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அத்தியாயம் 10 
 

ஃைனீிக்ஸ்  ாைில் நுலழந்த கீதா அங்கிருந்த கஃலை காைிலடெில் 
அ ர்ந்திருந்த அனுலெ ைார்த்து ெிட்டாள். அனுெின் எதிர்புறம் இருந்த 
லநத்ொவும் ைிரியாவும் அெள் ெருெலத கண்டு அெலள இங்கு ெரு ாறு 
ல லக காட்ட அெள் ொயில் ெிெலை லெத்து அல தி காக்கு ாறு ல லக 
காட்டியைடிலய அனுெின் கண்கலள ைின்புறம் நின்று மூடவும் அெள் " இது 
யாருடா�! ைின்னாடி இருந்து கண்ண மூடுனது?? லதலெயில்ைா   ிங்கத்த 
 ீண்டி ைாக்காதிங்க�! அட முன்னாடி ொங்கய்யா!" என்று க ால்ைவும் 
லகலய எடுத்தெலள ைார்த்த அனு " அண்ணி�" என்று ஆனந்த கூச் லுடன் 
கட்டி ககாண்டாள். 

இருக்லகயில் அ ர்ந்தெலள திறந்த ொலய மூடா ல் ைார்த்த ைிரியாலெ 
ைார்த்து அெள் கண் முன்லன லகலய ஆட்டிய கீதா " லஹாய்�! என்னாச்சு??" 
என்று ெினெ அெலளா " அண்ணி நீ லநர்ை ைாக்குறப்லைா கொம்ை அழகா 
இருக்க. என் கண்லண உனக்கு ைட்டுடும் லைாை�" என்று க ால்ை கீதா 
அழகாக  ிரித்து அெள் கூறிய ெிஷயத்லத ஏற்று ககாண்டாள். 

ைின்னர் லநத்ொலெ ைார்த்து " நான் உங்க எல்ைார் ல லையும் க   காண்டுை 
இருக்லகன் அண்ணி�" என்று க ால்ைவும் அலனெரும் அெலள ஏன் என்ைது 
லைால் ைார்க்க " நான் க ன்லனை தான இருக்லகன். லெணுகா ல லெஜுக்கு 
என்ன இன்லெட் ைண்ணனும்னு உங்க யாருக்குல  லதாணை�.. நீங்க 
எல்ைாரும் என்ன  றந்துட்டிங்க அண்ணி�" என்று குலறைட்டாள். 

" ஐலயா அப்ைடிைாம் இல்ை அண்ணி�. இந்த ெருண் அண்ணா நீ உன்லனாட 
கார்டியன ைாக்க யூ.எஸ் லைாய்ட்ட, ல ா உன்ன டிஸ்டர்ப் ைண்ண லெண்டானு 
க ான்னான்�. அதான் உன்ன இன்லெட் ைண்ணை�" என்று க ால்ைவும் கீதா 
ெருண் என்ற கையலெ லகட்டதும் க ல்ை க ல்ை ககாதிநிலைக்கு க ல்ை 
ஆெம்ைித்தாள். 

" ஓ! இன்னும் என்ன க ான்னான் உங்க கநாண்ணா��?" என்று ைல்லை 
கடித்தைடிலய லகட்கவும் அனு க ால்ை ொகயடுத்தாள். அதற்குள் லநத்ொ 
அெளது காலை லடைிளுக்கு கீழிருந்து  ிதிக்கவும் " ஆவ்�! அம் ா" என்று 
 த்த ிட்ட அனுலெ ைார்த்து க ால்ைாலத என்று கண் காட்டினாள் லநத்ொ. 
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அலத புரிந்து ககாண்ட அனு லைச்ல   ாற்றினாள். அதன் ைின் லெணுகா 
திரு ண புலகப்ைடங்கள், நிகழ்வுகள் ைற்றி அெர்கள் லை ிக் 
ககாண்டிருக்லகயில் கீதா ொஷ்ரூம் க ல்ெதாக கூறி ைிரியாவுடன் 
க ன்றாள். 

அந்த லநெத்தில் அங்லக ெந்து ல ர்ந்தான் ெருண். இலத எதிர்ைார்க்காத 
மூெரும் ெிழிக்க அென் அெர்கலள லகைியாக ைார்த்து  ிரித்தொலற 
இருக்லகயில் அ ர்ந்தான். 

" ஹலைா! என்னாச்சு?? நீங்க குடுக்கிற ரியாக் ன ைாத்து ஏலதா பூகம்ைம் ெெப் 
லைாகுதுனு எல்ைாரும் கநனச் ிக்க லைாறாங்க?? அட  ீ ொய மூடுங்க" என்று 
அெர்கலள கைாய்த்தான். 

" ஆல்கெடி அண்ணி இென் ல ை க   கடுப்புை இருக்கு. இப்லைா  ட்டும் 
கீத்து இங்க ெந்தா பூகம்ைம் கன்ஃைார்ம்" என்று லநத்ொெின் காலத கடித்தாள் 
லெெதி. இருெரும் அனுலெ ைார்த்து ஏதாச்சும் ைண்ணு என்று ல லக காட்ட 
அெள் ெருலண ைார்த்து " அண்ணா ொங்க நம்  கெண்டு லைரு ா ல ர்ந்து 
ஷாப்ைிங் ைண்ணி கொம்ை நாளாச்சு" என்று அென் லகலய ைிடித்து இழுக்க 
அெலனா " லநா லநா! நான் இங்க ெந்தது ஒரு கைர் லன  ீட் ைண்ண. இது 
அெங்க ெர்ெ லடம் தான். ல ா நான் எங்கயும் லைாக  ாட்லடன்" என்று 
க ால்ைிெிட்டு இருலககலளயும் தலைக்கு முட்டு ககாடுத்து ல ரில்  ாய்ந்து 
ககாண்டான். 

மூெரும் ெிழித்து ககாண்டிருக்லகயில் கீதாவும் ைிரியாவும்  ிரித்து லை ிக் 
ககாண்லட ெந்து ல ர்ந்தனர். 

கீதாெிற்கு தன்னுலடய ல ரில் யாலொ உட்கார்ந்து அெர்களுடன் லை ி 
ககாண்டிருப்ைலத ைார்த்து ைிரியாெிடம் லகட்க அெலளா அென் அணிந்திருந்த 
டிஷர்ட்லட லெத்து அது லைாலகஷ் என்று கூறினாள். 

" ஹலைா லைாலகஷ்! ஹவ் ஆர் யூ?" என்று தன் முன்  ிரித்த முகத்துடன் 
ெந்து நின்ற அந்த லதெலதலய ைார்த்ததும் ெருண் தன்லன  றந்து 
எழுந்தான். 

ெருலண அங்கு எதிர்ைார்க்காத கீதாலொ அென் லெத்த கண் ொங்கா ல் 
ைார்ப்ைலத கண்டு கடுப்ைானாள். முகமும் கடுகடுகென்று ஆனது. 
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" ஹாய் கீதா! " என்று க ால்ைி லகலய நீட்டியெலன ஒரூ முலற 
முலறத்தாள் கீதா. ஆனால் ெருலணா அலத கண்டு ககாள்ளும் 
 னநிலையில் இல்லை. 

லெண்டாகெறுப்ைாக ஹாய் க ால்ைிெிட்டு ல ரில் அ ர்ந்தெள் அருகிலைலய 
அெனும் அ ெலெ எழுந்து நின்றாள். அெள் எழுந்ததும் அெள் அ ர்ந்திருந்த 
ல லெ அெலள லநாக்கி தள்ளவும் காைில் ல ர் இடித்ததால் ல ருக்கும் 
லடைிளுக்கும் இலடயிைிருந்த இலடகெளியில் நிற்க இயைாத கீதா அந்த 
ல ரிலைலய அ ர்ந்தாள். 

அ ர்ந்தெள் ெருலண எரிப்ைது லைால் ைார்க்க அெனுக்கு அெளது முட்லட 
கண் ரியாக் லன ைார்ப்ைது தான் முக்கியம் என்ைது லைாை கன்னத்தில் லக 
லெத்து  ினி ா ைார்ப்ைது லைால் அ ர்ந்திருக்க கீதா  னதிற்குள்லளலய 
ைாக்குற ைார்லெய ைாரு எரு  என்று அெலன ெறுத்கதடுத்து 
ககாண்டிருந்தாள். 

" யூ லநா ஒன் திங் கீத்து�??நா  கெண்டு லைரும் க ன்லனை தான் 
இருக்லகாம். ைட்  ீட் ைண்ணலெ  ான்ஸ் ககலடக்கை. இன்னிக்கு தான் நா  
 ீட் ைண்ணனும்னு அந்த கடவுலள டிலஸட் ைண்ணிட்டாரு லைாை�" 

" ஆஹான்�! யூ ஆர் லெட் ெருண்�. நான் தான் கடந்த ஆறு  ாத காை ா 
இந்தியாெிலைலய இல்ைலய. நான் கண்ணன் அங்கிள ைாக்க யூ.எஸ் 
லைாயிருந்லதன்ை�" என்று க ால்ைி முடிக்கவும் காைி குடித்து ககாண்டு 
இருந்தெனுக்கு புலெ ஏறியது. 

தலைலய தட்டி தன்லன   னப்ைடுத்தியென் அெர்கள் நால்ெலெயும் 
எல்ைாத்லதயும் க ால்ைிட்டிங்க லைாை என்று கண்ணாலை குற்றம்  ாட்ட 
கடுப்ைான கீதா " அெங்கள ஏண்டா முலறக்கிற�?? என்ன ைாத்து லைசு" என்று 
திட்டவும் முகத்லத ைாெம் லைால் லெத்து ககாண்டான் ெருண். 

" நீ எப்ைடி லைசுெ�? என் கிட்ட லை னும்னா உனக்கு ொய்ை கைாய்  ட்டும் 
தான ெரும்�? எப்ைடி எப்ைடி  ார்க்கு ஃப்கெண்லட கிடயாது. என் கூட  ட்டும் 
தான் ஃப்கெண்டா குலளா ா ைழகினிங்க. அப்ைடி தான  ார்�?" என்று 
க ால்ைிெிட்டு அெலன முலறத்தாள். 
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" இன்னும் என்கனன்ன கைாய் க ால்ைிருக்க ெருண்�?? இந்த உைகத்துை 
எனக்கு கதரிஞ்சு கைாய் க ால்ைி ஆெம்ைிச்  ஃப்கெண்ட்ஷிப் நம் லளாடது 
தான்�" என்று க ால்ைவும் ெருணுக்கு இல்லை நான் உன்ன காதைிக்கிலறன் 
டி என்று கத்த லெண்டுக ன்று லதான்றியது. ஆனால் முடியாது அல தியாக 
இருந்தான். 

"  ரி அத ெிடு. ஒரு நல்ை ஃப்கெண்டா இருந்தா இந்த ெிஷயத்தைாம் 
 றந்துட்டு நீ என்ன லெணுகா ல லெஜுக்கு இன்லெட் ைண்ணிருக்கனு ா 
இல்ையா�?? ஆனா நீ என்ன ைண்ண�?? நான் இந்தியாெிலைலய இல்ைனு 
கைாய் க ால்ைிருக்க. யூ லநா ொட். ஐ லஹட் லையர்ஸ்�" என்று  னதில் 
ெைியுடன் க ான்னெலள ைார்த்தெனுக்கு எங்கிருந்து தான் லதரியம் 
ெந்தலதா அென் க ால்ைி ெிட்டான். 

ஃலைனைி அென் க ால்ைிலய ெிட்டான். 

" நான் இதுைாம் ைண்ணது தப்பு தான் கீதா�. ைட் நான் உன்ன இழக்க 
கூடாதுனு கநனச்ல ன்�" 

" எனக்கு புரியை ெருண்�" 

" யூ ஆர் கெரி ஷ்கைஷல் டு  ீ�" 

" கொய்?? கொய் ஆம் ஐ ஷ்கைஷல் டு யூ?? இந்த ொர்த்லதய நீ கநறய 
லடம் யூஸ் ைண்ணிருக்க. ைட் ஏன்னு எனக்கு தான் புரியை�. 

" ைிகாஸ் ஐ ைவ் யூ கீதா�" என்று ெருண் கூறி முடிக்கவும் கீதா 
அல தியில் உலறந்து ெிட்டாள். அெலள கைாறுத்தெலெ அெள் ெருலண 
என்றுல  ஒரு நல்ை நண்ைனாக தான் ைார்த்தாள். அென் அவ்ொறு தன்லன 
நிலனக்கெில்லை என்ைது தான் அெளது நீண்ட நாள் ஆதங்கல . 

இப்ைடி திடீர்கென்று காதல் என்று க ால்ைவும் அெளுக்கு அது புரிைடலெ 
 ிறிது லநெம் ைிடித்தது. ைின்னர் சுதாரித்தெள் " ல ா  ார் என்ன ைவ் 
ைண்ணிறிங்க அப்ைடி தான�?? ைட் இத்தன நாள் இந்த ைவ் எந்த 
காட்டுக்குள்ள லைாய் ஒழிஞ்சு இருந்தது  ிஸ்டர் ெருண் சுொ ிநாதன்�?? 
லநர்ை ைாத்ததும் காதல் கைாங்கி ெழியுலதா�?  ப்லைாஸ் என்ன ைாக்கலெ 
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இல்ைனா நீ என்ன ைண்ணரீுப்ை கதரியு ா�?" என்று அெள் லகட்க 
அலனெரும் ெருணுடன் ல ர்ந்து என்னகென்று புரியா ல் ெிழித்தனர். 

" நாலன க ால்லுலறன்.  ப்லைாஸ் நீ என்ன இன்னிக்கு ைாக்கைனா, என்ன 
ெிட்டுட்டு நீ லைசுன அந்த 25 லைருை யாொெது ஒருத்தர் கிட்ட ப்ெலைாஸ் 
ைண்ணிருப்ை�" என்று க ான்னதும் ெருணுக்கு சுர்கென்று லகாைம் 
ெந்துெிட்டது. 

" இனாஃப் கீத்து. என் கூட லைசுற எல்ைாலெயும் என்னாை ைவ் ைண்ண 
முடியாது�. ைவ் ஒரு  ாதிரி அழகான ஃைைீிங். அது எல்ைார் ல ையும் 
ெொது கீத்து�" என்று உணர்ச் ி ைிளம்புடன் லை ிக் ககாண்டிருக்லகயில் " 
ஹாய் ெருண்!" என்ற குெல் லகட்கலெ அலனெரும் திரும்ைி ைார்த்தனர். 

அங்லக நின்று ககாண்டிருந்த ஒரு அல்ட்ொ  ாடர்ன் லகர்ள் ெருலண லநாக்கி 
தான் ெந்து ககாண்டிருந்தாள். லநலெ ெருண் அருகில் ஒரு ல லெ இழுத்து 
லைாட்டு அ ர்ந்தெள் "  ாரி டியர்�! நான் ககாஞ் ம் லைட் ைண்ணிட்லடன் 
இல்ை. டிொஃைிக் ககாஞ் ம் கஹெி�" என்று 36 ைற்கலளயும் காட்டி 
 ிரித்தாள். 

இங்கு அனு ைிரியாெின் காதில் " இன்னிக்கு அண்ணாக்கு க   தீைாெளி�. 
இெள தான்  ீட் ைண்ணணும்னு  ார் ெந்தாொ?? அண்ணி கடுப்ைானதுை தப்பு 
ஏதாெது இருக்கு�?" என்று லகட்க ைிரியா " இல்ைலெ இல்ை அனு. உங்க 
கநாண்ணாவுக்கு கண்டிப்ைா இந்த கஜன் த்துை ைவ் க ட் ஆகாது �" என்று 
கூறிெிட்டு நடப்ைலத லெடிக்லக ைார்க்க ஆெம்ைித்தாள். 

" ெருண் யூ லுக் ல ா லஹண்ட் ம்�. ெடீிலயா கால்ை ைாத்தத ெிட லநர்ை 
க  � " என்று கூற ெருண்  ிரித்லத   ாளித்தான். கீதாெின் முகத்திலைா 
கடுலக லைாட்டாலும் கைாரிந்து ெிடு ளெிற்கு கடுப்பு. 

அெலள லை ி அனுப்ைிெிட்டு கீதாலெ ைார்த்தென் அெள் முகத்லத திருப்ைி 
ககாள்ளவும் அெள் லகலய ைிடித்து ககாண்டு " கீத்து�! ப்ளஸீ் டியர். ஒரு 
 ான்ஸ் ஒலெ ஒரு  ான்ஸ் எனக்கு குடு. நான் ஒரு நல்ை ஃப்கெண்ட்னு 
கண்டிப்ைா ப்ருவ் ைன்ணுலென்�. அது  ட்டு ில்ைா  நம்  கெண்டு லைரும் 
ல ர்ந்து ஒரு நல்ை ைஸீ்ஃபுல் லைஃப் ொழ முடியும்னு நான் உனக்கு ப்ரூவ் 
ைண்ணுலறன். ப்ளஸீ்� " என்றெலன கண் இல க்கா ல் ைார்த்தெள் "  ரி" 
என்று கூறிெிட்டு அங்கிருந்து லெக ாக க ன்றுெிட்டாள். 
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அெள் க ன்றதும்  ந்லதா த்தில்  ிதந்த ெருலண ைார்த்த லநத்ொ        " 
இனியாச்சும் புத்தி ாைியா நடந்துக்லகா ெருண்�. கீத்துெ ைாத்தல்ை. ஷீ இஸ் 
 ிம்ைிள் லகர்ள். அெ லைஃப்ை உன்னாை எந்த குழப்ைமும் இனில  ெந்துடா  
ைாத்துக்லகா�" என்று கூற இந்த  ந்லதா த்லத ககாண்டாட ஸ்ெடீ் ஆர்டர் 
க ய்தான் ெருண்.  கிலடத்த    லட ில் ஒரு கனவு காணவும் 
தெறெில்லை அென் ���� 

ொழ்க்லகயில் அெனுக்கு கிலடத்த இன்கனாரு ொய்ப்லை அென்  ரியாக 
ையன்ைடுத்தி கீதாலெ லக ைிடிப்ைானா???? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


