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பருநரளுடைன யக்ஷ்ஸ்தத்து பகௌஸ்துநர திகமதுஸூகு ரந என்ரம் பெய்னணும் 

அப்டிஸகது பெரல்து, கீடதனினுடைன சுருஸூகம் என்ன்ர, பருநரரல் 

ஸ்ருஷ்டிஸூகப்ட்ைதர ஜீயபரெிகள் எல்ரம் நருடி எஸக பரய் பெபணும் பருநரள் கிட்ை பரய் 

பெரும், பருநரள் கிட்ை பரய் பெர்பதுஸூகு இந்த ஜீயன், அஸகிருந்து தரப யருது, எஸகிருந்து 

அந்த ஜீயன் யந்துபதர அஸபகபன அந்த ஜீயன் பரகப்பரது, ம்ந அதுஸூகுள் என் 

பெய்னணும் இந்த இடைப்ட்ை கரத்து, ரன் பரினயன், ரன் டிஸெயன், ரன் பரின 

ணஸூகரபன், எஸூகு தரன் எல்ரம் இப்டிஸக அகஸகரப நநகரபத்து நடஸூகப்ட்றுஸூகு, 

சுத்தநர ரிசுத்தநர இந்த ஜீயன் என் ண்ணினிருஸூகு அகஸகரப நநகரபத்துர 

நடஸூகப்ட்றுஸூகு, ரன் அப்டிஸகது இந்த ெரீபத்துஸூகுள் ெரீபம், ெரீபத்துஸூகுள் இருஸூக 

ஜீயன், இந்த ெரீபத்டதயும் இந்த ஜீயடயும் ைத்தி பயஸூகது ஒரு ஆள் பயணும், ெரீபத்து 

ஜீயன் இருஸூக முட்டும் ெரீபம் என் பெய்யும், ிநிர்ந்து ஒஸூகரறும், இப்டி இருஸூகும் அப்டி 

இருஸூகும் என் பயண்ணரலும் பெய்யும், ஆர இந்த ெரீபத்து இருஸூக உனிர் இருஸூபகரன்பர 

அது பரனிடுத்துன்ர உைப இந்த ெரீபம் என் பெய்யும் உைப கீம யிழுந்துடும், அதுஸூகு 

அப்ம் அந்த ெரீபத்து எந்த அடெவும் இருஸூகரது, அதுஸூகு அப்ம் அந்த ஜீயன் இல்ரத ெரீபம் 

ஒரு ரமி இருஸூகும் இல்ட ஒரு ரள் இருஸூகும், அந்த உனிர் இருஸூக முட்டும் அந்த ெரீபத்துஸூகு 

ெஸூதி இருஸூகும், ம்ந ெரீபத்து ெரதரபணநர உைம்பு இருஸூக எல்ர உருப்புகளும் ல் டினர 

எந்த அடியும் ைரந இருந்தர ெரதரபணநர இருஸூகும். யரெரதி திபயினஸகள் தையதுர ல் 

யரெடனர இருஸூகும். அபத டக ஒரு புண்ணு யந்து அது தண்ணி யடின ஆபம்ிஸெர நஸூபக 

அந்த ரத்தம் தரஸகிஸூக முடினரது. ம்நரடபன அந்த அழுகிப்பர குதி யப ரத்தத்த தரஸக 

முடின. அப் உனிபபரை இருஸூக ெரீபத்துடபன எஸகனரயது அடிட்டு சுஸகி பரஸசுன்ர 

அதுபய நஸூகு அறுயறுப்ர இருஸூகர இல்டனர. ஒரு பரஜர இருந்தரன், அந்த பரஜரஸூகு ஒரு 

நந்திரி இருந்தரன். அந்த நந்திரி அந்த பரஜரய ரத்து என் பெரல்லுயரன் எல்ரம் ண்டநஸூபக. 

ஒரு கிபரநத்து குடிடெ வீடு எல்ரம் த்திண்டு எரிஞ்சுது, அப் அந்த பரஜர யந்து ரஸூகரர், 

ரத்ததும் அயர்கூை இருந்த நந்திரி என் பெரல்ரர் நஸூகட ரத்து, எல்ரம் ண்டநஸூபக, 

ஜஸகளுஸூகு னஸக பகரயம், பரஜரகூை இருஸூகதுர நந்திரின ஏதும் ண்ண முடின, ம்ந 

கஷ்ைப்ட்பரம், எல்ரம் ண்டநஸூபகனு பெரல்லிட்டு பரனிட்ைரப, பரஜர அபண்நடணஸூகு 

பரனிட்டு உத்தபவு பரட்ைரரம், எரிஞ்சு பர எல்ர குடிடெ வீட்டையும் எடுத்துட்டு எல்ரம் 

கல்லு வீடு கட்டி தரஸபகரனு பெரன்ரன், உைப நஸூகள் எல்ரரும் இதுஸூகு தரன் நந்திரி எல்ரம் 

ண்டநஸூபகனு பெரன்ரபர அப்டினு ெந்பதரரப்ட்ைர. அப்டி எப் பகட்ைரலும் எல்ரம் 

ண்டநஸூபகனு பெரல்லின்பை யரும் பரது அசூடன பரரடந ட்ைர, அதுடபன அடுத்த 

பரஸ்டிஸ, அபத நரதிரி பரஸ்டிஸ உள்யர என் பெய்யர, பரரடந ட்ைர, பரரடந ட்டு 

என் பெஞ்ெர, அந்த பபத்து பரஜரஸூகு டக அடிட்டுது, பத்தம் யந்து டக ஸீ புடிஸசு, அப் 

அந்த பரஜரய ரஸூக எல்ரம் ண்டநஸூபகனு பெரல் நந்திரியும் யந்தரன், இந்த நந்திரி பந 

பரரடந இருஸூக அந்த அதிகரரியும் யந்தரன், யந்ததும் அந்த பரஜர நந்திரி கிட்ை தன் டகன 

கரநிஸசு அடி ட்டுருஸூகு என் பெய்னதுனு பதரின அப்டினு பெரன்ரர், அதுஸூகும் அந்த 

நந்திரி எல்ரம் ண்டநஸூபக அப்டினு பெரல்லிட்ைரர், அடுத்து அந்த அதிகரரி பரஜர கிட்ை பரய், 

உஸகளுஸூகு டக அடிட்டிருஸூகுனு பதரிஞ்ெதும் ரன் பரய் எல்ர பகரனில்டயும் ிபரர்த்தட 

ண்ணிண்டு உஸக டக ெரினர பரகணும்னு ிபெரதம் பகரண்டு யந்திருஸூபகனு பெரன்தும் அந்த 

பரஜர என் பெரன்ரன், ீ இப்டி ிபெரதம்ரம் பகரண்டு யந்திருஸூக, என் நந்திரிகிட்ை 

பெரன்ர அயர் எல்ரம் ண்டநஸூபகனு பெரல்ரர், உைப அந்த அதிகரரி, ரத்துபகரஸக ீஸக 

எவ்யபர இைம் குடுத்துருஸூகீஸகனு, உஸக துஸெநர ிடஸூகரர்னு பெரன்ரர், உைப பரஜர, 

னரர் அஸபக அப்டினு கூப்ைரர், கூப்ட்தும் பெயகர்கள்ரம் யந்தர, அயர கிட்ை அந்த நந்திரிடன 

டகது பெஞ்சு உைப ெிட தள்ளுனு உத்திபவு பரட்டுட்ைரர், உைப அயப ெிட 

அைஸசுட்ைர, அதுஸூகும் அந்த நந்திரி எல்ரம் ண்டநஸூபகனு பெரல்லிட்டு உள் பரனிட்ைரர், 

அடுத்து இந்த பரஜர என் ண்ணரன் உைப இந்த அதிகரரிடன நந்திரி ஆஸூகிட்ைரன், உைப 

இந்த அதிகரரிஸூகு பபரம் ெந்பதரரம். ஒரு ரள் இந்த பரஜர பயட்டைஸூகு கிம்ிரன், உைப 

இந்த புது நந்திரியும் அயர்கூை கிம்ிரன், பரஜர கரட்டு பயட்டை இருஸூகும் பரது ஒரு 



ெிஸகம் யந்துடுத்து, அந்த ெிஸகத்து கிட்ை பரஜர நரட்டின்ைரன், பரஜர நரட்டிண்ைதும் அயர் டக 

கட்டை யிபல் அந்த புண்ணு இருஸூகு, நிருகஸகள் ரம் யந்து அடிைரந இருஸூகணும், சுத்தநர 

யஸ்துயதரன் ெரப்ிடும், அடிட்ைதரம் நரட்டிர ெரப்ட்துஸூகு யரய்ப்ப இல்ட, அப் இந்த 

பரஜரபயரை டக கட்டை யிபல் அடிட்டு பகரத பகரதனு இருஸூகத இந்த ெிஸகம் ரத்ததும் 

அதுஸூகு ஒரு நரதிரி ஆனிடுத்து, உைப அது அந்த பரஜரய யிட்டுடுத்து, திரும்ி ரத்துது இந்த 

நந்திரி இருந்தரன், இந்த நந்திரி உைம்பு தரன் எந்த கரனமும் இல்டபன அதுர அந்த நந்திரி 

ெிஸகத்து கிட்ை நரட்டிண்டு பரனிட்ைரன், அப்ம் அந்த பரஜர அஸக யந்தரன், யந்து 

கத்திகூப்ைதும் பெயகர்கள்ரம் யந்து ெிஸகத்த பதரத்ததுஸூகுள் அந்த நந்திரிபனரை உனிரு 

பரனிடுத்து, அந்த பரஜர என் ண்ணரன் பெயகர்கள்ரம் கூட்டுண்டு அயபரை ரட்டுஸூகு 

பரனிட்ைரன், அயபரை ரட்டுஸூகு பரதும் அந்த டமன நந்திரிடன ரத்து ைந்த எல்ர 

யிரனத்டதயும் பெரல்ரன், அதுஸூகும் அந்த டமன நந்திரி எல்ரம் ண்டநஸூபகனு பெரன்ரன், 

அதுஸூகு அந்த பரஜர என் அந்த நந்திரி பரனிட்ைரன்னு பெரல்பன், அதுஸூகும் ீ எல்ரம் 

ண்டநஸூபகனு பெரல்ரிபனனு பரஜர பகட்ைரன், அதுஸூகு அந்த நந்திரி, ஆநரம் அந்த இைத்து ரன் 

இருந்துருந்தர அந்த ெிஸகம் என் ெரப்டு ரன் பரனிருப்பப அதுர தரன் எல்ரம் 

ண்டநஸூபகனு பெரன்பன்னு பெரல்ரன். அப் ஒரு சுத்தநர ெரீபத்து எஸடகனரயது ஒரு அடி 

ட்டுதுர ம்நரடபன ெகிஸசுஸூக முடினரது, அதுர தரன் எப்வுபந ம்ந ெரீபத்த சுத்தநர 

பயஸசுஸூகணும்னு பெரல்து. சுத்தநர பயஸசுஸூகதுஸூகு தரன் ம்ந திமும் குிஸூகபரம். இந்த 

உகத்து இருஸூக எல்ர ஜீயபரஸிகளும் தன்பரை ெரீபத்த தண்ணீ முஸூகி தன் சுத்தநர 

பயஸசுஸூகது. அப் எல்ர ஜீயனும் தன்பரை ெரீபத்த சுத்தநர பயஸசுஸூக ஜம் பயணும். ஜத்த 

பதரைரத ஒபப ஜீயன் ல்லி. இந்த ல்லி ஜம் ெரப்ிைபய ெரப்ிைரதுனு பயதத்து 

பெரல்லினிருஸூகுனு பரினயர பெரல்லுயர. ம்ந ெரப்ட் ெரப்ரட்டு ஈ அல்து எரும்பு 

யிழுந்துட்ைர அத எடுத்து பரட்டுட்டு ெரப்ிடுனு பெரல்லுயர, ம்ந எடுத்து பரட்டுட்டு 

ெரப்ிைரம், டீ கடை டீ குடிஸூகும் பரது டீ  ஈ யிழுந்துடுத்துர அத எடுத்து பரட்டுட்டு 

குடிஸூகரம். ஆர அபத ெரப்ரட்டு ஒரு ெின் ல்லி யிழுந்துட்ைர டதரினநர அடத எடுத்து 

பரட்டு ெரப்ிை முடியுநரர முடினரது. அப் அந்த ல்லிகிட்ை என் இருஸூகுர அது உைம்பு 

முழுசும் யிரம். ஏன்ர அது தீர்த்தத்டத பதரட்பபதனில்ட, ஜம் ெரப்ிட்பத இல்ட, அது 

ஜத்த பதரைரததுர அது உைம்பு முழுதும் யிரநர இருஸூகு. அப் இந்த உகத்து 

சுத்தப்டுத்தது என் ஜம்.  

“ஜம் பரஜம் ஆனிது யரவுபரஜீ : அநீயஜரதீ : ஆயர ெர்யஸ்ன பரஜம்” எல்ரத்துஸூகும் 

அது தரன் நருந்து. அதுரல் அந்த ல்லி நருந்துஸூகு கூை ஜத்த ெரப்ைரததுர அது உைம்பு 

முழுசுபந யிரநர நரரிட்து. ஆடகனிர இந்த ெரீபம், அது இருஸூக உனிர், இந்த ெரீபத்டதயும் 

உனிடபயும் இனஸூகஸூகூடினது னரரு, இபதல்ரம் கண்டு ிடிஸூகணும், கண்டுிடிஸெர னரர் னரரு 

எப்டி எப்டி இருஸூகணும்ஸக சூக்ஷ்நத்த பதரிஞ்சுஸூகரம். 

   


