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அத்தியாயம் 14 
 

கண்ணன் தன் ெளர்ப்பு  கலள ைார்க்க இந்தியா ெந்து அன்றுடன் ஒரு 
ொெம் ஆகிெிட்டது. இந்த ஒரு ொெத்தில் ரியாவும் லயாகாவும் கீதாெிற்கு 
எந்தளவு முக்கியத்துெம் அளிக்கின்றனர் என்ைலத ைார்த்த அைிொ ிக்கு தன் 
 கள் இங்கு  கிழ்ச் ியாக தான் இருக்கிறாள் என்ற நிம் தி ஏற்ைட்டது. 

அெளின் நட்பு ெட்டத்தில் இருந்த  ற்றெர்களும் அைிொ ியிடம் ைிரிய ாக 
நடந்து ககாண்டலத ைார்த்தெர் கண்ணனிடம் கீதா நிலறய உயிர்நண்ைர்கலள 
 ம்ைாத்தித்துெிட்டாள் என்று  னநிலறவுடன் கூறிக் ககாண்டார். ஆண் கைண் 
என்று இருைாைரும் இருந்தாலும் அெர்கள்  ரியாலதயுடனும் 
கண்ணியத்துடனும் ைழகியலத ைார்த்த கண்ணனும்  லனெியின் கருத்லத 
ஆல ாதித்தார். இலடயில் ஒருநாள் ைாக்கியநாதன் குடும்ைத்லத  ந்திக்க கீதா 
அெள் குடும்ைத்லதயும் லதாழிகலளயும் அலழத்து க ன்றாள். 
ைாக்கியநாதனின்  ரு களுக்கு ஏற்ககனலெ கீதா தங்கள் ெடீ்டில் அன்று 
 ாப்ைிடா ல் க ன்றது குலறயாகலெ இருக்க இன்று குடும்ைத்லதாடு ெெவும் 
ெிருந்லத தயார் க ய்து அ த்திெிட்டார். 

க ாத்தத்தில் தங்கள் குடும்ைம் இழந்த அந்த  ந்லதா த்லத கடவுள் கீதாெின் 
நண்ைர்கள் ரூைத்தில் திருப்ைியளிப்ைதாகலெ நிலனத்தனர் கண்ணனும் 
அைிொ ியும். 

ஆனால் ெருண் ைற்றிய குழப்ைம்  ட்டும் இருெர்  னதிைிருந்தும் 
நீங்கெில்லை. அெலன ைற்றி லகட்டால் கீதா அெனும் தன் நண்ைன் என்று 
கூறினாலும் அைிொ ி அலத நம்ை தயாெக இல்லை. அெளின்  ற்ற 
நண்ைர்களான ெிக்கி, அெினாஷ், லஜ ியிடம் லைசுெலதயும் ெருணுடன் 
லைசுெலதயும் ஒப்ைிட்டு ைார்த்தெர்  களிடம் இலத ைற்றி தக்க   யத்தில் 
லகட்க லெண்டுக ன்று  னதில் எண்ணி ககாண்டார். 

இவ்ொறு நாட்கள் கடக்க அன்று காலைலய திருகநல்லெைியிைிருந்து 
அைிொ ிக்கு கால் ெந்தது. 

" ஹலைா! அைிொ ியா லை றது?" 

" ஆ ா! நீங்க யாரு?" 

" நான் லெணுலகாைாைன் லை லறன்  ா., க ங்லகாட்லடயிைிருந்து..." 
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" லெணு  ா ாொ??  ா ா எப்ைிடி இருக்கிங்க?? உங்களைாம் ைாத்து எவ்லளா 
நாளாச்சு??  ா ி சுகன்யா எல்ைாரும் எப்ைிடி இருக்காங்க" 

" எல்ைாரும் இங்க நல்ைா இருக்காங்க  ா. நீ எப்ைிடி இருக்க?  ாப்ைிள்லள 
அப்புறம் ககாழந்லதகள் எல்ைாம் நல்ைா இருக்காங்களா?" 

" எல்ைாரும் நல்ைா இருக்லகாம்  ா ா. நாங்க யூ.எஸ்ை இருந்து ெந்து ஒரு 
ொெம் தான் ஆச்சு. எப்ைிடி இருக்கு நம்  ஊரு??" 

" ஊருக்கு என்னம் ா கொம்ை நல்ைா இருக்கு., இங்க திரு லைலகாயில்ை 
கும்ைாைிலஷகம் நடக்க லைாறதும் ா. நீங்க குடும்ைத்லதாட ெந்தா 
முருகலனாட அருள் ககாழந்லதகளுக்கும் ககலடக்கும்னு  ா ி தான் 
உன்னண்ட கால் ைண்ணி க ால்ை க ான்னா. இந்த முருகன் உங்களுக்கு 
குைகதய்ெம்  ா. அருணாச் ைம் இருந்திருந்தா இந்லநெம் அந்த ெலீட 
கஜகலஜாதியா இருந்திருக்கும். அதுக்கு தான் ந க்கு ககாடுப்ைிலன இல்ைலய. 
ஆனா நீ அந்த குடும்ை ொரில ாட ெந்து கட்டாயம் கைந்துக்கணும். இது 
இந்த  ா ாலொட கட்டலள" 

" கண்டிப்ைா  ா ா. அருணாச் ைம்  ா ா எங்களுக்கு ைண்ண உதெியாை 
தான் நாங்க இன்னிக்கு ொழ்க்லகை நல்ை கநலைல ை இருக்லகாம். அெர் 
அளவுக்கு இல்ைனாலும் எங்களால் முடிஞ்  அளவுக்கு அெர் லைத்திலய 
நல்ைைடியா ைடிக்க ெச்சு இன்னிக்கு அெளும் ஒரு நல்ை ஜாப்ை இருக்கா. 
கண்டிப்ைா நாங்க எல்ைாரும் குடும்ைத்லதாட கைந்துக்கிலறாம்  ா ா" 

"  ரிம் ா. நான் லைாய் உங்களுக்காக ெடீ்லட ஒழுங்குைடுத்துலறன்.  ா ிக்கு 
கீத்து ெெப்லைாறத லகட்டா  ந்லதா த்துை லடன்ஸ் ஆடுொ.  ீக்கிெ ா 
ெந்துடுங்க. நான் லைாலன லெக்கிலறன்." 

"  ரி  ா ா" என்று லைாலன லெத்தெர் கண்ணனிடமும் கீதாெிடமும் 
 றுநாள் க ங்லகாட்லட கிளம்ை தயாொகும்ைடி கூறிெிட்டு அெரும் ைக்லகஜ் 
லைக் ைண்ண கதாடங்கினார். 

கீதா ரியாலெயும் லயாகாலெயும் அலழக்க மூெரும் ஸ்ரீலதெிலயயும் 
கூடலெ அலழத்து க ல்ெதாக முடிவு க ய்தனர். 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ொக்கிங் லைாய்ெிட்டு ெியர்க்க ெிறுெிறுக்க ெடீ்டிற்கு ெந்த ெருண் லைாலன 
எடுத்து ைார்த்த லைாது அெனது ஆச் ியிடம் இருந்து ஏகப்ைட்ட  ிஸ்டுகால்ஸ். 
உடலன கால் க ய்தான். 

" ஆச் ி!  ாரி., நான் ொக்கிங் லைாயிருந்லதன். அதான் கால்ஸ் அட்கடண்ட் 
ைண்ண முடியை" 

" ஒரு ைிெச் லனயும் இல்ைடா கண்ணா. அது ஒன்னும் இல்ை. நம்  
திரு லைலகாயில்ை கும்ைாைிலஷகம் ெருதுப்ைா. உங்க தாத்தா 
காைத்திைிருந்லத அந்த லகாயில் முருகன் தான் நம்  குைகதய்ெம். இது 
கொம்ை ெரு த்துக்கு அப்புறம் ெர்ெ கும்ைாைிலஷகம்கிறதாை நம்  க ாத்த 
குடும்ைமும் இதுக்கு ெந்தா நல்ைா இருக்கும்டா. உங்க அப்ைா கிட்ட லநத்து 
லநட் லைான் ைண்ணி க ால்ைிட்லடன்.  த்தெங்க எல்ைாருக்கும் லீவுக்கு 
க ால்ைிட்டாங்க. நீயும் க ால்ைிட்டு ெருெியாடா?" என்று ொஞ்ல யுடன் 
லகட்ட ஆச் ியின் ஆல லய ெிட அெனுக்கு லெறு எதுவும் கைரிதாக 
லதான்றெில்லை. 

" ெருெியானு லகக்காதிங்க ஆச் ி. ொடானு உரில யா எனக்கு ஆர்டர் 
லைாடுங்க" என்று க ால்ைவும்  ிரித்தெர் அெனிடம்  ிறிது லநெம் லை ிெிட்டு 
லைாலன லெக்கவும் அெினாஷின்  ிஸ்டு கால் இருந்தது ஸ்கிரீனில் 
கதரியவும் அெலன அலழத்தான். 

" ொட்  ச் ி?? எதுக்கு இத்தன  ிஸ்டு கால்ஸ்டா?" 

"  ச் ி., இந்த கீதா உனக்கு ெிஷயம் என்னனு க ால்ைலையாடா ெருண்?" 

" இல்ைடா., எனி ைிொப்ளம்?" 

" ஆ ா.," என்று அென் க ால்ைவும் ெருணுக்கு ைதட்ட ாக இருக்கலெ " 
என்னடா ?? என்னாச்சு கீத்துக்கு?? லநத்து லநட் எல்ைாரும் கெஸ்ட்ொண்ட்ை 
அெட்லட அடிச் ப்லைா கூட நல்ைா தான இருந்தா?" என்று லகள்ெிகலள 
அடுக்கவும் கடுப்ைான அெினாஷ் அெலன   ாதானப்ைடுத்தினான். 

" அலடய்! நிறுத்துடா., ககாஞ் ம் மூச்சு ெிடுடா. முதல்ை ைிொப்ளம் 
அெளுக்கு இல்ை., எனக்கு. நீ உன்லனாட உணர்ச் ிெ த்த ககாஞ் ம் 
அடக்கிட்டு நான் க ால்றத லகளுடா" என்று கூற ெருண் " ஓலக டா  ச் ி., 
க ால்லு" என்றான். 
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அெினாஷ் கீதா தன் க ாந்த ஊருக்கு தன் லதாழிகள் அலனெலெயும் 
அலழத்து ககாண்டு க ல்ெலத கூறியதும் ெருணுக்கு புரிந்து ெிட்டது 
அெளும் இலத திருெிழாக்காக தான் க ல்ை லைாகிறாள் என்று. 

ஆனால் அெினாஷ் தன்னால் ரியாலெ ைார்க்கா ல் ஒரு நாள் கூட இருக்க 
முடியாது என்று புைம்ை ெிக்லனஷின் நிலைலய லகட்டான். அென் 
லயாகாலெ ைார்க்கா ல் இருந்தால் லைத்திய ாகி ெிடுொன் என்று 
அெினாஷ் கூற ெருண் ஒரு ஐடியாலெ கூறினான். 

அதாெது ெருண் தன்னுடன் அெினாஷ், ெிக்லனஷ், லஜ ிலய அலழத்து 
க ல்ெதாக கூற அெினாஷுக்கு அப்லைாது தான் நிம் தியாக இருந்தது. 

ஆனால் கீத்துெிடம் எதுவும் க ால்ை லெண்டாம் .,  ர்ப்லெஸாக 
இருக்கட்டும் என்றான் அெினாஷ். அலத ஒப்புக் ககாண்டென் ஆனால் 
அெர்கலள ட்கெயினில் திருகநல்லெைி லைாகச் க ால்லு ாறு கூறினான். 
அெர்கள் க ல்லும் ட்கெயினிலைலய தங்களுக்கும் டிக்ககட் ரி ர்வ் க ய்ய 
க ால்ைிெிட்டு ைக்லகலஜ லைக் ைண்ண ஆெம்ைித்தான். 

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

இங்லக கீதா ெினுெிடமும் ஸ்ரீலதெியிடமும் அெர்கள் ஊரின் அருல  
கைருல கலள கூறிக் ககாண்டிருந்தாள். ரியாவுக்கும் லயாகாவுக்கும் எப்லைாது 
அங்கு க ல்லொம் என்று இருந்தது. 

" உனக்கு கதரியு ா ெினு?? அப்லைா அந்த ஆத்துை கெள்ளம் லெற. அந்த 
வுட் ைிரிட்ஜ் ல ை நடக்கலெ எனக்கு ைய ா இருந்துச்சு. அப்லைா  ா ா 
என்லனாட கண்ண மூடிக்க க ால்ைிட்டு என்ன லதாள்ை உக்காெ ெச் ிட்டு 
அடுத்த கலெக்கு ககாண்டு லைாய்ட்டார். அப்ற ா தான் நான் கண்லணலய 
கதாறந்லதன்" என்று அெள் கூறிய கலதகலள அைிொ ியும் கண்ணனும் 
லகட்டு அந்த நாட்களுக்லக க ன்றுெிட்டனர். அெள் கூறிய ஒவ்கொரு 
நிகழ்லெயும் கூடலெ இருந்து ைார்த்தெர்கள் அல்ைொ!! 

" இன்னும் அங்க என்னைாம் இருக்கு கீத்து" என்று ஆர்ெ ிகுதியில் 
லகட்டாள் ரியா. 
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" கெயிட்! நா  தான் நாலள  றுநாள் அங்க தா இருக்க லைாலறாம்., உங்க 
நாலு லைருக்கும் நான் எல்ைா ப்லள ஸும் சுத்தி காட்டுலறன்" என்று 
 ிரித்தொலற கூறினாள். 

அைிொ ி "  ரி  ரி! லைட் ஆகுது. நாலு லைரும் தூங்குங்க. லயாகா நீ தான் 
நாலளக்கு  ார்னிங் எனக்கு ஃபுட் ப்ரிைலெஷனுக்கு கஹல்ப் ைண்ணனும். 
 ீக்கிெம் தூங்கு லைா" என்று அெர்கலள தூங்க க ல்லு ாறு கூற நால்ெரும் 
லை ிக் ககாண்லட உறங்கியும் ெிட்டனர். 

அெர்கள் தூங்குெலத ைார்த்தெர் கண்ணனிடம் " இவ்லளா நாள் அெங்க 
கண்ணுை காட்டா  இெள நம்  கைாண்ணா ெளத்துட்லடாம். நம்  
க ங்லகாட்லடக்கு லைானா அெங்க கட்டாயம் அங்க ெருொங்க. கீத்துெ 
அெங்க கூட ெச் ிக்க லைாலறாம்னு க ான்னா என்ன ைண்றதுங்க?" என்று 
தெிப்புடன் லகட்டார். 

கண்ணன் லயா லனயுடன் " எக்காெணத்லத ககாண்டும் அந்த லைொல  
ைிடிச் ெங்க கிட்ட என்லனாட கைாண்ண நான் ெிட்டு குடுக்க  ாட்லடன் அைி. 
நான் அருணாச் ைம்  ித்தப்ைாக்கு ொக்கு குடுத்திருக்லகன் அெர் லைத்திய 
அந்த லைொல க்காெ குடும்ைத்து கிட்ட இருந்து காப்ைாத்துலெனு. இத்தன 
ெரு ம் அத காப்ைாத்திட்லடன். இனியும் காப்ைாத்துலென்" என்று அெரிடன் 
உறுதியுடன் கூறினார். 

இருெரும் நம்ைிக்லகயுடன் க ங்லகாட்லட க ல்லும் நாளுக்காக 
காத்திருந்தனர்... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


