ாக்காச்சியின் கணவு
- ந்ன் ஶ்ரீன்
தாண்டினும் வள்ளபனும் ருந்ளப் பதாடுபாம் ன்று ஆளுக்குஇருதது
ரூதாய்க்கு கஞ்சா ாங்கிக் வகாண்டு சுந்ம் திபட்டர் ாண்டி க்காட்டுப்
தக்கம் பதாணபதாதுான் வாத்ன் அர்களப படி ஓடி ந்ான். “பய்..
வய்க்கா ளகயின வௌக்குாபநாட உங்க வண்டு பதத்ளயும் படிக்கிட்டு
இருக்குண்ப. சிக்குணா வௌக்குாத்ான அடிச்பச வகான்றும்ண்ப. அது
கண்ணுன தடா ஓடிப் பதாயிருங்க..” ன்று மூச்சு ாங்க வசான்ணான்.
தாண்டினும் வள்ளபனும் அதிர்ந்து பதாணார்கள். இப்தடி டக்கும் ன்று
அர்கள் திர்தார்க்கவில்ளன. பவடுத் வய்க்காவின் கள் இர்களப
காட்டிக் வகாடுப்தாள் ன்று அர்கள் திர்தார்க்கவில்ளன. திரும்பிப் தார்த்ால்
சந்ளக் வகடுவின் பின் ாசல் ழிாக ளகயில் ாள் பதான விபக்குாற்ளந
ந்தி ளனவிரிபகானாக ந்து வகாண்டிருந் வய்க்கா வரிந்ால் இண்டு
பதரும் கஞ்சாள நந்து அறுக்க ஆம்பிக்கா க்காட்டுக்குள் விழுந்து
ஓடிணார்கள்.
*****
வய்க்கா ஊறிந் விளனாது அல்னது தாலில் வாழினாளி அல்னது
அர்கபது வாழியில் படிா. ஆணால் ஒரு படிாளுக்கு இருக்க முடிா
அல்னது பண்டா ஒன்று அளிடம் இருந்து. அது பகாதமும் ன்ாணமும்..
அள் உடம்பில் வகாஞ்சம் டிளக தீதா ாதிரி இருப்தாள். ஆணால் முக சால்
வகாஞ்சம் பகஆர் விஜா ாதிரி இருக்கும். உடம்பு பப ன்று இருக்கும்.
பகபாக்கார்கள் அபபான் பண்டும் ன்று பாங்கி ருார்கள். அளும்
அளுக்கு ாா பளன தார்க்கும் மீளசயும் பகபாக்கார்களப ளத்து
சம்தாதித்ள சந்ளக் வகடுவிலும் தானத்துக்கு கீழும் வாழில் தார்க்கும்
தாலில் வாழினாளிகள் ல்னாம் கள களாக வசால்ார்கள்.
வய்க்கா பனசாக பசளனள ஒதுங்கவிட்டு டந்ால் கிநங்கி கீழ்ப்தடிா
ஆம்பிளப ன்று அந் ஜில்னாவில் ாரும் இல்ளன. அப பம் அள்
பசளனள பாளபச் சுற்றி பதார்த்தி டந்ால் ன்ணபா இருதது ருடம்
கல்ாாகி இண்டு வஜன்ாக ஒப ஆம்பிளபாபபாடு குடித்ணம்
டத்தும் வதண்ணி ாதிரி வரிாள்.
சின பம் தள்ளி கல்லூரிகளில் தடிக்கும் விடளனகள் அள் மீது பாகம்
வகாண்டு காபசாடு பதாய் அள் முன்ணால் நிற்கும். அபபா “ தச்சப் புள்ப கூட
தடுத்து ந்திரிக்கிந அபவு ா பகனாண இல்ன ங்கம்.. இந் காசுக்கு தால்
ாங்கி குடி.. பதா..” ன்று வசால்லி அனுப்பி விடுாள்.
அப பம் காசு வகாடுக்கால் டதாய்க்கும் ளணயும் அள் சும்ா
விட்டதில்ளன. ஆண்டிதட்டிக்கா தால்துள அப்தடிான் ஒரு முளந அளிடம்
காசு வகாடுக்கால் ய்த்து விட்டுப் பதாணான். இள் பாக ஆண்டிதட்டிக்பக
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தஸ் றி விட்டாள். தந்ல் பதாட்ட களடத் வருவில் அள் தால்த்துளள
புட்டி அடித்து காசு ாங்கிது ல்னாம் ாய் ழி னாற்றின் காவிம்.
இப்தடிான் ஒரு இன்ஸ்வதக்டர்.. புதிாக பனிக்கு பளனக்கு ந்ன்.
இளபஞன். வய்க்கா பதாளயில் இருந்பதாது சந்ளக் வகடுவுக்கு
வய்டுக்கு ந்ான். ஆங்காங்பக ஒதுங்கி இருந் ல்னா தாலில்
வாழினாளிகளபயும் ஜீப்பில் அள்ளிப் பதாட்டுக் வகாண்டு பதாணான்.
வய்க்கா அன்று சந்ள வகடுவில் வாழில் தார்க்கவில்ளன. ந்திரி னாட்ஜில்
பகபாக் காபணாடு இருந்துவிட்டு வசகண்ட் பா விடும் பத்தில் சந்ளக் வகடு
முன்தாக அண்ாச்சி டீக்களடயில் டீக்குடிக்க ந்திருந்து. மீளசக்கும் அற்கும்
தஞ்சாத்ாகி விட்டது. மீளச ணது கமிளண வய்க்கா வில்ளன ன்று
அளப வகட்ட ார்த்ளகபால் சத் துங்கி இருந்ான். வய்க்காவின்
ப்பு நிாம் ன்ணவன்நால் அனுக்குான் பகபாக்கான் கணிசாண
கமின் வகாடுத்து விடுகிநாபண. அப்புநம் அள் ன் கமின்  பண்டும்
ன்ததுான்..
ாக்குாம் ளக கனப்தாணது. மீளச வய்க்காவின் முடிளப் பிடித்து அடிக்க
முன, வய்க்கா அணது ர்ஸ்ாணத்ளப் பிடித்துக் வகாள்ப மீளச கிய்ா
கிய்ா ன்று கத்தும்பதாதுான் அந் புது இன்ஸ்வதக்டர் அர்களபப்
தார்க்கிநார். தப்ளிக் நியூவசன்ஸ் ன்று இருளயும் ஜீப்பில் ற்றுகிநார்.
பதாள, சண்ளட ன்று வய்க்கா களபத்திருந்ாலும் இன்ஸ்வதக்டர் அள்
அகில் கவிழ்கிநார். ட்ளடாவிடம் பதசி ன்ண வன்று புரிந்து வகாண்டு
ஸ்படனிபனப அளுக்கு ஒரு குாட்டர் அனுப்பி ளக்கிநார். குாட்டளப்
தார்த்தும் வய்க்காவுக்குப் புரிந்து பதாகிநது. அன்ளநக்கு பதாலீஸ் ஜீப்பில்
இன்ஸ்வதக்டர் முன்ணால் உளடகளப களபந்து ட்டும் அளுக்கு நிளணவில்
இருந்து.
காளனயில் ழுந்து தார்த்ால் பகபாக்கான்கள் வகாடுத் ஆயித்து இருநூறு
ரூதாள காவில்ளன. வல்ன முல் ாள் டந்ற்ளந ல்னாம் நிளணவில்
வகாண்டு ந்து தார்த்பதாதுான் அளுக்கு டந்து உளநத்து. ஜீப்பிபனப
உளடகளப களபச் வசான்ண இன்ஸ்வதக்டர்ான் அந் தத்ள திருடி இருக்க
பண்டும் ன்தது புரிந்து.
பாக ஸ்படன் பதாய்விட்டாள்.
அபது வகட்ட பா இல்ளன அந் இன்ஸ்வதக்டரின் வகட்ட பா ன்று
வரிவில்ளன, அன்ளநக்கு ன்று தார்த்து அந் ஸ்படனுக்கு டிஸ்பி விசிட்.
அந் டிஸ்பி வதண்ாகவும் இருந்து வாளனத்ாள்.
பாக ஸ்படனுக்குப் பதாண வய்க்கா உத் குலில் இன்ஸ்வதக்டருக்கு
சால் விடுக்க ஆம்பித்ாள் : “பனய் ன் ........ குடிக்கி. ா தடுத்து
சம்தாரிக்கிநாண்டா.. தடுத்து சம்தாரிச்ச காச கபாண்டு வதாளக்கிந நீ
ம்புட்டு கீழ் வசம்ம்.. இந்ா தாரு.. உன் கூட தடுக்கணுா... வசால்லு. ம்புட்டு
ாட்டி பா தடுக்குபநன். ஆணா ா சம்தாரிக்கிந காளச கபாண்ந
ச்சிக்கிநா.. தடுத் சம்தாதிச்சதுாண்டா ாப.. ஆணாலும் அது ான் உளச்சு
சம்தாதிச்சதுடா.. அள திருடித் திங் உணக்கு ண்டா ளட்சு குடுத்து..? ாடா
ன் ........ கபண.. இப்த தடுக்குபநண்டா.. ஆணா ன் சம்தாத்தித் திருப்பிக்
குடுநா ........ கபண..” ன்று வசான்ணள் ளகபாடு சசவன்று உளடகளப
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ல்னாம் களபந்து நிர்ாாக பதாலீஸ் ஸ்படனில் நின்நாள். அள் உடலின்
ஒளியில் அளணத்து ஆண் பதாலீஸ்களின் அடி யிற்றிலும் தீப்பிடித்து.
ஆணால் அன்று விசிட்டுக்கு ந்திருந் வதண் டிஸ்பியின் கண்ணில் தீப்பிடித்து
ான் வதரி விம். அந் இபம் இன்ஸ்வதக்டர் உடணடிாக சஸ்வதண்ட்
ஆணான். சஸ்வதண்ட் ஆண ான்காது ாபப படிப் பிடித்து யில்ப
னபணாாக அந் இன்ஸ்வதக்டர் ந்து வய்க்காள தூக்கிப் பதாட்டு மிதி
மிதிவன்று மிதித்ான். அளுக்கு உடம்வதல்னாம் காம். அத்ளண 
கபத்திலும் களடசிாக அள் இன்ஸ்வதக்டளப் தார்த்து, “....... கபண. அடிடா..
ம்புட்டு பா அடிச்சிக்க.. ஆணாலும் நீ பவுடிாகிட்ட காளசக் கபாண்ட
.........க் குடிக்கிாண்டா.. ான் தடுத்து சம்தாரிச்ச காசு உன் உடம்புனயும் த்ா
ஓடுது.. த்தூ..” ன்று அன் மூஞ்சி மீது காறித் துப்பிணாள். அள் ங்கி விழும்
அபவுக்கு அடித்துவிட்டுான் அந் இன்ஸ்வதக்டர் பதாணான்.
***********
இர்கள் இண்டு பதரும் பாம் ஜமீன்ார் சத்திம் ழிாக வயின் பாடு
றிணார்கள். திர்த்ாற்பதானான் தஸ் ஸ்டாண்டு. அர்கள் ஓடி ஓட்டத்துக்கு
வய்க்கா ஈடு வகாடுக்க முடிாது. பகாக ஓடிச் வசன்று கம்தம் தஸ்ஸில்
ன்னிங்கில் றிவிட்டார்கள்.
“பனய் ாப்ப.. ளகயின காசு இருக்காடா..?” ன்நான் வள்ளபன்.
“வசருப்பு பிஞ்சிரும்.. உரி உரின்னு உரிச்சு பக்கம்தட்டிக்கான்கிட்ட கமின்
ாங்குணல்ன.? அள பகாத்துன முடிஞ்சு ச்சிக்கிட்டு பகள்விா பகக்குந..?
பாம் பாம்ன்னு வசால்னச் வசால்ன அந் புள்ளப தூக்கச்
வசான்னிபடா வன்று.. இப்த ஒரு பவுடிாளுக்கு தந்து தஸ் றி பதாயிட்டு
இருக்பகாம்.. ரிாளா வசனளப் தாத்துக்க..” ன்நான்.
டிக்வகட் பகட்டு ந் கண்டக்டரிடம் தம் வகாடுத்து ாசப்தட்டிக்கு டிக்வகட்
டுத் வள்ளபன் சிரித்தடி, “பாாம் பாாம்ன்னு வசால்லிட்டு ான்
பசாலி தாக்குநப்த வௌக்கு புடிச்ச ாதிரிப பதசுறிபடா ாப்ப.. புள்ளப
தூக்கிட்டு ந்தும் முல்ன பசாலி தாத்ப நீாணடா..” ன்று வகக்வகக்வகக்க
ன்று சிரிக்கவும் தாண்டின் தட்டு தட்வடன்று ான்ளகந்து அடிளப்
பதாட்டான். சிரித்தடி வள்ளபன் அற்ளந ாங்கிக் வகாண்டான்.
*******
வய்க்காவுக்கு கால் ந் களள மீளசக்கு சக்கு ஊற்றிவிட்டு இர்கள்
சிரித்து சிரித்துக் பகட்டார்கள்.
அன் க்கம் பதான பகபாக்கான்ான். வய்க்காவுக்கு பகபாக்கார்கள்
ன்நால் வதரி பாகம். காளச காசு ன்று தார்க்கால் வசனவு வசய்ார்கள்.
அளுளட உடளன கிட்டத்ட்ட வாழுார்கள். அதிலும் அந் பகபாக்கான்
அவ்பவு னட்சம். வய்க்காப வகாஞ்சம் கிநங்கிப் பதாய்விட்டாள்.
ததிளணந்து ாள் கான்ட்ாக்டாக ண்டிப் வதரிாருக்கு அளத்துச்
வசன்றிருக்கிநான். அணது காலில் அல்னது காத்தில் வய்க்கா உருகிப்
பதாயிருக்கிநாள். அன் கல்ாம் தண்ணிக்கனாா ன்று பகட்டதும் சரி ன்று
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வசால்லி இருக்கிநாள். டாட்டு டிரிப் பதாய்விட்டு ந்து கட்டிக்கிபநன் ன்று
அன் வசான்ணதில் நிபாத் பதாடால் அனுடன் இருந்திருக்கிநாள்.
டாட்டு டிரிப் முடிந்து  மூன்று ாம் ஆகும் ன்று அன் வசால்லி
இருக்கிநான். தத்து ாம் ஆகி பிள்ளப பிநந்பின்னும் அன் வில்ளன. இள்
தத்து ாம் தத்தினிாகவும் பிள்ளபத்ாய்ச்சிாகவும் கஷ்டப்தட்டு ாழ்ந்து
முடித்திருக்கிநாள். த்ளண ாள்ான் ருாணம் இல்னால் ா முடியும்.
பிள்ளப வதற்று மூன்நாம் ாப சந்ளக் வகடுவுக்கு ந்து விட்டாள்..
பிள்ளபள சும்ா வசால்னக் கூடாது.. அந் பகபாக்கானின் கனரும்
வய்க்காவின் டிவுாக பிள்ளப சுடர் ாதிரி இருந்து. அன்ளந சினிா
காாகிகளில் ளனாளிாகவும், அகாகவும் இருந்து பதிான் ன்தால்
வய்க்கா அற்கு பதி ன்று வதரிட்டாள்.
ப பான் பிள்ளபக்கு மூளப பர்ச்சி இல்ளன ன்தது வரி ந்து.
வய்க்கா பிள்ளபள அளத்துச் வசன்று காட்டா டாக்டர் இல்ளன.. ருந்து
வகாடுத்து குப்தடுத் அது பாயில்ளன, ளக கால் ஊணம் பதான மூளப ஊணம்
ன்று அளுக்கு புரிளக்க ததிளணந்து டாக்டர்கள் ாந பண்டி ந்து..
வய்க்காவின் துருக்கு அபப இல்ளன. ஆணாலும் பிள்ளபள அவ்பவு
தத்திாகப் தார்த்துக் வகாண்டாள். மூளப பர்ச்சி இல்ளனப வி உடல்
பர்ச்சி அவ்பவு அற்புாக இருந்து. பிள்ளப ங்கத்தில் வசய் கடவுள்
உரும் பதான பர்ந்ாள். ததிணான்கு ருடங்கள்.. வய்க்கா பதிள
பதறு முடிந் ாய் குட்டிகளபக் காப்தது பதான காத்ாள்.
அந் ததிணான்கு து பிள்ளபளத்ான் இர்கள் தூக்கிக் வகாண்டு பதாய்
பசாலி தார்த்து முடித்திருந்ார்கள். அற்குத்ான் வய்க்கா இர்களப
விபக்குாற்பநாடு படி அளனந்து வகாண்டிருந்ாள்.
******
ாசப்தட்டியில் இநங்கிதும் ாயி களடக்குப் பதாணார்கள். ாயிக்கு
இர்களபப் தார்த்தும் சந்பாாண சந்பாம். “வகாஞ்சம் வதாறுங்கப்பத..
ாாத் முடிச்சிட்டு ந்துர்பநன்.” ன்று இர்களப உட்கா ளத்துவிட்டான்.
அன் வகாடுத் மிச்சள சாப்பிட்டு டீயிலும் களடசி மிச்சளப் பதாட்டு அள்ளித்
தின்றுவிட்டு காத்திருந்ார்கள்.
******
இருரும் மிகச் சரிாக பிபான் வசய்ார்கள். ாட்டு சந்ளக்கு பகபாக்கா
ாாரிகள் ரும் ாளப கணித்து இநங்கிணார்கள். வய்க்காவும்
பனசுப்தட்டள் இல்ளன. பிள்ளபக்கு கானாக கிட்ம்ா கிவிள
ளத்துவிட்டுான் பதாயிருந்ாள். கிட்ம்ா கிவியும் முன்ணாள் தாலில்
வாழினாளிான்.
இர்கள் ஆளுக்வகாரு பகாட்டருடன் வசன்று வய்க்கா வீட்டுக்கு சற்று
ள்ளியிருந் பப்தத்டியில் வசன்று உட்கார்ந்து குடிக்க ஆம்பித்ார்கள்.
தூத்தில் இருந்து இளப் தார்த் கிட்ம்ா வல்ன பகாழி தத்துளப் பதான
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இர்கள் அருகில் ந்ாள். இளத்ாபண அர்கள் திர்தார்த்ார்கள். கிட்ம்ா
கிவிக்கு பீர் ன்நால் வதரும் ஆளச ன்தது இர்களுக்குத் வரியும்.
அணாபனப ஒரு பீர் ாங்கி ந்திருந்ார்கள். பீள நீட்டிதும் கிட்ம்ா
கிவியின் கண்ணில் வதாங்கி பதாளசள அர்கள் வாட்டு உ முடியும்
பதான இருந்து.
திநந்து ருகிபநன் ன்று தாண்டிான் உள்பப ஒரு தூக்க ாத்திளளயும்
பதாட்டு கிவியிடம் நீட்டிணான். சீக்குக் பகாழி பதான கிவி இருதாது
நிமிடத்தில் வசாக்கி சுருண்டு விட்டாள். இருரும் தணாக வய்க்காவின்
குடிளசள அணுகி உள்பப உநங்கிக் வகாண்டிருந் பதிள ாளப் வதாத்தி
தூக்கிணார்கள். பப கட்டுக்குப் பதாண ஒத்ளடிப் தாளயில் அளப தூக்கிச்
வசன்று ாளண பாக்கி ளகபந்திளப் பதான விரிந்து தடர்ந்திருந் சீளக்
கருபல் த்டியில் வகாண்டு வசன்று பதாட்டார்கள். இங்கிருந்து கத்திணால்
வணன்று பகட்க ஒரு காக்காக் குஞ்சு கூட கிளடாது..
*******
ஒரு ழிாக ாயி பளனகளப முடித்துவிட்டு  ாணம் சங்கிவிட்டது.
இருளயும் ஆர்ாக ஒயின்சாப்புக்கு அளத்துச் வசன்நான். ல்னாம் ாயி
வசனவுான். ழுதத்துவண்டு ரூதாய் சக்கு ஆநாக ஓடிது. வள்ளபனுக்கும்,
தாண்டினுக்கும் ற்கான துங்கள் ல்னாம் நந்து பதாணது. ாயிபாடு
பசர்ந்து
தள பதப்தர்
ாங்கும்
வாழில் வசய்பதாது வசய்
ஃபிாடுத்ணங்களப ல்னாம் சிரித்துச் சிரித்து பதசத் துங்கிணார்கள்.
அப்பதாதுான் வதாளிச் வதாளிச்வசன்று தாண்டின்
விபக்குாற்றின் அடிக்கட்ளடால் அடி விழுந்து.

பின்

ண்ளடயில்

தாண்டின் நிளனகுளனந்து கீப விழுந்ான். அடுத்டுத் அடிகள் வள்ளபன்
மீது இநங்கிண. தத்காளி ாதிரி அந் ாற்நம் பிடித் ஒயின்ாப்பின் ாந்தித்
ளள கூட்டும் அழுக்கு விபக்குாற்ளந ளகயில் ந்திதடி வய்க்காான்
இருளயும் ாறி ாறி ஒரு ாக்காச்சி தாம்ளத அடிப்தது பதான அடித்துக்
வகாண்டிருந்ாள். ாயிக்கு ஒரு கம் துவும் புரிவில்ளன. அனுக்கு
புரிந்வல்னாம் அணது உயிர் ண்தர்கள் அடி ாங்குகிநார்கள் ன்ததுான்.
பதாளயில் அது அணது ண்ளடக்கு ந வகாஞ்சம் பாணது. தாண்டினும்,
வள்ளபனும் அடி தட்டு ட்டுத் டுாறிக் வகாண்டிருக்க, ாயி
வதாபபவன்று வய்க்காவின் வதாடனியில் ஒன்று பதாட்டான்.
வய்க்கா கிநங்கிக் கிறுகிறுத்து சுன்று அந் ஒயின்சாப் தாரின் முட்டுக்
கம்தங்களில் ஒன்றில் பாதி கீப விழுந்ாள். அபது மூக்காந்ண்ளட உளடந்து
த்ம் குாயில் பதான ஒழுக ஆம்பித்து. விரிந் ார்பும், ஆநடி உமுாண
ாயிக்கு அள் ந் வித்திலும் சாணல்ன. ஆணாலும் வறி வகாண்ட ாய்ப்
பூளணளப் பதான அன் மீது தாய்ந்து கடிக்க ஆம்பித்ாள்.
ஆளும்பதருாக அளப இழுத்து வினக்கிணார்கள். மூக்கிலிருந்து த்ம் ஒழுக
பா காளி பதானான் மூச்சு ாங்க நின்று வகாண்டிருந்ாள் வய்க்கா.
தாண்டிான் பதசிணான் : “ன்ணபா ஒண்ணும் வரிா புள்ளப பசாலி
தாத்துப்புட்படாம்ன்ந ாதிரி ஆடுந..? ஓம்புள்ள சீல் ஒளடச்சது ாங்க
கிளடாது. கட்டுக்குள்ப சீக்கரு த்டின உம்புள்ளப வகாண்டுட்டுப்
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பதாணதும் ததன்னு தாாளட அந்ப் புள்பான் அத்துச்சு. ங்க வண்டு
பதரு பட்டிளயும் அதுான் அவுத்துப் பதாட்டுச்சு. ன் இடுப்ளதச் பசந்து
கிட்டி பதாட்ட ாதிரி காளன ளபச்சிக்கிட்டு ல்னாக்கா..?ன்னு அதுான்
பகட்டுச்சு..? ஒரு சிப்ட்டு பதாதும்ன்னு நிளணச்ச ங்களப ன்ளண வண்டு
சிப்ட்டு இளண வண்டு சிப்ட்டு டுக்க ச்சது ஒன்பணாட ஒண்ணும் அறிாப்
புள்ளபான்.. ன்ணபா ாங்க பப் தண்ணிட்ட ாதிரி ந்து கூப்தாடு பதாடுந..?
“ ன்நான்.
வய்க்கா அப்தடிப இடிந்து பதாணது ாதிரி ளயில் உட்கார்ந்ாள். அள்
கண்ணில் ககவன்று கண்ணீர் ழி ஆம்பித்து. “............க் குடிக்கிந தாவி..
வதாய் வசால்னாடா.. “ ன்நாள் டுங்கும் குலில்.
“இந்ா தாருக்கா.. இந் பகள்வி ல்னாம் நீ உன் புள்ளபகிட்டான் பகக்கணும்..
அது ல்னா பறுண ளகயி.. வாழில்ன நக்கி விடு.. காளச அள்பனாம்..” ன்நான்
தாண்டின்.
வய்க்கா மூக்கில் த்ம் டி அப்தடிப வகாஞ்ச பம் உட்கார்ந்திருந்ாள்.
அப்தடிப வஞ்சில் வஞ்சில் அளநந்து வகாண்டாள். “பனய் சுனிலு.. நீ
வசான்ண ாரிப ம்புள்ளபயும் பவுடிாபாப் பதாயிட்டாபபடா.. கிறுக்பகா
ளதத்திபா.. ஒரு பகபாக்கான் ளகயின அந்ப் புள்ளப புடிச்சுக் குடுத்து உன்
மூஞ்சின காறித் துப்தணும்ன்னு நிளணச்சிட்டு இருந்பபணடா.. களடசின நீப
வசயிச்சிட்டிபடா.. அய்பா அய்பா அய்பா..” ன்று அள் வஞ்சில்
அளநந்து வகாண்டு அ ஆம்பித்ாள்.
இர்கள் மூரும் ஆளுக்வகாரு ழுதத்து இண்டு ரூாய் பகாட்டள ாங்கிக்
வகாண்டு இமுளச இல்னா இடம் படி தாள விட்டு வளிப பதாணார்கள்.
*******
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