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ஆ�கஹா�   ���ப�   எ�க�   ச�க�கள��   உ�ள   சில   நப�க�ட�   ெப��   
ப�ர�சிைனகைள   ஏ�ப���கிற�,   ச�ப�த�ப�ட   நப�க�   அவ�க�   
�����ேபா�   ேவ��ைகயாக   இ��பதாக   நிைன�கிறா�க�,   ேம��   அவ�க�   
வா��ைகய��   சிற�பாக   ெசய�ப�கிறா�க�   எ�ற   மாையைய   
ெகா����கிறா�க�,   அவ�க�   அழி�கிறா�க�   எ�பைத   உணராம�   
எதி�கால�   ம���   அவ�கைள�   ��றி��ள   ம�க�   ம���   அவ�கள�   
���ப�க���   எதி�மைறயான   தா�க�கைள   ஏ�ப���கிற�.   ந��க�   
���ப�தி�   ஒ�   ��காரைன�   ெகா������ேபா�   உ�வா�க�ப�ட   
"நரக�ைத   வா�வைத"   பல�   உணரவ��ைல,   அவ�கைள�   ��றி��ள   
அைனவ�ேம   ��காரைன�   ������   சகி���ெகா�ள   ேவ���,   ேம��   
இ�   வ �����ள   ஒ�ெவா�   நப��   எதி�கால�ைத��   எதி�மைறயாக   
பாதி���.     
  
ஒ�   ��காரன��   ��ன�ைலய��   வா��   ���ப   உ��ப�ன�க���   உைட�த   
கன�க�,   உைட�த   எதி�கால�க�   ம���   உைட�த   வ ��க�   இ����,   
அவ�க�   ஒ�ேபா��   க�வ�   �தியாகேவா   அ�ல�   வ�ைளயா��ேலா   அ�ல�   
வண�க�திேலா   அ�ல�   ேவ�   எ�த   �ய�சிய�ேலா   சிற��   வ�ள�க  
மா�டா�க�,   ஏென�றா�   ச�ப�த�ப�ட   நபைர�   ��றி   எதி�மைற   ஆ�ற�க�   
உ�ளன.   
  
உ�நா��   வ��ைற   ஒ�   வ ��கள��   இ����   வ ��கள��   எ�ேபா��   
நில�கிற�   ம���   வ ���   வ��ைறய��   �ைமகைள�   தா���   ெப�க�ட�   
வ ����   வசி���   அைனவ����   வா��ைக   ஒ�   'வா��   நரகமாக'   மா��.   
  
ப.   �ஜரா�தி�   ம�   ஏ�   தைட   ெச�ய�ப���ள�?   
  
�ஜரா�தி�   ஏ�   ம�   தைட   ெச�ய�ப�கிற�   எ��   ந��க�   எ�ேபாதாவ�   
ேயாசி�தி��கிற��களா?   �ஜரா�   ஏ�   வற�ட   மாநில�?   நா�   உ�ைமய��   
ந�ல   ேக�வ�.   �ஜரா�   மாநில�தி�   ம�   தைட��   ப��னா�   ச�யான   காரண�   
எ�ன   எ��   பல�   ஆ�ச�ய�ப�கிறா�க�.   ச�,   உ�ேள   �ைழ��   க��ப��!   
  
�ஜரா�தி�   ம�   தைட��   ��கிய   காரண�   ேபா�ப�த��   ப�ற�த   ேதச�தி�   
மகா�மா   கா�தி��   ம�யாைத   ெச���வதா��.   அ�ேடாப�   2,   1869   அ��   
கா�திஜிய��   ப�ற�தநா�ட�,   அ�த   நா�   ேதசிய   வற�ட   நாளாக��   
ெகா�டாட�ப�கிற�.   மகா�மா   கா�தி   ���கவ��ைல,   அவ�   எ�ேபா��   ம�   
அ���வத�கான   க��ைத   எதி��தா�.   எனேவ   �ஜரா�தி�   ம�   தைட   ெச�ய   
��கிய   காரண�   இ�தா�.   ேவ�   பல   ந�ைமக��   உ�ளன.   மிக   ��கியமான   
ஒ��   ச�க   ப�ர�சிைனக�   ம���   வ ���   வ��ைறக�   �ைற�க�ப�ட�.   
�ஜரா�தி�   ெப�க�   ேவ�   எ�த   ம�-ச�ட   அரைச��   வ�ட   மிக��   
பா�கா�பானவ�க�.   வ �திகள��   ெப�க���   அ����தலாக   ��ேபாைதய��   
��றி�   தி�வைத   ந��க�   ஒ�ேபா��   காண   மா���க�.   
  



ஆ�கஹா�   க�ைமயான   உட�நல�   ப�ர�சிைனகைள   ஏ�ப���கிற�   எ�ப�   
ெபா�வான   உ�ைம.   ஆகேவ,   ஆ�கஹா�   தைட   ெச�வ�   ஆேரா�கியமான   
ம�க�   நிைற�த   ஒ�   மாநில�ைத   உ�வா�க   உத�கிற�,   இதனா�   அர�   
ம���வமைனகள��   வழ�க�ப��   இலவச   சிகி�ைசக��கான   ெசலைவ   
மி�ச�ப���கிற�.   �ஜரா�   ம���   மகாரா��ராவ��   ந���   ��கியதாக   
ப�பா�   �றிய   1960   ஆ�   ஆ��   ேம   1   ஆ�   ேததி   �த�   ம�பான�கைள   
ேசமி��   ைவ�ப�,   உ�ப�தி   ெச�வ�,   வ��பைன   ெச�வ�   யாைர��   �ஜரா�   
ச�ட�   தைட   ெச�கிற�.   ம�தி�   ஆ�கஹா�   உ�ெகா�வதா�   பல�   இற�தேபா�   
இ�த   ச�ட�   உ�ைமய��   நைட�ைற��   வ�த�.   இ�த   ச�ட�   இ���   இ�   
மாநில�கள���   உ�ள�,   ஆனா�   மகாரா��ராவ��   உ�ம�   வழ���   ஆ�சி   
மிக��   தாராளமயமான�,   வ��பைனயாள�க�   ம���   வ��தக�க�   
ெவள��பைடயாக   ம�பான�கைள   வ��க   அ�மதி�கிற�.   �ஜரா�   உ�ம   
அதிகா�க�   இைத   ��றி��   தைட   ெச���ளன�.   ஆனா�,   ெவள�நா��ன�   
ம���   எ�.ஆ�.ஐ.�க�   30   நா�க�   ெச��ப�யா��   அ�மதி   ெபறலா�.   
  
ப�.   ந��க�10   காரண�க�   ...   
  
ம�   அ��த��டா�   எ�பத�கான�ைள,   நர��   ம�டல�,   க��ர�,   இதய�   
ம���   தன�நப��   உண��சி   ந�வா��   உ�ள��ட   ��   உடைல��   
ஆ�கஹா�   பாதி�கிற�.   இத�   வ�ைள�க�   ேநர�யாக   உ�ெகா�ட   
ஆ�கஹா�   அளேவா�   ெதாட��ைடயைவ.   உடலி�   ஆ�கஹா�   ஏ�ப����   
பாதி��கைள   பாதி���   காரண�க�   வய�,   பாலின�,   ���பழ�க�தி�   ���ப   
வரலா�   ம���   எ�வள�,   எ�வள�   அ��க�   ம�   அ���கி�றன   எ�ப�   
அட���.   
  

1.   �ைள�   ேகாளா�க�   
ம�   ��ப�ரேயாக�   ம���   ம��பழ�க�தி�கான   ேதசிய   நி�வன�தி�   
����ப�,   ஒ��   அ�ல�   இர��   பான�க�   ம�கலான   பா�ைவ,   ம�தமான   
ேப��,   ெம�வான   எதி�வ�ைன   ேநர�,   நிைனவா�ற�   பலவ �னமைடத�   ம���   
சமநிைல   இழ�ைப   ஏ�ப����.   தன�நப�   ���பைத   நி����ேபா�   ��கிய   
கால   வ�ைள�க�   மைற��வ���,   ஆனா�   ந��டகால   ஆ�கஹா�   
��ப�ரேயாக�   நா�ப�ட   �ைள�   ேகாளா�கைள   ஏ�ப��த����,   அைவ   
த�வ�ரமான   ம���   பலவ �னமானைவ.   
  

2.   க�ைமயான   நா�ப�ட   ேநா�க�   
ேநா�   க���பா�   ம���   த���   ைமய�கள��ப�,   ந��ட   கால�தி��   
ஆ�கஹா�   ���பதா�   உய�   இர�த   அ��த�,   க��ர�   சிேராசி�   (க��ர�   
உய�ர��க���   ேசத�)   ம���   கைணய   அழ�சி   (கைணய   அழ�சி)   
ஏ�படலா�.   
  

3.   ேஹ�ெகாவ��   
ஒ�   ேஹ�ெகாவ�   எ�ப�   அதிக�ப�யான   ஆ�கஹா�   ���தப��   ஏ�ப��   
வ���ப�தகாத   அறி�றிகள��   ெதா��பா��,   ெபா�வாக   அதிக   அள�   
����வ���   ஒ�   இர����   ப�ற�.   ேசா��,   தாக�,   �ம�ட�,   வா�தி,   



தைலவலி,   தைச   வலி,   தைல���ற�,   வ�ைரவான   ����,   ஒள�   ம���   
ஒலிய��   உண�திற�,   மனநிைல   ெதா�தர�க�   ம���   இர�த�   க�க�   
ஆகியவ�றா�   ஒ�   ேஹ�ெகாவ�   வைக�ப��த�படலா�.   
  

4.   ���ேநா�   
ந��டகால   ���பழ�க�   க��ர�,   வா�,   ெதா�ைட,   �ர�வைள   (�ர�   ெப��),   
உண���ழா�   ம���   மா�பக   ���ேநா�   உ�ள��ட   சில   வைகயான   
���ேநா�கள��   அதிக   ஆப��ட�   ெதாட��ைடய�.   �ைகப�����   
��கார�க��   ���ேநாைய   உ�வா���   அபாய�தி�   உ�ளன�.   
  

5.   ப�ற��   �ைறபா�க�   
ேநா�   க���பா�   ம���   த���   ைமய�கள��ப�,   க��ப�ண��   ெப�க�   
���க�   �டா�,   ஆனா�   அெம��காவ��   க��ப�ண��   ெப�கள��   12   ேப��   
ஒ�வ�   ம�   அ���வதாக   ெத�வ��கி�றன�.   க�ைவ   ஆ�கஹா�   
ெவள��ப���வ�   �ைள,   இதய�   ம���   ப�ற   உ���கள��   ப�ற��   
�ைறபா�கைள   ஏ�ப����.   
  

6.   காய�   
ேநா�   க���பா�   ம���   த���   ைமய�கள��ப�,   ���பழ�க�   எதி�வ�ைன   
ேநர�ைத   �ைற�கிற�,   ேம��   த���ைப��   ஒ��கிைண�ைப��   பாதி�கிற�.   
ஆ�கஹா�   ெச�வா�கி�   கீ�   உ�ள   நப�க�   ேமா�டா�   வாகன   வ�ப���கள��   
ஈ�ப�வத�கான   வா���க�   அதிக�;   சி�வ�   ��ப�ரேயாக�,   ெகாைல   ம���   
த�ெகாைல   ேபா�ற   வ��ைற�   ெசய�க�;   வ���;   ��கி;   த��காய�க�;   
ம���   ��பா�கி   காய�க�.   
  

7.   சா��   
ேதசிய   ஆ�கஹா�   ��ப�ரேயாக�   ம���   ம��பழ�க�தி�   ����ப�,   15   
வயதி��   ��ன�   ம�ைவ�   பய�ப����   இைளஞ�க�   21   வயதி�   ���க�   
ெதாட���   ெப�யவ�கைள   வ�ட   ஐ��   மட��   அதிகமாக   ம�ைவ   
ந�ப�ய���கிறா�க�.   ப�ற   காரண�க�   பாலின�   ம���   ���ப   வரலா�   
ஆகியைவ   அட���   ���பழ�க�.   
  

8.   ெவ��   கேலா�க�   
ஒ�   12-அ���   ப��,   ஐ��   அ���   கிளா�   ஒய��   அ�ல�   1.5-அ���   
ம�பான�   150   கேலா�கைள�   ெகா���ள�.   இைவ   ெவ��   கேலா�களா��,  
அைவ   ந�ைம   பய���   ஊ�ட�ச���கைள�   ெகா����கவ��ைல.   
  

9.   LIfe   இ�   ேமாசமான   தர�   
ஆ�கஹா�   ���ப�   உ�க�   நிதி,   ெதாழி��ைற   ம���   உண��சி   
ந�வா�ைவ   பாதி���.   ந��டகால   ஆ�கஹா�   ��ப�ரேயாக�   மன�ேசா��,   
பத�ட�   ம���   ச�க   வ�ேராத   ஆ�ைம�   ேகாளா�   ேபா�ற   மனநல�   
ப�ர�சிைனக�ட�   ெதாட��ைடய�.   
  

10.   மரண�   



ஆ�கஹா�   ��ப�ரேயாக�   ம���   ம��பழ�க�தி�கான   ேதசிய   
நி�வன�தி�   ����ப�,   அதிக�ப�யான   ���பழ�க�   எ�ப�   ஒ�   
ச�த��ப�தி�   ம���   ெபா�வாக   இர��   மண�   ேநர�தி���   ம�   
அ���வத�கான   ஒ�   �ைறயா��   -   இ�   இர�த�தி�   ஆ�கஹா�   ெசறிைவ   
0.08   சதவ �த�   அ�ல�   அத���   அதிகமாக   உய���கிற�.   மிக   வ�ைரவாக��   
அதிக   அளவ���   ஆ�கஹா�   ���ப�   நர��   ம�டல�ைத   
மன�ேசா�வைடய�   ெச�கிற�,   இதனா�   இ��ட���,   வலி���தா�க�க�,   
ேகாமா   ம���   இற��   �ட   ஏ�ப�கிற�.   
  
  
சி.   ெப�கள��   ம��பழ�க�,   ம���   வ��   அ�ைமயானவ�   தன�   
உண��சி��வமான   கைதைய�   பகி���   ெகா�கிறா�     
  
ேபாைத,   ம���   ம���   மன   ஆேரா�கிய�தி�   தன��ப�ட   பயண�   
  
ெப�கள��   ���பழ�க�   ஒ�   �ன�கா��   எ��   நா�   நிைன�ேத�,   ஆ�க�   
ம��ேம   ��கார�களாக   மா�கிறா�க�.   ெப�க�   எ�ேபா�ேம   ���சி�   ேபா�   
மிேமாசா�கைள�   ப��வ�   அ�ல�   ேவைல���   ப�ற�   உ�க�   ேதாழிக�ட�   
சிவ��   ஒய��   ேந��தியான   க�ணா�கைள   சி�த��பா�க�.   மன   அ��த�ைத   
சமாள��க��,   ந�ப�கைள��   அவ�ைடய   ேவைலைய��   இழ�க   20-ஏேதா   
�டான   �ழ�ப�   அ�ல.     
என�   அ�வலக   த�பாவள�   வ�������   ப�ற�   காைலய��,   நா�   �ழ�காலி�   
காய�க�,   கல�கிய   ப��ைகயைற   ம���   எ�   �தலாள�ய�டமி���   ஒ�   
உைர   எ�ைன   உ�ேள   வர   ேவ�டா�   எ��   ெசா�ேன�.   
  
எ�ன   நட�த�   எ�ப�   என��   நிைனவ��   இ�ைல,   என��   கிைட�தைத   
வ�ள���   சக   ஊழிய�கள�டமி���   ச�ப�த�ப�ட   ெச�திக�   ஒ�   ̃bit   �ட   
எ����   ெச�ல�ப�ட�,   ம����.   நா�   வ�ஷய�கள��   வ����வ��ேவ�,   
ேவைல   ெச���   நப�க�   உ�க�   தைலைம   நி�வாக   அதிகா���   ��னா�   
ஒ�ேபா��   ��ேபாைதய��   இ��க   மா�டா�க�,   ந��க�   அவ�க���   எதிராக   
ஒ�   ெவ��ைப�   ெகா����கிற��க�,   நா�   ெசா�ல���ய�   எ�லா�.   இ�   
�த�   �ைற��   அ�ல.   நா�   ேவைலய��   ேஹ�ெகாவ�   ஆகிவ��ேட�,   நா�   
எ�   ேமைசய��   �ட   ��கிவ��ேட�.   நா�   ஏ�கனேவ   ���ப   
உ��ப�ன�கைள��   கவைல�ப�ட   ந�ப�கைள��   அ�நிய�ப��திய���ேத�.   
இ�   எ�   பாைற   கீேழ   இ��த�.   
  
நா�   ஏ�   ���கிேற�   
  
எ�கள�டமி���   இ�வள�   எதி�பா��க�ப�கிற�,   ஆனா�   நா�க�   �கா�   
ெச�ய   ேவ�டா�,   வ���வ�டாத��க�,   உ�கைள   ந��கேள   ந������   
ெகா���க�.   இ�திய��,   ர�ப�   ேப��   ஒ���   உைடகிற�.   எ�ைன�   
ெபா��தவைர,   அ�றாட   வா��ைகைய�   ெப�வ�   ஒ�   இன�ைமயான   உ��.   
க���ய��,   நா�க�   ேநர�ைத   கட�க   ���ேதா�.   �த�   ேததிகள��   சலி��,   



ப��ைச   மன   அ��த�   ம���   ெசய�திற�   கவைல   ஆகியவ�ைற   
ஆ�கஹா�   �ண�ப��திய�.   
  
நகர�கைள   நக��தி   ெப�க���   தன�யாக   வா��த   ப�ற�,   நா�   வள���   வ�த   
ரசிக�கள��   வ�ட�   வள���   ��ேனறிய�.   ெதாட���   �ழ�பமைடவத�காக   
என�   �த�   ேவைலய��   இ���   ந��க�படாம�   இ��க   �ய�சி�ேத�.   
  
இ�த   கவைல   ம���   �ைற�த   �யம�யாைத   �ழிைய   ஆ�கஹா�   நிர�ப�ய�.   
இ�   மலிவான�,   எள�தி�   கிைட�த�   ம���   எ�த   ம���   த���   அ�ல�   தியான   
பய�பா�ைட��   வ�ட   என��   ந�றாக   ��க   உதவ�ய�.   
  
என�   தி��   ���பழ�க�ைத�   ப�றி   எ�   ந�ப�க�   ேகலி   ெச�தன�.   நா�   
ச�யாக   ஒ�   �ேடா�டலராக   இ��கவ��ைல,   ஆனா�   ந��ட   காலமாக   ஒ�   
க�சி   ப�றிய   என�   ேயாசைன   ஜைம�கா   ேபஷ�   ��ஸ�கைள   பராம��பதாக   
இ��த�.   
  
உ�க�   ஒ�ெவா�   ப�திய���   மா�ற�க�   ���ப�   
  
எ�க�   இர�   ��வ��   எ�ைன   வ �����   ெகா��   ெச�ல   ேவ��ய���த�.   
நா�   ெவள�ேய   ெச�ல   வ����கிேற�,   ஆனா�   நா�   அவ�ைடய   �ழ�ைத   
பராம��பாளராக   இ��க�   ேபாவதி�ைல,   ம�க�   க���   ெத�வ��பைத   நா�   
ேக�கிேற�.   இ�   எ�ைன   அதிகமாக   ���க��   �ைறவாக   உணர��   ம��ேம   
���ய�.   
  
எ�   ெப�ேறா�க�   என�   மாறிவ��   ஆ�ைமைய   ேக�வ�   எ��ப�ன�,   ஆனா�   
��கார�க�   த�க�   ேபாைத   பழ�க�ைத   மைற�பதி�   சாதகமாக   மா�கிறா�க�.   
  
என�   ஒ�   வ�ைகய��   ேப���காக   எ�   அ�மா   எ�ைன   அம��தா�,   ஆனா�   
அத���   நா�   ைகயா�தலி�   ேத��சி   ெப�ேற�.   இ�   ேவைலைய�   ப�றிய   
மன   அ��த�,   மாமா,   ந��க�   ேகலி���யவ�.   த�க�   20   வயதி�   உ�ள  
அைனவ��   இைத   உண�கிறா�க�.   அ�த   வாசைன   ெவ��   வாசைன   திரவ�ய�   
தா�,   அவ�க�   அைனவ����   ஆ�கஹா�   அ��பைட   இ��ப�   உ�க����   
ெத��மா?   
  
எ�   வலிக�   ம���   வலிக�   ேநாயாக   மாறிய�.   அ�த   ேநர�தி�   எ�ைன   
த�க�   காதலி   எ��   அைழ���   �ரதி��ட�   உ�ளவ�க�   ம��   என�   
ஆ�கிரமி��க�   அைன���   ெவள�வ��   எ�பதா�   உற�க�   ��வைட�தன.   
  
கா��ச�   எ�ைன   ம���வ��   கிள�ன��கி�   இற�கிய�.   சில   ேசாதைனக�   
கழி��,   நா�   ஒ�   ேமாசமான   �க�   ெகா�ட   ம���வ�   மாமாவ��   ��   
அம��தி��ேத�.   என��   28   வய�தா�,   ஆனா�   எ�   வா��ைகைய   
����வ���.   என��   ���   வ���ப�க�   வழ�க�ப�டன   -   �ைற�க,   
���பைத   நி���   அ�ல�   ஆப��   சிேராசி�.   
  



ஒ�   அநாமேதய   ��வ��   எ�ைன�   க��ப���ப�   நா�   
  
ேவைலைய   இழ�தேபா�,     ஏேதா   எ�ைன�   கிள��   ெச�த�.   இ�   எ�   
வா��ைகய��   நா�   அ�பவ��த   ஒேர   வ�ஷய�,   ெவ�றிெபற   நா�   க�ைமயாக   
உைழ�த   ஒ��,   அைத   நா�   பாழா�கிவ��ேட�.     
ஆ�கஹா�   அநாமேதய   (அ�-அேனா�)   ச�தி�ைப   ந��க�   எ�வா�   
சி�த��கிற��க�?   திைர�பட�க���   ெவள�ேய   இ�ேபா�ற   ஒ�   வ�ஷய�   
என���   ெத�யா�,   அ���   இ�தியாவ��.   
  
��ட�க�   நா�   ��வ��   தவறாம�   நைடெப�கி�றன.   யா����   
ெத�யாம�   நா�   உதவ�   ெபற   இ�ேவ   வழி.   ஒேர   ெப�மண�யாக   
இ��தேபாதி��,   அ�-அனான��   எ�ைன   அரவைண��ட�   
ஏ���ெகா�ேட�.   என�   நிதான�ைத   �றி�க   சம�ப�தி�   என�   90   நா�   சி��   
கிைட�த�.   
  
ஒ�   கைட��   நட��   ெச��   மலிவான   பா���   ேதசி   த�ரா   வா��வ�   
எ�வள�   எள��   எ��   உ�க����   ெத��தா�   ஒ�ெவா�   நா��   ஒ�   
ேபாரா�ட�.   ெப�கள��   ���பழ�க�ைத�   ப�றி   அவ�க�   கவ��சியாகேவா   
அ�ல�   கவ�ைதயாகேவா   எ���   இ�ைல.   என�   ��ைதய   ேவைலய��   
ப���ைர   இ�லாம�,   நா�   ம����   கீேழ   இ���   ெதாட�க   ேவ��ய���த�.   
  
உ�க�   ��நிைலகைள   ஏ���ெகா�வ��   ஒ���ெகா�வ��   மிக��   
க�னமான   கா�ய�.   ஆனா�   ஒ��ைற   ந��க�   ஒ���ெகா�வ�   இ�   சாதாரண   
���பழ�க�   அ�ல,   ந��க�   ேவ��ைக   பா��க   வ�����   ஒ�   க�சி   ெப�   
ம��ம�ல,   எ�லாேம   மாறிவ���.   
  
ெப�கள��   ���பழ�க�தி��   ஒ�   அவமான�   இ��கிற�.   எ�க�   
வா��ைகய��   ம�தான   க���பா�ைட   இழ��வ��ேடா�.   ந�ைம�   கவன����   
ெகா�ள   ��யாவ��டா�,   ம�றவ�க���   நா�   எ�வா�   ந�லவ�களாக   
இ��ேபா�?   மனநல   ஆேலாசக�   ஊ�வசி   பா��யா   ��கிறா�.   ஆ�கஹா�   
ச�டவ�ேராதமான�   எ��   க�த�ப�கிற�.   எனேவ,   நா�   அத�ட�   
ேபாரா��ேபா�,     ஒ�   ந�ல   ெப�ணாக   ேதா�வ���றைத   மைற�க   
வ����கிேறா�.   
  
எ�   ��கி�   உ�கா��தி����   பான�கள��   அர�க�ட�   �ட   நா�   இ�ேபா�   
இல�வாக   உண�கிேற�.   உதவ�   ேகா�வதி�   இ���   ெவ�க�பட   ேவ�டா�.   
ெப�கள��   ஆ�கஹா�   எ�ப�   ம�றவ�கைள�   ேபா�ற   ஒ�   ேநாயா��,   
ந��க�   தன�யாக   அைத�   ெபற   ���தா�   ந��க�   ஒ�   சா�ப�யனாக  
இ��கிற��க�,   ஆனா�   ந��க�   ேதைவய��ைல.  
  


