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அத்தியாயம் 17 
 

" இது தான் எங்க ெடீு., ைிடிச் ிருக்கா?" என்று ஆெலுடன் லகட்ட ெருலண 
ைார்த்து க ல்ைிய  ிரிப்லை உதிர்த்த கீதா " கொம்ை" என்று அல தியாக 
கூறினாள்., 

காலெ ெிட்டு இறங்கியென் கீதாவுக்கு கதலெ திறந்து ெிட அெள் அந்த 
ெடீ்லட ைார்த்தைடிலய இறங்கினாள். அெலள ைார்த்து புன்னலகத்தொறு 
அெளின் லககளுடன் தன் லகலய லகார்த்தென் அெலள ெடீ்டுக்குள் 
அலழத்து க ன்றான், 

நடு ஹாைில் உட்கார்ந்து லஜ ியுடன் அெட்லட அடித்து ககாண்டிருந்த 
 ீனாட் ி திடீகென்று லைென் ஒரு கைண்ணின் லகலய ைிடித்து ககாண்டு 
ெடீ்டுக்கு அலழத்து ெந்தலத கண்டு ஒரு நி ிடம் அதிர்ச் ியுடன் 
இருக்லகலய ெிட்டு எழுந்தார். 

கீதா ெருணின் காதில் " ெருண்! ஆச் ி ஏன் ஷாக் ஆகுறாங்க??" என்று 
க துொக லகட்க லஜ ி கண்லண உருட்டி அெர்களின் லககள் 
லகார்த்திருப்ைலத சுட்டிக் காட்டினான். 

அெள் லகலய ெிைக்க முயற் ிக்க இறுக்க ாக ைற்றி ககாண்ட ெருண் " 
லைாலகஷ்! நீ க ங்லகாட்லட  ிென்  ன்னதிக்கு கார் ககாண்டு லைா., 
கீத்துலொட அம் ா அப்ைா அப்றம் அெ ஃலை ிைி க ம்ைர்ஸ் எல்ைாலெயும் 
இங்க கூட்டிட்டு ொ! " என்று க ால்ைி அெலன அனுப்ைிெிட்டு லநொக 
அெனது ஆச் ியிடம் க ன்றென் " எங்கள ஆ ிர்ொதம் ைண்ணுங்க ஆச் ி" 
என்று காைில் ெிழ இருெரின் லககள் லகார்த்திருந்ததால் கீதாவும் அெலன 
கதாடர்ந்து ெிழுந்தாள். 

அெர் " நல்ைா இருங்க கெண்டு லைரும்" என்று க ால்ைி அெர்கலள 
எழுப்ைிெிட்டார்.  ீனாட் ிக்கு ஏற்ககனலெ ெருண் ஒரு கைண்லண 
ெிரும்புெதாக தனது  ரு கள் கூறியது நிலனெில் ெந்தது. 

அனுவும் ெடீ்டுக்கு ெந்ததிைிருந்து கீதாலெ ைற்றி ஒவ்கொரு ெிஷய ாக 
கூறியதில் அெரும் அெலள  ந்திக்க தான் காத்திருந்தார். ஆனால் லைென் 
இப்ைடி திடீகென்று அலழத்து ெந்து ஆ ிர்ொதம் ொங்குொன் என்று அெர் 
எண்ணெில்லை. 
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அங்கு குழு ியிருந்த கீதாெின் நண்ைர்களிைிருந்து ெருணின் குடும்ைத்தார் 
ெலெ அலனெரும்  ிலை லைால்  ல ந்து ெிட்டிருந்தனர் அெனின் 
க யைால். 

கீதா ெருணின் காலத கடித்தாள். " ெருண்! நீ என்ன ைண்ண லைாற?? இப்லைா 
எதுக்கு ஆச் ி கிட்ட ஆ ிர்ொதம் ொங்குன?" 

" நம்  ஹனிமூன் லைாகப் லைாலறாம். அதுக்கு தான்�" 

" ொட்??  ீரிய ா லைசு ெருண்." 

" ஓ.,  ீரியஸாொ! அப்லைா நம்  கல்யாணத்துக்கு கைர் ிஷன் லகக்க ., இது 
ஓலக ொ�??" 

" நான் இன்னும் உனக்கு ஓலக க ால்ைலெ இல்ை�" 

"  ாரி  ிஸ். கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி., உனக்கு குடுத்த லடம் எப்லைாலொ 
முடிஞ்சு லைாச்சு., இதுக்கு ல ை உனக்கு லடம் குடுத்தா ந க்கு ஸ்ட்லெட்டா 
அறுைதாம் கல்யாணம் தான் நடக்கும்�" 

" அப்ைிடிைாம் இல்ை., இன்னும் ககாஞ் ம் நாள்�...: 

" இன்னும் ககாஞ் ம் நாள் கழிச்சு நான் லகட்டாலும் நீ இலத ைதில் தான் 
க ால்ை லைாற. லஸா லநா ல ார் ஆர்கியுக ண்ட்ஸ்�" 

" ெருண் நான் இன்னும் அைிம் ா கிட்ட க ால்ைலெ இல்ைடா" 

" அத நான் க ால்லறன் க ல்ைம். யூ லடாண்ட் கொர்ரி" 

" அடம் ைிடிக்காத ெருண்" 

" உன்ன ெிடொ??" 

" யூ ஆர் ல ா  ீன் ெருண்" 

" அடிலய நான் இதுெலெக்கும் உன்ன கிஸ் கூட ைண்ணது இல்ைடி. என்ன 
லைாய் ல ா ம்னு க ால்ற �" 

" உனக்கு கிஸ் லெற லகக்குதா�?" 



91 

 

 

" குடுத்தா நல்ைா இருக்கும்" 

" என் கைாறுல ய கொம்ை ல ாதிக்குற கைாடகைாடா�" 

" அஹான்! இன்னும் ககாஞ் ம் லநெம்., என்கனாட  ா ியார் அண்ட்  ா னார் 
ெெட்டும்�" 

" எனக்கு ெர்ெ லகாெத்துக்கு உன்ன அப்ைிடிலய" 

" என்ன ைண்ண லைாற??? நான் க ால்லுற ைணிஷ்க ண்ட் குடு. லடட்டா 
ஒரு ஹக் அண்ட் ல ல்டா ஒரு கிஸ். ைனிஷ்க ண்ட் ஓலக ொ�??" 

" க ருப்பு�" என்று லகாை ாக கூறினாள் கீதா. 

" அத நீலய ெச்சுக்லகா டியர்" என்று கண்லண  ி ிட்டி ெிட்டு அலத 
லநெத்தில் அெள் லகலயயும் ெிடா ல்  ிரித்து ககாண்லட க ன்று நண்ைர்கள் 
குழுவுடன் ல ர்ந்து அ ர்ந்து ககாண்டான். 

" கீத்து க ல்ைம்., இப்லைா  ச் ான் ஏலதா க ான்னதுக்கு உன்லனாட முகம் 
 ிெந்துச்ல ., என்ன க ான்னான்�" இது அெினாஷ். 

" அண்ணி! நம் குள்ள லநா  ீக்லெட்ஸ். க ால்லு ப்ளஸீ்�" என்று ப்ரியாவும் 
ஆெலுடன் லகட்டாள். 

அெர்களின் லகள்ெிக்கு ைதிைளிக்கா ல் ெிழித்த கீதாலெ ைார்த்த ெருண் 
"கீத்து நான் லெணா க ால்ைட்டு ா�?" என்று குறும்புடன் லகட்க அெள் 
கூடாது என்று கண்ணாலை ைதிைளித்தாள். 

ெருண் அலத கண்டு ககாள்ளா ல் " நான் கீத்து கிட்ட கி.." என்று அென் 
க ால்லும் முன் அென் ொலய மூடியெள் " க ான்னா நீ க த்த ெருண்�" 
என்று  ிெட்டினாள். 

" அப்லைா ஏலதா இன்ட்ெஸ்டிங்கா டாட் க ால்ைிருக்கார்., அப்ைாலை லைா 
தாய்கிழெி�" என்று அெள் லகலய ெருண் ொயிைிருந்து தட்டி ெிட்டான் 
லஜஸி. 

ெருண் க ால்ை ெெவும் கீதா ைாெம் லைால் முகத்லத லெத்து ககாள்ள 
ெருண் லெறு ஏலதா க ால்ைி   ாளித்தான். 
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கீதா அழுலகலய நிறுத்திெிட்டு  கஜ ாக உலெயாடியலத ைார்த்த ைின் தான் 
ரியா லயாகா ஸ்ரீலதெிக்கு நிம் தியாக இருந்தது. அலனெரும் 
அலெட்லடயடிக்க ஆெம்ைிக்க அைிொ ியும் கண்ணனும் லெணுலகாைாைன் 
அைல லுவுடன் அஜயின் காரில் ெந்து ல ர்ந்தனர். 

அெர்கலள ெெலெற்ற  ீனாட் ிலய ைார்த்து ெணக்கம் க ான்னெர்கள் 
என்னகென்று கீதாலெ ைார்க்க ெருண் கீதாவுக்கும் தனக்கு ான உறலெ 
ஆெம்ைம் முதல் ெிளக்க ஆெம்ைித்தான். 

எல்ைாெற்லறயும் க ால்ைி முடித்தென் " எங்க குடும்ைம் கொம்ை கைருசு 
கண்ணன்  ார். இதுை இருக்கிற ஒவ்கொருத்தரும் என் உயிருக்கு   ம். 
அதிையும் நாங்க ஒன்ைது லைரும் கொம்ைலெ குலளாஸ். எல்ைாரும் எங்கள 
கிண்டல் ைண்ணுொங்க. எங்க ஃப்கெண்ட்ஷிப்ைாம் எனக்கும் லைாலகஷுக்கும் 
கல்யாணம் ஆகுறெலெக்கும் தானு. லெஃப் ககாலழந்லதங்கனு ெந்துட்டா 
எங்க ஃப்கெண்ட்ஷிப் காணா  லைாயிடும்னு க ால்லுொங்க. நானும்  ம் 
லடம்ஸ் லயா ிச் ிருக்லகன்  ப்லைாஸ் எனக்கு ெர்ெ லெஃப்கு எங்க 
ஃப்கெண்ட்ஷிப் ைிடிக்கா  லைாய்டுச்சுனா என்ன ைண்றதுனு" என்று கூறனீான். 

"அப்லைா தான் நான் ஃலைஸ்புக்ை கீதாெ  ீட் ைண்லணன். என்லனாட எல்ைா 
க ல ஜுக்கும் ஒன் லெர்ட்ை ஆன் ர் ைண்ண கைாண்ணு என்லனாட ஃலை ிைி 
லைாட்லடாஸ் ைாத்துட்டு என் ஃலை ிைிக்காக என்லன ஃப்கெண்டா 
ஏத்துக்கிலறனு க ான்னா. அந்த நி ிஷம் என்லன அறியா  நான் அெலள 
ெிரும்ை ஆெம்ைிச்ல ன். இலடை கநலறய ைிெச் லனகள் ெந்தாலும் அது 
எதுக்காகவும் என்லனாட ஃலை ிைிய கெறுக்கா  அெங்க கூட இருந்த 
ஃப்கெண்ட்ஷிப்ை அெ  திச் ா. எனக்கு அெ க கண்ட்  ான்ஸ் குடுத்தது கூட 
என்லனாட க ின்ஸ் க ான்னதாை தான். ஒரு குடும்ைத்லதாட அருல  
கதரிஞ்  என்கனாட கீத்து எனக்கு லெணும்  ார்" என்று க ாைி ெிட்டு 
கண்ணலன ைார்த்தான். 

" இன்னிக்கு அெ அெங்க தாத்தாெ கநனச்சு அழறப்லைா எனக்கு லதானுன 
ெிஷயம் இது தான். அெ ஆல ப்ைடுற அழகான ஒரு குடும்ைத்லத 
அெளுக்கு குடுக்கணும். உங்க கைாண்ண உங்களவுக்கு ைாத்துக்க முடியு ானு 
கதரியை. ைட் என்லனாட கீத்து இல்ைா  ஒரு லைஃப் என்னாை கநனச்சு கூட 
ைாக்க முடியாது  ார். எனக்கு அெலள கல்யாணம் ைண்ணி குடுங்க" என்று 
ைணிொக லகட்டெனின் குெைில் இருந்த கீதாெின்  ீதான அளவு கடந்த 
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காதலை உணர்ந்தெர் புன்னலகயுடன்  ரிகயன்று கூறி ெிட்டு அைிொ ிலய 
ைார்க்க அெரும் கண்ணாலை  ம் தம் கதரிெித்தார். 

ெருணின் அப்ைா அம் ாெிற்கு ஏற்ககனலெ ெிஷயம் கதரிந்ததால் 
அெர்களும்  கிழ்ச் ியுடன் கீதாலெ அலணத்து ககாண்டனர். கீதா 
கண்ணரீுடன் அெர்கலள அலணத்து ககாள்ள ொகெின் அன்லன  க்தியும் 
அெனது  ித்தி உ ாவும் அெளின் கண்ணலீெ துலடத்துெிட்டனர். 

ெிக்லனசும் அெினாஷும் ெருலண கட்டி அலணத்து ககாள்ள ஸ்ரீலதெி 
"கங்கிொட்ஸ் அண்ணா" என்று லக ககாடுத்தாள். லஜஸி அெலள 
கைாய்ப்ைதற்காக " ஸ்ரீகுட்டி டாட் உனக்கு அண்ணானா நீ எனக்கு 
அத்லதயாடி�?" என்று லகட்க அெலன அடிக்க துெத்தினாள் ஸ்ரீ. 

அனு , ைிரியா, லெெதி., லநத்ொ, ஜானு,  ீொ, ரியா லயாகா என்று கைண்கள் 
அலனெரும் கீதாலெ சூழ்ந்து ககாள்ள லைாலகஷ், லஜ ியுடன் ல ர்ந்து 
ெருலண கைாய்க்க ஆெம்ைித்தனர் அெினாஷும், ெிக்லனஷும். 

கீதா ெருணிடம் ெந்து " நீ எனக்காக எவ்லளா ெிஷயம் ைண்ணிருக்க ெருண். 
நான் க ான்னதுக்காக இவ்லளா நாள் எனக்காக கெயிட் ைண்ணிருக்க. நான் 
ஒடஞ்சு லைானப்லைா  ாஞ்சுக்க உன்லனாட லதாலள குடுத்துருக்க. எல்ைாம் 
எனக்காகொ�" என்று கண்ணில் கண்ணரீுடன் லகட்க அென்  ிரித்து 
ககாண்லட ஆ ாம் என்று தலையாட்டினான். 

அென் க ால்ைி முடிக்கவும் அென்  ார்ைில் தஞ்  லடந்தெள் நி ிர்ந்து 
அென் முகத்லத ைார்த்து " ஐ ைவ் யூ ெருண்., ைவ் யூ ல ா  ச்�" என்று 
கண்ணில் காதலுடன் உலெக்க அெலள தூக்கிக் ககாண்டென் " ஐ ைவ் யூ 
கீத்து� " என்று க ால்ைிெிட்டு அெள் முகக ங்கும் முத்த ிட சுற்றி இருந்த 
நண்ைர்கள் " ஓலஹாலஹாலஹா�" என்று ஆனந்த கூச் ைிட்டு அெர்கலள 
ொழ்த்தினர். 

" கீழ இறக்கி ெிடு" என்றாள் கீதா. 

" முடியாது. நான் உன்ன கிட்நாப் ைண்னிட்டு லைாக லைாலறன்" 

" எங்கடா?" 

" அது ஒரு அழகான இடம்., உனக்கு கொம்ை ைிடிக்கும்" 
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" எல்ைாரும் ல ந்து லைாலொ ா?" 

" கீத்து க ான்னதுக்கு அப்றம் நான் க ய்யா  இருப்லைனா??ஹலைா கய்ஸ்! 
நா  எல்ைாரும் இப்லைா ெயலுக்கு லைாக லைாலறாம்" என்று க ால்ைிெிட்டு 
அெலள இறக்கிெிட்டென் அெள் லகலய  ட்டும் ெிடலெயில்லை. 

அலனெரும் அந்த  ித ான கெயில் லநெத்தில் ெயலுக்கு ெந்து ல ர்ந்தனர். 
ரியாவுக்கும் ஸ்ரீலதெிக்கும் இந்த காட் ிகள் எல்ைாம் முதல் முலற 
ைார்ப்ைதால் அெர்கள் க ாலைைில் ெடீிலயா எடுத்து ககாண்லட ெந்தனர். 

அங்லக ெயைின் ஒரு ைகுதிலய டிொக்டர் ககாண்டு உழுது ககாண்டிருக்க 
ெருண் அந்த டிலெெரிடம் தான் ைார்த்து ககாள்ெதாக கூறி டிொக்டலெ 
ெிட்டுெிட்டு லைாகச் க ான்னான். 

அென் ஏறச் க ல்லுலகயில் கீதா தானும் ெருெதாக கூறலெ அெலள 
ல ற்றில் நடக்க ெிடா ல் தூக்கி க ன்று டிொக்டரில் அ ெலெத்தென் 
தானும் அ ர்ந்து ஓட்ட ஆெம்ைித்தான். கீதா காண்ைித்த இடங்கலளகயல்ைாம் 
உழுது ககாண்லட அெர்கள் அெட்லடலய கதாடர்ந்தனர். 

அெர்கலள கண்ட அெர்களின் நண்ைர்கள் அலனெரும்  னதிலைலய 
கடவுளிடம் இெர்கள் எப்லைாதும் இலத  ந்லதாஸத்துடன் இருக்க லெண்டும் 
என்று லெண்டி ககாண்டனர். 

ொழ்க்லக என்ைது இன்ைமும் துன்ைமும் கைந்த அழகான கைலெ...ஒரு நாள் 
இன்ைத்லத சுலெத்தெர்கள் இன்கனாரு நாள் துன்ைத்லதயும்  ந்தித்லத ஆக 
லெண்டும்என்ற நியதிலய அெர்கள் அப்லைாது  றந்து ெிட்டனர்.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


