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மி6மி6மி6மி6    7�தக7�தக7�தக7�தக    வ0பர�வ0பர�வ0பர�வ0பர�    

    
    

�    மி6 7�தக�தி6 ெபய5             : : : :     சீன வ0ல12 ேசாதிட� 
    
�    ஆசி9ய5                     ::::    சி�ரா சிவ2மா5    
    
�    ெபா�:                        ::::    ேசாதிட� 
    
�    பக1க:                     ::::    76     
    
�    கா<79ைம                    ::::    ஆசி9ய�2 
    
�    வ$வைம<7                 ::::    ேதன�. எ�. �<ப0ரமண0 
    
�    வ0ைல                     ::::    இலவச� 
    
�    ெவள�ய��                     ::::    
��கமல� இைணய இத�, 
        19/1, �கேத� ெத�, 
        பழன�ெச#$ப#$, 
        ேதன� – 625 531. 
        தமி�நா�, இ-தியா. 
                            மி6ன>ச?:    msmuthukamalam@yahoo.co.in 
       இைணய 
கவ9: www.muthukamalam.com 
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உ:ளடக�உ:ளடக�உ:ளடக�உ:ளடக�    

 

 
                                                                         பக�பக�பக�பக�    

� நP1க:நP1க:நP1க:நP1க:    யா5யா5யா5யா5????                            ::::    4444    
    

� எலிஎலிஎலிஎலி                                ::::    11111111        
    

� எ��எ��எ��எ��                                ::::    16 16 16 16     
    

� 7லி7லி7லி7லி                                ::::    21212121    
    

� 
ய?
ய?
ய?
ய?                            ::::    26262626    
    

� $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6                            ::::    31313131    
    

� பா�7பா�7பா�7பா�7                                ::::    37373737    
    

� 2திைர2திைர2திைர2திைர                            ::::    42424242    
    

� ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�                                ::::    47474747    
    

� 2ர122ர122ர122ர12                            ::::    53535353    
    

� ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ?                            ::::    59595959    
    

� நாSநாSநாSநாS                                ::::    65656565    
    

� ப6றிப6றிப6றிப6றி                                ::::    71717171    
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நPநPநPநP1க:1க:1க:1க:    யாயாயாயா5555    ? 
 

 
7�தெப�மா6 இ-த உலக�ைத வ0#�U ெச?V� ேபா�, உலகிV:ள அைன�� 
வ0ல12கள�ட
� வ0ைடெபXYU ெச?ல ேவZ$� த6ைனU ச-திக வ�மாY அைழ<7 
வ0��தாரா�.  அவ5 அைழ<ைப ஏXY வ-த வ0ல12க: ப6ன�ரZ�தா6. அவ5 
அைழ<ப0ைன ஏXY வ-த வ0ல12க\2 மதி<7 த�� வைகய0?, அவைர< பா5க வ-த 
வ9ைசய06 ப$, ப6ன�ரZ� வ�ட1க\2 ஒ�ெவா� வ0ல1கி6 ெபயைர ைவ�ததாS 
சீனாவ0? கைத ஒ6Y உZ�. இதனா? இ6Y� சீன5க: ஒ�ெவா� வ�ட�ைத^� 
ஒ�ெவா� வ0ல1கி6 ெபயைர ெகாZேட 2றி<ப0�கி6றனா;. 
 

மன�த5க: த1க\2 கிைட�த அறிைவ ெகாZ�, எ�தைனேயா வ0சய1கைள 
கZ�ப0$�தன5. எ�தைனேயா வ0-ைதகைள ஆராS-� ெதள�_ ெபXY வ�கி6றன5. 
எ�தைனேயா 7�<7� கைலகைள உ�வாகி வா�ைகைய �வாரசிய<ப��தி 
வ�கி6றன5. அ�தைகய கைலகள�? ஒ6ேற ேசாதிட கைல. 
 

ப?ேவY நா�கள�? ப?ேவY வ0த1கள�? ேசாதிட� ைகயாள<ப#டாV�, எ?லாவXறிV� 
ஒ� ஒXYைம உZ�.  2றி<ப0#ட ேநர�தி?, 2றி<ப0#ட வ�ட�தி? ப0ற-தவ5க: 
2றி<ப0#ட சிற<ப0ைன, 2ண1கைள ெகாZடவ5க: எ6பைத^�, அவ5க: வ�1கால� 
எ<ப$ இ�2� எ6பைத^� கண0�� `Yவதி? எ?லா நா�க\� ஒ6Yப�கி6றன.  
ஆனா? கணகி�� 
ைற ம#�� ேவYப�கி6றன. 
 

இ-தியாவ0? ந#ச�திர1கள�6 ேபாகிைன< ெபா��� ஒ�வ96 த6ைமைய^� 
2ண1கைள^� வ�1கால�ைத^� கண0�� `Yவ5.  ேமைல நா�கள�? ஒ�ெவா� 
மாத�திX2� ஒ�ெவா� 2றிய��கைள `றி, அ-த 2றிய��கள�? ப0ற-தவ5கள�6 
த6ைமைய^� 2ண1கைள^� வ�1கால�ைத^� கண0<ப5. 
 

சீனாவ0? ேசாதிட� எ6ப� ெப9ய அளவ0? ந�ப<ப�� ஒ6Y. வாa� சா�திர�தி6 ப$ பல 
வ0சய1க: ெசSய<ப�கி6றன. ஒ� மன�த96 ப0ற-த வ�ட�, மாத�, ேநர� ேபா6றவXறி6 
அ$<பைடய0? பல கண0<7க: ெசSய<ப#�, ப06ன5 வாa�கான கண0<7க: 
ெசSய<ப�கி6றன. 
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சீனாவ0? “உ1க: வய� எ6ன?” எ6Y ெப��பாV� ேக#க மா#டா5க:. “நP1க: எ-த 
வ�ட�ைதU ேச5-தவ5?” எ6Y ேக#பா5க:. அதX2 நP1க: ப0ற-த ஆ1கில வ�ட 
எZைண 2றி<ப0ட ேவZ$ய அவசிய� இ?ைல. எ-த வ0ல12 வ�ட�தி? ப0ற-தவ5 

எ6பைதU ெசா6னா? ேபா��. உ1க: வயைதU ச9யாS கண0�� வ0�வா5க:. 
 


6 ெசா6ன கைதய0? 2றி<ப0#ட ப$, சீனாவ0? ஒ�ெவா� வ�ட
� ஒ�ெவா� 
வ0ல1கிைன 2றி2�.  ஒ�ெவா� மாத
� ஒ�ெவா� மண0 ேநர
� ஒ�ெவா� 
வ0ல1கிைன 2றி2�. 
 

சீன5க: ஒ�ெவா� மன�த96 2ண1க\�, ெசய?க\�, ெவXறி ேதா?வ0க\� அவ5க: 
ப0ற-த ேநர�தி6 ப$ அைமகி6றன எ6பைத< ெப9�� ந�7கி6றன5.  கி.
.2600? ேபரரச5 

ஹுவா1 தP எ6பவரா? இ-த வ0ல12U சகர� அறி
க<ப��த<ப#ட� எ6Y வரலாY 
`Yகிற�.  க?வ0யாள5க: இ-த ேசாதிட� இ-தியாவ0லி�-� சி6 வ�ச�தி6 ேபா� 7�த 
மத ேபாதக5களா? ெகாZ� வர<ப#ட� எ6Y� `Yவ5. 
 

சீனாவ0? 
6ேனா5க: வ�ட1கைள 10 ேதவேலாக� தZ�களாக_� 12 ��வ 
கிைளகளாக_� கண0�தன5.  ஆனா? இைவ மிக_� க$னமாS இ�-த காரண�தா?, 12 
கிைளகைள வ0ல12U சி6ன1கைள ெகாZ� 2றி<ப0ட ஆர�ப0�தன5.  10 தZ�க: எ6பன 
ஐ-� eலக1க: மXY� ய06-யா1 
ைறகள�? அைம-தைவ. மர�, ெந�<7, gமி, உேலாக�, 

நP5 எ6பன ஐ-� eலக1க:. இ��ட6 ய06-யா1 ேச5-தா? ய06 மர�, ய06 ெந�<7, ய06 
gமி, ய06 உேலாக�, ய06 நP5 எ6ற ஐ-�� யா1 மர�, யா1 ெந�<7, யா1 7+மி, யா1 
உேலாக�, யா1 நPh; எ6ற ஐ-�� ேச5-� ப�தாய0ன.  இ��ட6 எலி, எ��, 7லி, 
ய?, 

$ராக6, பா�7, 2திைர, ஆ�, 2ர12, ேசவ?, நாS, ப6றி எ6Y 12 ��வ கிைளகளான 
வ�ட1க: ப6ன�ரZ�� ேச5�� சீன5கள�6 ேஜாதிட1க: கண0க<ப�கி6றன. ஐ-� 
eலக1க:, ய06-யா1, ப6ன�ரZ� வ�ட� எ6ற இ-தU சகர� 60 வ�டU சகர�.   
 

ச-திரைன அ$<பைடயாS ெகாZேட வ�ட�தி6 ஆர�ப� கண0க<ப�கி6ற�. இ-த 
வ�ட�திj:ேள ப6ன�ரZ� மாத1க: சீன< 7� வ�ட�தி6 ஆர�ப� 
த? இYதி வைர 
ப2க<ப�கி6ற�.  அதி? இ�2� இ�ப�� நா62 மண0 ேநர�தி?, ஒ�ெவா� இரZ� 
மண0 ேநர
� மYப$^� வ0ல12களாS ப2க<ப�கி6ற�. 
 


தலி? நP1க: எ-த வ0ல12 வ�ட�ைதU ேச5-தவ5 எ6பைத� ெத9-� ெகா:ேவாமா? 
 

கீ�கZட அ#டவைணைய ெகாZ� அைத� ெத9-� ெகா:ளலா�. 
 
எலிஎலிஎலிஎலி எ��எ��எ��எ�� 7லி7லி7லி7லி 
ய?
ய?
ய?
ய? $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6 பா�7பா�7பா�7பா�7 2திைர2திைர2திைர2திைர ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� 2ர122ர122ர122ர12 ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ? நாSநாSநாSநாS ப6றிப6றிப6றிப6றி 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
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இ-த< ப#$ய? சீன வ�ட�ைத அ$<பைடயாS ெகாZட�.  சீன வ�ட�தி6 ஆர�ப� 

$_  ஆ1கில வ�ட�தி6 ஆர�ப� 
$_2 சXேற ேவYப��.  சீன வ�ட� ஜனவ9 
அ?ல� ப0<ரவ9 மாத�தி? வ�� 
k நில_ நாள6Y ஆர�ப� ஆ2�.  ஒ� மாத� 29.5 
நா#க: ெகாZட�. ஆ1கில வ�ட அ#டவைண2 இைணயாக சில வ�ட1கள�? 
`�தலாS ஒ� மாத� ேச5க<ப�கிற�. 
 

ஜனவ9 மாத� ப0<ரவ9 மாத� ப0ற-தவ5க\2 சXY கணகி#ேட வ�ட�ைத கண0க 
ேவZ$ வ��.  ச9, அ<ப$< ப0ற-தவ5க\� ச9யாS வ�ட�ைத கண0க 
ேவZ�மி?ைலயா?  இேதா அதXகான அ#டவைண. 
 

சீனசீனசீனசீன    ச-திரச-திரச-திரச-திர    வ�டவ�டவ�டவ�ட    அ#டவைணஅ#டவைணஅ#டவைணஅ#டவைண    lYlYlYlY    வ�ட1க\கானவ�ட1க\கானவ�ட1க\கானவ�ட1க\கான    7�7�7�7�    வ�டவ�டவ�டவ�ட    ஆர�ப�ஆர�ப�ஆர�ப�ஆர�ப�    ேததிக:ேததிக:ேததிக:ேததிக: 

சீன< 7� வ�ட� வ0ல12 சீன< 7� வ�ட� வ0ல12 

1900 - ஜனவ9 31 எலி 1956 - ப0<ரவ9 12 2ர12  
1901 - ப0<ரவ9 19 எ�� 1957 - ஜனவ9 31 ேசவ? 
1902 - ப0<ரவ9 08 7லி 1958 - ப0<ரவ9 18 நாS 
1903 - ஜனவ9 29 
ய? 1959 - ப0<ரவ9 09 ப6றி 
1904 - ப0<ரவ9 16 $ராக6 1960 - ஜனவ9 28 எலி 
1905 - ப0<ரவ9 04 பா�7 1961 - ப0<ரவ9 15 எ�� 
1906 - ஜனவ9 25 2திைர 1962 - ப0<ரவ9 05 7லி 
1907 - ப0<ரவ9 13 ஆ� 1963 - ஜனவ9 25 
ய? 
1908 - ப0<ரவ9 02 2ர12  1964 - ப0<ரவ9 13 $ராக6 
1909 - ஜனவ9 22 ேசவ? 1965 - ப0<ரவ9 02 பா�7 
1910 - ப0<ரவ9 10 நாS 1966 - ஜனவ9 21 2திைர 
1911 - ஜனவ9 30 ப6றி 1967 - ப0<ரவ9 09 ஆ� 
1912 - ப0<ரவ9 18 எலி 1968 - ஜனவ9 30 2ர12  
1913 - ப0<ரவ9 06 எ�� 1969 - ப0<ரவ9 17 ேசவ? 
1914 - ஜனவ9 26 7லி 1970 - ப0<ரவ9 06 நாS 
1915 - ப0<ரவ9 14 
ய? 1971 - ஜனவ9 27 ப6றி 
1916 - ப0<ரவ9 03 $ராக6 1972 - ப0<ரவ9 15 எலி 
1917 - ஜனவ9 23 பா�7 1973 - ப0<ரவ9 03 எ�� 
1918 - ப0<ரவ9 11 2திைர 1974 - ஜனவ9 23 7லி 
1919 - ப0<ரவ9 01 ஆ� 1975 - ப0<ரவ9 11 
ய? 
1920 - ப0<ரவ9 20 2ர12  1976 - ஜனவ9 31 $ராக6 
1921 - ப0<ரவ9 08 ேசவ? 1977 - ப0<ரவ9 18 பா�7 
1922 - ஜனவ9 28 நாS 1978 - ப0<ரவ9 07 2திைர 
1923 - ப0<ரவ9 16 ப6றி 1979 - ஜனவ9 28 ஆ� 
1924 - ப0<ரவ9 05 எலி 1980 - ப0<ரவ9 16 2ர12  
1925 - ஜனவ9 25 எ�� 1981 - ப0<ரவ9 05 ேசவ? 
1926 - ப0<ரவ9 13 7லி 1982 - ஜனவ9 25 நாS 
1927 - ப0<ரவ9 02 
ய? 1983 - ப0<ரவ9 13 ப6றி 
1928 - ஜனவ9 23 $ராக6 1984 - ப0<ரவ9 02 எலி 
1929 - ப0<ரவ9 10 பா�7 

 

1985 - ப0<ரவ9 20 எ�� 
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1930 - ஜனவ9 30 2திைர 1986 - ப0<ரவ9 09 7லி 
1931 - ப0<ரவ9 17 ஆ� 1987 - ஜனவ9 29 
ய? 
1932 - ப0<ரவ9 06 2ர12  1988 - ப0<ரவ9 17 $ராக6 
1933 - ஜனவ9 26 ேசவ? 1989 - ப0<ரவ9 06 பா�7 
1934 - ப0<ரவ9 14 நாS 1990 - ஜனவ9 27 2திைர 
1935 - ப0<ரவ9 04 ப6றி 1991 - ப0<ரவ9 15 ஆ� 
1936 - ஜனவ9 24 எலி 1992 - ப0<ரவ9 02 2ர12  
1937 - ப0<ரவ9 11 எ�� 1993 - ஜனவ9 23 ேசவ? 
1938 - ஜனவ9 31 7லி 1994 - ப0<ரவ9 10 நாS 
1939 - ப0<ரவ9 19 
ய? 1995 - ஜனவ9 31 ப6றி 
1940 - ப0<ரவ9 08 $ராக6 1996 - ப0<ரவ9 19 எலி 
1941 - ஜனவ9 27 பா�7 1997 - ப0<ரவ9 07 எ�� 
1942 - ப0<ரவ9 15 2திைர 1998 - ஜனவ9 28 7லி 
1943 - ப0<ரவ9 05 ஆ� 1999 - ப0<ரவ9 16 
ய? 
1944 - ஜனவ9 25 2ர12  2000 - ப0<ரவ9 05 $ராக6 
1945 - ப0<ரவ9 13 ேசவ? 2001 - ஜனவ9 24 பா�7 
1946 - ப0<ரவ9 02 நாS 2002 - ப0<ரவ9 12 2திைர 
1947 - ஜனவ9 22 ப6றி 2003 - ப0<ரவ9 01 ஆ� 
1948 - ப0<ரவ9 10 எலி 2004 - ஜனவ9 22 2ர12  
1949 - ஜனவ9 29 எ�� 2005 - ப0<ரவ9 09 ேசவ? 
1950 - ப0<ரவ9 17 7லி 2006 - ஜனவ9 29 நாS 
1951 - ப0<ரவ9 06 
ய? 2007 - ப0<ரவ9 18 ப6றி 
1952 - ஜனவ9 27 $ராக6 2008 - ப0<ரவ9 07 எலி 
1953 - ப0<ரவ9 14 பா�7 2009 - ஜனவ9 26 எ�� 
1954 - ப0<ரவ9 03 2திைர 2010 - ப0<ரவ9 14 7லி 
1955 - ஜனவ9 24 ஆ� 

 

  
 

வ�1காலUவ�1காலUவ�1காலUவ�1காலU    சீனசீனசீனசீன    வ�ட1க:வ�ட1க:வ�ட1க:வ�ட1க:     
   

2011 - ப0<ரவ9 3 - 
ய?  

2012 - ஜனவ9 23 - $ராக6  

2013 - ப0<ரவ9 10 - பா�7  

2014 - ஜனவ9 31 - 2திைர  

2015 – ப0<ரவ9 19 - ஆ�  
 

சீன5க: இ-த உலகி? இ�2� ெபா�#க: அைன�திV� ேந5, எதி5 எ6Y இ� வ0தமான 
சதிக: இ�<பதாக ந�7கி6றன5.  இ-த ேந5 எதி5 சதிக: எ<ேபா�� ஒ6ேறா� ஒ6Y 
ேபா#$ ேபா#� ெகாZ� இைண-ேத உலக�ைத இய2வதாக_� ந�7கி6றன5.  இர_2 
பக?, ெபZைம2 ஆZைம, தா�_2 உய5_ எ6Y ய06 யா1 எ12� எதிV� 
நில_கி6ற�.  
 

க�<7, எதி5மைற சதி, அ$ைம�தன�, நP5, உேலாக�, gமி ஆகியைவ ய06 எ6Y 
க�த<ப�கிற�.  அ� இர_, ப:ள�தா2, நதிக:, ஓைடக: ஆகியவXைறU சா5-த�.  
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ெவ:ைள, ேந5மைற சதி, ஆ\ைம, ெந�<7, மர�, காXY யா1 எ6Y க�த<ப�கிற�. அ� 
பக?, மைலக:, 26Yக: ஆகியவXைறU சா5-த�. 
 

இ�வ0� சதிக\� மன�த5கள�6 நடவ$ைககைள மாXற வ?ல�. அதனாேலேய, 

ேஜாதிட�தி? இ�_� 
கிய ப1காXYகிற�.   
 

இ<ேபா� வ�ட1கைள எ<ப$ ய06-யா1, மர�, ெந�<7, gமி, உேலாக�, நP5 எ6Y 
2றி<ப0டலா� எ6பைத அறி-� ெகா:ளலா�.  ஆ1கில வ�ட எZைணேய இதX2 
உபேயாக<ப��தலா�. 
 

வ�ட 
$_ 0 இ�-தா? யா1 உேலாக�. 
வ�ட 
$_ 1 இ�-தா? ய06 உேலாக�. 
வ�ட 
$_ 2 இ�-தா? யா1 நP5 
வ�ட 
$_ 3 இ�-தா? ய06 நP5 
வ�ட 
$_ 4 இ�-தா? யா1 மர�. 
வ�ட 
$_ 5 இ�-தா? ய06 மர�. 
வ�ட 
$_ 6 இ�-தா? யா1 ெந�<7. 
வ�ட 
$_ 7 இ�-தா? ய06 ெந�<7. 
வ�ட 
$_ 8 இ�-தா? ய06 gமி. 
வ�ட 
$_ 9 இ�-தால யா1 gமி. 
 

ஒ�ெவா� eலக
� ஒ�ெவா� 2றிகள�6 த6ைமகைள ஆ\�.  
 

eலக1க:eலக1க:eலக1க:eலக1க: வ�டவ�டவ�டவ�ட    2றிக:2றிக:2றிக:2றிக: 

மர� 
ய?, 7லி(ெமலி-த), $ராக6(வV�த) 
ெந�<7 பா�7, 2திைர(வV�த), ஆ�(ெமலி-த) 
உேலாக� 2ர12(வV�த), ேசவ?;, நாS (ெமலி-த) 
நP5 எலி(வV�த), எ��, ப6றி(ெமலி-த)  

gமி $ராக6, ஆ�, நாS, எ�� (சம நிைலய0? இ�<பதா? அைன�� 
2றிகள�6 த6ைமகைள ஆள வ?ல�)  

 

எ-த மாத�தி? ப0ற-ேதாேமா அ-த-த மாத�தி6 2றிகைள^� அறி-தா?, அத6 
அ$<பைடய0V� 2ண1கைள ஆராயலா�. கீ� கZட அ#டவைண அைத கZ� ப0$க 
உத_�. இைத ஒ�வாp6 உ:2றி எ6Y 2றி<ப0டலா�. 
 

p9யp9யp9யp9ய    
ேரைகேரைகேரைகேரைக 

ேததிேததிேததிேததி 
சீனசீனசீனசீன    
மாத�மாத�மாத�மாத� 

நிைலயானநிைலயானநிைலயானநிைலயான    
eலக�eலக�eலக�eலக� 

கால�கால�கால�கால� 

314 ப0<ரவ9 19 - மா5U 05 

329 ப0<ரவ9 04 - ப0<ரவ9 18 
7லி மர� வச-த கால� 

344 மா5U 06 - மா5U 20 

0 மா5U 21 - ஏ<ர? 04 

ய? மர� வச-த கால� 

14 ஏ<ர? 05 - ஏ<ர? 19 

29 ஏ<ர? 20 - ேம 04 
$ராக6 மர� வச-த கால� 

44 ேம 05 - ேம 20 பா�7 ெந�<7 ேகாைட கால� 
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59 ேம 21- ஜூ6 05    

74 ஜூ6 06-ஜூ6 20 

89 ஜூ6 21-ஜூைல 06 
2திைர ெந�<7 ேகாைட கால� 

104 ஜூைல 07-ஜூைல 22 

119 ஜூைல 23-ஆகa# 06 
ஆ� ெந�<7 ேகாைட கால� 

134 ஆகa# 07 - ஆகa# 22 

149 ஆகa# 23 - ெச<ட�ப5 07 
2ர12 உேலாக� இைல^தி5 கால� 

164 ெச<ட�ப5 08 - ெச<ட�ப5 22 

181 ெச<ட�ப5 23 - அேடாப5 07 
ேசவ? உேலாக� இைல^தி5 கால� 

194 அேடாப5 08 - அேடாப5 22 

211 அேடாப5 23 - நவ�ப5 06 
நாS உேலாக� இைல^தி5 கால� 

224 நவ�ப5 07 - நவ�ப5 21 

244 நவ�ப5 22 - $ச�ப5 06 
ப6றி நP5 2ள�5 கால� 

251 $ச�ப5 07 - $ச�ப5 21 

271 $ச�ப5 22 - ஜனவ9 05 
எலி நP5 2ள�5 கால� 

284 ஜனவ9 06 - ஜனவ9 19 

301 ஜனவ9 20 - ப0<ரவ9 03 
எ�� நP5 2ள�5 கால� 

 

ஒ�ெவா� மண0 ேநர�திX2� 2றிய��க: உZ�. ஒ�வ5 ப0ற-த ேநர�தி6 ப$, இ-த 
இரகசிய 2றிகைள அறி-� ெகா:ளலா�.  

� 23:00 - 01:00: எலி 
� 01:00 - 03:00: எ�� 

� 03:00 - 05:00: 7லி 
� 05:00 - 07:00: 
ய? 

� 07:00 - 09:00: $ராக6 

� 09:00 - 11:00: பா�7 

� 11:00 - 13:00: 2திைர 

� 13:00 - 15:00: ஆ� 

� 15:00 - 17:00: 2ர12 

� 17:00 - 19:00: ேசவ? 

� 19:00 - 21:00: நாS 

� 21:00 - 23:00: ப6றி 
வ�ட 2றி, மாத 2றி, ேநர 2றி இ�e6ைற^� இைண�ேத ஒ�வாp6 
2ணாதிய1கைள கண0கிற� சீன ேசாதிட�. சீன ேசாதிட�தி6 சி6ன1க\2 இைணயாS 
இ-திய ேஜாதிட�திV�, ேமXக�திய ேசாதிட�திV� சி6ன1க: உZ�. அவXைற இ12 
காZேபா�.  
 

சீன�சீன�சீன�சீன� இ-தியாஇ-தியாஇ-தியாஇ-தியா ேமைலேமைலேமைலேமைல    நா�க:நா�க:நா�க:நா�க: 

$ராக6 ேமஷ� ஏ9a 

பா�7 9ஷப� டாரa 

2திைர மி�ன� ெஜமின� 
ஆ� கா5�திைக கா6ச5 
2ர12 சி�ம� லிேயா  
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ேசவ? க6ன� வ05ேகா 

நாS �லா லி<ரா 

ப6றி வ0�சிக� aகா5ப0ேயா  

எலி தj� சகிடா9யa 

எ�� மகர� ேக<9கா5: 

7லி 2�ப� அவா9a 


ய? மsன� ப0சிa  
 

இைவ அைன�ைத^� அ$<பைடயாS ெகாZேட சீன ேஜாதிட1க: கண0க<ப�கி6றன. 
இன� ஒ�ெவா� வ0ல12 2றிகைள< பXறி^� ெத9-� ெகா:ேவா�. 
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1. எலிஎலிஎலிஎலி 

 
 

� ஆZ�க: - 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044 

� ேநர� - இர_ 11:00 
த? 1:00 வைர 

� உ9ய திைச - ேமX2 

� உ9ய கால1க: - 2ள�5 கால�, $ச�ப5 மாத� 

� நிைலயான eலக� -  நP5 
� ய06 - யா1 யா1 

 


6ெனா� கால�தி? 7�தெப�மா6, வ�ட1க\2U சி6னமிட எ?லா வ0ல12கைள^� 
ஒ� `#டதிX2 அைழ�தாரா�. `#ட� நடகவ0�-த 
-ைதய நா: gைன த6jைடய 
நZபனான எலிய0ட� `#ட�ைத< பXறி `றி வ0#�, அதிகாைலய0? 
தலி? எkபவ5 

அ��தவைர எk<ப ேவZ�� எ6Y 
$_ ெசS� வ0#�� t1கU ெச6ற�.   
 

காைலய0? எலி 
தலி? எk-த�.  தா6 ம#�ேம 
தலாவதாSU ெச?ல எZண� 
ெகாZட எலி gைனைய எk<பாம? `#டதிX2U ெச6ற�.  அ�ேவ `#ட�தி6 
த? 
ஆளாக_� இ�-த�. ப0ற2 எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 2திைர, ேசவ?, நாS, ப6றி 
எ6Y ஒ6ற6 ப06 ஒ6றாS வ0ல12க: வ-� ேச5-தன. வ0ல12க: வ-� ேச5-த 
வ9ைசய06ப$ 7�தெப�மா6 வ�ட1க\2 சி6னமி#டாரா�. gைன t1கி எk-� பா5�த 
ேபா�, அ12 எலி இ�கவ0?ைல. ேவகேவகமாS `#ட� நட2� இட�திX2U ெச6ற�. 
ஆனா? அ� ெச6Y ேச�� ேபா� `#டேம 
$-� வ0#$�-த�.  அ6றிலி�-� எலி 
gைன2< பைகயான�.  
 

இ-த கைத எலி வ�ட� ஏ6 
தலி? வ-த� எ6பைத 2றிக `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� எலி வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ஜனவ9 31, 1900 - ப0<ரவ9 18, 1901 

� ப0<ரவ9 18, 1912 - ப0<ரவ9 05, 1913 

� ப0<ரவ9 05, 1924 - ஜனவ9 24, 1925 

� ஜனவ9 24, 1936 - ப0<ரவ9 10, 1937 

� ப0<ரவ9 10, 1948 - ஜனவ9 28, 1949 

� ஜனவ9 28, 1960 - ப0<ரவ9 14, 1961 

� ப0<ரவ9 15, 1972 - ப0<ரவ9 02, 1973 

� ப0<ரவ9 02, 1984 - ப0<ரவ9 19, 1985 

� ப0<ரவ9 19, 1996 - ப0<ரவ9 06, 1997 

� ப0<ரவ9 07, 2008  - ஜனவ9 25, 2009 
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2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
 

� மகள�? ெப��பாலாேனா52 எலிைய< ப0$கா�.  இ�-தாV� சீன ேசாதிட�தி?, 

எலிேய 
த? வ�ட�ைதய சி6ன�.  இ-த வ0ல12 ஆ5வ�, சா�5ய�, எUச9ைக� 
த6ைம, ெம6ைம, இணக�, உXசாக� ஆகிய 2ண1க\2 சா6றாS வ0ள12� 
வ0ல12. வ�ட� 2008, எலி வ�ட�.  இ� யா1 - gமிையU சா5-த வ�ட�. 

� எலி வ�ட�தி? ப0ற-தவ5க: வசீகரமாக_� ேபாரா�� மன<பா6ைம^� 
ெகாZடவ5க:.  நிக�கால�தி? ந6றாS வாழ ேவZ�� எ6ற எZண� 
ெகாZடவ5க:.  எ-தU pழைல^� தன2U சாதகமாS ஆகி ெகாZ� வாழ� 
ெத9-தவ5க:.  ேம�ேபாகாS பா52� ேபா� மிக_� அைமதியா^� ந62 சீ5 

tகி< பா5��U ெசய?ப�பவராS ெத9-தாV�, உ: மனதி? அவ5க: 
அைமதியXறவ5களா^�, சிறி� பய-த �பாவ� ெகாZடவ5களா^� இ�<பா5க:.  

� எலிவாசிக: எள�தி? எதX2� ஒ��< ேபாக `$யவ5க:. க$ன உைழ<ப0? அதிக 
நா#ட� ெகாZடவ5க:. கா9ய1கைள ஆர�ப0�த_ட6, தா6 எ6ன ெசSய ேவZ�� 
எ6பைத ம#�� அறி-� வ0#டா5க: எ6றா?, அதX2< ப0ற2 அவ5கைள நிY�தேவ 

$யா�.  எ-தU ெசயைல ஆர�ப0�தாV� அைத 
$காம? வ0ட மா#டா5க:. 
க�மேம கZணாக இ�-� சாதிக உைழ<பா5க:. �Xறி< பல5 இ�-த ேபா�� 
த6jைடய ேவைலைய� திறைமயாS ெசSய வ?லவ5க:. 

� எ-தU pழைல^� சாதகமாகி ெகா:ள வ?லவ5க:.  ச1கட1க: ஏXப�� ேபா� 
அவXைற மிக� திறைமயாS ைகயாள வ?லவ5க:.  ெகாகிைன< ேபா? 
ச-த5<ப1க\காS கா�தி�-� த1க: வா�ைகைய 
6ேனXற� ெத9-தவ5க:. 
அவ5க: இயXைகய0ேலேய உடலி? அபாய மண0ைய ைவ�தி�<பவ5க:.  �6ப� 
வ�� 
6 காக, ெசSய ேவZ$ய ெசய?கைளU ெசSய 
ய?வா5க:.  

� ெவள� வ0சய1கள�? அதிக நா#ட� ெசV��வா5க:.  அ��தவ5க\2 அறி_ைர 
ெசா?ல வ?லவ5க:.  ஆனா? த1க: ப0ரUசிைனகைள அ��தவ5கள�ட� ெசா?ல� 
தய12வா5க:.  அதனா? மXறவ5க: வா�ைகU சிக?கள�? இவ5க\� சிகி� 
தவ0<பா5க:.  

� எலிவாசிக: பண�திX2 ெப9�� 
கிய��வ� ெகா�<பா5க:. கா? கா�2� 
கண2 பா52� த6ைம ெகாZடவ5க:. எலிவாசிகைள^� பண�ைத^� ப09<ப� 
மிக க$ன�.  எலிவாசிக\2 ேபர� ேப�வ� மிக_� ப0$2�. அவ5க: 
ேதைவயXற ெபா�#கைள^� மலிவாS கிைடகிறெத6றா? வா1கி வ0�வா5க:.  
நிைன_< ெபா�#க: அவ5கள�ட� நிைறயேவ இ�2�. பண வ0சய1கள�? அதிக 
கவன� ேதைவ.  சில சமய� அவ5கள�6 கண0<7க: ெபாS��< ேபானா? அ� அதிக 
ந#ட�தி? ெகாZ� வ0#� வ0��. 

� மாைலய0? ப0ற-த எலிவாசிக\2 காைலய0? ப0ற-தவ5கைள வ0ட_� சXேற 
க$னமான வா�ைகைய< ப06பXற ேவZ$ வ��. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 எலிவாசிக: அதி7�திசாலிக:. நிைனவாXற? மிகவ5க:. எைத^� எள�தி? கXக 
வ?லவ5க:. உZைமயானவ5க:. அதிக� ப$க வ0��7வா5க:. த1கைள< பXறி 
அழகாS `ற_� எkத_�; த2-தவ5க:. �Y�Yெவன எைதயாவ� ெத9-� 
ெகா:\� ஆ5வ� உ:ளவ5க:.  
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 எலிவாசிக: இரகசிய1கைள க#$ கா<பதி? ைக ேத5-தவ5க:. அ��தவ5கள�6 
இரகசிய1கைள அறி^� ஆ5வ� அவ5கள�ட�தி? அதிகமாகேவ இ�2�.  
அவ5கள�6 இ-த வ0சய1கைள� ெத9-� ெகா:\� ஆவ? அதிகமாS இ�<பதி6 
காரணமாS, அவ5க: ேத5-த எk�தாள5களாS இ�<பா5க:.     

 அவ5க: இ�2� இட�தி? அவைர< ேபாXY� `#ட�தவ5க: இ?லாம? இ�க 
மா#டா5க:.  அவ5க: மனதிX2 ப0$�தமானவ5களாS இ�<பா5க:. எ<ேபா�� 
பள�Uெச6Y மகி�Uசி^ட6 இ�2� உ�வ அைம<ைப< ெபXறவ5க:. அதனா? 
அவ5க: ச
தாய�தி? மிக_� ேபாXற�தகவ5களா^� அதிகமான ேவைல 
உ:ளவ5களா^� இ�<பா5க:. அவ5க\2 `#ட1க\2U ெச?ல_� 
வ0ழாக\2U ெச?ல_� மிக_� ப0$2�.  அவ5க: தன���வ� வாS-த 
2kகள�? இ�க வ0��7வா5க:. அவ5க\2 பல இரகசிய உளவாள�க: 
இ�<பா5க:. எ-த வ0சய�ைத எ��� ெகாZடாV� அதி? அதிக ஈ�பா� இ�2� 

 மி2-த 7�தி `5ைம, எள�தி? 79-� ெகா:\� த6ைம காரணமாS அவ5க: 
உய5-த பதவ0கைள அைடய 
யலலா�.  அவ5கள� 2ண� காரணமா^� ச9யான 

$_ எ�2� த6ைம காரணமா^�, ப0ரUசிைனக\2 எள�தி? தP5_ காv� திற� 
ெபXறவ5க:.  அதனா? உய5 பதவ0க\2 2றி ைவகலா�.  அ� மதி<ைப^� 
ெச?வாைக^� ெபXY� த��.  அவ5க: ந?ல எஜமான5களா^� இ�<பா5க:.  
7தி� 7திதான கா9ய1கைளU ெசSய வ0��7கிறவ5க:. அதனா? இைச வ?Vந5க:, 

நைகU�ைவ வ0�தக5க:, அரசிய?வாதிக:, வழகறிஞ5க:,  கா5< ப-தய வ Pர5க:, 

ஆராSUசியாள5க:, இய2ந5க:, ேமலாள5க:, நி5வாகிக: என இ�க 
யலலா�.  
இவXறி? அவ5க: ப0ரகாசிக அதிக வாS<7க: கி#��. 

 
உற_உற_உற_உற_ 
 
உறவ0ன5க: வ0சய�தி? அவ5க: மிக_� தயாள 2ண� மிகவ5க:.  உறவ0ன5கைள 
எ<ேபா�� ஆத9க எZvவா5க:.  ெபXேறா�2 அதிக மதி<7 ெகா�<பா5க:.  த1க: 
2ழ-ைதகள�6 ேம? பாச� மிக ெகாZடவ5க:. அவ5க\2 2��ப�, வ P�, மைனவ0, 
மக: மிக< ப0$�தமான வ0சய1க:. 2��ப வா�ைக2 மிக_� 
கிய��வ� 
ெகா�<பா5க:. அவ5க\2 �XறிV� மன�த5க: இ�க ேவZ�� எ6Y வ0��7� 
காரண�தா?, எ<ேபா�ேம 7திய 7திய மன�த5கைளU ச-தி�� ெகாZேட இ�<பா5க:. 
அவ5க: உற_கைள� �Z$க வ0��ப மா#டா5க:. அதனா? சில ேநர1கள�? 7திய 
ந#7கைள ஏXக தைடக: ஏXப��.  எலிவாசிக\ட6 ந#7 ைவக வ0��7பவ5க: 
அவ5க\2 இைணயாS �Y�Y<பாS இ�க 
யXசி ெசSவ� நல�. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

எலிவாசிகள�6 உட? நிைல ெபா�வாS ந6றாகேவ இ�2�.  அவ5க: எ<ேபா�� 
�Y�Y<பாகேவ இ�2� காரண�தா?, த1க: உட? நிைலைய ந?ல ப$யாக_� 
ேநாSகைள எதி5��< ேபாரா�� வைகய0V� ைவ�� ெகா:வா5க:. எலிவாசிக: 
ச>சலமாS இ�2� சமய�ைத எள�தாS கZ� ெகா:ளலா�.  அ-த சமய1கள�? மிக_� 
அைமதியXறவ5களா^� ேகாபகார5களா^� இ�<பா5க:.  அ�தைகய ேநர1கள�? மன 
அk�த�தா? தவ0<பா5க:.  மனைத அைமதி<ப���� பய0Xசிகைள கXY ெகா:\த? 
நல�. மXெறா� 2ைற^� அவ5கள�ட�தி? உZ�. ஒேர ேநர�தி? பல கா9ய1கள�? 
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ஈ�ப�வேத அ�.  த1க: சதிய0ைன பல கா9ய1கள�? வ0ரய� ெசS� அவXைற 
$க 

$யாம? தவ0<பா5க:. இ� உடV2� ேக� வ0ைளவ02�. 
 


கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:    
    
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

தமிழக 
த?வ5க: கைலஞ5 க�ணாநிதி, ெஜ. ெஜயலலிதா, வ0>ஞான� ச5. சி. வ0. இராம6, 


6னா: 2$யர�� தைலவ5 டாட5. எa. இராதாகி�xண6, வ0Zெவள� வ Pர5 ராேகx 
ச5மா, ந$ைக ேஹமமாலின�, கி9ெக# வ Pர5க: ெசௗர� க12லி, 
�ைதயா 
ரள�தர6, 

நாமக? கவ0ஞ5, ந$க5 ராz கg5, ஆ1கில கவ0ஞ5 வ0?லிய� ேஷaப0ய5, 
த? 
அெம9க ஜனாதிபதி ஜா5z வாஷி1ட6, இைச வ?Vந5 உ?<கா1 ேமாச5#, இளவரச5 
சா5லa, ரxய எk�தாள5 லிேயா டா?aடாS 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?தகவ?தகவ?தகவ?க:க:க:க:    
 

� அதி5xட எZக: - 1, 4, 5, 10, 11, 14, 41, 45, 51, 54 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - $ராக6, எ��, 2ர12 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: - 2திைர, 
ய?, ேசவ?, ஆ� 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க: 2ண1க: 2ண1க: 2ண1க:  
 

எலிவாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS சீன 
ேஜாதிட� ந�7கிற�. 

 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    எலிஎலிஎலிஎலி        (ஜனவ9 24, 1936 - ப0<ரவ9 10, 1937 மXY�  ப0<ரவ9 19, 1996 - ப0<ரவ9 06, 1997) 
 

2ண1க: ஆேராச�, �Y�Y<7, ேபா#$கைள எதி5 ெகா:\� த6ைம, த6ன�ப0ைக, மன 
உYதி, ெகா:ைக ப0$<7 ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. ��2�தனமானவ5க:.  
பயண� ெச?வ� வ0��ப� தக வ0சய�. 7திய ேவைலகைள வ0��ப0 ஏXபா5க:. ஒேர 
மாதி9யான ேவைல ஏXப���� ேசா5வ0லி�-� த<ப0க வ0�தியாசமான ேவைலகைளU 
ெசSய �$<ப5.  ப0றரா? வ0��ப<ப�பவ5க:. 
 

மரமரமரமர    எலிஎலிஎலிஎலி  (ப0<ரவ9 05, 1924 - ஜனவ9 24, 1925 மXY� ப0<ரவ9 02, 1984 - ப0<ரவ9 19, 1985) 
 

2ண1க: ஆவ?, உ:\ண5_, எள�தி? 79-� ெகா:\த?, pழV2ேகXப மாYத?, 

சிர�ைத  ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. ெவள��ேதாXற�தி? த6ன�ப0ைக 
மிகவ5களாS ேதா6றிய ேபா��, த1கள� 2ைறகைள ெவள�கா#$ ெகா:ள மா#டா5க:.  
ேதா?வ0ைய கZ� அ>சிய ேபா��, அவ5க: ெவXறி ெபYவ� நிUசய�.  
நZப5க\டj� 2��ப�தா�டj� இ�<ப� இ6ப� தர `$ய�. அ67� மதி<7� 
அவ5க: வ0��7� பZ7க:. 
 

ggggமிமிமிமி    எலிஎலிஎலிஎலி  (ப0<ரவ9 10, 1948 - ஜனவ9 28, 1949 மXY� ப0<ரவ9 07, 2008 - ஜனவ9 25, 2009) 
 

2ண1க: ந�ப0ைக, ெதள�வாS ஆராS-� 
$_ எ��த?, மாYத?கள�? வ0�<ப�, 

tSைம ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. aதிர� த6ைம, ெவXறிகரமாS ேவைலைய 
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$க ேவZ�� எ6ற ஆழமான பXYத? வ0��ப<ப�� 2ண1க:. ெம�வாS, 

நிதானமாS கா9ய1கைளU ெசSவைதேய சிற-த வழி எ6Y எZvவா5க:.   
  

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    எலிஎலிஎலிஎலி (ஜனவ9 31, 1900 - ப0<ரவ9 18, 1901 மXY� ஜனவ9 28, 1960 - ப0<ரவ9 14, 1961) 
 

2ண1க: எள�தி? உண5Uசி வச<ப�� த6ைம, உய5-த ெகா:ைக^ட6 இ��த?, 

எZண1களா? த6ைன�தாேன ஊ2வ0�த?, எைத^� வ0#� ெகா�காைம ேபா6ற 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. எ�வள_ வ0ைலயாய0j�, தா1க: வ0��ப0யைத< ெபற 
வ0டா<ப0$ ெகா:ைக^ட6 அைலவா5க:. ெபாறாைம, ேபராைச, ஆ\ைம ப0ரUசிைனகைள 
ெகாZ� வ��. உற_கள�? சிக?க: ஏXபட வாS<7க: அதிக�.      
 

நPநPநPநP5555 எலிஎலிஎலிஎலி  (ப0<ரவ9 18, 1912 - ப0<ரவ9 05, 1913 மXY� ப0<ரவ9 15, 1972 - ப0<ரவ9 02, 1973) 
 

2ண1க: வ0ேவக�, ஞான�, க?வ0யா? ஊக�, எள�தி? 79-� ெகா:\த? ேபா6ற 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. வசீகர� த6ைம^ைடயவ5க:.  சாம5�தியUசாலிக:. ஆ�-த 
அறி_ ெபXறவ5க:.  சி-தைனயாள5க:. ப0ரUசிைனக\2 தP5_ காZபதி? சம5�த5க:.  
நைட
ைறவாதிக:. 79-� ெகா:\� த6ைம எ?ேலா9ட
� ந62 பழக_�, பலராV� 
வ0�<ப<ப�பவராக_� ெசS^�. 
 

நP1க: எலி வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: எ6Y 
சீன5க: கண0கி6றன5.  
 

எலிஎலிஎலிஎலி    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
ச-த5<ப�, ந?ல எதி5 கால� இ-த வ�ட�தி6 
கியா�ச1க:.  ெதாழி? �ைற 
ெபா�வாS ந6றாS இ�-தாV�, வ�ட�தி6 ப0Xப2திய0? எதி5பாராத மாXற1க: ஏXப#� 
வ0யாபார1கள�? கxட நxட1க: ஏXப��.  
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2. எ��எ��எ��எ�� 
 

 
� ஆZ�க: - 1901,1913,1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009,2021,2033,2045) 

� ேநர�    - இர_ 1:00 
த? 3:00 வைர 

� உ9ய திைச - வட2, வட கிழ2 

� உ9ய கால1க: - 2ள�5 கால�, ஜனவ9 மாத� 

� நிைலயான eலக� - நP5 
� ய06 - யா1 ய06 

 

ஒ� 
ைற வ�டU சகர�தி6 
த? இட�ைத< ெபற வ0ல12கள�ைடேய சZைட 
eZட�. கட_ள5கள�ட� இ-த< ப0ரUசிைன எ���U ெச?ல<ப#ட�.  அவ5க: இதX2� 
தP5_ காண வ0ல12க\2 ஒ� ஆXைற கட2� ேபா#$ைய ைவ�தன5.  யா5 


தலாவதாS வ�கிறா5கேளா அவ5க: 
த? வ�ட�திய சி6னமா^� அ��� 
வ�பவ5க: வ�கி6ற வ9ைச<ப$ சி6னமாS ெகா:ள<ப�வ5 எ6Y� தP5மான�க< ப#ட�.    
 

ஒ� நா: எ?லா வ0ல12க\� ஆXறி6 கைரய0? அண0வ2�� நி6றன.  ேபா#$^� 
ஆர�பமான�. எ��2� ெத9யாம? எலி அத6 ேம? சவா9 ெசSத�. எ�� அகைரையU 
ேச�� ேபா�, அதX2� ெத9யாம? சவா9 ெசSத எலி, அதX2 
6பாS கைரய0? 2தி�� 

த? இட�ைத< ெபXற�. எ�� இரZடாவ� இட�ைத< ெபXற�. 
 

இ-த கைத எ�� ஏ6 இரZடாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� எ�� வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 19,1901  -  ப0<ரவ9 07,1902 

� ப0<ரவ9 06,1913  -  ஜனவ9 25,1914 

� ஜனவ9 25,1925  -  ப0<ரவ9 12,1926 

� ப0<ரவ9 11,1937  -  ஜனவ9 30,1938 

� ஜனவ9 29,1949  -  ப0<ரவ9 16,1950 

� ப0<ரவ9 15,1961  -  ப0<ரவ9 04,1962 

� ப0<ரவ9 03,1973  -  ஜனவ9 22,1974 

� ப0<ரவ9 20,1985  -  ப0<ரவ9 08,1986 

� ப0<ரவ9 07,1997  -  ஜனவ9 27,1998 

� ஜனவ9 26,2009  -  ப0<ரவ9 13,2010 
 

2ண2ண2ண2ண1க1க1க1க:::: 
 

� எ�� வ�ட�தி? ப0ற-தவ5க: சா-தமானவ5க: ேபா? காண<ப�வா5க:. ஆனா? 
ஜாகிரைத. அவ5க: மிக_� ேகாபகார5க:. அவ5க: த6ன�ப0ைக மிகவ5க:.  
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த1கள� 2றிேகாைள அைடய ெதாட5-� அயரா� பா�பட� தய1க மா#டா5க:.  
ப$<ப$யாS� த1க: 2றிேகாைள எ#ட 
யXசி ெசSவா5க:. அவ5க: 
ப0$வாதகார5க:. க5வ� மிகவ5க:.  ெவள�<பா5ைவய0? அவ5க: அைமதியாS 
இ�-தாV� அவ5க: இYமா<7 மிக ெகாZடவ5க:.  

� எ��வாசிக: பZபா#ைட மதி<பவ5க:. ேந5�தியாS த1கைள ைவ�� 
ெகா:வா5க:.  அவ5கள� பா5ைவய0லி�-� எ�_ேம த<ப 
$யா�. எைத^� 
ெவள�<பைடயாகேவ பா5<பா5க:. எ��வாசிக: மிக_� ேவகமாS வ0சய1கைள 
கிரகிக வ?லவ5க:.  வ0சய�தி6 ந?ல� ெக#டைத உட6 79-� ெசய?ப�வ5.  
த1க\2< 79யாத வ0சய1கைள ந�ப மா#டா5க:. ந?ல� அ?ல� ெக#ட� 
எ6பைத ம#�ேம பா5<பா5க:. 

� எ��வாசிக: மிக_� ��தமாக_�, உZைமயாக_�, உைழ<பாள�களாக_� 
இ�<பா5க:. அவ5க\2 ந?ல நிைனவாXற? இ�2�. மXறவ5க: மற2� சில 
சிறிய வ0சய1கைள^� நிைன_<ப��தி ெசா?ல `$யவ5க:. ஒ� வார�, ஒ� 
மாத�, ஒ� வ�ட வ0சய1ைள^� நிைனவ0? ைவ�� ெகா:ள� தகவ5க:.  
அவ5க\2 வ��த� ஏXப�� ேபா��, �6ப� வ-த ேபா�� மன அைமதி ஏXப�� 
வைர ஏதாவ� ேவைலய0? த1கைள ஆ��தி ெகாZ� வ0�வா5க:. 

� எ��வாசிக: உதவ0 ேக#க ெவY<பவ5க:. ஒ� ெசயைலU ெசSய இரZ� மட12 
ேநர
� 
யXசி^� ேதைவயானாV� `ட, அைத யா�ைடய உதவ0^� இ6றி 
தா1களாSU ெசSய 
ய?வா5க:.  அ��தவ5கைள எதி5பா5க மா#டா5க:. ப0ற5 

ெசS^� கா9ய1கைள கவனமாS கவன���, த1கைள பல<ப��தி ெகா:வா5க:. 
� ெந�நாைளய eத|�கைள மிக_� திறைம^ட6 ைகயாள வ?லவ5க:. அவ5க: 

ெப��பாV� pதா#ட�தி? கவன� ெசV�த மா#டா5க:. அவ5க: த1க: 
2ண�தாV� 
யXசியாV� த1க: ெவXறிைய� ேத$U ெச?வா5க:.  
அதி5xட�ைத^� அ��தவ5 உதவ0ைய^� எ6Yேம ந�ப மா#டா5க:. 

� எ��வாசிக: த1க: கட6கைள எ<ேபா�� அைட�� வ0�வா5க:. அவ5க:  
யா�ேகj� கட6ப#� இ�-தா?, அத6 கைடசி காைச ெகா�2� வைர ஓய 
மா#டா5க:. அவ5க: ந6றி மறவாதவ5க:. த1க: ந6றிைய அழ2 வா5�ைதகள�? 
ேபசாவ0#டாV�, பல வழிகள�? த1க: ந6றிைய கா#�வா5க:. அவ5கள� 
ெசய?க: அவ5கள� வா5�ைதகைள வ0ட அதிக� ேப��. 

� எ��வாசிகள�6 த6ன�ப0ைக அதிகமாS இ�2� காரண�தா?, மXறவ5கைள 
ஊ2வ0க வ?லவ5க:. ெப��பாV� அைமதி^�, ெபாYைம^� 
ெகாZடவ5களாதலா?, அளவாகேவ ேப�வா5க:. ேவZ$ய ேபா� ேப�வனவXைற 
வா5�ைதU ��தமா^� கவனமா^� ேப�வா5க:. 

� 2Y2 வழிைய ந�பாதவ5க:. உைழக வ0�<பமி?லாதவ5கைள^� 
ேசா�ேபறிகைள^� மதிக�தகாதவ5களாS எZvபவ5க:. அ��தவ5கள�6 
அப0<ப0ராய�ைத திற-த மன� ெகாZ� ேக#� ெகா:வா5க:. த1கள� அறிவா5-த 
ஆராSUசிய06 அ$<பைடய0ேலேய 
$_கைள எ�<பா5க:. வயதான கால�தி? 
அதிக மகி�Uசி^ட6 இ�<பா5க:. 

� இ-த வ�ட�தி? ப0ற-தவ5கள�ட� உ:ள ெக#ட 2ண� ப0$வாத 2ண�. 2Yகிய 
மன� ெகாZ� ெசய?ப�த? மXறவ5க\டனான ந#ைப 2ைற2�. 
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ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 

 எ��வாசிக: மிக_� ந�பகமானவ5க:. ேவைலைய 
$2� வைர 
த1கள� ெசய?கைள� தி#டமி#�� ெதாட5-� ெசSத வZண� இ�<பா5க:. 
அவ5க: ந�நிைல ெகாZடவ5க:. இ�வள_ நX2ண1க: ெகாZட ேபா�� 
அவ5கள� அட
� ேகாப
� சில சமய� அவ5கள� பலவ Pன1களாS 
அைம-� வ0��. 

 எ��வாசிகள�6 ந�பகமான த6ைமய06 காரணமாS அவ5க: பல 
ேநர1கள�? உய5-த அதிகார�திV� ெபாY<7கள�V� இ�<பவ5களாS 
திக�வா5க:. அவ5க: உலகி? எ?லாைர^� வ0ட ேமேல ேமேல ெச?ல 
வ0�<ப� ெகாZடவ5க:. அவ5க: தா1க: ெசS^� ெதாழிV2 ம#�� 
அ$ைமயாகாம? இ�2�ப$ பா5�� ெகா:ள ேவZ��. எ��வாசிக: 
சமய� வ��ேபா� தைல சிற-த தைலவ5களாக_�, ேபUசாள5களாக_� 
இ�<பா5க:. க$னமான ேநர1கள�V� `ட அவ5க: அறி_ தறிெக#�< 
ேபாகாம? ச9யான வழிய0? ெசய?ப�� த6ைம ெகாZடவ5க:. 

 ஒேர மாதி9யான ேவைலையU ெசSய வ0��7வா5க:. ஆனா? ெசS^� 
ேவைலைய ேகா5ைவயாக_�, ேந5�தியாக_� ெசSய 
ய?வா5க:.  
எைத^� கவனமாSU ெசSய எZvவா5க:. எ��வாசிக: `#� 

யXசிகள�? அதிக� கல-� ெகா:ள மா#டா5க:. வ PZ ேபU�2� ஆட�பர 
பக#�2� இட� தர மா#டா5க:.   

 அவ5கள�6 ப0றவ02ணேம தைலைம தா12� 2ண�. அவ5க: ைக�திற6 
மிகவ5க: எ6பதா? ம���வ5களாக_�, அYைவ சிகிUைச நி7ண5களாக_�, 

க#$ட வ?Vந5களாக_� இ�க� த2-தவ5க:. ேபா5 வ Pர5களாக_�, 

வ0யாபார வ?Vந5களாக_� இ�கலா�. 
 
உற_உற_உற_உற_ 
 

அவ5க: 2��ப�ைத அ67ட6 கவன��� ெகா:வா5க:. வ P#ைட அதிக� வ0��7வா5க:.  
2��ப�தின�2 ேதைவயானவXைற ச9யான ேநர�தி? தர வ?லவ5க:. த1க: 
நZப5க\2� உறவ0ன5க\2� த1க: ப1கிX2 நிைறயேவ ெசSய `$யவ5க:.   
 

தா1க: வ0��7பவ5கள�ட� அட1காத வ0�வாச� ெகா:பவ5க:. அவ5க: எதி9கைள எ<ப$ 
எதி5<பா5க: எ6Y ெசா?லேவ 
$யா�. அதனா? எ��வாசிகைள எதி5க 
யலாதP5க:.  
அவ5க\ட6 ெந�1கிய ந#7 ெகா:வதX2 பல கால� பழக ேவZ$ய0�2�.  ஆனா? 
பழகிவ0#டாேலா, அ� மிக_� பலமான ந#பாS அைம^�. அவ5க: ஒ�வ5 ேம? ந�ப0ைக 
ைவ�� வ0#டா? அவ5க\2 மிக_� ந�பகமாக_� அ67டj� நட-� ெகா:வா5க:. 
 

தன2� த2-த `#டாள�கைள நPZட நா#க: பழகிய ப06னேர ேத5_ ெசS� 
ெகா:வா5க:. உறவ0? மாXற1கைள வ0��ப மா#டா5க:. எ��வாசிக\2 ஒ�வ5 ேம? 
ந�ப0ைக ேபாSவ0#டாV�, ேகாப� ஏXப#டாV� அைதU சீ5 ெசS� மsZ�� உறைவ< 
7�<ப0�� ெகா:வ� மிக_� க$ன�. ெபZக: சிற-த 2��ப�தைலவ0களாS� 

திக�வா5க:. 2ழ-ைதகள�6 க?வ02 மி2-த 
கிய��வ� ெகா���U ெசய?ப�வா5க:. 
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உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

அவ5க: ெபா�வாகேவ மிக_� ந?ல உட?நிைலைய ெகாZடவ5க:. அவ5க: 
ேநாSவாS<ப�வ� மிக_� க$ன�. அதனா? அவ5க: பலமி?லாதவ5கள�ட� பழக வ0��ப 
மா#டா5க:. அவ5க: மனைத அைமதியாS ைவ�� ெகா:\� பய0XசிகைளU ெசSத? 
நல� ேச52�. எ��வாசிக: வ P#$ேல இ�<பைதேய வசதியாS எZvவா5க:.  
ேவைலகைள� ெதாட5-� ெசS� ெகாZேட இ�2� காரண�தா? ஓS_ பXறிய கவன� 
இ�கா�. எ��வாசிக\2 ேகாப� ஏXப#டா?, அவ5க: இ�2� இட� இரZ� 
ப#�வ0��.  அ-த ேநர1கள�? எ-த வா5�ைதக\� எ�படா�. அவ5களாS அைமதியா2� 
வைர ெபாYக ேவZ��.   
 


கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:    
    
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 


6னா: 2$யர�� தைலவ5 நPல� ச>ஜிவ ெர#$, ெட6ன�a வ Pர5க: லிய6ட5 ப0யa, 

ரேமx கி�xண6, கி9ெக# வ Pர5க: சUசி6 ெதZ�?க5, திேனx கா5�தி, வ0>ஞான� 
ேஹாமி பாபா, ந$க5 ஹி�தி ேராஷ6, ந$ைக ஐaவ5யா ராS பUச6, ப0ரா6� ம6ன6 
ெந<ேபாலிய6 ேபானபா5#, கா5#}6 நி7ண5 வா?# $aன�, அெம9க ஜனாதிபதி 9Uச5# 
நிச6, ந$க5 சா5லி சா<லி6. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 1, 5, 12, 15, 33, 35, 51, 53  

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: : எலி, ேசவ?, பா�7 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: : 7லி, 2திைர, ஆ� 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:  
 

எ��வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    எ��எ��எ��எ�� (ப0<ரவ9 11,1937  -  ஜனவ9 30,1938 மXY� ப0<ரவ9 07,1997  -  ஜனவ9 27,1998) 
 

சதி வாS-த, பண�திX2 
கிய��வ� ெகா�2�, ேபாரா�� த6ைம ெகாZ�, 

2றிேகாளா� வாk� 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. ப0றவ0� தைலவ5க:. ேவைலய0V�, 

சeக�தி? 
கிய< ெபாY<7கள�? இ�<பா5க:. ப0ற96 க���கைள சமய1கள�? 
ஏXகாம? சிக?கள�? மா#$ ெகா:ள `$யவ5க:.  
 

மரமரமரமர    எ��எ��எ��எ��  (ஜனவ9 25,1925  -  ப0<ரவ9 12,1926 மXY� ப0<ரவ9 20,1985  -  ப0<ரவ9 08,1986) 
 

ஐதிக�தி? ந�ப0ைக, எ-தU pழைல^� ஏXற?, நPதி ெநறி<ப$ வா�த?, ந�_ நிைலைம, 

உZைம^ட6 ஊக��ட6 ெசய?ப�த? ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. 2kவ0? 
ந62 ெசய?ப#டாV�, அவ5கள�6 அv2
ைற, த6ன�ப0ைக, ந6னட�ைத காரணமாS, 

அவ5க: 2k� தைலவராS இ�-தா? ேமV� சிற<பாS ெசயலாXYவா5க:.  எள�தி? 
ேகாப<ப�பவ5க:. ��2�தனமாS ேபச `$யவ5க:. 
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ggggமிமிமிமி    எ��எ��எ��எ��  (ஜனவ9 29,1949  -  ப0<ரவாp 16,1950 மXY� ஜனவ9 26, 2009 -  ப0<ரவ9 13, 2010) 
 

�ண0_, சகி<7� த6ைம, ெபாYைம^ட6 ெசய?ப�த?, 2றிேகாைள ேநாகி பயண02� 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. க$ன உைழ<பா? தன� மன�தராS சாதிக வ?லவ5க:. 
மிதமான ேபா2�, கZண0ய
� ப0றரா? வ0��ப<ப�பவ5களாS� திகழU ெசS^�. 
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    எ��எ��எ��எ��  (ப0<ரவ9 19,1901  -  ப0<ரவாp 07,1902 மXY� ப0<ரவ9 15,1961  -  ப0<ரவ9 04,1962) 
 

எதி5��< ேபாரா�� த6ைம, க5வ�, பள�Uெச6Y இ��த?, திட ந�ப0ைக த�� ஊக�தா? 
ெசய?ப�த? ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. உேலாக�ைத< ேபா6ேற மிக வலிைம 
மிகவ5க:. த1க: 2றிேகாைள அைடய க$னமாS உைழக� தயாராS இ�<பா5க:.  
உண5Uசிகைள எள�தி? ெவள�கா#ட மா#டா5க:. ந�பகமானவ5க:.  ப0றர� உண5_கைள 
79-� ெகா:வதி? ச1கட1க: இ�2�. 
 

நPநPநPநP5555 எ��எ��எ��எ��  (ப0<ரவ9 06,1913  -  ஜனவ9 25,1914  மXY� ப0<ரவ9 03,1973  -  ஜனவ9 22,1974) 
 

கா9ய1கைள 
ைறயாSU ெசSத?, மேனாபல�தி6 eல� ஊக� ெகாZ� ெசய?ப�த?, 

ெபாYைம, அjபவ�ைத ந�7� 2ண�, ந�_ நிைலைம ேபா6ற 2ண1கைள 
ெகாZடவ5க:. வைள-� ெகா�2� த6ைம காரணமாக ப0றர� எZண1க\2� 
உண5_க\2� மதி<7 ெகா�<பா5க:. இவ5க\ட6 இ�<பைத பல5 வ0��7வ5. 
 

நP1க: எ�� வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றன5. 
 

எ��எ��எ��எ��    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
எ�வள_ கவனமாS உைழ��< பா�ப#டாV� ெவXறி நkவ0U ெச6Y வ0��.  2��பU 
சிக?க: நிைறய ஏXப#� ெதாட5-� கxட1கைள� த��.  அ-த வ�ட�தி? ஒkக� 
நிைறய ேதைவ<ப��. 2Y2 வழிக: ந6ைம தரா�.   
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3. 7லி7லி7லி7லி 
 

 
 

� ஆZ�க: - 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 2034 2046 

� ேநர�  இர_ 3:00 
த? 5:00 வைர 

� உ9ய திைச கிழ2, வட கிழ2 

� உ9ய கால1க: 2ள�h;கால�, ப0<ரவாp மாத� 

� நிைலயான eலக�  மர� 

� ய06-யா1 யா1 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி 
தலிV� எ�� இரZடாவதா^� 
வ-� 
த? இரZ� வ�ட1கள�6 சி6ன1களாS ெத9_ ெசSய<ப#டன.  எ�தைன 
வலியதாS இ�-த ேபா�� 7லி e6றாவ� இட�ைதேய< ப0$க 
$-த�. இ� அவ5கைள 
ஆUச5ய�திX2 உ:ளாகிய�. காரண� ேக#ட ேபா�, 7லி நP-தி வ�� ேபா� ஆXறி6 
ேவக� அதிகமாS இ�-ததாV� மிக_� சிரம<ப#� அைத எதி5�� நP-தி வ-த 
காரண�தாV� சிறி� தாமத� ஏXப#ட� எ6Y 7லியா5 `றியதாS கைத ஒ6Y உZ�. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� 7லி வ�ட�ைதU 
ேசா;-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 08,1902  -   ஜனவ9 28,1903  

� ஜனவ9 26,1914  -   ப0<ரவ9 13,1915  

� ப0<ரவ9 13,1926  -   ப0<ரவ9 01,1927  

� ஜனவ9 31,1938  -   ப0<ரவ9 18,1939  

� ப0<ரவ9 17,1950  -   ப0<ரவ9 05,1951  

� ப0<ரவ9 05,1962  -   ஜனவ9 24,1963  

� ஜனவ9 23,1974  -   ப0<ரவ9 10,1975  

� ப0<ரவ9 09,1986  -   ஜனவ9 28,1987  

� ஜனவ9 28,1998  -   ப0<ரவ9 15,1999 

� ப0<ரவ9 14,2010  -   ப0<ரவ9 02, 2011  
 

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

� சீன ேசாதிட�தி? மிக_� �Y�Y<72 ேப5 ேபான சதி வாS-த சி6ன� இ�.  
7லிவாசிக: வசீகர�தX2�, அதிகார�திX2�, எ9UசV2� ேப5 ேபானவ5க:. அவ5க: 
வ$வ�தி? சிY�த ேபா�� க�ப�ரமானவ5க:. ெபாYைமசாலிகளானாV� 
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ேகாபகார5க:. அைமதியானவ5களானாV� எதி5க வ?லவ5க:. அU�Y�தினாV� 
அ6பானவ5க:. 

� அவ5கள�ட� இ�2� ப?ேவYப#ட இ-த 2ண1கள�6 காரணமாS அவ5க: 
த1க\ைடய மன�ைத நிைல நிY�த சXேற க$னமாS உண5வா5க:. அவ5க: 
த6ைமைய 2றி<ப0#�U ெசா?வ� மிக க$ன�. 7லிவாசிக: அதிக தXெப�ைம 
ெகாZடவ5க:. ெபாறாைம ெகாZடவ5க:. 

� 7லிவாசிக: க#�2: இ�2� ேபா� ெத9-த pழலி? மிக_� மகி�Uசி^ட6 
இ�<பா5க:.  அவ5க: த1க: உண5_கைள க#�2: ைவகாம? ேபானா?, பல 
ப0ரUசிைனகைளU ச-திக ேந��. அவ5கள�6  வா�ைக 
kவ�ேம உண5Uசி< 
g5வமாS இ�2�. அ�ேவ அவ5க\2 ப0$�த 2ண
� `ட. வா�ைகைய 
வ0��ப0 வாழ ேவZ�� எ6ற மேனாநிைலைய ெகாZடவ5க:. நிைறவாS வாழ 
ேவZ�� எ6ற எZண� உ:ளவ5க:. 

� ஏதாவ� ஒ� தPரU ெசயலி? ஈ�பட ேவZ�ெம6றாV� ெநா$ய0? 
$_ ெசS� 
கா9ய�தி? இற1க� தய1க மா#டா5க:. 7லிவாசிக: 7திய 7திய சவா?கைளU 
ச-திக< பாSவா5க:. பண�திX2� அதிகார�திX2� ெசவ0 சாSக மா#டா5க:,  

மய1க மா#டா5க:.  

� அவ5க: உண5_<g5வமானவ5க:. த1க\காகேவா அ?ல� உறவ0ன5க: 
நZப5க\காகேவா 
6ன�6Y ேபச ேவZ$ய, ெசSய ேவZ$ய சமய1கள�?, 

அUசமXY த1கைள 
6ன�ைல< ப��தி ெகாZ� ெசய?ப�வ5. ச
தாய�தி? 
இ�2� அநPதிகைள எதி5க� �ண0வா5க:. ச9யான க���கைள ஏXY, அத6ப$ 
ச
தாய� நடக ேவZ�� எ6Y அதXகான கா9ய1கள�? ஈ�பட 
ய?வா5க:. 

� அவ5க\2� �ண0கரமான ெசய?கள�? ஈ�பட மிக_� ப0$2�. 7லிவாசிக: 
ஒ<ப0#� `ற
$யாத அளவ0X2 மி2-த ைத9யசாலிக:. ேபா5கால1கள�? 
6 
நிXக வ?லவ5க:. மக: மனைத� த6 பக� ஈ5<பதி? அரச5க:. அவ5கள� 
க�ப�ரமான ேதாXற�, ெசய? மXறவ5கைள அவ5க: பா? ஈ52� த6ைம 
ெகாZட�. 7லிவாசிக: எ<ேபா�� உZைமய06 பகேம நிXபத6 காரணமாS, 

அவ5க: ந?லவXறிXகாS ேபாரா$, இYதி வைர ேபாரா$ ெவ?ல 
ய?வா5க:. 
� ேகாப<ப#டாV� அவ5க: உZைமயானவ5களாக_� தாராள மன� 

உ:ளவ5களாக_� அ6பானவ5களாக_� இ�<பா5க:. அவ5க: நைகU�ைவ� 
த6ைம ெகாZடவ5க:. அவ5க: மகள�ட
� ச
தாய நலன�V� மி2-த அகைற 
ெகாZடவ5க:. 7லிவாசிக: ெசSவைத ஒ�� ெகா:ளாதவ5க\� `ட உ:\2: 
அவ5கைள< ேபாXYவா5க:. 

� 7லி கா#$6 அரசனாS இ?லாத ேபா��, மிகU சாதாரண வ0ல1க6Y. 7லிவாசிக: 
திறைம வாS-த �ய<பXY மிக மன�த5க:. அவ5க: வசீகரமானவ5களாக_� 
நைகU�ைவ� த6ைம ெகாZடவ5களாக_� இ�-த ேபாதிV�, சில ேநர1கள�? 
தன�ைமைய வ0��7வா5க:.  7லிவாசிகள�6 பலமான 2ண� வா�ைகய0? உய�� 
ேநாக
� அைத அைடய இ�க ேவZ$ய க#�<பா�� தா6. 

� 7லிவாசிக\ட6 பழ2� ேபா� சXேற ஜாகிரைதயாS இ�க ேவZ��. அவ5க: 
எ<ேபா� பாSவா5க: எ6ேற ெசா?ல 
$யா�. அவ5கள� உண5_க: 
அதிகமாகேவ ஊசலாட வ?ல�. இ�தைகய 2ண� சில சமய� அவ5க\2 
சாதகமாக_� பாதகமாக_� அைமகிற�. 
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� 7லிவாசிக: கXY ெகா:ள ேவZ$ய வ0சய� எ?லாவXறிV� மிதமாS நட-� 
ெகா:வ�. அவ5கள� சதிைய ஒ�
க<ப��திU ெசய?ப#டா? அவ5களா? 
எைத^� ந?லப$யாS சாதிக 
$^�. அவ5க: எ<ேபா�� எ-த `#ட�திV� 
த1கைள 2றி<ப0#� கா#$ ெகா:\�ப$ நட-� ெகா:வா5க:. அவ5க: 
எ<ேபா�� ெசய?க: ெசS� ெகாZேட இ�க வ0��7வா5க:. ��மா இ�<ப� 
�கம6Y எ6ற எZண� ெகாZடவ5க:. 

 

� எ�வள_ தா�-த நிைலைய அைட-த ேபா�� அவ5க: மன� தளர மா#டா5க:.  

தலிலி�-� ஆர�ப0க ேவZ�ெம6றாV� அைதU ெசSய� தய1க மா#டா5க: 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 ப0றவ0ய0ேலேய தைலைம தா12� 2ண� ெகாZடவ5க:. அவ5கள�ட� இ�2� 
அதிகார� த6ைம அவர�ேக இ�2� அைனவைர^� அவ5க: வ0��ப0யப$ வழி 
நட�திU ெச?ல உத_�.   

 ேவைல இட1கள�? அவ5க: த1க\2: இயXைகயாகேவ அைம-த தைலைம 
2ண�ைத< பய6ப��த 
ய?வ5.  அ<ப$ இ�-த ேபா��, அவ5க: தன�ேய ேவைல 
ெசSய  வ0��7வா5க:.  அவ5க: வ0யாபார வ?Vந5களாக_�, ச
தாய< ேபாரா#ட 
வ Pர5களாக_�, ஆராSUசியாள5களாக_�, பயண2றி<பாள5களாக_�, ந$க5களாக_�, 

வ0மான ஓ#�ந5களாக_�, எk�தாளா5களாக_� இ�க� த2-தவ5க:. 
உற_உற_உற_உற_ 
 

அ67 ெகாZடவ5கள�ட� கா#�� ப9_� ந�ப0ைக^� அவ5கைள வசீகரமானவாகளா^�, 

ஆ\� த6ைம உ:ள உ�வ� ெகாZடவ5களா^� கா#��. 7லிவாசிக:, பழ2கிறவ5கள�ட� 
மதி<7� ம9யாைத^� எள�தி? ெபXY வ0�வா5க:. 7லிவாசிகள�6 `#டாள�க\� 
அவ5க\2 இைணயாS �Y�Y<பாS இ�<ப� ந?ல�. அவ5க: உற_கள�? த1கள� 
ஆதிக�ைத கா#�வா5க:. இ1கிதமாS நட-� ெகா:பவ5கைள கZடா? அவ5க\2 
மிக_� ப0$2�. பXபல ப9�கைள� த-� அவ5கைள ஆத9க� தய1க மா#டா5க:. 
வ0�-� ைவ�தா?, வ0�-தாள�கைள மிக_� அ67டj� ஆதர_டj� கவன��� 
ெகா:வா5க:. அவ5க: உண5_கைள< 7Zப����ப$ நட-� ெகா:வ� ந?லத?ல. 
அவ5க: எள�தி? யாைர^� ம6ன�க மா#டா5க:. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

பாதி<72:ளா2� ேபா� மிக_� ேமாசமாS நட-� ெகா:வா5க:. உண5Uசி 
ெகா-தள�<ப0? e�கி வ0�பவ5க:. அவ5கள�6 ெசய?க: நZப5கைள^� பைகவ5கைள^� 
மிக_� அU�Y���. 7லிவாசிக\2 உடலி? ஏ�� காய� ப#டா? அவ5க: எ?லா96 
அjதாப�ைத^� எதி5பா5<பா5க:. எ-த வ0த லாஜி2� பா5க மா#டா5க:. அவ5க\2 
உட?நிைல சீராவேத 
கிய ேநாகமாS இ�2�.  அதனா? யா5 எைதU ெசா6னாV� 
அைத சிரேமXெகாZ� அ<ப$ேய ெசSய 
Xப�வா5க:.  ேவைல ெசSவதி? மXற எ?லா 
வ0சய1கைள^� மற-� வ0�வா5க:. அதனா? வ0ைரவ0? கைள<பைட-� வ0�வா5க:. 
ப0ற2 ெவ2 வ0ைரவ0ேலேய பாய� தயாராகி வ0�வா5க:.  அதனாேலேய அவ5கள�6 உட? 
நிைல பாதி<72 உ:ளா2�. அதனா? வா�ைகையU சமநிைல^ட6 எ��� ெகா:\� 
த6ைமைய< ெபற 
யல ேவZ��.  
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கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

எk�தாள5 ேதவேநய< பாவாண5, eதறிஞ5 ராஜாஜி, ந$க5 ரஜின�கா-�, பாடகி எa. ஜானகி, 
ந$க5 வ0ஜS,  ெட6ன�a வ Pர5க: மேகx gபதி, சான�யா மி5சா, ரxயாவ06 கார? மா5a, 

ந$ைக ம5லி6 ம6ேரா, ெவன�a நகர வாண0க6 மா5ேகா ேபாேலா, இரZடா� எலிசெப�, 

ந$க5 டா� 2~a 
 

� அதி5ட எZக:  4, 5, 7, 9, 13, 34, 44, 45, 54 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: : நாS, 2திைர, $ராக6 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: : ஆ�, எ��, 2ர12 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

7லிவாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS சீன 
ேசாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7<<<<    7லி7லி7லி7லி  (ப0<ரவ9 13,1926  -   ப0<ரவ9 01,1927 மXY� ப0<ரவ9 09,1986  -   ஜனவ9 28,1987) 
 

உதார 2ண�, உத_� த6ைம, ஆ5வ�, ஊக� ேபா6ற 2ண1கள�6 இ�<ப0ட�. ந?ல 
பக�ைதேய பா52� �பாவ� உ:ளவ5க:. மXறவ5கைள மகி�வ02� பZ7 ெகாZட 
காரண�தா? தைலவ5களாS இ�<பாh;க:.   
 

மர<மர<மர<மர<    7லி7லி7லி7லி  (ஜனவ9 26,1914  -  ப0<ரவ9 13,1915 மXY� ஜனவ9 23,1974  -  ப0<ரவ9 10,1975) 
 

வசீகர�, தைலைம, `#�றவ0? நா#ட�, ெபாYைம, உத_� மன<பா6ைம ேபா6ற 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:.  ப0ற�ட6 இைண-� பண0யாXற ேவZ$ய ேபா� சிற<பாS 

ெசய?ப�வா5க:. 
 

ggggமிமிமிமி<<<<    7லி7லி7லி7லி  (ஜனவ9 31, 1938  -   ப0<ரவ9 18,1939 மXY� ஜனவ9 28,1998  -   ப0<ரவ9 15,1999) 
 

க$ன உைழ<7, ப$<பதி? அகைற, ந�_ நிைலைம, ெபாY<7, 2றிேகாள�6 ேம? பXYத? 
ஆகிய 2ண1கைள ெகாZடவ5க:.  p�நிைல ைகதியாக மா#டா5க:. பாSவதX2 
6 
எ?லா< பக1கைள^� அலசி ஆரா^� த6ைம ெபXறவ5க:.  
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக<<<<    7லி7லி7லி7லி  (ப0<ரவ9 17,1950  -  ப0<ரவ9 05,1951 மXY� ப0<ரவ9 14, 2010 -  ப0<ரவ9 02, 2011) 
 

ஆேராஷ�, வசீகர�, �யநல�, ஊக� ேபா6ற 2ண1களா? ஆனவ5க:. 2றிேகாைள 
அைட^� வைர ஓய மா#டா5க:. தவறான 
$ைவ எ�<பதி? வ?லவ5க:. அதனா? 
அைத� தி��தி ெகா:வ� நல� பய2�. 
 

நPநPநPநP5<5<5<5< 7லி7லி7லி7லி  (ப0<ரவ9 08,1902  -  ஜனவ9 28,1903 மXY� ப0<ரவ9 05,1962  -  ஜனவ9 24,1963) 
 

`5-� ேநா2த?, ந�_ நிைலைம, ேந5ைம, திற-த மன�, சா-த� ேபா6ற 2ண1கைள 
ெகாZடவ5க:. அ��தவ5கள�6 வா5�ைதக\2 ெசவ0 ம�<பவ5க:. அவ5கள� ஆரா^� 
த6ைம, க$னமான p�நிைலகள�V� ச9யான 
$ைவ எ�க ைவ2�. 
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நP1க: 7லி வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: எ6Y 
சீன5க: கண0கி6றனா;. 
 

7லி7லி7லி7லி    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 

7லி வ�ட� நிைலயXற த6ைம ெகாZட�.  அ-த வ�ட�தி? ேபாh;, இயXைக சீXற�, 

ேபாரா#ட1க: ஏXப��.  மாXற1க: நிைற-� காண<ப��.  அைவ ந6ைமய0? 
$^� 
த6ைம^� ெகாZடனவாS அைம^�. 
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3. 
ய?
ய?
ய?
ய? 
 

 
 

� ஆZ�க: - 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2035 2047 

� ேநர� - காைல 5:00 
த? 7:00 வைர 

� உ9ய திைச - கிழ2 

� உ9ய கால1க: - வச-த கால�, மாh;U மாத� 

� நிைலயான eலக� - மர� 

� ய06- யா1 ய06 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி 
தலிV� எ�� 
இரZடாவதாக_�, 7லி e6றாவதாக_� வ-� 
த? e6Y வ�ட1கள�6 சி6ன1களாS       

ெத9_ ெசSய<ப#டன. இ�-தாV� நா6காவதாS வ-த� கட_ள5க\2 ஆUச5ய�ைத 
அள��த�. காரண� ேக#ட ேபா�, தா6 
தலி? ஆXைற கடக எ6ன ெசSவ� எ6Y 
ேயாசி�ததா^�, ப0ற2 ஆXறி6 ந�ேவ இ�-த பாைறகள�6 ேம? 2தி�� 2தி�� பாதி 
tர�ைத கட-ததா^� 
ய? `றியதா�. ப0ற2 எ6ன நட-த� எ6Y கட_ள5க: 
ஆவலாS ேக#க, பாைற 
$_Xற�� தா6 ேபா#$ய0? ெஜய0க 
$யா� எ6Y 
எZண0ய ேநர�தி? அ-த< பக� ஒ� மர க#ைட மித-� வர அைத< பXறி ெகாZ� 
தா6 கைரையU ேச5-ததாS 
ய? `றியதா�. 
 

இ-த கைத 
ய? ஏ6 நா6காவதாS  வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� 
ய? வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க: 
 

� ஜனவ9 29,1903  -  ப0<ரவ9 15,1904 

� ப0<ரவ9 14,1915  -  ப0<ரவ9 02,1916 

� ப0<ரவ9 02,1927  -  ஜனவ9 22,1928  

� ப0<ரவ9 19,1939  -  ப0<ரவ9 07,1940  

� ப0<ரவ9 06,1951  ஜனவ9 26,1952  

� ஜனவ9 25,1963  -  ப0<ரவ9 12,1964  

� ப0<ரவ9 11,1975  -  ஜனவ9 30,1976  

� ஜனவ9 29,1987  ப0<ரவ9 16,1988  

� ப0<ரவ9 16,1999  -  ப0<ரவ9 04, 2000  

� ப0<ரவ9 03,2011  -  ஜனவ9 22, 2012  
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2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
 

� 
ய? வ�ட�ைதU ேச5-தவ5க: அதி5xட ராசிைய< ெபXறவ5க:. அ-த 
ராசிகார5க: நPZட ஆ^: ெபXறவ5க:. நிலவ06 அ�தைனU சதிைய^� 
ெபXறவ5க:. அவ5க: அழைக ஆராதி<பவ5க:. வசீகரமானவ5க:.  மிக_� 
ெம6ைமயாS ேப�பவ5க:. அவ5க: ராஜத-தி9க:. அைமதி வ0��ப0க:. சா-தமான 
வா�ைக வாழ வ0��7வா5க:. அவ5க\2 அைமதியான மாைல< ெபாk� 
மிக_� ப0$2�. அவ5க: கைலநய� மிகவ5க:.  ந?ல அறிவா5-த பZபாள5க:.  

� அவ5க: மிக_� அதி5xடசாலிகளாS இ�<பா5க:. அவ5க\2 ேக#காமேலேய பல 
அதி5xட< ப9�க: வ-� 2வ0^�. அைமதியான, சா�வான, வ0��ப�தக வைகய0? 
உ:ள 
ய?வாசிக: மிக_� உய5-த ேநாக� ெகாZடவ5களாS இ�<பா5க:.  
அவ5க: எ6ன ெசSய ேவZ�� எ6பைத அவ5கள�6 உ:\ண5_ ெகாZேட 
ஊகி��U ெசய?ப�� த6ைம ெகாZடவ5க:. 

� ெப��பாV� 
ய?வாசிக: த1கைள^� த1கைளU �Xறி^:ள இட1கைள^� 
மிக_� அழகாக_� ��தமாக_� ைவ�� ெகா:வ5. அவ5க\2 கைல, 

அழ2ப���த?, உைடயல1கார� ஆகியவXறி? அதிக ஈ�பா� இ�2�. 
� 
யைல< பல�� ேகாைழயாS எZண0னாV�, அவ5க: ப0றவ0ய0ேலேய மி2-த 

எUச9ைக� த6ைம^� வ0ேவக
� ெகாZடவ5க:. 
ய?வாசிக: எ-தU 
ெசயைல^� 
kைமயாS அலசி ஆராயாம?, தி�ெரன 
$_ எ��� கா9ய�ைதU 
ெசSய 
6 வர மா#டா5க:.  ெசSய ேவZ�� எ6Y ச#ெடன 2திக மா#டா5க:. 
அவ5கள�6 சா-தமான 2ண� ேபா#$கைள எதி5 ெகா:ள தைடU ெசS^�. அதனா? 
அபாயகரமான ெசய?கைளU ெசSய ஆ5வ� கா#ட மா#டா5க:. சில சமய� ந?ல 
ச-த5<ப�ைத^� பய6ப��தாம? வ0#� வ0�வா5க:.   

� அவ5க: �கவாசிகைள< ேபா? ெத9-தாV� அவ5க: சிற-த த-தி9க:. அவ5க: 
மேனாபல� மிக ெகாZடவ5க:. அதனா? த1க: ேநாக�ைத அைடய அவ5க: 
அைமதியாக_� உYதியாக_� ெசய?ப�வ5.  அவ5க: எ-தவ0த�திV� ஆ5<பா#ட� 
ெசS� ெசயலி? ஈ�பட மா#டாh;க:. 

� 
ய?வாசிக: எ<ேபா�� ந?ல 
ைறய0? நட-� ெகா:வா5க:. தவறான 
வா5�ைதகைள^� ேபU�கைள^� பய6ப��த மா#டா5க:. நP1க: ெசSவைத 
ந62 கவன��� அைன��U ெசய?கைள^� திற�படU ெசS�, சமய�தி? 
உ1கைளேய 
-த வ?லவ5க:. அவ5க: மிக_� ெம�தனமாS இ�<ப� ேபா? 
ேதா6Y�.  ஆனா? அ� அவ5க: எUச9ைக த6ைம காரணமாS அ<ப$ இ�2�.  
எ?லாவXைற^� தPர ஆராS-�, வா2 வ9 ப$�� வ0#ேட த1க: ைகெயா<ப�ைத 
இ�வா5க:. 

� எ?ேலா�� ஓ$ெகாZ� இ�2� ேபா�, அவ5க: அைமதியாகேவ இ�<பா5க:.  
ெசயலிேல ெவXறி^� ெபYவா5க:. தாj� வா�-� அ��தவைர^� வாழ வ0�� 
த6ைம ெகாZடவ5க:. எ-த< ப0ரUசிைனகள�V� சிகி ெகா:ள மா#டா5க:.  
கxட1கைள கZ� அjதாப<ப#� உதவ 
6 வ�வா5க:. ஆனா? அதXகாக 
எதி5��< ேபாராட ேவZ�ெம6றா?, ஆ: கZகள�? பட மா#டா5க:.  உடேன 
ெவள�ேயறி வ0�வா5க:.   

� அவ5க\2 கxட1க\� �6ப1க\� ப0$காத ஒ6Y. 
ய?வாசிக: 
கxட1கைளவ0#� ெவ2 ெதாைலவ0? ஓட எ�தன�<பா5க:. பய� ஏXப�� ேபா� 
அவ5க: எ6ன ெசSவா5க: எ6ேற ெத9யா�. அவ5கைள மிக_� வX7Y�தினா?, 
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உறேவ ேவZடா� எ6Y ெவ#$U ெச?V� த6ைம ெகாZடவ5க:. அவ5கள�ட� 
ப0றவ0ய0ேலேய எதி52� த6ைம கிைடயா�. அவ5க: த1க: வழிய0? 
ப0ரUசிைனகைள எதி5 ெகா:வா5க:. த1கைள< பா�கா�� ெகா:ள ந62 
அறி-தவ5க:. த1க: ெசா-த வ0சய1கைள^� ெபா�#கைள^� கவன��� ெகா:ள 
எ6ன வ0ைல ெகா�க_� தயாராS இ�<பா5க:. 

� எ6ன நட-தாV� அவ5க\2 த1க: காலிேலேய நிX2� திறைன< ெபXY 
தைடகைள� தாZட வ?லவ5க:. த1க: ேம? அதிக ந�ப0ைக ெகாZடவ5க:.  
அவ5க: தி�<தியான வா�ைக வாழ வ0��7வா5க:. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 ேவைல இட1கள�V� அவ5கள�6 அைமதி^�, பண0_� அவ5கைள 
ந�பகமானவ5களாS கா#��. மிக_� க$னமான வ0யாபார< ேபU�கைள 
அைமதியான 
ைறய0? ேபசி 
$2� திற6 அவ5கள�ட� இ�2�. அவ5க: 
ந62 ெதள�வாS< ேப�� த6ைம ெகாZடவ5க: எ6பதா? அறி-தவ5க\� 
நZப5க\� இவ5கள�6 அறி_ைரகைள ேக#க வ�வா5க:. எ-தெவா� 2kவ0? 
இ�-தாV�, 
ய?வாசிக: அைமதி2< ெபய5 ேபானவ5க:.  

 

 சZைட சUசர_க: ஏXப#டா?, அ12 சமாதான� ெசSய 
6ன�Xபவ5க: 
அவ5களாக இ�<பா5க:. எ-தU pழலிV� அைமதிைய கைடப0$��, ஆ�திர� 
ெகா:ளாம? ெசயைல 
$க வ?லவ5க:. அவ5க\2 ேகாபேம அதிக� வரா�. 
ேவகமாS ேகாப� வராத ஆசாமிக: 
ய?வாசிக:. அதனா? அவ5க: 
அரசிய?வாதிகளாக_�, அதிகா9களாக_� இ�க� த2-தவ5க:. அவ5க: ஆசி9ய5, 
ந$க5க:, உைட அல1கார� ெசSபவ5க:, 7�தக ெவள�ய�#டாள5, ெபா�U ேசைவ 
ெசSபவ5 ேபா6ற ெதாழி?கள�? ஈ�படலா�. 

 

உற_உற_உற_உற_ 
 


ய?வாசிக: ரசைன மிகவ5க:. அ��தவைர^� மகி�வ0க வ?லவ5க:. எ?ேலாைர< 
பXறி^� ந?ல வ0தமாSU ெசா?ல வ0சய1கைள ைவ�தி�<பா5க:. ெவள�ேய ெசா?லா 

வ0#டாV�, ஒ�வைர ந62 கண0��, அவ5கள�ட� எ<ப$< பழக ேவZ�ேமா அ<ப$< பழக 
வ?லவ5க:. 
ய?வாசிக: ந62 கவனமாS இ�<பா5க:. அ��தவ96 ேபUசிைன ச9யாS 
ெசவ0ம���U ெசய?ப�வா5க:. அவ5க: இரக 2ண� ெபXறவ5க:. இயXைகய0ேலேய 
இன�ைமயான த6ைம ெபXறவ5க:. அதனா? அவ5க: உறவ0ன5க: நZப5க: ம�திய0? 
ப0ரபலமானவ5களாS இ�<பா5க:. அவ5க\2 ந�ப�த2-த நZப5க: பல5 இ�<பா5க:.  

ய?வாசிக\2 வ0ேராதிக: அ�வளவாக இ�க மா#டா5க:. 
 

மன�த5கைள ச9யாS< 79-� ெகா:\� 2ண� அவ5கள�ட� ப0றவ0ய0ேலேய இ�<பதா?, 

அவ5க: சXேற அக-ைத^ட6 நட<ப� ேபா? ேதா6Y�. அவ5க: எ<ேபா�� ந#7டj� 
பாச��ட6 இ�<பா5க:. ெபா� இட1கள�? யாைர^� த5ம ச1கடமான நிைல2� த:ள 
மா#டா5க:. எ<ப$ ஒ�வைர காக ேவZ�� எ6ப� அவ5க\2� ெத9^�.  
உண5_க\2 மதி<7 ெகா�க� ெத9-தவ5க: எ6பதா?, அைனவராV� வ0��ப<ப�� 
ஜPவ6க: இவ5க:.   
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மிக ெந�1கிய உறவ0ன5க: ம�திய0? சாகசிகளாS மய2பவ5களாS இ�<பா5க:.  
ஆனா? அவ5கள�ட� இ�2� ப0றவ0 2ணமான எUச9ைக� த6ைம அவ5கைள 
நிைலயான உற_ ைவ�� ெகா:ள� தைட ெசS^�.  அதனா? கZட�� காத? எ6ப� 
இவ5கள�ட� சXY க$னேம. ந#7� ேதாழைம^� மிக ெகாZடவ5க:. சUசர_ ஏXப�� 
ேபா� எதி5 தர<ப0னைர< பXறி^� எZண0< பா5<ப5. அவ5க: நZப5கைள^� 
உறவ0ன5கைள^� ந�ப0 வ0#டா? அதி? வVவாக இ�<பா5க:.   
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

அவ5க\2 எ<ப$, எ<ேபா� ஓS_ எ��� ெகா:ள ேவZ�� எ6ப� ந62 ெத9^�. 
 

அவ5க: மன அைமதிய06றி தவ02� ேபா� மிக_� வ0�தியாசமாS நட-� ெகா:வா5க:.  
அவ5க: மனUச1கட1க: ஏXப�� ேபா� அைத< பXறி ெவள�ய0? கா#$ ெகா:ளாம? 
த1க\2:ளாகேவ ைவ�� ம�2வா5க:. அதனா? உட?நிைல பாதி<72 உ:ளா2� 
நிைல `ட ஏXப��. அவ5கள� ச1கட1ைள தினச9 கா9ய1க: ெசS�, மறகU ெசSதா? 
உட? நிைல சீரா2�. 
 





கியமானவ5கியமானவ5கியமானவ5கியமானவ5க:க:க:க:     
 

இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

இ-திய �த-திர< ேபாரா#ட வ Pர5 அவ0நாசலி1க� ெச#$யா5 பாேவ-த5 பாரதிதாச6, கவ0ஞ5 

கZணதாச6, தாவ0ரவ0யலாள ப�5ப? சகன�, ெப�-தைலவ5 காமராச5, த-ைத ெப9யா5, 

ந$க5க: சிவாஜி கேணச6, p5யா, ந$ைக �ேதவ0, பாடக5 இேய�தாa, தபலா இைச கைலஞ5 

சாகி5 ஹூைச6, வ0>ஞான� ஆ?ப5# ஐ6a�6, பதினா6கா� ேபா< ேபன$#, கா?ப-தா#ட 
வ Pர5 ேடவ0# ெபகா�, ேகா?< வ Pர5 ைடக5 ஊ#a, ந$ைக வ0#ன� ஹூaட6. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 1, 3, 5, 9, 15, 19, 35. 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - ப6றி, நாS, ஆ� 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: :  ேசவ?, எலி 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 


ய?வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    
ய?
ய?
ய?
ய?  (ப0<ரவ9 02,1927  -  ஜனவ9 22,1928 மXY� ஜனவ9 29,1987  -  ப0<ரவ9 16,1988)  
 

அ67, உண5Uசி வச<ப�த?, `5-� ேநா2த?, பாரா#ைட எதி5பா5�� உைழ�த? ேபா6ற 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. தP 
ய?வாசிகைள 7திய 7திய சாகச1கைள எதி5 ெகா:ள 
ைவ2�. 
 

மரமரமரமர    
ய?
ய?
ய?
ய?    (ப0<ரவ9 14,1915  -  ப0<ரவ9 02,1916  மXY� ப0<ரவ9 11,1975  -  ஜனவ9 30,1976)  
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இரக�, தாராள� த6ைம, `5-� ேயாசி2� த6ைமகைள< ெபXறவ5க:. அ��தவ5கைள 
தி�<தி<ப��த 
ய?வ5. ப0ற�காக அதிகமாS ேவைல ெசSய `$யவ5க:. 
அவ5க\2� ெத9யாமேலேய அவ5கள�ட� எ?ேலா�� கா9ய1கைளU சாதி�� ெகா:வ5. 
 

ggggமிமிமிமி    
ய?
ய?
ய?
ய?    (ப0<ரவ9 19,1939  ப0<ரவ9 07,1940 மXY� ப0<ரவ9 16, 1999 - ப0<ரவ9 04, 2000) 
 

ெச?வ�தி? நா#ட�, ஆ5வ�, சம ேநா2, கவைல ேபா6ற த6ைமகைள< ெபXறவ5க:.  
அவ5கள� ஆேலாசைனக: மிக_� உZைமயானைவயாS இ�2�. 2��ப வா�ைக2 
மிக_� 
கிய��வ� த�வ5. 
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    
ய?
ய?
ய?
ய? (ப0<ரவ9 06,1951  -  ஜனவ9 26,1952 மXY� ப0<ரவ9 03,2011  -  ஜனவ9 22, 2012) 
 

கைலநய�, சா-த�, உண5Uசி வச<ப�த?, ஆராS-� அறி^� த6ைம ஆகிய 2ண1கைள< 
ெபXறவ5க:. அவ5க: பலசாலிகளாக_� 2றிேகா\ைடயவ5களாக_� இ�<பா5க:.  
ெசS^� ெசயலி? கZv� க���மாS இ�<பா;. 
 

நPநPநPநP5555    
ய?
ய?
ய?
ய?        (ஜனவ9 29,1903  -  ப0<ரவ9 15,1904 மXY� ஜனவ9 25,1963  -  ப0<ரவ9 12,1964) 
 

ெம6ைம, அைமதி த�� ஊக�, ந�_ நிைலைம, அதிக� ெவள�யா#க\ட6 பழகாத 2ண� 
ேபா6ற 2ண1கைள ெகாZடவ5க:. வா�ைக ேபா2� திைசய0? ெச?V� த6ைம, 

ப0ரUசிைனகைள தவ052� த6ைம, அ��தவ�2 உதவ0 ெசS^� த6ைம ெபXறவ5க:. 
 

நP1க: 
ய?   வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றன5. 
 


ய?
ய?
ய?
ய?    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 

ய? வ�ட� 7லி வ�ட�ைத< ேபா6Y ெவ$காம? மிக_� அைமதிைய� தர `$ய 
வ�ட�. கxட1க: அதிக� இராம?, மிதமான வ�டமாS இ�2�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

4. $ரா$ரா$ரா$ராக6க6க6க6 
 

 
� ஆZ�க: - 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 2036 

� ேநர� - காைல 7:00 
த? 9:00 வைர 

� உ9ய திைச - கிழ2, ெத6 கிழ2 

� உ9ய கால1க: - வச-த கால�, ஏ<ர?; மாத� 

� நிைலயான eலக� - மர� 

� ய06- யா1 யா1 
 

$ராக6 எ6ப� சி1க� ேபா6ற தைல^� பா�7 ேபா6ற வைளவான நPZட உடV� 
ெகாZட வ0ல12.  
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி 
தலிV� எ��, 7லி, 
ய? 
அ��த��� வ-� 
த? நா62 வ�ட1கள�6 சி6ன1களாS ெத9_ ெசSய<ப#டன.  
வ Pர
� பல
� ெகாZட $ராக6 வாய0? ெந�<ைப ககி ெகாZேட, ஐ-தாவதாS பற-� 
வ-� நி6ற ேபா� கட_ள5க\2 ஆUச5ய�ைத� த-த�. காரண� ேக#ட ேபா�, $ராக6 
உலக உய05க\காக_� மக\காக_� மைழைய� தர ேவZ$ இ�-ததா? சிறி� ப06 
த1கியதாக_�, கைரைய வ-தைட^� சமய� 
ய? மரக#ைடைய< ப0$�� ெகாZ� 
திZடா$ ெகாZ$�-தைத� பா5�த�� அதX2 கைர ேசர உதவ எZண0 ஒ� ெப9ய 
eUைச அத6 பக� வ0#ட ப06 வ-ததா? தமாதமாகி வ0#ட� எ6Y `றியதா�. இைத 
ேக#ட கட_ள5க: மகி�-� அைத வா��தி வ�டU சகர�தி6 ஐ-தா� சி6னமாS ெத9_ 
ெசSதா5க: எ6ப� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� $ராக6 வ�ட�ைதU 
ேச5-தவா;க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 16,1904  -  ப0<ரவ9 03,1905  

� ப0<ரவ9 03,1916  -  ஜனவ9 22,1917  

� ஜனவ9 23,1928  -  ப0<ரவ9 09,1929  

� ப0<ரவ9 08,1940  -  ஜனவ9 26,1941  

� ஜனவ9 27,1952  -  ப0<ரவ9 13,1953  

� ப0<ரவ9 13,1964  -  ப0<ரவ9 01,1965  

� ஜனவ9 31,1976  -  ப0<ரவ9 17,1977  

� ப0<ரவ9 17,1988  -  ப0<ரவ9 05,1989  

� ப0<ரவ9 05, 2000 -  ஜனவ9 23,2001  

� ஜனவ9 23, 2012 -  ப0<ரவ9 09,2013  
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2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
 

� ஐ-தா� இட�தி? இ�2� $ராக6 வ�ட�தி? ப0ற-தவ5க: மிக_� அதி5xடU 
சி6ன�தி? ப0ற-தவ5களாக க�த<ப�கி6றன5. இ� 
கியமான மிக_� சதி 
வாS-த சி6னமாக க�த<ப�� ஒ6Y.  $ராக6 எ6ப� உZைமயான வ0ல12 
கிைடயா�. இ� கXபைனய0? தP#ட<ப#ட, உ�வாக<ப#ட வ0ல12. சீனாவ0?  
$ராக6 சி1க�திX2 இைணயான சதி ெபா�-திய வ0ல1காS க�த<ப�கிற�.  

� $ராக6வாசிக: ெந�<7< ப-�க: எ6ேற ெசா?லலா�.  அவ5க: உட? உர� 
ெகாZடவ5க:. அவ5க\2 வ Pர� உட6ப0ற-த ஒ6Y. $ராக6வாசிகள�? 
அக-ைத^� அக1கார
� ெகாZடவ5க\� உZ�. ப0�த5க:. அதிகார� 
ெசV��பவ5க:. எ-தU சமய�திV� உதவ0கர� நP#ட வ?லவ5க:. வ0#� 
ெகா�க `$யவ5க:. அவ5க: எைத^� ேநர$யாS எதி5 ெகா:ள� �ண0வா5க:.  
ேப�வா5க:.  

� வா�ைகைய வாழ வ0��7பவ5க:. வா�ைகைய ேநசி<பவ5க:. வா�ைகைய 

kைமயாக மிக_� ஆட�பரமாS அjபவ0க எZvபவ5க:. $ராக6வாசிக\2 
வா�ைக2 ஒ� அ5�த� ேவZ��. ேபாராட ஏதாவ� காரண� ேவZ��. அைடய 
ேவZ$ய இல2 ேவZ��. எதிVேம ஆ5வ� கா#டாத $ராக6வாசிக: மிக_� 
கவைலகிடமானவ5க:. 

� எ<ேபா�ேம ஓ$ ெகாZேட இ�<பவா;க:. அ-த ஓ#ட�தி? தனெகன ஒ� 
`#ட�ைத^� ெகாZ� ெசV�த `$யவ5க:. த1கள� உய5-த ெகா:ைகய06 
ேம? பXY ெகாZ�, அைத அைடய 
யXசி ெசSபவ5க:. 

� அவ5க: ேபU�� ெசய?க\� அைனவைர^� கவர�தகைவ. ஏதாவ� `#ட�தி? 
$ராக6வாசிக: �ைழ-தா?, உடேன அைத கZ�வ0டலா�. அவ5க: `டேவ 
அவ5கள� �வாரசியமானU ெசய?க\� ேபU�� `#ட�தின5 ம�திய0V� ஊடா$ 
அவ5க: இ�2� இட�ைத கா#$ ெகா�2�. அவ5கள� ெம6ைமயான 
உண5_<g5வமான ெசய?க: அவ5கைள� ெத9-தவ5க: ம�திய0? 
வ0��ப�தகவ5களாS உய5���. மி2-த ஆ5வ
� ந�ப0ைக^� எ<ேபா�� 
ெவள�கா#�� வைகய0? நட-� ெகா:வா5க:. அதனா? அவ5கள� ேந5ைம^� 
��2�தன
� அைனவைர^� அவ5கள�ட� ந�ப0ைக ெகா:\�ப$ ெசS^�. 

� எ<ேபா�ேம அவ5க: ேபU� உ:ள�திலி�-� வ�� வா5�ைதகளாS இ�2�. 
அைவ உZைம^� கபடமXY� இ�2�. அவ5க: 
Xேபாகானவ5களாS 
இ�<பா5க:. 

� அவ5க: இயXைகய0? ஆ#ட
� ேவக
� ெகாZடவ5க:. எைத^� அைசகவ?ல 
மன�த5க:. தன2 ேவZ$யைத< ெபற எ-தெவா� ெவ#க
� படாம? ெசய?பட 
வ?லவ5க:. அவ5க: அதிகார� த6ைமேய அவ5க\2 பல சமய� 
எதி9யாகிவ0�� வாS<7 உZ�. அவ5க: சில ேநர1கள�? ஆ�-� சி-திகாம? 
ேபசி எதிராள�ய06 மனைத< 7Zபட ைவ2� த6ைம உைடயவ5க:. 

� த1க: 
#டா:தனமான ெசய?க: மXY� 
$_களா? வ��த<ப#டாV�, உடேன 
அைத வ0#� ெவள�ேய வர 
யXசி ெசSவா5க:. த1கள� தவைற உண5-� ேமV� 
அதிக த6ன�ப0ைக^ட6 உடேன ெசய?பட `$யவ5க:. அவ5கள� 
7�திசாலி�தன
� ப0$வாத
� அவ5க: எ-த� �ைற2U ெச6றாV�, அதி? 
ப0ரகாசிகU ெசS^�. அவ5க: சாதிக< ப0ற-தவ5க: எ6ேற ெசா?லலா�. எதி5க 



 33 

ேவZ$ய சமய1கள�?, வ0திைய ெநா-� ெகாZ� அைமதியாS இ�க மா#டா5க:, 

எதி5க� �ண0வா5க:. 
� அவ5க: ேவைல ெசSவதிV� அதிகார� ெசSவதிV� திறைம வாS-தவ5க:. ேம? 

த#$? இ�க எ6ன ெசSய ேவZ�ேமா அைதU ெசS� ெகாZேட இ�<பா5க:. 
அவ5க\2 மிக உய5-த ெசய?கைளU ெசS� சாதிக ேவZ�� எ6ற உYதி^�, 

ஆ5வ
� இ�-த ேபா��, அவ5களா? அைத அைடய மிக_� ேபாராட  ேவZ��.  
மிக உயர�திX2 எள�தி? ெச?ல 
$யாம? தவ0<பா5க:. $ராக6வாசிக: ந?லேதா 
ெக#டேதா எைதU ெசSதாV�, அ��தவ5 கZண0லி�-� த<பேவ 
$யா�.  
அவ5க: ெசS^� கா9ய1க: எ<ேபா�ேம எ?லா�2� ெத9^� ெசSதியாகி வ0��. 

� வாத� ெசSவதிV� அவ5க: வ?லவ5க:. அவ5கைள ெவXறி ெகா:வ� மிக_� 
க$னமான கா9ய�. அவ5க: சவாைல ேநர$யாS எதி5 ெகா:வா5க:. அவ5கைள 
எதி9யாகேவா ேகாப� ெகா:ளேவா ெசS�வ0#டா?, அவ5க: வ0டாம? �ர�த 
`$யவ5க:.  

� அவ5க: த1கைள எ?ேலா�� வ0��7வா5க: எ6Y தானாகேவ எZண0 ெகாZ� 
ெசய?ப�வா5க:. அவ5க: ப0$வாதமாS இ�-தாV� அXப2ண� ெகாZடவ5களாS 
இ�க மா#டா5க:. அவ5க: த1கள� உண5_கைள மைற�� ெகா:வ� க$ன�.  
அைத மைறக_� 
யல மா#டா5க:. அவ5க: த1கள� ரகசிய1கைளேய காக� 
த�மாYவா5க:.  அதனா? ந�ப0ைகைய ெந�நா#க\2 தா2<ப0$க 
$யா�.  

� ெசய?கைளU ெசS� 
$<பதிேலேய 2றியாS இ�<பா5க:. $ராக6 
ெசய?பா#$X2 ெபய5 ேபான சி6னெம6பதா? அவ5க: அ��தவ5கைள ஊ2வ0க 
வ?லவ5க:. அவ5க: ேவகமாSU ெசய?பட எZண� ெகாZடவ5க: எ6பதா? 
அவ5க\2 அைதU ெசSவதி? ஏXப�� தவYகைள கவன�க ேநர� கிைடகா�.  
அதனா? $ராக6வாசிகேள, எ<ேபா�� ெசய?கைளU ெசSய தைலகீழாS வ0kவைத 
வ0#�, அைத ஆராS-� ெசய?ப�த? நல� பய2�. 

� அவ5க: த1கைளU சதி வாS-தவ5களாS க��வா5க:. பல ெசய?கைள ஒேர 
ேநர�தி? திற�படU ெசS^� த6ைம^� அவ5கள�ட�தி? உZ�. அகல கா? 
ைவ<பவ5க:. ெம?வதX2 அதிகமாகேவ க$��U சா<ப0�வா5க:. �6ப<ப�� 
ேநர1கள�?, அக-ைதய06 காரணமாS அ��தவ5கள�ட� உதவ0 ேக#க வ0��ப 
மா#டா5க:. அவ5க: அக-ைத^� க5வ
� ெகாZட காரண�தா? தன�ேய 
ெசய?ப�வ� ேபா6Y ேதா6றினாV�, அைவ 
கிய காரண1களாகா. அவ5க: 
மி2-த ேகாபகார5க:. ேகாப� வ-தா? எ6ன நட2� எ6Y ெசா?லேவ 
$யா�. 

� $ராக6வாசிகள�ட� இ�2� ேவZடாத 2ண� தைலகன
�, ��2�தனமான 
நா2� தா6. வலிைம, �Y�Y<7, ஓ$ெகாZேட இ�2� த6ைம ெபXறவ5க:.  
த1கள�டமி�-� எைத எதி5பா5கிறா5கேளா அைதேய அ��தவ9ட
� 
எதி5பா5<பா5க:. சில சமய1கள�? ெசா?வைத� தா6 ெசSயாம? அ��தவ5க\2 
ேபாதி<ப�� நட2�. அதிக� த6ன�ப0ைக, அ��தவ5கைள 2ைற ெசா?வ�, தாேன 
`#ட1க\2� தைலவ6 எ6ற எZண�, அதிக �Y�Y<பான ேபாதிV� மிக 
ேவக��ட6 ெசய?ப�� த6ைம �6ப�ைத வரவைழக வ?ல�. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 அரசிய?வாதிக:, ம���வ5க:, அைமUச5க:, கைலஞ5களாS இ�க� த2-தவ5க:.  
அவ5க: ச9யான� ெதாழிைல ேத5_ ெசS�வ0#டா?, அதி? அவ5க\2 ெவXறி 
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நிUசய�. அதXேக த1கைள அ5<பண0�� ெகாZ�வ0�வா5க:. அதனா? அவ5கைள 
ெவXறி ெபYவதிலி�-� த�கேவ 
$யா�.  

 ெச?வா2� 2றிேகா\� ெகாZடவ5க:. இவ5க: தா1களாக வ0தி�த 
வ0திகள�6ப$ த1க: வா�ைகைய வா�பவ5க:.  தன�யாக வ0#டா?, ெப��பாV� 
அவ5க: ெவXறி ெபYவா5க:. அவ5க: �ய ஊக� ெகாZ�, ேபா#$கைள எதி5 
ெகாZ�, �ண0-� கா9ய1கைளU ெசSய வ?லவ5க:. அவ5க: ெசS^� 
கா9ய1கைள வ0��ப0U ெசSவா5க:. அைத ப0ர�மாZடமாS; ெசSய 
வ0��7பவா5க:.  இ-த வ0�<ப
� ஆ5வ
� சில சமய� அவ5கைள ேசா5வைடU 
ெசS� அதி�<திைய^� தர `��. 

 $ராக6வாசிக: மXறவ5 ப06 ேபாவைத கா#$V�, வழி நட�திU ெச?ல வ0�<ப� 
ெகாZடவ5க:. அவ5க: 7தி� 7திதாS பைட2� பைட�த? ெதாழிலி? ஈ�ப#டா? 
ந6ைம பய2�.  கZ�ப0$<பாள5, ேமலாள5, கண0<ெபாறி வ?Vந5, வழகறிஞ5, 

ெபாறியாள5, க#$ட நி7ண5, வ0யாபா9, தரக5 ேபா6ற ேவைலக: இவ5க\2 உக-த 
ேவைலகளா2�. 

  

உற_உற_உற_உற_ 
 

காதலி? அவ5க: ெப��பாV� ேதா?வ0ைய� தk_வா5க:. அவ5க: இதய1கைள 
உைடக வ?லவ5க:. அவ5க: இளவயதி? ெப��பாV� மண� ெசS� ெகா:ள 
வ0��பமா#டா5க:. தன�யாS வா�வதி? மகி�Uசி^� தி�<தி^� ெகா:பவ5க:. 
$ராக6வாசிக\2 அளவ0X2 அதிகமான நZப5க\�, ேபாXYபவ5க\�  இ�<பா5க:.  
அவ5க: மிக_� ெம6ைமயானவ5க:. அதனா? ப09_க: அவ5கைள< ெப9�� பாதி2�.  
அதனாேலேய தன� வா�ைக வாழ வ0��7பவ5க:.   
 

அவ5க: நZப5க\2� உறவ0ன5க\2� உZைமயானவ5களாS நட-� ெகா:வா5க:.  
ேவZ$ய ேபா� கா<பாXற 
6 நிXபா5க:. அவ5க:தா6 உதவ02 
த? ஆளாS 
நிXபா5க:. அ$க$ அ��தவ�2 உதவ0 ெசS^� $ராக6வாசிக:, த1க\ெகன உதவ0 
ேக#க� தய12வா5க:. அவ5கள� த6ைம^�, நட�ைத^� பலைர அவ5க\ட6 பழக 
ைவ�தாV�, அவ5க: அ$<பைடய0? தன�ைம வ0��ப0க:. அதனாேலேய அவ5க: தன��� 
வ0ட<ப#டா? கா9ய1கைளU ெச�வேனU ெசS� 
$<பா5க:.   
 

காதைல வ0#� ெகா��தாV� ெகா�<பா5கேளெயாழிய, �த-திர�ைத வ0#� ெகா�க 
வ0��பமா#டா5க:. அவ5கள� ��2�தனமான ேபU�� ேகாப
� அவ5க: உட6 
இ�<பவ5கைள வ��த `$ய�. அதனா? அவ5க: திட� மிகவ5களாS இ�க 
ேவZ��. அவ5க: ெந�1கிய  நZப5கள�ட
� உறவ0ன5கள�ட
� ம#�ேம த1கள�6 �க 
�க1கைள எ���U ெசா?லி அ6ைப< ெபாழிய `$யவ5க:. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

க$ன உைழ<ைப வ0��7� இவ5க: ெப��பாV� ஆேராகிய� மிகவ5க:. �ண0கரமான 
கா9ய1கள�? அதிக� ஈ�ப�வதா? அவ5க: மன அk�த� ெகாZ� அ$க$ 
தைலவலி2:ளா2� வாS<7 உZ�.  அதனா? மிகU சாதாரண கா9ய1கைளU ெசSவ� 
அவ5க\2 நல� பய2�. ேயாகாசன�, நட�த? ேபா6ற பய0Xசிக: அவ5கள� 
உடைல^� மனைத^� ந6
ைறய0? ைவக உத_�. அவ5க: மிக_� 
உண5_<g5வமானவ5க:. இ�-தாV� அவ5க: மனகிள5Uசி ெகா:ள மா#டா5க:.   
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கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 

இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

பார� ர�னா வ0�� ெபXற பாடகி எ�. எa. �<7ல#�மி, பாடகி எ�. எ?. வச-த2மா9, கா5< 

ப-தய வ Pரா; நேர6 கா5�திேகய6, ேதசபத5 தி�<g5 2மர6, ெதாழிலதிப5  ேஜ. ஆ5. $. டாடா, 


6னா: 2$யர�� தைலவ5 கியான� ெஜய? சி1, உதவ0கர� நP#$ய 7ளார6a 
ைந#$1ேக?, வ Pரா1கைன ேஜா6 ஆ< ஆ5, மேனாத��வ நி7ண5 சிமZ# ப0ரா#, ந$க5 

கிj 9�a, கா?ப-தா#ட வ Pர5 ேரானா?ேடா. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 3, 4, 5, 6, 15, 21, 34, 35, 36, 45. 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: : 2ர12, எலி, பா�7, ேசவ? 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: :  எ��, ஆ�, நாS 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

$ராக6வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6  (ப0<ரவ9 03,1916  -  ஜனவ9 22,1917 மXY� ஜனவ9 31,1976  -  ப0<ரவ9 17,1977)  
 

இரக�, எதி5 ெகா:\த?, ேந5ைம ேபா6ற நX2ண1க: உைடயவ5க:. உண5Uசி< 
ேபாரா#ட� அதிக� ெகாZடவ5க:. அவசர
�, ஆ5வ
� தவறான 
$_கைள எ�க� 
tZ��. அ�தைகயவ5கள�6 ேவக� க#�<பட ேவZ��. உண5_கைள க#�2: ைவக 

யல ேவZ��.    
 

மரமரமரமர    $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6    (ப0<ரவ9 16,1904  -  ப0<ரவ9 03,1905 மXY� ப0<ரவ9 13,1964  -  ப0<ரவ9 01,1965)  
 

அக1கார�, வ0#� ெகா��த?, ெவ2ள��தன�, கபடமXற த6ைம உைடயவா;க:.  
அ��தவா;கள�6 எZண1க\2 மதி<7 ெகா�<பவா;க:.  அவா;க: கைல நய� சிற-த�.  
அ��தவா;கள�ட� ந62 பழகினாV�, அதிகார� ெசV��வாh;க:.  அவா;க: பைட<7 

யXசிகள�? ைக� ேதா;-தவா;க:. 
 

ggggமிமிமிமி    $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6 (ஜனவ9 23,1928 -  ப0<ரவ9 09,1929 மXY� ப0<ரவ9 17, 1988 - ப0<ரவ9 05, 1989) 
 

வ Pர�, வ0ேவக�, நிைலயான த6ைம உைடயவ5க:.  உ?லாசிக:. $ராக6 நில�தி?  ஊ6றி 
இ�<பதா?, அவ5க: 
$_கைளU ச9யாS எ�<பா5க:. சமேநா2 உைடயவ5க:.  
த1கள� ெசய?கைள க#�2: ைவ�தி�<பவ5க:. அ��தவ5கைள ஆத9�தாV�, 

த6ைன< ேபாXற ேவZ�� எ6Y எZvவா5க:. நைட
ைறU ெசய?பா�கைள 
ந�7பவா5க:. 
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    $ராக6$ராக6$ராக6$ராக6 (ப0<ரவ9 08,1940  -  ஜனவ9 26,1941 மXY� ப0<ரவ9 05,2000  -  ஜனவ9 23, 2001) 
 

உZைம, ேவக�, வைளயாத த6ைம, திட�, �ண0_ ெகாZடவ5க:. உேலாக�, $ராக6 
சி6ன�தி6 பல�ைத ேமV� பல<ப��த `$ய�. அவ5க: ெகா:ைக ப0$<7 
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ெகாZடவ5க:. தா6 ந�7வைத ெசய?ப��த< ேபாரா�வா5க:.  த6jைடய க���கைள 
எதி5<பவ5க\ட6 இ�க அதிக� வ0��7வா5க:.  தைலைம தா12� 2ண� ெபXறவ5க:.  
அவ5கள�6 ப06 நடக பல5 இ�<பா5க:. 
 

நPநPநPநP5555 $$$$ராக6ராக6ராக6ராக6  (ஜனவ9 27,1952  -  ப0<ரவ5 13,1953 மXY� ஜனவ9 23, 2012 - ப0<ரவ9 09,2013) 
 

நP5 $ராகன�6 ஆேராஷ�ைத சXேற ம#�<ப��த வ?ல�. அ5<பண0<7 2ண� 
ெகாZடவ5க:.  ந�ப0ைக2< பா�திரமானவ5க:.  ந�ப� த2-தவ5க:.  அ��தவ5கள�6 
கண0<7கைள சீ5 tகி< பா5<பவ5க:. அவ5க: எ<ேபா�ேம ச9யான 
$_கைள எ�க 
`$யவ5க: அ?ல. அவ5க:  
$_க: ஆராய<ப#ட 
$வாS இ�-தா?, மXறவ5கள�6 
க���க\� அதி? அட1கி இ�-தா?, 
$_ ச9யானதாS இ�க `��.  
 

நP1க: $ராக6  வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றனா;. 
 

$ராக6$ராக6$ராக6$ராக6    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<        பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
$ராக6 வ�ட� ச-ேதாச�ைத^� அதி5xட�ைத^� த��.  அ� சதி வாS-த, பல� 
ெபா�-திய சி6ன�. அதனா? இயXைகU சீXற� அதிக� இ�-த ேபாதிV�, ந?லன பல 
நட2�.  தி�மண� ெசSபவ5க:, 7திய ெதாழிைல ஆர�ப0<பவ5க: இ-த வ�ட�தி? 
ெசSதா?, ந6ைம ெபYவா5க:. 
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6.    பா�7பா�7பா�7பா�7 
 

 
 

� அதி5xட எZக: - 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049 

� ேநர� - காைல 9:00 
த? 11:00 வைர 

� உ9ய திைச - ெதX2, ெத6 கிழ2 

� உ9ய கால1க: - வச-த கால�, ேம மாத� 

� நிைலயான eலக� - ெந�<7 

� ய06- யா1 ய06 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6 
த? 
ஐ-� இட1கள�? வ-தன. $ராக6 வ-� ேச5-த ப06, 2ழ�7U ச�த� ேக#� கட_ள5க: 
அ-த< பக� பா5�தன5. கைரைய எ#�� ேநர�தி? தி�ெரன 2திைரய06 2ழ�ப0லி�-� 
பா�7 ெவள� வ-த�. இைத கZ� பய-� ப06 வா1கிய� 2திைர. பா�7 ஆறாவதாS 
ேபா#$ய0? வ-த�. கட_ள5க: அைத வா��தி வ�டU சகர�தி6 ஆறாவ� சி6னமாS 
ெத9_ ெசSதா5க: எ6ப� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� பா�7 வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 04,1905  -  ஜனவ9 24,1906   

� ஜனவ9 23,1917  -  ப0<ரவ9 10,1918  

� ப0<ரவ9 10,1929  -  ஜனவ9 29,1930  

� ஜனவ9 27,1941  -  ப0<ரவ9 14,1942  

� ப0<ரவ9 14,1953  ப0<ரவ9 02,1954  

� ப0<ரவ9  02,1965  -  ஜனவ9 20,1966  

� ப0<ரவ9 18,1977  -  ப0<ரவ9  06,1978  

� ப0<ரவ9 06,1989  - ஜனவ9 26,1990  

� ஜனவ9 24,2001  -  ப0<ரவ9 01, 2002  

� ப0<ரவ9 10,2013  -  ஜனவ9 30, 2014  
 

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
 

� ஆழமான ஆXைற< ேபா?, பா�7வாசிக: ேமேலா#டமாS அைமதியாS� ெத9-தாV�, 

அவ5கள� எZண1க\� உண5_க\� மிக_� ஆழமான�, ஆ5<பா#டமXற�. 
பா�7வாசிக: சாகசகார5களாக_� வசீகர� மிகவ5களாக_� இ�<பா5க:. 
அவ5க: ஆ�-த சி-தைனயாள5க:. அவ5க: எ<ேபா�� gடகமானவ5க:.  
ெம6ைமயானவ5க:. 7�தக1கைள வ0��ப0< ப$<பவ5க:.  எ?லா கைலகைள^� 
ேபாXYவா5க:. வா�ைகய06 ெம?லிய உண5_கைள^� ரசிக வ?லவ5க:.  
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மXற எ?லாைர^� வ0ட� த1க: ேம? அதிக ந�ப0ைக ெகாZடவ5க:. அவ5க: 
தவY ெசSவ� மிக க$ன�. eடந�ப0ைக ெகாZடவ5க:. ச-ேதகவாதிக:. 
மயக `$யவ5க:.  த-திரவாதிக:.  ேப�� 
6 மிக_� ேயாசி�ேத ேப�வா5க:. 

� அைமதியாக_� ஆ5<பா#டமி?லாமV� தாjZ� த6 ேவைல^Z� எ6Y 
இ�2� த6ைம ெகாZடவ5க:. அ��தவ5கள�6 கவன�ைத< ெபற ேவZ�� 
எ6Y ஆ5<பா#டமான ெசய?கள�? ஈ�பட மா#டா5க:. ஆனா? த1க: 
ேவைலைய கவனமாSU ெசS� சாதிக ேவZ$யைதU சாதி�� கா#�வா5க:. 
பா�7வாசிக: எைத^� எள�தி? கXY ெகா:வா5க:.  ஒ� 
ைற தவY ெசSவ� 
79-� வ0#டா?, அைத� தி��ப_� ெசSய மா#டா5க:. ச�திய� தவYதைல 
அவ5க: ம6ன�க மா#டா5க:.  

� ேதா?வ0ைய ெவY<பவ5க:.  பண வ0சய�தி? மிக_� அதி5xடசாலிக:. அவ5க: 
பண�ைதU ேசமி<பவ5க:. சிகனமாக_� கவனமாக_� அைத< பா�கா<ப5. மிக_� 

கியமான வ0சய1கள�?, அ��தவ5கள�6 எZண1கைள^� ஆேலாசைனகைள^� 
ந�பாம?, த1கள� மன� கா#�� பாைதய06 ேம? அதிக ந�ப0ைக ைவ��U 
ெசய?ப�வா5க:. தா6, தன� எZண�, தன� ெசய? எ6Y இ�<பவ5க: 
வா�ைகய0? ஏXப�� ப0ரUசிைனகைள எதி5 ேநா2� ேபா��, த1க: ஆ�மன�தி6 

$_கைள ஏXY, ெசய?ப#�, அ-த ப0ரUசிைனகைள� தP5க வழி ேத�வா5க:. 

� பா�7வாசிக: மன�தா? ஆ�சி-ைத^�, இயXைகய0? ெபாறாைம 2ண� 
ெகாZடவ5களா^�, வ0லக<ப#டா? அைத ஏXக 
$யாத த6ைமைய^� 
ெகாZடவ5க:. அவ5கைள ேகாப� ெகா:ள ைவ�தா?, அவ5க: வா5�ைதகளா? 
க�தாம? அைமதியாS இ�<பைத காணலா�. அவ5க: வ>ச�  ைவ�� கவ0�க 
ேநர� பா5�� கா�தி�க வ?லவ5க:. 

� இயXைகயாகேவ எைத^� `5-� ேநா2வா5க:. ஆனாV� ச-ேதக1கைள< பகி5-� 
ெகா:ளாம?, த1க\2:ளாகேவ ைவ�� ெகா:வா5க:. அ��தவ5 வ0சய1கள�? 
தைலய0�தைல வ0��பாதவ5க:. ஊ5 வ�7 ேப�வ� ப0$காத வ0சய�. 

� பா�7வாசிக: அழகாS உைடயல1கார� ெசS� ெகா:வா5க:. ந6னட�ைத 
உைடயவ5க:. 
6 ஜாகிரைதவாசிக:. அைமதியாகேவ காண<ப�வா5க:. த1க: 
உZைம உண5_க\2 மதி<7 ெகா��� நட<பா5க:.  

� அவ5க\2 நைகU�ைவ உண5_ அதிக� இ�2�. கxடமானU pழலிV�, இ-த 
உண5வா?, pழைல அj`லமாக வ?லவ5க:. த1கைள கxட�திX2 உ#ப��தி 
ெகாZடாV�, அவ5க: த1க: பள�Uசி�� எZண1கைள வ0#� ெகா�க 
மா#டா5க:.  பல
:ள tZகைள< ேபா6ற அவ5கள�6 எZண1க:, அவ5க\2 
2ழ<ப கால�திV�, ப0ரUசிைனக: நிைற-த ேநர�திV�, நிதானமாS கவனமாS 
ெசய?பட ைவ2�. 

� அவ5க: த1கைள< பXறிய அ�ைமயான எZண1கைள ெகாZடவ5க:. வ0ைல 
மதி<7:ள ெபா�#கைள வ0��7வா5க:. ேபாலிகைள வ0��பாம? உZைமயான 
ந?ல ெபா�#கைள வா1கி ெகா:ள வ0��7வா5க:. பா�7வாசிக: அதிகார�ைத< 
ெப9�� வ0��7வா5க:. ெவXறியாள5கைள� த1கைளU �Xறி இ�2�ப$ பா5�� 
ெகா:வா5க:. அவ5கைள அதி5xட
� 7கk� தாேன ேத$ வ��. 

� 7�திசாலி�தன�, ந6னட�ைத, ெபா�: ேம? பXY எ6ற 2ண1க: 
2றி<ப0ட�தகைவ.  
$_க: எ�க ேவZ$ய ேநர1கள�? அவ5க: கணகாS 
ேயாசி��U ெசய?ப�வா5கேளெயாழிய, தவறான pழைல உ�வாகி ெகா:\� 
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வைகய0? 
$_கைள எ�க மா#டா5க:. தன2 ேவZ�வனவXைற< ெபற, ெசSய 
ேவZ$யைதU ெசS�, அUெசயைல 
$க வ?லவ5க:. 

� வா�ைகய0? ெபற ேவZ$ய அைன��< ெபா�#கைள^� த1கைளU �Xறி 
ைவ�� ெகா:ள வ0��7� ெபா�ளாைச ெகாZடவ5க: இவ5க:. அவ5கள� 
இ?ல1கைள காv� ேபா� அ� ெத9^�. மிக_� ஆட�பரமான ெபா�:களா? 
வ P#ைட அல1க9��,  அைமதி ேதட வ0��7வா5க:. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 அவ5கள� பல வ0தமான திறைமக\� இய?பான த6ைமக\� அவ5கைள� 
தைலைம நிைல2 உய5�த வ?லைவ. பா�7வாசிகைள ந62 79-� ெகா:ள 

$யாவ0#டாV�, மக: அவ5கைள கZ� ப0ரமி<பா5க:. பா�7வாசிக: சிற-த 
அரசிய?வாதிகளாக� திகழ 
$^�.  அவ5க: எைத ேவZ�மானாV� ேபர� ேபச 
வ?லவ5க:.   

 எ6ன நட-தாV�, பா�7வாசிக: தா1களாகேவ எ-தU ெசயைல^� ெசSய 

ய?வா5க:. அவ5க\2 மன�த5கைள எ<ப$< பய6ப��தி ெகா:ள ேவZ�� 
எ6ப� ந62 ெத9^�. அவ5க: ெசS^� ெசய?க: பல_� 
6ேப தி#டமிட< 
ப#டைவயாS இ�2�. த1க: பதவ0ைய கைடசி வைர தக ைவ�� ெகா:ள 

ய?வா5க:. அதிக ேவைல ெசSய வ0��பாம?, ெசSய� த2-த மிதமான ேவைல 
ப\ைவ வ0��7� த6ைம ெகாZடவ5க:.   

 அவ5க\2 பண� ஒ� பாடாS இ�கா�. 
த|�கைள< பXறி அவ5க: 
கவைல<பட ேவZ$ய அவசிய� இ�கா�. பண� ேதைவ<ப�� ேபா�, தவறாம? 
கிைட��வ0��. பண வ0சய�தி? அதி5xட� இ�-த ேபா��, அவ5க: pதா#ட�தி? 
நா#ட� ைவ�த? ஆப�ைத வ0ைளவ02�. ெப��த நxட�ைத< பா5க ேவZ$ 

வ��. 

 க$ன உைழ<பாள�களாS இ�-தாV�, அ$க$ ேவைல மாXற� ெசS^� த6ைம 
ெகாZடவ5க:.  ஒேர மாதி9யான ேவைல ெசSவதா?, ேவகமாS ேசா5_ அைட-�, 

அ��த ேவைலைய� ேதட ஆர�ப0<பா5க:. அவ5க: பைட<பாள�களாக_� மி2-த 
�Y�Y<7:ளவ5களாக_� இ�<பா5க:. அவ5க: ப0ரUசிைனகைள� தP5<பதி? 
வ?லவ5க:. மிக_� இYகமானU pழலிV� வாழ� ெத9-தவ5க:. வ0>ஞான�, 
ஓவ0ய5, பாைன வ0ைனஞ5, ஆசா9, ேசாதிட5, ஜாலவ0�ைதகார5, சeக ஆSவாள5,  

எk�தாள5, த��வஞான�, ஆசி9ய5 ேபா6ற ேவைலய0? சிற-த நிைலைய அைடய 

$^�.  

 வ0யாபார வ0வகார1கள�?, பா�7வாசிக: த1க: சாதைனகைள அ��தவ5க: மதிக 
ேவZ�� எ6Y எZvவா5க:. வ0யாபார வ0சய1கள�? எUச9ைக அதிக� ேதைவ.   

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

பா�7வாசிக: உற_கைளU ெசா-த� ெகாZடாட� தய1க மா#டா5க:. அவ5க: தPவ0ர 
காதல5களான ேபா�� ெபாறாைம மிக காதல5க:. த1க: 2றிேகாைள அைடய 
எ�வள_ tர� ெச?வா5க: எ6Y யா�� ெசா?ல 
$யா�. இரகமXறவ5க:.  
அவ5கள� eைள கண0<ெபாறி ேவக�தி? சதியாேலாசைன ெசS� ெகாZேட இ�2�. 
பா�7வாசிக: த1க: �ைணகைள மிக_� மதி<7 ெகா��� ெசா-தமாகி ெகா:ள 
எZvவா5க:. அதி? ெபாறாைம^� ெகா:வா5க:. அவ5கேள உற_கைள எ-த அளவ0X2 
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ைவ�� ெகா:ள ேவZ�� எ6Y 
$_ ெசSபவ5க:. த6jைடய �ைணைய� ேத5_ 
ெசSத ப06னேர, அவ5கள� மYபக�ைத கா#�வா5க:.   
 

பா�7வாசிக: த1க: உண5_கைள அதிகமாS ெவள�கா#$ ெகா:ள மா#டா5க:.  
த1க\2:ளாகேவ ைவ�� ெகா:வா5க:. எ<ேபா�� அவ5கைள ஏமாXற எZணாதP5க:.  
ஏென6றா? அைத� தி�<ப0 ெகா�கU சமய� கிைட2� வைர மறக_� மா#டா5க:. 
நZப5க\2 கட6 ெகா�க ெப9�� தய12வா5க:. அவசிய�திX2 அவ5க: க#டாய� 
உதவ� தய1க மா#டா5க:. கxட<ப�பவ5கைள கZடா? மனமிர1கி த6னாலானைதU 
ெசSவா5க:. ந�ப0யவ5க\� அ67 ெகாZடவ5க\� ஏமாXY� ேபா� �க� அதிக� 
ெகா:வா5க:. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

அைமதியான வா�ைக வாழ வ0��7வா5க:. ச�த�ைத வ0��பாம? அைமதிைய 
வ0��7� மன� உைடயவ5க:.  மன அk�த� எள�தி? ெபYவ5.  அைமதியான வா�ைக< 
ேபா2 இ?ைலெய6றா? வ�-தி அk�த� ெகாZ� தவ0<ப5. அ<ப$ அதிகமாS ேவைல 
ெசS� ெசய?ப#டா?, அவ5க: வா�நா: 2ைற^� த6ைம ஏXபடலா�. 
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க: 
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

இைசயைம<பாள5 ஏ. ஆ5. ர�மா6, மகா�மா கா-தி, 
6னா: தமிழக 
த?வ5 எ�.ஜி.ஆ5, 

கவ0ஞ5 ைவர
��, கி9ெக# வ Pர5க: மகில ஜயவ5தேன, அரவ0-த $ சி?வா, ந$க5 ஷா� 
கா6, ெட6ன�a ஆ#ட வ Pர5 வ0ஜS அமி5தராz, 
6னா: அெம9க அதிப5 ஜா6. எ<. 
ெக6ன$, ஓவ0ய5 ப<ேலா ப0காேசா, அெம9க அரசிய?வாதி $ சீன�, அெம9க< பாடக5 பா< 
ைடல6 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக:  1, 2, 4, 6, 13, 24, 42, 46 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: : ேசவ?, எ��  
� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: :  ப6றி, 2ர12 

 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

பா�7வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7<<<<    பா�7பா�7பா�7பா�7  (ப0<ரவ9 10,1929  -  ஜனவ9 29,1930 மXY� ப0<ரவ9 06,1989  -  ஜனவ9 26,1990)  
 

த6ன�ப0ைக, வைள-� ெகா�காத த6ைம, பதவ0 மXY� பல� காரணமாS ஊக� 
ெபY� த6ைம ெகாZடவ5க:. ெவள�<பைடயானவ5க:. எ<ேபா�� த1கள� 
க���கைள^�, த1க: மன�தி? ேதா6Yவைத^� மாXறாறிட� ெசா?லிய வZண� 
இ�<ப5.  அைனவ�� இவ5கள�6 ேபUைச ேக#� மகி�வ5. அவ5க: தா1க: ெசா?வேத 
சிற-த� எ6Y ந�ப ைவ2� ெசா?வ6ைம ெகாZடவ5க:. 
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மரமரமரமர<<<<    பா�7பா�7பா�7பா�7  (ஜனவ9 23,1917  -  ப0<ரவ9 10,1918 மXY� ப0<ரவ9 18,1977  -  ப0<ரவ9 06,1978)  
 

இரக மன�, உZைம, aதிர� த6ைம, ப2�தறி_, வசீகர� இவ5கள�6 இய?பான 2ண1க:.   
உறவ0ன5கள�ட
� நZப5கள�ட
� சிற-த பலமான உற_ ெகாZ�, அவ5க\ட6 
இ�<பைதேய ெப9�� வ0��7வ5. எ�வள_ ஆதர_ இ�-த ேபா��, மXறவ5கள�6 
ஆேலாசைனகைள ேக#ப� மிக_� அ9�. 
 

ggggமிமிமிமி<<<<    பா�7பா�7பா�7பா�7 (ஜனவ9 27, 1941 - ப0<ரவ9 14, 1942 மXY� ஜனவ9 24, 2001 -  ப0<ரவ9 01, 2002) 
 

அைமதி, தி�<தி, ேதாழைம, ஆ�-த அறி_ உைடயவ5க:. ஆேலாசைன< ெபற� த2-தவா;க:.  
க$ன உைழ<பா? வா�ைகய0? ந?ல பல6கைள அைடவ5. த1கள�6 ஆராS-� உண�� 
அறிவ06 ேம? அதிக� ந�ப0ைக ைவ�� அைதU சா5-� இ�<ப5. ந�ப0ைக2 உக-தவ5.  

ந�ப� த2-தவ5. 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    பா�7பா�7பா�7பா�7  (ப0<ரவ9 14,1953   -  ப0<ரவ9 02,1954 மXY� ப0<ரவ9 10, 2013  -  ஜனவ9 30, 2014) 
 

2ண1க: எUசாpைக த6ைம, வ0டா
யXசி, தி#டமி�� த6ைம, �Y�Y<7 ெகாZடவா;க:. 
கXபைன2� எ#டாத அளவ0X2, 2றிேகா: ேநாகிேய அவா;க: எZண� இ�2�.  
த1க\2 கிைடக ேவZ$யைத எ-த� தைட வ-த ேபா�� ெபY� 
யXசி 
இவா;கள�ட�தி? உZ�.  ேதா?வ0 எ6ப� இவா;கள�6 அகராதிய0? கிைடயா�.  பண�ைத 
ெகாZ� த1க\ெகன ெதாடா;-� எைதேயj� வா1கிய வZண� இ�<பா;.   
 

நPநPநPநP5555 பா�7பா�7பா�7பா�7  (ப0<ரவ9 04,1905  -  ஜனவ9 24,1906 மXY� ப0<ரவ9 02,1965  -  ஜனவ9 20,1966) 
 

பண�தி6 மs� பXY, ஆ�-த சி-ைத, ெபாYைம உைடயவ5க:. ெச?வா2,  ஊக�,    `9ய 
அறி_ இவ5கள�6 2ண�ைத 2றி��U ெசா?ல<ப�� வா5�ைதக:. 2kவ0? சிற-த 

ைறய0? பண0 ெசSவ5. கவன�<ைப^� பாரா#ைட^� எதி5பா5<ப5. மிக 
ெந�கமானவ5கள�ட� ம#�ேம த1க: உண5_கைள< பகி5-� ெகா:வ5.  
 

நP1க: பா�7 வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றன5. 
 

பா�7பா�7பா�7பா�7    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
பா�7 வ�ட� மாXற1க: பலவXைற ெகாZ� வ��.  
யXசிக\�, ேயாசைனக\� 
அதிகமாS இ�2�;. அைமதியாS பல 7திய 7திய வ0சய1க: கZ�ப0$க<ப��.  ஆனா? 
அைமதியான வ�டமாS இ�கா�.  மிக_� க$னமானU pழ?, ேவXYைமக: தP5க<படாத 
காரண1களா?, ேபா5, ேபாரா#ட1க: அதிகமாS இ�2�. பா�7 வ�ட� மிக_� 
எதி5மைறயான சதிகைள உ�வா2� வ�ட�. 
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7.    2திைர2திைர2திைர2திைர 
 

 
 

� ஆZ�க: - 1904 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 2038 2050 

� ேநர� - காைல 11:00 
த? மதிய� 1:00 வைர 

� உ9ய திைச - ெதX2 

� உ9ய கால1க: - ேகாைட கால�, ஜு6 மாத� 

� நிைலயான eலக� - ெந�<7 

� ய06- யா1 யா1 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6 
த? 
ஐ-� இட1கள�? வ-தன. $ராக6 வ-� ேச5-த ப06, தி�ெரன 2திைரய06 2ழ�ப0லி�-� 
பா�7 ெவள� வ-த�. இைத கZ� பய-� ப06 வா1கிய� 2திைர. இதனா? 2திைர 
ேபா#$ய0? ஏழாவதாS< ேபான�. கட_ள5க: அைத வா��தி வ�டU சகர�தி6 ஏழாவ� 
சி6னமாS ெத9_ ெசSதா5க: எ6ப� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� 2திைர வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ஜனவ9 25,1906  -  ப0<ரவ9 12,1907  

� ப0<ரவ9 11,1918  -  ஜனவ9 31,1919  

� ஜனவ9 30,1930  -  ப0<ரவ9 16,1931  

� ப0<ரவ9 15,1942  -  ப0<ரவ9 04,1943  

� ப0<ரவ9 03,1954  -  ஜனவ9 23,1955  

� ஜனவ9 21,1966  -  ப0<ரவ9 08,1967  

� ப0<ரவ9 07,1978  -  ஜனவ9 27,1979  

� ஜனவ9 27,1990  -  ப0<ரவ9 14,1991  

� ப0<ரவ9 12, 2002 -  ஜனவ9 31,2003  

� ஜனவ9 31, 2014  -  ப0<ரவ9 18,2015  
 

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

� 2திைரவாசிக: சிற-த 7�திசாலிக:. 7திய வ0சய1கைள உடj2ட6 7hp-� 
ெகா:ள வ?லவ5க:. உXசாக� மிக ெகாZடவ5க:. எ?ேலாராV� 
வ0��ப<ப�பவ5க:. ப0$வாதகார5க:. சமய1கள�? எ9Uச�#$னாV�, 

பழ2வதX2 உக-தவ5க:. 
� உZைம, ேதாழைம, திற-த மன� ேபா6ற 2ண1கைள< ெபXறவ5க:. �த-திரமாS, 

ந�_ நிைலைம ெகாZடவராS, திறைமக: பல_� ெகாZடவராS, pழV2 ஏXப 
த6ைன< ெபா��தி ெகா:பவராS, எ<ேபா�� �Y�Y<7ட6 உய05<7ட6 
இ�<பவ5க:. உண5_<gவமானவ5க:. மன�த5கைள^� pழைல^� ச9யாS எைட 
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ேபாட வ?லவ5க:. த1க\2< ப0$�தைத த6 வழிய0ேலேய ெசS^� �த-திர�ைத 
வ0��7பவ5க:. ேவகமாS 
$_கைள எ�க `$யவ5க:. மறதி, சமய1கள�? 
ப0ரUசிைனகைள ெகா�2�. இ�-தாV� ெசSவைதU ெசS� 
$க 
ய?வ5.  

ந�பகமானவ5க:. ெபாறாைம 2ணமXறவ5க:. 
� ேநர�ைத வ Pணா2பவ5க:. அ#டவைண<ப$ நடக வ0��பாதவ5க:.  நZப5க: 

2kவ0? பல5 இ�-தாV� தா6 ெசSய ேவZ$ய ேவைலைய� தா6 வ0��ப0ய 
வழிய0? ெசSய எZண� ெகாZ� ெசய?ப�வ5. பல�, ேவக�, பழக இல2வான 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. 
கிய நபராS எZண<பட ேவZ�� எ6ற 
ேநாகிேலேய ெசய?ப�வ5. ச-ேதாசமாS வா�ைக வாழ ேவZ�� எ6ற 
2றிேகா: ெகாZடவ5க: எ6பதா?, `#ட1கள�? த1கள� நைகU�ைவ eல� 
`$^:ளவ5கைள ச-ேதாச<ப���வ5. 

� பல ேவைலகைள ஒேர ேநர�தி? ெசSய `$ய சதி பைட�தவ5க:. ஆனா? 
ெதாட1கிய பல ேவைலகைள 
$க மா#டா5க:. ஏென6றா? அ��த ச-த5<ப�ைத 
எதி5பா5�ேத ேவைல ெசSகி6ற காரண�தினா?, இ�2� ேவைலகைள அ<ப$ேய 
ேபா#� வ0#�, அ��த ேவைல2� தாவ0 வ0�வா5க:. அவ5க: த1கைள< பXறிேய 
அதிக� எZண0 ெகாZேட இ�2� காரணமாS, ஏதாவ� தா6 வ0��ப0யப$ 
நடகவ0?ைலெய6றா?, அதXகாக ேகாப<ப#�, பக�தி? உ:ளவ5கைளU 
சா�வா5க:. 

� அவ5க: ேப�வதி? �க� காZபவ5க:. அவ5க: உXசாக� மிக ெகாZ�, 

மாYத?கைள வரேவXபவ5க:. சில ேநர1கள�? அவ5க: அதிக ேகாப�, அக-ைத, 

e5க�தன� ெகாZடவ5களாக_� இ�<பா5க:.  
� இ6Y வா�. நாைள பா5�� ெகா:ளலா� எ6ற ெகா:ைக உைடயவ5க:. 

2திைரவாசிக\2 அவ5கள� உண5_கைள கா#ட வாS<7 ெகா�க<பட 
ேவZ��. ெபாYைமயXறவ5க:. ேகாப� மிக ெகா:வா5க:. அவ5க: 
எUச9ைக^ட6 ெசய?பட 
யல ேவZ��.   

� �ண0Uச? மிகவ5க:. `5ைமயான அறி_ ெகாZடவ5களாதலா? பண வ0சய1கைள 
திற�பட ைகயாள `$யவ5க:. �யமாS எைத^� ெசSய வ?லவ5க:. உXசாக< 
ேப5வழிக:. உடXபய0Xசி^� மன<பய0Xசி^� வ0�<பமானைவ. ேவகமாS ஓடாட 
`$யவ5க:. ேவகமாS< ேபசினாV� நள�னமாS ேப�வ5. தா6 வ0��ப0ய வழிய0? 
எ�_� நடக ேவZ�� எ6Y ஆைச<ப�வ5. அ<ப$ நடகவ0?ைலெய6றா? 
ஆேவச<ப�வ5.  எைத வ0ட_� த1க: �த-திர�ைத வ0��7வ5.  யாைர^� ேபராைச 
கZேணா� பா5க மா#டா5க:. எைத^� உைடைம ெகாZடாட மா#டா5க:.  
மிக_� அைமதியாS இ�<ப5.  உ:\ண5ைவU சா5-தி�<ப5. 

� 2திைரவாசிக: 7திய 7திய எZண1க: ெகாZடவ5க:. க$னமான 
ப0ரUசிைனக\2� 7திய வழிய0? தP5_ காZப5. ஒ� க���� ேதா6றிய�ேம, 

அைதU ெசS� 
$க� �$<ப5. ேவைலைய 
$2� வைர ேநர� கால� பா5க 
மா#டா5க:. ேநரமி6ைம காரணமாS எ-த 
$ைவ^� வ0ைரவ0? எ�க� �$<ப5.  

தவறான 
$வாS இ�-தாV� ச9, ேநர�ைத வ Pண$காம? 
$_ எ��தா? ச9. 
 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 பல கா9ய1கைள ஒேர ேநர�தி? ெசS^� திற� பைட�தவ5க:. ெசய?க: நட-� 
ெகாZ� இ�2� ேபாேத, அைத� த6 வழிேய ெசSய வ?லவ5க:. ேநர� கால� 
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பாராம? உைழக `$யவ5க:. அவ5க: ெப9�� கைள<பைட^� ேபா� ம#�ேம 
ேவைலU ெசSவைத நிY��வா5க:. அவ5க\2 அ6றாட� ெசS^� ேவைல 
அ#டவைண எ6பெத?லா� ப0$காத ஒ6Y. ேநர<ப$ கா9ய� ெசSய 
வ0��பாதவ5க:. எ<ேபா�� த1கைள ஏேதாெவா� ெசயலி? ஈ�ப��திய வZண� 
இ�<ப5. 

 பல�ட6 இைண-� ெசS^� ேவைலகைள வ0��ப0U ெசSவ5. ஆைணக\2 அ$ 
பண0வ� அவ5க\2 ப0$காத வ0சய�. தின
� ஒேர மாதி9யாக ெசS^� 
ேவைலகைள கZ� ஓ�வ5. 7திய 7திய வ0சய1கைள உடj2ட6 79-� 
ெகா:\� சாம5�திய� இ�<பத6 காரணமாS, அவ5க: எ?லா ேவைலகைள^� 
திற�படU ெசSவா5க:. அவ5க: ந?ல மக: ெதாட5பாள5க:. பதவ0, அதிகார� 

வ0�<ப�தக வ0சய1க:. 
 கவ0ஞ5, பயணக#�ைரயாள5, எk�தாள5, அரசிய?வாதி, �ண0கரU ெசய?க: 
ெசSபவ5, ப�தி9ைகயாள5, ெமாழிெபய5<பாள5, ெமாழி கXப0<பவ5, �XYலா 
உதவ0யாள5, lலக5, வ0மான ஓ#�ந5, வ0Xபைனயாள5, வ0ள�பர< பண0யாள5 பண0க: 
உக-தைவ. 

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

அைனவைர^� கவர�தகவ5க:. அவ5க: ேதாழைம 2ண� அதிக� ெகாZடவ5களாதலா?, 

நிைறய மன�த5க: `$ய0�2� `#ட1கள�? கல-� ெகா:ள வ0��7வா5க:. ேநசி2� 
அேத ேவக�தி? ெவYக_� ெசSவா5க:. ேவகமாக நZப5களாவா5க:. அேத ேவக�தி? 
பழ2வதி? ஆ5வமாக இ�<பா5க:. ச#ெடன 
$_ எ�க`$யவ5க: எ6பதா?, எைத^� 
ேவக��ட6 ெசSவ5. அதனா? உட6 இ�<பவ5க\2 அவ5க\ட6 ஒ��< ேபாவ� சXேற 
சிரம�. ஒ�ெவா� 7திய உறவ0V�, த6jைடய 
k ஒ��ைழ<ைப^� தர `$யவ5க:.  
இ�தைகய த6ைம அவ5கள� ப0Xகால வா�வ0? aதிரமான, பலமான உறவ0ைன 
ஏXப��த `$ய�. 
 

அ6ப0Xகாக எைத^� ெகா�க� தயாராS இ�<பா5க:. 2திைரவாசி வ P#$? இ�-தா?, 

வ P#$? இ�<பவ5க: அைனவர� கவன
� அவ5கள�ட� இ�2�ப$ நட-� 
ெகா:வா5க:. அவ5க: எ<ேபா�� ந�நாயகமாS இ�-�, எ?லா� அவ5கைளU �Xறி நடக 
ேவZ�� எ6Y எZv� இய?ப0ன5. அதX2 ப9சாக, உைழ��, எ?ேலா�டj� அைத< 
பகி5-� ெகா:வ5. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

ஆேராகியமான உட? ெகாZடவா;க:.  வா�ைகையU சாp ேநாகி? காZபதா?, அவா;க: 
உட?நிைல ந6றாகேவ இ�2�.  வ0ைளயா#$? ஆh;வ� அதிக� உ:ளவா;க:.  
அவா;கைள ெவ#ட ெவள�ய0? வ0#� வ0#டா?, மி2-த உXசாக��ட6 ெசய?ப�வா;.  க#$< 
ேபா#டா? ம#�ேம ேநா^Yவா;.  tகமி6ைம ேநாய0னா? தவ02� வாS<7� உZ�. 
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
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மகாகவ0 பாரதியா5, க5நாடக இைசகைலஞ5 பால
ரள� கி�xணா, 
6னா: ப0ரதம5 

இ-திரா கா-தி, 
6னா: ஜனாதிபதி டாட5 ச1க5 தயா: ச5மா, கவ0ஞ5 ப#�ேகா#ைட 
க?யாண�-தர�, எk�தாள5க: ஆ5. ேக. நாராயண6, சிவச1க9, ந$க5க:; கமலஹாச6, 

அமிதா<பUச6, ந$க5க: கிள�Z# இa#_#, ஹ9ச6 ேபா5#, பாடகி ஜேன# ஜாச6, 2��U 
சZைட வ Pர5 ைம ைடச6, 
6னா: அெம9க அதிப5 ேட#$ ~aெவ?#, ெதாழிலதிப5 
வார6 பெப# 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகதகதகதகவ?க:வ?க:வ?க:வ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 1, 3, 4, 8, 13, 14, 41, 43 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - நாS, 7லி, ஆ� 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: - எலி, 2ர12 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

2திைரவாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெநெநெநெந�<7�<7�<7�<7    2திைர2திைர2திைர2திைர  (ஜனவ9 25,1906  -  ப0<ரவ9 12,1907  மXY� ஜனவ9 21,1966  -  ப0<ரவ9 08,1967)  
 

உYதியானவ5க:. 
ரணானவ5க:. மன உYதி eல� ெசய?ப�வா5க:. மய2பவ5க:.   
உ:\2:  எ<ேபா�� தP ெகாk-� வ0#� எ9-� ெகாZ� இ�2�. அவ5க: 
வா�ைகய06 
ைனய0? வாழ வ0��7வ5.  மாXற1க\2 எ<ேபா�� தயாராS இ�<ப5.  

மாXறேம �வாரசிய� எ6Y எZvபவ5க:. க��தி? உYதி^ைடயவ5க:. எ12ேம 
ெந�<7 2திைரவாசிக: க���கள�6 எ?ைலய0? நிXக மா#டாh;க:. 
 

மரமரமரமர    2திைர2திைர2திைர2திைர (ப0<ரவ9 03,1954  -  ஜனவ9 23,1955 மXY� ஜனவ9 31,2014  -  ப0<ரவ9 18,2015)  

உத_த?, ந�பக� த6ைம 2ண1க:. 
6ேனXற� ெபற ெபற ஊக��ட6 உைழக 
வ?லவ5க:. உYதி, வலிைம, திறமான 
$_ அவ5கள�6 
கிய� த6ைமக:.  
மாXறா�ட6 ந62 பழ2வ5. அவ5கள�ட� ெந�1கிய உற_கள�V� ெதாழி? சா5-த 
வ0சய1கள�V� ெவXறி ெபY� திற� உZ�. 
 

gமிgமிgமிgமி    2திைர2திைர2திைர2திைர (ப0<ரவ9 11,1918  -  ஜனவ9 31,1919 மXY� ப0<ரவ9 07,1978  -  ஜனவ9 27,1979) 
 

ந�பக�த6ைம, வ0ேவக�, நிதான�, தP5கமான 
$_ எ�2� த6ைம உைடயவ5க:.  
எ�வள_ காலமானாV�, த1க: 2றிேகா\காக 
யXசி ெசS� ெகாZேட இ�<ப5.  

எ?லா< பக1கள�லி�-�� pழைல ஆராS-� ந6
$ைவ எ�<ப5. pழV2 ஏXப 
த1கைள< ெபா��தி ெகா:வ5.  அவ5க: ேவ$ைகயானவ5க\� `ட.   
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    2திைர2திைர2திைர2திைர (ஜனவ9 30,1930  -  ப0<ரவ9 16,1931 மXY� ஜனவ9 27,1990  -  ப0<ரவ9 14,1991) 
 

பாச�, அக-ைத, ப0$வாத� ெகாZடவ5க:. ேபா#$ய0னா? ஊக� ெகாZ� உைழ<பா5க:.  
ெசா6ன வாைக சாதாரணமாக எ���U ெசய?ப�வா5  ெபாY<ைப ெகா��� அவ5கைள 
எள�தி? அU�Y�தலா�. ஒ� உறவ0லி�-� மXெறா� உற_, ஒ� ேவைலய0லி�-� 
மXெறா� ேவைல எ6Y இ�க வ0��7வ5. அதனா? �ைணைய வ0ட_� அவ5க\2 
நZப5க: அதிக� இ�<ப5. 
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நPநPநPநP5555 2திைர2திைர2திைர2திைர    (ப0<ரவ9 15,1942  -  ப0<ரவ9 04,1943 மXY� ப0<ரவ9 12, 2002 -  ஜனவ9 31,2003) 
 

�ய க���கள�? பXYைடயவ5. ெசயலா? ஊக� ெகா:பவ5. உ?லாச< ேப5வழிக:.  

ரணானவ5க:. pழV2 த1கைள எள�தி? ெபா��தி ெகா:வ5. ஆனா? எள�தி? 
$_ 
எ�க 
$யாதவ5க:. ஓ�கிற ஓ#ட�தி? ெச?ல வ0��7வ5. திறமான 
$_கைள எ�க 

$யாத காரண�தா? எ<ேபா�� அ��தவ5கைள 2ழ<ப�தி? ஆ��த வ?லவ5க:.  இ� 
சXேற ெதா-தரவாக இ�-த ேபா��, நP5 2திைரவாசிக: இ�2� ேபா� மகி�Uசி 
தர`$யேத.  அதனா? உட6 இ�<பவ5க: அதX2< பழகி வ0�வ5 
 

நP1க: 2திைர வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5 எ6Y 
சீன5 கண0கி6றன5 
 

2திைர2திைர2திைர2திைர    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க::::: 2திைர வ�ட� 
6ேனXற� த�� வ�ட�. மகி�Uசிகரமான�.  
�ண0Uசலான கா9ய1க: ெசSய� த2-த வ�ட�. தி�<திைய� த�� வ�ட�. �ண0_�, 

ைத9ய
� அதிகமாS ெசய?ப�மாதலா? வள5Uசி உயர உயரU ெச?V�. aதிரமான 
pழ? இ�-த ��, மXற வ�ட1கள�? நட<பன ேபா6Y அதிர ைவ2� ச�பவ1க: 
நிUசய� நட2�.  
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8    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� 
 

 
 
 

� ஆZ�க: - 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 2039 2051 

� ேநர� - மதிய� 1:00 
த? 3:00 வைர 

� உ9ய திைச - ெதX2, ெத6ேமX2 

� உ9ய கால1க: - ேகாைட கால�, ஜூைல மாத� 

� நிைலயான eலக� - ெந�<7 

� ய06- யா1 ய06 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 

2திைர 
த? ஏk இட1கள�? வ-தன. 2திைர வ-� ேச5-த ப06, ஆ�, 2ர12, ேசவ? 
e6Y� கட_ள5கள�6 கZகள�? ெத6ப#டன. இ�
6Y வ0ல12க\� ஒ�வ�2 
ஒ�வ5 உதவ0 ெசS� ெகாZேட கைரைய வ-� ேசர 
ய6றன. ேசவ? ஒ� மர< 
பலைகைய கZ�ப0$��, மXற இரZ� வ0ல12கைள^� அதி? ஏறU ெசS� அைழ�� 
வ-த�. வழிய0?  இ�-த 7த5கள�? பலைக மா#$ ெகாZட ேபாெத?லா� 2ர12�, 

ஆ�� அைத வ0லகி வழி ஏXப��தி ெகா���, இYதிய0? கைரைய வ-தைட-தன.  
கட_ள5க: அவXைற வா��தி வ�டU சகர�தி6 எ#டாவ�U சி6னமாS ஆ#ைட� ெத9_ 
ெசS� 2ர1ைக ஒ6பதாவதாக_�, ேசவைல ப�தாவதாக_� அறிவ0�தா5க: எ6ப� கைத.  
 

இ-த கைத ஆ� ஏ6 எ#டாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� ஆ� வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 13,1907  -  ப0<ரவ9 01,1908  

� ப0<ரவ9 01,1919  -  ப0<ரவ9 19,1920  

� ப0<ரவ9 17,1931  -  ப0<ரவ9 05,1932  

� ப0<ரவ9 05,1943  -  ஜனவ9 24,1944  

� ஜனவ9 24,1955  -  ப0<ரவ9 11,1956  

� ப0<ரவ9 09,1967  -  ஜனவ9 29,1968  

� ஜனவ9 28,1979  -  ப0<ரவ9 15,1980  

� ப0<ரவ9 15,1991  -  ப0<ரவ9 03, 1992  

� ப0<ரவ9 01,2003  -  ஜனவ9 21, 2004  

� ப0<ரவ9 19,2015  -  ப0<ரவ9 07, 2016  
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2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
    

� சீன ேஜாதிட�தி? ஆ� வ�ட�தி? ப0ற-தவ5கேள மிகU சிற-த பைட<பாள�களாS 
க�த<ப�கி6றனா5. அவ5க: ெப��பாV� கைல நய� மிகவ5களாக_�, 

இன�ைமயானவ5களாக_�, வசீகரமானவ5களாக_� இ�<ப5. பைட<7, 7�திசாலி�தன�, 

அைமதி, சா5-தி��த? ஆகிய 2ணா�ச1க: ெகாZடவ5க:. தன�ைமைய 
வ0��7பவ5க:. மன�தி6 ஓ#ட�ைத ஆராS-� ெகாZ� இ�<ப� ப0$�த வ0சய�.  
`#ட�தின�ட6 இ�<ப� ப0$�தாV�, ந�நாயகமாS இ�க வ0��ப மா#டா5க:.  
அவ5கள� கவன�2� திற6 அவ5கைள ந?ல பா�காவல5களாS இ�கU ெசS^�.  
அவ5க: அடக
�, அைமதி^� ெகாZடவ5க:. அதிக ேநர�ைத� த1க: எZண 
ஓ#ட1கைள கவன�<பதிேலேய ெசலவழி<ப5. 

� இயXைகய0? `Uச �பாவ� உ:ளவ5க:. அவ5க: நXபZ7கைள< ெபXறி�-தாV�, 

வா�ைக நைட
ைறகைள ஏXY ெகா:ளாதவ5க:. தவறான ேநர1கள�? 
தவறானவXைற `றி மா#$ ெகா:\� பZ7 பல9ட�தி? இ�2�.  
இ�-தாV� அவ5கள� வசீகர
�, கபடமXற த6ைம^� அவ5க\2 2ைறவ0?லாத 
நZப5கைள^�, ெதாZட5கைள^� ஏXப��தி ெகா�2�.  

� அவ5க: இயXைகய0ேலேய pர5க:. ெக#டனவXைற ஊகிக வ?லவ5க:. அவ5க: 
79-� ெகா:\� த6ைம^�, ம6ன�2� 2ண
�, இளகிய மன
� ெகாZடவ5க:. 
ெவள�^�வ0? அவ5க: கXபைனய0? மதி<பவ5களாS இ�-த ேபாதிV� உ:\2: 
அவ5க: மி2-த ஆவV:ள ப�திர� த6ைமயXற மன� ெகாZடவ5க:.  
அவ5க\2 அ6றாட வா�ைகேய க$னமானதாக_� த�மாXறமானதாக_� 
இ�2�. 

� த1கைளU �Xறி அழகிய< ெபா�#க: இ�க ேவZ�� எ6Y வ0��7வ5. அவ5க: 
ந6
ைறய0? த1கைள அல1க9�� ெகா:வ5. சில சமய1கள�? உ�வ� 
ேதாXற�தி? அதிக கவன� ெசV�த_� ெசSவ5. த1க\2 சிற-த ேதாXற�ைத� 
தர, அதிகமாS ெசல_ ெசS� சிற-த உைடகைள< ெபற 
ய?வ5. வா�ைக2� 
ேதைவயான ெபா�#கைள< ெபற ெசல_ ெசSத ேபா��, அவ5க: 
ெசலவழி<பவ5களாக_� பக#டாக_� இ�க மா#டா5க:. 

� அவ5க: எ<ேபா�� ந$<7, ைகவ0ைன கைலக: ேபா6ற பைட<7 
யXசிகள�? 
த1கைள ஈ�ப��தி ெகாZ� மகி�Uசி அைடவ5. அழகXற ெபா�#க: அவ5கைள< 
ெப9�� பாதி2�. அவ5க\2 வ P#$? ஆட�பரமான அல1கார1க: 
ேதைவய0?ைல. அவ5கள� கைல நய�ைத கா#�� ெபா�#க: இ�-தாேல 
ேபா��. 

� சீன ேஜாதிட�தி? அவ5க: சeகU ேசவக5களாS வ5ண0க<ப�கிறா5க:. அவ5க: 
மிக_� உZைமயானவ5க:. கவைலகிடமான கைதகைள அ<ப$ேய ந�7பவ5க:. 
மXறவ5க: ெசS^� தவYகைள< 79-� ெகாZ� ம6ன�<பதி? சம5�த5க:. 
அவ5கைள< பXறி ப0ற5 வ0ம5சன� ெசSவ� அவ5க\2< ப0$காத வ0சய�. 

� உண5_க\2 அ$ைமயாகி< ேபானவ5க:. அ$க$ எைதேயj� ேயாசி�� 
ெகாZ��, வ��த<ப#� ெகாZ��, �கி��� இ�<பா5க:. ஆ�வாசிகைள 

யாேரj�  ஒk12ப��த ேவZ��. அவ5கள� திறைமைய< பய6ப��த எ��� 
`றிU ெசSயU ெசா?ல ேவZ��.  யாேரj� அவ5கைள அ67ட6 கவன��� 
ெகா:ள_� பா5�� ெகா:ள_� இ�க ேவZ��. அவ5கள�ட� அ$க$< ேபசி, 
ந�ப0ைக தர ேவZ��. 
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� ஆ�வாசிக: த1கைள வா#�� வ0சய1கைள ேநர$யாSU ெசா?ல மா#டா5க:.  
நP1க: ெம?ல ெம?ல அவ5கள�டமி�-�� ��வ0� ��வ0 ேக#� அறிய 
ேவZ��. எ?லா 
யXசி^� ேதாXறா?, அவ5கள�ட� ேகாபமாS< ேபசினா? 
ேபா��. வ0சய1க: ெவள�வ-� வ0��. ெசா?ல ேவZ�� எ6ற எZண� அவ5க: 
மனதி?  பதிய ேவZ��. ப06 எ?லா ரகசிய1கைள^� ெகா#$ வ0�வ5.   

� ஆ�வாசிக: பல சமய1கள�? கவைல^டேன இ�<பா5க:. அவ5கைள மXறவ5க: 
உXசாக<ப��த ேவZ��. எ?லா� நலேம எ6Y எ��� `றி ெசய?பட ைவக 
ேவZ��. பாரா#�க: அவ5கைள மகிழU ெசS^�. ஊ2வ0�தா? அவ5க: 
ெந�-ெதாைல_ ெச?ல வ?லவ5க:. 

� ஆ�வாசிக\2 ந?ல எதி5கால� இ�2�.  அதி5xட
� உZ�. அவ5க\2 
ெசா��, உய0? வ0சய1கள�? ந?ல பல6 கிைட2�. கxடமான pழலிV�, 

ஆ�வாசிக\2� ேதைவயானைவ எள�தி? கிைட��வ0��. அவ5க: 
அU�Y�தலி6றி த1க: கா9ய1கைளU ச9 வரU ெசSய `$யவ5க:. அவ5கள� 
ெபாYைம^� சகி<7� த6ைம^� சமய1கள�? மXறவ5கைள< ைப�தியமாகU 
ெசS^�. அவ5கள� சமாதானU சா2 தளரU ெசS� வ0��. அவ5கைள உைடகேவ 

$யா�. 

� ஆ�வாசிக: அதிகU ெசலவாள�களாக_� இ�<பா5க:. அவ5க: பண வ0வகார1கள�? 
அதிக� ஈ�ப�த? ந?லத?ல. அவ5க: ஆட�பரமாக_� ஜாலியாக_� இ�க 
வ0��7வ5.  நைட
ைற2 ஒ��< ேபாகாதவ5க:. திடமான 
$ைவ எ�காம? 
மதி? ேம? gைனயாS நிXப5.   

� ஆ�வாசிக\2 இயXைகய06 மs� அதிக நா#டமி�2�. நிலெவாள�, ேராஜாக:, 

இன�ய இைச, ெமk2வ5�தி ஒள� அவ5கைள மய2�. அவ5க: உலக�ைத அழகிய 
கZணா$ ெகாZ� பா5க வ0��7வ5. அவ5க: எ<ேபா�� க$னமாS உைழக  
ேவZ$ இ�கா�. ந?ல வ0சய1க: தானாகேவ நட2�. அவ5க\2 மிக_� 
ெவள�Uசமான காXேறா#டமான pழ? ப0$2�. பைட2� ெதாழிலி? சிற-� 
வ0ள12வ5. 

� வ P#$? ம#�ேம அவ5க: மி2-த �க�ைத< ெபYவ5. அ1ேக அவ5க: த1க: கைல 
நய�ைத கா#ட 
$^�. ஓவ0ய�, சைமய? கைல எ6Y பXபல கைலகள�? 
ஈ�ப#� மகி�வ5. அவ5க: ப�ைகைய< ெப9�� ேநசி<ப5. அ12தா6 ஓS_ 
எ��� ெகாZேட, த1க: எZண1கைள ஆராயலா� அ?லவா?   

� பயண� ெசS^� ேபா��, மகி�Uசி தர`$ய நிக�Uசிக\2U ெச?V� ேபா��, 

ஆ�வாசிக: 2kவாSU ெச?லேவ வ0��7வ5. அதிக மக: இ�2� இட1க\2U 
ெச?ல வ0��7வ5. 

 
ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 `#ட��ட6 ேச5-� ேவைல ெசSய வ0��7வா5க:. அதிகார�, பதவ0 அவ5க\2 
ஒ� ெபா�#ேட அ?ல. அவ5க: ேநர$யாக ேக#� ெகாZடா? ம#�ேம 
தைலைம< ெபாY<ைப ஏXகU ச�மதி<பா5க:. gகைடயாள5, வ P#� அல1கார நி7ண5, 

2ழ-ைத கா<பாள5, 2ழ-ைத ம���வ5, ந$க5, ஒள�<பதிவாள5, சிைக அல1கார� 
ெசSபவ5, ஓவ0ய5, இைசயைம<பாள5, கைல பய0XYவ0<பவ5, வரலாXY ஆசி9ய5 

ேபா6ற பண0க\2 உக-தவ5க:. 
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 த1க\கான ேவைல ேநர1கைள அைம�� ெகாZ� ெசய?ப�வ5. அவ5க: மிக 
அதிகமான ஒkக 
ைறகைள கைடப0$க வ0��ப மா#டா5க:. வ0யாபார 
வ0சய1கள�? அவ5க: சXேற ஒk1கி6ைம உைடயவ5க:. அ�தைன அகைற 
ெசV�த மா#டா5க:. க$னமான சமய1கள�? ேவைலையU ச9யாSU ெசS� 
$க 

$யாம? தவ0<ப5. அவ5கள� ேபாகி? வ0#டா? ெசயைலU ெச�வேன ெசS� 

$<ப5.   

 

 ஆ�வாசிக: உய5-த ேநாக� ெகாZடவ5களாS இ?லாத ேபா��, அவ5கள� 
திறைமேகXற ேவைல கிைட�� வ0#டா? அைதU ெசSவதி? தPவ0ர
� ேபராவV� 
ெகாZ� ெசய?ப�வ5.   

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

ஆ�வாசிக: அ-தர1கவாசிக:.  அதனா? அவ5கைள  அறி-� ெகா:வ�, 79-� ெகா:வ� 
மிக_� க$ன�. அவ5களாகேவ எ1ேக, எ<ேபா� யா�ட6 த1கள� அ-தர1க வ0சய1கைள< 
பகி5-� ெகா:வ� எ6பைத 
$_ ெசSய ேவZ��. அதனா? ெப��பாலான 
ஆ�வாசிக\2 ெந�1கிய நZப5க: இ�க மா#டா5க:. ஆனாV� அவ5க: 
ேநசி<பவ5க\காக மிக க�ைமயாS உைழ<பா5க:. அவ5க: தா1க: வ0��7பவ5கைள 
ெவY<72 உ:ளாக வ0��பாதவ5க:. ஆ�வாசிக: 2��ப�தி? பXYைடயவ5க:.  
அவ5க: யா�ைடய ப0ற-த நாைள^� மறக மா#டா5க:. நP1க\� அவ5க\ைடயைத 
மறகாம? இ�<ப� ந?ல�.   
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

ஆ�வாசிக: அைமதியாS இ�2� காரண�தா?, அவ5க\2 உட? ேகாளாYக: மிக 
2ைறேவ. அவ5கள� ந?ல ெவள�� ேதாXற�, அவ5கைள எ<ேபா�� 
ஆேராகியமானவ5களாகேவ கா#��.  அவ5க: மகி�_ட6 இ�2� ேபா� ஆேராகிய� 
மிகவ5க:. மகி�Uசிய06றி இ�2� ேநர1கள�?, அ�_� அ67 ெகாZடவ5கள�னா? 
ஏXப�� ப0ரUசிைனக: வ�� ேபா�, ேசா5_XY ேநாSவாS<ப�வா5க:. கxட1க: மிக_� 
ச1கட<ப����. எள�தி? உண5Uசி வய<பட `$யவ5க:. சமய1கள�? அள_2 
அதிகமாக_� ெசய?ப�வ5.   
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 


6னா: 2$யர�� தைலவ5 டாட5 அ<�? கலா�, ெதாழிலதிப5க: ப0?ேக#a, வ0ஜS 
ம?ைலயா, வட�5 வ:ளலா5, வ0>ஞான� வ0ர� சாராபாS, பா#மி6ட6 ஆ#டகார5 

ப0ரகாx ப�ேகா6, பாடகி $. ேக. ப#ட�மா:, கவ0ஞ5 வாலி, ந$ைக மா�9 தP#சி�, ெட6ன�a 
ஆ#டகார5 ேபா9a ெபக5, வ0மான�ைத கZ�ப0$�த ஆ5வ0? ைர#, ஓவ0ய5 

ைமகேல6ஜேலா, அெம9க எk�தாள5 மா5 $ைவ6, ந$க5 ப~a வ0?a, எk�தாள5 

ேஜ6 ஆa$6. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 3, 4, 5, 12, 34, 45, 54 
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� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க:  - 
ய?, ப6றி, 2திைர 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: - எலி, எ�� 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

ஆ�வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS சீன 
ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�  (ப0<ரவ9 13,1907  -  ப0<ரவ9 01,1908 மXY� ப0<ரவ9 09,1967  -  ஜனவ9 29,1968)  
 

ெதள�_, ஆேராஷ�, உXசாக� ெகாZடவ5க:. மXற ஆ�வாசிகைள< ேபா6ற?லா� 
அ��தவ96 அjமதிைய எதி5பா5க மா#டா5க:. எ<ேபா�� மXறவ5கள�6 ந�வ0? 
த1கைள 
6ன�ைல<ப��தி ெகா:வ5. அவ5க: சeக வ0��ப0க:. அதனா? அவ5கள�6 
2��ப�, நZப5க: வ#ட� மிக_� பலமானதாS இ�2�.   
 

மரமரமரமர    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    (ஜனவ9 24,1955  -  ப0<ரவ9 11,1956 மXY� ப0<ரவ9 19,2015  -  ப0<ரவ9 07,2016)  
 

ந�பக� த6ைம, பர-த மன�, ந�ப0ைகயா? ஊக�, உணா;Uசி வச<ப�� த6ைம 
உைடயவ5க:. நZப5க\� உறவ0ன5க\� இவ5க\ட6 இ�க ெப9�� வ0��7வ5.  

அதனா? 2kவ0? அவ5க: எ<ேபா�� �கமாS இ�<ப5. உதவ0 ெசSவைத< ெப9�� 
வ0��7வ5. அவ5கள�6 அ-த இரக 2ண� பல ேநர1கள�? மXறவ5களா? சாதகமாS< 
பய6ப��த<ப��. மர ஆ�வாசிக: த1கைள< கவன���� தXகா�� ெகா:ள சமய� 
ஒ�க ேவZ$ய0�2�. 
 

ggggமிமிமிமி    ஆஆஆஆ����    (ப0<ரவ9 01,1919  - ப0<ரவ9 19,1920 மXY� ஜனவ9 28,1979  -  ப0<ரவ9 15,1980) 
 

க$ன உைழ<7, �ய அதிகார�, ந?ல� நட2� எ6ற ந�ப0ைக உைடயவ5க:.  
aதிரமானவ5க:. நில�தி? ெக#$யாS கா? பதி�� நிXப5. �த-திரமானவ5க:. உலக 
அjபவ� மிகவ5க:. ஆனா? த6ன�ப0ைக சXேற 2ைற_. அவ5க\2 வா�ைகய06 

கிய வ0சய� 2��பேம. வா�ைக த�� எைத^ேம மகி�Uசி^ட6 ஏXப5.   
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�  (ப0<ரவ9 17,1931  -  ப0<ரவ9 05,1932 மXY� ப0<ரவ9 15,1991  - ப0<ரவ9 03, 1992) 
 

ெபாறாைம, தXகா<7� த6ைம, aதிர� த6ைம உைடயவ5க:. ெவள��ேதாXற�தி? 
உYதியாS ேதா6றினாV�, உ:ள�தா? மிக_� இளகியவ5க:. ந62 79-� ெகாZட 
ெந�1கிய நZப5க: இைத நிUசய� ஆேமாதி<பா5க:. அவ5க: கலாUசார�ைத 
ேநசி<பவ5க:. எ?லா கைலகைள^� உய5வாS மதி<பா5க:. 
 

நPநPநPநP5555 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� (ப0<ரவ9 05,1943  -  ஜனவ9 24,1944 மXY� ப0<ரவ9 01,2003  -  ஜனவ9 21, 2004) 
 

த6ன�ப0ைக 2ைற_, வசீகர�, ஆேலாசைனக: வழ12வ�, ேநர�ைத சமேயாசிதமாS 
பய6ப���� த6ைம உைடயவ5க:. கவைலயXற உ?லாசிக:. வா�ைக ேபாகிற 
ேபாகி? ெச?ல வ0��7வ5. அதனா?, அவ5க: ந� அ�கி? இ�-தா?, மகி�Uசி த��.  
தா1க: நிைன�த� நடகவ0?ைலெய6றா? மிக_� 7ல�7வா5க:.   
 

நP1க: ஆ� வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: எ6Y 
சீன5க: கண0கி6றன5.  
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ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
ஆ� வ�ட� அைமதி^� நிதான
� ெகாZட வ�டமாS இ�2�.  ஒ�வைர ஒ�வ5 

ந62 கவன��� ெகா:வ5.  கXபைன^�, பைட<7� திறj� அதிகமாS ெவள�கா#��. 
மிதவாத�தி? ஒXYைம எ6ற ெகா:ைக ப06பXற<பட ேவZ��. 
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9.    2ர122ர122ர122ர12 
 

 
 

� ஆZ�க: - 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 2040 2052 

� ேநர� - மாைல 3:00 
த? 5:00 வைர 

� உ9ய திைச - ேமX2, ெத6ேமX2  

� உ9ய கால1க: - இைல^தி5 கால�, ஆகa# மாத� 

� நிைலயான eலக� - உேலாக� 

� ய06- யா1  யா1; 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 

2திைர, ஆ� 
தலியன 
த? எ#� இட1கள�? வ-தன. ஆ�, ேசவ? இரZ$6 
உதவ0^ட6 2ர12� கைரைய வ-தைட-த�. கட_ள5க: அவXைற வா��தி வ�டU 
சகர�தி6 ஒ6பதாவ�U சி6னமாS 2ர1ைக� ெத9_ ெசS� அறிவ0�தா5க: எ6ப� 
கைத. 
 

இ-த கைத 2ர12 ஏ6 ஒ6பதாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� 2ர12 வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 02,1908  -  ஜனவ9 21,1909  

� ப0<ரவ9 20,1920  ப0<ரவ9 07,1921  

� ப0<ரவ9 06,1932  -  ஜனவ9 25,1933  

� ஜனவ9 25,1944  ப0<ரவ9 12,1945  

� ப0<ரவ9 12,1956  -  ஜனவ9 30,1957  

� ஜனவ9 30,1968  -  ப0<ரவ9 16,1969  

� ப0<ரவ9 16,1980  -  ப0<ரவ9 04,1981  

� ப0<ரவ9 04,1992  -  ஜனவ9 22,1993  

� ஜனவ9 22,2004  -  ப0<ரவ9 08, 2005  
  

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:.... 
 

� அழகானவ5க:. வசீகரமானவ5க:. கXபைன வள� மிகவ5க:. �#$�தன�, 

7�திசாலி�தன�, அறி-� ெகா:\� ஆ5வ� அதிக� உைடயவ5க:. வ0ைளயா#�� 
தன��ட6 எ<ேபா�� இ�<பா5க:. நைகU�ைவ உண5_ ெகாZடவ5க:.  
�Y�Y<பானவ5க:. அறி_2� 7�திசாலி�தன�திX2� ேப5 ேபானவ5க:. சவாைலU 
ச-தி<பதி? சம5�த5க:. ேத5-த ராஜPயவாதி. அறிஞ5க:. நிைனவாXற? மிக 
ெகாZடவ5க:.   
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� அறி_� தாக
�, 7தியனவXைற ெத9-� ெகா:\� ஆ5வ
� அதிக� 
ெகாZடவ5களாதலா?, வ0சய1கைள ெத9-� ெகா:\� ேபா�� கிரகி�� 
ெகா:\� ேபா�� மிக_� மகி�Uசி அைடவா5க:. கXறதைன�ைத^� பட1களாS 
த1கள� மனதி? பதி�� ெகா:\� திற� ெபXறவ5க:. அவ5க: கZட, ேக#ட, 

ப$�தறி-த உZைமகைள மிக �#பமான வ0சய1கைள^� �?லியமாக நிைனவ0? 
ைவ�� ெகா:\� திற6 பைட�தவ5க:. அவ5க: 
kக 
kக இ-த 
நிைனவாXறைலU சா5-ேத இ�க ேவZ��. ஏென6றா? பல5 நிைலயான 
7�தியXறவ5க:. மன� எ<ேபா�� அைலபாS-� ெகாZேட இ�2�. 

� ப0ரUசிைனக\2: 72-� எள�தி? ெவள�ேய வர� ெத9-தவ5க:. �ய 
ப0ரUசிைனகைள^� ப0ற�2 ஏXப�� ப0ரUசிைனகைள^� எ�தைன ெப9தாS இ�-த 
ேபா�� ச9யான வைகய0? தP5_ காண வ?லவ5க:. மிக_� க$னமான 
ப0ரUசிைனகைள மிக எள�ய வைகய0? 7� 
ைறய0? தP52� சதிைய< 
ெபXறவ5க:. அதனா? ெதாழி? ச�ப-த<ப#டவ5க: ம�திய0V� நZப5க: 
ம�திய0V� பாரா#�� மதி<7� ெபற வ?லவ5க:. 

� அவ5கள� சிற-த கவ5Uசிகரமான ேதாXற�தாV�, நட-� ெகா:\� வ0த�தாV� 
சா�5ய�தாV� அைனவைர^� த1க: பக� ஈ5க வ?லவ5க:. அவ5கள�ட� மிகU 
சிற<பான வசீக9க `$ய த6ைமக: இ�<பதா?, மXறவ5கைள ஈ5க 
வ?லவ5க:. 2ர12வாசிகைள மக: ெமாS<ப5.   

� தா1க: எZண0ய� நடகவ0?ைலெய6றா? ெபாYைமய06றி� தவ0<பா5க:. 
ேகாப<ப�வா5க:. ஆனா? வ-த ேகாப�, ேவகமாகேவ தண0-�வ0��. எ-த 
கா9ய
� அவ5க\2 அசாதாரணமாS இ�கா�. அவ5க: எதிV� 
சிற<பானவ5க:. த1க: ேம? பலமான 
k ந�ப0ைக ெகாZடவ5க:. த1க: 
சாதைனகைள எZண0 மகி�வதி? 2ர12வாசிகைள மி>ச யாராV� 
$யா�.   

� 2ர12வாசிக: பண வ0சய1கள�? ம-திரவாதிக: எ6Y `ட ெசா?லலா�.  அவ5க: 
நிைன�தா? யாைர ேவZ�மானாV� ஏமாXற `$யவ5க:. ஏமாXற�ைத 
ஏமாXற `$யவ5க:. 2ர12வாசிகைள ஏமாXற நிைன�தா? மா#$ ெகா:வைத� 
தவ0ர ேவY வழி இ�கா�. 2ர12வாசிக\2 பண� அ�தியவசியமான ஒ6Y.  
அைத< ெப��பாV� அவ5க: த#�<பா$?லாம? ைவ�தி�<பா5க:.  
இ?ைலெய6றா? அைத< ெபY� கா9ய1கள�? தPவ0ரமாS ஈ�ப#$�<பா5க:.  
அவ5க: தா1க: அதி5xடசாலிக: எ6பைத அறி-தவ5க:.  

� ேதைவ<ப�� ேபா� எைத^� மாXY� திற6 த1கள�ட� இ�<பைத அறி-தவ5க:.  

2ர12வாசிக: எ-த கா9ய�திV� த1கைள e�க$�� ெகாZ� திZடாட 
மா#டா5க:. எதி5<7க\� கxட1க\� வ-த ேபா�, அ-த கா9ய�திலி�-� 
ெவள�ேய வரU சமய� பா5��, சா�5யமாS ெவள�ேய வ-� வ0�வா5க:. ேநர� 
கால� பா5�� கா9ய1கைளU ெசSவதி? வ?லவ5க:. எ-த வ0த�திV� ந?ல 
ச-த5<ப�ைத கZ� ெகா:ள `$யவ5க:. அவ5க: மXெறா� ச-த5<ப�திXகாக 
கா�தி�க வ0��ப மா#டா5க:. தி#டமி6றி எைத^� ெசSய� �ண0ய மா#டா5க:.  
தி#டமி�தலி? வ?லவ5க:.   

� இயXைகய0ேலேய மகி�_ட6 இ�<பா5க:. பயண� ெச?வைத< ெப9�� 
வ0��7வா5க:. அைத^� வசதி^ட6 
த? வ2<ப0? சிற-த 
ைறய0? ெசSய 
எZvவா5க:. த1க: வா�ைகய0? �வாரசியமான வ0சய1கைள எதி5 ேநாகி 
கா�தி�<பா5க:. 2ர12வாசிக: தா1க: வ0��ப0யைத கxடமி?லாம? 
ெபற�தகவ5க: எ6பதா? தா1க: சாதி�தவXைற< பXறி கZ� ெகா:ள 
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மா#டா5க:. அவ5க: ெவ2 வ0ைரவ0? ஆ5வ�ைத இழக `$யவ5க:. அதனா? 
ெசSய� ெதாட1கிய கா9ய1கைள வ0ைரவ0? 
$க ேவZ��. இ?ைலெய6றா? 
பாதிய0ேலேய ஆ5வமXY வ0#�வ0ட `$யவ5க:. 

� எ�ேம aதிரமானத?ல எ6பைத ந62 உண5-தவ5க:. அவ5க: த1க: பண0ைய� 
ெதாட5-� ெச�ைம<ப��தி கா#�பவ5க:. சில சமய� த1க: ெசயைல கZ� 
அச-� ேபாக `$யவ5க:. 2ர12வாசிக\2 ெசSதிகைள� ெத9-� ெகா:வ�  
வ0�<பமான ெபாk�ேபா2. அசலானவ5க:. சா�5யமானவ5க:. 2ர12வாசிக: 
எ<ேபா�� 
6 நிXபவ5க:. அவ5க: எZண� ந?லதாS இ�-த ேபா��, சில 
ேநர1கள�? அவ5க: ெசS^� ெசய?க\� ேபU�க\� மXறவ5 மனைத< 
7Zப���வதாS அைமய `��. 

� அறி_�, ஆXறV�, ஆக<g5வ
� ப0றவ0ய0ேலேய உ:ள ேபா��, பல சமய1கள�? 
அ-த� த6ைமகைள ெவள�ேய கா#ட மா#டா5க:. அ� ெவள�ேய ெத9^� ேபா�, 

மXறவ5க: 2ழ�ப0 வ0�வா5க:. அவ5க: தா6 எ6ற அக-ைத மிக 
ெகாZடவ5க:. அ� அவ5க\2 பல சமய1கள�? ந?லைதU ெசSய `$ய�� 
உZ�. 

� 2ர12வாசிக: கிராம வா�ைகைய வ0ட நகர வா�ைகையேய அதிக� 
வ0��7வா5க:. ேநர�ைத வ Pண$க மா#டா5க:. ஆனா? அவ5க: மன�த5கைள 
`5-� கவன�<பதி? ேநர� கழி<பைத ெபாk� ேபாகாக ெகா:ள வ0��7வா5க:.   

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 கா9ய� ெசSய� �ண0-� வ0#டா?, க�மேம கZணான க$ன உைழ<பாள�யாS 
இ�<பா5க:. ெப9ய கா9ய1கைளU சிற<பாகU ெசS^� திற6 பைட�தவ5க:. 
அவ5கள�ட� இ�2� திறைம^� �யமான அசலான கா9ய1க: ெசS^� 
த6ைம^� 2ர12வாசிகைள அதி5xடசாலிகளா2�. அவ5க: எ-த� ெதாழிலி? 
ஈ�ப#டாV� அதி? ப0ரகாசி<பா5க:. 

 மிக_� மகி�Uசி^ட6 ஒ� 
ைறேயj� 
ய6Y பா5�� வ0ட ேவZ�� எ6Y 
அைன�� கா9ய�ைத^� ெசS� பா5க� �$<பா5க:. அவ5க\2 
lXYகணகான ேயாசைனக: ேதா6றிய வZண� இ�2�. அவXறி? 
பலவXைற ெசS� கா#�� திறj� ெபXறவ5க:. 

 எ-த ேவைலைய எ���U ெசSதாV� அைத� திற�பட ெசSய 
$^�.  மாY� 
pழV2 ஏXப த1கைள மாXறி ெகா:ள `$யவ5க:. ேவகமாS ேவைலையU 
ெசSவா5க:. ஆனா? ெசS^� ேவைல2 இரZ� மட12 `லிைய 
எதி5பா5<பா5க:. அவ5க: வ1கி மXY� கணகிட? �ைறய0? சிற<பா5க:.  
ப0ரUசிைனக\2 தP5_ காZபவராS, வ0>ஞான�யாS, ஆSவாளராS, 

கZ�ப0$<பாளராS அவ5க: ப0ரபலமாவ� மிக_� எள��. ேமV�, ெபாறியாள5, 

ப12U ச-ைத வ0யாபா9, திைர இய2ந5, நைக வ0யாபா9, வ0Xபைனயாள5, வ0யாபா9 

ஆகிய ெதாழி?கள�? சிறக அதிக வாS<7க: உZ�. 
 

உற_உற_உற_உற_ 
 

யாைர^� எள�தி? ந�ப மா#டா5க:. அவ5க: மிக_� எUச9ைக^ட6 த1க: 
`#டாள�கைள� ேத5-ெத��� அவ5க\ட6 ம#�ேம பழக வ0��7வா5க:. நZப5கள�ட� 
வ0�வாச
� பதி^� உைடய 2ர12வாசிக: எள�தி? காத? வய<பட�தகவ5க:. ஆனா? 
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மிக வ0ைரவ0ேலேய தா1க: வ0��ப0யதி6 ேமV:ள பXைற ஆ5வமி6ைமயா? 
வ0#�வ0#� மXெறா6ைற நாட வ?லவ5க:. அேத ேபா6Y த1க: ேவைலைய 
நா#ட��ட6 ஆர�ப0�த ேபா��, சில கால�திX2< ப0ற2 வ0��பாம? வ0#�U ெச?ல 
`$யவ5க:.   
 

அவ5க: அ��தவ5கள�6 க���கைள ெசவ0 ம��� ேக#க வ0��ப மா#டா5க:.  
இ�-த ேபா�� அவ5க\ட6 இ�-தா? அவ5கைள ேகாப0�� ெகா:ளேவ 
$யா�. 
2ர12வாசிக: காதலி? சXேற எUச9ைக^ட6 இ�<ப� ந?ல�. எ�வள_தா6 
ெவள�<பைடயான மன� உைடயவ5களான ேபா��, சமய�தி? த1கள� ந?ல உறவாக 
எZண 
$யாத ேபா�, அவ5க: ேம? ஆ5வமXY, ப09ய சXY� தய1க மா#டா5க:.   
 

2ர12வாசிக: உற_ வ0சய1கள�? வ0ைரவ0? பண0ய `$யவ5க: கிைடயா�. எதிV� 
வ0ைரவ0? ஆ5வ� இழக `$யவ5க: எ6ற காரண�தா?, உற_க: பலமானதாS 
இ�கா�. எ?லாவXைற^� மsறி யாேரj� அதிகமாக ந�ப0 த6 �ைணயாS ஏXY 
ெகாZடா?, அ-த உறைவ� த1க: வா�நா: 
kக ெதாடர 
kைமயாS 
ெசய?ப�வா5க:. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

உண_ வ0வகார�தி? அவசர கதிய0?  உZபைதேய வ0��7வ5. அவ5கள�ட�தி? ேநர� 
எ��� 
k உணைவ உZண அ�தைன ஆ5வ� இ�கா�. உZபதி? ேநர�ைத 
வ0ரயமா2வ� அவ5க\2< ப0$கா�. 
 

ேநா^Xற ேபா� ஓS_ எ�<ப� ேநர வ0ரய� எ6Y உண5-த காரண�தா?, அவ5க: 
ேநாSவாS<ப�வ� மிக_� அg5வ�. �Y�Y<பான வா�ைக 
ைறக\�, ெசய?பா�க\� 
அவ5கைள எ<ேபா�� ஆேராகியமாS ைவ�� ெகா:ள உத_�. அவ5க: 
ேநாSவாS<ப�வ� ெப��பாV� பதXற� காரணமாS இ�2ேமெயாழிய ேவY ெப9ய 
காரண1க: இ�கா�. 
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 
இ-திய 2$யர�� தைலவ5க: டாட5 இராேஜ-திர ப0ரசா�, ேக. ஆ5. நாராயண6, 

நைகU�ைவ ந$க5 கைலவாண5, இ-திய< ப0ரதம5க: ராஜP� கா-தி, டாட5 ம6ேமாக6 சி1, 

இைச வ?Vந5 ெச�ம12$ சீன�வாச ஐய5, வ0�தைல< ேபாரா#ட வ Pர5 வ.உ.சித�பரனா5, 

பறைவ நி7ண5 ச|� அலி, கிேரக ம6ன6 ஜூலியa சீச5, ந$ைக எலிசெப� ைடல5, 

ப?கைல அறிஞ5 லியானா5ேடா டாவ06சி. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:\\\\    
    

� அதி5xட எZக: - 3, 4, 5, 7, 16, 23, 34, 45, 54.  

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - ராக6, எலி 
� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: - 7லி, பா�7, ப6றி 
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eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

2ர12வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    2ர122ர122ர122ர12    (ப0<ரவ9 12,1956  -  ஜனவ9 30,1957)  
 

ஆ\ைம, உய05<7, ஆக<g5வ�, எதி5<7களா? ஊக� ெகாZ� ெசய?ப�த? ஆகிய 
2ண1கைள ெகாZடவ5க:. ஆXறV�, ந�ப0ைக^� ெகாZடவ5. 2றிேகாைள 
$_ 
ெசSவதி? உ:ள சாம5�திய� ஆகியைவ இ�2�. எ-தU pழலிV� தாேன உய5-தவராS 
இ�க ேவZ�� எ6ற எZண� இ�-த ேபா�� அவ�ட6 பழ2வைத மXறவ5க: 
வ0��7வ5.  
 

மரமரமரமர    2ர122ர122ர122ர12 (ஜனவ9 25,1944  ப0<ரவ9 13,1945)  
 

மXறவ5கள�ட� ேபசி< பழகி� ெதாட57 ெகா:வதி? ைக ேத5-தவ5க:. அதனா? பல�ட6 
கல-� ேபசி ெகா:\� த6ைம உைடயவ5க:. க$ன உைழ<பாள�க:. கா9ய1க: எ<ப$ 
நடகி6றன எ6பைத< 79-� ெகா:வதி? வ?லவ5க:. எUச9ைக உைடயவ5க:. வாS< 
ேபU� அதிக� இ�2�.  79-� ெகா:வதி? சா�5ய� இ�2�. அைமதியXறவ5க:. 
 

gமிgமிgமிgமி    2ர122ர122ர122ர12    (ப0<ரவ9 02,1908  -  ஜனவ9 21,1909  மXY� ஜனவ9 30, 1968 - ப0<ரவ9 16, 1969) 
 

நX2ண
�, 
ைறேயா� ெசய?கைளU ெசS^� த6ைம^� ெகாZடவ5க:. சeக 
ஆ5வல5களாS இ�<பா5க:. வா�ைகைய ச9யான வைகய0? வாழ வ0�<ப� 
ெகாZடவ5க:. ேவைல2� உற_க\2� 
கிய��வ� ெகா�<பா5க:. ந�ப� 
த2-தவ5க:. எ?லா ேவைலய0V� த1க: lY சதவ Pத 
யXசிைய கா#�வா5க:. ப0ற5 
த1கள�ட� மதி<7டj� ம9யாைத^டj� நட-� ெகா:ள ேவZ�� எ6Y எதி5பா5<7க:, 
சXேற க�க�2� த6ைம ெகாZடவா;க:. 
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    2ர122ர122ர122ர12    (ப0<ரவ9 20,1920  -  ப0<ரவ9 07,1921 மXY� ப0<ரவ9 16,1980  -  ப0<ரவ9 04, 1981) 
 

த6ன�ப0ைக மிக ெகாZட 2றிேகா\ைடயவ5க:. அதனா? எ<ேபா�� ெவXறி ெபY� 
த6ைம ெகாZடவ5க:. அவ5க: வ0��ப�தகவ5களாக_�, அ6பானவ5களாக_� 
எZண<ப#டாV� அவ5க: தன�ைமைய வ0��7வா5க:. அவ5க: த1க: ெதாழி? 
ைற 
நZப5கள�ட
�, எஜமான5கள�ட
� வ0�வாச� உைடயவ5க:. அ67, ேந5�தி, உYதி ேபா6ற 
2ண1க\2 சா6றாS வ0ள12வா5க:. 
 

நP5நP5நP5நP5    2ர122ர122ர122ர12 (ப0<ரவ9 06,1932  -  ஜனவ9 25,1933 மXY� ப0<ரவ9 04,1992  -  ஜனவ9 22,1993) 
 

7�திசாலி�தன�, `$ ேவைல ெசSவதி? வ0�<ப�, ப#��படாமV� நட-� ெகா:வ� 
அ�தைகயவ5கள�6 2ண1க:. அதிக உண5_<g5வமானவ5க:. மXறவ5க: `Yவைத 
ேக#� அ$க$ மனU ச1கட� ெகா:\� த6ைம ெகாZடவ5க:. த1க: உண5_கைள 
ெவள�கா#ட மா#டா5க:. அதனா? அைத மைறக நைகU�ைவ உண5_ட6 இ�<பா5க:.  
அவ5கள�ட� ெப��பாV� 2றிேகாள�லி�-� மிக எள�தி? நk_� த6ைம இ�<பதா?, 

அவ5க: ஒேர ேவைலய0? கவன� ெசV�தினா?, நிUசய� ெவXறி கி#��.   
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நP1க: 2ர12 வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றன5. 
 

2ர122ர122ர122ர12    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
எ�வானாV� எ?லா
� நிUசய� நடக`$ய வ�ட�. பல அதிசயமான கா9ய1க: 
நட2� சா�திய `Yக: அதிக� உைடய வ�ட�.  சா�தியமி?லாத வ0சய1க\� நட-� 
ெவXறி தர`$ய வ�ட�.  எ#�� திகிV� ெவXறி ெவXறி எ6ற ேபUேச இ�2� எ6ற 
காரண�தா?, யா5 எ6ன ெசSதா5க: எ6பேத ெத9யாம? ேபா2�.  அதி5xட வ�ட�. இ-த 
வ�ட�தி? யா�� இ?ைல எ6ற பதிைல ஏXY ெகா:ள மா#டா5க:. 
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10. ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ? 
 

 
 

� ஆZ�க: - 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 2041 2053 

� ேநர� - மாைல 5:00 
த? 7:00 வைர 

� உ9ய திைச ேமX2 

� உ9ய கால1க: - இைல^தி5 கால�;, ெச<ட�ப5; மாத� 

� நிைலயான eலக� - உேலாக�; 

� ய06- யா1 ய06 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 

2திைர, ஆ�, 2ர12 
தலியன 
த? ஒ6ப� இட1கள�? வ-தன. ஆ�, 2ர12 இரZ$6 
உதவ0^ட6 ேசவV� கைரைய வ-தைட-த�. கட_ள5க: அவXைற வா��தி வ�டU 
சகர�தி6 ப�தாவ�U சி6னமாS ேசவைல� ெத9_ ெசS� அறிவ0�தா5க: எ6ப� கைத. 
 

இ-த கைத ேசவ? ஏ6 ப�தாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� ேசவ? வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ஜனவ9 22,1909  -  ப0<ரவ9 09,1910  

� ப0<ரவ9 08,1921  ஜனவ9 27,1922  

� ஜனவ9 26,1933  -  ப0<ரவ9 13,1934  

� ப0<ரவ9 13,1945  -  ப0<ரவ9 01,1946  

� ஜனவ9 31,1957  -  ப0<ரவ9 17,1958  

� ப0<ரவ9 17,1969  ப0<ரவ9 05,1970  

� ப0<ரவ9 05,1981  -  ஜனவ9 24,1982  

� ஜனவ9 23,1993  -  ப0<ரவ9 09,1994  

� ப0<ரவ9 09,2005  -  ஜனவ9 28, 2006  
  

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

� ேசவ?வாசிக: பZபாள5க:. சமேயாசித 7�தி^:ளவ5க:. அைன�ைத^� 
கவன�2� த6ைம மிகவ5க:. ப2�தறி^� உண5_ைடயவ5க:. ேந5 
ேநா2ைடயவ5க:. கா9ய1கைள 2Xறமற g5ணமாS ெசSபவ5க:.  
�Y�Y<7டj�, பயமXறவ5களாக_�, ேபUசாள5களாக_�, த�ப#ட� அ$�� 
ெகா:பவராக_� இ�<பா5க:.  

� கZண0ய�, ந�ப0ைக ேபா6ற 2ண1கைள< ப0றவ0 2ணமாS ெகாZட ேசவ? 
வ�ட�தி? ப0ற-தவ5க:, பழ2வதX2க-தவ5களாக_�, ெப��பாV� ந?ல உைட 
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அண0பவ5களாக_�, சிற-தவ5களாக_� இ�<பா5க:. நாண
�, பண0_� ெகாZட 
ேசவ?வாசிக:, த1க: ேதாXற�தி6 ேம? அகைற ெகாZடவ5க:. நாக�கமான 
உைடகைள அண0ய வ0��7வா5க:.  

� ேசவ?வாசிகைள 2ைற�� மதி<ப0டாதP5க:.  அவ5க: நட<பெத?லா� ந6ைமேக 
எ6Y எZvபவ5க:. பயமறியாதவ5க:. உலகேம தவY எ6Y ெசா6னாV�, 

த1க: வழிைய மாXறி ெகா:ள எZண மா#டா5க:. எZண0ய, ந�ப 
$யாத, 

கXபைன காv� தி#ட1கைளU ெசய?ப���வதி? கZv� க���மாS 
இ�<பா5க:. சில சமய1கள�? அைத நட�தி^� கா#$ வ0�வா5க:. அவ5கள� பல 
தர<ப#ட வ0ேநாதமான வழிக\� 
யXசிக\� அவ5கைள< ெப9தாS சாதிக 
ைவ2�. 

� `5-த அறி_�, ஆராS-�ண�� பZ7� அவ5கைள ஆ�-த சி-தைனயாள5களாS 
கா#��. அவ5க: ேதாXப� மிக அ9�. ேசவ?வாசிக: நைட
ைறயாள5களாS 
இ�-த ேபா��, ெப9ய கன_க: காZபவ5களாS இ�<ப5. அவ5க: 
இயXைகய0ேலேய தPர� மிகவ5க:. தா1க: வ0��ப0யைத எ<ப$< ெபற ேவZ�� 
எ6பைத அறி-தவ5க:. ெப9ய இல#சிய�ைத அைட^� பாைதய0? தட1க? 
ஏXப#டா?, அைத எZண0 வ��த
� கவைல^� ெகா:வா5க:. ஆனாV� அவ5க: 
ேதா?வ0ய0லி�-� ெவ2 வ0ைரவ0? மsZ� வ0�வா5க:. அவ5க: நPZட கால� 
அைமதியாS இ�<ப� மிக அ9�. எ<ேபா�� த1கைள ஏதாவ� பண0கள�? 
ஈ�ப��தி ெகாZ� ெசய?ப#ட வZண� இ�<பா5க:. 

� இவ5க: இ� வைக<ப�வ5. ஒ� வைக வ0சன<ப�பவ5க:. மXெறா� வைக ந62 
பழக�தகவ5க:. சீன ேஜாதிட�தி? ேசவ?வாசிக: சXேற வ0ேநாத< பா12 
ெகாZடவ5களாS க�த<ப�கிறா5க:. கன_லகி? அதிக� ச>ச9<பா5க:. வZண 
வZண உைடகைள அண0-� ப0றைர கவ�� வைகய0? வ0ள12வ5. த1கைள< 
பXறி க5வ� இ�2�. ெசS^� கா9ய1கைளU ச9யாS� திற�பட, வ9ைச<ப��திU 
ெசSவ5. எ?லா கா9ய1கள�V� �vகமான வ0சய1க\2� 
கிய��வ� 
ெகா��� கவன� ெசV��� கZக: ெகாZ$�<பா5க:.   

� ெச�ைமவாதிக:. மன�த� தவYக\2 இட� ெகா�க மா#டா5க:. சில ேநர1கள�? 
அவ5கேள தவY ெசSகிறா5க: எ6Y ப0ற5 எZண0னாV�, அ� ஏதாவ� ஒ� 
வைகய0? ச9யாS இ�2� வாS<7க: அதிக�. கxடமான கா9ய1கைளU 
சவாலாS ஏXY ெகா:வ5. த1கைள< பXறி ெச�ைமயாS ேபச_� எkத_� 
`$யவ5க:.  

� வா2வாத1கைள� �வகி ைவ<பைத< ெப9�� வ0��7வா5க:. எ-த< ெபா�ைள< 
பXறி வ0வாதிக ேவZ�ெம6றாV�, அவ5க: அதி? ேத5-த ஞான� 
ெபXறவ5களாS இ�<பா5க:. அவ5கள�ட� சவா? வ0#டா?, நPளமான சZைட2� 
தயாராS இ�க ேவZ$ இ�2�. அவ5கள� உட? உர� ப0ரமிக� தக�.  
த1கள� க���கைள எ�தைன வ0ைல ெகா���� ெவ?ல ைவ�� வ0�வா5க:. 
அவ5க: உ�வாக_�, இ�2� pழV2 ஏXப� த1கைள மாXறி ெகா:ள_� 
வ0��பாதவ5க:. ஆனா? கவன���, வ0��கைள வழ1க ேவZ�� எ6Y 
எZvவ5. வ0வாத�திX2� சZைடய0�வதX2� ஆவலாS கா�தி�<ப5.  


ர#��தனமானவ5க:.  
� பண வ0சய1கள�? மிக_� சிற-த வைகய0? ெசய?ப�வா5க:. வர_2: 

ெசல_கைள ைவ�� ெகா:\� �யக#�<பா� இவ5கள�ட�தி? உZ�.  
க>ச�தன� இ�கா�. அதிக தயாள 2ண
�, ப0ற�2 ெகா���த_� 2ண
� 
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அவ5கள�ட�தி? இ�2�. தா1க: ேசக9�த ெச?வ�ைதU ச9யான 
ைறய0? 
பா�கா�� ெகா:ள ேவZ�� எ6Y எZண0U ெசய?ப�வா5க:. அைதேய 
மXறவ5க\2� எ���U ெசா?வா5க:. 

� ேசவ?வாசிகைள த6ன�ப0ைக, ஆட�பர�, ஊக� ஆகிய 2ண1க\2 
அைடயாளமாSU ெசா?லலா�. வ0�வாச
�, ந�பக
� மிக மன�த5க:. ஒள�_ 
மைறவXற க���கைள� ெத9வ0<பதி? எ<ேபா�� ப06வா1க மா#டா5க:. 
கீ��தரமான 2ணம?ல அ�. உZைமயானவ5க: எ6ற காரண�தாேலேய 
அ�த6ைமைய ெகாZடவ5க:. ப0ற9ட
� அைதேய எதி5பா5க_� ெசSவா5க:. 

� கா9ய�ைதU ெச�வேன ெசS� 
$<பதி? அகைற^� திறைம^� ெகாZடவ5க:.  
சாதிக கிள�ப0 வ0#டா?, ெசS� 
$க வழிய0? சி2வனவXைறெய?லா� 
தி�<ப0< ேபாடாம? வ0ட மா#டா5க:. அவ5க: �Y�Y<பான ஆவ? மி2-த மன�ைத 
ஆழமாS ஆரா^� த6ைம ெகாZடவ5க:. அவ5க: ஒ� ேபா�� அைசவXY 
இ�கேவ மா#டா5க:. ேசவ?வாசிக: சில வ0சய1க\2 ேநர� எ�கேவ 
ெசS^� எ6பைத< 79-� ெகாZ� ெசய?பட ேவZ��. இ-த உலக�தி6 
இயக1கைள� த1க: கால அ#டவைண2: 72�த 
$யா� எ6பைத உணர 
ேவZ��. அவ5க: மிக_� அX7தமான வ0சய1கைள^� சாதிக வ?லவ5க:.  
ஆனா? அவ5க: மிக_� �vகமான வ0சய1கைள எ<ேபா�� ேகா#ைடவ0#� 
வ0�வா5க:. 

� சeக�தி6 ேம? அகைற உ:ளவ5க:. பழ2தX2 இன�ைமயானவ5க:. `#ட�தி? 
கவன�க�தக இட�தி? இ�க ேவZ�� எ6Y எZvபவ5க:. அதனா? 
த6ைன< பXறி^�, தா6 சாதி�தவXைற< பXறி^� ெப�ைம ேப�� த6ைம 
உைடயவ5க:. அவ5கள�6 ெதாட5-த இ-த< ேபா2 சில ேநர1கள�? 
ெதா?ைலயாக `ட அைம-� வ0��. ேசவ?வாசிக: த1க: ேம? 
எ�வள_ெக�வள_ க5வமாS இ�கிறா5கேளா, அேத அள_ த1க: வ P#$6 
ேமV� 2��ப�தா5 ேமV� க5வ� ெகாZடவ5க:.  

� ெசS^� பண0கைளU ெச�வேனU ெசSவா5க:. அதனா? அவ5கள�6 வ P�க: மிக_� 
��தமாக_� ேந5�தியாக_� காண<ப��. தாராள மன<பா6ைமயXறவ5க:. இைத 
ெவள�கா#டாம? இ�க த1கைள� த6ன�ப0ைக^� ேபாரா�� த6ைம^� 
உ:ளவ5களாS கா#$ ெகா:வ5. அவ5க: எ?ேலா5 கவன�ைத^� த1க: பக� 
ஈ5க வ0��7வா5க:. மXறவ5கள�6 உண5_க\2 மதி<7 ெகா�<ப� மிக 
2ைற_. அதனா? அவ5க: 7கழார� p#�வைத ேக#க ெப9�� வ0��7வ5. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 2றிேகா\ைடயவ5க:. வானள_ உயர எZvவா5க:. ேத5-ெத��த �ைறய06 
ேம? தPவ0ரமான பXY ெகாZ�, ேவைலையU ெசS�, பல 7திய ^�திகைள< 72�தி 
ெவ?வ5.  இளைமய0ேலேய வா�ைகைய வாழ ஆர�ப0��, த1க: இள வயதிேலேய 
ெவXறி< ப$ய0? ேம6ேமV� ெச?வ5.  �ய வ0யாபார�தி? சிற<ப5. 

 
கியமான கா9ய1கைள அவ5கைள< ேபா? ச9வரU ெசSய யாராV� 
$யா�.  
ஆைணய0�� ேபா� ச9யான ஆைணைய ெகா�க ேவZ��. ேதைவேகXப 
ேவைலைய மாXறிU ெசSய உட6பட மா#டா5க:. ெசSய_� வ0��பமா#டா5க:. 

 அவ5க: எ-த� �ைறய0? இ�-தாV� ெவXறி ெபY� திற� பைட�தவ5க:. 
வ0ள�பர�, ேகள�ைக, உணவக� ச�ப-த<ப#ட ேவைலகள�? சிறக வாS<7க: 
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உZ�. பண வ0சய1கள�? சிற-தவ5க:. அவ5க: மன�த 2ைறகைள எ6Y� ஏXY 
ெகா:ள மா#டா5க:. அjமதிக_� மா#டா5க:. அவ5க: மன� அறிவ0ய? �திய0? 
ேவைல ெசS� நைட
ைற^ட6 ஒ�த கா9ய1கைளU ெசSய� �$2�. 

 ேசவ?வாசிக: ஊக� மிக ெகாZடவ5க:. க$ன உைழ<பாள�க:. இ2ண1க: 
அவ5கைள ெவXறிகரமான நிைல2 உய5�த `$யைவ. அவ5க: ந?ல 
ந$க5களாக_�, நடன கைலஞ5களாக_�, இைச கைலஞ5களாக_� இ�<பா5க:.  
ப? ம���வ5, ஆ^#கா<பாள5, உதவ0யாள5, lலக5 ேபா6ற ெதாழி?கள�V� 
ஈ�படலா�. இராvவ�தி? ேச5-தா? மிக_� சிற<பான பண0ையU ெசSய� 
தகவ5க:. 

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

நZப5க\� உறவ0ன5க\� ஏதாவ� சிகலி? மா#$ ெகாZடா?, அவ5க: உதவ0 
ேகா�� 
6ேப சிகைல� தP5க 
ய6Y, ெவXறி^� ெபYவா5க:. அ-த 2ண� 
சிகலி? மா#$யவ5க\2 ப0$காத ேபா��, தP5_ காv� சமய�தி? மகி�வ5. ேநர� 
பXறி அதிக� எUச9ைக 2ண� உைடயவ5க:. அவ5க\ட6 பழ2� ேபா�, ேநர� கால� 
பா5��, தி#டமி#�U ெசய?பட ேவZ��. ப0ற�2 உத_� த6ைமய0? ந�பகமானவா5க:. 
 

ேசவ?வாசிகள�6 ஒள�_மைறவXற உZைமயான 2ண�, பல இட1கள�? ச9<படா�. 
உண5_<g5வமான மன�த5க: அவ5களா? ெப9�� பாதிக<ப�வ5. அதனா? அவ5க: 
மிக_� திடமான மன� ெகாZடவ5க\ட6 பழ2வ� ந?ல�. அவ5கள�6 திடமான 
மன�திX2: மிக_� அ6பான இதய� இ�<பைத அவ5களா? ம#�ேம 79-� ெகா:ள 

$^�. 
 

சில சமய� த1க: எZணேம ச9 எ6Y அவ5க: நட2� ேபா�, ப0ற�2 ப0$காம? 
ேபாகலா�. ஆனா? பல சமய1கள�? அவ5க: எZண� ச9யானதாகேவ இ�2�. 
ேசவ?வாசிக: த1க: நZப5கைள^� த1க: அ6ப0X2< பா�திரமானவ5கைள^� 
மகி�_ட6 ைவ�� ெகா:ள பலவXைறU ெசSய� �ண0வ� 2றி<ப0ட�தக�. அதி? 
ெவXறி ெபறாவ0#டா?, மிக_� வ��த
Yவ5.  அவ5கள� உZைமயான அ67�, ஆதர_�, 

ேநர$ கZகாண0<7� அவ5கள�ட� நZப5க\� உறவ0ன5க\� அவ5க: பா? அ67� 
மதி<7� ம9யாைத^� ெகா:ள ைவ2�.  
 

ேசவ?வாசிக: ேந�2 ேந5 ேப�� த6ைம அவ5கைளU சிற-த ராஜPயவாதியாS க�த 
வ0டா�.  த1க: மன�தி? ப#டைத ப#ெட6Y எ��� `Y� ேபா�, ப0றர� உண5_கைள 
ேயாசிகாம? ெசSவ� பல சமய1கள�? ப0ரUசிைனகள�? மா#$ வ0��. ப0றைர ஏ6 
வ��த<பட ைவக ேவZ��? ேசவ?வாசிக: எ<ேபா�� ச9யாகேவ ெசSவா5க: எ6Y 
மXறவ5க: எZண ேவZ��. அ<ப$ எZண0னா? மன�தா1க?க: வ0லகி வ0��. 
 

மXறவ5கைள மகி�வ0க வ0��7வா5க:. அவ5க: ஏXபா� ெசS^� வ0ழாக: 
ேகள�ைகக: நிUசயமாS<  ெப9யதாக_�, நPZட நா#க: நிைனவ0? நிXபைவயாக_� 
இ�2�. 
 
 
 
 
 



 63 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

ேசவ?வாசிக: ெப��பாV� �Y�Y<பானவ5க:. அவ5க: த1கைள எ<ேபா�� இயகிய 
வZண� இ�<பதா?, உட? நல� ந6றாகேவ இ�2�. ஏதாவ� ேநாSவாS<ப#டாV�, 

ேவகமாS அதிலி�-� மsZ� வ0�வா5க:. எ<ேபாேதj� அதிகமாS ேநாSவாS<ப#டா?, 

அk�த��டj� ேசாக��டj� காண<ப�வா5க:. 
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

ெதாழிலதிப5க: 
ேகx அ�பான�, அசீ� ப0ேர�ஜி, �ன�? மி#ட?, தPரzலா? ஹிராந-� 
அ�பான�, தமிழக 
த?வ5க: ேபரறிஞா; அZணா, பதவUசல�, கி9ெக# வ Pர5க: மேக-திர 
சி1 ேதான�, சன� ெஜயp5யா, ^வராz சி1, ச�ர1க வ0ைளயா#� வ Pர5 வ0aவநாத6 ஆன-�, 

மாZட96 சீன�வாa, அைமUச5 ப. சித�பர�, ஆ1கில எk�தாள5 ர#யா5# கி<லி1, ந$க5 

ப�#ட5 உaதினா�, ெஜ5மன�ய0? ப0ற-� ரxய< ேபரரசியான கா�த96 தி கிேர#. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
  

� அதி5xட எZக: - 1,5,6,12.15,16,24,51 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - எ��, பா�7, $ராக6 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: -  
ய?, நாS 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

ேசவ?வாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7UUUU    ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ? (ஜனவ9 31,1957  -  ப0<ரவ9 17,1958)  
 

க$ன உைழ<பாள�க:.  �த-திரமானவ5க:. ச9யாSU ெசSபவ5க:. நிதானமXறவ5க:. 
சeக�தி6 
6 த1கள� ப0�ப�ைத ச9 ெசS� ெகா:வதிேலேய ெப��பாலான ேநர�ைத 
கழி<ப5. அவ5க: சeக� ெதாZட5க:. தைலUசிற-த தைலவ5க:. அதிக ஒள�_மைற_ 
அXறவ5க:. அவ5கள� இ-த 2ண� பலைர^� வ��த `$ய�.   

மரமரமரமரUUUU    ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ?  (ப0<ரவ9 13,1945  -  ப0<ரவ9 01,1946  மXY� ப0<ரவ9 09,2005  -  ஜனவ9 28, 2006)  
 

உZைமயானவ5க:. சி-தைனவாதிக:. அடகமானவ5க:. �யநலமXறவ5க:. 2kைவU 
சா5-� இ�க வ0�<ப� ெகாZடவ5க: எ6பதா?, நZப5க\� ெத9-தவ5க\� அதிக� 
இ�<பா5க:. எ<ேபா�ேம மன�த5கள�ட�தி? ெக#ட 2ண1கைள� தவ05�� ந?ல  
2ண1கைள ம#�ேம கZ� பழ2வ5. வா�ைகய0V� ந?லனவXைறேய ேநா2வ5.  

அவ5கள�ட� 2ைற எ6Y ெசா?ல ேவZ�ெம6றா?, ஆர�ப0�த கா9ய�ைத 
$க 
ேவZ�� எ6ற ேவக� இ?லாத� ம#�ேம. இ� ெப��பாV� த1க: சதி2 எ#டாத 
பண0கைள எ��� ெகா:வத6 காரணமாS இ�2�.  
 

ggggமிமிமிமிUUUU    ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ?    (ஜனவ9 22,1909  -  ப0<ரவ9 09,1910 மXY� ப0<ரவ9 17,1969  -  ப0<ரவ9 05,1970) 
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அறிஞ5க:. பZபானவ5க:. ஒk1காS கா9ய1கைளU ெசSபவ5க:. வ0சய1கைள 
ஆராS-� ெசய?ப�பவ5க:. பல கா9ய1கைள ஒேர ேநர�தி? ெசSய `$யவ5க:.  
ெவXறியா? ஊக� ெகாZ�, ெசய?ப�வ5. உய9ய க���கைள ெகாZ�, மXறவ5க\� 
அத6 வழி நடக ேவZ�� எ6Y எதி5பா5<பா5க:. அ-த எதி5பா5<7 சில சமய1கள�? 
மXறவ5கைள� �67Y�த வ?லதாS அைம-�வ0�� எ6பதா? மிதமாS நட-� ெகா:வ� 
நல� பய2�.   
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாகUUUU    ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ?  (ப0<ரவ9 08,1921  -  ஜனவ9 27,1922 மXY� ப0<ரவ9 05,1981  -  ஜனவ9 24,1982) 
 

க$ன உைழ<பாள�. நைட
ைறவாதி. அக�பாவ�, தXெப�ைம மிக ெகாZடவ5க:. அ-த� 
தXெப�ைமைய< ெப9தாS ெவள�<ப���� நZப5கைள எ<ேபா�� ேத$ய வZண� 
இ�<பா5க:. அவ5கள� நZப5க\டj� உறவ0ன5க\டj� உ:ள உற_கைள 
tர<ப����. எ?லாவXைற^� ஆரா^� த6ைம மிகவ5க:. கXபைன அதிக�.  
ச-த5<ப1கைள பய6ப��தி ெகா:பவ5க:.   
 

நPநPநPநP5555 ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ? (ஜனவ9 26,1933  -  ப0<ரவ9 13,1934 மXY� ஜனவ9 23,1993  -  ப0<ரவ9 09,1994) 
 

திறைம மிகவ5க:. க?வ0யாள5க:. நைட
ைறவாசிக:. 7�தி சா�5ய�தா? ஊக� 
ெகா:பவ5க:. உXசாகமானவ5க:. ேசவ?வாசிகைளU சா-த<ப���� த6ைம நP�2 
உZ�. அவ5க: `#ட�தி? 
கிய�தaத5களாS இ�க ேவZ�� எ6ற உண5_ 
அதிக� இ?லாதவ5க:. ேபU�� திறைம ெச�ைம<ப��த< ப#டதாS இ�2�. எ<ேபா�� 
�Y�Y<7, வ0சய1கைள `5-� கவன�2� த6ைமக: 2றி<ப0#ட கா9ய�ைத கவனமாSU 
ெசSவதி? ந?ல பல6 கிைட2�.  
 

நP1க: ேசவ? வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றன5. 
 

ேசவ?ேசவ?ேசவ?ேசவ?    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க: 
 
சதி மி2-த வ�ட�. வாத� வ0தZடாவாத� நிைறயேவ இ�2�. எUச9ைகயாS இ�க 
ேவZ$ய வ�ட
� `ட. யா�� யா�ைடய க���கைள^� ேக#க வ0��ப 
மா#டா5க:. அதனா? ெப��த ேவXYைமக: ஏXப#� சZைடU சUசர_க: அதிகமா2�. 
இ�-தாV� யா�� ெப��த கxட1கைள அjபவ0க மா#டா5க:. 
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11. நாSநாSநாSநாS    
    

    
 

� ஆZ�க: - 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 2042 2054 

� ேநர� - இர_ 7:00 
த? 9:00 வைர 

� உ9ய திைச - ேமX2, வடேமX2 

� உ9ய கால1க: - இைல^திh; கால�, அேடாபா;; மாத� 

� நிைலயான eலக� - உேலாக� 

� ய06- யா1 யா1 
 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 

2திைர, ஆ�, 2ர12, ேசவ? 
தலியன 
த? ப�� இட1கள�? வ-தன. நாS நPUச? 
அ$<பதி? சிற-த� எ6றாV�, பதிெனா6றாவதாS வ-த�.  ஏ6 தாமத� எ6Y கட_ள5க: 
ேக#டதX2, நPZட ேநர� நPUச? அ$�த ப06ன5 சXேற ஓS_ எ��� ெகாZ�, 2ள�5-த 
நP9? �கமாS ஒ� 2ள�ய? ேபா#� வ0#� வர ேநர� ஆகிவ0#ட� எ6றதா� நாS. 
கட_ள5க: வா��தி வ�டU சகர�தி6 பதிெனா6றாவ� சி6னமாS நாைய� ெத9_ 
ெசS� அறிவ0�தா5க:. 
 

இ-த கைத நாS ஏ6 பதிெனா6றாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� நாS வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ப0<ரவ9 10,1910  -  ஜனவ9 29,1911  

� ஜனவ9 28,1922  -  ப0<ரவ9 15,1923  

� ப0<ரவ9 14,1934  -  ப0<ரவ9 03,1935  

� ப0<ரவ9 02,1946  -  ஜனவ9 21,1947  

� ப0<ரவ9 18,1958  -  ப0<ரவ9 07,1959  

� ப0<ரவ9 06,1970  -  ஜனவ9 26,1971  

� ஜனவ9 25,1982  -  ப0<ரவ9 12,1983  

� ப0<ரவ9 10,1994  -  ஜனவ9 30,1995  

� ஜனவ9 29,2006  -  ப0<ரவ9 17,2007  
 

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க:    
 

� ேதாழைம மிகவ5க:. உZைமயானவ5க:. ேந5ைமயானவ5க:. ேந9ைடயான 
ேபா2ைடயவ5க:. வ0�வாச�, ந�பக� த6ைம, உZைம ேபா6ற 2ண1கைள 
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நாSவாசிகள�6 2ண1களாSU ெசா?லலா�. அவ5க: மன�தாப0மான� மிகவ5க:.  
உலக மக\ட6 கxட<பட� தயாராS இ�<பா5க:.  

� அவ5க: வ0ைளயா#�� த6ைம ெகாZடவ5க:. நைகU�ைவ உண5_ மிகவ5க:.  
அவ5க: வ0ைரவ0? உண5Uசி வச<பட `$யவ5க:. 7�திசாலிக:.  
சம6பா�ைடயவ5க:. கபடமXறவ5க:. த-திரசாலிகளாS இ�க மா#டா5க:. ெபாS 
ெசா?வைத� தவறாக எZvபவ5க:. உண5_கள�? அ?லா#ட� ெகாZடவ5க:. 

� நாSவாசிக: த1கைள< ெப9யவ5களாS கா#$ ெகா:ள மா#டா5க:. பல5 `�� 
இட1கள�? பல சமய1கள�? நாண��ட6 நட-� ெகா:வ5. அவ5க: ப0ற5 

ெசா?வைத ந?ல கவன��ட6 ேக#பவராS இ�<பா5க:. ப0றவ0ய0ேலேய வ Pர5களாS 
இ�2� நாSவாசிக: அ�கி? இ�<பவ5கள�ட� 2ைர<பேதா� வா5�ைதயா? 
க$க_� ெசSவா5க:. த1கள� கடைமகைள அவ5களளவ0X2 ெசSயாதவ5கைள 
வ0ம5சி<பா5க:. எதி5மைறயாக சில நாSவாசிக: மிக_� அைமதியாக_� 
இ�க`$யவ5க:. 

� இைளய நாSவாசிக: தவYகைள^� நPதியXறU ெசய?கைள கZ� ெகாதி�தாV�, 


தி5-த நாSவாசிக: வய� ஆக ஆக ெப��பாV� அவXைற< ெப9�ப��தாம? 

கிய��வ� ெகா�காம? இ�-� வ0�வா5க:.  இ�-தாV� சeக�தி? நட2� 
தவறான வ0சய1கைளU சா$, எதி5��, பா�கா<7 அள�2� அ$<பைட 2ண� ம#�� 
அவ5கள�ட� எ<ேபா�� இ�2�. அ$ம#ட�தி? இ�<பவ5க\2�, நPதி ேக#� 
ேபாரா�பவ5க\2� �ைணயாக< ேபச நாSவாசிக: எ6Y� தய1க மா#டா5க:.  

6ன�6Y பண0யாXYவா5க:. 

� அவ5க: த1கைள^�, த1க: அ6ப0X2< பா�திரமானவ5கைள^� மிக_� 
பா�கா<7ட6 இ�க ேவZ�� எ6Y வ0��7வா5க:. நPதி2� ேந5ைம2� தPவ0ர 

கிய��வ� அள�2� 2ண� ெகாZடதா?, அவ5க: �யர�தி? உ:ளவ5கைள 
ஒ�ெவா� 
ைற^� கா<பாXற� தய1க மா#டா5க:. அவ5க: த��ப0�ெத6Y சில 
சமய1கள�? உளறினாV�, தவைற ேந5 ெசS^� வைர ஓய மா#டா5க:. 

� அவ5க: ேம? மXறவ5க: கா#�� அகைற, ச
தாய�தி? நட�த<ப�� வ0ழாக: 
அவ5கைள கவரா�. `5ைமயான கZகளா?, மன�த5கைளU ச9யாS எைட ேபா#� 
அவ5கள� உ�ேதச1கைள அறி-� ெகா:\� திறைம பைட�தவ5க:. 

� மன�த இயXைகைய< பXறி ெத:ள� ெதள�வாS ெத9-� ைவ�தி�<பா5க:.  
அவ5க: 2ண1கைள எைட ேபா�வதி? சம5�த5க:. நாSவாசிக: ஒ�வைர< 
ப2�� அறி-� ெகாZ� வ0#டா?, ப0ற2 அவ5கள� மனைத மாXறேவ 
$யா�.  
அவ5க: எ?லாவXைற^� க�<7 ெவ:ைளய0? பா5�� உண5வா5க:. நP1க: ஒ� 
நZப5, இ?லாவ0#டா? எதி9. ெவ#� ஒ6Y �Z� இரZ� எ6ற 
மன<பா6ைமய0ன5. 

� ச9யான ேநர�தி?, நாSவாசிக: நPZட ேநர� க$ன உைழ<ைபU ெசSய� தய1க 
மா#டா5க:. அவ5க\2 ஓSெவ�க_� உXறா5 உறவ0னேரா� அ67 
ெகாZடவ5கேளா� மகி�Uசி^ட6 அjபவ0க_� ந6றாகேவ� ெத9^�. அவ5கைள 
வ��தினா? பதிV2 வ>ச� தP5க, திறைம^ட6 அவமான<ப��தாம? வ0ட 
மா#டா5க:. சில சமய1கள�? ெசSதைத, மற-�, அேத ேவக�தி? ம6ன�க_� 
ெசSவா5க:. 

� ெப��பாலான நாSவாசிக\2 ந?ல வசதியான வா�ைக தானாகேவ 
அைம-�வ0��.  எ?லா வசதிக\� வ P�� அைம^�. அவ5க: எ<ேபா�� த1க: 
ெபா�#கைள� தXகா�� ெகா:வா5க:. அதX2< ெப�மதி<7� ெகா�<ப5. வ P�� 



 67 

2��ப
� 
தலிட� ெபY�. நாSவாசிக: அதி? சிற-தவXைற< ெபY� வைர ஓய 
மா#டா5க:. 

� அவ5க\2 பண�, ெசா��, ெவXறி ஆகியைவ இரZடா� ப#சேம. வ0�வாச�, 

ேந5ைம, ந�ப0ைக ெகாZட இவ5க: ந?ல திடமான ெகா:ைக^ட6 இ�<ப5. ஒ��< 
ேபா2� த6ைம, இரக�, வ0�வாச� ஆகிய 2ண1கள�6 உ�வமாS இ�<பா5க:.  
நாSவாசிக: அ$க$ அ6பான வா5�ைதகைள `றி, ேதைவயான உதவ0கரமான 
அறி_ைரகைள `றி, ேப�வைத ெசவ0ம���, அவசிய� ஏXப�� ேபா�, ேதா: 
ெகா���த_வா5க:. சில சமய� அ��தவ5 வா�ைகய0? அதிகமாக< ப1ேகXY, 

eைக �ைழ�� ெகா:வ�� உZ�. அ��தவ5க: மகி�UசியாS இ�க 
ேவZ�� எ6Y உYதி^ட6 ெசய?ப�வா5க:.   

� வ P#ைட ந62 நி5வகி<பா5க:. ஒkகான வ P� அவ5க\2 
கியமான�.  
��தமான வ P�, ேவைலய0? உதவ0 ஆகியைவ அவ5கைளU �Y�Y<பாக_�, 

ெபாY<பாக_� ெசய?படU ெசS^�. பண�ைதU சாம5�தியமாகU ெசல_ 
ெசSவா5க:. வ�1கால� ேதைவ2U ேசமிக_� ெசSவா5க:. 

� நாSவாசிக: சில சமய� ேகாபகார5களாக_�, 2Yகிய மன� ெகாZடவ5களாக_� 
ப0$வாதகார5களாக_� இ�<பா5க:. அ-தU சமய�தி? அவ5க: ப0ரUசிைனகைளU 
ச9 ெசSய தன���U ெசய?பட 
ய?வ5. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 வ0ல12கள�? மிக_� ப0ரபலமான நாS வ�ட�தி? ப0ற-தவ5கைள எ?ேலா�2� 
ப0$2�. கடைமய0லி�-� வ0லக எZண மா#டா5க:. ேவைலகள�? த1க: 
ப1ைகU ச9வரU ெசSவ5. காரண1கைளU ெசவ0ம�<ப5. உதவ02 அைழ<பவ5கைள� 
த#$ கழிக மா#டா5க:. த1கள� ப0ரUசிைனகைள� த:ள� வ0#�, ப0ற�2 உதவ 
எ6Y� தய1க மா#டா5க:. ெபாறாைம 2ண� அXறவ5க:. யாைர^� ேநர$யாக 
எதி5 ெகா:வா5க:. அவ5க: வ0வகார�தி? தைலய0�தைல வ0��ப மா#டா5க:.  
உடன$ பதி?க: அவ5கள�ட�தி? எ<ேபா�� இ�2�.  

 நாSவாசிக: ெச?வ-தராக ேவZ�� எ6ற ஆைச அXறவ5க:. வா�ைக 
வசதிகைள< ெபற ேவZ�� எ6Y� எZண மா#டா5க:. அவ5கள� திறைம^� 
உட6 ப0ற-த 2ண1க\� அவ5கைளU ச
தாய< பண0ய0? சிற<பானவ5களா2�.  
அவ5க: ஆசி9ய5, ம���வ5, ெசவ0லியராS இ�2� ப#ச�தி? சிற<பாSU 
ெசய?ப�வா5க:. வ0யாபார�தி? சிற<பவ5க:. 

 நாSவாசிக: திடமான மன�த5க:. எ<ேபா�� 7திய வ0சய1கள�? ேத5-த ஞான� 
ெபற வ0��7வ5. ஆர�ப0�த ேவைலைய 
$�� கா#�வ5. அதனா? ஆர�ப02� 

6னேர, அ-த ேவைலைய< பXறி ந62 அறி-த ப06னேர ஆர�ப0<ப5. அவ5கள� 
திடமான மன�, அவ5கைள அறி_ைரயாள5களாக_�, மேனாத��வ 
ம���வ5களாக_� சிற<பாSU ெசய?பட உத_�. அவ5க: எ-த க$னமான 
pழைல^� எதி5 ெகா:ள வ?லவ5க:. ந�கபமானவ5க:. இரகசிய1கைள 
கா<பாXற� ெத9-தவ5க:. திறைம வாS-த அரசிய? 2ண1க: ெகாZடதா?, த1க: 
வ0�<7 ெவY<7கைள மைறக� ெத9-தவ5க:. அரசிய?வாதிகளாக இ�க� 
த2-தவ5க:. 

 உட6 பண0 79பவ5க: நாSவாசிகைள உதவ02 எ<ேபா�� அைழகலா�.  
7திதாS கXபதX2�, ேவைல< ப\ைவ 2ைற<பதX2� அவ5கைள 
kவ�மாS 
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ந�பலா�. மதி<7 மிக ேவைலகார5க:. காவலாள�, வ0>ஞான�, அறி_ைரயாள5, 

வ P#ைட அல1க9<பவ5, வ09_ைரயாள5, மடாதிபதி, ெசவ0லிய5, உதவ0யாள5, நPதிபதி, 
7ேராகித5 ஆகிய ெதாழி?கள�? ஈ�பட� த2-தவ5க:. 

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

ந?ல நZப5களாS ஆகி ெகா:ள� தகவ5க:. அவ5க: மXறவ5கள�ட� அ$க$ 
ஊக
�, ந�ப0ைக^� த�� வா5�ைதகைள `றி எ<ேபா�� ேதைவ<ப�பவ5க\2 
உதவ0 ெசSய கா�தி�<பா5க:. அவ5க: 7க� ெபXற மன�த5க\2 ந?ல நZப5களாS 
ேதாழைட^ைடயவ5களாS இ�<பா5க:. த6 அ6ப0X2< பா�திரமானவ5கள�ட� ேகாப<ப�� 
ப$ நட-� ெகா:ள ேவZ$ய ச-த5<ப�திV� அ6ப06 காரணமாS நியாய� கXப0�� 
இன�தாகேவ நட<பா5க:. நZப5கைள< ெபற பா�ப�வா5க:. ந#ப0X2 மதி<7 ெகா�<ப5.   
 

நாSவாசிக: நZப5க: வ0சய�தி? மிக_� மிதவாதிக:. உ1கைள நZபராS ஏXY 
ெகா:\� 
67 பல வ0த ச-தி<7க\� ேபU� வா5�ைதக\� ெசSத ப06னேர ெம?ல 
ந#ைப வள5�� ெகா:வ5. உ1கைள அறி-� ெகாZ� நZபராS ஏXY ெகாZ�வ0#டா?, 

நP1க: அவ5கள� உ:ள�தி? நP1கா இட�ைத< ெபXY வ0�வ P5க:. உ1க\2� 
ேதைவ<ப�� ேபா� நிUசய� வ-� நிXபா5க:. உதவ0 ெசSவா5க:. 
 

த1கள� வா�ைகைய ப0ர�திேயகமானதாS ஆகி ெகா:ள வ0��7வ5. அவ5கள� 2��ப 
வ0சய1கள�? eைக �ைழ�தா?, இரகசியமாS ெசய? பட ஆர�ப0�� வ0�வா5க:.  
அவ5கள� ந�ப0ைக2< பா�திரமானவ5களாS ஆகிவ0#டா?, மன� திற-� கா#ட� தய1க 
மா#டா5க:. 
 

நாSவாசிக: ந�பகமானவ5களாS இ�-த ேபா��, அவ5க: மXறவ5கைள ந�7வ� மிக 
க$ன�. ஒ�வைர� த6 நZபராS ஏXக, பல கால� ப0$2�. ந�ப0ைக ெகா:ளாத வைர 
அவ5க: பழ2� ேபா� சXேற க$னமானவ5களாS� ேதா6Y�. 
 

காத? எ6Y வ-தாV�, க$னமான ேநர� தா6.  கவைல, ப�திரமXற த6ைம, வ0யா`ல� 
அவ5கைள கZ� பய-ேதாடU ெசS^�.  நாSவாசிக: உண5_<g5வமானவ5க:. 2ைற 
காZபவ5க:. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

நாSவாசிக: ஓS_ எ�க கXY ெகா:ள_� வ0ேவக��ட6 நடக_� கXப� ந?ல�. 
 

நாSவாசிக: ஆேராகியமானவ5க:. உட? நிைல ச9ய0?லாதைத அவ5க: ேசாக��ட6, 

வ��த
ட6 இ�<பைத ெகாZேட கண0�� வ0டலா�. ேநாைய எதி5��< ேபாரா$ மsZ� 
வர நாSவாசிக: 
ய?வ5. 
 


கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:
கியமானவ5க:    
    
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�.    
 

சeக ேசவகி அ6ைன ெதரசா, இ-திய 2$யர�� தைலவ5க: ப0ரதிபா பா$?, ஆ5. 
ெவ1க#ராம6, ேநாப? ப9� ெபXற இ-திய ெபௗதிகவ0யலாள5 �<ரமண0ய� ச-திரேசக5, 
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ேசான�யா கா-தி, இ1கிலா-�< ப0ரதம5 வ06aட6 ச5Uசி?, அெம9க அதிப5 ப0? கிள�6ட6, 

பாடகி ெமேடானா, வ0>ஞான� ெப>சமி6 ப0ரா1கிள�6, அெம9க� ெதாழிலதிப5 ேடானா?# 
ஜா6 $ர�<, இ-திய� ெதாழிலதிப5 நாராயணe5�தி, கி9ெக# வ Pர5க: கப0? ேத�, மா5வ6 
சா�ச6 அ�தப#� 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: – 1, 4, 5, 9, 10, 14, 19, 28, 30, 41, 45, 54 

� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: –  2திைர, 7லி, 
ய?. 
� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: - $ராக6, ஆ�, எ��, ேசவ? 

 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

நாSவாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாS சீன 
ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7    நாSநாSநாSநாS  (ப0<ரவ9 02,1946  -  ஜனவ9 21,1947 மXY� ஜனவ9 29, 2006 -  ப0<ரவ9 17,2007)  
 

ஆேராசமானவ5க:. மயக `$யவ5க:. மன வலிைமயா? ஊக� ெபYபவ5க:.  
உZைமயான� தைலவ5க:. மXறவ5க: அவ5க\ட6 இ�<பதி? மகி�Uசிைய 
அjபவ0<பா5க:. வசீகரமான, த6ன�ப0ைகய06 உ�வமாS இ�<பவ5க:. ஓ$ ெகாZேட 
இ�க வ0��7வ5.   
 

மரமரமரமர    நாSநாSநாSநாS    (ப0<ரவ9 14,1934  -  ப0<ரவ9 03,1935 மXY� ப0<ரவ9 10,1994  -  ஜனவ9 30,1995)  
 

தாராள மன� ெகாZடவ5க:. திட
�, பாச
� மிகவ5க:. இவ5க: த6ன�ப0ைகைய 
வள5<பத6 காரணமாS, `#ட�தி? அ1க� வகி<ைதேய வ0��7வா5க:. ஆர�ப�தி? 
அைமதியாS காண<ப#ட ேபா��, கால< ேபாகி? மிகU; சிற-த நZப5களாS ஆ2� 
த6ைம உைடயவ5க:. வைள-� ெகா�க_� p�நிைலேகXப த1கைள மாXறி 
ெகா:ள_� அ6பான வ0�வாசிகளாக_� இ�<பா5க:.   
 

gமிgமிgமிgமி    நாSநாSநாSநாS    (ப0<ரவ9 18,1958  -  ப0<ரவ9 07,1959) 
  

2ண1க: நைட
ைறவாதிக:. எUச9ைக^ட6 ெசய?ப�வா5க:.  7திரானவ5க:. 
6 
ஜாகிரைதவாசிக:. ந�பக�, சா�� த6ைம ஆகிய காரண1களா? தைலUசிற-த 
தைலவ5களாS இ�<பா5க:. அவ5கள� ேந5ைம, உZைமய06 பா? ெகாZட ெகா:ைக 
அைனவ�2� ஆதர_ அள�2� 2ண�ைத ஏXப����. த1கள�6 ேம? அதிக ந�ப0ைக 
ெகாZடவ5களாS இ�<பேதா�, ப0றைர^� த6ன�ப0ைகேயா� ெசய?பட ஊ2வ0<பா5க:.   
 

உேலாகஉேலாகஉேலாகஉேலாக    நாSநாSநாSநாS    (ப0<ரவ9 10,1910  ஜனவ9 29,1911 மXY� ப0<ரவ9  06,1970  ஜனவ9 26,1971) 
 

2ண1க: தாராள மன<பா6ைம, நPதி, திட�, க�ைண உைடயவ5க:. பண0ய0V�, 

உற_கள�V� gரண ப12 வகி<பா5க:. த1க: ேமV� ப0ற5 ேமV� எதி5<பா5<7க: மிக 
ெகாZடவ5க:.  
 

நPநPநPநP5555    நாSநாSநாSநாS (ஜனவ9 28,1922  ப0<ரவ9 15,1923 மXY� ஜனவ9  25,1982  -  ப0<ரவ9  12,1983) 
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2ண1க: த��வவாதிக:. உ:\ண5_ மிக ெகாZடவ5க:. �த-திரமாS இ�க, 

ெசய?பட எZண மா#டா5க:. இவ5க: `#ட�தா�ட6 ேச�� ேபா� அதிக� 
த6ன�ப0ைக ெகாZ� ெசய?ப�வா5க:. `#ட�தி6 தைலவராS இ�<பைத வ0ட_� 
அ1க�  வகி<பைதேய அதிக� வ0��7வா5க:. அவ5க: வ0�வாச�, பாச�, வைள-� 
ெகா�2� த6ைம உைடயவ5க:. ேகள�ைக ேப5வழியாS இ�<பா5க:. அjபவ0க 
அjபவ0க ஊக� மிக ெகாZ� உைழ<பா5க:.   
 

நP1க: நாS வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: எ6Y 
சீன5க: கண0கி6றன5. 
 

நாSநாSநாSநாS    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க:     
 

நாS வ�ட� த1கைள� தா1கேள மதி<ப0ட ைவ2� வ�டமாS அைம^�. ெதா-தர_க:, 

ேபாரா#ட1க: இ�2�. நாS எ<ேபா�� கவன��� ெகாZேட இ�2� 2ண� 
ெகாZடதா?, இ-த வ�ட�தி? ேந5ைமேய 
கிய வ0தியாS அைம^�. கXபைனெக#டாத 
வ0சய1க\� நைட
ைற< ப��த<ப��. பல எதி5பாராத மாXற1க: வ��. கZண0ய�, 

தாராள மன<பா6ைமக\2 
கிய��வ� தர<ப#�, அைனவராV� ஆத9க<ப��. 
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12. ப6றிப6றிப6றிப6றி    
    

    
 
 

� ஆZ�க: - 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 2043 2055 

� ேநர� - மாைல 9:00 
த? 11:00 வைர 

� உ9ய திைச - வட2, வடேமX2 

� உ9ய கால1க: - இைல^தி5 கால�, நவ�ப5 மாத� 

� நிைலயான eலக� - நP5 
� ய06- யா1 ய06 

 

கட_ள5க: ைவ�த ஆXைற கட2� ேபா#$ய0? எலி, எ��, 7லி, 
ய?, $ராக6, பா�7, 

2திைர, ஆ�, 2ர12, ேசவ?, நாS 
தலியன 
த? பதிெனா6Y இட1கள�? வ-தன. நாS 
கைரையU ேச5-த��, ேபா#$ைய 
$க எZண0ய ேபா� ப6றி eUசிைரக வ�வைத 
கட_ள5க: பா5�தன5. ப6றி வழிய0? எ6ன ெசSத� எ6Y ேக#ட ேபா�, ேபா#$ய06 
ேபா� பசிய06 காரணமாS உண_ உZடதாV�, உZட கைள<7 நP1க சிறி� t1கி எk-� 
வ-த காரண�தா? தாமத� ஏXப#டதாS `றியதா�. ப06ன5 கட_ள5க: ப6றிைய வா��தி 
வ�டU சகர�தி6 ப6ன�ரZடாவ� சி6னமாS� ெத9_ ெசS� அறிவ0�தா5க:. 
 

இ-த கைத ப6றி ஏ6 ப6ன�ரZடாவதாS வ-த� எ6பைத 2றி�� `ற<ப�� கைத. 
 

கீ�கZட ேததிக\2: ப0ற-தி�-தா? அவ5க: அைனவ�� ப6றி வ�ட�ைதU 
ேச5-தவ5க: ஆவா5க:. 
 

� ஜனவ9 30,1911  -  ப0<ரவ9 17,1912  

� ப0<ரவ9 16,1923  -  ப0<ரவ9 04,1924  

� ப0<ரவ9 04,1935  -  ஜனவ9 23,1936  

� ஜனவ9 22,1947  -  ப0<ரவ9 09,1948  

� ப0<ரவ9 08,1959  -  ஜனவ9 27,1960  

� ஜனவ9 27,1971  -  ப0<ரவ9 14,1972  

� ப0<ரவ9 13,1983  -  ப0<ரவ9 01,1984  

� ஜனவ9 31,1995  -  ப0<ரவ9 18,1996  

� ப0<ரவ9 18,2007  -  ப0<ரவ9 06,2008  
 

2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

� ெச�ைமவாதிக:. 7�திசாலிக:. வ Pர5க:. ெபாYைமசாலிக:. ந?ல ஆசானாS 
இ�<பா5க:.  அதி5xடசாலிக:. ேகாபகார5க:. அறிைவ� ேத$ அைலவா5க:. 
ப$<பைத ேநசி<பா5க:.  அறி_� தாக� மிகவ5க:. அதிகமாS< ேபச மா#டா5க:. 
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ச-த5<ப� வாS2� ேபா�, ப0$�த வ0சய1கைள< பXறி, ஒ�த வ0�<ப� 
உ:ளவ5க\ட6 மண0கணகி? வாதிட_� ேபச_� தய1க மா#டா5க:. 

� அறிவா5-த ஆ5வ�, ேந5ைம, ெபாYைம ஆகிய 2ண1கைள ெகாZடவ5க: 
ப6றிவாசிக:. வ0�வாச�தி? ந�ப0ைக ைவகலா�. வா�நா: நZப5களாS 
ெகா:ள� தகவ5க:. பழ1கால�திய அரச5க: ேபா6Y ப6றிவாசிக: வ Pர�திX2�, 

உ:ள� tSைம2� ெபய5 ேபானவ5க:. ப0ற�2 உத_வதXகாக� த1கைளேய 
பலி ெகா�க_� தயாராS இ�<பா5க:. 

� அவ5க: திைக<g#�பவ5களாS இ�க மா#டா5க:. அவ5கைள ந�7வ� மிக_� 
எள��. அைமதியான உண5_கைள ெவள�கா#�வ5. ந�பகமான பழக வழக1கைள 
ெகாZடவ5க:. திடமான மா5க�ைத ேமXெகா:ள வரமள�க<ப#டவ5க:. மி2-த 
ெபாYைம^ட6 கா9ய�ைத 
$2� வைர ேவைலைய நிதானமாSU ெசSய 
அவ5களா? 
$^�. 

� மிக_� அைமதியானவ5க:. அைமதிைய எ6Y� நா�பவ5க:. அைத< ெபற� 
ேதைவயானவXைற எ<ேபா�� ெசS� ெகாZேட இ�<பா5க:. அவ5கள� அ-த 
2ண�தினா? மXறவ5க: அவ5கைள< பய6ப��தி ெகாZ�, எள�தாகU சிக?கள�? 
மா#$ வ0ட 
ய?வா5க:. ப6றிவாசிக: த1கைள< ேபா6ேற எ?ேலாைர^� 
வ0�வாசிகளாக_�, பா�காவல5களாக_� எZvவா5க: எ6பதா? சிக?கள�? 
சிகி ெகா:வ� சாதாரணமாS நட2�. அவ5கள�6 மி2-த அைமதி^�, கபடமXற 
த6ைம ம#�ேம, அவ5கள� 2ைறயாS `ட ெகா:ளலா�. ேந5ைம^� ந�பக
� 
2ண1களாS ெகாZடதா?, ஏமாXற நிைன<பவ5கள�6 p�கைள< 79-� ெகா:வ� 
அவ5க\2 க$னமான கா9யமாS இ�2�. 

� ந6ைமேய நட2� எ6Y திடமாS ந�7பவ5க:. சZைடகைள வ0��பாதவ5க:.  
அவ5கள� ேகாப� ேவகமாS� தண0-� வ0��. அறி_ைரகைள ஏXக வ0��ப 
மா#டா5க:. சமய� கிைட2� ேபாெத?லா�, த1கள� நX2ண1கைள< ப0ற5 

அறி^மாY நட-� ெகா:வா5க:. ப0ற�2 உத_வைதேய த1க: வா�ைகய06 
2றிேகாளாக ெகாZடவ5க:. எ�வள_ கxடமான p�நிைல ஏXப#ட ேபா��, 

எ��த கா9ய�ைத, 
யXசிைய வ0#�U ெச?ல வ0��ப மா#டா5க:. எ?லா� 
ந6ைமேக எ6Y 
$_ ெசS� ெகாZ� ேம6ேமV� 
யXசிைய� ெதாடர� 
�ண0வா5க:. 

� ப6றிவாசிக: பழ2வதX2 ஏXற, ந�பகமான, தPவ0ர ெகா:ைக உைடயவ5க:.   
உ#பைக ெகா:ள மா#டா5க:. வ0வாத1கைள ெவY<பவ5க:. 
ைனகைளU ேச5க 

ய?வா5க:. வா�ைகய0? ஆழமான நPZட ந#ப0ைன ஏXப��தி ெகா:வா5க:.  
ப6றிவாசிக: எ?லா வ0தமான சeக `#ட1க\2U ெச6Y மகி�Uசி^ட6 
அjபவ0<பா5க:. `#ட1கைள எதி5 ேநாகி கா�தி�<பா5க:. ப6றிவாசிக: 
எ<ேபா�� த1க: ெசய?கள�6 ேம? கவன� ெசV��வ� நல�. அjபவ02� 
ேபாகி6 காரணமாS, மXற ேவைலகைளU ெசSயாம? வ0ட அதிக வாS<7க: 
ஏXப��. 

� கழக�தி? உY<ப0ன5களாS இ�<ப5. நிதி ேச5<பதி? ேத5-தவ5க:. அவ5க: சeக< 
பண0U ெசSவதிV� த�ம� ெசSவதிV� தன� வழிைய கைட<ப0$<பா5க:.  
ப0ரUசிைனகைள கா� ெகா��� ேக#ப5. ப0ரUசிைனகள�? 72-� தP5_ காண 
ேவZ�ெம6றா? எ-த அUச
� கவைல^மி6றி �ைழவா5க:. பர-த மன� 
பைட�தவ5க:.   
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� ப6றிவாசிக: ஒ� 
$_2 வ-� வ0#டா?, அத6 ப0ற2 அவ5கைள நிY�த 

$யா�. அ-த 
$_2 வ�� 
6ன5 ந?ல� ெக#ட� அைன�ைத^ேம 
ஆராSவ� அவ5கள� இர�த�தி? ஊறிய பZ7. ப0ரUசிைனகைள� தவ05க 
வ0��7வா5க:. சில சமய1கள�? ெவ2வாS ஆS-� பா5�� ச-த5<ப1கைள� தவற 
வ0�� வாS<7க\� உZ�. ஆனா? அதX2 கவைல<பட மா#டா5க:. அவ5க: 
எ<ேபா�� அX7த1கைள ந�7வா5க:. அவ5கள� வா�ைகய0? அX7த1க: 
நட<ப�� உZ�. வ0தி அவ5க\2 ந6ைமேய வ0ைளவ02�. ேக#காமேலேய 
அவ5க\2 மXறவ5க: ேதைவ<ப�� ேபா� உதவ0 ெசSய 
6 வ�வா5க:. 

� த6னல� க�தாதவ5க:. மXறவ5க: அைத ந62 பய6ப��தி ெகா:வா5க:.  
எ?ேலாைர^� ந�7வா5க:. ேக#பதைன�ைத^� ந�7வா5க:. ப0ற�2 உதவ0 
ெசS� இ67Yவ5. எள�தி? ஏமாற `$யவ5களாS இ�-தாV�, அவ5க: 
உZைமய0? 7�திசாலிக:. த1கைள கா�� ெகா:ள அறி-தவ5க:. அவ5கைள 
மன� வ�-தU ெசSதா?, அ-த வலிைய கால�திX2� மறக மா#டா5க:.  
அ6பானவ5கள�ட� இ?ைல எ6Y ெசா?ல வ�-�வா5க:. 

� அவ5க\2� ேதைவயானவXைற அவ5கள�6 வா�ைக< பாைத அைம�� 
ெகா��� வ0��. சீன5க: ப6றிவாசிகைள ஏராளமாS எ?லா
� கிைட2� ராசி 
உ:ளவ5களாS க��கிறா5க:. பண வ0சய1கள�? ப6றிவாசிக: ேசமி�� 
ைவ<பைத வ0ட_� ெசல_ ெசSவதி? மகி�Uசி காZப5. அவ5க: ெபய5 ெபXற 
ப0ரபலமான ெபா�#கைள வா1கி< பய6ப��தேவ எZvவ5. க>ச�தன� கா#�வ� 
மிக 2ைறேவ. 

� ந6னட�ைத^�, இரசைன^� உ:ளவ5க:. ப0ரUசிைனகைளU சீகிர� தாZட 
`$யவ5க:. ப0ற5 
kவ�மாS தவY ெசSகிறா5க: எ6Y ெத9-த ேபா��, அவ5க: 
க���கைள^� கவன��� ேக#பா5க:. எ<ேபா�� மகி�Uசி^ட6 இ�<பா5க:. 
எ-தU p�நிைலய0V�, ப06ன�6Y பண0யாXYவா5க:. அவ9ட� ேக#�< பா5க 
ேவZ��”  எ6ற ஒ�வ5 ெசா6னா?, நZப5 “அவைர எள�தி? ச�மதிக ைவ�� 
வ0டலா�” எ6Y ெசா?V� வைகய0? ப0ற5 அவ5கைள ஏXY ெகா:வ5. 

 

ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி?ெதாழி? 
 

 எ-த� �ைறய0? இ�-தாV�, ந�பக� மிக� �ைணயாS அவ5கைள ெகா:ளலா�.  
அவ5க: சeகநல< பண0யாளராக_�, அரசிய?வாதியாக_�, ேகள�ைக நிக�Uசி 
நட��பவராக_� ப0ரகாசி<பா5க:. த1கள�டமி�2� அப9மிதமான சதிைய 
எ<ேபா�� ேவைலய0? ஈ�ப��த 
ய6ற வZண� இ�<பா5க:. வழிகைள� ேத$< 
பா5�த வZண� இ�<பா5க:. அவ5க: க$ன உைழ<பாள�க:. எ?லாவXைற^� 
இழக ேந5-தாV�, ேசா5-� ேபாகாம?, அதிலி�-� மsZ� 7திய வா�ைகைய� 
ெதாட12� சதி ெபXறவ5க:. ந?ல வ�மான� ெபY� வழிைய அவா;க: 
அறி-தி�<பா5க:. 

 ேவைலய0? உதவ0 ெசSவைத வ0��7வ5. அவ5கைள< ெப9�� ந�பலா�.  
அவ5கள� பைட2� ஆXறைல ெவள�கா#�� ச-த5<ப1கைள ந6
ைறய0? 
பய6ப��தி இ67Yவ5. வ0சய1கைள ஆ^� அறி_ அதிக�. ேமலதிகா9க: அைத< 
ெப9�� பாரா#�� நிைலய0? இ�<பா5க:. ெபாY<7கைள ஏXபதX2 அ>ச 
மா#டா5க:. அவ5க\2 ெபாk� ேபாகாள5, உணவக நி7ண5, ம���வ5, வ0ல12 
ம���வ5, வ P#ைட அல1க9<பவ5 ேபா6ற ெதாழி?க: உக-தைவ. வ0�-ேதா�ப? 
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அவ5க: `ட< ப0ற-த பZ7. அதனா? அதXேகXற ேவைலகள�? ந?ல எதி5கால� 
இ�2�. 

 

உற_உற_உற_உற_ 
 

எ<ேபா�� ப0ற�2 உத_வைதேய 2றிேகாளாS ெகாZடதா?, எ-த வைகய0ேலj� 
உதவ 
ய?வா5க:. ஆனா? த1க\காக< ப0ற9ட� உதவ0 ேக#ப� அ9�. இ� 
அவ5கைள� தளரU ெசSதாV�, அைத< பXறி சிறி�� கவைல<பட மா#டா5க:. இ-த 
பாரா#ட�தக 2ண�, பல சமய1கள�? ப0றரா? எள�தி? பய6ப��தி ெகா:ள<ப��.  
அத6 காரணமாS உறவ0ன5க: நZப5க: அவ5கைளU �Xறி எ<ேபா�� இ�<பா5க:. 
 

ப6றிவாசிக: வா�ைகைய இ6பமாS கழி<ப5. அதX2 காரண� அவ5க: ப0ற�ட6 
இ�2� ேபா� இ67Yவ��, மXறவ5க: ரசிக� தக வைகய0? ெபாk� ேபாக 
ைவ<ப��தா6. ப0ற�2 உதவ0 ெசSவதி? அதிக இ6ப� ெபYவத6 காரணமாS, 

ஆ�மா5�தமாS உதவ0கைளU ெசSவ5. சமய�தி? அதிகமாS `டU ெசSவா5க:.  
ேந5ைமயாS மXறவ5கள�ட� நட-� ெகாZ�, அைதேய ப0ற9டமி�-�� எதி5பா5<பா5க:. 
 

காத? வ0வகார1கள�? எUச9ைகயாS இ?லாவ0#டா?, ப6றிவாசிக: சிகலி? மா#$ 
ெகா:\� வாS<7க: ஏXபடலா�. ஆத9<ப�, ெகா���த_வ� ேபா6ற 2ண1க: 
காரணமாS ப6றிவாசிகைள ேதாழைம ெகா:வ� சிற-த�. அ6பானவ5க:. ெவள�ேய 
ெச?வைத வ0ட_� வ P#$? இ�<பைதேய அதிக� வ0��7வா5க:. இ�<பைத ெகாZ� 
இ67Yவ5. வ P�, 2��ப� இரZ$? இ6ப� காZப5. ச9யான `#டாள�கைள< ெபXY 
வ0#டா?, நPZட ெந�1கால� அ-த உற_ ெதாட��. 
 

உட?உட?உட?உட?    நல�நல�நல�நல� 
 

இ6ப�ைதேய எ6Y� ேத$ ெகாZ$�<பதா?, அளவ0X2 அதிகமாகேவ அjபவ0<பா5க:.  
அதிக உண_, 2$< பழக�, 7ைக ப0$�த? உட?நல 2ைறைவ ஏXப����. �Y�Y<பாS 
இ?லாத ப6றிவாசிக:, அவ5கள� நட�ைதய06 காரணமாS அதிக எைட ேபா�� வாS<7 
அதிக�. பழ2வதX2 வ0�<ப� ெகாZட காரண�தா?, தன�ைமய0? கவைல ெகா:வ5. ந?ல 
ஆேராகியாமான வா�ைக 
ைற அவ5க\2 ந?ல பலைன� த��. 
 


கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5
கியமானவ5க:க:க:க:     
 
இ-த வ0ல1கி6 ராசி29ய 
கியமான சில5 இ12 தர<ப#�:ள�. 
 

கண0த ேமைத சீன�வாச இராமாjஜ�, பாடக5க: ப0.�சிலா, $. எ�. ெசௗ-தரராஜ6, தமிழக 

த?வ5 ஜானகி ராமUச-திர6, ெதாழிலதிப5 அன�? அ�பான�, ந$க5 அஜP�, வயலி6 வ0�வா6 
26ன2$ ைவ�தியநாத6, கி9ெக# வ Pர5 கி�xண�மாUசா9 �கா-�, எk�தாள5க: 
�ஜாதா இர1கராஜ6, எ5ெனa# ெஹ�மி1ேவ, ந$க5 ஆ5னா?# �வா5ெசன�க5, இய2ந5 

ஆ?ப0ர# ஹி#Uகா, அெம9க� ெதாைலகா#சி நிக�Uசி அைம<பாள5 ேடவ0# 
ெல#ட5ேம6. 
 

ப0றப0றப0றப0ற    தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:தகவ?க:    
 

� அதி5xட எZக: - 1, 3, 4, 5, 8,16, 18, 34, 41, 48 
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� ஒ��< ேபா2� வ0ல12க: - 
ய?, ஆ� 

� ஒ��< ேபாகாத வ0ல12க: -  பா�7, 2ர12, ப6றி 
 

eலகeலகeலகeலக    2ண1க:2ண1க:2ண1க:2ண1க: 
 

ப6றிவாசிக: ஐ-� eலக1க\ட6 ேச�� ேபா� ெவ�ேவY 2ண1கைள< ெபYவதாSU 
சீன ேஜாதிட� ந�7கிற�. 
 

ெந�<7ெந�<7ெந�<7ெந�<7<<<<    ப6றிப6றிப6றிப6றி  (ஜனவ9 22,1947  -  ப0<ரவ9 09,1948 மXY� ப0<ரவ9 18,2007  -  ப0<ரவ9 06,2008)  
 

ஆழமானவ5க:. ப0$வாதகார5க:. அ6ப0னா? ஊக� ெகாZ� உைழ<ப5. 

உண5_<g5வமானவ5க:. சில5 ெபாY<பXறவ5களாS இ�<பா5க:. ெசS^� ெசய?க: 
அைன�திV�, ஜூவாைல ெத9^�. எ-தU ெசயைல^� பயமி6றிU ெசSய� �ண0வா5க:.  
ஏதாவ� பண0ய0? 
kைமயாS த1கைள ஈ�ப��தி ெகா:வா5க:. அவ5க: ந?ல 
தைலவ5களாக_�, எஜமான5களாக_� இ�<பா5க:. ேவைல, காத?, 2றிேகா: 
எ�வானாV� பயமி6றி 
kU சதிைய^� பய6ப��திU ெசய?ப�வ5.   
 

மரமரமரமர<<<<    ப6றிப6றிப6றிப6றி (ப0<ரவ9 04,1935  -  ஜனவ9 23,1936  மXY� ஜனவ9 31,1995  -  ப0<ரவ9 18,1996)  
 

இளகிய மன� பைட�தவ5க:. மி2-த உதவ0 ெசSபவ5க:. தி#டமி#�U ெசய?ப�வா5க:. 
2றிேகாள�னா? ஊக� ெபYவ5.  �Y�Y<பானவ5க:. மXறவ5க\ட6 இைண-� பண0 
ெசSய வழி பா5�� ெகாZ� இ�<பா5க:. ேதைவய0?ைல எ6Y ெசா6ன ேபா��, 

ப0ற�2 உதவ0 ெசSவா5க:. பர-த மன�, உYதி இவ5கள�6 ப0றவ0 2ண1க:. சில5 

ஏமாXYகார5களாS இ�<பா5க:.   
 

ggggமிமிமிமி<<<<    ப6றிப6றிப6றிப6றி    (ப0<ரவ9 08,1959  -  ஜனவ9 27,1960) 
  

அைமதியானவ5க:. �Y�Y<பானவ5க:. சம6பா�ைடயவ5க:. வ0�-ேதா�ப? பZ7 
உைடயவ5க:. எ<ேபா�� மகி�Uசி^ட6 இ�<பா5க:. வ P�, 2��ப� அவ5கைள 
தி�<தி<ப���� வ0சய1க:. தி#டமி?லாம? எ-த ஒ� ேவைலைய^� ெதாட1க 
மா#டா5க:. தைலவராS இ�<பைத வ0ட_� வழி நட�த<ப�� மன�தராகேவ இ�க 
வ0��7வ5. 
 

உேலாக<உேலாக<உேலாக<உேலாக<    ப6றிப6றிப6றிப6றி    (ஜனவ9 30,1911  -  ப0<ரவ9 17,1912 மXY� ஜனவ9 27,1971  -  ப0<ரவ9 14,1972) 
 

அதிகார�ைத கா#�பவ5க:. ெபாYைம^ைடயவ5க:. ெப�மித� ெகா:பவ5க:.  
ெவள�<பைடயானவ5க:. உXசாகமானவ5க:. மி2-த திடகா�திரமான உ�வ� 
ெகாZடவ5க:. அவ5கள� வா�ைகய06 எ?லா நிக�_கள�V� அவ5கள� பல�ைத 
அறி-� ெகா:ளலா�. க$னமான உைழ<பாள�க:. தா1க: ெபXற அைன�ைத^� வ0��7வ5.  

அதிகமாS ேப�� த6ைம உைடயவ5க:. எ?ேலாைர^� ஒேரய$யாS ந�ப0 வ0�வா5க:.  
 

நPநPநPநP5<5<5<5< ப6றிப6றிப6றிப6றி  (ப0<ரவ9 16,1923  -  ப0<ரவ9 04,1924 மXY� ப0<ரவ9 13,1983  -  ப0<ரவ9 01,1984) 
 

வசீக9<பவ5க:. ஆ�-த அறி_ைடயவ5க:. ந�ப0ைகய0னா? ஊக� ெபYவ5. எ-த� 
தவY� `ற 
$யாத அளவ0X2 ந�பகமானவ5க:. ப0ற5 அவ5கைள எள�தி? மயகி 
வ0�வா5க:. ஆனா? இவ5க: த1க\2 ேவZ$யைத< ெபற ப0றைர மயக_� 
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ெசSவா5க:. அவ5க: மி2-த ச
தாய ேநா2ைடயவ5க:. ேநர�ைத வ Pணாகாம? 
அjபவ0க  எZvவா5க:. 
 

நP1க: ப6றி வ�ட�தி? ப0ற-தி�-தா?, ேமXெசா6ன 2ண1கைள ெகாZ$�<ப�5க: 
எ6Y சீன5க: கண0கி6றனா;. 
 

ப6றிப6றிப6றிப6றி    வ�ட<வ�ட<வ�ட<வ�ட<    பல6க:பல6க:பல6க:பல6க:     
 

க�ைண நிைற-த வ�ட�. ந?லைவ நட2�. ஏராளமாS எ?லாேம கிைட2� வ�ட�.  
ெதாழி? சிற2�. வா�ைகைய 
kைமயாS வாழலா�. எதி5பாராத வ0சய1க: நட<ப� 
மிக 2ைறவாகேவ இ�2�. ெச?வU ெசழி<7 மிக வ�ட�. பண வ0வகார1கள�? 
எUச9ைக ேதைவ. மி2-த வ Pர
�, ஒXYைம^� ப6றிகான 2றிக: எ6பதா? ஒXYைம 

கிய ப12 வகி2� வ�டமாS இ�2�. 
 

 
 
 

இ�இ�இ�இ�    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    
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��கமல�
��கமல�
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