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1

‘்பல’ எனறணாலும் ்ப்ததி்� து்்!

“உடகணாருங்க!” எனறு அ்றக்குள்்ள நு்ழந்த ஜணாலப்்பன ஜணானகதி 
்தம்்ப்ததி�்ர வர்வறறணார் ்பிர்பல மனைெல மருத்துவர் மண்டி 
மனனைணாரு  ்ததிருப்்ப்ததி�ில நமணாட்ட�டிக்க ்டணாக்கன வணாங்கதி� 
்பக்்த்ரப் ் ்பணால, மலங்க மலங்க விழதித்்த்படி ஜணாலப்்பன ்தம்்ப்ததி�ர் 
ெணாறகணாலதிகளில அமர்ந்தனைர் 

க்வன எப்்்பணாதும் ்பலகணாடடி ஜணானைகதி்� ஜணானகதி ஜணானகதி எனறு  
அ்ழத்்த்தணால எலலணா ரிக்கணார்டஸ்லயும் இப்்்பணாது அவ்ளணாட 
்்பர் ஜணானகதி்தணான 

“இவங்க �ணாரு?” ஜணானகதி டணாக்டருக்குப் ்பக்கத்்ததில அமர்ந்ததிருந்த 
ந்பணம்ி்�ப் ்பறறதி விசேணாரித்்தணாள் 

“இவங்க என சேம்சேணாரம்! வக்கசீலணா இருக்கணாங்க! ்்பரு விவணாகரத்து 
வ தீரெணாசசேதி!” எனறு ்தனைது ம்னைவி்� அறதிமுகப்்படுத்்ததினைணார் 
டணாக்டர் மண்டி மனனைணாரு 

“ஐ்�்�ணா! எங்களுக்கு ்ட்வணார்ஸ ்வணடணாங்க! ெதீங்க என  
புருசே்னைக் கு்ப்்படுத்்ததினைணாப் ் ்பணாதும் டணாக்டர்,” எனறு ந்பணாநதுக்குள் 
்கவிடட குரங்்கப்்்பணால ்ப்தறதினைணாள் ஜணானகதி 

“கவ்லப்்படணா்ததீங்க! உங்க புருசே்னை ெணான கு்ப்்படுத்்த்றன  
அப்்படி கு்மணாக்லனனைணா, விவணாகரத்துக்குனனு இனநனைணாரு 
வக்கசீ்லத்்்தடி ெதீங்க அ்ல� ்வணடணா்மனனு ்தணான 
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2  கவ�்�ணாகதி ்வ்தம்

இவங்க்ள வ தீட்டணாட என ந்பணாஞசேணா்ததி�ணா, அ்தணாவது வ தீட்டணாட 
வக்கசீலணா வசசேதிருக்்கன  ெர்ஸ! மதிஸடர் ஜணாலப்்பன ‘்வடடலஸ’ 
நசேக் ்பண்ிடடீங்களணா? ‘்பலஸ’ ெணார்மலணாத் ்தணா்னை இருக்கு?”

“ஒரு ெதிமதிஷம் டணாக்டர்!” எனறு சேடநடனறு கூறதி�்படி எழுந்தணான 
ஜணாலப்்பன  “இங்்க வணாஷ்-்்பசேதின எங்்க�ிருக்கு?”

“ெர்ஸ! சேணாருக்கு வணாஷ்-்்பசேதின எங்்க�ிருக்குனனு கணாடடுங்க!” எனறு 
உத்்தரவிடட டணாக்டர், ஜணாலப்்பன ெகர்ந்ததும் ஜணானகதி�ிடம் ் கடடணார்  
“இப்்்பணா நசேணாலலுங்க! உங்க புருசேனுக்கு எனனை ்பிரசசேதி னை?”

“அடிக்கடி வணாஷ்-்்பசேதினுக்குப் ்்பணாறணாரு, அது ்தணான ்பிரசசேதி்னை!” 
எனறு சேலதிப்புடன கூறதினைணாள் அவள்  “அவருக்கு நரணாம்்ப ெணாளணா 
்பலவிளக்குற வி�ணா்ததி இருக்கு டணாக்டர்! �ணாரணாவது ்பலலுனனு 
நசேணானனைணாப் ்்பணாதும், உட்னை வணாஷ்்்பசேதினுக்கு ஓடிப்்்பணா�ி ்பல 
விளக்கதிடடுத்்தணான வருவணாரு!”

“ஆனைணா, இப்்்பணா இங்்க �ணாரும் ்பலலுனனு நசேணாலல்வ�ிலலதி்�!” 
எனறு ெடிகர் வடி்வலு ் ்பணால முகத்்்தக் ் கணா்லணாக ் வத்துக் 
நகணாணடு ்பரி்தணா்பமணாகக் ்கடடணார் டணாக்டர் 

“்பலலுனனு நசேணாலல்ல! ்பலஸஸுனனு நசேணானனை தீங்க்ள! சேதிங்குல்ரணா 
ப்ளூர்லணா, ்பலலுனனு கணாது்ல விழுந்தணா ்்பணாதும், உட்னை 
்பலலுவிளக்கப் ்்பணா�ிருவணாரு!” எனறு குமுறதினைணாள் ஜணானைகதி 

“இ்்த மணா்ததிரி நஜர்மனைி�ி்ல ஒரு புருசேன எப்்பப்்பணார்த்்தணாலும் 
வ தீடடு்ல இருக்கதிற ் ம்ஜ, ெணாறகணாலதி எலலணாத்்்தயும் ந்தணாடசசேதி 
ந்தணாடசசேதி சுத்்தம் ்பண்ிடடிருந்தணானைணாம்” க்வர் டணாக்டர்  
மு்றப்்ப்்த அலடசேதி�ம் நசேய்்த்படி இ்ட�ி்ல புகுந்தணாள் 
விவணாகரத்து வ தீரெணாசசேதி  “க்டசேதி�ி்ல அவன வ தீடடுக்கணாரி 
நவறுத்துப்்்பணா�ி ்ட்வணார்ஸ வணாங்கதிடடணாளணாம்  ஜணானகதி!, 
ஜஸட உங்க இனஃ்பர்்மஷனுக்கணாகச நசேணான்னைன; உங்களுக்கு 
விருப்்பமதிருந்தணா ெதீங்களும் இப்்ப்வ ் ட்வணார்ஸ வணாங்கதிக்கலணாம்!”

அந்த மணா்ததிரி�ிருந்தணா ்பரவணா�ில்ல்�! இவரும் ்ம்ஜ, 
ெணாறகணாலதிந�லலணாம் து்டசசேதிடடிருந்தணா, ்வ்லக்கணாரி்� 
ெதிறுத்்ததி அந்தப் ்ப்த்்த வசசேதி புட்வசசேசீடடு்ல ் சேர்ந்ததிருப்்்ப்னை! 
இவரு சேணாப்்பிடடு அவ்ரணாட வணா்�க் கூடத் து்டக்க மணாடடணாரு! 
அவவளவு ்சேணாம்்்பறதி!” எனறு புலம்்பினைணாள் ஜணானகதி 
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சேதித்து வி்ள�ணாடடு  3

“கவ்லப்்படணா்ததீங்க ஜணானகதி! அது சேரி, உங்களுக்குப் ்பல�ணா்ம் 
ஆகதி, ஐ மீன கல�ணா்ம் ஆகதி எவவளவு ெணாளணாசசு?” ஜணாலப்்பனுக்கு 
வந்ததிருப்்பது மதிகவும் சேதிக்கலணானை ்கஸ என்பது டணாக்டருக்குப் 
புரிந்தது 

“நரணடு வருசேம் ்தணான ஆசசு டணாக்டர்! கல�ணா்ம் ஆனை புதுசு்ல 
்ததினைமும் நரணடுவணாடடி்தணான ்பல ்்தய்சசேதிடடிருந்தணாரு! இப்்்பணா 
நகணாஞசேெணாளணா ஆ  ஊ  னனைணா ்பலலு ்்தய்க்கதிறணாரு! ்பசசேரிசேதி, 
புழுங்கலரிசேதி மணா்ததிரி டூத் ்்பஸட்டயும் கதி்லணாக் க்க்கு்ல  
வணாங்கதி ஸடணாக் ்பண்ிடடிருக்்கணாம்!” எனறு ்தனைது ் சேணாகக் க்்த்� 
கண்ில ெதீருடன ஜணானகதி நசேணாலலதிக்நகணாணடிருக்கும்்்பணா்்த, 
ஜணாலப்்பன உள்்ள மீணடும் நு்ழந்தணான 

“உடகணாருங்க மதிஸடர் ஜணாலப்்பன! ெலலணாப் ்பல விளக்கதினை தீங்களணா?” 
எனறு வணாய்்தவறதி டணாக்டர் ் கடகவும், உடகணார்ந்த ் வகத்்ததி்ல்� 
எழுந்த அவன மீணடும் வணாஷ்்்பசேதினுக்கு ஓடினைணான 

“ஐ்�ணா! ந்தரி�ணாத்்தனைமணாக் ்கடடுட்ட்னை! சும்மணா விசேணாரிக்கலணா-
்மனனு ்கடடணா ்ததிரும்்ப ஓடிடடணா்ர?”

“ஏன டணாக்டர் விசேணாரிக்கதிறதீங்க, அவரு எனனை ்ததிருவண்ணா- 
ம்ல�ி்ல கதிரிவலம் ் ்பணா�ிடடணா வந்ததிருக்கணாரு? உங்க ஃ்பணார்மணா- 
லதிடடிக்கு ஒரு அள்வ இல்ல�ணா?” எனறு ந்பணாரிநது ்தள்ளினைணாள் 
ஜணானகதி 

“்கணா்பப்்படணா்ததீங்க ஜணானகதி! இனைி்ம ஜணாக்கதிர்்த�ணா இருக்்கன! 
சேரி, இப்்்பணாத்்தணான அவரு ்ததிரும்்பப் ்பல விளக்கப் ் ்பணா�ிடடணா்ர, 
அவரு நகணாப்்பளிசசேதிடடு வரதுக்குள்்ள எத்்த்னை ெணாளணா 
அவருக்கு இந்த வி�ணா்ததினனு நசேணாலலதிடுங்க!” எனறு நகஞசேதினைணார் 
டணாக்டர் மண்டி!

“ஒரு மணாசேமணாத்்தணான இப்்படிப் ்பண்ிடடிருக்கணாரு!” எனறு ந்பரு- 
மூசநசேறதிந்தணாள் ஜணானகதி  “்்பணானைவணாரம் ஆ்பசீுக்குப் ் ்பணா�ிடடிருந்த- 
வர்கதிட்ட �ணா்ரணா, ்பலலணாவரத்துக்குப் ்்பணாற ்பஸ ெம்்பர் 
்கடடிருக்கணாங்க! உட்னை ்கஷஸுவல லீவு ்்பணாடடு வ தீடடுக்கு 
வநது ்பல விளக்க ஆரம்்பிசசேதிடடணாரு! நரணடுமூணு ெணாளணா நரணாம்்ப 
ஓவரணா�ிடுசசு! எப்்ப எப்்்பணா ்பல விளக்கதினைணாருனனு சுவத்து்ல 
்பணாலக்க்கு மணா்ததிரி ்பல க்க்கு எழு்ததி வசசேதிருக்கணாரு!”
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“ம் ம் இது நரணாம்்ப சேசீரி�ஸணானை ்பிரணாப்ளம் ்தணான” எனறு மீணடும் 
இ்டமறதித்்தணாள் வ தீரெணாசசேதி  “இவர் இப்்படிப் ்பல விளக்குறதுனைணா்ல 
உங்களுக்கு எவவளவு மனை உ்ளசசேல ஏற்படடிருக்கும்?” அவள் 
அப்்படிக் ்கடகும்்்பணா்்த இவளிடமதிருநது ஒரு விவணாகரத்து 
்கஸ வணாங்கதி எப்்படி�ணாவது ்ப்ம் ்பிடுங்கதிடணும்னு ஒரு 
ெப்்பணா்சே 

“அ்்த ஏன ்கடகறதீங்க? ஒரு ெணாள் ்பணா்ததி ரணாத்்ததிரி�ி்ல ்்பஸட 
்ததீர்நது ்்பணாசசுனனு குழந்்த மணா்ததிரி அழ ஆரம்்பிசசேதிடடணாரு! 
்பக்கத்து வ தீடடுக்கணாரங்க்ளத் ்தடடிந�ழுப்்பி நகணாஞசேம் டூத் ் ்பஸட 
்தர்றதீங்களணா ெணா்ளக்குத் ்ததிருப்்பித் ்தர்்றனனு ் கடகதிறதுக்குள்்ள 
எனைக்கு மணானை்ம ்்பணா�ிருசசு! ெலல ்வ்ள, அனனைிக்கு ்பல 
விளக்கதிடடு சேமர்த்்தணா அழணாமத் தூங்கதிடடணாரு!”

“அடப் ்பணாவ்ம!” எனறு உசசுக் நகணாடடினைணார் டணாக்டர் 

“எலலணாம் என வி்ததி! ஸ்ரீரங்கத்துக்குப் ்்பணானைதுக்கப்புறம்்தணான 
இவரு ந்பணாறந்தணாருனனு வித்�ணாசேமணா ஜணாலப்ந்பருமணாள்னு ந்ப�ர் 
வசசேணாங்களணாம்  ஆனைணா, எலலணாரும் இவ்ர இப்்்பணா ்கணால்கட 
ந்பருமணாள்னு ்தணான கூப்்பிடறணாங்க!”

“இப்்படித்்தணான நெ்தர்லணாணடு்ல” எனறு வ தீரம்மணா ஆரம்்பிக்கவும், 
இ்டமறதித்்தணார் டணாக்டர் மண்டி 

“வ தீரம்மணா, ெம்ம அக்ரீநமணட ்படி இனனைிக்கு இவங்க என்னைணாட 
்கஸஸு! ் ்பணானைவணாடடி கரப்்பணானபூசசேதி்�ப் ்பணார்த்துப் ்ப�ப்்படட அந்த 
்தம்்ப்ததி வந்த ்்பணாது ெதீ ்தணா்னை விவணாகரத்து ்பண்ிக்்கணாங்கனனு 
கனவினஸ ்பண்ி்னை! என்னையும் நகணாஞசேம் ப்ரணாக்டீஸ 
்பண் வி்டன!”

“அப்்படீனனைணா அடுத்்த ்கஸ எனைக்குத்்தணான!”

“அது வரும் ்்பணாது ்பணார்த்துக்கலணாம்!”

“டணாக்டர், உங்க சேண்ட்� அப்புறமணா வசசுக்்கணாங்க! மு்தல்ல 
என புருசேன ்பலலு விளக்கணாம இருக்க ஒரு வழதி நசேணாலலுங்க!” 
எனறு ஜணானகதி நகஞசேதி�்்பணாது அவளது கணகளில கண் தீர் 
்பலகதிப் ந்பருகதி�து 
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“ஐ்�்�ணா, ஒ்ர�டி�ணா ்பலலு விளக்க்லனனைணாலும் ஆ்பத்துங்க! 
இப்்படித்்தணான லக்்னைணாவி்ல லணாரி டி்ரவர் ல்மஷ்னு ஒருத்்தர் 
்பல்ல விளக்குற்ததில்லனனு அவர் ம்னைவி லணானைி்தணா விவணாகரத்து  
்கடடு ் கஸ ் ்பணாடடிருக்கணாங்க!” எனறு ்ப்தடடத்்்தணாடு கூறதினைணாள் 
வ தீரெணாசசேதி 

“இ்்தணா ்பணாருங்க, என புருசேன வணாய் நகணாப்்பளிக்கதிற சேத்்தம் ் கடகுது  
இந்தவணாடடி அவர்கதிட்ட ்பலலுனனு மடடும் நசேணாலலதிடணா்ததீங்க! 
ஐ்�ணா, அவரு வந்ததிடடணாரு,” எனறு அ்ம்ததி�ணானைணாள் ஜணானகதி 

“உடகணாருங்க மதிஸடர் ்கணால்கட ந்பருமணாள், சேணாரி, மதிஸடர் 
ஜணாலப்ந்பருமணாள்! ெதீங்க இப்்படி அடிக்கடி வணாஷ்்்பசேதினுக்குப் 
்்பணாறது உங்களுக்குக் கஷ்டமணா�ில்ல�ணா? இ்ததி்லருநது எப்்படி 
மீளறதுனனு எப்்பவணாவது நகணாஞசேமணாவது ்�ணாசேதிசசேதிருக்கசீங்களணா?”

“ஓ! ந�ஸ! அதுக்குத் ்தணான எங்க ஆ்பஸீ்ல என்னை ்வ்ற 
இடத்துக்கு மணாத்்தச நசேணாலலதி அப்ளி்கஷன நகணாடுத்்ததிருக்்கன,” 
எனறணான அவன 

“நவரி குட! சூழல மணாறதினைணா ்பழக்க வழக்கமும் மணாறும்! உங்க 
அப்்ரணாச எனைக்குப் ்பிடிசசேதிருக்கு,” எனறு நமசசேதினைணார் டணாக்டர் 
மனனைணாரு 

“ெணாசேமணாப் ்்பணாசசு! டணாக்டர், அவர் ்தன்னைணாட சேசீட்ட ்பணாத்ரூமுக்கு 
மணாத்்தச நசேணாலலதி அப்ளி்கஷன நகணாடுத்்ததிருக்கணாரு!” எனறு ்த்ல- 
�ிலடித்துக் நகணாணடணாள் ஜணானகதி 

“ஓ! ஐ ஸீ!” எனறு சேதிந்த்னை்�ணாடு ்த்ல்�ச நசேணாறதிநது நகணாணடணார்  
டணாக்டர் 

“மதிஸடர் ஜணாலப்்பன! இதுக்குப் ் ்பரு ஓ ஸதி டி! ஓ ஸதி டி வி�ணா்ததினனைணா 
எனனைணானனு ந்தரியுமணா?”

“எனைக்கு ்ததிருடடு வி சேதி டி ்தணான ந்தரியும் டணாக்டர்,” எனறு அப்்பணாவித்- 
்தனைமணாய் நசேணானனைணான ஜணாலப்்பன 

“ஓ ஸதி டிங்கதிறது ஒருவி்தமணானை மனைப் ்பிரணாந்ததி! ஆங்கதிலத்து்ல 
இ்்த ‘ஆப்சேஸதிவ கம்்பலஸதிவ டிஸணாஸடர்’னு நசேணாலலுவணாங்க!” 
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எனறு நசேணாலலதிக் நகணாணடிருக்கும்்்பணா்்த ஜணாலப்்பன எழுநது 
வணாஷ்்்பசேதி்னை ்ெணாக்கதி வி்ரந்தணான 

“ெலலணாத்்தணா்னை ் ்பசேதி்னைன! இப்்்பணா ஏன எழுந்ததிரிசசுப் ் ்பணாறணாரு?” 
எனறு மனைம் நெணாநது ்்பணாய்க் ்கடடணார் டணாக்டர் 

“அ்தணான நசேணாலலதிடடீங்க்ள, ஆப்சேஸதிவ கம்-்பல-ஸதிவ டிஸணாஸடர்னு! 
அ்தணான ்பலலு விளக்கப் ் ்பணா�ிடடணாரு!” எனறு ்த்ல�ில அடித்்த்படி 
எழுநது ்பின அமர்ந்தணாள் ஜணானகதி 

“என சேர்வ தீஸ்ல இப்்படிந�ணாரு அ்பணா� ்க்ஸ ெணான ்பணார்த்்த்்த-
�ில்ல!” எனறு ந்தணாண்ட கம்ம உருக்கமணாகத் ந்தரிவித்்தணார் 
டணாக்டர்  ஆனைணால அவரது நெஞசுக்குள்்ள ஆகணா! ெலல ஸடரணாங்க் 
்கஸ மணாடடிக்கதிசசேதி! இனனைிக்கதி ெதி்ற�்வ ்ப்ம் ்பிடுங்கலணாம் 
எனறு எண்க்கசீறறு ஓடிறறு  நசேணானனைணார் 

“்்பசேணாம இவ்ர ஒரு ்பல டணாக்டர்கதிட்ட கூடடிக்கதிடடுப் ்்பணா�ி 
நமணாத்்தப் ்பல்லயும் புடுங்கதி விடடுடடணா எனனைணா? வி�ணா்ததியும் 
கு்மணா�ிடும்; ்்பஸட நசேலவும் மதிசசேம்!”

“ஐ்�்�ணா, ்பலலு ்்பணானைணா நசேணாலலு்்பணாசசுனனு நசேணாலலுவணாங்-
க்ள டணாக்டர்?” எனறு ்ப்தறதினைணாள் ஜணானகதி 

“டூத் ்பிரஷ், டூத் ்்பஸட எலலணாத்்்தயும் ்்பசேணாம லணாக்கர்்ல 
வசசுப் பூடடிருங்க்ளன!” எனறு ஒரு அ்பணா� (அ்ப�?) ஆ்லணாசே்னை 
ந்தரிவித்்தணார் டணாக்டர் 

“அ்்தயும் ்பண்ிப் ்பணார்த்்தணாசசுங்க! ஆனைணா, இவரு விடடணாத் ்தணா்னை? 
சுவ்ரறதிக் கு்ததிசசு அடுத்்த வ தீடடு்ல ்்பணாய் ்ததிருடடுத்்தனைமணா 
்பல விளக்கதிடடு வந்ததிடடணாரு! ஊ்ர ்கநகணாடடிச சேதிரிக்குது 
டணாக்டர்! எனனை நசேய்யுறதுன்னை ந்தரி�்ல!” எனறு ்க்�ப் 
்பி்சேந்தணாள் அவள் 

விவணாகரத்து வ தீரெணாசசேதி�ம்மணாவுக்கு ் கணா்்த மீது ்பரி்தணா்பம் ்பிறந்தது   
ஐ்�ணா ்பணாவம், இவளுக்கு எப்்படி�ணாவது உ்தவணு்ம? அவளுக்கு 
மண்ட கு்டந்தது 

“ஏம்மணா, இப்்படி ஊ்தணாரித்்தனைமணா ்பல விளக்கதினைணா குடும்்பம் உருப்்படணா- 
துனனு புருசேனுக்கு புத்்ததிம்ததி நசேணாலறது்தணா்னை?” சேசீரி�ஸ ஆகக் 
்கடடணாள் 
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“அ்்த ஏன ்கடகறதீங்க, நரணடு ்்பரு வணாங்குற சேம்்பளத்்ததி்ல 
்பணா்ததி டூத் ்்பஸட வணாங்குறதுக்்க சேரி�ணாப் ்்பணா�ிடுது  இப்்்பணா 
மணாசேணாமணாசேம் டூத் ்்பஸட வணாங்கறதுக்கணாக, ்பலலூர் ்வஸ�ணா 
்்பங்கதி்ல கடன ்கடடு அப்ளி்கசேன நகணாடுத்்ததிருக்கதிறணாரு! 
எப்்்பணா சேணாங்ஸன ஆகு்மணா ந்தரி�்ல!”

“எனைக்கும் எனனை நசேய்யுறதுன்னை ந்தரி�்ல! ஆனைணா, எனனை 
நசேய்�க்கூடணாதுனனு மடடும் நசேணாலலதிட்றன! உங்க புருஷ்னை 
்வகுணட ஏகணா்தசேதி அனனைிக்குப் ந்பருமணாள் ்கணாவிலுக்கு ”

“கூடடிக்கதிடடுப் ்்பணாகடடுமணா டணாக்டர்?”

“அவசேரப்்படணா்ததீங்க, கூடடிக்கதிடடுப் ்்பணாகணா்ததீங்கனனு நசேணாலல 
வந்்தன  ஏனனைணா, அனனைிக்கு ந்பருமணாள் ்கணாவில்ல 
்பலலணாணடு ்பலலணாணடு ்பலலணா�ிரத்்தணாணடுனனு ்பணாடுவணாங்க! 
இவரு ்பணாடடுக்கு அங்்கயும் ்பல விளக்க ஆரம்்பிசசேதிடடணார்னைணா 
வம்்பணா�ிடும்!”

“சேரி டணாக்டர்! அப்புறம்!”

“கர்னைணாடக சேங்கசீ்தம் ்கடகதிறது இவர் உ�ிருக்்க ஆ்பத்்தணா 
முடி�லணாம்  ஏனனைணா எலலணாப் ்பணாடடு்லயும் ்பலலவி அனு்பலல-
வினனு இருக்கும் ”

“்வ்ற?”

“்வ்ற ஒணணும் ்வணடணாம்மணா! உங்க புருசேன வந்ததும் 
அவ்ர வ தீடடுக்குக் கூடடிக்கதிடடுப் ்்பணாங்க! அது்வ ்்பணாதும்!”

“டணாக்டர் ஃ்பஸீ?”

“நரணாம்்ப ஜணாஸ்ததி ஒணணும் ்வணடணாம்  ஒரு இருநூறு 
நகணாடுங்க! உங்க புருசேன ்பல விளக்கதினைதுக்கு மடடும் ஏ்தணாவது 
ஒரு ஆ�ிரம் ரூ்பணா�ணாவது ்பணார்த்துப் ்்பணாடடுக் நகணாடுங்க! வணாஷ் 
்்பசேதின பூரணா ்பணாருங்க இப்்ப்வ ெணாற ஆரம்்பிசசேதிடுசசு! என 
ஃ்பீ் சேக் நகணாடுத்்ததிடடு எவவளவு சேசீக்கதிரம் முடியு்மணா, அவவளவு 
சேசீக்கதிரம் நரணடு ்்பரும் இடத்்்தக் கணாலதி ்பணணுங்க! எனனைணால 
ெணாத்்தத்்த ்தணாங்க முடி�ல்ல! ப்ள தீஸ!”
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ஜணாலப்்பன ்ததிரும்்பி�தும், வழக்கம்்்பணால இருக்்க�ில அமர 
மு�னற ்்பணாது, வ தீரெணாசசேதி அவ்னைத் ்தடுத்்தணார் 

“மதிஸடர் ஜணாலப்ந்பருமணாள்! ெதீங்க நகளம்்பலணாம்! உங்களுக்கு 
ஒணணுமதில்ல! ஒரு வணாடடி ்பலலடத்துக்குப் ் ்பணா�ி, மணாசேணா்ி�ம்-
ம்னைக் கும்்பிடடீங்கனனைணா சேரி�ணாப் ்்பணா�ிடும்  ஒரு ெதிமதிஷம், 
இனநனைணாருவணாடடி எங்க வணாஷ் ்்பசேதின்ல ்பல ்்தய்சசேசீங்க, 
உங்க ்பல்ல உ்டசசுக் ்க�ி்ல நகணாடுத்்ததிரு்வன  ஆமணாம்  
ஜணாக்கதிரந்த! புதுசு புதுசேணா வி�ணா்ததி கணடு்பிடிக்கதிறணாங்கய்�ணா! 
்பலலுனனு நசேணானனைணா ்பலலு விளக்கதிருவ தீங்களணா?”

“கணணுனு நசேணானனைணா கணந்ப் ்பிடுங்கதிடுவ தீங்களணா? சேரி�ணானை 
லூசேணா இருக்கசீங்க்ள! இனநனைணாருவணாடடி இந்த ஆஸ்பத்்ததிரி 
்பக்கம் வநது வி�ணா்ததினனு ெணாக்கு ்ம்ல ்பலலு ்்பணாடடுப் 
்்பசேதினை தீங்க, ெடக்கற்்த ்வநற ்பலலப்பூரணா ஒடசசேதி உங்க 
்க�ில்� ்தநதுடு்வன  ்ப ீ ்கர்ஃபுல!”  அந்தக் குணடு ்லடி 
வ தீரெணாசசேதி�ம்மணா ்்பசேப்்்பசே, ஜணாலப் ந்பருமணாள் அப்்படி்� சேதி்ல 
்்பணாலச சே்மநது ெதினறணான 

“ஐ்�ணா எனனை இது? எனனை அ்ததிசே�ம்! என புருசே்னைப் ்பணாருங்க 
டணாக்டர், உங்க சேம்சேணாரம் இவவளவு வணாடடி ்பலலு, ்பலலுனனு 
நசேணாலலதியும் அவரு ்பலலு விளக்கப் ் ்பணாகணாம ெதிக்குறணா்ர! அவரு 
கு்மணா�ிடடணாரணா?” 

“அவருக்கு ஒரு வி�ணா்ததியும் இல்லம்மணா!” எனறு விளக்கதினைணாள் 
வ தீரம்மணா  “ெணான நசேணான்னை்னை, லக்்னைணாவி்ல ்பல்ல விளக்கணா்த 
புருசே்னைப் ்பத்்ததி, அ்்த இவரும் ்படிசசேதிருப்்பணாரு ்்பணாலதிருக்குது  
அது்லருநது எதுக்கும் இருக்கடடுமுனனு கூட நகணாஞசேம் ்பல 
விளக்க ஆரம்்பிசசேதி இனனைிக்கு இந்த ெதி்ல்மக்கு வந்ததிடடணாரு! 
இந்த மணா்ததிரி ்கசுக்நகலலணாம் நரணடு மூணு அ்தடடு ்்பணாடடு 
மதிரடடினைணா வ தீடடு்ல்� சேரி�ணாப் ்்பணா�ிருக்கும்! ெதீங்க இப்்படி 
சேணாஃப்டணா இருக்கப்்படணாதுங்க! வ தீடடுல பூரிக்கட்ட இருக்குதுலல 
அ்்த பூரி மடடும் ்பண்றதுக்கு உ்ப்�ணாகதிக்கணாம, இவரு ் மலயும் 
யூஸ ்பணணுங்க சேரி�ணா�ிடுவணாரு  ்்பணாங்க ்்பணாங்க, புருசே்னைக் 
கூடடிக்கதிடடுப் ்்பணாய் சேந்்தணாசேமணா�ிருங்க!”

ஜணாலப் ந்பருமணாளும், ஜணானகதியும் டணாக்டர் ் கடட ஃ்பீ் சேக் நகணாடுத்து- 
விடடு நவளி்�றதி�தும் ெர்ஸ உள்்ள நு்ழந்தணாள் 
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“டணாக்டர்! இ்்த மணா்ததிரி இனநனைணாரு ்கஸ வந்ததிருக்கு! 
வரசநசேணாலலடடுமணா?” எனறு ்கடடணாள்  “்்பணாம்மணா! ெணா்ளக்கு 
வரசநசேணாலலும்மணா! நரணாம்்ப நரணாம்்ப ட�ர்டணா இருக்கு எனைக்கு, 
ெணான நகணாஞசே ்ெரம் ்பலலு விளக்கப்்்பணா்றன! சேணாரி, நரஸட 
எடுக்கப்்்பணா்றன!”
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