பா க்க யம் ர மிசா மி
கூழுக்வெக ரு கும்பா டு

ஒரு மாெபரும் ெபாறுப்ைப சீதாப்பாட்டி அப்புசாமியிடம்

ஒப்பைடத்து விட்டு நிம்மதியாக

உள்ேள படுத்திருந்தாள்.
ஆடி மாசம் என்றாேல

சீதாப்பாட்டிக்கு ஓர் அலர்ஜி.
விடியற்காைலயிேல

ஒலிெபருக்கி மூலம் எல்.ஆர்.

ஈஸ்வr, வரமணி,
ீ
வரமணி
ீ
ஜூனியர். மகாநதி ேஷாபனா,
மீ ரா கிருஷ்ணா, ேதவி ேபான்றவர்களின் பக்திப் பாடல்கள்
'ெராய்ய்ங்ங' என்று காதில் பாயும்.

'கூழு ஊத்தேறாம்' என்று ைகயில் ரசீது புத்தகத்துடன்
ேகாஷ்டி ேகாஷ்டியாக வந்து ெகாண்டிருப்பார்கள். 'ஒன்ேற
அம்மன், ஒருவேன வசூலிப்பவன்' என்றிருந்தால்

பரவாயில்ைல, ஒேர அம்மனுக்குப் பற்பல ேகாஷ்டிகள்,

பற்பல நிற, பற்பல ைசஸ் ரசீது புத்தகங்களுடன், பற்பல
ேவைளகளில் வந்து, பற்பல விதமாக பஸ்ஸைர
அழுத்துவார்கள்.

ேபாலி ேரஷன் கார்டுகைளக் கண்டுபிடிப்பது ேபான்ற
கடினமான ேவைல இன்ெனான்று உண்டு என்றால், அது

ஆடி மாசத்தில் அசலாகக் கூழ் ஊத்துகிற ேகாஷ்டி எது
என்று கண்டுபிடிப்பதுதான்.
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ஜனத்ெதாைகயில் கணிசமான ஒரு பகுதியினர் திரண்டு,
ேநாட்டும் ரசீது புத்தகமும் ைகயுமாக மிரட்டாத குைறயாக
ஆடி வசூலுக்கு வரும்ேபாது அவர்கைள ஆடித் தள்ளுபடி
என்று தள்ளுவது கஷ்டமான காrயம்தான். கும்பைலப்

பார்த்து மிரண்டு ேபாய், பத்ேதா, இருபேதா காணிக்ைக
ெகாடுத்து அனுப்பி விடுவதுதான் சீதாப்பாட்டியின்

வழக்கம். இப்படி மாைஸக் கண்டு பயந்து காைசக்

ெகாடுக்கும் காம்ப்ளக்ஸுக்கு இடம் தரக்கூடாது என்று

நிைனத்துக் ெகாள்வாள்.

அசல் பக்த ேகாஷ்டி எது?
கண்டுபிடிக்கும் மகத்தான ெபாறுப்ைப இந்தத் தடைவ
கணவனிடம் ஒப்பைடத்தாள். ஐநூறு ரூபாைய

அப்புசாமியிடம் தந்து, 'ஆடி வசூலுக்கு வருகிறவங்கைள,.
அவர்கள் வசூலிக்கிறது கூழ் ஊத்தறதுக்குத்தானா, விச்
ெடம்பிள் ேத பிலாங், பர்ட்டிகுலர் அட்ரஸ்ேல அந்தக்

ேகாவில் இருக்கிறதா என்ெறல்லாம் பார்த்து, ெஜனுவின்

ேகஸ்களுக்குப் பணம் ெகாடுங்ேகா. எனக்கு ரசீதுங்கைள
ஒழுங்கா சப்மிட் பண்ணுங்ேகா...' என்றாள்.
பணியிைன ஒழுங்காகச் ெசய்ய அப்புசாமிக்கு சர்வஸ்
ீ

சார்ஜாக நூறு ரூபாய் தனியாகத் தருவதற்கும் சீதாப்பாட்டி

ஒப்புக் ெகாண்டாள்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

கூர்க்கா மாதிr அப்புசாமி ஒரு ஸ்டூைல
வாசலில் ேபாட்டு உட்கார்ந்து ெகாண்டார்.
சுய பாதுகாப்புக்காக நீ ளமான

ைகத்தடிையயும் பக்கத்தில் ைவத்துக்
ெகாண்டார்.

காைலயிலிருந்து ஒன்பது மணி வைர,
கெலக்ஷனுக்கு ஒருத்தருேம வரவில்ைல.

ைகயில் ெவண்ெணைய ைவத்துக்ெகாண்டு
அைடக்கு அைலகிற மாதிr, சிஷ்யன்

கிைடப்பானா என்று குரு தவிக்கிற மாதிr, பிrந்த கட்சித்
தைலவர் கூட்டாளிக் கட்சிக்கு ஏங்குகிற மாதிr

ெடாேனஷைன ெரடியாக ைவத்துக்ெகாண்டு வசூலுக்கு
வருகிறவர்களுக்காகத் காத்திருந்தார் அப்புசாமி.
பதிெனாரு மணி சுமாருக்கு ஓர் ஆட்ேடா வந்து
படபடப்புடன் நின்றது. மூணு ேபருக்கு உrய

வாகனமானாலும் நாலுேபர் அதிலிருந்து இறங்கினர்.

வாட்டசாட்டமான வலுவான ஆள்கள். 'வணக்கம் சார்!'
என்று அப்புசாமிக்குக் கும்பிடு ேபாட்டார் ஒருத்தர். நடிகர்
குள்ளமணியின் ஜாைடயில், அவைரவிட அைர அங்குல
உயரம் கூடுதலாக இருந்தார். அவர்தான் தைலவர்
ேபாலும்.

தனக்குக் கடைமையச் ெசலுத்தும் ேநரம் வந்துவிட்டைத
உணர்ந்தவராக அப்புசாமி உஷாரானர். 'வணக்கம்' என்றார்

சற்று இறுக்கமாக. வந்திருந்தவர்கைள அவரது மனம்
ேவகமாக எைட ேபாட ஆரம்பித்தது. இவர்கள் அசல்
ேகாஷ்டியினர்தானா?
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'வணக்கம் அய்யா' என்றார் குழுத் தைலவர்.
அப்புசாமி, 'அதுதான் ஏற்ெகனேவ ெசால்லிட்டீங்கேள...

எந்த அம்மன் ேகாவிைலச் ேசர்ந்தவங்க நீ ங்க?' என்றார்,
ேரஷன் பதிய வருகிறவர் அவசரப்படுத்துவது ேபால.
தைலவர் சிrத்தார் - 'ரத்தக் காட்ேடrயம்மன் ேசவா

சமிதிங்க.'

அப்புசாமி அலட்சியமாக ஒரு பார்ைவ பார்த்தார். 'ரத்தக்
காட்ேடr ேசவா சம்திங்கா? 'சம்திங்'குன்னா இன்னா

ெதrயுமா உங்களுக்கு?' என்றார்.
'சமிதி! சமிதி!'

'ஓ!சமாதியா? ெதளிவாய்ப் ேபசணுமய்யா. எப்ேபா கூழ்
ஊத்தப் ேபாறீங்க?'
'கூழா? இருங்க. ேகட்டுச் ெசால்ேறன்' என்று தைலவர்
தனது சகாக்களிடம் ெசன்று சிறிது ேபசிவிட்டு வந்தார்.
அப்புசாமிக்கு க்ளூ கிைடத்து விட்டது.
'அப்ப! மாட்டிகினானய்யா... இவுங்க அசல் ஆளுங்க
இல்ேல... அசல் ஆளாயிருந்தால், 'கூழ் எப்ேபா
ஊத்தப்ேபாறீங்க'ன்னதும் 'டாண்ணு' ெசால்ல

ேவண்டியதுதாேன? இது என்ன ஏதாவது கட்சி விவகாரமா,

ேமல்மட்டக் குழு, கீ ழ்மட்டக்குழுைவக் கூட்டி
ஆேலாசிக்கறதுக்கு?'

தைலவர் ெசான்னார்: 'வந்து... வர்ற ஞாயிறு... அதாங்க
நாைள மறுநாள்... ஊத்திடறதா இருக்ேகாம்.'
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'எவ்வளவு ேபருக்கு ஊத்தப் ேபாறீங்க?'
'அைத எப்படிங்க கெரக்டாச் ெசால்ல முடியும்?'
'ெசr. குணுசாச் ெசால்லுங்க' என்றார் அப்புசாமி.
'குணுசான்னா... ெகாஞ்சம் இருங்க...' என்று உபதைலவைர

அந்த ஆள் கலந்துெகாண்டு வந்தார்.
'குணுசா நூறு ேபருக்கு.'

'குணுசான்னுட்டு, கrட் ஃபிகரா நூறுங்கிறேய.

குணுசுண்ணா மின்ேன, பின்ேனயாச் ெசால்லணும்.
ஃபிராடு பண்றதுக்கும் ெதrஞ்சிருக்கணுமய்யா...'
'ஃபிராடா? இன்னாபா இந்த ஆளு இன்னா இன்னாேவா

ஃபிராடு கீ டுன்னு ெசால்றாரு? தைலவர் உபதைலவrடம்
விைரந்தார்.
உபதைலவர் வந்தார். 'இன்னாபா ெபrசு? ஃபிராடு

கிராடுன்னு ேபசற ேவைல எங்க ைகேல ெவச்சுக்காேத..
அம்பது வருஷமா நடக்குது எங்க சமிதி...' என்றார்
ேகாபமாக.

'அட ெதrயுதுய்யா. உங்க சமிதி... சமாதிெயல்லாம்...
ஒவ்ெவாருத்தரும் இப்படித்தான் பீ லா வுடுவாங்க. சr...

சr... ேகாவில் எங்கிருக்குது... பிளாட்பாரம் ேகாவிலா...
ெகாஞ்சம் ெபrய ேகாவிலா... அட்ரஸ் கிட்ரஸ் உண்டா?

ேநாட்டீசுேல இருக்கிறது அசல் அட்ரஸ்தானா?' என்று

அப்புசாமி கிடுகிடுெவன்று தன் ேகள்விகைள வசினார்.
ீ
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'ேயாவ்: ெபrவரு! வாைய ெராம்ப வுடாேத. ரத்தக்காட்ேடr
அம்மன் ேகாவில் பஸ் ஸ்டாப்பிங்குன்ேன ஒரு ஸ்டாப்பிங்
இருக்குதுய்யா கசுமாலம்...'

அப்புசாமி அலட்சியமாகச் சிrத்தார்: 'ஸ்டாப்பிங்

இருக்கும்... ேகாயில் கீ தா? இப்படி ேபானாப் பார்க்க

முடியுமா?'
'ஒனக்கு ஒண்ணும் அப்படிெயல்லாம் நிரூபிக்கத்
ேதைவயில்ேல...'

தைலவர் ெவகுண்டார்.
'அய்த்தலக்கிடி கும்மா!
அப்படிப்

ேபாடுன்னானாம்!"

என்றார் அப்புசாமி. 'ஜகா
வாங்கிறியா கண்ணு!
ஒங்க மாதிr

ேமாசக்காரங்க எத்தினி
ேபைர நான்

பார்த்திருப்ேபன்...'
'ேயாவ்! வாையக்

கழுவுய்யா. ஆடிடர்

ெவச்சுக் கணக்கு பார்த்து
வரவு ெசலவுங்கைள ெபாஸ்தகத்திேல பிrண்ட்

ெகாடுத்திருக்குய்யா வருஷா வருஷம். இத பாரு வருஷ
வரவு ெசலவு...' அச்சடித்த வரவு ெசலவு காகிதத்ைதக்
காட்டினார்.
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'ஊம்... இது ஒரு தினுசு பித்தலாட்டம். அச்சுேல வந்துட்டா
அசல்னு அர்த்தமா? ஐநூறு ரூபாய் ேநாட்ெடல்லாம்கூட
ெராம்பப் ேபர் அச்சடிச்சு வுட்டுகிேன இருக்காங்க...

அெதல்லாம் நிஜமா?' என்றார் அப்புசாமி ெதனாவட்டாக.

தனது கடைமைய அபாரமாகச் ெசய்வதாக எண்ணம்

ஏற்பட்டுவிட்டதால் உற்சாகமாகக் ேகள்விகைள வசினார்.
ீ
'ேயாவ்! எங்கைளப் பார்த்தா கள்ளேநாட்டு

அடிக்கிறவங்களாட்டமா கீ து?' என்றார் தைலவர்
ேகாபமாக.
'கள்ள ேநாட்டு அடிக்கிறவன் கழுத்திேல ேபார்டா
மாட்டிக்குவான். சr... சr... இன்னா கூழ் ஊத்தப் ேபாறீங்க?'
'கூழ்னா ேகவுரு கூழ்தான்?' என்றார் தைலவர்.
அப்புசாமி ெதாண்ைடையக் கைனத்துக் ெகாண்டார்: 'கூழ்
எப்படிச் ெசய்வங்க?
ீ
ேபான வருஷம் எப்படிச் ெசஞ்சீங்க?
ெகாஞ்சம் ெசால்லு பார்ப்ேபாம்.'
'கூழ் எப்படிச் ெசய்யிறதின்னு என்னியக் ேகட்டா... அதுக்கு
ஆளு இருக்குது. ஓட்ேடr வரதம்மா ேதாட்டம் கனககிr

கீ றாேர.. அவுருதான் வழக்கமா வந்து கூழு காய்ச்சுவாரு...'
'ேயாவ்' என்றார் அப்புசாமி எடக்காக. 'அந்த

டகல்பாஜித்தனெமல்லாம் ேவணாம். கனககிr, கத்திrக்கா
கிrன்னு கீ r, பாம்பு கைதெயல்லாம் வுடாேத. என் காது
ெபrசா இருக்குேதன்னு பூ சுத்துறியா வாத்யாேர. கூழ்
ஊத்தறதுக்குன்னு வசூலுக்கு வர்றீங்க. ஆனால் கூழ்

ெசய்யறது எப்படின்னு ெதrயாதா...'
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உபதைலவர் அருகில் வந்தார்: 'கூழுதாேன? நான்
ெசால்ேறன்யா... என்ைனய ேகளு... தைலவருக்கு
அெதல்லாம் ெதrயாது.'

'ஓ! நீ தான் வக்காலத்தா? சr, கூழு காச்ச இன்னா இன்னா

ேவணும்?'

'வந்து... ேகவுரு! அப்புறம் உப்பு... வந்து அடுப்பு...'
'ேயாவ்! நீ ங்க ெசய்யறது பிராடுயா. ேகவுரு. கூேழாடு
இன்னாேவா முக்கியமாக கலப்பாங்கேளா அது என்ன?'
'அதுதான் உப்பு.'
'உப்ைபத் தவிர இன்ெனான்ணு முக்கியமா ேபாடுவாங்க.
ெசால்லுங்க... அஞ்ெசழுத்து சாமான்.'
'வந்து... வந்து... புrயைலேய' என்றார் தைலவர்.
'புrயாது? ெவங்காயமய்யா ெவங்காயம். நல்ல அrஞ்சி
ஒரு ைக ேபாடணும். சr. ஞாயிற்றுக்கிழைம கூழ்

ஊத்தறீங்க? மாவு காத்தாேல தயார் பண்ணுவங்களா,
ீ

ெமாத நாள் ராத்தியா?'

'இந்த டீெடய்ெலல்லாம் அந்த ஓட்ேடr கனககிrக்குத்தான்
ெதrயும். அவுருதான் கிலலாடி கூழ் காய்ச்சறதிேல.'
அப்புசாமி இளக்காரமாகச் சிrத்தார்: 'அவுரு கூழ்

காய்ச்சறதிேல கில்லாடி. நீ ங்க? ஊைர ஏமாத்திப் பணம்
புடுங்கறதுேல கில்லாடி... கூழாய்யா ஊத்தறீங்க கூழு!
புளுகாண்டிங்களா? ஞாயித்துக்கிழைம கூழ்

ஊத்தறதுன்னா ெவள்ளிக்கிழைமேய மிஷின்ேல

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ேகவுைரப் ேபாட்டு அைரச்சி, நல்லா கைரச்சு புளிக்க
ைவக்ேகாணும். அப்புறம் சனிக்கிழைம தண்ணிைய

நல்லாக் ெகாதிக்க ெவச்சி அrசிையப் ேபாடணும். ஒரு

கிேலா ேகவுருக்கு முக்கா கிேலா அrசி... அrசி நல்லா

ெகாதிச்சு ேசாறாகிற சமயம், இந்த ேகவுரு கைரசைலக்
ெகாட்டி நல்லாக் ெகளறு... ெகட்டியாகிற வைர நல்லாக்

கிளறிட்டு... ைநட் அப்படிேய மூடி ெவச்சுடணும்.

ஞாயித்துக்கிழைம காத்தாேல கூழுேல ைகையப் ேபாட்டு
நல்லாப் பிைசஞ்சு, ெகாஞ்சம் தயிைரயும் வுட்டுக் கலக்கி,

பதமாத் தயாrக்கணும்டா முண்டங்களா! அப்புறம்

ெவங்காயத்ைதப் ெபாடியா அrஞ்சி ேமேல ேபாட்டு
ெவச்சுடணும். கூழுக்கு வஞ்சனம் முக்கியம். ஒரு

முருங்ககீ ைர துவட்டலு, இல்லாட்டி கத்திrக்காைய நல்ல
கீ சி, ெமாச்ைசக்ெகாட்ைடையயும் ேபாட்டு ஒரு கறி

பண்ணிட்டா... தூக்குமுய்யா... துக்கும். பாத்திரத்திேல

கூழு... எைலேல வஞ்சனம்... தானும் குடிச்சி எல்லாருக்கும்
ஊத்தணும்...'
'இன்னா வாத்யாேர!' என்று அசந்து ேபானார் குழுத்
தைலவர்: 'இம்மாம் டீெடய்லா ெசால்றிேய...'
'பின்ேன... ஒங்க மாதிr கூழ் ஊத்தேறன்னு வர்ற ஃபிராடுப்
பசங்கைள ெசக்கிங் பண்ண எல்லா டீெடய்லும்
ேகட்டுத்தாேன ெவச்சுக்கணும்?'
அடுத்த கணம் அப்புசாமியின் மூக்கின் மீ து ஒரு ேபrட

இறங்கியது. இத்தைனக்கும் மைழ, கிைழ எதுவுமில்ைல.
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'அய்ேயா!' என்று அப்புசாமி மூக்ைகப் பிடித்துக்ெகாண்டு
மல்லாந்தார். மூக்கு உைடந்து ரத்தம் ஒேர ஆடிப்

ெபருக்காக ஓடியது.

'இன்னா தில்லு இருந்தால் எங்கைள ஃபிராடு, ஃபிராடுன்னு
வாய்க்கு வாய் ெசால்லிக்கினு இருக்ேக... ஏறுடா நாயி

இப்ப வண்டியிேல... உன்ைன ேகாவிலுக்குக் கூட்டிட்டுப்
ேபாேறாம்...'
'ஐேயா! ஐேயா! சீேத! சீேத! ெகாைல! ெகாைல! என்ைனக்
ெகாைல பண்றாங்க...' அப்புசாமி கூவினார்.
சீதாப்பாட்டி பாத்ரூமில் குளித்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.

ஷவrன் ேஜாெவன்ற சத்தத்தில் அப்புசாமியின் அலறல்
காதில் விழவில்ைல.
குளித்து முடித்து ெவளிேய வந்தேபாது அப்புசாமியின்

முனகல், சத்தேம ேகட்டது.

'சீேத! ஐேயா சீேத! எங்கிேயா சுவத்துக் ேகாழிையத் ேதடற
மாதிr அேகயும், இங்ேகயும் பார்க்கிறிேய... இங்ேக

விழுந்து கிடக்கிேறேன... இங்ேக பாருடி... ஐேயா! ரத்தம்!'
அலறினார் அப்புசாமி.
தனது ரத்தத்ைதப் பார்த்து தாேன பயந்து மயக்கமாகி

விட்டார்.

இரண்டு நாளாயிற்று.
அப்புசாமியின் மூக்கு எக்ஸ்ேரைய டாக்டர் ெவங்கேடசன்
அவருக்கு விளக்கிக் ெகாண்டிருந்தார்:
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'பார்த்தீங்களா? மூக்கு எலும்புேல ேலசாக ஒரு கீ றல்
ெதrகிறதில்ைலயா? அதுதான் ஃப்ராக்சர்.'
'டாக்டர்! என் மூக்கு வளராதா டாக்டர்?'
ெவங்கேடசன் சிrத்தார்: 'மூக்கு இருக்கிற ைசஸில்தான்
இருக்கும். உள்ேள எலும்புதான் வளரும்... அதற்கு ெரண்டு
மாசம் ஆகும். அதுவைர ஜாக்கிரைதயாக மூக்ைகப்
பார்த்துக்கணும்... அநாவசியமா மூக்ைக எந்த
விஷயத்திலும் நுைழக்காதீங்க.'

மூன்றாம் நாள் அப்புசாமி டிஸ்சார்ஜ் ெசய்யப்பட்டார்.
வட்டுக்கு
ீ
அைழத்துப்ேபாக சீதாப்பாட்டி வந்தாள்.

அப்புசாமியின் மூக்கின் ேமல், பயங்கர பிளாஸ்திr
ேபாட்டிருந்தது.

'சீேத! கடைமையச் ெசஞ்சவனுக்கு கிைடச்ச பrைசப்
பார்த்தியா? ஏன் இவ்வளவு ேநரம்? என் மூக்ைகவிட
முக்கிய விஷயம் அப்படி என்ன உனக்கு?' என்று
ேகாபித்தார்.

'அம்மன் ேகாவில் கூழ் ஊத்தற நிகழ்ச்சியிேல
பார்ட்டிசிேபட் பண்ணிட்டு வர்ேறன். ரத்தக் காட்ேடr

அம்மன் ேகாவில்! அட அட! ெவாண்டர்ஃபுல் ேகாவில்,
ஐம்பது வருஷமா இருந்து வர்ற ேகாவில். அம்மன்
உட்கார்ந்திருக்கிற ேபாஸ் அபாரம்! ேபருதான்

ரத்தக்காட்ேடrேய தவிர டிைவன் கிேரஸ் அந்தக்

கண்ணிேல வழியறது பாருங்கள்...' சீதாப்பாட்டி ஸ்

ைடலாகக் கன்னத்தில் ேபாட்டுக் ெகாண்டாள்.
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'ேகாவில் நீ ட்னா அவ்வளவு நீ ட் அங்கங்ேக கியூ வrைச
அேரஞ்ச்ெமண்ட் அப்புறம் ேலடீஸுக்கு தனி ேலடி

வாலண்டியர்ஸ்... ேகாவில்காரர்கள் ேசாஷியல் சர்வசும்
ீ
ெசய்யறது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். லாஸ்ட் இயர் முதிேயார்

இல்லத்துேலருந்து அதேனாட இன்ேமட்ைஸ வரவைழத்து
எல்லாருக்கும் புைடைவ, ேவட்டி வாங்கித்
தந்திருக்காங்க.'

'சிேதய்!' பல்ைலக் கடித்தார் அப்புசாமி.
'அந்த ரத்தக்காட்ேடr அம்மன் ஆளுங்கதான் என் மூக்ைக
உைடச்சி மல்லாதிட்டாங்க... நீ அேத ேகாவிலுக்குப்

ேபாயிட்டு வந்து ேகாவிைல ஓேகான்னு புகழேற...'
என்றவர் ஞாபகம் வந்தவராக ஜிப்பாப் ைபையத் தடவிப்

பார்த்து, 'ஐையேயா! நீ ெகாடுத்த ஐந்நூறு ரூபாய்!

ெவச்சிருந்ேதேன... தாரவாந்து ேபாச்ேச' என்று பதறினார்.
'ேடான்ட் ெவார்r. அது ெதாைலயைல. உங்க
ைபயிலிருந்து எடுத்து ரத்தக்காட்ேடr அம்மன் ேகாவில்
உண்டியல்ேல ேபாட்டுட்ேடன். அம்மன் பணம் உங்களுக்கு
எதற்கு?' என்று புன்னைகத்தாள்.

'மூக்ைக உைடச்சிகிட்ேடேன.. அதற்கு ஒண்ணும் துட்டு
கிைடயாதா?'
'ஸாr ெஜன்டில்ேமன். உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்த
ேபாஸ்ட்ைட, நீ ங்க துஷ்பிரேயாகம் பண்ணியிருக்கீ ங்க.

பக்தி, காட் ஃெபய்த் என்கிறெதல்லாம் ெராம்ப ெசன்சிடிவ்
விஷயங்கள். எந்தப் பிrவினருைடய ஃபிலிங்க்ஸும் ஹர்ட்
ஆகாத மாதிr விசாrக்கணும். அதர்ைவஸ், எத்தைன
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மூக்கு உங்களுக்கு இருந்தாலும் உைடஞ்சிகிட்டுதான்
இருக்கும். ேபாய் ஆட்ேடாவில் ஏறிக்குங்க...'
'ஆட்ேடாவா?' திைகத்தார் அப்புசாமி: 'சீேதய்! கார்தான்
ெகாண்டு வந்திருக்கிேய.'
'நான் எங்க கிளப்புக்கு அவசரமாப் ேபாகணும்.
கிளப்பிேலேய ஆடிக் கூழ், ஐ மீ ன் புவர் ஃபீ டிங்

ெசய்யேறாம். s யூ.' பாட்டி ப[றப்பட்டாயிற்று.
அப்புசாமிையயும் அவரது மூக்ைகயும் குலுக்கி எடுத்துக்
ெகாண்டு ஆட்ேடா புறப்பட்டது.
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