நாடி ேஜாதிடம் ஓர் ஆய்

ைனவர் கு. மகாலட்சுமி

நிைல ஆராய்ச்சியாளர், நாடிேஜாதிடம் குறித்த ஆய்வாளர்
“எந்த ஓர் அரிய கைல ஆயி ம் அ

உண்ைமயின் அடிப்பைடயில் மட் ேம திறம் ெபற

டி ம்”
ன்ேப எ தி ைவக்கப்பட்ட சாதகங்கைள உள்ளடக்கிய
ல்க க்கு நாடி ேஜாதிட
ல்கள் என் ெபயர். அவற்றில் இ ந் ேகட்க வந்தவ க்குப் ெபா ந் ம் நிைலயில் உள்ள
பகுதிைய எ த் ப் பலன் கூ வதற்கு நாடிேசாதிடம் என் ெபயர். ஒ வ ைடய பிறந்த ேநரச்
சாதகக் கட்டத்தி ள்ள ேகாள்கள், அேத நிைலயில் நாடியி ம் இ ந்தால் அந்தச் சாதக க்குரிய
நாடி ேஜாதிடச் சுவடி கிைடத் விட்ட என் ெபா ள். இதில் எதிர்காலம் உட்பட அைனத் ப்
பலன்க ம் இ க்கும். மனிதனின் ேவட்ைகயில் மிகப்ெபரிய ேவட்ைக தன் எதிர்காலத்ைத
மற் ம் ெந ங்கியவர்களின் எதிர்காலத்ைத அறிய யல்வேத.
ற்பிறப் ப் பற்றி ம், அப்பிறப்பில் எ வாக இ ந்தனர், என்ெனன்ன ெசய்தனர் என்பன பற்றி ம் இ
மக்களில் பலர் நாடி ேஜாதிடத்ைத வி ம்பிக் ேகட்கின்றனர்.

கூ வதால்

நாடி ேஜாதிடத்தின் ேதாற்றம்
நாடி ேஜாதிடத்ைதப் பைடத்தவர்கள் அகத்தியர், வசிட்டர் ேபான்ேறார் என் கூ கின்றனர். ெதாடக்க காலத்தில்
பல க்கும் எ தப்பட்ட
ற் க்கணக்கான சாதகங்கள் ெதாகுக்கப்பட் அைவேய பின்னர் நாடி ேஜாதிடங்களாக ஆகி
இ க்குமா என் ம் நிைனத் ப் பார்க்க டி ம். ேம ம் ெவள்ைளத் தாைளக் ைகயில் ைவத் க் ெகாண் நாடி ேஜாதிடம்
கூ பவர்க ம் உள்ளனர். எனேவ ன் எ தப்பட்ட ஒன் என்ற அளவில் மட் ம் நாடி ேஜாதிடத்தின் ஆய் ப் பரப்
நின் விடவில்ைல.
ேயாக நிஷ்ைடயில் அதாவ சமாதி நிைலயில் இ ந் ெகாண் ஞான தி ஷ்டி-யால் நாடி ேஜாதிடத்ைத எ தினர்
என்ற குறிப் க ம் கிைடக்கின்றன. இவ்வா பல
ற்றாண் களாக எ தப்பட்டைவ கட் க்-கட் க்-களாகக் கட்டப்பட் க்
ேகாவில்களில் ைவத் ப் பா காக்கப்பட்டன. பல்ேவ காரணங்களால் ெப ம்பா ம் இந்த நாடிேஜாதிடச் சுவடிகள் அழிந்
விட்டன. ெதாடர்ந் படிெய க்கப்பட் க் காப்பாற்றப்-பட் வந்தைவ பல்ேவ நபர்களால் ெசாந்தம் ெகாண்டாடப்பட்டன. இைவ
குறிப்பிட்ட நபர்களின் பரம்பைரச் ெசாத்தாக ம், வ வாய் த ம் ெதாழிலாக ம் ஆகிவிட்டன.
நாடியின் வைககள்:
அகத்தியர் நாடி, வசிட்டர் நாடி, சங்கர் நாடி, ேஜாதி நாடி, குமர நாடி தலான பல வைக நாடி ேசாதிடங்கள் உள்ளன.
ஏட்டின்
ற்பகுதி பிரார்த்தைனயாக ம், இரண்டாம் பகுதி குறிப்பிட்ட சாதகரின் ெசன்ற, எதிர்கால வரலா
கூ ம்
பகுதியாக ம், ன்றாம் பகுதி ஆசிர்வாதம் த ம் பகுதியாக ம் உள்ளன. ஒவ்ெவா நாடி லி ம் உதயகாண்டம் தலாகச்
சாந்தி காண்டம் ஈறாகப் பன்னிரண் காண்டங்கள் உள்ளன.
ஒ வரின் ெபயர், அவ ைடய ெபற்ேறார்-களின் ெபயர், ெதாழில்கள், தி மணம், வாழ்நாளில் ஏற்பட இ க்கும்
நிகழ்ச்சிகள், ெவளிநாட் ப் பயணம், ெசாத் கள், வாகனங்-கள் தலியவற்ைற இந்நாடிகளின் வழி அறிய டிகிற .
நாடி ேஜாதிட நிைலயங்கள்:
நாகப்பட்டின மாவட்டத்தி ள்ள ைவத்தீஸ்-வரன் ேகாவிலில் மிகப் ெப மளவில் நாடி ேஜாதிடம் பார்க்கப்ப கிற .
த் க்குடி மாவட்டம், ேவ ர் வந்தவாசிைய அ த்த நாவல்பாக்கம், ெசங்கல்பட் மாவட்டத்தில் உள்ள அச்சி பாக்கம்,
ெசன்ைன - தியாகராய-நகர், தாம்பரம், அைடயா
தலான இடங்களி ம் நாடி ேஜாதிடம் ெசால்லப்-ப கின்ற . ேம ம்
அகத்தியர், க சிகர், காக்ைக சுண்டர், வால்மீகி, ஸ்கந்தர், மீனாட்சி, சண் கன், கணபதி ேபான்ற ெபயர்களில் பல ேஜாதிட
நிைலயங்கள் உள்ளன.
பல இடங்களில் ஓரி சுவடிக் கட் கைள மட் ேம ைவத் க் ெகாண் பலன் கூ கின்றனர். அவர்கைளத் ேதடி வ ம்
ற் க்கணக்கான மக்களின் சாதகம் இவ்வள குைறந்த கட் க ள் எப்படி அடங்க டி ம். பலர் அதிகக் கட் கைள
ைவத் ள்ளனர். இ ப்பி ம் ஓர் இலக்கினத்-தில் (ெமாத்தம் 12 இலக்கினங்கள்) பிறந்தவர்கள் மட் ேம ஆயிரக்கணக்கில்
இ ப்பர். எனேவ அதிகக் கட் கைள ைவத்தி ந்தா ம் கூட அைனவ க்கும் ஏ கிைடப்ப என்ப இயலாத ஒன் . எனேவ
பணத்ைத தன்ைம-யாகக் க தி இத்ெதாழில் ரிகின்றவர்கள் ஏேதா ஒ வழியில் ேஜாதிடம் ேகட்க வ கின்றவர்கைளச்
சரிக்கட் கின்றனர். இதற்-காக இந்நிைலயங்களில் பல்ேவ உத்திகள் ைகயாளப்ப கின்றன.

தல் வைக:
கவரி, பிறந்த ேநரம், மாதம், ஆண்
தலியவற்ைறக் ேகட்க வந்தவர் எ திக் ெகா க்க ேவண் ம். ன்பணம்
கட்டியபின் அவ க்கு ஒ குறிப்பிட்ட நாைளக் குறித் த் த வர். பலர் பதி ெசய் ள்ளதால் இவ க்குப் பார்க்க இத்தைன
நாள் ஆகிற
என்ப
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி ம் ெபா ள். ஆனால், இதற்கிைடயில் இவர
ஊ க்கு, இவ க்குத்
ெதரியாமல் வந் இவர கு ம்ப உ ப்பினர், கடந்த கால, நிகழ்கால ெசய்திகள் ேபான்றவற்ைற அறிந் ெசல்வர். ெவளி ரில்
இ ந் ேகட்க வந்தவர்கள் வி திகளில் தங்கிக் காத்தி ப்பர். அவர்களிடம் இ ந் ம் ெசய்திகைளப் ெபற் ச் ெசல்வ ண் .
குறிப்பிட்ட நாட்களில் அவர்கள் வர இவர்கள் பாடல்களாகப் பாடி விளக்கங்கள் த வர்.
இரண்டாம் வைக:
நாடி ேஜாதிடம் ேகட்க வந் பலர் காத் க் ெகாண்டி ப்பர். நாடி ேஜாதிடரின் ஆட்கள் சிலர் தாங்க ம் நாடி பார்க்க
வந்தவர்கள் ேபால் காட்டிக் ெகாள்வர். பின் இவர்களிடம் ேபச்சுக் ெகா த் கு ம்ப விவரம், பிரச்சைன தலியன ெதரிந்
அவற்ைற உள்ேள ஒப்பைடப்பர். இைவ கவிைதயாக எ தப்-பட் அவரவர்க க்குத் தக்கவா படிக்கப்ப ம்.
ன்றாம் வைக:
எட்சனி, மாடன் ேபான்ற சி ேதவைத-களின் உதவியினால் கடந்த காலப் பலன்கைள அறிந் கூ வர். ேகட்க
வந்தவர் கடந்த காலப் பலைனக் ேகட் வியந் ேபாய் வி வார். அ மட் மல்ல எதிர்காலப் பலனாக எ ெசான்னா ம்
அதைன ஏற் க் ெகாள்ளக்-கூடிய மனநிைலக்கும் ெசன் வி வார்.
நான்காம் வைக:
வந்தவரின் கட்ைடவிரல் இேரைக பதி ெசய்யப்ப கிற . அதன்வழி மலர்ச்சுழி, ள்ளி, இரட்ைடச் சுழி, இ ள்ளி,
ேநர்க்ேகா , பல ள்ளி என்பன ேபான்ற குறிப் கைள எ க்கின்னர். பின் அதற்குரிய சுவடி என ஒன்ைறக் ெகாண் வந்
படிக்கின்றனர். அதில் ெபா க்காண்டம், தீட்ைச காண்டம், ஆ ட காண்டம், கல்வி, ெதாழில், தி மணம், சாந்தி காண்டம்
எனப் பன்னிரண் காண்டங்கள் இ க்குமாம். ஒவ்ெவா காண்டத்திற்கும் 100, 200 என வாங்குகின்றனர். 10,000, 30,000
எனப் ெபரிய ெதாைக வாங்கும் நாடி ேஜாதிடர் பலர் இன் ம் உள்ளனர். ெகாண் வந் படித்த ெபா ந்தா-விட்டால் ேவ
கட்ைடக் ெகாண் வந் படிக்கின்றனர். இைடயிைடேய பலவிதமான ேகள்விகைளக் ேகட்கின்றனர். இம் ைறயில் பல க்கு
ஏ கிைடப்பதில்ைல. ேஜாதிடர் திறைமயால் தான் சரிகட்டப்ப கின்ற .
அய்ந்தாம் வைக:
அ

ேகட்க வந்தவர்களின் விவரங்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வர். ஏ கிைடக்கவில்ைல எனப் பல ைற அவர்கைளத் தி ப்பி
ப் வர். இ தியில் ஒ சுவடிக் கட்ைடக் ெகாண் வந் அதி ள்ள சில ஏ களில் உள்ளைத எ த் எ திக் ெகா ப்பர்.

ஆறாம் வைக:
இந்நிைலயங்களில் 20 வய
தல் பலைர நாடி படிப்பதற்காக ைவத்தி ப்பர். இவர்-க ள் சிலர் அங்கி ந்
ெவளிேயறித் தனியாக நாடி ேஜாதிட நிைலயங்கைளத் ெதாடங்கி வி கின்றனர். தாம் கற் வந்த அ பவத்ைத ைவத் க்
ெகாண் , ேகட்க வந்தவர்கைளப் பல சுவடிக் கட் களின் ைணேயா பலன் கூறிச் சரி கட் கின்றனர்.
பலன் கூ வதி ள்ள உத்தி:
நாடிச் சுவடிகள் என்பைவ மிகப் பைழய பைன ஓைலகளில் எ தப்பட்டைவ. ஆனால் பலர் பைழய ேபால் திய
ஓைலகைள மாற்றிச் ெசய்திகைள ன் கூட்டி எ தி ைவத் ப் படிக்கின்றனர். ேஜாதிடச் சுவடி அல்ல மாணிக்கவாசகர்
அம்மாைன ேபான்ற இலக்கியச் சுவடிகைளக் ைகயில் ைவத் இ ப்பர். அதைனப் பார்த் ப் பார்த் ப் படிப்ப ேபால் நடித் ,
இவர்கள் கூற வி ம் ம் ேஜாதிடச் ெசய்திகைளப் பாடல் வடிவில் படிப்பர். அதாவ ஓைலச் சுவடியில் உள்ளைதக் கூறாமல்
அவர்களாகப் பலன் கூ கின்றனர்.
நாடி ேஜாதிடம் பற்றி ஆய் ேநாக்கில் அறிந் ஞான மார்க்கம் என்ற ெபயரில் ெவளிவர ள்ள
லில் ( ல்
ெவளிவந் விட்ட ) எ
வதற்காகச் ஜப்பாணியர் இ வர் 1995இல் ெசன்ைனக்கு வந்தி ந்தனர். இவர்க க்குரிய என்
கூறித் தாம்பரத்தில் படித் க் காட்டிய சுவடி ஏ கைளப் ைகப்படம் எ த் வந்தி ந்தனர். அப் ைகப் படத்தில் எ த் கள்
இ.சி.ஜி. வைரபடத்தில் உள்ள வைள வைளவான ேகா கைளப் ேபால இ ந்தன. அைவ தமிழ் எ த் களாக மட் மல்ல
ேவற்
ெமாழி எ த் களாக இ ப்பதற்கும் வாய்ப்பில்ைல. ைகப்படத்-தி ள்ள ெசய்திையத் தான் ேநாட்டில் எ திக்
ெகா த் ள்ளனரா என்பைத நன்கு சுவடி படிக்கத் ெதரிந்தவர்கள் கூட ஊகிக்க டியா . ேம மிவர்கள் நாடி ேசாதிடரில் சிலர்
ேகள்வி ேகட்கத் ெதாடங்கிய டன் அல்ல படம் எ க்கத் ெதாடங்கிய டன் பயப்பட்டனர் என்பைத ம் ெதரிவித்தனர்.

ஜப்பாணியர் உட்பட ெவளிநாட்டவர் பல ம் இங்கு வந்
ேகட்பதற்காக மட் ேம வந் , ெப ம் ெசல ெசய் தி ம் ம் அவர்க
சிந்திக்க ேவண்டிய ஒன் மிக ம் வ ந்தத்தக்க கூட.

நாடி பார்க்கின்றனர். ெவளிநாட்டில் இ ந்
பலன்
க்குக் கிைடக்கும் ெசய்தி-களின் தரம் இப்படி இ ப்ப

ெபாய்ைமைய அறிந்தவர்கள் கூடத் தங்க -ைடய பலவீனத்தின் காரணமாக நாடி ேஜாதிடத்ைத அ குகின்றனர்.
அவர்கள் ெபாய் ரட் இ ந்தா ம் நமக்குச் சரியாக ஏ கிைடக்கலாம் என நம் கின்றனர். எனேவ மக்கள் எத்தைகய மன
உணர் உைடயவர்-களாக இ ந்தா ம் இதன்பால் ஈர்க்கப்படேவ ெசய்கின்றனர்.
ேம ம் அைனவ ம் அைனத்
ேநரங்-களி ம் மன வலிைம டன் இ த்தல் என்ப
கடினம். எனேவ, மன
வலிைமைய இழக்கும்-ேபா ேஜாதிடம், நாடி ேஜாதிடம் ேபான்றவற்றின் மீ நாட்ட ம் நம்பிக்ைக ம் ஏற்ப வ என்ப
தவிர்க்க இயலாததாக இ க்கின்ற .
ேஜாதிடம் மற் ம் நாடி ேஜாதிடம் ேபான்றவற்றில் உள்ள ெபாய்ைமகைள, குைறபா கைள, மாற்றங்கைள
அறியாைமைய, ஒ க்கக் ேக கைள, குழப்பங்கைள, ெபா ள் இழப் கைள, ஏமாற்றங்கைள, கண் டித்தன-மான, ரட் த்
தனமான ேபாக்குகைள ஆய்ந் உண்ைமைய உணர்த்தினால் மக்கள் இத்தைகய ேபாக்குகளில் இ ந் ெமல்ல ெமல்ல
வி ப வர்.
இதற்கு தற்படியாக, அரசாங்கம் நாடிச் ேஜாதிடச் சுவடிகள் அைனத்ைத ம் ெதால் ெபா ள் என் ம் அடிப்பைடயில்
ைகக்-ெகாண் ஆய் க்கு உட்ப த்தேவண் ம்.
நன்றி : வி தைல http://files.periyar.org.in/unmaionline/2008/20080802/page01.html
நாடிேஜாதிடத்தின்

ைறேக கைள எதிர்த்

நீதிமன்றத்தில் வழக்கு - தமிழாராய்ச்சி ேபராசிரியர் வாக்கு லம்

சீர்காழி, ெசப். 12- ைவத்தீசுவரன் ேகாயில் பகுதியில் நாடி ேஜாதி டத்தில் நைடெபற் வ ம் ைறேக கைள எதிர்த்
நீதி மன்றத்தில் வழக்கு ெதாடர்ந் ள்ள தமிழாராய்ச்சிப் ேபரா சிரியர் பரபரப்பான வாக்கு லம் ஒன்ைற அளித் ள்ளார்.
சீர்காழி வட்டம் தி க் ேகாலக்கா ெத ைவச் ேசர்ந்த பண்டரிநாதனின் மகன் ேகாபாலகி ஷ்ணன் கடந்த 21-9-2008
அன் ைவத்தீசுவரன் ேகாயிலில் உள்ள சிவசாமி நாடிேஜாதிட நிைலயத் க்குச் ெசன் நாடிேஜாதிடம் பார்த் ள்ளார்.
அப்ேபா
ன்
க்குப் பின் ரணான ேசதிகைள ேஜாதிடம் கூறி ள்ளார். தி மணமாகாத ேகாபாலகி ஷ்ண க்குத்
தி மணம் ஆகிவிட்ட என் ம், உயிேரா உள்ள அம் மாைவ இறந் விட்ர் என் ம், ேவளாண்ைமத் ெதாழில் ெசய்
வ பவைர மின் வாரியத்தில் பணி ரிபவர் என் ம், பத்தாம் வகுப் படித்த வைரப் பட்டப்படிப் படித் ள்ளார் என் ம் கூறி ள்
ளார். இதனால் ஆத்திரம ைடந்த ேகாபாலகி ஷ்ணன் 2003 ஆம் ஆண்டில 35 வயதில் இறந் ேபான தன உறவினர்
ெசங்குட் வ க்கு நாடி ேஜாதிடம் பார்த் ள்ளார். அப்ேபா அவர் 75 வய வைர நலேமா ம் வளேமா ம் வாழ்வார் என
ேஜாதிடர் கூறி ள்ளார்.
இந்த ைறேக கள் குறித் வழக்குைரஞர் ேசாம சுந்தரம் என்பவர் லம் சீர்காழி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் 2
ஆண் க க்கு
ன் ேகாபால கி ஷ்ணன் வழக்கு ெதாடர்ந்தார். இவ்வழக்கு விசாரைண ேநற்
நைடெபற் ற .
ஓைலச்சுவடிகள் பற்றி சாட்சியம் அளித்த ெசன்ைனையச்ேசர்ந்த உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் ேபராசிரியர்
மகாலட்சுமி நீதி மன்றத்தில் அளித்த விளக்கமாவ :
ஓைலச்சுவடி என்ப பாடல் கைள மனப்பாடம் ெசய் பின்னர் அதைன ஓைலச்சுவடி களில் எ தினர். களவியல் உைர
9 தைல ைறகளாக மனப்பாடம் ெசய்த பின்னர் தான் ஓைலச்சுவடிகளில் எ தப்பட்ட . ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கைள
மனப்பாடம் ெசய் ெகாண் ஏேதா ஒ ஓைலச்சுவடிையப் படிப்ப ேபால் நாடிேஜாதிடம் பார்க் கின்றனர். மாணிக்கவாசகர்
அம்மாேன என்ற இலக்கியப் த்தகங்கைள ைவத் க் ெகாண் பாடல்கள் பாடிக் ெகாண் ேஜாதிடம் பார்க் கின்றனர்.
இவர்கேள ஓைலச் சுவடிகைள உ வாக்கிக் ெகாள்கின்றனர். ஓைலச் சுவடி களில் எ
ம்ேபா ஏ மட் ேம நக ம். ைக
நகரா . நாடிேஜாதிடத்தில் உள்ள ஓைலச்சுவடியில் உள்ள எ த் வடிவத்ைதப் பற்றி ஓைலச்சுவடிைய நன்கு அறிந்த வர்கள்
கூடப் படிக்க இயல வில்ைல. ஒ
சில எ த் க் கைளக் ெகாண்
இவர்கேள திட்டமிட்
ஓைலச்சுவடி கைள
உ வாக்குகின்றனர். --இவ்வா ேபராசிரியர் மகாலட்சுமி வாக்கு லம் அளித்தார்.
நீதிபதி இந்த வழக்கு விசாரைணைய அக்ேடாபர் 30 2008 ஆம் ேததிக்கு ஒத்தி ைவத்தார்.
இந்த கட் ைர க த் , எ த் சுதந்திரம் அடிப்பைடயில் தரப்ப கிற , கட் ைரயாளரின் ேநாக்கம் ஒ கைல
ேநர்ைமயாக ம், திறம்பட ம் இ த்தல் ேவண் ம் என்பேத. அவர் வாதங்களில் சிலவற்ைற ம க்க இயலா என்ப உண்ைம.
அந்த நிைலயில் இைத தங்களின் பார்ைவக்கு எவ்வித இைடச்ெச க ம், தி த்த ம் இன்றி
லத்ைத அளிக்கிேறன்.
எளிதாக அச்சு எ க்க ம், படிக்க ம், மின்னஞ்சலில் பரப் ைரக்கு பயன்ப ம் வைகயில் இைத அளித் ள்ேளன்
பா .சரவணசர்மா
www.prohithar.com
02-06-2009

