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அத்தியாயம் 11 
 

கீதா க ல்ெலதலய ைார்த்து ககாண்டு கனவுைகில் டூயட் ைாடிக் ககாண்டிருந்த 
ெருலண " இங்க ெருண்னு ஒரு  ானஸ்தன் இருந்தான் அென யாொச்சும் 
ைாத்திங்களா�?" என்ற லநத்ொெின் குெல் பூவுைகிற்கு இழுத்து ெந்தது. 

" அதான! லகாெக்காெ கைாண்ணுைாம் நம்  குடும்ைத்துக்கு க ட் ஆகாதுனு 
லெற ஒரு   ாளிப்பு�" என்று அெளுடன் இலணந்து ககாண்டாள் ைிரியா. 

" அய்யய்லயா! இதுை அப்ைப்ைா லெற அம் ம் ா லெற�! இப்லைா மூஞ் ிய 
ைாருங்க ! நல்ைா 1000 ொட்ஸ் ைல்ப் எரியுது. அப்புறம் எதுக்கு ந க்கு இந்த 
கெட்டி ைந்தா�?" என்றாள் அனு. 

" ஓலக! நீங்க எல்ைாரும் என்ன தான் கைாய்க்கிறிங்கன்னு எனக்கு கதளிொ 
புரியுது�. நான் என்ன தான் ைண்ணுறது�??? நான் அெள  றக்க தான் டிலெ 
ைண்ணிட்டு இருந்லதன். அெள என் கண்ணு முன்னாடி ககாண்டு ெந்து 
என்லனாட தெத்லத கலைச் து நீங்க தான்�" என்று க ால்ைி ெிட்டு 
ஒன்றும் அறியாதெலன லைால் இருந்தெலன ஆச் ரிய ாக ைார்த்தனர் 
நால்ெரும். 

உண்ல யும் அது தான். கீதாலெ லநரில் ைார்க்கும் ெலெ ெருணுக்கு தன் 
ைிடிொதத்தின்  ீது இருந்த நம்ைிக்லக அெலள கண்ட  றுநி ிடல  
சுக்குநூறாக உலடந்தது. அெளது லகாைம் ைிடிொதம் எதுவுல  கைரிதாக 
லதான்றெில்லை அந்நி ிடம். இெள் தான் உன் ொழ்க்லக என்று இதயம் 
கூவும் ஒைி  ட்டுல  அென் காதில் ஒைிக்க அெலள கண்ட அந்கநாடிலய 
ெிழுந்தென் தான் ( அலடய் நீ தான் ஆல்கெடி அந்த ைிள்லள கிட்ட ெிழுந்து 
கிடக்கிறிலய டா��! அடிக்கடி ெிழுறலத உனக்கு கைாலழப்ைா லைாச்சு��!!) 

------------------------------------------------------ 

நாட்கள் கடந்தது................. 

கீதாலெ கைாறுத்தெலெ ெருலணாடு  கஜ ாக உலெயாடும் அளெிற்கு 
ெந்திருந்தாள். இதற்கிலடலய கண்ணனும் அைிொ ியும் இந்தியா ெரும் 
க ய்தி கிலடக்கலெ அெள் கெக்லகயில்ைா ல் ைறந்தாள்�. அெர்கள் ெந்து 
ல ரும் நாலள ஆெலைாடு எதிர்ைார்த்து காத்திருந்தாள். 
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ெருணுக்லகா கீதாலெ தன் குடும்ைத்தாரிடம் அறிமுகப்ைடுத்த எப்லைாது தான் 
லநெம் ெருல ா என்ற கெலை. அென் அந்த ொய்ப்புக்காக காத்திருந்தான். 

அன்று ஞாயிறு . ொெ ெிடுமுலற என்ைதால் ெடீ்டில் லயாகாவும் ரியாவும் 
நான் கெஜ்  ல யலுக்கு தயார் க ய்து ககாண்டிருந்தனர். ெருணும் அெனது 
கஸின்ஸும் ெருெதாக கூறியதால் தான் இந்த தடபுடல் ெிருந்து. 

கீதா அெினாஷ், ெிக்லனஷ், லஜ ி, ஸ்ரீலதெி என்று அலனெலெயும் அன்று 
அலழத்திருந்ததால் ெலீட ஜகலஜாதியாக கைகைப்ைாக இருந்தது. ெருணுக்கு 
நன்றாக  ல க்க கதரியுக ன்ைதால் ெந்த உடலன கிச் னுக்குள் புகுந்தென் 
லயாகாலெயும் ரியாலெயும் ஒரு லெலையும் க ய்ய ெிடெில்லை.  ிக்கன் 
ைிரியாணி, ஃைிஷ் ஃப்லெ,  ிக்கன் ைாைிைாப், கிலெெி என்று அென் 
ெலகெலகயாக க ய்ய ரியாவுக்கும் , லயாகாெிற்கும் ஆச் ரியம். கீதா 
ககாடுத்து லெத்தெள் என்று லெறு கைருல . 

எல்ைாெற்லறயும் முடித்தென் கெஜ் புைாவ் க ய்யவும் தான் கீதா சுத்த 
ல ெம் என்ைலத அெர்களுக்கு நிலனவுக்கு ெந்தது��.  ல யல் முடிந்து 
ைாத்திெங்கள் கழுெவும் அென் முற்ைட இருெரும் " கதய்ெல ! இலதயாச்சும் 
க ய்ய ெிடு�" என்று கும்ைிட அென்  ிரித்து ககாண்லட கெளிலய ெெவும் 
ெிக்லனஷ் அெினாஷ்  ற்றும் லஜஸியுடன் நுலழயவும்  ரியாக இருந்தது. 
ெிக்லனஷ் நீண்ட நாளுக்கும் ைின் ெந்ததால் கீதா " ெிக்கி�!' என்று ஆனந்த 
கூச் லுடன் அெலன அலணத்து ககாள்ளவும் ெருணுக்கு உள்லள புலகய 
ஆெம்ைித்தது�. 

" ஃலைன் டியர்! நீ என்னடா இவ்லளா க ைிஞ் ிட்ட, உனக்கு  ரியா  ாப்ைாடு 
லைாடா  இந்த லயாகா என்ன தான் கெட்டி முறிக்கிறா�?" என்று 
கைாய்க்லகாெத்துடன் க ால்ைிக் ககாண்டிருக்கும் லைாலத அங்கு ெந்த லயாகா 
" லயாகா ஒரு இடியட்ட நிலனச்சு தினம் தினம் க த்துட்டு இருக்கா��" 
என்று லகாைத்துடன் கூறினாள். 

அெள் அெள் அவ்ொறு கூறவும் கைாறுக்க முடியாத ெிக்கி அெலள 
அலணத்து ககாள்ள அெளது லகாைம் அழுலகயில் முடிந்தது�. 

" ஏண்டா இவ்லளா நாள் ெெை?? எனக்கு எவ்லளா கஷ்ட ா இருந்துச்சு 
கதரியு ா?? அஜி ைிொப்ளத்தாை தான் நீ ெெைனு புரியுது. ைட்�" என்று 
க ால்ைிக் ககாண்லட அெனது  ார்ைில்  ாய்ந்து கண்ணரீ் ெிடவும் ரியா 
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அெினாலஷ ைார்த்து ஏதாச்சும் ைண்ணு என்று ல லக காண்ைிக்க அென் " 
அட! லையலன இன்னிக்கு தான் ெந்திருக்கான்�. நீ லெற உன்லனாட ொட்டர் 
லட  திறந்து ெிட்டு அென மூழ்கடிக்காத  ா�" என்று லகைி க ய்தான். 

" லைாடா அெி�" என்று  ிணுங்கிக் ககாண்டு ெிக்லனஷ் லகலய ைிடித்து 
ககாண்டாள் லயாகா. 

அெர்களது உலெயாடலுக்கு ைின்லன தான் ெருண் இயல்பு நிலைக்கு 
திரும்ைினான் எனைாம். 

ைின் ஒருெருக்ககாருெர் அறிமுகம் க ய்து ககாண்லட லை  ஆெம்ைித்தனர். 

" ஹாய் எவ்ரிைடி�!" என்று அலழயா ெிருந்தாளியாக ெந்தெலள 
யாருக்குல  ைிடிக்கெில்லை. ஆனால் அெலள அலழத்து ெந்தெனுக்காக 
அெலள லநாக்கி கைாய்யாக புன்னலகத்தனர். 

" ஹாய்  ொ�!" என்று க ால்ைி ககாண்லட கிச் னுக்குள் க ன்றாள் ரியா. 
ைின் கதாடர்ந்த அெினாஷிடம் " அெி! இெள யாரு இன்லெட் 
ைண்ணாங்க�?? ஷீ இஸ் லகாயிங் டு ஸ்ைாயில் எவ்ரிதிங்��" என்று 
க ால்ைவும் அெினாஷ் அெலள கைாறுல யாக இருக்கு ாறு க ால்ைிெிட்டு 
கூடலெ அலழத்து க ன்றான். 

அங்லக அஜித் அலனெரிடமும் லை ிக் ககாண்டிருக்கும் லைாலத கால் ெெ 
அென் க ன்று ெிட்டான். தனித்து ெிடப்ைட்ட  ெண்யாெின் கெனம் அங்லக 
அ ர்ந்து கீதாலெ கண்ணில் காதலுடன் ைார்த்து ககாண்டிருந்த ெருணின் 
ைக்கம் க ன்றது. அெலன லநாட்ட ிட்டெள் கண்டு ககாண்டது இது தான்�. 
ெருண் தான் அெலள ஆர்ெ ாக ைார்த்தாலன தெிெ, கீதா அெலன ைார்த்து 
புன்னலகத்தலதாடு  ரி. 

 ெண்யாலெ கைாறுத்தெலெ லயாகாெிற்கும் அெளது லதாழிகளுக்கும் 
ஆண்களிடம் ைழக கதரியாது என்ற எண்ணம். ைார்க்க நாகரிக ாக 
உலடயணிந்தாலும்  னதளெில் இதுகள் எல்ைாம் ைட்டிகாடுகள் என்று 
அடிக்கடி நிலனத்து ககாள்ொள்�. இப்லைாது ெருண்  ாதிரி ஒரு 
ஹாண்ட்  ானெலன தெிர்க்கும் கீதா அெளுக்கு முட்டாளாக கதரிந்ததில் 
ஆச் ரியம் ஏது ில்லை�. 
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அெர்கள் லை ியலத லெத்து அென் ெள ான குடும்ை ைின்புைம் 
ககாண்டென் என கதரிந்து ககாண்டெள் அென் அருகில் க ன்று அ ர்ந்து 
லை  ஆெம்ைித்தாள். ெருணுக்கு அெளுடன் லை  ஆர்ெ ில்லை என்றாலும் 
கீதாெின் லதாழி என்று நிலனத்து கைாறுல யாக லை ிக் ககாண்டிருந்தான். 

 ெண்யாலெ ைற்றி நன்கு அறிந்தெள் என்ைதால் ரியாெிற்கு அெலள 
ககால்லு ளெிற்கு லகாைம் ெந்தது�. அெினாஷ் " ஸ்ஸ்...ககாஞ் ம் சும் ா 
இரு�! இது கீத்துலொட ைிொப்ளம். அெ தான் இத  ால்வ் ைண்ணனும்�" 
என்று க ால்ை அெலன புரியாத ைார்லெ ைார்த்துலெத்தாள். 

லயாகாெின் நிலைலயா அதற்கு ல ைிருந்தது. அருகில் அ ர்ந்திருந்த 
லநத்ொெிடம் " அண்ணி ஒரு நி ிஷம்., என் கூட ொங்க�" என்று அெலள 
கார்டன் ைக்க ாக அலழத்து க ல்ைவும் அவ்ெளவு லநெம் அெர்களுடன் 
ெம்ைளந்து ககாண்டிருந்த கீதா ெருண் அருகில்  ெண்யாலெ கண்டதும் 
ககாலை கெறியானாள்�. 

ெிறுெிறுகென்று அெனருகில் க ன்றெள் அெலன ைார்த்து " ெருண் 
ககாஞ் ம் ெர்ரியா�?? எனக்கு லடைிள்ை ைஞ்ச் அலென்ஜ் ைண்ண கஹல்ப் 
ைண்ணு�" என்று கூறவும் உடலன எழுந்து ககாண்டான் ெருண். 

" ஓலக  ிஸ். ெண்யா�, ஐ'ல் ைி லைக்" என்று க ால்ைிெிட்டு கீதாலெ 
கதாடர்ந்தான். கீதா  னதிற்குள் " ஐ'ல் ைி லைக்கா?? ொடா இன்னிக்கு நீ 
க த்த�" என்று  னதில் கருெிக் ககாண்லட கிச் னுள் நுலழந்தாள். 

உள்லள நுலழந்த ெருணின் ஷர்ட்லட ைிடித்து " அந்த  ெண்யா கூட உனக்கு 
என்ன லைச்சு  ிஸ்டர் . கஜர் ன்?�" என்று ஆத்திெ ாக லகட்டாள். 

ஆனால் ெருலணா அெளது லகாைத்லத எதிர்ககாள்ளும் நிலையில் இல்லை. 
இவ்ெளவு அருகில் அெளது அந்த கண்கலள கண்டென் ொய் லை  
இயைாதென் புன்னலகயுடன் அெள் முகத்லத தன் லககளில் ஏந்திக் 
ககாண்டு " உனக்கு ைிடிக்கைனா இனில  நான் அெ இருக்கிற தில  ைக்க ல  
லைாகை...ஓலக ொ டியர்�" என்று தலைலய  ரித்து கண்ணில் காதலுடன் 
லகட்கவும் அந்த கணல  அந்த ெிழிகளில் தன்லன கதாலைத்தாள் கீதா. 

" கநஜ ா�?" என்று  ிறுகுழந்லத லைால் அெள் லகட்க குனிந்து தன் 
தலைலய அெளது தலையில் முட்டி " கநஜ ா�" என்று அழுத்த ாக 
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கூறினான். அென் கூறியதும் அெலன கட்டி ககாண்டாள் கீதா. கண்லண 
மூடி அெனது இதயத்துடிப்லை லகட்டுக் ககாண்டிருந்தெளின் தலையில் தன் 
தாலடலய லெத்து அழுத்தியென் அந்நி ிடம் கடவுளிடம் லெண்டியது 
எல்ைாம் "இந்த கநருக்கம் ொழ்நாகளல்ைாம் நிலைத்திருக்க லெண்டும் 
என்ைலத............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


