 ஆேரா$கிய நிைலைய அைடவா�க5 கடக
இராசி மா�ைப=� ேம. வய�1ைற=� ஆ!சி ெச�கிற� இவ�க5 Oைரய>ர.
ம17� நர�- ம�டல� இர�ைட=� கவனமாக பராமா$க ேவ�:� இவ�க5
த/க5 மனைத க!:8 பா!3. ைவ��$ ெகா�டா. ேதைவயான உண6ச+யான
உட.கவன*8- ேபா�றைவகளா. த/க5 உட. நல�ைத க!:8பா!:$,5 ைவ��$
ெகா5ள23=� இவ�க5 அதிக� க%ட8ப: வா�க5 ஆனா@� அைத தா/கி$
ெகா5ள6� 23=� ேபாைத8ெபா�5கைள அளவ�1, அதிகமாக உ!ெகா5ள$ Lடா�
ஆP�மா வா=$ேகாளா7 ரணமி�ைம இைவகள*லி�� த/கைள8 பா�கா��$
ெகா5ள ேவ�:� இவ�க5 த/க0ைடய ெதா�ைடைய பா�கா��$ ெகா5ள ேவ�:�
எள*ய வாC$ைகேய சிறத த:8- 2ைறயா,� இவ�க5 த/க5 தாக�ைத
த�ண4ரா. தண���$ ெகா5ள ேவ�:� ஒ� சில� �மா�3ச� ம17� சிய�$
ேநாயா. ��-7வ� ப�ரயாண� ெச�=� ெபாJ� அ.ல� ெவள*நா:கள*.
வசி$,� ெபாJ� கீேழ வ�Jவதி@� மி�க/கள*� தா$,தலா@� அபாய�
ேந�வத1கான அறி,றிக5 காண8ப:கிற� ேநா�க5 இர�:Oைரய>ர.க0�
பாதி8பைடத. 80இ�ம. ஆP�மா ெதா�ைடயைட8பா� மா�-வலி ேநா�
வய�17$ேகாளா7 காசேநா� வய�17ேநா� ரண� ,ட.வலி காமாைல ப��தந4�
த:8- ப��த8ைபய�. உ�டா,� க1க5 -J$க5 காைர எ@�-
கீCமா�ப�. க!3க5 ேபா�ற ேநா�க5 உ�டா,� ெபா�ளாதார2� ெதாழி@�
கடக இராசி அதிகார�தி1, உ!ப!டவ�க5 வ�யாபார�தி1, உகதவ�க5
,றி8பாக உண68ெபா�5 ச�மதமான வ�யாபார�தி1, ஏ1றவ�க5 ப�ற�
த/க0ைடய ெசாத உண6 வ�:திகைள=� காப� E Pடா.கைள=�
நி�வகி8பவ�க5 சில� பலசர$,$கைடக5 ெஜனர. Pேடா�P பழ$கைடக5
2தலியவ1ைற நட��வா�க5 ம���வசாைலகள*. ஆ� ெப� ெசவ�லிய�களாக6�
தைலைமD ெசவ�லியராக6� ேமலாள�களாக6� வ�யாபார�தி. ெசயலாளராக6�
தவைண2ைற வ�யாபா+களாக6� பண�-+வா�க5 கடகராசி$கார� வரலா17
ஆசி+ய�களாக இ�8பதா. -ராதான8 ெபா�5கள*. அ$கைற உ5ளவ�களாக
இ�8பதா@� இவ�க5 -ராதான8 ெபா�!கைள வ�யாபார� ெச�வ� இவ�க5
அ�/கைல8 ெபா�5கைள ேசக+8ப� இவ�க5 வரலா178ப�+வ�@� அ.ல�
அ�/கா!சி��ைறய�@� ேவைலெச�வ� ,ைறத� இர�டா�
தர8ெபா�5கைளயாவ� வ�1பைன ெச�வ� கடக� ஒ� ஜலராசியாதாலி� இத
ல$ன�தி. ப�றதவ�க5 ஜல�திலி�� கிைட$,� ச/, 2�� ம;�
ேபா�றவ1ைற வ�1பைன ெச�பவ� ெப+ய மா@மிகளாக6� கட1பைட தளபதிகளாக6�
கட1பைட ந4� MCகி க8ப. இைவகள*. கவனமாக பாசீலைன ெச�பவ� களாக6�
பண�-+பவ� சில� க8ப. �ைறய�. பண�-+பவ� ஏ17மதி இற$,மதி
ேபா$,வர�� அ.ல� மயானஊ�திக5 ம17� பா.ெபா�5க5 ச�பதமான
ேவைலய�. இ�8ப� ,� இத இல$ன�தி. உDச� ெப7வதா. இத
இல$ன�தி. ப�றத சிறத மத ேபாதக�களாக6� ஊ$,வ�$,�
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ஆசி+ய�களாக6� திறைம=5ள ேமைட8 ேபDசாள�களாக6� நைடபாைத
ேபDசாள�களாக6� மாநில அைமDச�களாக6� -கC ெப1ற ஆேலாச�களாக6�
இ�8ப� ெச�வா� இத இல$ன�தி. ந4Dச� அைடவதா. ேவளா�ைம
ெச�பவ�கைள=� வ�வசாய� ெச�பவ�கைள=� ேதா!ட/கள*. ேவைல ெச�பவ�
கைள=� ,றி$கிற� பைகயான சன* கிரக� சில� கிண7 ெவ!38
ப�ைழ8பைத=� ஏ+ ,ள/க5 சீரைம8பவ�கைள=� கடலி.
MC,பவ�கைள=� கா!:கிற� கடக� வ��ெவள*8பாைதய�. ஆ� ராசியாக
இ�8பதா. இத ஜாதக�க5 ேவத/க5 ப$தி R.க5 இைவகைள அப�வ���திெச�ய
அ$கைற உ5ளவ�க5 பண� ச�மத8ப!டவ1றி. கடக இராசி$ கார�க5
ஜா$கிரைதயாக இ�8பா�க5 இவ�க5 ேந�ைமயானவ�களாக இ�8பதா.
ம1றவ�க5 ேந�ைமய�.லாம. நட� ெகா5வைத சகி��$ ெகா5ளமா!டா�க5
அவ�க0ைடய வ��8ப/க5 சாதாரணமானைவயாதலி� இவ�க5 ஊதா+�தன ெசல6கைள
ஏ1கமா!டா�க5 இவ�க5 பண�தி� மதி8ைப உண�தவ�க5
எDச+$ைகயானவ�க5 இவ�க5 த/க0ைடய க3ன உைழ8ப�� Mலேம ெச.வ�ைத
ேச�8பா�க5 வ 4!3� )Cநிைலக5 கடகஇல$ன�தி. ப�றதவ�க5
த/க5 ,:�ப/கள*.:பா: உ5ளவ�க5 எ/, ,3ய��8ப�A� த/க5
வ 4!ைட ேநசி8ப� வ 4:� ேதா!ட2� அவ�கைள பைழய ெபா�!கைள வா/கி
வசீகா$,� நப�களாக கா!:� இ/, ம!:ேம சேதாஷமைடவா�க5 அவ�பைழய
ெபா�!கைள வா/கி ெஷ.8-கள*@� சைமய1Lட�தி@� ேச���ைவ8ப�
இவ�க5அ3$க3 பயண� ேம1ெகா�டா@� Lட இவ�க5 வ 4!3. இ�$கிற ெபாJ�
வ 4!3ேலேய இ�8ப� த/க0ைடய வாC$ைகைய வசதியாக ெச�� ெகா5வத1,
ேம1ெகா50� சிரம/கைள8 ப1றி மனதி. சிர�ைத ெகா5ள மா!டா�க5 த/க5
ந�ப�கைள வரவைழ�� அவ�கைள� தி�8தியாக உபச+8ப� கடக ல$ன$கார�க5
எ8ெபாJ�ேம த�வ 4!3. ,ழைதக5 உறவ�ன� -ைட)ழ அ�பான மைனவ�ய��
உபச+8ைப ெபற வ���-வதா. த/க0ைடய வ�யாபார�ைத வ 4ேடா அ.ல�
வ 4!ைடDசா�த இட/கள*ேலா அைம��$ெகா5ள 2�A+ைமத�வ� ந�ப�க0�
நல� வ���ப�க0� இத ராசி$கார�க5 அதிக உண�Dசி வய8பட$
L3யவ�களாக6� அட$கமானவ� களாக6� இ�8பதா. ந.லந�ப�கைள
அைடவத1, மிக6� வ���-வா�க5 ஆனா. அவ�க0$, ெந�/கிய ந�ப�க5
ம17� ந4�டகால ந�ப�க5 இ�$கமா!டா�க5 ஏெனன*. கடக இல$ன�தி.
ப�றதவ�க5 த/க5 ந�ப�க5 த/கைள -ற$கண�8ப தாகேவா கவன*$க�தவறி
வ�!டதாகேவா உண�� ெபாJ� உ1சாகம1றவ�களாக6� ,ைற L7பவ�களாக6�
ஆகிறா�க5 ஆனா@� ந�ப�க5 த/க0$, ெச�தந�ைமகைள மற$க மா!டா�க5
ேம@� கைடசிவைரய�. அவ�க0$, ந�றி=ைடயவராக இ�8ப� த/க0ைடய கடத
கால�ைத நிைன6L�� ந�ப�க5 த/க0$,D ெச�த ந�ைமகைள சிதைன
ெச�வா�க5 காத. தி�மண� கடக இல$ன�தி. ப�றதவ�க0$, காத.
இ.லாவ�3. வாC$ைக சலி8S!:வதாக இ�$,� இவ�க5 த/க0ைடய வசதிக5
2தலியவ1ைற தியாக� ெச�வா�க5 உ�ைம யாக6� ப�+ய25ளவ�களாக6�
இ�8ப� ஆனா. வாC$ைக� �ைணய�� மனதி. தா/க5 உ�ைமயானவ�க5
ேயா$கியைத உைடயவ�க5 நிர�ப இைச65ளவ�க5 எ�பைத உ�டா$க 23யா�
,ணமா7த@$, உ!ப!டவ�க5 எ�7� நிைன$க$L:� ஆனா. உ�ைமய�.
,றி8ப�:�ப3யாக ப�3வாத2� த4�மான2� ெகா�டவ�க5 கடகல$ன$கார�க5
,:�ப வாC$ைகைய 2Jைமயாக அAபவ�8பா�க5 ,:�ப2� த/க0$,
ெப+ய 2$கிய��வ� எ�7 எ�Tவா�க5 எனேவ தி�மண� அவ�க0$,
வாC$ைகைய ந�றாக அைம��$ ெகா5வத1, ஒ�வா�8பாக அைமகிற� கடக
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இல$கின�தி. ப�றத கணவ� சில சமய/கள*. க!டாய8ப:��பவ�களாக6�
வ�சய/கைள ெபா�ப:��பவ�களாக6� இ�தா@� அதிகஅ�பாக6�
வ�!:$ெகா:�� ஒ��8 ேபாக$L3ய த�ைம=5ளவ�க5 கடக இல$ன�தி.
ப�றத ஜாதக� ெபா�வாக எதெவா� ெப� ,:�பவசதிக0$,� ேம1ெகா�:
ெசௗக+ய/க0$,� வழி ேகால$L3யவேளா அவைளேய தி�மண� ெச��ெகா5வா�க5
இவ�க5 த/க5 மைனவ�ைய சேதாஷமாக6� உ1சாகமான மனநிைலய�@�
ைவ�தி�8ப� மைனவ�ைய எ.லா வழிகள*@� மகிCDசியைடயD ெச�வா�க5
இவ�க5 த/க5 மைனவ�மா�கள*ட� பலமி$க ப17 உைடயவ�க5 சில சமய/கள*.
வ 4!: நிைலய�. அ3$க3 அதி�8தி அைடவ�� ம1றவ�கள*ட� ,ைற
கா�ப�� அவ�கள*� தன*8ப!ட ப�பா,� அைத தி��தி$ ெகா5ள ேவ�:�
கடகல$ன�தி. ப�றத ெப�க5 த/க5 காத. வ�ஷய�தி. ��ைமைய=� த/க5
கணவ�பா. ப17ைடயவராக6� உ�ைம=ைடயவராக6� இ�8ப� சில சமய/கள*.
சி: சி:8பா�க5 த/க5 கணவ�க5 த/க0$, அள*$,� ெபா�!கள*.
தி�8தி அைடவா�க5 த/க5 ,ழைதக0$,� ந.லதாயாக இ�8பா�க5
அவ�கள*ட� அ�-ைடயவ�களாக6� கடைம உண�6� ப17த@� ெபா7ைம=�
கன*6� உ�ைம=� இர$க ,ண2ைடயவ�களாக6� இ�8ப� இவ�க5 த/க5
கணவ�மா�க0$, ெத�வ 4கவலிைம அவ�க0ைடய ேதைவகைள S��தி ெச�வதி. எத
க%ட� வதா@� ெபா�!ப:�தமா!டா�க5 ,ழைதக5 கடகல$ன�தி.
ப�றதவ�க5 த/க5 ,ழைதக0$, ேவ�3ய வசதிக5 ெசௗக+ய/க5 ெச��
ெகா:8பதி@� அவ�க0$, உண6 வசதி ந.ல க.வ�வசதி இைவகைளD ெச�ய
2ய1சிகைள ேம1ெகா5வதி. திறைம ெப1றவராக$ காண8ப:கிறா�க5 இவ�க5
த/க0ைடய ெசாத ேதைவகைள$ Lட தியாக� ெச�� ெகா:$,� அளவ�1,
ேபாவா�க5 ேதைவ என*. த/க5 ,:�ப8 ெப�$க�தி� த�ைமைய8 ப1றி மன�
உைட� ேபாக மா!டா�க5 அவ�க0ைடய ,ழைதக0� ந�றி உ5ளவராக6�
கீCப3த. உ5ளவராக6� கடைம உண�6 ெகா�டவ�களா=�
வ�#வாச25ளவ�களாக6� இ�8பா�க5 அவ�க0$, ெப+ய ச$தி ைத+ய�
#ேயDைச=� உ5ள� இவ�க5 உ�ைமயானவ�க5 இவ�க5 த/க5 உ+ைமகைள
நிைலநா!:வதி@� ம1றவ�கள*� ேவைல$,� அ3ைமயாகமா!டா�க5 இவ�க5
ெதா.ைலகைள 2Jைமயாக6� த/க0$, ேநர$L3ய வ�ைள6கைள ப1றி எ�ண�
வ��வ� ஆனா. ஆப�� வ�� ேவைளய�. அVசி வ�லகமா!டா�க5 ைத+ய�ைத
கா!:� அவ�க0ைடய மன� ,ள*�� அைமதியா� அறி6�ெதௗ6ட� L�ைமயாக
இ�$,� ெபா�!க5 பா@� பா.சா�த ெபா�!க0� ெவ5ள* ேதய�ைல
ெப!ேரா. க8ப.க!:மிட� வண�க� வ�யாபார� எ.லா திரவ8ெபா�!க5
பழ/க5 காப� ந4�ம� ர8ப� கீைரக5 ேகாP நா�,ைட தாவர�
உய��5ள ம17� உய�ர1ற ெபா�5க5 பா.பழ� வாைழ8பழ� ��வ-.
பழ/க5 கிழ/,க5 வாசைனஇைலக5 ேத/கா� பா�லி ேகா�ைம அ+சி
க��- அைமDச�க5 க5ள நாணய� கிழ/,க5 ேவ�க5 பழ/க5
-J$க5 ஊ�வன வ�ஷ� ர8ப� உமி ம���வ�க5 தி��தி$ ெகா5ள
ேவ�3ய ,ண/க5 இவ�க5 எதி. ந�ப�$ைக ைவ$கிறா�கேளா அதி. உ7தி
உைடயவ�களாக இ�$க ேவ�:� இவ�க5 தாC6 மன8பா�ைமைய� தவ��$க
ேவ�:� வ�/கால�ைத8 ப1றி அதிக கவைல =1றவ�களாக இ�$க$ Lடா�
இவ�க5 ேசா�ேபறிகளாக இ.லாதவ�களாக6� இ�$க ேவ�:� இவ�க5 த/க5
உண�Dசிகைள$க!:8ப:�தாம. ஆ�ம;க�த�ைமைய வள��� ெகா5ளேவ�:�
இவ�க5 வVச� த4���$ ெகா50� த�ைம அ1றவ�களாக இ�தா. எத
ெவ1றி=� இவ�க0$காக கா�தி�$,� ைகெயJ�� சதிர� இத
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இராசியதிபதி இய.ப�. மா7பா: காரணமாக இவ�கள� ைகெயJ�தி@� ேவ7பாேட
காண8ப:� எJ��$கள*� அைம8- மா7ப!ட வைககளாக6� ேதா1ற/கைள=�
ெகா�3�$,� இவ�க5 எJதி$ ெகா�: ேபா,�ேபாேத எJ��$க5 ெப+யைவயாக
காண8ப:� இவ�க5 ந.ல மனநிைலய�. இ�தா. இவ�க5 ைகெயJ�தி1,
கீேழஅைல ேபா�ற ேகா:கைள இJ8பா�க5 அதி�%ட நா!க5 ெச�வா� கிழைம
ெவ1றி$, உகத நாளா,� ெவ5ள*$கிழைம சேதாஷ�ைத=� லாப�ைத=�
ெகா:$,� -த�கிழைம பயண�ெச�ய உகத� 2தH:க5 ெச�ய6�
ெசலவ�ன/க0$, சிறத� வ�யாழ$கிழைம ெதாட�- ெகா5ள6� வ/கிய�.
இ�8ப�1,ேம. அதிக8பண� ெபற ஏ1பா: ெச�வத1,� ந.ல நா5
க.@+ய�. ேம1ப38-$,� கட.கட� ேபாவத1,� ப�ற நா!டவைர�
ெதாட�- ெகா5வத1,� வ�யாழ$கிழைம ந.லநா!க5 சன*$ கிழைம
தவ��$க6� காலதாமத� ெகாடாைம இைவக5 ெபா�வான 236க5 தி/க!கிழைம
மா1ற� ெகா5ள$L3ய மனநிைல 2ய1சி ெவ1றி=� காT� ஞாய�17$கிழைம
ெந�/கிய உறவ�ன� ேச�$ைகயா. சேதாஷ2� பண இலாப2� உைடய� ேம@�
ஒ�வ� சதிர� மி�கசீ+ஷ� சி�திைர அவ�!ட� ந!ச�திர/கள*.
சVசார� ெச�=�ேபா� அதி�%ட நா!க5Sச� ஆய�.ய� அAஷ� ேக!ைட
உ�திரா!டாதி ந!ச�திர/க5 தவ��$க8 பட ேவ�3யைவ அதி�%ட நிற�
அதி�%ட எ�க5 ெவ5ைள ெவள*� மVச5 சிவ8- ஆகியைவ அதி�%ட�
தர$L3யைவ ந4ல� பDைச தவ��$கபடேவ�:� அதி�%டமானைவ

ந�ைம தவ��$க8பட ேவ�3யைவ அதி�%ட$ க1க5
ைவர� 2�� பவள� மVச5 கலத சிவ8- ந�ைம த�பைவ ந4ல� க�ந4ல$
க. மரகத8பDைச தவ��$க8பட ேவ�3யைவக5 ந4லவ�ண$ க. எதி�8ைப�
த�� மரகத8பDைச$க. ேசமி8-கைள எ.லா� ந4$கிவ�:� ேசமி8பைத
அAமதி$கா� இட/க5 கா.வா�க5 நதிக5 ஏ+க5 கட.க5 ஊ17க5
ஓைடக5 சைமய1Lட� கழி6 ந4� ெதா!3 க�வ�க5 சா$கைடக5 ச�8-
நில/க5 பா�கா8- ,ழிக5 ெவ0$,� இட/க5 நிலவைறக5 ,ழா�க5
ம;�ப�3��ைறக5 பா.ப�ைணக5 கா�நி1,மிட� வ�3நி1,மிட�
ெபா�$கழி8ப�ட/க5 க8ப. க!:மிட� கட@$, அ�கி. உ5ள நில/க5

மாசி மாதேமா வள�ப�ைற பVசமி திதிய�ேலா மி�கசீ+ச ந!ச�திர�திேலா
-த�கிழைமய�ேலா மரணமைடவா�க5

�லா� ராசியா,� ேபா� �லா ேநா�வ��


