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அத்தியாயம் 16 
 
கைாதிலக எக்ஸ்ைிெஸ் க ங்லகாட்லட ெந்து ல ெ காலை 9  ணி 
ஆகிெிட்டது. ட்கெயினிைிருந்து இறங்கிய கீதா ெயில்லெ ஸ்லடஷலன சுற்றி 
முற்றி ைார்த்து ககாண்லட நின்றாள்.  னதினுள் இந்த இடம் கொம்ைலெ 
 ாறிடுச்சு என்று நிலனத்தெள் அெலள கதாடர்ந்து இறங்கிய ெருணிடம் 
"ஓலக ெருண்., நாங்க எல்ைாரும் ஆட்லடாை ெடீ்டுக்கு ககளம்புலறாம். நீங்க?" 
என்று லகட்டு ெிட்டு அெலன ைார்த்தாள். 

அெள் முகத்தில் கதரிந்த ைெைெப்லை கெனித்து ககாண்டிருந்த ெருண் " நான் 
டாட் கிட்ட கார் ககாண்டு ெெச் க ால்ைிட்லடன் கீத்து. நீங்க ககளம்புங்க" 
என்று க ால்ைிெிட்டு அெர்கலள ஆட்லடா ஸ்டாண்ட்டில் ஆட்லடாலெ 
அலழத்து அ ெலெத்துெிட்டு ரியாெிடம் " கீத்துெ ககாஞ் ம் ைாத்துக்லகா. 
ஷீ இஸ் கெரி எல ாஷனல் நவ்" என்று க ால்ைிெிட்டு அலனெருக்கும் லை 
க ால்ைிெிட்டு  ற்றெர்களுடன் கைந்து ககாண்டான். 

சுொ ிநாதன் காருடன் ெெவும் ெருண் நீண்டநாள் கழித்து அெலெ ைார்க்கும் 
ஆர்ெத்துடன் நின்று ககாண்டிருந்தான். காரிைிருந்து இறங்கியெலெ கட்டி 
ககாண்டென் ெடீ்டிைிருப்ைெர்கலள ெி ாரிக்க லஜ ி " ஹலைா ெருண் டாட்! 
நாங்களும் இங்க இருக்லகாம் " என்று கிண்டைடிக்க அெர்கள் 
அலனெலெயும் அெரிடம் அறிமுகப்ைடுத்தினான். 

" டாட்! இென் தான் லஜ ி ஐ  ீன் கஜய ந்திென்.  ரியான குறும்புக்காென். 
அப்றம் இது தான் டாக்டர் ெிக்லனஷ். நம்  ைொ இென் கிட்ட தான் கெகுைர் 
க க் அப் ைண்ணிட்டு இருக்கா. அண்ட் இது டாக்டர் அெினாஷ். ல  டியர் 
ஃப்கெண்ட்" என்று ஒவ்கொருெொக அறிமுகப் ைடுத்தினான். 

சுொ ிநாதன் அலனெலெயும் காரில் அ ெ க ால்ைிெிட்டு தாலன டிலெவ் 
க ய்தார். ெருண் அெர்களிடம் ஒவ்கொரு இடத்லதயும் காண்ைித்து லை ிக் 
ககாண்லட ெந்தான். 

ெடீு ெந்ததும் இறங்கிய ெருண்  ற்றெர்கலளயும் அலழத்து ககாண்டு 
ெடீ்டுக்குள் நுலழெதற்கு முன் " ககாஞ் ம் நில்லுங்க " என்ற அெனது 
ைாட்டியின் குெல் லகட்டது. 

" கொம்ை நாளுக்கு அப்புற ா இந்த ெடீ்டுக்கு என்லனாட லைென் ெர்ொன். 
சும் ா உள்லள கூப்ைிட்டா எப்ைடி?? " 
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அெனது அத்லத ஆெத்தி தட்டுடன் ெெவும் அெினாஷ் ெருணின் காதில் 
" ச் ான்! எனக்கு கதரிஞ்சு இந்த அனு உன்லனாட ைவ்ெ ைத்தி ெடீ்டுை ைத்த 
ெச் ிட்டானு லதானுது! ஆெத்திைாம் ககாண்டு ெர்ொங்க., ஐ திங் அடுத்து 
அெங்க கீத்து எங்கனு லகப்ைாங்க., ைிகாஸ் ஆெத்தி கைிள்ஸ்கு தான 
எடுப்ைாங்க" என்று கூற ெருண் " அலடய்! நான் அப்ொட் லைாறதுக்கு 
முன்னாடி இங்க ெந்லதன்..., கொம்ை நாள் கழிச்சு ெர்ெதாை இப்ைிடி ஆெத்தி 
எடுக்கிறாங்க... நீயா ஏதாச்சும் இல ஜின் ைண்ணிட்டு லை ாதடா" என்று 
அெனின் காலத கடித்தான். 

அெனது அத்லத அெனுடன் அலனெலெயும் நிற்க க ால்ைவும் 
அெர்களுக்கும்  ந்லதா ம்... 

ெடீ்டினுள் ெந்தெர்கலள முழு குடும்ைமும் ல ர்ந்து ெெலெற்க ெருணுக்கு 
 ந்லதா த்தில் தலை கால் புரியெில்லை. எல்ைாருக்கும் நண்ைர்கலள 
அறிமுகப்ைடுத்தியென் ஃப்கெஸ் அப் ஆக அலனெலெயும் அலழத்து க ன்ற 
இடம் ைின்ொ ல் கிணற்றடி. 

" டாட்! க   ஹவுஸ்! க   கிணறு! ஊருனா இது தாண்டா ஊரு! " என்று 
 ிைாகித்தான் லஜ ி. 

" ட்யூட்! உன் ஃபுல் ஃலை ிைி  ட்டும் உன் கல்யாணத்த அட்கடண்ட் ைண்ணா 
லைாதும்.., கல்யாண  ண்டைல  கநறஞ் ிடும் டா" என்று க ால்ைி ககாண்லட 
கிணற்றில் நீர் இலறத்த ெருலண கைாய்த்தான். 

" இன்னும் எங்க ெயல்ைாம் நீங்க ைாக்கைடா! ைாத்தா க ய் றந்து 
லைாய்டுெிங்க., கைாறுல யா அங்க லைாய் சுத்தி ைாப்லைாம்" 

" கீத்து இதைாம் ைாத்தா க   குஷியா ஆய்டுொடா! கொய் கடாண்ட் ெ ீ
கால் கஹர் ஹியர்??" இது அெினாஷ். 

" அெ ஆல்கெடி எல ாஷனைா இருக்கா..., ககாஞ் ம் அெ நார் ல் 
ஆகட்டும்டா" என்று அெர்களிடம் கூறியெலன ைின் புறம் இருந்து ஒரு லக 
அெனது கண்கலள மூடவும் அெனுக்கு யாகென்று கதரியெில்லை. 

ைின்பு தாலன லககலள எடுத்தாள் அந்த கைண். 

" ெருண்  ா ா! உங்களுக்கு நான் யாருனு கதரியுதா??" 
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" நீங்க???" 

" நான் தான் ஐஸ்ெர்யா.,  ின்ன ெயசுை நீங்க கூட என்லன ஐசுனு 
கூப்டுெிங்க.,  றந்து லைாச் ா?" என்று நாணத்லதாடு லகட்க லஜ ி இது 
என்னடா புது கலதயா இருக்குனு அெலள ைார்த்தான். 

" ஓ! இப்லைா கதரியுது! ஹவ் ஆர் யூ?? அத்லத  ா ா ெந்திருக்காங்களா?" 
என்ற ெருலணயும் அலத ைார்லெ ைார்த்தொறு ெிக்லன ின் காதில் "இந்த 
தாய்க்கிழெிக்கு இங்க ஒரு கஹெி காம்ைடீட்டர் இருக்காங்க ப்லொ" என்று 
கூற அெனும் அலத ஆல ாதித்தான். 

" லுக்., ரியைி ெ ீஆர் ல ா டயர்ட்.., நாங்க ககாஞ் ம் ஃப்கெஸ் அப் ஆயிட்டு 
கெஸ்ட் எடுக்கணும்" என்றான் ெருண் அந்த ஐஸ்ெர்யாலெ ைார்த்து.. 

" நீங்க கெஸ்ட் எடுங்க  ா ா., நான்  ாயங்காை ா ெர்லென்" என்று 
கூறிெிட்டு க ன்றாள் அெள். 

அெள் க ன்றதும் லதாலள குலுக்கிய ெருணுக்கு லைானில் கால் ெெவும் 
யாகென்று ைார்க்க ரியா நம்ைர் ெந்தது. ஏதும் ைிெச் லனயா என்று 
லயா ித்தொறு காலை அட்கடண்ட் க ய்தென் "  ரியா??? ஓலக.. லடாண்ட் 
கொர்ரி! ஐ ெில் ை ீ லதர் இன் ஃலைவ்  ினிட்ஸ்" என்று க ால்ைிெிட்டு 
அெர்களிடம் நிைல லய ெிளக்கி ெிட்டு லெக ாக காலெ எடுத்து 
க ன்றான். 

அென் ைதட்டத்துடன் க ல்ெலத ைார்த்த லெெதி ெிக்லனஷிடம் என்னகென்று 
லகட்க அென் நடந்தலத கூற அெள் உள்லள க ன்று தன் லகங்கிடம் அலத 
அப்ைடிலய கூறினாள். 

ெருணின் ைாட்டி  ீனாட் ிலயா லைென் இப்ைடி அெ ெ ாக காலெ எடுத்து 
ககாண்டு க ல்லு ளவுக்கு என்ன ைிெச் லனயாக இருக்குக ன்று 
லயா ித்தொறு ஊஞ் ைில் அ ர்ந்தார். 

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

அழுது ககாண்டிருந்த கீதாலெ யாொலும்   ாதானப்ைடுத்த இயைெில்லை. 
லெணுவும் அைல லுவும் அைிொ ிலய ைார்க்க அெரும் கண்ணில் 
கண்ணரீுடன் லககலள ைில ந்து ககாண்டு நின்றார். 
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ரியா நடந்தலத லயா ித்தாள். 

ஒரு  ணி லநெத்துக்கு முன்பு... 

" அண்ணா இங்க தான் .., நிறுத்துங்க" என்று க ால்ைிெிட்டு இறங்கிய கீதா 
ஆட்லடாவுக்கு ைணம் ககாடுத்து ெிட்டு அந்த கதருலெ ைார்த்தாள். 

அந்த  ிென்  ன்னதி கதரு எந்த  ாற்றமும் இன்றி அலத ெரில யான 
கைரிய ெடீுகளும், அெற்றின் முன் அகன்ற திண்லணகளுடனும் இருக்க 
கதருெின் நடுநாயக ாக  ிென் லகாயில் லகாபுெம்  அலத கம்ைெீத்துடன் 
கதரிந்தது. 

அெர்களின் ெடீு அந்த கதருெின் இறுதியில் இருந்ததால் லகாபுெம்  ட்டும் 
கதரிந்தது. இலத கதருெில் தன் கைரியன்லன  க்களுடன் ெிலளயாடிய 
தரூணங்கலள நிலனத்தெளின் கநஞ் ில் அெலள அறியா ல் ஒரு ெைி., 

முகத்தில் அந்த ெைி ைிெதிைைிக்க தன் முன் கநடிய லகட்டுடன் இருந்த அந்த 
கைரிய ெடீ்லட ைார்த்தாள் கீதா. லகட்லட திறந்து உள்லள க ன்றெலள 
கதாடர்ந்தனர் லயாகா, ரியா  ற்றும் ஸ்ரீலதெி. 

அங்கிருந்து ஒரு தலை நலறத்த  முதியெர் ெெ, ஒரு கணம் அெலெ உற்று 
ைார்த்தெளின் கண்ணில் அெலள அறியாது கண்ணரீ் ெெ " லெணு தாத்தா ! " 
என்று  த்த ாக அலழத்து ககாண்லட அெெருகில் க ன்றாள். 

அெர் அெலள ஒரு நி ிடம் உற்று  லநாக்கி ெிட்டு " கீதா??" என்று க ால்ை 
"ம்ம்ம்" என்று தலையாட்டியொறு அெலெ கட்டி ககாண்டாள். 

" ககாழந்லத! தாத்தாெ ககெக்டா கண்டுைிடிச் ிட்டிலய! என் லைத்தி எவ்லளா 
கைரியெளா ெளந்துட்டா?" என்று கூறியொறு அெள் கண்ணலீெ துலடத்தெர் 
" ஏ அைல லு! இங்க ொ., நம்  லைத்தி ெந்திருக்காடி" என்று  த்த ாக கூற 
ெடீ்டு உள்ொ ைில் ஒரு முதிய கைண் ணி  லெக ாக நடந்து ெந்தார். 

" ஆச் ி! "என்று அெலெ கட்டி ககாண்டெள் " எப்ைிடி இருக்கிங்க?" என்று 
லகட்க அைிொ ியும் கண்ணனும் ெந்து ெிட்டனர். 

அெலளாட்டு அெள் லதாழிகலளயும் அலழத்து ககாண்டு க ன்றார் அைல லு. 
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எல்ைாம் நன்றாக தான் லைாய்க் ககாண்டிருந்தது,. கீதா தன் தாத்தாெின் 
லைாட்லடாலெ ைார்க்கும் ெலெ... 

தங்கள் கைாருட்கலள அலறயில் லெத்துெிட்டு எல்ைாரும் குளித்து உலட 
 ாற்றிெிட்டு ெடீ்லட சுற்றி ைார்க்க ஆெம்ைித்தனர். அந்த ெடீ்டின் எல்ைா 
இடங்கலளயும் அெர்களிடம் காட்டியெள் அந்த ஹாைின் நடுநாயக ாக 
லைாடப்ைட்டிருந்த அெளது தாத்தா அருணாச் ைத்தின் ஆளுயெ 
புலகப்ைடத்லத ைார்த்தெள் உலடந்து அழ ஆெம்ைித்தாள். 

யாொலும் அெலள   ாதானைடுத்த முடியா ல் லைாக லயாகா ெருணுக்கு 
கால் க ய்யு ாறு ரியாெிடம் கூறினாள். 

அெள் லைான் க ய்ததும் அென் அெ ெ ாக காலெ எடுத்து ககாண்டு 
கிளம்ைினான். 

அங்லக லெக ாக ெந்தென் கீதாெின் அழுலகலய லகட்டுெிட்டு அெள் 
அருகில் லெக ாக ஓடிச் க ன்றென் அெலள அலணத்து ககாண்டான். 
கீதாெிற்கும் அந்த  லநெத்தில் அெனது அருகால  லதலெப்ைட்டது.அெலன 
இறுக்க ாக கட்டிக் ககாண்டெள் " ெருண் ! தாத்தா., "என்று லைாட்லடாலெ 
காண்ைித்து அழவும் அெனுக்கு அப்லைாது கீதா அலனெலெயும் இழந்த 
 ிறுகுழந்லத லைால் கதரிந்தாள். 

" இங்க ைாரு கீத்து! கண்ண கதாடச் ிக்லகா!! நீ குட் லகர்ள் தான! " என்று 
அெள் கண்ணலீெ துலடத்துெிட்டு  அெள் முகத்லத தன் லககளில் 
ஏந்தியென் "தாத்தா லெற எங்கயும் லைாகை., இந்த ெடீ்டுை இருந்து உன்ன 
தான் ைாத்துட்டு இருப்ைாங்க! நீ இப்ைிடி அழுது கலெஞ் ா அெருக்கு எவ்லளா 
கஷ்ட ா இருக்கும்?" என்று க ால்ைவும் அெள் ககாஞ் ம்   ாதான ானாள். 

ஆனால் அெள் இன்னும்  கஜநிலைக்கு திரும்ைெில்லை. லைானில் 
ெிக்லனஷிடம் ெிஷயத்லத கூற அென் கீதாலெ ெருணின் ெடீ்டிற்கு 
அலழத்து ெரு ாறு கூற ெருணுக்கும் அது தான்  ரிகயன்று ைட 
அைிொ ியிடம் அனு தி கைற்று ககாண்டு நால்ெலெயும் தன் ெடீ்டிற்கு 
அலழத்து க ன்றான். 

அென் க ன்றதும் லெணு " இந்த லையன் யாரு?? நம்   எவ்லளா 
க ால்ைியும் லகக்காத கைாண்லண நி ிஷத்துை   ாதானம் ைண்ணடீ்டாலண" 
என்று ெியப்புடன் லகட்க கண்ணன் " அென் ெருண்.., கீதாலொட குலளாஸ் 
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ஃப்கெண்ட்., ைக்கத்துை இைஞ் ி தான் அெனுக்கு பூர்ெிகம். அெனும் 
கும்ைாைிலஷகத்துக்கு தான் அெங்க ைாட்டி ெடீ்டுக்கு ெந்திருக்கான். கொம்ை 
நல்ை லையன். அென்  ட்டும் இல்ை. அென் குடும்ைல  கொம்ை 
நல்ைெங்க.நான் அெங்க கூட லை ிருக்லகன்" என்று கூற அைிொ ிக்கு 
இருெருக்கும் இலடலய எலதா ஒன்று இருப்ைதாக  ீண்டும் லதான்றியது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


