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அறிவி-பாள1:     இ4ைற67 உலக பிரசி=திெப@ற A4னணி சி=தாDத நா=திகரான Dr. 
ஆIடனி -K ம@MN ஆ6Oேபா1Q பRகைலகழக=தி4 A4னாT ேபராசிாியVN 
கிறிOதவ சிDதாDதேமைதWN வரலா@றாலVமான Dr. ேகாி ேஹப1மY67N 
இைடயிலான விவாத=ைத பா167NபZ உ[கைள வரேவ@கிேறாN, இவ1 த@ேபா] 
^ப1Z பRகைலகழக=திR சி=தாDத=தி4 பிாிவி_ைடய தைலவராக இV6கிறா1, 
இ4ைறய தைல-`, “இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா?” 

Dr. Nfhp N`gh;kh];   சீஷ1கT உயி1=ெதfDத இேயYைவ தா4 பா1=ததாக 
நிைன=தா1கT எ4றாR, இ[க மனபிரைம67 இடமிRைல, நம67 ெதாிDதவைர ேவற 
எ]hN ெபாVDதா]. நNைம ெபாM=தவைர இ] அi1வமான ஒV காாியN. ஒV 
கQட=திR நாமேள ேகQேபாN இ]தா4 அ4டD] எ4பத@7 எ4ன ஆதராN, 
7றி-பாக இDத உலக=]ல எ4னால ேதவைன பா16க AZDதா, ெஜபி=தா, 
YகNெப@றாR, மரண=தி@7 பி4` வாl6ைக இVDதா எ4னால ெசாRல AZWN, 
“இைதெயRலாN பா1=தா ேதவ 7மார4 மாதிாிதா4 ெதாிW].” இேயY தNைம ப@றி 
ெசா4னைவகைள உயி1=ெதfதm6கான ஆதாரN எ4M நா4 நிைன6கிேற4.  

Dr. Mz;ldp gp*     அ] சாியாக இVDதாR, ஏ4 இைத நிைறய ஜன[கT 
விYவாசி6காம இV6கா[க?  

அறிவி-பாள1:     கிறிO]வN கிறிO]வி4 உயி1=ெதfத^R தா4 நிைல நி@கிற]. 
கிறிO] மரண=திR இVD] உயி1=திVDதாR, கிறிOதவN உIைமயானதாக 
இV67N. அ-பZ இRலாவிQடா1, கிறிOதவN ெபாoயாக இV67N. 
அ-ேபாOதலனாகிய பhR எf]கிறா1, கிறிO] உயி1=ெதழாவிQடாR, உ[கT 
விYவாசN விVதாவாo இV67N, உ[கT பிரச[கAN pணாயிV67N, நீ[க உ[கT 
பாவ[களிேலேய தாி=திV-q1கT.  

*** 

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     வண6கN! நாN பா1=]ெகாIZV67N ேகTவி 
எ4னெவ4றாR, இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தாரா? மிக கZனமான ேகTவி. 
நNேமாs இரIs உலக பிரசி=திெப@ற சி=தாDத ேமைதகT இV6கிறா1கT. அவ1கT 
Dr. ஆIடனி -K, உலகி4 சிறDத A4னணி சி=தாDத நா=திகராக கVதப-Qs 
வVகிறா1. இவ1 23 `=தக[கைள எfதியிV6கிறா1, ஹூமிO பிலாசபி ஆ- பி^-, 
ேதவ4 ம@MN சி=தாDதN, காQ அIQ பிலாசபி, ேம@க=திய சி=தாDதN மா@றிய ஊ1 
அறிAகN, நா=திக=ைத 7றி=த கV=]6கxN ேதவைன  7றி=த சி=தாDத 
கQsைரகxN, YதDதிரN, அழிவிRலாைம.   
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எ4_ைடய இரIடாவ] விVDதின1 Dr. ேஹப1மO, இவ1 கிறிOதவ சி=தாDத 
ேமைதயாகhN வரலா@றாலராகhN இV6கிறா1, இவ1 இேயYவி4 உயி1=ெதfதைல 
7றி=த ஆதார[கைள எs=] yMவதிR திறNெப@றவராக கVதப-sகிறா1. ேகாிWN 21 
`=தக[கைள எfதியிV6கிறா1, அதிR சாி=திர நாயக1 இேயY: இேயY கிறிO]வி4 
வாlைகைய 7றி=த பIைடய கால ஆவண[கT, அ@`த[கைள த@கா=தR, ேதவ4 
இV6கிறா1 எ4M ஏ4 நNபேவIsN? நIப1கேள, நீ[க எ[கேளாட இV-பதிR 
ெராNப சDேதாஷN 

இDத ப7தியிR திVNப திVNப எRலாV7TxN எfகி4ற A6கியமான ேகTவிைய 
பா16க விV6கிேறாN அDத ேகTவிைய ப@றி ேபசிலாN, “அதாவ], எ[க அNமா, 
எ4ேனாட சேகாதாிகT, எேனாட 7sNப நப1கT, எ4ேனாட நIப1கT, அ] யாராக 
இVDதாmN சாி, ேடானி, அவ[க உயி1=ெதfதைல நNப_N, ஆனா 
அ-பZயிRைலேய, இ4ைற67 உயி1=ெதfதR சNபவி-பைத நாN பா1-பதிRைல.  
சாியா? நா இ]வைர67N கலD]கிQட எRலா அட6க ஆராதைனயிmN, Dr. 
ேஹப1மO, இ]வைர67N ஒV=த1 yட கRலைறயிR இVD] ெவளிய வDதைத 
பா16கவிRைல. எ4_ைடய அ_பவ=திR, எ4ேனாட அ_பவ=ைத ெபாM=தவைர 
“ெச=தவ4 ெசo=தவனாகேவ இV6கிறா4” எDத நீ[க எ4ைன ]வ6க=திR இVD] 
நட=தி ெசRல விVN`கிறீ1களா, அதாவ], மாி=தவ4 மாி=தவனாகேவ இV6கிறா4, 
அ] ஒV அ@`த=ைத எதி1பா=] இV6கிற] – ஏேதா சாதாரண அ@`தமRல இேயYைவ 
மரண=திR இVD] உயிேராs எfNபிவர ெசoத அ@`தN, அDத மாதிாி அ_பவ[கT 
இ]வைர67N இRைல, அைத 7றி=த  ேயாசைனWN இRைல. என67, நீ[க உதவ 
AZWமா. 

Dr. Nfhp N`gh;kh];   சாி, அ] நRல]தா4. அதாவ], நீ[க சி=தாDதவாதிகT 
ெசாRmN A4னாQகளி4 சா=தியyMகT எ4ற காாிய=ைத ெசாRmகிறீ1கT. 
அ@`த[களிR இ] மிக-ெபாிய பிர=கா|ைனயாக இVDதிV67N எ4M நா4 
நN`கிேற4 – உயி1=ெதfதR இRைல அ@`த[கTதா4 பிர}சைன. ஒV 
இைறயியலாள1 இரIs வித[களிR இைத ெசாRல AZWெமன நிைன6கிேற4. அதிR 
ஒ4M உலக=ைத 7றி=த உ[கT கIேணாQடN தவM எ4M yறிsவா1. நாம 
இ[கWN உயி1=ெதfதR எவரOQ சிகர=திmN நட6கவிRைல. இDத உலகN 
எRலாவ@றி@7N ஒ=]ைழ-` ெகாs6க~N. இ-ப, நாம ஏேதாெவாV விஷய=ைத 
7றி=] இ[க விவாதி6கவிRைல ஆனா இDத விவாதN நீIs ெகாIேட ேபா7N, ஒV 
ேகTவி ேகQகிேற4, “நNம, உலகN எ-பZபQடதாக இV6கிற]? ேதவ4 இV6கிறா1 
எ4பைத எs=]ெகாTxN பதிhகைள A4ைவ6க விVN`கிேற4. மரண தVவாo67 
இைணயான அ_பவ[கைள ெசாRல விVN`கிேற4. ஏ4ென4றாR, ேதவ4, 
இV6கிறா1 எ4M ெசா4னாR, iமிேய எfNபி நி@ப] ேபால இV67N 
இRலாவிQடாR யாராவ] எfD] நி4_ ேகTவி ேகQ-பா[க, அதாவ], இ[கிV6கிற 
எ4ேனாட நIப1, Dr. பிK, 1985 விவாத=திR ேபYNேபா], ெசா4னா1, “ேதவ4 
இV6கிறா1 எ4M நாம ெசாRவத@7 ஏதாவ] காரண[களிVDதாR, உயி1=ெதfதR 
நிகlDத] ெபாிய விஷயமாக இV67N.” இDத வா1=ைதகT தா4 அவ1 ெசா4ன 
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வா1=ைதகளாக இVDத] எ4M நிைன6கிேற4. ேதவ4 அDத ேகாண=ைத 
மா@றிவிQடா1.  

த@ேபா]N அ@`த[கT நிகlD]ெகாIsதா4 இV6கிற], சில வVட[கx67 
A4பாக டபிT பிைள4Q ஆoவிR சா4 பிரா4சிOேகா மV=]வமைனயிR நா�M 
இVதய ேநாWTள வியாதியOத1கைள ஆoh ெசoத] நிைனவிV67 வVகிற]. 
அவ1களிR பாதி ேபV67 ெஜபி=தா1கT, பாதி ேபV67 ெஜபி6கவிRைல. 26 
வித[களி4 கீl இDத நப1கைள ேம@பா1ைவயிQடன1 ெஜபி6க-பQட ஒ�ெவாVவVN 
சில A4ேன@ற=ைத அைடDதா1கT – அ] ெவளி-பைடயாக ெதாிDத]. ஏேதா Yமாராக 
இRைல பZ-பZயாக A4ேன@றN இVDத] – 26 பிாிhகளிR 21 நிைலகளிR YகN 
உIடான]. இைத �Z மD=^ ெவளியிQடெத4M நிைன6கிேற4 இRல. அைத 
ச=த14 ஜ1னR ஆ- ெமZசி4 ெவளியிQட]. �Z67 எதிராக ஒ4MமிRைல எ4ன 
ெசாRற4னா, ச=த14 ஜ1னR ஆ- ெமZசி4 7fவின1 ெஜபி6க-பQட நப1கT 
எRலாVN 26 நிைலகளிR 21  நிைலகளிR YகAN A4ேன@றAN அைடDதிVDதா1கT 
எ4M மV=]வ ாீதியாக நிVபி=தன1.  

நா ெசா4னமாதிாி , மரண தVவாயி4 அ_பவ[கT. மரண=தி@7 பிற7 வாl6ைக 
இVDதா, இDத மரண தVவாயி4 அ_பவ[கT விவாத=தி@7 உாியதாக இV67N, 
அ-பதா கள=திR இற[க ேவIZவVN. அதனால இDத மாதிாியான காாிய[கT 
ேமேலா[கி நி@7Nேபா] இதேனாs ெதாட1`ைடய ம@ற காாிய[கைள 
A4ைவ=திs[கT, சாியா.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     இத@7 ேடானியி4 சா1பிR எ4ன ெசாRகிறா1 எ4M 
ேகQேபாN, உ[கx67 ஒV உதாரணN ெசாRகிேற4, ேடானி. ஒV விவசாயி இVDதா1 
தன வாlநாT Af]N வய^R வாlD]ெகாIs இVDதா1. சாியா? த4_ைடய 
வாlநாளிR அவ1 பா1=த மிVக[கT எ4றாR, அ] ேகாழி, மாsகT ம@MN 7திைரகT 
தா4. ஒVAைற அவ1 வனவில[7 சரணாலய=தி@7 ெச4றா1, அ[க Y=தி Y=தி 
பா1=தா1, அவ1 ஓாிட=தி@7 நடD] ெச4றேபா], அ[7 ஒV ஒQடக}சிவி[கிைய 
பா1=தா1, விைர=] பா1=]ெகாIZVDதா1, மMபZWN அைதேய பா1=]Qs 
இVDதா1, அவ1 தன] மைனவியிடN ெசா4னா1, இDத மாதிாி ஒV மிVகேம இRைல! 
அவVைடய அ_பவ=தி@7 மாMபQட ஒ4றாக இVDத]. சாி, நீ[கxN இDத மாதிாி 
ெசா4ன விவசாயி67 ஒ-பாக தா4 இVகிறீ1கT. அதாவ], எ4_ைடய அ_பவ=திR 
உயி1=ெதfதைல பா1=த] கிைடயா],” ஆனா உ[கx67 கI~67 A4னால 
இV6கிற ஆதார[கைள ஏ4 நிராகாி6கிறீ[க?  

Dr. Mz;ldp gp*     இ] ேபா]4_ என67 ேதானல, ஏ4னா அ@`த[கT எ4M 
ெசாRmவ] இய@ைகயி4 விதி-பZ இ4ெனா4ைற சா1DதிV-பதாக கVதப-sகிற]. 
ஏேதாெவா4M நடD]ெகாIேட இV6கிற] எனப] ேபால இV67N ேமmN அ] 
சா=தியமிRைல எ4M ெசாRவதினாR ஜன[கxைடய மா1க[களிேலா ம@ற 
நNபி6ைககளிேலா எDதவித மா@ற=ைத உIடா67N எ4MெசாRவத@67 எDத 
காரண[கxN கிைடயா], `ாிWதா. இDத உயி1=ெதfதR உIடான] எ4M 
விவாதி-பத@7 A6கிய ேநா6கN எ4னெவ4றாRஇ] சா=தியமானதRல நி}சயN 
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இய@ைக67 அ-பா@பQட வRலைமயினாR நடDதிV6க ysN எ4பைத `ாிய 
ைவ-ப] தா4.`ாிWதா, அதாவ], உதாரணமாக, ஒQடக சிவி[கிகT இV6க 
வாo-பிV674_ எRலாV67N ெதாிWN. அ] ஒV சிV�Z-`. இைத நம67 ெதாிWN.. 
அதனால இ] சா=தியமRல எ4M ெசாRல எDத காரண=ைதWN ேதட அவசியமிRைல. 
அதனால, YவாரOயமான எDத காாிய=ைதWN இ] நி�பி6க ேபாவ] கிைடயா]. இ] 
ெராNப கZனமான ஒV கQடN எ4M நிைன6கிேற4. அ@`த[கT எ4ற விஷயN 
நி}சயN இய@ைகயி4 விதி ம@MN இயRபான  அ-பா@பQட ஒ4றாக=தா4 
இV6கிற]. இத@7 காரணN இய@ைகயி4 விதிகT இVபதினாRதா4, சில காாிய[கT 
மனித_67 சா=தியமாக இRலாதேபா] YவாரOய[கT உIடாகிற], “ஏதாவ], 
அசா=தியமான காாிய[கT நட67மா? அ] மனித1கx67 சா=தியமான விஷயN 
அRல. இய@ைக67 அ-பா@பQட வRலைமயினாR மQsேம சா=தியமா7N.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     ஆRைரQ, நீ[க ெசா4ன] சாிதானா, என67 ஒV 
சிலா6கியN  கிைட67]4_ ெசாRல AZWN,  இ] வV=தமான Oலா6கியN, நா ஒV 
அட6க ஆராதைன நட=த_N. இDத ெபIைண என67 ஓாிV மாத[கx67 A4`தா4 
ெதாிWN, நா பிலாாிடாவி@7 ேபாo  அட6க ஆராதைனைய நட=திேன4. �4M 
வார[கx67 பிற7 மMபZWN அ[க ேபாயிVDேத4 அ[க ேபசீQs இVDத-ப அDத 
7sNபAN அ[க இVDதா[க.  நா ஒV உதாரண=ைத பய4பs=திேன4, “ஒV மகT 
எ4னிடN வD] ேபYகிறாT, அவ ஒV வழ6கறிஞ1, அவT எ4னிடN வD] 
ேபYNேபா], ‘ அதாவ], “இ-ப, அவ[க அNமா மாி=] அவ[க அட6கNபIணி  
நா47 வார[கT ஆயிs}Y, அவ எ[கிQட வD],உ[கx67 ெதாிWமா, ேந@M 
அNமாவ பா1=ேத4 அவ[கேளாட ம=திய உணh சா-பிQடதா ெசாRறா.”  

இ-ப, நீ[க எ4ன நிைன-q[க, உடேன எRலாV67ேம அதி1சியாயிV67N, அவ ஒV 
லாயராகேவ இVDதாmN நRல ெபா4னாக இVDதாmN, நம67 எ4ன ேதா~N, 
“இ-ப நீ எ4ன ெசா4ன, அதாவ] நா மMபZWN உ4ேனாட, அNமாேவாட ேபா4 
நNபைர எ4ேனாட பதிேவQZR எfதிைவ6க_ேமா.”மாி=தவ1கT திVNப வVவா1கT 
எ4ற  எIணN நம67 கிைடயா].  சாி இ-ேபா] ேகாி ெசாRவைத கவனி-ேபாN. 
கடDத கால சாி=திர=திR ஒV உயி1=ெதfதR உIடாயிVDத] எ4ற விஷய=ைத 
ஏ@M6ெகாTxN நிைல67 வVவ] எ-பZ, இேயY கிறிO] உயி1=தாரா?  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   சாி, நா ெசா4னமாதிாி, 7ைறDத] இரIs வழிகT இV6கிற]. 
ஒ4M பிரமி-பான காாிய[கT இய@ைகயாக நட67Nவிதமான அ_பவ[கைள 
ெபMதR: ெஜப[கx67 பதிR ெபMதR, YகN, அRல] மரண தVவாயி4 
அ_பவ[கT; இDத மரண=தி1ேக]வான அ_பவN எ4பதிR மரண=தி@7 பிறகான 
வாlைக உIைம எ4ற விவாதN வVகிற]. ேவெறாV விதமாக பா1=தாR, அவ[க 
அ-பZ ெசாR^யிVDதா[க4னா, அDத  லாய1 அ-பZ ெசாR^யிVDதா, நீ[க எ4ன 
ெசாRp[க, “இRல, இDத ஆதாரN ேபாதா].” ஒVேவைள அவ[க ெதாட1D] சில 
ஆதார பதிhகைள ெகாs=தா  எ4னவா7N. சாி, இ[கதா4 எ4ேனாட வாR மா1Q 
உதாரண=ைத நா4 பய4பs=]கிேற4.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     அைத ப@றி ெசாRm[கT.  
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Dr. Nfhp N`gh;kh];   எ4ேனாட வாRமா1Q உதாரண=திR, இ[க ஒV=தைர 
yQ�Qs வDதிV6ேக4_ வ}Y67ேவாN. இ-ப,  நம67 கைட67 ேபாற]4னா 
பிZ67N, ஒV வIZய தTளீQs கைடையேய Y=தி வVேவாN, அ-ப இDத நIபV67 
ஹாo ெசாR�Qs ேபா7Nேபா] இரIs ைல4 தTளி இ4ெனாV நIப1 இ4_ 
இரIs ைல4 தTளி இ4ெனாV நIப1 இ-ப இDத �4M நIப1கx67 ஒV 
7fவாக இைணD] ேபசீQs இV-பா[க. ெகா�சN க@பைன ெசo] பா16கலாN  ஒV 
வாRமா1Q கைடயில ஒV=தர பா1=] ைக7m6கி ேபசேற4. ெகா�சN |�ரN தTளி 
ேபான]67 பிற7 இ4ெனாV=தைர பா1=] அவ[ககிQடWN ேபசேற4 அ-பறN 
ெகா�ச �ரN ேபான]N இ4ெனாV=த1D_ இ-பZ ஐD] ேப1கைள சDதி6கிேற4 
அவ[கேளாட ேபச ஆரNபி6கிேற4, ஆனா இ]ல இ4_N சில காாிய[கைளWN 
கவனி6க ேவIZயிV67. அDத நபVைடய ஷூல ேசM ஓQ�Qs இV67]4_ 
ைவ=]ெகாTேவாN. நா அவ1 ப6க=]ல ேபாo அவைர ெதாQs ைக7m6கி ேபசீQேட, 
அவVைடய ெதாைல தQZ ெகாs6கிேற4. இ-ப ஒV ேபாQேடாhN எs=]6க 
விVN`ேறாN. இ-ப, ஒVேவைள – இைத நRலா கவனி6க~N – ஒVேவைள அDத நப1 
�4M நாT அRல] ஒVவார=தி@7 A4` மாி=] அட6க-பIண-பQடவராக 
இVDதா எ-பZ இV67N? என67Tள ெசாR^67ேவ4, “நாம அட6கN பIணினவ1 
இவ1 கிைடயா]. அதாவ], நா அவேராட ெமZகR ாிேபா1Qட பா1=திV6ேக4. அDத 
நப1 ெச=]ேபாயிQடாV4_ ெதாிWN.” அ-ப, என67 இV6கிற ஆ-ஷ4 எ4ன?  

இவ[க இரQைட சேகாதர1கT; இRல... ேவVயாராவதா இV6கலாN. இைததா4 
இய@ைகயான நியதிகT எ4M ெசாRகிேறாN. ஆனா ஒVேவைள அDத நப1 உ[ககிQட 
ேபYNேபா], “இRல. என67 கா1 விப=] நடDத]தா4 உ[கx67 ெதாிWேம. இ[க, 
காய=ைத பாV[க. நா இரQைட சேகாதர4 இRல. நா4தா4  எ4கிறா1.” அ-ப, 
பிரNைம பிZ=தவ1 ேபால இV-q[கRல. இRல, எ4ைன கிTx, எ4ைன 7=]” 

என67 ெதாிWN, ெகா�சN ேநர=தி@7 பிற7, அDத காRல இVDத ேசM, ெதாழிR 
தQZய உண1h... இெதRலாN இMதியா உ[கைள ஒV AZவி@7 ெகாIs வD] 
நிM=]N, “இRல! என67 எ4ன ெசoற]4_ ெதாியல ஆனா எ[கிQட இவ1 
ெச=தத@கான மV=]வ சா4M இV67], நா அட6க ஆராதைனயிR இVDேத4, கா1 
விப=ைத நாேன பா1=ேத4, உ4ேனாட தைலயில காயN இVDத]. நீ என67 �4M 
வVடமா ெநV[கிய நIபரா இVDதிV6கிற.”  

சாி இ-ப, நீ[க ம@றவ1களிடAN ேகQ6கிறீ[க, “அவன  நீ[கxN இ[க 
பா1=தீ[களா? நீ[க எRலாVN பா1=தீ[களா? சாி, ஒVவிழி அ] பிரNைமயாக 
இVDதிV6கலாN. “Y=தி இVDத yQட=தா1 அவைன பா1=தா1களா? சாி, இ-ப, “ேவற 
யாராவ] அவைன ெதாQடா[களா? எ4ன ெசாRேற4னா, இைத கIடறிவத@7 
இரIடாவ] வழி இ]தா4, இதி^VD] நாம இ4ெனாV AZைவ எs6க AZWN, 
“இ] எ4ேனாட அ_பவ=தி@7 ஏ@றதாக இRைல ஆனா இவ1 அவைர மாதிாிேய 
இV6காV.”  

எ4ைன ெபாM=தவைர இேத மாதிாிதா4 அDதைகWN இVDத], இ]தா4 ேதாமாவி4 
விஷய=திR நடDத].  இ] ேதாமாவி4 தீ1வாக இVDதிV67N. இDத நப1 
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வாRமா1QZR நட6க எDதவித சா=தியAN இRைல. அதனாலதா4 ெசாRறாV, “நீேய 
ெதாQs பா1.” பhR yMகிறா1, “நா அவ[க எRலாைரWN ெகாRல-ேபாகிேற4.” 
அவ4, இேயYைவ பா1=தா4. யா6ேகா` ெசா4னா1, வாo-ேப இRைல.” அதாவ] 
இைத எs=]ெகாTள இரIடாவ] வழி எ4னெவ4றாR இய@ைகயான நியம[கT 
எ4M நாN நிைன67N காாிய[கx67 அ-பா@பQட பலவிதமான பதிhகT நNமிடN 
இV6கிற].  

இய@ைகயி4 விதிேயாs இ4ெனா4ைறWN ேச16க விVN`கிேற4. இய@ைகயி4 
நியதிகT எ4ப] மனித கV=] அRல, அதாவ], நி�Qடனி4 ெகாTைககT அRல. 
ஹூமி நி�Qடனி விட சிறDத], ஆனாR இ] நட6கா] எ4M ஒ]6கி ைவ6க yZய 
காாிய[கT அதிR இRைல. இய@ைகயி4 நியதிகT எ4ப] இய@ைகயாக நட67N 
விஷய[கைள இய@ைகயி4 கர[களிR விQs ெகாs=தாR அதினாR உIடா7N 
காாிய[கT எ4M �விO yVகிறா1. இெதRலாN `Tளி விபர[களி4 விள6க[கT 
பாைறயினாலான Yவ1கT அRல, சிம4Q Yவ1கT அRல, இDத `Tளி விபர[கT 
மா@றமைடய வாo-`Is அதனால கRலைறயிR அட6க=திR பா1=த அDத நபைர 
நா4 வாRமா1Qல பா16க AZWN எ4பைத நா ஏ@MெகாTள தயாரா இV6க~N. 
அ-பZ நட6கலாN எ4பைத ஏ@MெகாTள விV-பேதாட இV6கலாN.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     நீ[க எ4ன நிைன6கிறீ[க ேடானி?  

Dr. Mz;ldp gp*     இRல, இ-பZ எs=]6க AZயா]4_ தா என67 ேதா~], 
ஆனா இய@ைகயி4 விதிகT எRலாN `Tளிவிபர[கைள ேபா4ற] எ4ற கV=ைத 
ஏ@MெகாTள மாQேட4.  

அ@`த[கT இய@ைகயி4 விதிகைள ேம@ெகாTxகிற] எ4ற காாிய=ைத 
பா167Nேபா], உIைமயாகேவ, நீ[க மனிஷனால AZயாத ஏதாவ] ஒV விஷய=ைத 
நைடAைறயிR ெசoய நிைன-q[களா. இைத ஒV ஆதாரAN இV674_ 
நிைன6கிேற4, ஆனா இெதRலாN நNAைடய A@கால=ைத ப@றிய நNபி6ைகயிR 
அட[கியிV6கிற], இய@ைக67 அ-பா@பQட வRலைம இV6கிற] எ4பதினாR 
அRல, ஆனா இDத இய@ைகைய ப@றிய  நNபி6ைககளிR இய@ைக67 அ-பா@பQட 
வRலைம இV67] எ4M A@கால=திR ெசாRல-பQடைத ேகQடதினாR 
உIடாகிற]. உதாரணமாக, “ஆரNப=திேலேய இDத மாதிாி நட67Nவிதமான சில 
வRலைமகT இVDதிV6கலாN...” ேதைவயான காாியN ஒ4Mதா4 அ]hN 7றி-பாக 
நாம விவாதி-பைத 7றி=த]N இV67 அ]தா4 ேமாேசயி4 ெகாTைககைள ெகாIட 
Af பாரNபாியN. அதாவ] ேதவ4 தா4 வRலைம ெகாIடவ1, ச1வ வRலைம 
ெகாIடவ1 எ4M ெசாRவேதாs. ேமாேசயி4 ெகாTைககT ெகாIட Af 
பாரNபாிய=தி4 ேதவ4 எ4M ெசாRல-பsகிற], பைழய ஏ@பாQZ4 ேதவ4. இDத 
காாிய=திR இV6கிற நNபி6ைகதா4 ம@ற அ@`த[கைள 7றி=] நNப=த6க 
நNபி6ைகைய ெகாs6கிற] எ4M நா4 நிைன6கிேற4.  

   

Dr. Mz;ldp gp*     ஆமா.  
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Dr. Nfhp N`gh;kh];   அவ1 உயிேராs எf-பி இVDதாR, ேதவ_ைடய 7மார4 
எ4M ெசாRல-பsகிற ஒVவ1 இV6க_ேம ேதவ4 ஏேதாெவாV மனிதைன மரண=திR 
இVD] எf-பவிRைல.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     ஆRைரQ, நாN விவாதி=] ெகாIZV67N தைல-`, 
இேயY மாி=ேதாாிR இVD] உயி1=தாரா? நாN திVNப வDத]N, இைத 7றி=] ேமmN 
சில விஷய[கைள பா16க இV6கிேறாN இேயY மரண=திR இVD] உயி1=தா1 எ4ற 
விஷய=ைத நீ[கT நN`NபZ ெசoதிsN சில ஆதார[கைளWN பா16கலாN. ெதாட1D] 
இைணDதிV[கT. 

***** 

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     நாN Dr. ேஹப1மO ம@MN Dr. ஆIடனி பxhட4 
ேபசி6ெகாIs இV6கிேறாN. சாி ேகாி,  இய@ைகயான ாீதியிR சில காாிய[கT 
இV67N எ4M ெசாRmகிற இய@ைகவாதிகளி4 y@றி@7 A4பாக நீ[கT ெசாRல 
விVN`கிற ஆதார[கT எ4ன? ேடானியால இைத விள6கமாக ெசாRல AZயல, இDத 
ஆதார[கT, இ]வைர67 இேயYவி4 உயி1=ெதfதைல 7றி=] ெசாRல-பQட 
வரலா@M ஆதார[கT. ஆனாR அவைர ெபாM=தவைர, “ஒV சாதாரணமான 
அ_பவ[கT மாதிாி, இ] நடDதிV6க AZயா].” சாி, நீ[க அைத ப@றி எ4ன 
ெசாRறீ[க?   

Dr. Nfhp N`gh;kh];   ஆமா, இ4ெனாV வித=ைதWN ெசாRல AZWN, 
உயி1=ெதfதm6கான ஆதார=ைத ேம@ெகாTxN வ^ைம ெகாIZV67, ஆனா 
இைத ேவMவிதமாகhN ெசாRல AZWN, ம@றைவகைளWN இDத உலகN  
ஏ@MெகாTxகிற]. இ-ப, மரண=தி@7 இைணயான அ_பவ[கT, உதாரணமாக 
பா167Nேபா], அ] அ@`தமாக இV6கா]. இVQ4ஹாmN, மரண தVவாயி4 
அ_பவ[கT மரண=தி@7 பி4 ஜீவ4 இVபத@7 ஆதாரN எ4றாR, இேயYவி4 
உயி1=ெதfதR தனி=]வAைடயதாக இVDதிV6க~N. ஆனா மரண=தி@7 பிற7N 
மனித1கT வாlகிறா1கT, இ] உயி1=ெதfதைல 7றி=த `திய கIேணாQட=ைத 
உ[கx67 ெகாs=திsN.அ-ப, எ4ைன ெபாV=தவைர67N மரண அ_பவ[கT 
எ4ப] ெவMN ப=] ஆயிரமாக இV6கா], கால- ெசா4ன] சாியா இVDதா,  எQs 
மிR^ய4 அெமாி6க1கx67 இDத மரண தVவாயி4 அ_பவN கிைட=திV6கிற]. 
த@கா^கமாக இV67N `ைத 7ழி ம@MN ைலQகளிR எ4_ைடய கவனN கிைடயா]. 
அ] ஆ6சிஜ4 இRலாததினாR அ-பZ இV6கலாN.  

அதாவ], 1972 ல இVD] இDத அ_பவ=ைத ெப@ற 1௦௦ கண6கான பதிhகைள 
ேசகாி=திVகிேற4 அ]ல இரIs அZகT தTளி நடDத விஷய[கxN இV67, சில 
அ_பவ[களிR, இரIs ைமRகT தTளி நடDத]N இV67N. ஒV உதாரண=ைத 
உ[கx67 ெசாRmகிேற4, சமீப=திR நடDத ஒ4M விஷயN. ஒV ெமZகR டா6ட1, 
இVதய நி`ண1, ைமகT சேபாN, 1982R தன] `=தகமான ாீகேல6�4O ஆ- ெட=: 
மV=]வ கIேணாQடN எ4பதிR, அவ1, “இைத எf]Nேபா] மரண தVவாயி4 
அ_பவ[கT மQsNதா4 இVDத]. இ-ேபா] மரண=தி@7 பிற7Tள அ_பவAN 
இV6கிற] எ4கிறா1.” சமீப=திR ெவளியான ெவளி}சAN மரணAN எ4ற `=தக=திR 
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ெத4 ப7தியிR உTள ஒV சேகாதாிைய ப@றி ெசாRmகிறா1 அவ[கx67 3௦ வய]  
அவ[கx67 �ைலயிR ர=த நால p6கN இVDத] அத@கான சிகி}ைச67 
அறிேசானாவி@7 ேபாக~N. இDத சிகி}ைச67 ஒேர ஒV மV=]வ1 ஆ4 
இV6காV4_ ேகQs ஆ}சாிய-பQேட4, ஆனா அDத அைறயிR Yமா1 A-ப] 
மV=]வ1கT இVDதா[க, எ4ன நடD]}Y4னா, அவ4 மIைட ஓQைட திற-பா[க 
அDத p6கமான நாளN ப6க=திR இVDதா , சாி ெசoதிsவா[க. ஆனா அ] ெராNப 
ஆழமா இVDதா, அவ[க இ4_N ஒV பZ ேமல ேபாo ஆ-ேரஷ4 Oேட4Q OZR 
எ4பைத ெசoவா1கT. இ] ெராNப விய-பா இVD]] அவ[க அDத ேநாயாளிைய 
ெகாைல ெசoறா[க.  

இ-ப, இDத ெபI அாிேசானாh67 ேபானா[க. அவ[க மIைட ஓQைட திறDதா1கT. 
அ[க இDத நாளN ெராNப ஆழமாக இV-பைத கIடறிDதா1கT, அதனால அவ[கள 
ெகா4_Qடா[க. அதாவ] அவ[கேளாட சாீர=ைத 59 Zகிாீ  பாZ ெடNபேர}ச1ல 
பத-பs=தி , தைலயில இVDத ர=த=ைத எRலாN ெவளியில எs=]Qடா[க. அவ[க 
இVதய=ைத நிV=தீQடா[க. அவ[க �ைளைய நிV=�Qடா[க. இ] பல 
மணிேநர[கx67 நிM=த-பQட]. இ-ப அவ1 த4ேனாட ேவைல ெசoறாV 
YV6கமாக ெசாRகிேற4, அத_ைடய AZைவ ெதாி�Y6க விVN`றீ[களா, அDத 
நாள=ைத கIsபிZ=தா1, சாி பs=தினா1, இ4ைற67 அவ[க நRலா இV6கா[க. 
சாியா? இ]ல YவாரOயமான விஷயN எ4ன4னா அவ[க சாQசியில, அDத 
ரNப=ேதாட ச=தN ேகQZV6கா[க, அதாவ] அ] அவ[கேளாட சாீர=தி^VD] 
ெவளிய வD], அவேராட ேதாTகx67 ேமல இVD] அவ[க தைலைய பா1-ப] 
ேபால இVDததாN. இ-ப, அவ[க த4ைன ெகாைல ெசoய ேபாகிற அDத தVவாயிR 
இV6கா[க அைத உMதி ெசWNவிதமாக ஆM 7றி-`கைள ெசாRறா[க. அவ[க 
ெசா4ன ஒV விஷயN எ4ன4னா, அதாவ], “பிசாைவ அM6கிற க=திைய ேபா4ற 
ஒ4றி_ைடய ச=த=ைத ேகQேட4 அ] எ-பZயிV674_ ெதாியல, ஆனா, அ]வD], 
“ஒV ேபனாேவாs சி4னதா ஒ4_ ேச1Dதமாதிாி இVDத]... அைத எ-பZ 
ெதாி�Y6கிQடா[க? அத@7 அவ[க, “உ[க ப6க=]ல சாகQ ாி4} இV-ப] ேபால 
இVDத]4_ ெசா4னா[க.”  

ெமZகR டா6ட1 ேகQடாV, “இDத சா6கQ ாி4} எ4றாR எ4ன? அத@7 அவ[க 
ஆதாரN தVNபZ ேகQடா1. அவ1 ெசா4னா1, “இ[க, ஒV பா6Oல எRலா 
உபகரண[கxN திறD] ைவ6க-பQs இV6கிறத எ4றா1.” ேமmN அவ1, “ஒV 
ZாிRேலாட பட=ைத வைர[க4_ ெசா4னா1. அவ[க வர�சா[க. ஒV சா6கQ 
ெசQேடாட படN வைர[க எ4றா1. அவ[க வைர�சா[க. அத@7 அ-பறN அDத 
அைறயிR நடDத காாிய[கைள ெசா4னா[க. அவ[கேளாட ஆ1டாிய கIs பிZ6க 
AZயைலயாN. அதனால அs=த ப6கமா அைத பா1=தா[களாN. அைத தீ1மானி=த 
டா6டைரWN அைடயாளN காQZனா[க. யாரால ஆ1டாிய கIsபிZ6க AZயல4_ 
ெசா4னா[க. அ] அவ[க ெமZகR ாிேபாQ ைளWN இV67]. ஆனா அDத  
அ_பவ=திR...  அவ[கைள ெகா4_Qடா[க. அதாவ], அவ[க �~ மணிேநரN  
ஜீவனிRலாம இVDதா[க அவ[கx67 இெதRலாN ஞாபகN இVDதிV67 எ4ன 
நடD]]4_ ம=தவ[ககிQட ெசாRறா[க.  
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இேதமாதிாி இ4ெனாV அ_பவN, YV6கமா ெசாRேற4, ஒV ெபாI~ தIணீல 
�lகீQடா. தIணி67 கீழ 19 நிமிட[கT இVDதா. அ4றிரh அவேளாட ெப@ேறா1 
எ4ன ெசoதா[க4_ ெசா4னா, அNமா Z4னV67 எ4ன ெசoதா[க, அ-பா எ[க 
உQகா1DதிVDதா1, G.I. ேஜாo yட தNபி விைளயாZQs இVDதா4, த[ைக 
ைவ=திVDத ெபாNைம எRலாN ெசா4னா. அ4M வாெனா^யிR வDத பிரபலமான 
பாடைல ப@றி ேபசி6ெகாIs இVDதாR... அவேளாட �ைள ேவைல ெசoயல, 
ேகாமாவிR இVDத]. �4M நாைள67 பிற7 கIவிழி=] டா6ட1கிQட ேகQடா, 
“நீ[கதான எ4ைன நிைன h திVNபி வர ைவ=தீ[க.” அவாிடN எRலா=ைதWN  
ெசாR^யிV6கா அவ1 �4M நாைள67 A4னால நடDத] உIைமயா4_ ேகQs 
விசாாி=தா1.  

இ-ப, இெதRலாN ெகா�சN கZனமான] தா4_ ெதாிWN இ]மாதிாி இ4_N 
நிைறயா ெசாRல AZWN. சாி, இ] உIைமயாக இVDதாR அதாவ] மரண=தி@7 
பிற7 இV67N வாl6ைக,இ] இேயYh67 சா=தியமா, மரண=தி@7 பிற7 ஜீவ4 
இV67N எ4றாR, இ] உயி1=ெதfதR எ4M நாN ெசாRmகிற காாிய=ைத 
விள[கி6ெகாTள உதவியாக இV67N.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     ேடானி? 

Dr. Mz;ldp gp*     இ] மரண=தி@7 பிற7N ஜீவ4 இV67N எ4பைத 
ெசாRmகிறதா? 

Dr. Nfhp N`gh;kh];   சாி, அதாவ], இ], ந^Dத வாl6ைக எ4M ெசாRவத@கிRைல, 
பரேலாகN நரகN ப@றிய] இRல, நா எ4ன ெசாRேற4னா மரண=தி@7 பிற7 ஒV 
வாl6ைக இV67], மரண=தி@7 பிற7 ஜீவ4 இV67],  அ] நிமிட[களாக 
இV6கலாN,  சிலசமய=திR பல மணிேநரN, இVதயN �ைளயி4 அைலகT ஓoDத பிற7 
சில நிமிட[கT உயிாிV67N.  

சாி,உதாரண=தி@7, ஒV=த1 எைதேயா பதிh ெசoறா[க, எ4ேனாட ெமZகR 
ாி-ேபா1Q 3:௦267 எ4ேனாட �}Y நி4_s}Y அs=] 3:15 67 �ைள ேவைல 
ெசoயல4_ இV67 ஆனா சில நிமிட[கT அRல] மணிேநர[கx67 பிற7 
ஏேதாெவாV மா@றN நடDததாக ப=தி ெசoய-பsகிற], அ-ப எ4ன நடD]]4_ 
எ4னால ெசாRல AZWN.  அ], காவR]ைற அறி6ைக67 A4` பி4` எ4ப] ேபால 
இV67N. சாி, மரண=தி@7 பிறகிV67N ஜீவ4 எ4ப] பரேலாகN நரகN ப@றிய 
பாரNபாிய கIேணாQடN அRல ஆனா மரண=தி@7 பிற7 சில நிமிட[களிR நட67N 
சNபவ=ைத அறிDதிV-பதா7N, இDத மாி=த பிற7 நட67N இDத காாிய[கT 
இய@ைகயி4 விதிபZ ஏ@MெகாTவ] கZனமாக இV67N.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     ேடானி, இ] இய@ைகயி4 நியதி67 அ-பா@பQட ஒ4M 
இV6கிற] எ4ப] சா=திய-பட இ] ேபா]மானதா?  

Dr. Mz;ldp gp*     NN? நி}சயமா இRல, அதாவ], இ] ேவெறாV தைல-`67 
கீழான]. இ] என67 பிZ=த தைல-`களிR ெசா4றா7N. எதி1கால வாlh 7றி=] 
பல கQsைரகைள எfதியிV6கிேற4.  
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Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     அ-ப இDத மாதிாியான காாிய[கx67 நீ[க ெசாRற 
விள6கN எ4னவாக இV6கிற], இய@ைகயி4 ாீதியானைவ?  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   அவ[க இVதயN ம@MN �ைள ெசயRபடாமR இVDத 
ேநர=ைத ப@றி பதிh ெசoதிVகிறா1கT இRைலயா?  

Dr. Mz;ldp gp*     இைத ெபா]வாக சாீர=தி@7 `றNேப நட67N அ_பவ[கT 
எ4M ெசாRவா1கT, அ-பZதாேன?  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   OBE தவிர அ[க ஒVவ1 மரண=தி@7 நிகரான நிைலைய 
அைடவ] கிைடயா]. ேமmN NDE ல, மரண=ைத ெநV[கி இV-பா1கT. 
அலபாமாவிR இV67N இDத ெபIணி4 கைதயிR, அவ[க ஜியா1ஜியா4_ 
நிைன6கிேற4, மரண=தி@7 பிற7Tள அ_பN, ெகாIZVDதா[க இைத 
ஏ@MெகாTள AZWN. அதாவ], 59 ZகிாீயிR ர=தN, தைலயில ர=தேம இRைல, 
இVதயN இRைல, பலமணிேநர=]67 �ைள இRைல. எைதWேம ெசாRல AZயா] 
அ-பZ=தாேன இVDதிV6க~N, அ-பZ இRைலேய?  

Dr. Mz;ldp gp*     இRல, அவ[ அAmசா ெச=] ேபாயிVDதா, இDத அளவி@7 
அவ[க 7ணமாகி இV6க AZயா].  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   �ைள ேவைல ெசoயாத ஒVவVைடய வாlவிR நடDத 
ஆதார[கைள பா16க �Isகிற]. அவ[கx67 �ைர�ரR ெமசி4 ைவ6க-பQs 
இVDத]. ெசாRல-ேபானா, அவ[க டா6ட1 அவ[கேளாட yட இVDதவ[கRல 
1௦௦௦௦ சதவிகித=]ல ப=] சதpதNதா4 இவ[க உயிேராட இV6க AZW4_ 
ெசாR^யிVDதா1. �~ நாைள67 பிற7 இவ[க இவ[க நா1மலாகி அவ[ககிQட 
ேகQடா[களா, “நீ[க தான என67 Yயநிைனh வVNபZ ெசoதீ[க. தாZயிRலாம 
உயரமா இVDதவ1 எ[ேக?” அவ1 ெசா4னாராN, அவைர நா வர ெசாRேற4.” இவ1 
ஒV நா=திக1 நாேன அDத டா6டாிடN ேபசிேன4. எ4ன ெதாிWமா. இ-ப அவ1 
நா=திகராக இRைல. இைற நNபி6ைக இV67. ஆனா கிறிOதவ1 இRல, ஆனா ஒV 
நNபி6ைக ெகாIZV6கிறா1.  

இ] எத@7 ஆதாரமாக இV67].  

ஆமா, அதாவ], இைத இ4ைற67 மேனாத=]வ ஆராoசிகளிR பய4பs=]வைத 
பா16க AZWN, இைத அவ1கT பாரா ைசகாலஜி எ4கி4றன1, ஆராo}சி, அதாவ] 
இைத நா4 ைசெகாநீசிO நிைலயிR இRலாைத ப@றி ெசாRவ] எ4ேப4... ysதலான 
கIேணாQட=ைத ப@றிய] எ4றிடலாN.   

Dr. Nfhp N`gh;kh];   ஆனா நீ[க ESP ய நN`வதிRைலேய.  

Dr. Mz;ldp gp*     இRல.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   அ-ப இVதயAN �ைளWN ேவைல ெசoயாத ஒV நிைலயிR 
ெசாRல-பsN பதிhகx67 இய@ைகயி4 நியதி67N எ4ன சNபDதN? 
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Dr. Mz;ldp gp*     என67 அைத ப@றி ெதாியா]. ஆனா ெபVNபாலான ESP 
ாிேபா1Qட ைவ=] எ4ன ெசoவெத4M ெதாிWN ஏ4னா ஜன[கT மMபZWN 
மMபZWN இத@கான ஆதார[கைள ெவளிபs=த விVNபறா[க இைத மMபZWN 
மMபZWN காQsவ]தா4 அத@7 சிறDத வழியாக இV67N.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   ஆனா, இவ[கx6ெகRலாN, ேவைல ெசoWN �ைளWN 
இVதயAN இV6கிறேத.  

Dr. Mz;ldp gp*     ஆமா, ஆமா. இ] `திய விதN...  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   ஆனா �ைளWN இVதயAN இRலாம4_, ெசா4னா 
அசாதாரனமானதா இV67N.  

Dr. Mz;ldp gp*     என67 இ] `]Yதா4, ஆமா. இ] என67 ெராNப `]சா 
இV67N.  

Dr. ஜா4 அ4ெக1ெப16:     ஆRைரQ. இைத எRலா=ைதWN YV6கமாக பா16கலாN. 
ேகாி, நாம ேபசின எRலா காாிய[கைளWN, பா167Nேபா], மரண=தி@7 நிகரான 
அ_பவN. இ] எ[க ெபாVD]N? இDத ஆதார[கT எRலாN உ[கx67 எ4ன 
ெசாRகிற] எ4M ெசாRm[கT.  

Dr. Nfhp N`gh;kh];   நா, எ4ன ெசாRேற4_ ேகQடா, அைத ப=தி நாம இ4_N 
ேபசேவ இRைல, ஆனா கிறிOதவ1கT இDத உலக=தி4 கIேணாQட=ைத ப@றி 
அறிD]ெகாTள விVN`கிறா1கT. ேடானி ெசா4ன] ேபால, ேதவ4 இV6கிறா1 
எனப] மQsெமRல, அவ1 பைழய ஏ@பாQZ4 ேதவனாக இV6கிறா1. இ[க ஒV 
பாரNபாியN �ைழகிற]. ேதவ4 இV6கிறா1 எ4M ெசாRல வழி இV6கிற] 
ேதவ_ைடய எf=]6கT தா4 வசன[கT எ4M ெசாRல ஆதார[கT இV6கிற]. 
அDத வாlDதா1 எ4பத@7 ஆதாரN இV6கிற], இேயY அ@`த[கT ெசoதா1 
எ4றாR, அவ1 மாி=ேதாாிளிVDதிVD]N எfDதிV-பா1. இ4ைற67 நாம மV=]வ 
]ைற ெஜப=தி@7 பதிகT கிைட=த] எ4M ெசா4ன டபிT பிைள4Q ஆohகைள 
ப@றி பா1=ேதாN, 26 நிைலகளிR 21 நிைலகT பாதிேப1 A4ேன@ற=ைத 
ெப@MெகாIடேன, நம67 ேநரமிVDதிVDதாR சில YகN ெப@MெகாIடவ1களி4 
சாQசிகைள ேகQZV6கலாN. மரண தVவாயி4 அ_பவ[கT; ேமmN 
உயி1=ெதfதm6கான ஆதார[கைள ப@றி நாN பா1=ேதாN. அதாவ] 
கிாி�Qவ1களி4 y@M எ4ன4_ ேகQடா, உயி1=ெதfதR எ4ப] ஒ]6க-பQட 
ஒ4றRல, இ]தா4 ெராNப A6கியமான], எ4கிறா1கT அைததா4 உலக 
கIேணாQட=தி4 நNபி6ைகயாக இV6க_மாN. இ]தா4 எRலாவ@றிmN 
A6கியமான] ேமmN அதிR, ேதவ4 இேயYைவ உயிேராs எf-பினா1 எ4ப] 
அசாதாரணமான ஒ4M. இெதRலாN இேயY தைம யா1 எ4M ெசா4னாேரா அைத 
விள6கிsN வித[கலா7N, அவ1 ஜீவேனாs இV6கிறா1 இDத உலக=திR ேதவ4 
இ4_N பல வித[களிR கிாிைய ெசo]ெகாIs, இV6கிறா1.  

 

எ[கxைடய ெதாைல6காQசி நிகlசிகைள காண 
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இலவச ஜா4 அ4ெக1ெப16 நிகl}சி ஆ-ைப பதிவிற6கN ெசoதிs[கT. 
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