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அத்தியாயம் 18 
 

அைிொ ி ெினுலெ கண்டித்து ககாண்டிருந்தார். கீதாவுடன் ெயலுக்கு 
க ல்லென் என்று அடம் ைிடித்தெலன லைாக கூடாது என்று க ான்னதால் 
அெனுக்கு லகாைம். 

" லுக் ெினு! அந்த ப்லளஸ் உனக்கு ைழக்கம் இல்ை. டு ாலொ எல்ைாரும் 
கடம்ைிள் லைாய்ட்டு ெர்ெப்லைா உனக்கு அம் ா ெயை கா ிக்கிலறன். இப்லைா 
அடம் ைிடிக்கா  கார்டன சுத்தி ைாரு" என்று க ான்னெலெ முலறத்து ெிட்டு 
அங்கு ெந்த  ீனாட் ியின் லகலய ைிடித்து ககாண்டான். 

" கிொனி ப்ளஸீ் அலைாவ்  ீ டு லகா டு லதர். ஐயாம் நாட் எ கிட்" என்று 
க ான்னெனின் தலைலய தடெி ககாடுத்தெர் " இந்த லதாட்டம் கூட ஒரு 
ஸ் ால் ெயல் தாண்டா க ல்ைம். நம்  கெண்டு லைரும் ல ந்து சுத்தி 
ைாப்லைா ா?" என்று அெலன   ாதானப்ைடுத்தி ககாண்லட அலழத்து 
க ன்றுெிட்டார். 

அைிொ ி நிம் தி கைருமூச்சு ெிட்டு ககாண்டு  ல ப்ைெர்களுக்கு உதெி 
க ய்ய க ன்றுெிட்டார். 

அங்லக ொனதி " எப்ைிடிலயா நம்  ெருணுக்கு ஒரு நல்ை கைாண்ணு 
அல ஞ் ிருக்கா! லைாலகஷூக்கும் கீதா  ாதிரி ஒரு லெஃப் ககடச் ா நம்  
காைத்துக்கு ைிறகும் நம்  ை ங்க இலத  ாதிரி ஒற்றுல யா இருப்ைாங்கங்கிற 
நிம் தி ககலடக்கும்" என்றார். 

அைிொ ிக்கு இலத லகட்டதும் கீதாலெ நிலனத்து கைருல யாக இருந்தது. 
தன்னுலடய ெளர்ப்பு கைாய்க்கெில்லை என்று  கிழ்ந்தெர் அெர்களூடன் 
சுைை ாக கைந்து ெிட்டார். 

கைண்கள் அலனெரும் இவ்ொறு லை ிக் ககாண்டிருக்க அங்லக லெணு 
லகாைாைன் ெருலண ைற்றி லை ி  ிைாகித்து ககாண்டிருந்தார். 

" நாங்கலள லதடினாலும் இப்ைிடி ஒரு லையன் ககடச் ிருக்க  ாட்டான். 
இன்னிக்கு காத்தாை இந்த கைாண்ண   ாதானப்ைடுத்த முடியா  நாங்க 
தெிச் ப்லைா ைகொன் அனுப்புன  ாதிரி ெந்தென் நி ிஷத்துை அெள 
 ரியாக்கிட்டான்., எங்களுக்கும் ைலழய குடும்ைத்த திருப்ைி ககாடுத்துட்டான் 
உங்க ைிள்லள" 
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சுொ ிநாதனுக்கு  கலன நிலனத்து  னம் நிலறந்தது. 

இவ்ொறு ெலீட இருெலெயும்  ாற்றி  ாற்றி புகழ்ந்து ககாண்டிருந்தது. 

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

ெயைில் ஆட்டம் லைாட்டெர்கள் அப்ைடிலய கைாடிநலடயாக ைக்கத்தில் 
கு ாெலகாயிலுக்கு நடந்லத க ல்ை கதாடங்கினர். கீதா  ிறுெயதில் தன் 
தாத்தாவுடன் அங்கு க ன்றிருப்ைதாக கூற  றுகநாடிலய ெருண் அங்லக 
க ல்ைைாம் என்று அலனெலெயும் அலழத்து ககாண்டு நடக்க ஆெம்ைித்தான். 
காலெ ெயைின் அருகிலைலய ெிட்டு ெிட்டு அெர்கள் அலனெரும் நடந்லத 
க ல்ை முடிகெடுத்தனர். 

ெருண் கீதாெின் லகலய ெிடா ல் ைிடித்து ககாண்லட ெருெலத கண்ட 
அனு " ஹலைா அண்ணா கொம்ை ஓெொ லைாலறள்! அந்த லகலய தான் 
ககாஞ் ம் ெிடுங்கலளன்" என்று கிண்டைடிக்க ெருண் லகலய ெிட்டுெிட்டு 
அெலள லதாளுடன் அலணத்து ககாண்டான். 

" ெருண் எல்ைாரும் ைாக்கிறாங்கடா" 

" ல ா ொட்?? லெணும்னா நீயும் என் லதாள்ை லக லைாட்டுக்லகா" 

" அதுக்கு உன்லனாட லதாள் எனக்கு எட்டணுல !  ரியான ைலன ெம்! " 
என்று அெலன கிண்டைடித்தாள் கீதா. 

" ஓ! லை ா  நான் உன்ன தூக்கிக்கொ?" என்று அென் கூறியதும் ரியாவும் 
லயாகாவும் அெினாலஷயும் ெிக்லனஷயும் முலறத்தொலற நடக்க அனுவும் 
ைிரியாவும்  த்த ாக  ிரிக்க ஆெம்ைித்தனர். 

" லடய்  ச் ி! காதல் தலைக்லகறி நீ ஏதாச்சும் ைண்ணுற., இங்க என்லனாட 
ஆளு என் கிட்டயும் அத எக்ஸ்கைக்ட் ைண்றாடா., இப்லைா நீ கீத்துெ 
தூக்குனா இெளும் என்லன தூக்க க ால்லுொ., ககாஞ் ம் கருலண 
காட்டுடா" என்று ைரிதாை ான குெைில் ெிக்லனஷ் கூறவும் லயாகா அெலன 
லகயிைிருந்த ைர்ஸால் அடிக்க ஆெம்ைித்தாள். 

ெருணும் கீதாவும்  ிரித்து ககாண்லட லகக்லகார்த்தைடி நடந்து 
ககாண்டிருந்தனர். அப்லைாது ெருண் ஏலதா லகைி க ய்ய அெலன அடிக்க 
கீதா முயைவும் அென் ஓட ஆெம்ைித்தான். 
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அென் ைின்லன க ன்ற கீதா அங்கு ெந்த லைக்லக கெனிக்க தெறினாள். 
அலத கெனித்த ெருண் அது கீதாெின்  ீது ல ாதுெதற்கு முன் அெலள 
ஓடி ெந்து தன் அருகில் இழுத்து ககாண்டான். லைக்கிைிருந்து இறங்கிய 
ஒருென் லகாைத்துடன் இருெலெயும் ைார்த்தான் 

அது ஒன்லெ என்ைதால் ொகனங்கள் க ல்ை அனு தி கிலடயாது. எனலெ 
தெறு அென்  ீது தான். இதில் தங்கலள முலறக்க என்ன இருக்கிறது என்று 
ைதிலுக்கு ெருணும் அெலன கடின ான முகத்துடன் ைார்த்தான். இருந்தாலும் 
கீதா அந்த லைக்கில் ெந்தெனிடம் "  ாரி  ார்., நான் கதரியா  குறுக்க 
ெந்துட்லடன்., ஐயாம் ரியைி  ாரி" என்று கைாறுல யாக  ன்னிப்பு 
லெண்டினாள். 

ஆனால் அெலனா கஹல்க ட்லட கழட்டி ெிட்டு " உனக்கு அறிவு இல்ை. 
இது என்ன ப்லளகிெவுண்டா?? ஓடி ைிடிச்சு ெிலளயாடுறதுக்கு?" என்று தன் 
தெலற ஒத்துக் ககாள்ளா ல் கத்தினான். 

ெருணுக்கு யாலொ ஒருென் கீதாெிடம் அந்த குெைில் லைசுெலத லகட்டு 
ஜிவுஜிகென்று லகாைம் ஏற ஆெம்ைித்தது. 

" லஹய்! நீ ொங் ரூட்ை ெந்திட்டு எதுக்கு அெலள திட்டுற?" என்று ைல்லை 
கடித்தைடி லகட்டான். 

" ஓ! அங்க க ான்னா இங்க எரியுதா? அப்ைிடி தான்டா லைசுலென். இது என்ன 
உங்க அப்ைன் லைாட்ட லொடா" 

"ஹவ் லடர் யூ ?? இதுக்கு ல ை உனக்கு  ரியாலத ககடயாது" என்று 
ெருண் அென்  ட்லடயின் காைலெ ைிடிக்க அெனும் ெருணின்  ட்லடலய 
ைிடித்தான். 

கீதா இலத கண்டதும் அதிர்ச் ியில் " ெருண்  ண்ட லைாடாத ப்ளிஸ்., அென 
ெிடு" என்று அெர்கலள ெிைக்கிெிட முயற் ித்தாள். 

" லகர்ள் ஃப்கெண்லடாட நீ கொ ான்ஸ் ைண்றதுக்கு உனக்கு லெற ப்லளலஸ 
ககலடக்கலையாடா? 

" யூ லஹவ் கிொஸ்ட் யுெர் ைி ிட்ஸ்" என்று க ான்ன ெருண் அெலன 
தள்ளிெிட கீகழ ெிழுந்தென் எழுந்து ெருணின் முகத்தில் தாக்க அெனும் 
ைதிலுக்கு இெலன புெட்டி எடுத்தான். 
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இதில் கீதாெின் குெல் அெனது காலத எட்டெில்லை. அெலன ெிைக்கி ெிட 
ெந்தெலள கண்டு ககாள்ளா ல் லகாைத்தின் உச் ியில் அந்த லைக் காெலன 
புெட்டி எடுத்தென் ைக்கத்தில் கிடந்த அெனது கஹல்க ட்லட எடுத்து 
அெலன அடிக்க க ல்ைவும் கீதா அெனது லகலய ைிடித்து " ஸ்டாப் இட் 
ெருண்" என்று லகாை ாக கத்தியைிறகு தான் அென் அல தியானான். 

லகயிைிருந்த கஹல்க ட்லட லகாைத்துடன் தூக்கி எறிந்தென் " இனில  
உன் லைஃப்ை எந்த கைாண்லணயும் நீ லகைியா லை லெ கூடாது" என்று 
அெனிடம்  ிெட்டும் கதானியில் க ால்ை கீலழ கிடந்தென் எழுந்து 
ெருலணயும் கீதாலெயும் முலறத்து ககாண்லட லைக்லக ஸ்டார்ட் க ய்து 
க ன்றுெிட்டான். 

அென் க ன்றதும் கீதா லகாைத்துடன் " ொட் இஸ் திஸ் ெருண்?? ஏன் 
இப்ைிடி ெவுடி  ாதிரி ைிலஹவ் ைண்ணுற? இந்த  ின்ன ெிஷயத்துக்கு 
இவ்லளா லகாெப்ைட லெண்டிய அெ ியம் என்ன இருக்கு?" என்று அெலன 
ைார்த்து லகட்டாள். 

அங்லக நடந்த  ண்லடயின்  த்தம் லகட்டு ெந்த அெர்களின் நண்ைர்கள் 
அங்லக லகாைத்துடன் நின்ற கீதாலெயும் அெள் முன்லன முகத்தில் 
 ிொய்ப்புடன் அெலள ெிட அதிக லகாைத்துடன் நின்ற ெருலணயும் ைார்த்து 
ெிட்டு அெர்கள் அருகில் லெக ாக க ன்றனர். 

" நான் அப்ைிடி தான் ைிலஹவ் ைன்ணுலென். என் கண்ணு முன்னாடி 
ஒருத்தன் உன்லன இப்ைிடி லை ினதுக்கு அென அடிச் லதாட ெிட்லடனு நீ 
 ந்லதா ப்ைடு. நீ இலடை ெொ  இருந்திருந்தா நான் அென ககாலைலய 
ைண்ணிருப்லைன்" 

" ககாலை ைண்ணிட்டு என்ன ைண்ணுெ?? கஜயிலுக்கு லைாெியா?? 
ககாஞ்  ாச்சும் லயா ிச்சு லைசு ெருண்" 

" ஏய்! என் இடத்துை எென் இருந்தாலும் இப்ைிடி தாண்டி நடந்துப்ைான்" 

"  த்தெங்க ைத்தி எனக்கு கெலை இல்ை ெருண். நீ இந்த  ாதிரி 
லகாெப்ைடுறத ைாத்தா எனக்கு ைய ா இருக்கு. ப்ளஸீ் கண்ட்லொல் யுெர் 
ஆங்கர். இவ்லளா லகாெம் நல்ைது இல்ை ெருண்" 
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" ல ா உனக்கு அென் உன்ன அப்ைிடி லைசுனது ப்ொப்ளம் இல்ை., நான் 
லகாெப்ைட்டது தான் ைிெச் லன " 

" அப்ைிடி இல்ை ெருண்" என்று க ால்ைிக் ககாண்லட ெருணின் லகலய 
ைிடிக்க க ல்ை அென் அெளது லகலய தட்டி ெிட்டு லைாலகஷுக்கு கால் 
க ய்தான். 

" லைாலகஷ்., நான் காலெ ெயல் ைக்க ா ைார்க் ைண்ணிட்டு ெந்துருக்லகன். நீ 
கு ாெலகாயில் ெந்து எங்கள ைிக் அப் ைண்ணிக்லகா" என்று க ால்ைிெிட்டு 
அெினாலஷ ைார்த்து " எல்ைாரும் கெடியாகுங்க! இப்லைா நம்  ெடீ்டுக்கு 
லைாகப் லைாலறாம்" என்று க ால்ைிெிட்டு கீதாலெ ெிட்டு தள்ளி க ன்று 
நின்று ககாண்டான். 

லைாலகஷ் ெந்து அெர்கலள அலழத்து க ல்லும் ெலெ இருெரும் லை ிக் 
ககாள்ளலெ இல்லை. ெடீ்டுக்கு ெந்தெர்கள் யாரிடமும் லை ிக்  ககாள்ளா ல் 
இருக்க கீதா தான் ெடீ்டுக்கு கிளம்புெதாக கூறி க ன்று ெிட்டாள். 

ெருலணா தான் அெளுக்காக ஒவ்கொன்லறயும் க ய்தாலும் கலட ியில் 
தன்லன அெள் புரிந்து ககாள்ெலத இல்லை என்ற  னத்தாங்கலுடன் 
இருந்ததால் அலறலய ெிட்டு கெளிலயறலெ இல்லை. அதனால் கீதா 
க ன்ற ெிஷயம் அென் அறியெில்லை. 

அைிொ ி ெினுெின்  த்தம் லகட்டு ககாண்டிருந்ததால் கீதாவும் அங்லக தான் 
இருப்ைாள் என்று எண்ணியென்  ாலையில் தான் காைி குடிக்க அலறலய 
ெிட்டு கெளிலய ெந்தான். அங்கு கீதா இல்ைாதலத கண்டென் அெலள 
லதட அனு அெள்  தியல  கிளம்ைி க ன்று ெிட்டதாகவும் தாலன ைஸ்ஸில் 
க ல்ெதாக கூறியதாகவும் க ால்ை ெருணால் எலதயும் லயா ிக்க 
இயைெில்லை. 

அெர்களின்  ண்லடலய  ீனாட் ியிடம்  லறக்கா ல் க ான்னான் லஜ ி. 
அைிொ ி தங்கள் ெடீ்டிற்கு அலனெலெயும் அலழக்க  ீனாட் ி அம் ாள் 
அலத தன் திட்டத்திற்கு ையன்ைடுத்தி ககாண்டார். 

" அதுவும்  ரி தான் அைி. எல்ைாரும் கெடியாகுங்க. இன்னிக்கு நம்  
கண்ணலனாட ெடீ்டிை தான் தங்க லைாலறாம். அப்ைிடிலய நாலளக்கு 
திரு லைலகாயில் யாகத்துக்கு லைாயிட்டு நாலளக்கு லநட் ெடீ்டுக்கு 
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திரும்ைலறாம்" என்று கட்டலளயிடவும் அலனெரும் ஒருநாளுக்கு 
லதலெயான டிெலஸ லைக் க ய்து ெிட்டு காரில் கிளம்ைினர். 

ெருணுக்கு கீதா எந்த  ாதிரி  னநிலையில் இருப்ைாலளா என்ற கெலை. 
ெடீ்லட அலடயும் ெலெ அென் எதுவும் லை ெில்லை. 

ெடீ்டின் முன் கார் நின்றதும் இறங்கியெர்கள் ைார்க்கிங்கில் இன்கனாரு கார் 
நின்று ககாண்டிருக்கவும் அைிொ ியும் கண்ணனும் லெணுலகாைாைலன 
ைார்க்க அெலொ " இென் இங்கயும் ெந்துட்டானா?? ஐலயா ககாழந்லத லெற 
தனியா இருந்தாலள" என்று க ால்ைவும் அலனெரும் ைதறி அடித்து உள்லள 
க ன்றனர். 

அந்த கைரிய ஹாைின் நடுெில் இருந்த ல ாஃைாெில் நடுநாயக ாக 
அ ர்ந்திருந்த கீதாலெயும் அெளின் இருபுறமும் அ ர்ந்திருந்த அந்த 
கைண் ணிகளும் யார் ெந்திருப்ைது என்று ைார்க்கும் லைாது ொ ைில் 
நின்றெர்கலள ைார்த்தெர்கள் புன்னலகத்தனர். 

அங்லக ைக்கத்து இருக்லகயில் அ ர்ந்திருந்த ஒருெர் லெணு லகாைாைலன 
ைார்த்து "  ித்தப்ைா ொங்க ொங்க" என்று ெெலெற்கவும் அலனெரும் உள்லள 
ெந்தனர். 

உள்லள ெருணின் ைார்லெ ெெலெற்றெரின் ைக்கத்தில் தலையில் 
லைண்லடஜுடன் அ ர்ந்திருந்தெனின்  ீது ெிழ அெலன ைார்த்தெனால் 
லகாைத்லத அடக்க முடியெில்லை. அென் தான் அெர்களிடம் ல ாதிய அந்த 
லைக் காென். 

அந்த ெெலெற்ற நைர் ெருணின் குடும்ைத்லத ைார்த்து ெிட்டு " இெங்க 
எல்ைாரும் யாரு?" என்று கீதாெிடம் லகட்க லெணு லகாைாைன் " அெங்க 
எல்ைாரும் கீதாலொட புகுந்த ெடீ்டு காெங்க" என்றார் கைருல யுடன். 

அெர் அப்ைடி கூறியதும் அங்கிருந்த ெருணின் குடும்ைத்தாருக்கு  ந்லதா ம் 
என்றால் புதிதாக ெந்திருந்த அந்த குடும்ைத்துக்கு முகம் ெிளக்ககண்கணய் 
குடித்தது லைாை ஆனது. 

ெருண் அந்த லைக்கில் ெந்தெனின் முகத்தில் ெந்த அதிர்ச் ிலய 
 ந்லதா  ாக ைார்த்துெிட்டு எழுந்து கீதாெின் இருபுறமும் அ ர்ந்திருந்த அந்த 
கைண் ணிகலள  ைார்த்து " இஃப் யூ லடாண்ட் ல ண்ட், நீங்க கெண்டு லைரும் 
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ககாஞ் ம் அங்க  ாறி உக்காந்துக்க முடியு ா?" என்று க ால்ைவும் அெர்கள் 
க ன்று அெெெர் கணென் ார் அருகில் அ ர்ந்தனர். 

கீதாெின் அருகில் அ ர்ந்தென் அெளின் லதாளில் லக லைாட்டு " ஐயாம் 
ெருண்! நானும் கீதாவும் தான் கல்யாணம் ைண்ணிக்க லைாலறாம் " என்று 
க ால்ைிெிட்டு லைக்கில் ெந்தெலன ைார்த்து அர்த்தம் நிலறந்த  ிரிப்லை 
ைரி ாக அளித்தான். கீதாலொ ஒன்றும் க ால்ைா ல் அல தியாக இருந்தாள். 

அெனும் அென் குடும்ைத்தாரும் இலத எதிர்ைார்க்கெில்லை லைாலும். 

" இங்க ைாருங்க நெ ிம் ன்.,  இந்த ெடீும் இலதாட ல ந்த க ாத்துகளும் 
அருணாச் ைத்லதாட ொரிசுக்கு தான் லைாய் ல ெணும்னு லகார்ட்லட தீர்ப்பு 
குடுத்தாச்சு. இப்லைா நீங்க குடும்ைத்லதாட இங்க ெெ லெண்டிய அெ ியம் 
என்ன?" என்று குத்தைாக லகட்டார் லெணுலகாைாைன். 

ெருணின் குடும்ைத்தார்  நடப்ைலத அல தியாக அ ர்ந்து லெடிக்லக 
ைார்த்தனர். 

"  ித்தப்ைா நானும் ைாைாவும் எங்க  ரு கலள ைார்க்க ெந்லதாம்.  ின்ன 
ெயசுை ைாத்தது. அதான் எப்ைிடி இருக்கானு ைாத்துட்டு லைாைானு ெந்லதாம்" 
என்றார் அந்த நெ ிம் ன். 

" நம்  கார்த்திக்கும் கீதாவும் ஒலெ ைடிப்லை தான் ைடிச் ிருக்காங்க. அெங்க 
கெண்டு லைரும் ொழ்க்லகை ஒன்னு ல ந்தா நல்ைா இருக்கும்னு நாங்க 
கநனச்ல ாம். ஆனா ெிதி லெற கணக்குை லைாட்டுருச்சு" என்று அெலெ 
கதாடர்ந்து கூறினார் ைாைா என்ைெர். 

அதற்கு ல ல் கைாறுக்க முடியா ல் " நீங்க ெந்த ெிஷயம் முடிஞ்சுச்சுனா 
கிளம்புறிங்களா? எங்க  ம்ைந்தி ெடீ்டுக்காெங்க ெந்திருக்காங்க. எங்களுக்கு 
ஆயிெம் லெலை இருக்கு" என்றார் அைிொ ி கணரீ் குெைில். 

அெெது குெைிலைலய அெருக்கு இந்த குடும்ைத்லத ைிடிக்கெில்லை என்று 
அறிந்த கீதா எதுவும் க ால்ைா ல் அ ர்ந்திருந்தாள். 

" இது நல்ைா இருக்லக அைி. ஏலதா கைாண்ண உன் கிட்ட ெளக்க குடுத்தா நீ 
என்னலொ அெள கைத்தெ  ாதிரி லைசுற?? என்ன இருந்தாலும் நாங்க 
அெளுக்கு ெத்த க ாந்தம்., நீ மூனாெது  னுஷி தான்" என்றார் அந்த 
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ைாைாெின்  லனெி. இலத லகட்டு கீதா திடுக்கிட்டாள். அெள் என்றுல  
அைிொ ிலய யாரும் அெ திக்க அனு திக்கலெ  ாட்டாள். 

" அதான அக்கா., நீ ைாத்து ெச்   ாப்ைிள்லளய தான் கட்டணும்னு நீ எப்ைிடி 
எங்க குடும்ைத்து ொரிசுக்கு ஆர்டர் லைாடுெ?? ஏலதா கைரிய  ா ா உன் 
புருஷன ெளத்தெருங்கிறதாை உங்கள ெிட்டு ெச் ா கலட ிை எங்க ெடீ்டுை 
இருந்து எங்கலளகய கெளிலய கிளம்ை க ால்லுெியா நீ?? கைாண்ண 
ெளத்துருக்லகாம்னு க ால்ைி அெ லைருை இருக்கிற க ாத்த 
அலடயனும்ங்கிறது தான் உங்க ப்ளான்" என்று நெ ிம் னின்  லனெியும் 
கூற கைாறுல லய இழந்த கீதா ல ாஃைாெில் இருந்து எழுந்தாள். 

அெலளலய அந்த ெி ித்திெ குடும்ைத்தினர் ைார்த்து ககாண்டிருந்தனர். 

எழுந்தெள் " இனில  ஒரு ொர்த்லத என்லனாட அைிம் ா ைத்திலயா அங்கிள் 
ைத்திலயா நீங்க யாொச்சும் லைசுனா ெயசுை கைரியெங்கனு கூட ைாக்க 
 ாட்லடன். ல ா நான்  ரியாலத இல்ைா  லைசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களா 
இடத்லத காைி ைண்ணுங்க" என்றாள்  ீற்றம் நிலறந்த குெைில். 

" கீதாம் ா நாங்க க ால்ை ெெ ெிஷயத்லத ககாஞ் ம் லகளுடா" என்று 
  ாளிக்க ைார்த்தெர்கலள எந்த தயவு தாட் ண்யமு ின்றி ைார்த்தெள் " 
கெளிலய லைாங்கனு டீ ண்டா க ான்னா புரியாதா உங்களுக்கு?? என் 
ெடீ்டுை இருந்துட்டு என்லனாட அப்ைா அம் ாலெலய நீங்க லகெை ா 
லைசுெிங்க., நான் அத ைாத்துட்டு சும் ா இருக்கணு ா??  ரியாலதயா 
ககளம்புறிங்க" என்றாள் லகாைத்துடன். 

அெள் கூறியலத லகட்டு ஆத்திெ லடந்த ஐெரும் எழுந்து கெளிலய க ல்ை 
அெர்கலள ைார்த்து " ஹலைா இந்த குப்லைய யாரு எடுத்துட்டு லைாொங்க?" 
என்று க ால்ைிெிட்டு அெர்கலள  லநாக்கி அெர்கள் ொங்கி ெந்தெற்லற 
ெ ீி ெிட்டு தன் அலறக்கு க ன்றாள். 

அெர்கள் அலத எடுத்து ககாண்டு லகாைத்துடன் க ன்றலத கைக்கத்துடன் 
ைார்த்து ககாண்டு இருந்த அைிொ ியின் லதாலள ைற்றிய  க்தி எதற்கும் 
ையப்ைட லெண்டாம் என்று லதரியம் அளித்தார். 

ெருண் தான் கீதாலெ   ாதான ைடுத்த ெழியறியாது தெித்தான்...... 

 


