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அத்தியாயம் 22 
 

ஒரு ெழியாக கும்ைாைிலஷகம் முடிந்து எல்ைாரும் க ன்லனலய லநாக்கி 
ையணித்து ககாண்டிருந்தனர். அைிொ ியும் கண்ணனும் ெினுவுடன் 
ஃப்லளட்டிலைலய க ன்றுெிட கீதாவும் ெருணும் அெர்கள் நண்ைர்களுடன் 
ட்லெயினில் ையணித்து ககாண்டிருந்தனர். 

ெருணின் கஸின்ஸ் இன்னும் ஒருொெம் ஆச் ியுடன் இருந்து ெிட்டு 
ெருெதாக கூற, அென் அெினாஷ், ெிக்லனஷ் , லஜ ியுடன் இலணந்து 
கீதாவுடன் கைாதிலக எக்ஸ்ைிெஸிலைலய ெந்து ககாண்டிருந்தான். 

அென் முகத்தில் ல ாகம் டன் கணக்கில் ெழிய, கீதா ஒரு கட்டத்தில் 
கடுப்ைானாள். 

" இப்லைா எந்த கப்ைல் கவுந்துடுச்சுனு நீ இப்ைிடி ல ாக ா ெர்ெ ெருண்??" 
என்று லகட்க ெருண் அதற்கு ைதிைளிக்காது ல ாகத்துடன் திரும்ைி 
ககாண்டான். 

அதில் இன்னும் கடுப்ைான கீதா " ஏய்! அெலன என்னனு லகளுங்கடா! 
இப்லைா என்ன,  இன்னும் ஒரு ெருஷம் கழிச்சு தான் கல்யாணம் 
ைண்ணனும்னு ஆச் ி க ான்னாங்க! அதுக்கு இென் இப்ைிடி லதெதாஸ்  ாதிரி 
நடந்துக்கிறது எனக்கு கடுப்ைா இருக்கு அெி" என்றாள் அெினாலஷ ைார்த்த 
ைடிலய. 

அதில் அல தி கலைந்த ெருண் " இதுக்குைாம் காெணம் அந்த லஜா ியகாெர் 
தாலன! அெரு  ட்டும்  என் லகை ககடச் ா .." என்று கைாங்கியெலன இலட 
 றித்த லஜ ி "ஒன்னும் ைண்ணிருக்க  ாட்டிங்க டாட்! ெிடுங்க., ந க்கு 
அவ்லளா  ீன் இல்ை" என்று அெலன காலை ொரி ெிட்டான். 

ெருண் அெலன நீயு ாடா என்று ைார்த்து லெக்க ெிக்லனஷ் "  ச் ி! எதுக்கு 
கைரியெங்க  னல  கஷ்டைடுத்தி ஒரு கல்யாணத்லத ைண்ணிக்கனும்?? ஒரு 
ெருஷம் தாலனடா! கண் இல க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓடிப் லைாயிடும்" என்று 
அென் ைங்குக்கு   ாதானப் ைடுத்தினான். 

ஸ்ரீலதெி "  ா னாலெ! ககாஞ் ம்  ிரிங்கலளன்! ப்ளஸீ்" என்று அெலன 
ைார்த்து க ல்ை ாக ககஞ்  ெருண்  ிரித்துெிட்டான். 
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" உங்கலள எல்ைாம் ெச் ிட்டு ஒன்னும் ைண்ண முடியாது ைக்கிங்களா!" 
என்று க ால்ைிெிட்டு  ீண்டும் அழகாக புன்முறுெல் பூத்தான். அலத 
ைார்த்ததும் தான் கீதாெிற்கு அன்லறய நாள்  அர்த்தமுள்ளதாக லதான்றியது.. 

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

திருகநல்லெைியிருந்து க ன்லன திரும்ைியெர்கள் அெர்கள் இயல்பு 
ொழ்க்லகக்கு திரும்ை அைிொ ியும் கண்ணனும் ெினுவுடன் யூ.எஸ் 
திரும்ைினர். 

முன்பு லைாை கீதா, ரியா, லயாகா  ட்டும் ெடீ்டில் இருப்ைதால் ஏலனா 
கெறுல லய உணர்ந்தனர். ெினு இருந்தால் ஏதாெது கைாட்டா க ய்து 
ககாண்டு இருப்ைான். அைிொ ி கண்ணன் இருந்த லைாது  ஒரு ைாதுகாப்ைான 
குடும்ை அல ப்லை உணர்ந்தெர்கள் இப்லைாது அெர்கள் மூெலெயும் 
கொம்ைலெ  ிஸ் க ய்தனர். 

இத்தலனக்கும் அைிொ ி ெினுவுடன் தினமும் ஸ்லகப்ைில் அெர்களுடன் 
லை ிக் ககாண்டுதான் இருக்கிறார். 

ெருணும் தன்னுலடய லெலையில் ைிஸியாகி ெிட்டதால் திரு ணம் தள்ளி 
லைான கெலையிைிருந்து  ிறிது  ிறிதாக கெளிெந்து ககாண்டிருந்தான். 
அெனுலடய கஸின்ஸ் க ன்லன திரும்ைலெ அென் ைலழய ைடி 
அெனுலடய லெலைகலள க ய்ய ஆெம்ைித்தான். 

 ரியா  ட்டும் அஜிலய நிலனத்து ெருந்தினாள். அெளிடம் முந்லதய தினம் 
லை ியென்  ெண்யாவுடனான தன்னுலடய காதல் ெிஷயத்தில் அெள் 
லைச்ல  தான் லகட்டிருக்க லெண்டும் என்று க ால்ைலெ ரியாவுக்கு அலத 
நிலனத்து அெர்களுக்குள் ஏதும் ைிெச் லனயாக இருக்குல ா என்ற கெலை. 

அெினாஷிடம் லகட்டதில் அென் அப்ைடி ஏதும் இருப்ைதாக தனக்கு 
லதான்றெில்லை என்று கூறினாலும் அெளால் நிம் தியாக இருக்க 
முடியெில்லை. அஜி என்றால் அெளுக்கு அவ்ெளவு ைிடிக்கும். இருெரும் 
 ிகவும் கநருங்கிய நண்ைர்கள். அெர்கள் இலடயில் இலடலெளி ெந்தது அஜி 
 ெண்யா காதலுக்கு ைிறகு தான். 

அெினாஷும் ரியாவும் எவ்ெளலொ எடுத்து கூறியும் அஜி அலத 
கண்டுககாள்ளெில்லை. அெனது காதல் கண்மூடித்தன ாக  ெண்யாலெ 
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நம்ை லெத்ததால் அென்  ற்றெர்களின் லைச்ல  கைரிதாக எண்ணெில்லை. 
இப்ைடிைட்டென் தன்னிடம் இவ்ொறு லை ியது ரியாலெ லயா ிக்க லெத்தது. 
அந்த லயா லனயுடன் அன்று ஆைிஸ் கிளம்ைி க ன்றாள். 

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

அன்று  அனு ககாஞ் ம் தா த ாக எழுந்து ெிட்டாள்.  அெ ெ அெ ெ ாக 
கல்லூரிக்கு தயாொனெள் ஸ்கூட்டிலய எடுத்து ககாண்டு கிளம்ைினாள். 

க ல்லும் ெழியில்  ாலையின் ஓெத்தில் ஒரு காலெ சுற்றி கூட்ட ாக 
 க்கள் நிற்ைலத ைார்த்தெள் என்னொக இருக்கும் என்று ஸ்கூட்டிலய 
ஓெங்கட்டினாள். கூட்டத்லத ெிைக்கியைடி கண்ணாடி ெழிலய ைார்த்தெள் 
அங்லக தலையில் இெத்தகாயத்துடன்  யக்கத்திைிருந்த அஜிலய கண்டதும் 
அதிர்ந்தாள். 

" இது ரியா அண்ணிலயாட ஃப்கெண்ட்ை, இென் எப்ைடி இங்க?"என்று 
லயா ித்தொலற அங்கிருந்தெர்கலள உதெிக்கு அலழத்து அெினாஷ் 
ஏற்லகனலெ ககாடுத்த  ஆம்புைன்ஸ் நம்ைருக்கு  கால் க ய்தாள். அதற்குள் 
ைிரியாவுக்கு கால் க ய்தெள் அெள் அங்லக ெந்ததும் ஸ்கூட்டிலய 
அெளிடம் ஒப்ைலடத்து ெிட்டு ஆம்புைன்ஸ் ெந்ததும் அதில் அஜியுடன் ஏறிக் 
ககாண்டாள். 

அதற்குள் அெினாஷுக்கு கால் க ய்யலெ அென் தான் ஹாஸ்ைிட்டைில் 
தான் இருப்ைதாகவும் அெர்கள் ெந்ததும்  ிகிச்ல லய ஆெம்ைித்து ெிடைாம் 
என்றும் கூறினான். 

ஹாஸ்ைிட்டல் ெந்ததும் ஆம்புைன் ில் இருந்து அஜிலய ஸ்ட்கெச் ருக்கு 
 ாற்றியெர்கள் அெினாஷ் கூறியவுடன் அெலன ஐ. ி.யு ெிற்கு ககாண்டு 
க ன்றனர். கெளிலய கடன் னுடன் கண்ணாடிலய கெறித்தைடி நின்றாள் 
அனு...   

ஒரு  ணிலநெம் கழித்து கெளிலய ெந்த அெினாஷ் அனுெிடம் க ன்று 
"அஜிக்கு ஒரு ப்ொப்ளமும் இல்ை அனு. ஸ்டீயரிங் ெலீ்ை கஹட் 
ல ாதுனதாை  ின்ன இஞ்சுரி., நார் ல் ொர்டுக்கு இப்லைா ஷிஃப்ட் 
ைண்ணிடுொங்க! ஒன் லட ட்ரிப்ஸ் ஏறுனதும் ெடீ்டுக்கு அனுப்ைிடைாம்" 
என்று க ான்னதும் தான் அெளுக்கு மூச்ல  ெந்தது. 
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தாலன அெனுடன் இருந்து டிரிப்ஸ் ஏறும் லைாது ைார்த்து ககாள்ெதாகவும் 
ரியாலெ கதால்லை க ய்யலெண்டாம் என்றும் அெினாஷிடம் கூறிெிட்டு 
நார் ல் ொர்டுக்கு  ாற்றப்ைட்ட அஜிக்கு டிரிப்ஸ் ஏறுெலத ைார்த்து 
ககாண்லட லைாலன லநாண்டிக் ககாண்டிருந்தாள் அனு. 

அெள் தலைக்குள் ஆயிெம் லயா லனகள். இென் இங்க இருக்கான்., இென் 
லகர்ள் ஃப்கெண்ட் அந்த கிளிலயாைாட்ொ எங்க லைானா என்று லயா ித்த ைடிலய 
க ாலைலை ைார்த்து ககாண்டிருந்தாள். 

 ிறிது லநெத்தில் கண் ெிழித்த அஜி எழும்ை முயை  அனு லெக ாக எழுந்து 
அென் ைின்புறம் ஒரு தலையலணலய லெத்தாள். 

அெலனா அெலளயும் தன் லகயிைிருந்த ஊ ிலயயும்  ாறி  ாறி 
ைார்த்தென் அனுெிடம் "நீங்க எதுக்கு என்லன ஹாஸ்ைிட்டல்ை அட் ிட் 
ைண்ணுனிங்க?? ஐ லடாண்ட் ொன் டு ைிவ்" என்று கத்திெிட்டு தன் 
லகயிைிருந்த நீடிலை லெக ாக எடுக்க முயன்றான். 

இெனுக்கு லைத்திய ா என்று கடுப்ைான அனு அெலன தடுக்க முயன்று 
ககாண்லட நர்ல  அலழக்க அெர் ெந்தும் அெலன கட்டுப்ைடுத்த 
முடியெில்லை. 

அனு கைாறுல லய இழந்து அென் கன்னத்தில் ைளாகென்று அலறந்தாள். 
நர்லஸ ெிைக க ால்ைிெிட்டு அஜிலய ைார்த்து " லைத்திய ாடா உனக்கு?? 
இந்த உைகத்துை எத்தலன லைரு இன்னும் ககாஞ் நாள் ொழ ாட்லடா ானு 
லயா ிச் ிட்லட க த்து லைாறாங்க கதரியு ா?? கடவுள் உனக்கு  எல்ைா 
ெிஷயத்லதயும் குடுத்தும்  ாக லைாலறனு இவ்லளா கைெெம் ைண்ணுற?? 
ஒழுங்கா டிரீட்க ண்ட் முடியுறெலெக்கும் அல தியா இருக்கனும். இல்ைனா 
உன்னாை அெி அண்ணாக்கு தான் ைிெச் லன" என்று லகாைத்துடன் அெலன 
திட்டினாள். 

அெள் திட்டுெலத ைார்த்தென் அல தியாகவும் நர்லஸ அனுப்ைிய அனு 
க ய்த அடுத்த காரியம் ரியாவுக்கு லைான் க ய்தது தான். அதற்குள் 
தன்னுலடய ஷிஃப்ட் ஆெம்ைித்து ெிட்டதால் ெந்த ெிக்லனஷ் அஜி இருந்த 
ொர்டுக்கு ெந்து ல ர்ந்தான். 

அங்லக உறங்கிக் ககாண்டிருந்த அஜியின் அருகில் அ ர்ந்திருந்த அனுெிடம் 
ைிெச் லனலய லகட்டென் லயாகாலெ  அலழத்து ெிஷயத்லத கூறனீான். 
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இதற்கு இலடயில் அெினாஷ் ெந்து அஜிலய ைார்த்து ெிட்டு அெலன 
 ாலை ெடீ்டுக்கு அலழத்து க ல்ைைாம் என்று ெிக்லனஷிடம் கூறிெிட்டு 
 ெண்யாெின் எண்ணுக்கு அலழக்க அது ைிஸியாக இருந்தது 

கடுப்புடன் காலை கட் க ய்தென் அனுெிடம் அெலன ைார்த்து ககாள்ளு ாறு 
க ால்ைிெிட்டு ெிக்லனலஷ தன்னுடன் அலழத்து க ன்றான். 

ெிக்லனஷிடம் தான்  ெண்யாவுக்கு கால் க ய்ததாகவும் அெள் எண் 
ைிஸியாக இருந்தலதயும் கூற ெிக்லன ிற்கு ைிெச் லனயின் மூை காெணம் 
ஒரு லெலள அெளாக இருக்குல ா என்ற  ந்லதகம்!!. 

அனுெிற்கு ெழக்கம் லைாை  ாலை லைான் க ய்த ெருண் அஜிலய ைற்றி 
அெள் கூறியதும் ைதட்டத்துடன் அெினாஷின் ெடீ்டுக்கு க ன்றான். அங்லக 
அெியும் ெிக்கியும் அெனிடம் ஏலதா லகட்டுக் ககாண்டிருக்க அனு ஒரு 
மூலையில் அல தியாக ஆனால் கடுப்ைான முகத்துடன் நின்று 
ககாண்டிருந்தாள் 

லநலெ ெிக்கியிடம் ெந்தென் அஜிலய ைார்த்து என்ன ெிஷயம் என்று லகட்க 
அென் ைதில் க ால்ைா ல் கண்ணில் ெழியுடன் ெருலண ைார்த்தான். 
ெருண் ஏலதா புரிந்தது லைாை அென் லதாளில் தட்டி ககாடுத்துெிட்டு அென் 
அருகில் அ ர்ந்தான். 

அடுத்த  ிை நி ிடங்களில் ரியா லயாகாலெயும் கீதாலெயும் அலழத்து 
ககாண்டு ஆட்லடாெில் இறங்கினாள். லெக ாக ெந்தெள் அஜியிடம் க ன்று 
"என்னாச்சு  அஜி?? ஏன் இப்ைிடி இருக்க ?? ஏதாச்சும் ைிெச் லனயா?" என்று 
லகட்க அதற்கு ல ல் கைாறுக்க முடியாதென் அெள் லகலய ைிடித்து அழ 
ஆெம்ைித்து ெிட்டான். 

அென் கூறிய ெிஷயங்கலள லகட்ட அலனெருக்கும் ஒரு புறம் ெருத்த ாக 
இருந்தாலும் ஒரு ல ா  ான ெிைத்திைிருந்து அென் தப்ைித்துெிட்டதாக 
நிம் தியாகவும் இருந்தது. 

 ெண்யாெின்  ீது கண்மூடித்தன ாக காதல் ெயப்ைட்ட அஜித் அெள் கூறிய 
ெிஷயங்கள் அலனத்லதயும் கண்லண மூடிக் ககாண்டு நம்ைினான்.அெள் 
ஒருநாள் தன் அண்ணனின் லதாழன் என்று ஒருெலன அறிமுகப்ைடுத்தினாள். 
அெனும் அஜித் க ய்துெரும் ைிஸினலஸ தான் க ய்ெதாக கூறி இருெரும் 
ல ர்ந்து ஒரு ைார்ட்னர்ஷிப் ஆெம்ைித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அெள் 
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கூறலெ அஜியும் அலத நம்ைி அெலன கொர்க்கிங் ைார்ட்னொக  லைாட்டு 
தன்னுலடய முதலீட்டில்  ஒரு ைார்ட்னர்ஷிப் நிறு த்லத ஆெம்ைித்தான். 

நன்றாக க ன்றுககாண்டிருந்த கதாழில் திடிகென்று ைடுக்க ஆெம்ைிக்க , 
ஏகனன்று ெி ாரித்த அஜிக்கு கிலடத்த தகெல் அெனுலடய ைார்ட்னர் ஒரு 
ஏ ாற்று லைர்ெழி என்ைது தான். அென் அஜிக்கு கதரியா ல் நிலறய 
கிலளயண்ட்ஸிடம் இருந்து க ிஷன் ொங்கியிருப்ைதும் கதரிய ெந்தது. 

இலதப் ைற்றி  ெண்யாெிடம் லகட்டதற்கு அெள்   ரியாக ைதிைளிக்காதலதாடு 
அெலனயும் அொய்ட் ைண்ண ஆெம்ைிக்கவும் முதல் முலறயாக அஜிக்கு 
அெலள காதைித்து தான் தெறு க ய்து ெிட்லடால ா என்ற  ந்லதகம் 
ெந்தது. அன்று இெவு தான் ரியாெிடமும் அலத ைகிர்ந்து ககாண்டான் அென். 

இருந்தாலும் தன் காதல்  ீதிருந்த நம்ைிக்லகயால்  ெண்யாலெ 
ைார்ப்ைதற்காக அெள் ெடீ்டிற்லக க ல்ை அங்லக  ெண்யாவும் அெளது 
நண்ைனும் லை ியலத முழுெது ாக லகட்ட ைிறகு தான் அெர்கள் திட்டம் 
லைாட்டு தன்லன ஏ ாற்றியிருக்கிறார்கள் என்ற ெிைெம் கதரியெந்தது. 

 னமுலடந்தென் அலத எண்ணத்துடன் காலெ ஓட்ட எதிரில் ெந்த ைாரி  ீது 
கெனக்குலறொக ல ாத இருந்தென் ஸ்டீயரிங் ெலீை ெலளத்து திருப்ை 
அது  ாலைலயாெ ாக இருந்த  ெத்தில் ல ாதி தலையில் அடிைட்டு 
நிலனெிழந்தான். அதன் ைின் அனு அெலன ைார்த்தது, ஹாஸ்ைிட்டல் 
ெந்தது முதற்ககாண்டு அனுெிடம் ொங்கிய அலற ெலெ அலனத்லதயும் 
ஒன்றுெிடா ல் ரியாெிடம் கூறிெிட்டு கண்ணலீெ துலடத்து ககாண்டான். 

அென் கூறி முடிக்கவும் ரியா லகாை ா ெருத்த ா என்று கதரியாத ஒரு 
உணர்ச் ிகைலெயில் இருந்தாள். லயாகாவுக்லகா  ெண்யா தன் மூை ாக 
தான் அஜித்திற்கு அறிமுக ானாள் என்ைதால் இரு டங்கு ெருத்தமும் 
அெ ானமும். 

கீதா  ட்டும் உச் கட்ட லகாைத்தில் இருந்தாள். இவ்ொறு அெர்கள் 
கெவ்லெறு ெித ாக தங்கள் உணர்ச் ிகலள கெளிப்ைடுத்தினாலும் அதற்கு 
அடிப்ைலட அெர்கள் அலனெரும் இலணைிரியாத நண்ைர்கள் என்ைது தான்... 

ொழ்க்லகதுலண லதர்ந்கதடுப்ைதில் தெறு ஏற்ைட்டால் அந்த தெறு 
ொழ்க்லகலயலய நெக ாக்கி ெிடும்... 


