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ம�   அ���வ�   நம�   ச�க�தி�   உ�ள   சில   நப�க���   ெப��   
ப�ர�சிைனகைள   ஏ�ப���கிற�,   ச�ப�த�ப�ட   தன�நப�க�   அவ�க�   �����   
ேபா�   ேவ��ைகயாக   இ��பதாக   நிைன�கிறா�க�   ம���   அவ�க�   
வா��ைகய��   ந�றாக   இ��கிறா�க�   எ�ற   ஒ�   மாையைய   
ெகா����கிறா�க�,   அவ�க�   த�கைள   அழி�கிறா�க�   எ�பைத   உணராம�   
எதி�கால�   ம���   அவ�கைள�   ��றி��ள   ம�க�   ம���   அவ�கள�   
���ப�கள��   எதி�மைறயான   தா�க�கைள   ஏ�ப���கிற�.   ந��க�  
���ப�தி�   ஒ�   ��காரனாக   இ����ேபா�   உ�வா�க�ப��   வா��   
நரக�ைத   பல�   உணரவ��ைல,   அவ�கைள�   ��றி��ள   அைனவ��   ம�   
�����   நபைர�   �����த   ேவ���   ம���   சகி���ெகா�ள   ேவ���,   
அ�   வ ����   உ�ள   ஒ�ெவா�   நப��   எதி�கால�ைத��   எதி�மைறயாக   
பாதி���.     
  
ஒ�   ��காரன��   ��ன�ைலய��   வா��   ���ப   உ��ப�ன�க�   கன�கைள   
உைட��,   எதி�கால�ைத   உைட��,   வ ��கைள   உைட��,   அவ�க�   க�வ�ய��   
அ�ல�   வ�ைளயா���   அ�ல�   வண�க�தி�   அ�ல�   ேவ�   எ�த   
�ய�சிய���   சிற��   வ�ள�க   மா�டா�க�,   ஏென�றா�   ச�ப�த�ப�ட   நபைர�   
��றி   எதி�மைற   ஆ�ற�க�   உ�ளன.   
  
���பழ�க�   உ�ள   வ ��கள��   ���ப   வ��ைற   எ�ேபா��   உ�ள�   ம���   
���ப�   ���ப   வ��ைறய��   �ைமைய   �ம��   ���ப�   ��வ��   வ ����   
வா��   அைனவ����   வா��ைக   ஒ�   'நரகமாக'   மா�கிற�,   ேவ�   எ���   
வ�வாதி�க�படாத   ஒ��   ���பழ�க�   இ�லாத   ஒ�வ���   ��நா�ற�   
வ ��கிற�,   கணவ�க�   �����ெகா������ேபா�   வா��ைக�   �ைணவ�க�   
எ�ன   சகி���ெகா�ள   ேவ���   எ��   க�பைன   ெச��   பா��க�,   அவ�   
இர�   ��வ��   ப��ைக��   அ�கி�   ப����   ெகா����பைத   உணர   
ேவ���.   
  

A.   அ�ைம�தன�திலி���   ம����   -   சில   உதவ�களா�   நா�   எ�ப�   எ�  
வா��ைகைய   ம��ெட��ேத�   
  

,   நா�   வ��தியாசமாக   இ��கிேற�,   நா�   60   ஆ��க���   ���   இ�தியாவ��   
ஒ�   சிறிய   நகர�தி�   ப�ற�ேத�.   எ�   த�ைத   ஒ�   மா�ற�த�க   ேவைலய��   ஒ�   
��த   அர�   அதிகா�.   நா�   ப�ேவ�   நகர�க�   ம���   நகர�கள��   நியாயமான   
வசதியான   வ ��கள��   ேவைல�கார�க�   ம���   ப�ற   ச�ைகக�ட�   
வா��ேத�.   
  
நா�   நிைனவ��   ைவ�தி����   வைர,   நா�   ஒ�   சிற��   நபராக   உண��ேத�   -   
ஒ�   'சாதாரண'   நப���   வ��தியாசமான   ஒ�   சிற�த   வழிய��.   நா�   க�னமாக   
உைழ�காம�,   உய�நிைல�   ப�ள�ய��   த�க�   பத�க�   �ட�   ெபறாம�   
ப�ள�ைய�   கட��   வ�ேத�.   
  



பதி�ம   வயதின�ட��   அத���   ப�ற��,   நா�   எ�ேபா��   நகர�தி�   சிற�த   
ேதா�ற�ைடய   ெப�கைள   ேதாழிகளாக�   ெகா����ேத�.   ெப�க�   
எ�ைன   வ���ப�ன�,   அவ�கள��   தா�மா�க�   எ�ைன   ந�ப�ன�   -   நா�   அ�த   
வைகயான   ைபய�!   
  
நா�   �க�   எ�   ப��   �ட   இ��த�   -   நா�   நாடக   ச�க�தி�   ஒ�   ெவ�றிகரமான   
உ��ப�ன�.   நா�   பல   நாடக�கைள   எ�தி,   இய�கி,   தயா���   ந��ேத�.   இைவ   
அைன���   நா�   ஒ�   தன���வமான   வழிய��   வ��தியாசமாக   இ��கிேற�   
எ�ற   எ�   ந�ப��ைகைய   வ��ப��திய�   -   நா�   எைத��   த�ப��க   ����.   
  
நா�   எ�ேபாதாவ�   ப�ள�ய��   �ைகப���க��   ���க��   ெதாட�கிேன�.   
இ���,   நா�   1973ப�ட�ப����காக   ெட�லி   ப�கைல�கழக�தி��   
ெச�றேபா�   ேபாைத�கான   என�   உ�ைமயான   பயண�   ெதாட�கிய�   
  
இ�.   அ�த   ேநர�தி�,   ��   தி�லி   ம���   வட   இ�தியாவ��   ெப��ப�தி   
உலகளாவ�ய   'ஹி�ப�க�'   அைலகள��   ப�தியாக   இ��த�   -   'காத�   ெச���க�,   
இ�ைல'   ேபா�   இய�க�.   வ�ய�நா�   ேபா�   ம���   ���டா�   ஆகியைவ   
����வ��டன,   இைளஞ�க�   சில   உய��த   அ��த�கைள�   
ேத��ெகா����தன�.   ம�   ம���   ேபாைத�ெபா��க�   அதிகமாக   இ��தன.   
  
பல   'கட��க�'   த�க�   ந�ப��ைககைள   பர��கி�றன�   -   பகவா�   ரா�ந��,   
பா�யேகா�வ�,   ப�����   �க�   மஹ�ஷி.   �ேமாதி   ேலய�   அ��   ��ச��   
ஆ�ப��   ம���   ஜா�   சி   லி�லி   ேபா�ற   ஹா�வ��   ேபராசி�ய�க�   �ட   LSD   ஐ   
பா�   ெச�வத�   �ல�   "ஆ�,   ���,   �ரா�   அ��"   ெச�ய   ம�கைள   ஊ��வ���  
வ�கி�றன�.   பாபா   ரா�தா�   ஒ�   ெம�சிக�   ஷாமன��   ேபாதைனக�   ப�றி   
ஒ�   இமயமைல   ��   ம���   கா�ேலா�   கா�டேனடா�டனான   
அ�பவ�கள��   அ��பைடய��   சில   மனைத�   கவ��   ��தக�கைள   
எ�தினா�.   இ�த   மா��   யதா��த�ைத   நா�   உ�வா�கி�ெகா�ேட�,   அ�   
எ�ைன   "உய��த"   உண��   ெகா�ட   ஒ�   நப�   எ��   ேம��   ந�ப   ைவ�த�.   
வா��ைக   �ைற   ஒ�   கவைலய�ற,   க�டைம�ப�ற   அ���ைறைய   
ப�ேவ�   ம���க�ட�   அதிக��த�.   
  
இர�ைட   வா��ைக   வாழஇர�ைட   வா��ைக   வாழ   

  
நா�ஆர�ப��ேத�.   ச�க   இண�க�தி�   ஒ�   �க�ைத   பராம����   ேபா�,   
  நா�   ஆ�கஹா�   ம���   ேபாைத�ெபா��கைள   சா��தி��ேத�.   நி�சயமாக,   
நா�   அைத   உணரவ��ைல,   அ�தைகய   வா��ைக   �ைற   ஒ�   ��   
வா��ைகைய   வாழ   "உ�ைமயான"   வழி   எ��   ந��கிேற�.   
  
ப�ட�   ெப�ற   ப�ற�,   நா�   ேம��   ப��ைப�   ெதாடரவ��ைல   ம���   வ�ள�பர�   
�ைறய��   ேவைல   ெச�ய   ஆர�ப��ேத�.   அ�த   ேநர�தி�,   அ�   மிக��   
வ��தியாசமாக   இ��த�.   வ�ள�பர   உலகி�   வா��ைக�ைறய��   ம�   
ஏ���ெகா�ள�ப�ட   ப�தியாக   இ��த�;   கைள   �ைக�ப�   �ட   பைட��   
ப���க�ட�   பரவாய��ைல.   



  
நா�   ப�ேவ�   வ�ள�பர   நி�வன�கள��   ேவைல   ெச�ேத�   ம���   ேவைல   
ெச���   உலகி�   அைல�ேத�.   
  
நா�   பண�ந��க�   ெச�ய�ப�வைத   உண��தேபா�   நா�   அ��க�   ேவைலைய   
ராஜினாமா   ெச�ேவ�!   
  
எ�   த�ைத,   சில   சமய�கள��,   ேவைல   வா���கள��   என��   உதவ�னா�.   
ஆனா��,   அவ�ைடய   ேநர�யான   சி�தைன   ம���   வா��ைக   �ைறைய   
நா�   எ�ேபா��   ெவ��கிேற�-க�வ�,   க�ன   உைழ��,   ேந�ைம   ேபா�ற   
பழ�கால   ெகா�ைககைள   ந��க�   அறிவ ��க�!   
  
பண�ய�ட�தி�   ேபாைத�ெபா��கைள   எ����ெகா�வ�   க�னமாகி   
வ�வதா�,   ஆ�கஹா�   மிக��   ஏ���ெகா�ள�த�கதாக   இ��த�,   எ�   
���பழ�க�   அதிகமான�.   
  
ப�ற�   தி�மண�   வ�த�.   எ�   மைனவ�   எ�ைன   அ��ட��   அ�கைற�ட��   
சீ�தி��த   ����   எ��   ந�ப�னா�   (ந��   ெத��ததா?).   இ��ப���,   அவள�   
க�ைமயான   �ய�சிக�   அைன��   ச�திவா��த   ஆ�கஹா����   ��   
ேதா�வ�யைட�தன.   இ�த   ேநர�தி�,   எ�க���   ஒ�   மக�   இ��தா�,   அவ�   
இ�த   உலகி�   பா�கா�ப�றவளாக   இ��தா�,   அவ�ைடய   த�ைத��   
பய�தா�.   எ�   மைனவ�   வ�வாகர��   ேகா�னா�.   அ�த   ேநர�தி�,   எ�   ெப�ேறா�   
எ�   மைனவ�ைய   ஆத��ப�   வ�சி�திரமாக   உண��ேத�,   அவ�கள��   மக�   
அ�ல.   
  
எ�   ெப�ேறா�   அ�பவ����   ந��டகால   அதி��சிைய   இ�ேபா�   எ�னா�   
����   ெகா�ள   ��கிற�.   ச�யான   ேநர�தி�,   ��த   அ�-அனா�   உ��ப�ன�   
ஆதரைவ   தி��ப�   ெப�வ�   ப�றி   ப�றி�ைம   ப�றி   அறி���தினா�.   
  
ம���   
  
நா�   இ�தியாக   உதவ�   ெபற   ஒ���ெகா�ேட�,   எ�த   ம����காக��   இ�ைல   
(ஏென�றா�   என��   ஒ�   ப�ர�சைன   இ��பதாக   நா�   ந�பவ��ைல),   ஆனா�   
எ�   ���ப�தி�   ம��   ைகயா�த�   ம���   க���பா�ைட   ம����   ெப�வ�!   
  
நா�   ேஹா�   �ர���   ஒ�   ஆ�ைல�   ம���   தி�ட�தி�   ேச��ேத�.   என�   
ப��தறிவ�ற   சி�தைன   �ைறக�   ம���   தவறான   ந�ப��ைக   அைம��கைள   
ஆராய   என�   சிகி�ைசயாள�   என��   உதவ�னா�.   நா�   �திய   உ�ள ��க���   
திற�த   மன�ட�   ம���   தன��ப�ட   வள��சிைய   அ�பவ��ேத�,   இ�   என�   
ேபாைத   பழ�க�தா�   தைடப���ள�.   
  
சிகி�ைச   ��   எ�   மைனவ�,   மக�   ம���   ெப�ேறா�ட�   ேவைல   ெச�த�.   
ெம�வாக,   தய�க��ட�,   உற�க�   �ணமைடய�   ெதாட�கின.   பல   வ�ட   



இைடெவள����   ப�ற�   நா�   அவைள   ம����   தி�மண�   ெச��ெகா�ேட�,   
எ�க���   ஒ�   மக�   ப�ற�தா�,   அவ�   நிதான�தி�   ப�சாக   இ��தா�.   
  
எ�   வா�நா�   ��வ��   நா�   'வ��தியாசமாக'   ம���   சிற��ட�   இ��பைத   
இ�ேபா�   நா�   உண�கிேற�   -   எ�னா�   வழ�கமான   மன�த�கைள�   ேபால   
���க   ��யா�.   சாதாரண   ம�க�   எள�தி�   சமாள��க���ய   சிறிய   
ப�ர�சிைனக�   என��   அ��க�   க�னமாக   இ����.   எ�   மன�   ெப��பா��   
எ�   ேமாசமான   எதி�.   பல   ஆ��களாக   நா�   த���க�படாத   பல   உண��சிகைள�   
�வ����ேள�,   எ�   அ���ைறக�   ெப��பா��   நியாயம�றைவ.   
  
என�   சிகி�ைசயாள�   ம���   ஆதரவாள��   உதவ��ட�   ஆ�கஹாலி��   
அநாமேதய�தி�   12   ப�க�   �ல�   ம����   பயண�ைத�   ெதாட�கிேன�.   
  
எ�   வா��ைகைய   நிதான��ட�   வைரய��க   �ய�சி���ேபா�   
"��ேன�ற�,   ��ைம   அ�ல"   மிக��   ெபா��தமான�.   ஒ�ெவா�   நா��,   
நா�   மிக��   தா�ைமயான,   திற�த   மன�   ம���   சகி���த�ைமைய   ேநா�கி   
��ேன�கிேற�.   என��   ப��னைட�க�   உ�ளன,   ஆனா�   ெசய��ைற   
ெம�வாக   உ�ள�,   ஆனா�   நி�சய�.   இ�த   ��ேன�ற�   மி��த   
மகி��சிைய��   ெவ�மதிைய��   த���ள�   -   என���,   என�   
���ப�தி���,   எ�   பாைதைய   கட��   ெச�ற   பல����.   
  
இத�காக,   ேஹா�   �ர��   ம���   ஆ�கஹாலி��   அநாமேதய���   நா�   
எ�ேபா��   ந�றி��ளவனாக   இ��கிேற�.   
  

B.   ம�பான�:   க���கைத��   
  
உ�ைம��   ேபாைத��   வ��ேபா�   பல   ��ேனா��க�   ம���   
ந�ப��ைகக�   உ�ளன:   சில   உ�ைம,   சில   ெபா�.   
க���கைதைய   யதா��த�திலி���   ப���ப�   எள�தான   கா�ய�   அ�ல.   
க���கைத,   உ�ைமய��,   பல   ம�க���   ஒ�   உ�ைம;   ம�ெறா�   உ�ைம   
இ��பதாக�   ��வ�   அவ�கள��   உலக�ைத   தைலகீழாக   மா��வதா��.   
  
ஆனா�   ம��பழ�க�   ப�றிய   உ�ைம   எ�ேபாதாவ�   ����   ெகா�ள�பட   
ேவ���   எ�றா�,   க���கைதக�   தா�க�ப��   அழி�க�பட   ேவ���.   
உ�ைமகளா�   ம��ேம   க���கைதகைள   அழி�க   ����.   இ�ேக   
உ�ைமக�   உ�ளன:   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   ��கியமாக   ஒ�   மய�க   ம���   அ�ல�   
மன�ேசா��   ம���.   
  
உ�ைம:   ஆ�கஹா�   ம��திய�   வ�ைள�க�   ���த   அள�   மா��.   சிறிய   
அளவ��,   ஆ�கஹா�   ஒ�   ���தலா��.   ெப�ய   அள�கள��,   ஆ�கஹா�   
ஒ�   மய�க   ம��தாக   ெசய�ப�கிற�.   எ�வாறாய���,   எ�லா   அள�கள���,   



ஆ�கஹா�   கேலா�க�   ம���   ஆ�றலி�   பண�கார   ம���   ச�திவா��த   
ஆதார�ைத   வழ��கிற�.   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   �����   அைனவ����   ஒேர   இரசாயன   ம���   
உடலிய�   வ�ைளைவ�   ெகா���ள�.   
  
யதா��த�:   ஆ�கஹா�,   ந�   உட���   நா�   எ����ெகா���   ம�ற   எ�லா   
உண�கைள��   ேபாலேவ,   ெவ�ேவ�   நப�கைள   வ��தியாசமாக   பாதி�கிற�.   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   ஒ�   ேபாைத   ம���,   ந��ட   ம���   க�னமாக   
�����   எவ��   அ�ைமயாகிவ��வா�க�.   
  
உ�ைம:   ஆ�கஹா�   ஒ�   ேத��ெத��க�ப�ட   ேபாைத   ம���;   இ�   அத�   
பயன�கள��   ஒ�   சி�பா�ைமய�ன���   ம��ேம   அ�ைமயா��,   அதாவ�   
ம�   அ���பவ�க�.   ஆ�கஹா�   அ�ைமயாகாம�   ெப��பாலான   ம�க�   
எ�ேபாதாவ�,   தின��,   அதிகமாக   �ட   ���கலா�.   ம�றவ�க�   (ம�   
அ���பவ�க�)   எ�வள�   ���தா��   அ�ைமயாகிவ��வா�க�.   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   த���   வ�ைளவ����   ம���   ஆ�கஹா�வ�ஷ�   
  
உ�ைம��:   ஆ�கஹா�   ஒ�   இய�பா���   �கவ�   ம���   அ�   உ�வா���   
வலி��   சிற�த   ம���,   ஆ�கஹா�   ஆ�ற�,   ���த�   ம���   தி��ப�  
ெப��   வலிய�லி���   நிவாரண�   அள��கிற�.   ஆ�கஹா�   ���பைத   
நி����ேபா�   அத�   த���   வ�ைளவ����   ம���   வ�ஷமான   ப��   வ�ைள�க�   
மிக��   ெதள�வாக�   ெத���.   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   ேபாைத   ெப��பா��   உளவ�ய�   �தியான�.   
  
உ�ைம:   ஆ�கஹா�   ேபாைத   �த�ைமயாக   உடலிய�   சா��ததா��.   
ஆ�கஹா�   ���பவ�க�   அ�ைமயாகிறா�க�,   ஏெனன��   அவ�கள��   
உட�க�   ஆ�கஹா�   சாதாரணமாக   ெசயலா�க   உடலிய�   �தியாக   இயலா�.   
  
க���கைத:   ம�க�   ���பழ�க�தி��   ஆளாகிறா�க�,   ஏென�றா�   அவ�க�   
உளவ�ய�   அ�ல�   உண��சி   �தியான   ப�ர�சைனகைள�   ெகா����கிறா�க�,   
அவ�க�   ���பத�   �ல�   நிவாரண�   ெபற   �ய�சி   ெச�கிறா�க�   (ேதவதா�   
ேநா���றி).   
  
உ�ைம:   ம�   அ���பவ�க�   ���க�   ெதாட��வத��   ���   ம�றவ�கைள�   
ேபாலேவ   அேத   உளவ�ய�   ம���   உண��சி�   ப�ர�சிைனகைள�   
ெகா���ளன�.   இ�த   ப�ர�சைனக�   ஆ�கஹா�   அ�ல�   
ேபாைத�ெபா��கள��   அ�ைமயா�   ேமாசமைடகி�றன.   ���பழ�க�   
���பவ��   இய�பான   ப�ர�சிைனகைள   சமாள����   திறைன�   �ைற�கிற�   
ம���   பலவ �ன�ப���கிற�.   ேம��,   ம�   அ���பவ��   உண��சிக�   அவ�   
அதிகமாக   �����   ேபா��,   ���பைத   நி����   ேபா��   வ ��கமைடகிற�.   



இதனா�,   அவ�   �����   ேபா�   ம���   அவ�   ம�வ�ல��   ெச���   ேபா�,   
  அவ�   அதிக   அளவ��   ேகாப�,   பய�   ம���   மன�ேசா�ைவ   உண�வா�.   
  
க���கைத:   அைன��   வைகயான   ச�க�   ப�ர�சைனக��   -   தி�மண�   
ப�ர�சிைனக�,   ���ப�தி�   மரண�,   ேவைல   மன   அ��த�,   'தவறான   
நி�வன�'   -   ���பழ�க�ைத   ஏ�ப��தலா�.   
  
யதா��த�:   உளவ�ய�   ம���   உண��சி   �தியான   ப�ர�சிைனகைள�   ேபாலேவ,   
ம�   அ���பவ�க��   ம�றவ�க�   ெச���   அைன��   ச�க   
அ��த�கைள��   அ�பவ��கிறா�க�,   ஆனா�   ேநா�   சமாள����   திறைன�   
�ைறமதி�ப���   உ�ப���கிற�,   ேம��   ப�ர�சைனக�   ேமாசமைடகி�றன.   
ஆ�கஹாலி��   ஒ�   மரப�   ம���   உய��ேவதிய�ய�   ��கண��ைப�   
ெகா���ள�   ம���   இ�ேபா�ற   ��நிைலக�   ம���   ேபாைத   
பழ�கவழ�க�கள��   ஈ�ப��   நப�கைள   ஈ����.  
  
க���கைத:   ம�   அ����   ேபா�,     அவ�   தன�   உ�ைமயான   ஆ�ைமைய   
ெவள��ப���கிறா�.   
  
உ�ைம:   �ைளய��   ஆ�கஹா�   வ�ைள�   சாதாரண   ஆ�ைமய��   
க�ைமயான   உளவ�ய�   ம���   உண��சி   சிைத�கைள   ஏ�ப���கிற�.   
நிதான�   ம�வ��   உ�ைமயான   த�ைமைய   ெவள��ப���கிற�.   
  
க���கைத:   ம�   அ���பவ�க�   அ��க�   மன�ேசா��,   பத�ட�,   எ��ச�   
ம���   மகி��சிய�றவ�களாக   இ��ப�   ���பழ�க�ைத   நி��திய   ப��ன��   
உளவ�ய�   ப�ர�சைனக�   அவ�கள��   ேநாைய   ஏ�ப���கி�றன   எ�பத��   
சா�றா��.   
  
உ�ைம:   ���பழ�க�ைத   நி��திய   ப�ற��   மன�ேசா��,   கவைல,   எ��ச�   
ம���   மகி��சிய�ற   ஆ�கஹா�   ���பவ�க�   "ப��ைதய   க�ைமயான   
தி��ப�   ெப��   ேநா���றி"   எ�ற   நிக�வா�   பாதி�க�ப�கி�றன�.   பல   
வ�ட�களாக   அதிக�ப�யான   ���பழ�க�தா�   ஏ�ப��   உட�   �தியான   
பாதி��   ��றி��   தி��பவ��ைல;   உ�ைமய��,   அவ�க�   இ���   
ேநா�வா��ப����கிறா�க�   ம���   மிக��   பய��ள   சிகி�ைச   
ேதைவ�ப�கிறா�க�.   
  
க���கைத:   ம�க�   ெபா���ட�   ம��ேம   ���க   ���தா�,   அவ�க�   
���பழ�க�தி��   ஆளாக   மா�டா�க�.   
  
யதா��த�:   பல   ெபா��பான   ��கார�க�   ���பழ�க�தி��   ஆளாகிறா�க�.   
ப��ன�,   அ�   ேநாய��   த�ைம   (நப�   அ�ல)   எ�பதா�,   அவ�க�   ெபா��ப�ற   
�ைறய��   ���க�   ெதாட��கிறா�க�.   
  
க���கைத:   ஒ�   ��கார�   உதவ�   ெபற   உதவ   ேவ���.   
  



உ�ைம:   ���பழ�க�தி��   அ�ைமயானவ�க�   உதவ�   ெச�ய   
வ����வதி�ைல.   அவ�க�   உட��   ச�ய��லாம�,   ப��தறி�ட�   சி�தி�க   
��யாம�,   ம�ைவ   ைகவ�ட   இயலா�.   ம��க�ப�ட   ெப��பாலான   ம�   
���பவ�க�   த�க�   வ���ப�தி��   மாறாக   சிகி�ைச��   த�ள�ப�டன�.   �ய   
ஊ�க�   ெபா�வாக   சிகி�ைசய��   ேபா�   ஏ�ப�கிற�,   ���   இ�ைல.   
  
க���கைத:   சில   ம�   அ���பவ�க�   சாதாரணமாக   ���க   க���ெகா�ளலா�   
ம���   அள�   �ைற�க�ப�வதா�   எ�தவ�த   பாதி���   இ�லாம�   ெதாட���   
���கலா�.   
  
யதா��த�:   ம�   அ���பவ�க�   பா�கா�பாக   ���பழ�க�தி��   தி��ப   
��யா�,   ஏென�றா�   எ�த   அளவ���   ���ப�   வ�ைரவ��   அ�ல�   ப��ன�   
அவ�கள��   அ�ைமைய   ம����   ெசய�ப���கிற�.   
  
க���கைத:   ஆ�கஹா�   ம�தான   ஏ�க�ைத   அதிக   ச��கைர   உண�கைள   
சா�ப��வத�   �ல�   ஈ�ெச�ய   ����.   
  
உ�ைம:   அதிக   ச��கைர   உ�ளட�க�   ெகா�ட   உண�க�   ம�   அ���பவ��   
மன�ேசா��,   எ��ச�   ம���   பத�ற�ைத   அதிக����   ம���   இ�த   
அறி�றிகைள�   ேபா�க   ஒ�   பான�தி�கான   அவ�கள��   வ���ப�ைத   
த�வ�ர�ப����.   
  
க���கைத:   ம�   அ���பவ�க�   ஒ�   நாைள��   ���   சம�சீ�   உணைவ   
உ�ெகா�டா�,   அவ�கள��   ஊ�ட�ச��   ப�ர�சைனக�   இ�திய��   த�கைள   
ச�ெச���.   
  
யதா��த�:   ம�   அ���பவ�கள��   ஊ�ட�ச��   ேதைவக�   ஒ�   சீரான   
உணவா�   ம��ேம   ஓரள�   ���தி   ெச�ய�ப�கி�றன.   எ�தெவா�   
�ைறபா�கைள��   ச�ெச�ய��   ம���   ஆேரா�கியமான   சமநிைலைய   
பராம��க��   அவ�க���   ைவ�டமி�   ம���   தா��ெபா��க�   ேதைவ.   
  
க���கைத:   ம�   அ���பவ�க���   சிகி�ைசயள��க   அைமதி   ம���   மய�க   
ம���க�   சில   ேநர�கள��   உதவ�யாக   இ����.   
  
யதா��த�:   க�ைமயான   தி��ப�   ெப��   கால�தி�   ம��ேம   அைமதி   ம���   
மய�க   ம���க�   பய��ளதாக   இ����.   அைத�   தா��,   இ�த   மா��   
ம���க�   அழி�கரமானைவ   ம���   பல   ச�த��ப�கள��,   ம�   
அ���பவ�க���   ெகா�யைவ.   பல   ��கார�க�   இவ�ைற   ஆ�கஹா�ட�   
கல�க�   ெதாட��கிறா�க�   அ�ல�   இ�த   ம���க���   மா�றாக   
அ�ைமயாகிறா�க�.   
  


