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அத்தியாயம் 15 
 

அைிொ ியும் கண்ணனும் ெிலனாத்லத அலழத்து ககாண்டு ஃப்லளட்டில் 
தூத்துக்குடி க ன்று அங்கிருந்து திருகநல்லெைி க ல்ெதாக முடிவு 
க ய்துெிட்டு லயாகா, ரியா, ஸ்ரீலதெி  ற்றும் கீதாலெ ட்கெயினில் ெெ 
க ான்னார்கள். 

முன் கூட்டிலய க ன்றால் லெணு லகாைாைனுக்கு லெலை ககாஞ் ம் 
குலறயுல  என்ைது  அெர்களின் எண்ணம். 

அெர்கள் ஏர்லைார்ட் கிளம்ைியதும் ெயில்லெ ஷ்லடஷலன லநாக்கி ையணிக்க 
ஆெம்ைித்தனர் நால்ெரும். ட்கெயினில் உட்கார்ந்து ககாண்டு ஜன்னல் ெழிலய 
ைார்த்து ககாண்லட இருந்தாள் லயாகா. 

" அங்கு என்ன கதரிகிறது�?? " என்று லகைி க ய்தாள் ஸ்ரீலதெி. 

" ஒண்ணும் கதரியைடி. இெனுங்கள ைவ் ைண்ணதுக்கு நா  லை ா  நாலு 
கழுலதய ொங்கி ெளத்திருக்கைாம்�. அட்லீஸ்ட் அதுங்களாச்சும் நம்  ைிரிெ 
தாங்கா  கத்திருக்கும்.  நீ இல்ைா  ைாயா ம் கூட ைச்  தண்ணி  ாதிரி 
இருக்குனு இனில  இந்த ெிக்கி ஏதாச்சும் டயைாக் லை ட்டும். அென 
அம் ிை ெச்சு அலெச்சுடுலென்�" என்று கடுப்புடன் கூறினாள் லயாகா. 

" யூ ஆர் லெட் அக்கா. இந்த  ந்துரு எனக்கு இன்னிக்கு  ார்னிங் கால் 
ைண்ணப்லைா கூட நம்  டிொெல் ைத்தி மூச்சு ெிடை. காதலும் இல்ை 
கத்திரிக்காயும் இல்ை�. எல்ைாம் கெறும் ல ா ம்" என்று தன் ைங்குக்கு 
புைம்ைினாள் ஸ்ரீலதெி. 

" ைவ் ைண்றது தப்பு இல்ை. ைட் டாக்டர்  ைவ் ைண்ணது தான் நா  ைண்ண 
தப்புடி. ஒரு நாளாச்சும் என் கூட ஃபுல் லடம் ஸ்கைண்ட் ைண்ணிருப்ைானா 
இந்த அெினாஷ்?? இதுை நான் எப்லைா ைாத்தாலும்  ண்ட லைாட்டுட்லட 
இருக்லகனு அெனுக்கு ஒருத்தி  ப்லைார்ட் லெற�" என்று கீதாலெ ைார்த்து 
ககாண்லட கூறினாள் ரியா. 

" இப்ைிடி அழுது கலெயறதுக்கு ைதிைா அெங்கள நீங்க மூணு லைரும் 
கூட்டிட்லட ெந்திருக்கைாம்�" என்றாள் கீதா. 
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" நியாயப்ைடி நான் இப்லைா நான் லகாெத்துை ககாந்தளிக்கணும். ைட் நான் 
அப்ைிடி ைண்ணலைலய. ஏன் கதரியு ா�?" என்று லகட்டாள் கீதா. 

" உனக்கு உன்லனாட லநட்டிவ் ப்லளஸ் லைாற குஷிை லகாெம் ெெை�" 
என்றாள் லயாகா. 

" அது தான் இல்ை.எனக்கும்  னசுக்குள்ள ெருண் ல ை ககாலைகெறிலய 
இருக்கு. சும் ா சும் ா காெணம் இல்ைா  லைான் ைண்றென் லநத்திை இருந்து 
ஒரு ஹாய் க ல ஜ் கூட அனுப்ைை. நான் முடிவு ைண்ணிட்லடன். ஹிஸ் 
ப்ெலைாஸல் இஸ் ரிகஜக்டட்�" என்று க ால்ைிக் ககாண்டிருக்கும் லைாலத 
யாலொ ெருெது லைால் கதரியவும் " ஹலைா! இது ரி ர்லெஷன்., யாருங்க 
அது இஷ்டத்துக்கு ெர்ெது�?" என்று க ால்ைிெிட்டு திரும்ைியெள் அப்ைடிலய 
அல யாது நின்றுெிட்டாள். 

" நாங்களும் ரி ர்வ் ைண்ணிருக்லகாம் ல டம். ககாஞ் ம் தள்ளி நின்னிங்கனா 
நான் ைக்லகலஜ ொங்கிப்லைன்" என்று  ிரித்தொறு நின்றிருந்தான் ெருண். 

அெலன ைார்த்த நால்ெரும்  ிலை லைால் இருக்க , அெலன கதாடர்ந்து 
ெந்த ெிக்கி" நீ திருகநல்லெைிை இறங்குனதும் உனக்கு நாலு என்ன நாப்ைது 
கழுலத ொங்கி தர்லென் டார்ைிங்�" என்று லயாகாலெ ைார்த்து குறும்ைாக 
கூறினான். 

அெலன கதாடர்ந்து ெந்த லஜ ி " தாய்க்கிழெி நீ ஏன் லகாெத்துை 
ககாந்தளிக்கைனு நான் க ால்ைொ?" என்று கீதாலெ ைார்த்து லகட்க ஸ்ரீலதெி 
"லடய் ! நீ லை ாதடா., கெண்டு நாளா  ார் என்ன லகா ாையா இருந்திங்க?" 
என்று அெலன ைார்த்து ைல்லை கடித்தாள் ஸ்ரீலதெி. 

அெலள  ீண்ட ெிரும்ைிய லஜ ி " அட!  ா ியாலெ க ான்னதும் 
க ல்ைத்துக்கு லகாெத்த ைாருங்க" என்று அெலள கிண்டல் க ய்து ெிட்டு 
ைக்லகலஜ ெருணிடம் ககாடுத்தான். 

" அலடய்! என்ன லடல ஜ் ைண்ண ஏலதா க ால்ை ெந்திலய" என்று 
நிலனவுறுத்திய கீதாலெ ைார்த்து கட்லடெிெலை உயர்த்தி காண்ைித்த லஜ ி " 
தாய்க்கிழெி! இந்த ெய ான காைத்துை நீ ஓெொ லகாெப்ைட்டு கைாட்டுனு 
லைாய்ச் ல ந்துட்லடனா?? அந்த ையத்துை தான்�" என்றெலன ைார்த்து ைல்லை 
கடித்தாள் கீதா. 
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" ஏய் ெருண்! இென நீ என்னனு லகக்க  ாட்டியா�?" என்று அெனிடம் 
குழந்லத  ாதிரி லகட்டாள் கீதா. 

" அென தான் நீ ஆல்கெடி ரிகஜக்ட் ைண்ணிட்டிலய கீத்து டியர்�" என்றைடி 
உள்லள ெந்த அெினாலஷ   ைார்த்து கடுப்ைானாள் ரியா. 

அெலன ைார்த்த உடன் "அெி" என்று ஓடிச் க ன்று கட்டிக் ககாண்டாள் கீதா. 
"நீ  கூட என் கிட்ட க ால்ைலைலய அெி" என்ற கீதாலெ ைார்த்து  ிரித்த 
அெினாஷ்   அெள் காதில் " ஓலக! அங்க என்லனாட ஆங்ரி லைர்ட் காதுை 
புலக ெருது., என்ன ைாயிண்ட்ஸ் கெடி ைண்ணி ெச் ிருக்காலளா�?" என்று 
க ால்ைிெிட்டு அெளுக்கு எதிரில் க ன்று அ ர்ந்தான். 

அென் அ ர்ந்ததும் " எப்லைா தாண்டா நீ உண்ல ய லைசுெ�?? என் கிட்ட 
மும்லைை கான்ஃகைென்ஸ் இருக்குனு க ால்ைிட்டு இப்லைா இங்க ெந்து 
நிக்குற?" என்றெளின் லகலய ைிடித்து கநஞ் ில் லெத்தென் "உனக்கு 
 ர்ப்லெஸ் குடுக்க தான் லைைி! உன்ன ெிட்டுட்டு நான்   ட்டும் மும்லைை 
என்ன ைண்ண லைாலறன்�" என்று அெலள   ாதானப்ைடுத்தினான். 

அெள் இன்னும் உம்க ன்று இருக்க "  ின்னம் ா! இப்லைா நீ  ிரிக்க 
லைாறியா இல்லையா?" என்று லஜ ி ஆெம்ைிக்கவும் அெலன லககயடுத்து 
கும்ைிட்டெள் "லடய்! நீ என்ன க ான்னாலும் லகக்குகறண்டா.,  என்ன 
 ின்னம் ானு தயவு ைண்ணி க ால்ைாத டா�" என்று ககஞ் ினாள் ரியா. 

" அப்ைிடிலய என்னயும் தாய்கிழெினு க ால்ைாத�" என்ற கீதாலெ கைாய்யாக 
முலறத்தென் " ஏய் தாய்க்கிழெி ல க்கிள் லகப்ை எஸ்லகப் ஆக ட்லெ 
ைண்ணுது�" என்றதும் அந்த கம்ைார்ட்க ண்ட் முழுெதும்  ிரிப்ைலை. 

ட்கெயின் கிளம்ை ஆெம்ைித்ததும் இருக்லகயில் அ ர்ந்தெர்கள் 
ஒருெலெகயாருெர் கைாய்த்தொறு லை ிக் ககாண்டிருந்தனர். இலடயிலடலய 
ெடீ்டினரின் லைான் கால்ஸுக்கு ைதிைளித்தனர் கீதாவும் ெருணும். 

ெருண் கீதாலெ குறும்ைாக ைார்த்தென் " அப்லைா கீத்து ல டம் என்ன 
ரிகஜக்ட் ைண்ணிட்டிங்களா�?" என்று தலைலய  ரித்து லகட்டான். 

" ஆங்! அது சும் ா! ெிலளயாட்டுக்கு�" 

" ஓலஹா!  அப்லைா நீங்க என்லனாட ப்ெலைாஸை ஏத்துகிட்டிங்கனு 
கநனச் ிக்கொ�??" 
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" லநா லநா! நான் இன்னும் உனக்கு ஓலக க ால்ைலை! ைட் ரிகஜக்ட் 
ைண்னவும் இல்ை�" 

" அஹான்! இந்த கெண்டு கண்ணும் எனக்கு லெற ஏலதா க ால்லுலத! அது 
கைாய்யா�! " 

ெருணின் குறும்பு ைார்லெயில் முகம்  ிெந்த கீதா " ஏய் கைாடகைாடா! 
ககாஞ்  லநெம் அல தியா இருடா�" என்று கெட்கத்துடன் கூறினாள். 

" இப்லைா இந்த கன்னம் எதுக்கு ப்ளஷ்  இல்ைா  கெட்டிஷ் ஆகுது�?" என்று 
லகட்க கீதா கெட்கத்தில் லககளால் முகத்லத மூடிக் ககாண்டாள். 

" ஹலைா ! இங்க என்ன டாட் நடக்குது??  நீங்க என்னடானா என்லனாட 
ப்ெலைா ை ஏத்துக்லகானு ககாஞ்சுறதும், தாய்க்கிழெி அதுக்கு 
கெக்கப்ைடுறதும் ஒலெ கூத்தா இருக்கு  லைாங்க�" என்று கிண்டைடித்தான் 
லஜ ி. 

அெனது லஜாக்லக லகட்டு  ிரித்தைடிலய அெர்களின் ையணம் கதாடர்ந்தது.. 

.............................................................................................................................................................. 

" ொம் ா அைிொ ி! ொடா கண்ணா! எப்ைிடி இருக்கிங்க ?? லடய்  ின்ன 
கண்ணா,. நான் உன் தாத்தா டா" என்றுஅைிொ ி குடும்ைத்லத  ெெலெற்றார் 
லெணுலகாைாைன். 

அெெது குெல் லகட்டு ெந்த அைல லுவும் அெர்கலள  ிரித்த முகத்துடன் 
ெெலெற்றுெிட்டு  அெர்களுக்கு காைி எடுத்துெந்தார். 

காைி குடித்த ைடிலய இத்தலன ெருட இலடகெளியில் ஊர் எவ்ெளவு 
 ாறிெிட்டது என்று லை ிக் ககாண்டனர். 

அதன் ைின் தங்கள் பூர்ெகீ ெடீ்டின் முன் நின்ற அைிொ ி கண்ணனின் 
கண்கள் அெர்கள் அறியா ல் கைங்கியது. 

லெணு லகாைாைனிடம் அைிொ ி " அெங்க ெடீ்டுைக்கம் ெர்ெது இல்லையா 
 ா ா??" என்று லகட்க அெர் " லகார்ட் ஜட்ஜ்க ண்ட் ைடி இந்த ெடீு 
அருணா ைத்லதாட ொரிசுக்கு தான் க ாந்தம்., ல ா அத்து ீறி யாரும் உள்ள 
ெெக்கூடாதுனு க ான்னதாை அெங்க இங்க ெர்ெது இல்ை., ஆனா கீத்து 
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 ட்டும் ெந்துட்டா அெங்க என்ன ைண்ணுொங்கனு கற்ைலன ைண்ணி 
ைாக்கலெ எனக்கு ைய ா இருக்கு கண்ணா!" என்றார் கைரியெர். 

" ையப்ைடாதிங்க  ா ா,. கீதாெ கொம்ை லதரிய ான கைாண்ணா தான் 
ெளத்திருக்லகாம். அெளுக்கு  னுஷங்கள ஜட்ஜ் ைண்ணுற அறிவு ககாஞ் ம் 
ஜாஸ்தி. அெள அெங்களாை ஏ ாத்த முடியாது�" என்று உறுதியாக கூறினார் 
கண்ணன். 

" அந்த ைகொன் ல ை ைாெத்த லைாட்டுட்டு உள்ள லைாங்க.  ின்ன 
கண்ணனுக்கு தூக்கம் ெருது ைாருங்க" என்று அெர்கலள உள்லள 
அனுப்ைிெிட்டு அெரும் ெடீு திரும்ைினார். 

அலத ஊரில் கீதாெின் ெருலகலய ஆெலுடன் எதிர்ப்ைார்த்து 
ககாண்டிருந்தனர் ஒரு குடும்ைத்தார்., அெளுக்காக அல்ை., அெள் மூைம் 
அெர்கள் அலடய லைாகும் இைாைத்துக்காக., 

இலத அறியாத கீதாவும் ெருணும் ைை கனவுகளுடன் தங்கள் ஊலெ லநாக்கி 
ையணித்து ககாண்டு இருந்தனர். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


