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லா� கிதா� லா� கி�ட� எ�ப. உ). ெமாழி வா�!ைதயா/� லா�
எ�பத5/ சிக�2 எ�6� கிதா� எ�பத5/ 2!தக� எ�6� ெபா)�ப7�
ெப1ய சிவ�2 2!தக� எ�6 எ�ேலாரா8� அைழ&க�ப7� லா�கி!தா�
9லி� :றி;�ள ப1கார!தி� =ல� பல� உைர&/� ேஜாதிட>ைற அர�ப!தி�
பாரசீக!தி� இ)�. வடஇ�திய ஹிமாசல /�6 ப/திய�� பட��.
வடஇ�தியாவ�� வட&/ ப/திய�� வ)ட ஜாதக� ேபா�7 அத5/ ப1காரமாக ராசி
கிரக காரக�கைள ச1 ெச�;� >ைறயாக பய�பா�A� உ�ள.

அேத லா�கி!தா� ப1கார>ைறைய ந� ெத�ன%�திய ேஜாதிட>ைறய��
ேகா�சார!தி5/� ப�ற�த கால ஜாதக!தி5/� அதி� உ�ள
திசா2!தி>ைற&/� அ�B ெச�. நம. கலாசார!தி5/� நம. ேஜாதிட
>ைற&/� மா5றாம� ஏ5றவா6 ெதா/!. ந� ெம�ெபா)� பல�கைள அள%&கிற.

லா�கி!தா�2�அத�வரலா6�

லா�கி!தா� ஹிமாசல ப�ரேதச மைலDசார� இமயமைல சார�கள%� வாE�. வ�த
நம. ப�A�க� இ�த எள%ைமயான ேஜாதிட FG&க�கைள;� ப1கார�கைள;�
தைல>ைற தைல>ைறயாக பய�ப7!தி வ�.�ளன� இைத அவ�க� ஒ) 2!தகமாகேவா
(வA வAவ�ேலா ெதா/!. ைவ&கவ��ைல தைல>ைற தைல>ைறயாக /)/ல� வழியாக
ெசவ�வழியாகேவ ப�பா�A� இ)�.�ள. இ. 2!தக வAவ�� பாரசீகெமாழிய��
தா� >த�>த � இ)�.�ள. இ. உரா� உரா& அரப�& நா7கள%�
பய�ப7!த�ப�7 வ�.�ள. அத�ப��2 பIசா� மாகாண!ைத ேச��த
பIசா� J� ச�!ேகாஷி எ�பவ� பல அ�7களாக இமயமைல சார� ப/திக�
>Lவ.� பயண�!. அைன!. ப�A�கள%டமி)�.� ேசக1!. உ). ெமாழிய��
ஐ�. 9�கைள ெவள%ய��7�ளா� இ.ேவ லா�கி!தா� அைன!. ம&கN�
கிைட&க ெப1.� உதவ�ய.

>த� 9� � ப&க�க� ெகா�ட
>த � உ). ெமாழிய�� ெவள%வ�த 9� இத� வ�ைல இர�7 Jபா இர�7

அணா இர�டாவ. 2!தக� �
ப&க�க� ெகா�7 ஒ) Jபா� ஐ�. அணாவ�5/ வ�த. இத5/ அ7!.
=�றாவ. 2!தக� � எ�6
அைழ&க�ப7கி�ற ப&க�க� ெகா�7 Jபா�&/ ெவள%வ�த.
இத5க7!. நா�காவ. 2!தகமாக � ப&க�க� ெகா�ட

எ�ற 9� Jபா� நா�/ இர�7 அணாவ�5/ ெவள%வ�த. இ�த
நா�/ 2!தக>� உ). ெமாழிய�� கி1த�லா� எ�பவரா� ஜல�த� மாவ�ட�
பIசா� மாகாண!தி� ெவள%ய�ட�ப�ட. இைவ அைன!.� ஹாசி அDசக!தி�
லா:1� அDசA&க�ப�7 ெவள%வ�த. இத5க7!. ஐ�தாவ. 9� �

ப&க�க� ெகா�7 ெட� ய�� உ�ள நேர�த� அDசக!தி� லா�கி!தா�
$:� ஆ� அ$�ராலஜி எ�ற ெபய1� ெவள%வ�த. ராGவ வ Oர�களா� இலவசமாக
வ�நிேயாகி&க�ப�ட. இ�2!தகேம இ�6 மிக�ப�ரபல� அைட�.�ள.
அத�ப�� ஹி�தி ெமாழிய�8� ஆ�கில ெமாழிய�8� ெமாழிமா5ற� ெச�ய�ப�7
இ�'� உலக� >Lவ.� பரவ� உ�ள. இதி� சா>!1கா ல&Pண>�
ைகேரைக;� லா�கி!தா�ப�� திைச;� பராசர!தி )�. ேவ6ப�டதிைவ
ப�ற�தகால ஜாதக!தி5/� வ)ட ஜாதக!தி5/� இத5கான ப1கார>� இ�த
லா�கி!தா�ப�� இ�த 9 � உ�ள சிற�பா/�

ஆ�த 9லி� உ�ள சிற�ப�ச�க� ச56 ந� கலாசார!தி5/ மா6ப�7�ள.
கிரக�கேளா பாவ�கேளா அத� காரக�கேளா மா6படவ��ைல எனேவ அத� =ல!ைத
மா5றாம� நம. கலாசார!தி5/ பய�ப7வனவ5ைற ம�7� பல வ)ட�களாக
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அரா��. பல ஜாதக�கN&/ ஒ�பQ7 ெச�. தமிழி� ெகா7!.�ேளா� அைத
பய�ப7!தி ம&கள%� வாE&ைக நிகEBகள%� ஐ5ப7� .யர�கைள
ேபா&கினா� நா�க� அ5றிய பண�&/ கிைட!த ெப)� பயனாக அ)&/� எ�6
ந�2கி�ேறா� அதி8� ேம8� அ�B ெச�பவ�&/ அத� ஒ1ஜின� உ).
9�கள%� நக�க� ெட� ய�� உ�ள ேகாய� பதி�பக!தி� உ�ள. ம56�
அ�கில!தி� சாக� பதி�பக� ெவள%ய��7�ள லா�கி!தா� ப��ன%
மாத-ேகா$(வாமி த ஆ ெச�ல� ரIச� ப�ள%ேகஷ� ெவள%ய��7�ள ச&ேசனா
எLதிய லா�கி!தா� ைடம�� ப�ள%ேகஷ� ெவள%ய��7�ள லா�கி!தா�
ராதாகி)*ணசா� 2$த& மஹா� ெவள%ய��7�ள லா�கி!தா� மஆ மஹாஜ�
ைசன% ப�ள%ேகஷ� ெவள%ய��7�ள ெரமிAய� லா�கி!தா� ஒஆ ேஜாஷி ஷிலாேல&
ெட� ப�ள%ஷ� ெவள%ய��7�ள லா�கி!தா� அ$�ராலஜி ப�A� கி)*ண�
அஷா�� ம56� உ அ��� வைளய!தி� =ல� ெவள%வ�.�ள லா�கி!தா�
பA!. ேம8�அ�B ெச�;�க�
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ெப� /ழ�ைதக� இ)�தா� அவ�கN&/ =&/!தி அண�வ��ப.
/7�ப!தி5/வள� ேச�&/�

மைழ ெப�;� ெபாL. ெமா�ைட மாA அ�ல. வ O�A� ேம5:ைரய�� மைழ நO�
ஒ) பா!திர!தி� வ�L� பA ைவ&க வ O�A5/ அதி�*ட� உ�டா/�

வ O�A� வழிபா7 ெச�;� இட!ைத அA&கA மா5ற& :டா.

2!தாைட அண�;� >� அவ5றி� ெகாIச� க�கா ஜல� அ�ல. தO�!தாக�ஷண
ம�திர� ெஜப�&க�ப�ட த�ணOைர அ�த ஆைடய�� சிறி. ெதள%!த ப�� அண��.
வர எ�6� ஆைட அண�கல�கN&/& /ைற இ)&கா.

சன%&ரஹ சா�தி ெச�. ெகா�ளB�

ம. 2ைகய�ைல 2ைக ேபா�ற ேபாைத� பழ&க�கைள >5றி8� தவ���ப. வாEவ��
உய�B த)�

2த�கிழைம அ�6 ஒ) ம� =Aய�� அக� வ�ள&/ ைவ!. அைத ஓ7� நO�
அ�ல.கடலி�வ�டB�

2த�கிழைமகள%� வ�ரத� இ)�ப. ந�ல.ேம8� அ�6 யாைர;� சப�&கேவா
யா)&/� வா&/6தி அள%&கேவா :டா.

பDைச நிற க�Dசீ� ைவ!தி)�ப. அதி�*ட� த)�


