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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�   வா��   நரக�ைத   பல�   
உணரவ��ைல,   அவ�கைள�   ��றி��ள   அைனவ��   ���பழ�க�தி��   
ஆளாக   ேவ���,   அ�   வ ����   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��கள��   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��ைறயா�   பாதி�க�ப��   ���ப��ட�   வ ����   வா��   
அைனவ����   வா��ைக   ஒ�   'நரகமாக'   மா�கிற�   �ைளய�டாத   ஒ�   
நப���   ெக�ட�,   கணவ�   �����ெகா������ேபா�   வா��ைக�   
�ைணவ�க�   எ�ன   சகி���ெகா�ள   ேவ���   எ��   க�பைன   ெச��   
பா��க�,   அவ�   ப��ைகய��   அவ���   அ�கி�   ப��தி��பைத   மண�க   
ேவ���.   ஒ�   வா��   கன�.   
  
ஏ   ல�   அ��   ந�றி   
  
நா�   ஒ�   ஆ�கஹா�   �ைண�ட�   ப�தாபகரமான   இ��த   ேபா�   என��   
ஆ�த�   அள��த�   �ைறைய   அ�   அனா�   ���ற�   ெப�ைம�ப�கிேற�.   
  
எ�   வா��ைக   �ழ�ப�   நிைற�தி��த�,   தி�டமி�டப�   எ���   நட�கவ��ைல,   
எ�   எதி�பா���க�,   மிக   அ��பைடயானைவ,   நிைறேவறவ��ைல,   எ�   
கணவ��   ���பழ�க�   ெதாட��த�.   
  
இ�   இ�றிலி���   ஒ�ப�   வ�ட�க���   ���.   அவர�   ���பழ�க�   
அவைர   ம��ம�ல,   எ�ைன��   ேசத�ப��திய�.   
  
நா�   ேதா�வ�யைட�ததாக   உண��ேத�.���த�   ேமாசமாகிவ��ட�.  
  



கைடசியாக   நா�க�   ஒ�   ம�வா�வ��   ����வ��ேடா�,   அ��   ���பழ�க�   
ஒ�   ேநா�   எ��   ெசா�ேன�,   நா��   ஒ�   த�வ�ரமான   ���பழ�க�ேதா�   
வா�வதா�   பாதி�க�ப�ேட�.   
  
ேவெறா�வ��   ���பழ�க�தா�   ஏ�ப��   பாதி��கைள�   சமாள��க   
அ�-அனா�   ��ட�க�   ப���ைர�க�ப�டன.   
  
நா�   அ�-அனா�   ��ட�க���   ெச�ல   ஆர�ப��ேத�.   
  
அ�த   அைறகள��   ஏேதா   ஒ��   எ�ைன   ஈ��த�.   
  
என�   எ�லா   ச�கட�க����   த���   கா��   இட�ைத   நா�   அைட�ததாக   
உண��ேத�.   
  
நா�   ���பழ�க�தி�   ேநாைய�   ப�றிய   உ�ைமைய�   ெபற�   ெதாட�கிேன�,   
அவ�ைடய   ���பழ�க�ைத   நி��த   என��   எ���   இ�ைல   எ��   ெம�வாக   
ஏ���ெகா�ேட�.   
  
இ�த   ச�தி��க�   நா�   ேவெறா�வ��   ���பழ�க�தி��   காரண�   அ�ல,   
எ�னா�   க���ப��த   ��யா�,   எ�னா�   �ண�ப��த   ��யா�   எ�பைத   
அறிய   உதவ�ய�.   
  
இ�ேபா�   நா�   என�   ெசா�த   �ணாதிசய�க�   ம���   ��ேன�ற�தி���   
ேதைவயான   அ���ைறகள��   கவன�   ெச��த   ����.   
  
என�   ெசா�த   தவ�கைள   ஏ���ெகா�ள��   ெபா��ேப�க��   என��   
ைத�ய�   கிைட�த�.   பல   வ�ட�க����   ப�ற�   அ�-அனா�   ��ட�க�   
என��   இ���   ப���தமான   இட�.   
  
இ�   உ�ைமயான   க�ேணா�ட�தி�   ப�ர�சிைனகைள�   பா��க   என��   
ெதள�ைவ   அள����ள�.   
  
அைமதி��   அைமதி��   என�   ேதாழ�க�   ம���   ந�றி�ண��   இ�ேபா�   
வா��   ஒ�   வழி.   
  
இ�   எ�ைன�   க��ப����   எ�   வா��ைகய��   ேநா�க��ட�   இைண�தி��க   
என��   உதவ�ய�.   
  
என�   கைடசி   நா�   வைர   அ�-ஆனான��   இ��க   வ����கிேற�.   
எதி�கால�தி�   �ட   நா�   சமாள��க   ேவ��ய   எ�லாவ�றி���   பதி�க�   
உ�ளன.   
  
இ�த�   பாைதய��   ெச��   ெச�திைய   எ����   ெச�றவ�க���   நா�   ந�றி   
��கிேற�.   



  
  
  
  
  

B.   நா�   ���பைத   வ���வ��ேட�.   ந��க��   
  
  
ஆக��   2013   இ�   மா���லி�   ஒ�   ப��ைகய��   ந�   இரவ��   நா�   பய��   
எ��ேத�.   
  
ஒ�   இ��ட   அைற   சா���   �ழ�ற   அ�சி�   �ழ�ற�.   இரவ��   நா�   வ���த   
க�னமான   ஃ��டா�   அத�   வ�ள��ப����   காப�   ேடப�����   இைடய��   
எ�ைன   ப�ள�தி�   த��வதாக   அ����திய�.   எ�   வா�   ��நா�ற�   வ �சிய�.   
  
நா�   நிமி���   ப��கிேன�.   ப�ரப�ச�   எ�   க��தி�   ப���ற�   �த�   வல�   
ெதாைட   வைர   வலிய��   ஈ���ட�   எ�ைன   த���த�,   எ�   உடலி�   அ�த   
ப�க�ைத   வ�ைற��   அைச�கவ��ைல.   
  
ஆனா�   எ�   உ�ள�தி�   ஆப��   ஒலி�த�.   அதனா�   நா�   மர�சாமா�கைள   
ஒ���ெகா��   எ�   ந�பன��   அறி�கமி�லாத   ��ய���ப��   ெச�ல   
�ய�ேற�.   எ�   ைகக�   �வ��   பதி�க�ப�டன,   அ�ேபா�   ஒ�   கத��   த��   
ம���   ஒ�   ஒள�   �வ���   கிைட�த�.   ஃ�ேளாரச��   ஒள�   எ�   வ�ழி�திைரய��   
அ��த�.   லிேனாலிய�   ஓ�.   நா�   க�   சிமி��ேன�,   கழி�பைற�காக   ��றி�   
பா��ேத�.   எ�   கா�கள��   ஓ��   ச�த�   அதிகமாக   வள��த�.   
  
ப��ன�   அ�   மிக��   தாமதமான�.   
  
  
உய�நிைல�   ப�ள�ய��   சில   ேமாசமான   ேத��கைள   த��ப�   ெச�வ�,   நா�   
ஒ�ேபா��   அதிகமாக   ���பவராக   இ�ைல.   மா���யலி�   அ�த   நா�   
வ�திவ�ல�க�ல,   இ��ப���   என��   வா�தி   வ�வ�   நிைனவ��   உ�ள�.   
க���ய��   இர�டா�   ஆ��   ப��த   ப�ற�   ேகாைட   வ���ைறய��   ���   
அ�.   நா�   ப�ெர��-கன�ய   நகர�தி�   ஒ�   ந�பைர�   ச�தி�ேத�,   நா�க�   ஒ�  
சில   உ���   ம�பான   ஆைலகைள�   ��றி   வ�ேதா�.   நா�   க�பைன   ெச�தைத   
வ�ட   அ���   இ���   ஒ�   சி�   ேவகமாக   ேச��க�ப�ட�.   
  
பல   வ�ட�களாக,   இ�   "ஆ�கஹா�   ஃ���கி�   வ�ஷ�"   எ�ற   கைத.   
ெப��பாலான   வய�   வ�த   வாசக�க���   இேத   ேபா�ற   ஒ��   (அ�ல�   பல)   
இ��பதாக   நா�   ப�தய�   க�ட   வ����கிேற�:   அ�த   ேநர�தி�   ந��க�   
அதிகமாக   ���த��க�.   இ�த   ச�பவ�க�   ேவ��ைகயாக   இ��கலா�,   ேம��   
உ�க�   வா��ைகய��   ஒ�   ப�ர�சைனயாக   இ�லாத   அள���   அைவ   
அ�தாகேவ   இ����.   அளேவா�   ���க   எ�க���   க���ெகா��கிறா�க�.   



அவ�கள��   பாட�   எ�னெவ�றா�,   ஒ�   ேநர�தி�   இர��   க�ணா�க�   ஒ�   
ெபா��பான   ேத��,   ந��க�   எ�ைல   ம�றாத   வைர.   
  
அதிக�ப�யான   ���பழ�க�   ஆ�கஹா�   ெகா�ட   என�   உ�ைமயான   
ப�ர�சிைன   அ�ல   எ�பைத   நா�   உண�வத��   பல   வ�ட�க�   கட��வ��டன.   
நா�   கவனமாக   இ��தேபா�   எ�   உடைல��   வா��ைகைய��   �ழ�ப�ய   
வழிக�   தா�   உ�ைமயான   ப�ர�சைன.   
  
கட�த   வார�தி�   அவ�க�   எ�தைன   ம�பான�கைள   உ�ெகா�டா�க�   எ��   
ேக�டா�,   கீேழ   உ�ள   60%   அெம��க�க�   சராச�யாக   ஒ����   �ைறவாகேவ   
அறி�ைக   ெச�தன�.   கீேழ   உ�ள   30%   யா��   ���கவ��ைல.   
  
  
ஆனா�   �த�   40%   அெம��க�க�   ஒ�   வார�தி�   இர��   �த�   பல   டஜ�   
க�ணா�க�   வைர   ஊ��வ�ன�.   �த�   10%   சராச�யாக   73.85.   (வாஷி�ட�   
ேபா����   அ�த   எ�கைள�   ப�றி   ந��க�   ேம��   ப��கலா�.)   
  
ஐ��   வ�ட�க�   அ�ல�   அத��   ேம�,   நா�   ஒ�   வார�தி�   இர��   அ�ல�   
���   பான�க�   ���ேத�   -   சில   ேநர�கள��   ெகா�ச�   அதிகமாக,   சில   
ேநர�கள��   மிக��   �ைறவாக.   அ�   எ�ைன   60   வ�   சதவ�கித�தி��   அ�கி�   
ைவ�த�.   ேவ�   வா��ைதகள��   ��வதானா�,   நா�   சராச�ைய   வ�ட   ச��   
அதிகமாக   ���ேத�,   ஆனா�   சாதாரண   வர�ப����   இ��ேத�.   
  
வார�தி��   ஒ��ைற   வ���   அ�ல�   ேவைல   ���த�ட�   எ�   அைற   
ேதாழி�ட�   மாைலய��   நா�   ப��   ���ேப�.   ெச�வா��கிழைம   பா�-��வ�யா   
இரவ��   ம�ெறா��   கீேழ   வ���த�,   ப��ன�   நா�   ஒ�   வார   இ�திய��   
ெவள�ேய   ெச�றா�   இ�ெனா��.   
  
அைர   தசா�த�தி�   ஒ��   அ�ல�   இர��   வ�திவ�ல��க�ட�,   நா�   
நிைன�தைத   வ�ட   அதிகமாக   ���கவ��ைல   அ�ல�   உட�நிைல   
ச�ய��லாம�   எ��ேத�.   அதனா�   நா�   எ�ைன   ஒ�   ேலசான,   ெபா��பான   
��காரனாக�   க�திேன�,   ேம��   எ�தெவா�   உட�நல�   ப�ர�சைனைய��   
தன��ப�ட   ப�ர�சைனைய��   திரவ   ம��ேதா�   இைண�கவ��ைல.   
  
  
நா�   ���பைத   நி��தியேபா�   எ�ன   நட�த�   எ��   இ�ேபா�   ெசா�கிேற�.   
  
இ�   த�ெசயலாக   நட�த�.   நா�   க���ய��   ப�ட�   ெப�ேற�,   ���பழ�க�   
இ�லாத   ��ய���ப��   ��ேயறிேன�,   பண�   ப�றா��ைற   ஏ�ப�ட�   ம���   
ம��கைடகள��   கிள�   ேசாடா�கைள   ஆ�ட�   ெச�வத��   மாறிேன�,   ���காத   
ஒ�வ�ட�   ேட���   ெச�ய   ஆர�ப��ேத�.   ���க   எ�ைன�   ���ய   சிறிய   
�றி��க�   அைன���   வ�லகி�   ெச�றன,   நா�   கவன��பத��   ��ேப   
மாத�க�   கட��வ��டன.   
  



ஆனா�   இத�கிைடய��,   எ�   வா��ைக   ேம�ப�ட�.   என�   நா�ப�ட   
��கமி�ைமைய   நி�வகி�ப�   எள�தாகிவ��ட�.   என��   அதிக   ஆ�ற�   
இ��த�,   �ைற�த   ேநர�   �வ�   பா��பத���   அதிக   ேநர�   ப��பத���   
எ��வத���   உட�பய��சி   ெச�வத���   ெசலவழி�ேத�.   நா�   ெவள�ேய  
ெச�றேபா�   (அேத   பா�க�   ம���   நிக��சிக���)   நா�   அதிகமாக   இ��பைத   
உண��ேத�   ம���   மாைல   ேநர�தி�   சிற�த   நிைன�கைள   வ �����   எ����   
ெச�ேற�.   நா�   சில   சமய�கள��   ப��   அ�ல�   ம�பான�ைத   வ���ப�னா��,   
�����   அ�பவ�ைத   நா�   தவறவ��டதி�ைல.   
  
���கமாக:   நா�   எைத��   வ����ெகா��பைத   கவன��காம�   நா�   
ஆேரா�கியமான,   மகி��சியான   நபராக   மாறிேன�.   
  
இ�ேபா�   எ�   உட�   ஒ�   ேகாவ�ேலா   அ�ல�   க���ப��த�ப�ட   
ப�ேசாதைனேயா   அ�ல.   ம�ைவ   ைகவ��வ�   எ�   வா��ைகைய   மா�றிய�   
எ�பைத   எ�னா�   நி�ப��க   ��யவ��ைல,   அ�   நி�சயமாக   உ�க�   
வா��ைகைய   மா���   எ��   என���   ெத�யா�.   ஆனா�   என�   அ�பவ�   
���பழ�க�தி�   சிற�த   அறிவ�யைல�   க�காண��கிற�,   இ�   சிறிய   
அள�கள��   �ட   ஆ�கஹா�   உ�க���   �ைறவான   ஆேரா�கிய�ைத��   
மகி��சிைய��   தர���ய�   எ��   ��கிற�.   
  
சாராய�   உ�கைள�   த��   எ��ப�னா��,   ஆ�கஹா�   �க��   க�ைமயான   
��கமி�ைம�ட�   வ�வாக   ெதாட��ைடய�.   ேம��   இ�   ஆேரா�கியமான   
��க�தி�   ��க�தி�   தர�ைத   �ைற��,   பகலி�   அவ�கைள   அதிக   
ேசா�வைடய�   ெச���.   ���பழ�க�   அதிக   எைட   ம���   உட�   ப�ம�   
அபாய��ட�   ெதாட��ைடய�,   ேம��   இ�   உய�   இர�த   அ��த�,   வா�   
���ேநா�,   கைணய   அழ�சி   ம���   க��ர�   சிேராசி�   ேபா�ற   ேநா�களா�   
பாதி�க�ப��.   ந��க�   ம�   ���பவராக   இ��தா��   ச�   அ�ல�   "ேலசாக   
���பவராக   இ��தா��   ச�"   எ�ப�   உ�ைமதா�.   ேம��   ஆ�கஹா�   
உ�கைள   ேநா�வா��ப��த   வா��ப��ைல.   இ�   எ�த   காரண�தி�காக��   
�����ேய   இற���   அபாய�ைத   அளவ��கிற�.   
  
சிறிய   அளவ�லான   ஆ�கஹா�   �க����   ஆேரா�கிய   ந�ைமகைள   
ப���ைர���   சில   (ெப��பா��   மிைக�ப��த�ப�ட)   ஆ��க�   உ�ளன.   
இவ�றி�   மிக��   �றி�ப�ட�த�கைவ,   மிக�   சிறிய   அளவ�லான   ஆ�கஹா�,   
�றி�பாக   சிவ��   ஒய����   சிறிய   இ�தய   ந�ைமகைள   ப���ைர���   ெதாட�   
ஆவண�க�.   அ�த   ஆ��கள��   ���கள��   ச�ேதக�ைத   ஏ�ப����   
சம�ப�திய   ஆரா��சிகைள   இ�ேபாைத��   ஒ��கி   ைவ�ேபா�.   அத��   பதிலாக,   
இ�த   உ�ைமைய   நா�   கவன�தி�   ெகா�ேவா�:   ெப��பாலான   வழ�கமான   
���பவ�க�   ந�ைமகைள   வழ�க���ய   சிறிய   அள�கைள   வ�ட   அதிகமாக   
உ�ளன�,   ேம��   ஆரா��சியாள�க�   �ட   இ�த   ேயாசைன��   அ�தாப�   
கா��கிறா�க�,   நா�   அைனவ��   அைத   சாராய�தா�   �ள��வ��க   ேவ���   
எ��   எ��கிறா�க�.   
  



ஆனா�   ஒ�ேவைள   ந��க�   "ேவகமாக   வா��க�,   இளைமயாக   இற�க��,   
உ�களா�   ���தவைர   அைத   அ�பவ��க��"   என   த�ட��   ெச�கிற��களா?   
ேலசான   ���பழ�க�   �ட   க���   மாணவ�கள��   மகி��சிய�ற   ம���   
வா��ைக   அதி��தி�ட�   ெதாட��ைடய�   எ�பைத   ந��க�   அறி�தி��க   
ேவ���.   வய��   ���கள��,   ம�க�   மன   அ��த�தி�   இ����ேபா�   
���க   �ைனகிறா�க�.   சாராய��ட�   மகி��சியான   வா��ைக�கான   வழிைய   
நா�   ���கிட   �ய�சி   ெச�யலா�,   ஆனா�   அ�   அேநகமாக   ேவைல   ெச�யா�   
(ஒ�ேவைள   ந�மி�   வயதான   ெப�கைள�   தவ�ர,   அ�   இ�ெனா�   நா��கான   
தைல��).   
  
நம���   ப���த   ந�சி�   இ�த   ேமாசமான   வ�ைள�க�   அைன���   தன�நப�க�,   
���ப�க�   ம���   ச�தாய�தி��   மிக�ெப�ய,   வலிமி��த   
ப�ர�சிைனகைள�   ேச��கி�றன.   இைவ   இ�லாம�   நா�   ெதள�வாக   இ��ப�   
ந�ல�.   
  
வ���வ��வ�   எள��   எ��   ெசா�ல   ��யா�.   நா�   ம�   வ�ல��வதி�   ச�யாக   
இ�ைல.   2015   ஆ�   ஆ���   கைடசி   எ��   மாத�க���   �ள��   
வா�ேகாழி���   ெச�ற   ப�ற�,   நா�   2016   இ�   சில   பான�க�   அ��திேன�.   
ேம��   நா�   உ�க����   ெசா�கிேற�:   இ�த   பான�க�   உ�ைமய��   
எ�வள�   ேமாசமானைவ   எ�பைத   ெவள��ப��த   உ�க�   இரசாயன   
சகி���த�ைமைய   அக��வ�   ேபா�   எ���   இ�ைல.   நா�   ஒ�   நியாயமான   
ஆேரா�கியமான   180+   ப���,   24   வய�.   ஆனா�   மா���யலி�   அ�த   இரவ��   
எதிெராலிகைள   ஒ�   சிறிய   க�ணா�   ைஹேனக�   அைழ�கிற�:   
தைல���ற�,   தைலவலி   ம���   ��கமி�லாத   இர�.   
  
ஏெனன��   ம�   வ�ஷ�.   ேம��   நா�   அைனவ��   அைத   ந�   உடலி�   
ைவ�பைத   நி��த   ேவ���.   
  
  
  


