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அத்தியாயம் 23 
 

எல்லைாரும் அஜிலய நிலனத்து ஒவ்கொரு ெித ான  ிந்தலனயிைிருக்க 
அெனின் இந்த நிலைக்கு காெண ானெள்  ாெகா  ாக ெந்தாள். 

ெந்ததும் ஓடிச் க ன்று அஜியின் அருகில் அ ர்ந்தெள் ெொத கண்ணலீெ 
துலடத்துெிட்டு " ஏன் அஜி இப்ைிடி ைண்ணுணஙீ்க? நீங்க இல்ைாத ஒரு 
லைஃப் என்னாை  ட்டும் எப்ைிடி ொழ முடியும்?? எத்தலன தடலெ 
க ால்ைிருக்லகன் லொட்ை ஸ்ைடீா ட்லெவ் ைண்ணாதிங்கனு., " என்று ஒப்ைாரி  
லெக்க கீதா எரிச் லுடன் லஜ ியின் காதில் "  ன்! இெ எதுக்கு இப்லைா 
ஓெொ ஒப்ைாரி லெக்கிறா" என்று கடுப்ைில் கூறினாள். 

" ெிடு  ாம்! அெ என்ன தான் டிொ ா ைண்றானு ககாஞ் ம் நடிக்க ெிட்டு 
லெடிக்லக ைாப்லைாம்" என்றான் அென். 

அெள் லகலய ெிைக்கிெிட்டு எழுந்து ககாண்டான் அஜித். அெள் முகத்லத 
கூட அென் ைார்க்க ெிரும்ைெில்லை. அெலள ைற்றிய உண்ல லய அென் 
அறிந்து ககாண்டலத அெள் இன்னும் கதரிந்து ககாள்ளாததால் நடிப்லை 
கதாடர்ந்தாள். 

" அஜி! எனக்கு புரியுது! நான் ககாஞ் நாளா உங்க கூட லை ை., எனக்கு 
புரியுது அஜி! ைட் ைவ்ெர்ஸ்குள்ள இது கொம்ை  ாதாெணம் தாலண!" என்று 
ஓெொக நடிக்க கீதாொல் அதற்கு ல ல் கைாறுக்க இயைெில்லை. 

" இனாஃப் ஆன்ட்டி! லைாதும் நீ நடிச் தும் ஒப்ைாரி ெச் தும்! ஒழுங்கா இப்லைா 
இங்க இருந்து ககளம்பு! இல்ைனா  ரியாலத ககட்டுடும்!" 

" ைி ன் கீத்து! நீ ஏன் என் ல ை லகாெப்ைடுற?? ஐ லனா நீங்க எல்ைாரும் 
அஜிக்கு இப்ைிடி ஆன கடன் ன்ை இருக்கிங்க. ைட் ஐயாம் ஹிஸ் லகர்ள் 
ஃப்கெண்ட். என்னாை  ட்டும் தான் அெலன புரிஞ் ிக்க முடியும்" 

அவ்ெளவு லநெம் அல தியாக இருந்த ரியா அெளது அல திலய தூக்கி ெ ீி 
ெிட்டு  "  ெண்யா! லைாதும் ., இெங்க  ாதிரி உன் கிட்ட லை லொ ஆர்கியூ 
ைண்னலொ எனக்கு இஷ்டம் இல்ை. இதுக்கு ல ை என்லனாட அஜிய 
டிஸ்டர்ப் ைண்ணாத" என்று கூற  ெண்யா ெிஷத்லத கக்க ஆெம்ைித்தாள். 
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" ொட்? உன்லனாட அஜியா?? லஹய்! நீ கொம்ை லடைண்டட் கதரியு ா?? என் 
கிட்டலெ ெந்து என்லனாட ைாய்ஃப்கெண்ட உன்லனாட அஜினு க ால்ை 
உனக்கு ககாஞ் ம் கூட கெக்க ா இல்ை?? உன்ன  ாதிரி கைாண்ணுங்க 
எல்ைாம் ..." என்று அெள் முடிப்ைதற்குள் இலட  றித்த அெினாஷ் " ஏய்! 
இன்கனாரு ொர்த்லத என் ரியாெ ைத்திலயா அஜிய ைத்திலயா நீ லைசுன , 
உன் லைஃப் ை நீ லைசுற கலட ி ொர்த்லத அதுொ தான் இருக்கும்" என்று 
அெலள எச் ரித்தான். 

லயாகாவும் தன் ைங்குக்கு அெலள கெளிலயறு ாறு க ால்ை லநலெ 
அஜியிடம் க ன்றெள் " ஏதாெது லைசுங்க அஜி" என்று க ால்ை அெலள 
கெறித்தென் அெலள தன்லன ெிட்டு தள்ளி நிறுத்தினான். 

" நீயும் ைிஜூவும் லைசுனத நான் லகட்டுட்லடன். உன்லன நான் கொம்ை 
நம்புலனன். அதுக்கு  ரியான ைாடம் கத்து குடுத்துட்ட.,நீ க ஞ்  ெலெக்கும் 
லைாதும்., இனில  எனக்கும் உனக்கும்  ம் ந்தம் இல்ை., ககளம்பு" என்று 
ொ லை காட்டினான். 

அெனது  த்த ில்ைாத ஆனால் உறுதியான குெைில் ஒைித்த அழுத்தம் 
 ெண்யாலெ அதிெ லெத்தது. 

ைின் சுதாரித்தெள் அெனது  ட்லட காைலெ ைிடித்து " நீ உன்  னசுை 
என்னடா கநனச் ிட்டிருக்க ?  ைவ் அது இதுனு க ால்ைிட்டு இப்லைா லைானு 
க ான்னா என்ன அர்த்தம் ?? நான் உன்லன நிம் தியா இருக்கலெ ெிட 
 ாட்லடன் அஜித்"என்று காயம் ைட்டெலன உலுக்க அெனது நிலைலய 
கூடலெ இருந்து ைார்த்த  அனு கடுப்ைலடந்தாள். 

லெக ாக அஜியின்  ட்லடயிைிருந்த  ெண்யாெின் லகலய தட்டி ெிட்டெள் 
இருந்த க ாத்த கடுப்லையும் ல ர்த்து லெத்து ைளாகென்று அெலள அலறய 
ஒரு நி ிடம்  ெண்யாவுக்கு உைகல  சுற்றூெது லைான்று இருந்தது. அெள் 
நின்றதும் அெள் முன் ெிெலை நீட்டி " இது தான் உனக்கு ைாஸ்ட் ொர்னிங்! 
இனில  உன்லன இந்த ெடீ்டு ைக்கல  நாங்க யாரும் ைாக்க கூடாது., நானும் 
ைவ்ெர்ஸ் ப்ொப்ளம்ை தலையிட கூடாதுனு கைாறுல யா இருந்தா நீ ஓெொ 
லைசுற., ஏய் நான் இெங்க  ாதிரி இல்ை ., எனக்கு யாெ ைாத்தும் ையம் 
ககடயாது! இதுக்கு ல ை நீ இந்த அஜிலய டிஸ்டர்ப் ைண்ணனு கதரிஞ்சுது, 
என்லனாட அப்ைா காஞ் ிபுெம் ஸ்லடஷன் இன்ஸ்கைக்டர் தான்.,  ீட்டிங் 
லகஸ்ை உன்லனயும் உன்லனாட ககெண்ட் ைாய் ஃப்கெண்லடயும் ல த்து 
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உள்ள தள்ள லெண்டியிருக்கும்" என்று அெள் கூறிய ெிஷயத்லத லகட்டதும் 
இன்னும் அதிர்ந்தெள் லதால்ெியுடன் கெளிலயறினாள். அெள் க ன்றதும் 
அஜி என்ன க ய்ய என புரியா ல் கெறிக்கவும் ெிக்லனசுக்கு உள்லள 
ெைித்தது. 

ஒரு  ாதங்களுக்கு ைிறகு... 

அஜி ககாஞ் ம் ககாஞ்  ாக  ெண்யாலெ தன் நண்ைர்கள் உதெியுடன்  றக்க 
கதாடங்கியிருந்தான். அெனது நண்ைர்களும் அெர்களின் ெழக்கம் லைான்ற 
ொெ இறுதி  ீட்டிங்லக கதாடர்ந்தனர். அது அெனுக்கு  னநிம் திலய 
ககாடுத்தது. 

 கீதா தன்னுலடய லதர்வுகளில் ைி ியானதால் முன்பு லைாை ெருணுடன் 
லநெம் க ைெளிப்ைதில்லை. லதர்வு முடியும் ெலெ கைாறுத்தென் அதற்கு 
ல ல் கைாறுல  தாங்கா ல் அெளுக்கு கால் க ய்தான். 

" ஹலைா ெருண்" 

" ெருண் இல்ை . அெலனாட ஆெி லைசுலறன்" 

" ஏய்! என்னடா இது ?? ஏன் இப்ைிடி லைசுற??" 

" என்ன கநான்னடா?? ெருண்னு ஒருத்தன் இருக்கான்னு உனக்கு நியாைகம் 
இருக்கா இல்லையா?" 

" இப்லைா  ஏன் இப்ைிடிைாம் லைசுற ெருண்??" 

" லெற எப்ைிடி என்லன லை  க ால்லுற கீத்து?? நீ என் கூட லை ி ஒரு  ா ம் 
ஆகுது., அட்ளஸீ்ட் என் லைொச்சும் உனக்கு நியாைகம் இருக்கா?" 

" எனக்கு எக் ாம் இருந்துச்சு ெருண். உனக்கும் அது கதரியும் தாலண" 

" கதரியும்., எக் ாம் இருந்துச்சுனா ைவ் ைண்னுெ லையன் கிட்ட லை  
கூடாதுனு உங்க இன்ஸ்டிட்டியூட்ை ஏதும் ரூல் இருக்கா?" 

" ெருண் என்லனாட கான்க ண்ட்லெ ன்  ிஸ் ஆக கூடாதுனு தான்" 

" நீ என்ன காெணம் க ான்னாலும்  ரி கீதா, என்னாை அலத ஏத்துக்கலெ 
முடியாது" 
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" ெருண்., நான் என்ன தான் ைண்ணனும்னு க ால்லுற" 

" நீ எதுவும் ைண்ண லெண்டாம் தாலய! நீ இப்ைிடிலய இரு! என்லன ைாத்தா 
உனக்கு காக டியா இருக்குை., இென் என்ன க ான்னாலும் நம்  
ைின்னாடிலய ெருொங்கிற அைட் ியம்" 

" ஷட் அப் ெருண்! நான் எப்கைாவுல  அந்த  ாதிரி கநனச் து இல்ை., 
எக் ாம் ெருதுனு யாலொடவும் நான் லை ை! " 

"  த்தெங்களும் நானும் ஒண்ணா?? ஆக்சுெைி இது என்லனாட தப்பு 
தான்.,உனக்கு கொம்ை க ல்ைம் குடுத்து ககடுத்துட்லடன், இனில  நீயா ெந்து 
லைசுற ெலெக்கும் நான் உன்லன கான்டாக்ட் ைண்ண டிலெ ைண்ணலெ 
லைாறது இல்ை" 

" ெருண்! ககாஞ் ம் கைாறுல யா.." 

" இன்னும் எவ்ெளவு தான்டி ஒரு  னுஷன் அல தியா இருக்கனும்? ஒரு 
கெண்டு நி ி ம் என்லனாட ஸ்கைண்ட் ைண்ண உன்னாை முடியாதா?" 

"ஓலக ெருண்! இனில  நான் ஸ்கைண்ட் ைண்ண டிலெ ைண்ணுலறன்" 

" அப்லைாவும் நீ டிலெ தான் ைண்ணுெ! இம்ைாஸிைிள் கீதா" என்று க ால்ைி 
அெள் லைசும் முன் லைாலன கட் க ய்தான். 

கீதாெிற்கு  னம் தாங்கா ல் லநலெ அென் ெடீ்டுக்லக க ன்று அெலன 
ககஞ் ி கூத்தாடி கெளிலய அலழத்து ெெ அெனும் உம்க ன்ற முகத்துடன் 
ெந்தான். நன்றாக லை ிக் ககாண்டிருக்கும் லைாது  தான் அது நடந்தது. அங்லக 
தூெத்தில் ெந்து ககாண்டிருந்த கார்த்திக்லக ைார்த்து ெிட்டான் ெருண். 
கிளம்ைைாம் என்று கீதாலெ அலழக்க அதற்குள் அென் ைக்கத்தில் ெந்து 
ெிட்டான். 

ெந்தென் ெருணிடமும் , கீதாெிடமும்  ாதாெண ாக லை  கீதாெிற்கு 
ஆச் ரியம்! அெனது க ய்லகக்காக இருெரிடமும்  ன்னிப்பு கூட 
லெண்டினான். அென் லை ியலத ைார்த்த ெருண் அென் திருந்தியதாகலெ 
நம்ைினான். 



131 

 

 

ைின் மூெரும் கைாதுொன ெிஷயங்கலள லை  கார்த்திக்கும் கீதாவும் 
அெர்களின் லதர்லெ ைற்றி லை  ஆெம்ைித்தனர். அலத ைற்ற ீ கதரியாத 
காெணத்தால் ெருண் அதில் ைார்லெயாளனாக  ட்டுல  இருந்தான். 

அப்ைடி லை ி முடித்தென் ஏதும்  ந்லதகம் ெந்தால் தனக்கு கால் ைண்ணி 
லகட்கு ாறு கீதாெிடம் அெனது நம்ைலெயும் தந்துெிட்டு க ன்றான் ெருண் 
அனு தியுடன்! கீதாவும் அவ்ெலைாது அெனிடம் ைாடம்  ம் ந்தப்ைட்ட 
ெிஷயங்கலள லை  ஆெம்ைிக்க அெர்கள் ஓெளவுக்கு நன்கு ைழக 
ஆெம்ைித்திருந்தனர்.  ஆனால் அந்த ைழக்கம் காெண ாக ெருண் கீதாெிடம் 
இருந்து ககாஞ் ம் ககாஞ்  ாக ெிைக ஆெம்ைித்தான். 

அெனுக்கு ஏலனா கார்த்திக்  ீது நம்ைிக்லக ெெலெ இல்லை. கீதாெிடம் 
இலத ைற்றி லை ியலைாது அெள் அலத கைரிதாக கருதெில்லை. இது 
 ாதாெண ான கைா ஸிவ்கனஸ் தான் என்று எண்ணி லை ாக 
ெிட்டுெிட்டாள். 

ஒரு நாள் திடீகென்று கீதாெிற்கு கால் க ய்தென் அெளுக்காக ெடீ்டில் 
காத்திருப்ைதாக கூறினான். கீதா ெருணின் ெடீ்லட அலடந்த லைாது அென் 
முகம்  ிகவும்  ீரியஸாக இருக்கலெ அெள் ையந்துெிட்டாள். 

என்னகென்று லகட்டதில் அெளுக்கு  ிரிப்பு தான் ெந்தது. ெருண் கீதாலெ 
இனி கார்த்திக்லக  ந்திக்க கூடாது என்று க ால்ை அெள் ெழக்கம் லைால் 
அலத லெத்து காக டி க ய்தாள். 

அதில் கடுப்ைானென் தான்  ீரிய ாக லைசுெதாக கூற கீதா கார்த்திக் 
தன்னுலடய நல்ை நண்ைன் என்றும்  அென் முன்பு லைால் இல்லைகயன்றும் 
கூற ெருண் அெலன ைற்றி அவ்ெளவு கதரியு ா என்று ஒரு ாதிரி குெைில் 
லகட்க கீதா கைாறுல யிழந்தாள். 

இருெரும் லதலெயில்ைாத அந்த ொக்குொதத்தால்  அெர்களின் அழகான 
காதலை இழந்தனர்!!! 

ஆம்!!!!!!!!!! ெருண் கீதாெிடம் லை ிய  ிை ொர்த்லதகள் அெள்  னலத 
காயப்ைடுத்த அெள் கைாறுல  இழந்தெளாய் " நான் யாரு கூட லை னும் 
லை க் கூடாதுனு க ால்லுற லெட்ஸ் உனக்கு இல்ை ெருண்! நீ இப்லைா 
க ான்னிலய ஒரு ொர்த்லத ! அது  ட்டும் லைாதும், நம்  காதலை 
ககாச்ல ைடுத்துறதுக்கு! இப்ைிடி ஒரு ைவ் எனக்கு லதலெயில்லை ெருண்! 
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என்னாை இதுக்கு ல ை உன்லனாட காெணம் இல்ைாத லகாெத்லத கநனச்சு 
ையப்ைட்டுக்கிட்லட இருக்க முடியாது! எனக்கு நீயும் லெண்டாம்! உன்லனாட 
ைவ்வும் லெண்டாம்! இட்ஸ் ஓெர்! " என்று க ால்ைிெிட்டு அழுது ககாண்லட 
க ன்றாள். 

ெருண் லகாைத்துடன் தன் லகலய இருக்லகயில்  குத்திெிட்டு  
ொழ்க்லகயில் முதல் முலறயாக குடித்து ெிட்டு ெடீ்டுக்கு 
க ன்றான்.அழகான அெர்களின் காதல் அெர்களின் ெணீ் ெிொதத்தாலும், 
ஈலகாொலும் சுக்கு நூறாக உலடந்து லைானலத அெர்கள் யாரிடமும் 
ைகிெெில்லை., ஆனால் அெர்களின் நண்ைர்கள் அெர்களின் க ௌனத்லதயும் 
அல திலயயும் லெத்லத அெர்களின் ைிரிலெ உணர்ந்தனர்.. 

ஆனால் என்றாெது ஒருநாள் அெர்கள் ஒன்று ல ர்ொர்கள் என்ற 
நம்ைிக்லகயில் ெடீ்டினருக்கு இது கதரியா ல் ைார்த்து ககாண்டனர்., 
இங்லகலய இருந்து இந்த நாடகத்லத கதாடெ முடியாததால் ெருண்  ீண்டும் 
கஜர் னியிலைலய ஒரு லெலைலய லதடிக் ககாண்டு அங்லகலய 
இருந்துெிட்டான். 

கீதாலொ அன்று தான் கார்த்திக்லக கலட ியாக ைார்த்தது. அதன் ைின் 
அெலன  ந்திக்கவும் இல்லை. அெலன நிலனக்கவும் இல்லை., அலத லைால் 
ெருண் கூறயீ அவ்ொர்த்லதகலள அெள்  றக்கவும் இல்லை... 

உறவுகள் எவ்ெளவு ெைில  என்று நான் நம்புகிலறால ா அவ்ெளவு 
க ல்ைியலெ., லகாைம் என்ற இருமுலன கத்தி அெற்லற   ிலதக்கா ல் 
ைார்த்து ககாள்ெது நம் லகயில் தான் உள்ளது. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


