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அத்தியாயம் 20 

ொக்கிங் முடித்து கீதாவும் ெருணும் ெடீ்டுக்கு ெந்த லைாது அலனெரும் 
ைெைெப்ைாக லகாயிலுக்கு க ல்ை தயாொகி ககாண்டிருந்தனர். அந்த ைெைெப்பு 
இெர்கலளயும் கதாற்றிக் ககாள்ள லெக ாக தயாொக ஆெம்ைித்தனர். 

கீதா கெடியாகி கெளிலய ெந்து அங்லக நின்ற அலனெலெயும்  ைார்த்து 
திலகத்து நின்றாள். ஆண்கள் அலனெரும் லெஷ்டி  ட்லடயில் நிற்க மூத்த 
கைண் ணிகள் புடலெயிலும் அெளது லதாழிகள் தாெணியிலும் இருக்க கீதா 
 ட்டும் சுடிதாரில் இருந்தாள். 

 ீனாட் ி கீதாெிடம் ெந்து " நாங்க எல்ைாரும் கெடியானப்லைா ெந்து ஒரு 
ொர்த்லத லகக்க கூடாதா? எப்லைாவும்  ிட்டிை இந்த ட்ெஸ்ை தான 
சுத்திறிங்க., லகாயிலுக்காச்சும் புடலெலயா தாெணிலயா லைாட்டுக்கைாம் 
தாலன" என்று க ால்ை கீதா அல தியாக " ஆச் ி என் கிட்ட  ாரிலஸா 
ஹாஃப்  ாரிலஸா ககடயாது" என்று கூறிெிட்டு அல தியாக ைார்த்தாள். 

"  ரி., அனு உனக்கு கெண்டு க ட் ட்ெஸ் எடுத்லதாம்ை அதுை ஒன்ன 
கீதாவுக்கு குடு., அெ கட்டிட்டு ெெட்டும்" 

அனு லெக ாக தாெணி க ட்டுடன் ெந்தாள். கீதாெின் லகயில் திணித்தெள் 
அெள் காதில் " அண்ணி  ீக்கிெ ாக கெடியாயிட்டு ொ. ஆல்கெடி ஆச் ி க   
கடன் ன்ை இருக்காங்க" என்று க ால்ைவும் கீதா ெிறுெிறு என்று தன் 
அலறக்கு க ன்றாள். 

க ன்ற ைின் தான் தனக்கு தாெணி கட்ட ெொது என்ைது புத்தியில் உலெக்க 
லயாகாெிற்கு கால் க ய்தாள். அெலளா  ீனாட் ி அம் ாளுடன் லதலெயான 
கைாருட்கலள எடுத்து லெக்க உதெி ககாண்டிருந்ததால் காலை அட்கடண்ட் 
ைண்ணெில்லை. 

"ஐலயா! நான் இன்னிக்கு ஆச் ி கிட்ட நல்ைா திட்டு ொங்க லைாலறன்., 
கைரு ாலள யாலெயாச்சும் எனக்கு கஹல்ப் ைண்ண அனுப்ைி லெங்க" என்று 
 னதில் லெண்டிக் ககாண்டிருக்கும் லைாலத கதவு தட்டப்ைடும்  த்தம் லகட்க 
கீதா " லதங்க்ஸ் கைரு ாலள" என்று க ால்ைிெிட்டு கதலெ திறந்தாள். அங்கு 
நின்ற ெருலண ைார்த்தெள் இென் இங்க என்ன ைண்றான் என்று நிலனத்து 
ககாண்லட அெலன ைார்த்தாள். 
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"  நீயா? நீ இங்க என்ன ைண்ற ெருண்??" 

" உனக்கு கஹல்ப் ைண்ண ெந்லதன் கீத்து" என்று க ால்ைிெிட்டு  உள்லள 
ெந்தான். 

" ொட்? நீ எனக்கு கஹல்ப் ைண்ண லைாறியா? புரியை" 

" உனக்கு இந்த தாெணிைாம் கட்ட ெொதுனு எனக்கு தான் கதரியுல ., 
அதான் கட்டி ெிடைாம்னு ெந்லதன்.," என்று அென் கூைாக க ால்ைவும் கீதா 
"ொட்?"என்று திலகத்தெள் அெர்களின் ைலழய உலெயாடல்கலள 
நியாைகப்ைடுத்தி ைார்த்தாள்.. 

" உனக்கு  ாரி கட்ட ெரு ா கீத்து??" 

" சுத்த ா ெொது ைா" 

" ஏய் எரு ! லையன் எனக்லக நல்ைா கட்ட கதரியும்., உனக்கு என்னொம்?" 

" ஓ ல  காட்! உனக்கு எப்ைிடி கதரியும்�??" 

" அது ெருங்காை  லனெிக்காக கத்துக்கிட்லடன்�" 

" ைார்ொ! நாட் லைட்! ைட் நான் காட் கிட்ட ப்லெ ைண்ணுலென்., உனக்குைாம் 
 ாரி கட்ட கதரிஞ்  கைாண்ணு தான் கைாண்டாட்டியா ெெணும்னு�" 

" அடிகய என்ன ஒரு நல்ை எண்ணம் உனக்கு" என்று ெருண் கூறியது 
அப்லைாது ைார்த்து நிலனவுக்கு ெெ கீதாவுக்கு முகம்  ிெக்க ஆெம்ைித்தது. 

" நீ ஒன்னும் கஹல்ப் ைண்ண லெண்டாம். லைாய்  லநத்ொ அண்ணிய ெெச் 
க ால்லு�" 

" யார் கட்டி ெிட்டா என்ன உனக்கு தாெணி தான கட்டனும் டியர்�" என்று 
அருகில் ெெ கீதா " ஏய்! அங்லகலய நில்லு.,  ரியான திருட்டுபூலன�" என்று 
அெலன கெளிலயற்றுெதிலைலய குறியாக இருந்தாள். 

" முடியாது! லகன் யூ ஸ்டாப்  ீ., முடிஞ் ா ட்லெ ைண்ணு�" என்று அருகில் 
ெெ கீதாெிற்கு அெலன தடுக்கும் யுத்தி கதரியெில்லை. 
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" ஐலயா! இந்த ஃலைஸ் இப்ைிடி  ிெக்குறத ைாத்து தான் நான் ெிழுந்லதன்! 
 றுைடியும் இப்ைிடி ஆச்சுனா ஐ காண்ட் கன்ட்லொல் ல க ல்ஃப்�" என்று 
அெள் காதில் ஹஸ்கி ொய் ில் கூறவும் கீதாெின் முகம் இன்னும் 
 ிெந்தது. 

அெலள ெிட்டு தள்ளி நின்ற ெருண் "ககாஞ் ம் கெயிட் ைண்ணு., நான் 
லநத்ொெ அனுப்ைி லெக்கிலறன்"என்று க ால்ைிெிட்டு அெள் கன்னத்தில் 
தட்டிெிட்டு க ன்றான். 

கீதா ெருலண நிலனத்து  ந்லதா ப்ைட்டாள். அது தான் அெளின் ெருண்., 
தான் காதைிப்ைதால் தன்னுலடய ஆ ாைா ங்கலள அெள்  ீது என்றுல  
அென் திணித்தது இல்லை. அெலன கைாறுத்தெலெ கீதா தன்னுலடய 
அருகால லய ைாதுகாப்ைாக உணெலெண்டும். அதற்காக எலதயும் க ய்ொன் 
அெளின் ெருண்... 

க ான்னைடிலய  லநத்ொலெ அனுப்ைி லெத்தான் ெருண். அெள் ெந்து 
கீதாெிற்கு தாெணி கட்டி முடித்து ெிட கெளிலய ெந்த   கீதாலெ ெிட்டு 
ெருணால் கண்கலள எடுக்க இயைெில்லை. 

 ீனாட் ி தன் லைத்திக்கு திருஷ்டி சுத்தி லைாட அலனெரும் காரில் 
லகாயிலுக்கு கிளம்ைினர்.. 

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

" 600 ைடியா?? இதுை நான் எப்ைிடி ஏறப் லைாலறன்�?" என்று தலையில் 
லகலெத்து ககாண்டாள் ஸ்ரீலதெி. 

அெள் அருகில் ெந்த லஜ ி முன்லன ைடிலயறிக் ககாண்டிருந்த  ீனாட் ி 
அம் ாலள காண்ைித்து " அெங்க ெயசு என்ன கதரியு ா??  அந்த 
ெய ிையும் அெங்க எப்ைிடி ைடி ஏறி லைாறாங்க?? அது தான் அெங்க 
ெில்ைெர்., உனக்கு அது இருந்தா உன்னாையும் முடியும்�" என்று க ான்னைடி 
அெலள எழுப்ைிெிட்டு அெள் லகலய லகார்த்து ககாண்டு நடக்க 
ஆெம்ைித்தான். 

ரியாலொ ைரிதாை ாக அெினாலஷ ைார்த்து " அெி! ப்ளஸீ்டா., என்ன 
ககாஞ் ம் தூக்கிட்டு லைாறியா�?" என்று லகட்கவும் அென் திடுக்கிட்டான். 
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ைின்னர் " எதுக்கு?? உன்ன தூக்கி என் லகய ைறி குடுக்கொ?? நீயா நடந்து 
ொடி என்  ிப்ஸு! அப்லைா தான் முருகன் அருளாை அந்த முருகன் 
 ாதிரிலய ஒரு அழகான புருஷன் ககடப்ைான்" என்று க ால்ைி ெிட்டு 
முன்லன நடக்க ரியா லகாைத்துடன் அெனின் முதுகில் நாலு அடி லெத்தாள். 

அலத ைார்த்து  ிரித்த லயாகாவும் கீதாவும் "கம் ஆன் ரியா! நம் ைாள 
முடியும்�" என்று நம்ைிக்லகயுடன் அெள் லகலய ைிடித்து ககாண்டு நடக்க 
ஆெம்ைித்தனர். 

ெருண் தன்னுலடய ைாட்டியுடன் முன்லன க ன்றுெிட்டான். 

அனுவும் ைிரியாவும் லெெதியுடன் ல ர்ந்து லெணுலகாைாைலனயும் 
அைல லுலெயும் லக ைிடித்து அலழத்து க ன்றனர். 

ெருணின் அம் ா,  ித்தி, அத்லதகள் அலனெரும் அெெெர் கண்ென் ாருடன் 
நடந்து ெெ அைிொ ி கண்ணனுடன் க ன்றார். 

ெினு லஜ ியுடன் இலணந்து ககாண்டான். 

ஒரு ெழியாக அலனெரும்  லை ல ைிருந்த லகாயிலை அலடந்தனர். 
யாகம் ஆெம்ைித்தது. அலனெரும்  னமுருகி முருகலன லெண்டிக் 
ககாண்டனர். 

சுொ ி தரிஸனம் முடித்து கைரியெர்கள் ைிெகாெத்தில் அ ர்ந்து ெிட 
 ிறியெர்கலளா அெர்களின் முக்கிய கடல யான க ல்ஃைி எடுப்ைலத 
ஆெம்ைித்திருந்தனர். 

கீதா ெருணுடன் க ல்ஃைி எடுத்து ககாண்டெள்  அலத ைார்த்து திருப்திைட்டு 
ககாண்டு  அடுத்து    லநத்ொவுடன் க ல்ஃைி எடுத்து ககாண்டிருந்தாள். 
திடிகென்று  அெலள ைிரியா அலழக்க  லநத்ொ இப்லைாது ெருெதாக 
க ால்ைி க ன்றாள். 

கீதா லகாயிைில் இருந்து அலத சுற்றியுள்ள ெயல்கலளயும் 
கதன்னந்லதாப்புகலளயும் ைார்த்து ெ ித்து ககாண்டு இருக்லகயில் " ஒரு 
ெழியா நீ தனியா இருக்கிெத ைாத்துட்லடன்" என்று ஒரு குெல் லகட்டது. 

யாகென்று திரும்ைி ைார்த்த கீதா அங்கு நின்று ககாண்டிருந்த கார்த்திக்லக 
ைார்த்ததும் முகத்லத திருப்ைி ககாண்டாள். 
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" என்னாச்சு அத்லத  கலள! இப்ைிடி  என்லன ைாத்து முகத்த திருப்ைிகிட்டா 
என்ன அர்த்தம்??" 

" உன் மூஞ் ிய ைாக்க ைிடிக்கைனு அர்த்தம்., லீவ்  ீ அலைான்�" 

" ஓலக! எங்க உன்லனாட ைாய்ஃப்கெண்ட்??  ாரி  ாரி ைாடிகார்ட். இதான் 
அெனுக்கு ககெக்டான நிக் லநம்., அப்றம் உன்ன சுத்திலய  எப்லைாவும் 
இருக்குல  ஒரு கூட்டம்., யாருல  இல்ை இங்க" 

"தட் இஸ் நன் ஆஃப் யுெர் ைிஸினஸ்.., லடாண்ட் டிஸ்டர்ப்  ீ" 

" ஏலதா அத்லத கைாண்ணு தனியா இருக்கிலய கம்கைனி குடுக்கைானு ெந்தா   
நீ ஓெொ ைண்ணுற.,,  " 

" உன்லனாட ஒைறலை லகக்க எனக்கு கைாறுல  இல்ை" என்று 
க ால்ைிெிட்டு நகெ முயற் ித்த கீதாெின் லகலய இறுக்க ாக ைிடித்து 
அெலள நகெெிடா ல் க ய்தென் " ஆட்டிட்டியூட்?? அதுவும் இந்த கார்த்திக் 
கிட்டலயொ?" என்று க ால்ைிக் ககாண்லட அெள் லகலய ெிடாது 
ைிடித்திருந்தான். 

" இப்லைா அெ லகய ெிடைனா உன் உடம்புை உயிர் இருக்காது " என்று 
ெருணின் குெல் லகட்கவும் கீதா நிம் தி அலடந்தாள். 

ஆனால் அடுத்த கநாடிலய எங்லக அென் க ான்னலத க ய்துெிடுொலனா 
என்ற ையத்தில் கார்த்திக்கின் லகலய உதறியெள் லகாெத்லதாடு ைளாகென்று 
அென் கன்னத்தில் அலறந்தாள். 

" இது என்லனாட ெருலண கிண்டல் ைண்ணதுக்கு" என்று க ால்ைிெிட்டு 
 றுகன்னத்தில் இன்கனாரு முலற அலறந்தாள். 

" இது என்லனாட குடும்ைத்லதயும் ஃப்கெண்ட்லஸயும் கிண்டல் ைண்ணதுக்கு" 
என்றெள்  அெனது கன்னத்தில் ைை ாக இன்கனாரு அலற ககாடுத்தாள். 

" இது என் கிட்ட  ிஸ்ைிலஹவ் ைண்ணதுக்கு" என்று கடுப்புடன் கூறிெிட்டு 
ெிெலை முகத்துக்கு லநொக நீட்டி " நீ லதலெ இல்ைா  என்லனாட ெருண் 
கூட உன்ன கம்லைர் ைண்ண ட்லெ ைண்ணாத ஓலக. அென் இன்னிக்கு தான் 
என்லனாட ைாய்ஃப்கெண்ட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாங்க நல்ை 
ஃப்கெண்ட்ஸ். அென ைத்தி லைசுறதுக்கு கூட உனக்குைாம் அருகலத 
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ககடயாது. நான் அென் கிட்ட இருந்து உனக்கு உயிர்ைிச்ல  ொங்கி 
குடுத்திருக்லகன் கார்த்திக்.  இனியாச்சும் எங்க ெழிை ெொ  இருந்தா நீ 
உங்க அம் ாவுக்கு  கனா இந்த உைகத்துை உயிலொட இருப்ை"� என்று 
க ால்ைிெிட்டு அங்கு ஆச் ரியத்துடன் அெலள ைார்த்து ககாண்டிருந்த 
ெருணின் லகலய ைிடித்து அலழத்து க ன்று ெிட்டாள். 

" ெருண் இங்க நடந்தத யார் கிட்டவும் க ால்ை லெண்டாம் . ெணீா 
கடன் ன் ஆொங்க" என்று க ான்னெள் ெருலண ைார்த்து " ஏண்டா இப்ைிடி 
ைாக்குற?" என்று கிண்டைாக லகட்டாள். 

" கீத்துொ இதுனு ைாக்கிலறன்�" 

" எனக்கு லெற ெழி கதரியை. ஆக்சுெைி அென அடிக்குற ஐடியாலெ எனக்கு 
இல்ை. ைட் அங்க நீ லகாெத்லதாட நின்னத ைாத்ததும் எனக்கு ைய ாயிடுச்சு. 
எங்க நீ அென ஓெொ அடிச் ிருெிலயானு. அதான் நாலன அடிச் ிட்லடன்" 

" அடடா கீத்துக்கு கூட ப்ளானிங் நல்ைா  ெருதுைா" என்று அென் லகைி 
க ய்தைடிலய அெலள கூட்டிக் ககாண்டு க ன்றான்... 

அன்லறய நாள்  ிை  ிை ைிெச் லனகள் இருந்தாலும்  கிழ்ச் ியாகலெ 
முடிந்தது., இலறென் அருள் கிலடத்த  கிழ்ெில் குடும்ைத்தார் அலனெரும் 
நிம் தியுடன் ெடீு திரும்ைினர்... 

 காதல் இரு னங்கலள இலணக்க  ட்டுல  க ய்யும்..இருெரிலடலய நல்ை 
நட்பு இருந்தால்  ட்டுல  அந்த இலணப்பு ொழ்நாள் முழுெதும் நீடிக்கும்… 

 

 

 

 

 

 

 


