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அத்தியாயம் 24 
 

Bonn நகரில் ெிெிட் க ர்ரி ப்ளா ம் அகென்யூெில் நின்று ககாண்டிருந்தான் 
ெருண்.  இரு ஓெங்களிலும் கநடிதுயர்ந்த  ெங்களில் பூத்து குலுங்கிய க ர்ரி 
 ைர் ககாத்துகலள ைார்க்கும் லைாது அெனுக்குள் ஒரு உற் ாகம் ைிறந்தது. 

தூெத்தில் அெெிந்தும் சூ னும் க ல்ஃைி எடுத்து ககாண்டிருக்க சூ ன் "ெருண் 
கம் ஹியர் ! கைட்ஸ் லடக் அ க ல்ஃைி" என்று கூற அலத புன்னலகயால் 
 றுத்தெனின்  னம் இப்லைாது லைாட்லடா எடுப்ைலத கெறுத்து ெிட்டிருந்தது. 

அந்த நி ிடத்லத அனுைெிக்கா ல் லைாட்லடா எடுத்து  அழகிய 
தருணங்கலள இழக்க அென் ெிரும்ைெில்லை. அங்லக ஒரு கைண்ணும் 
அெளுலடய ைாய் ஃப்கெண்டும் க ல்ஃைி எடுத்து ககாண்டிருப்ைலத ைார்த்ததும் 
அெனுக்கு ைலழய நிலனவுகள் ெந்து கதாலைத்தது. கீதாவுடன் க ல்ஃைி 
எடுக்கும் லைாலதல்ைாம் அெள் குள்ள ாக இருப்ைதால் ெருண்  ாய்ந்து 
நின்று தான் லைாஸ் ககாடுப்ைான். இந்த காதைர்கள் அந்த நிலனலெ 
அெனுக்குள் எழுப்ைிெிட்டதால் அெெிந்லதயும் சூ லனயும் என்ஜாய் ைண்ன 
க ால்ைிெிட்டு அென் ெடீு திரும்ைினான். 

ஃப்ரிட்லஜ திறந்து ைாட்டிலை எடுத்தென்  ட டகென்று ொயில்  ரித்தான். 
அெனுக்கு குடிப்ைலத ைிடிக்காது ஒரு காைத்தில். ஆனால் இன்று அெனுக்கு 
அது லதலெப்ைட்டது, கீதாெின் நிலனவுகலள அழிக்க., கண்லண மூடி 
க த்லதயில்  ரிந்தெனின் காதில் " எனக்கு இந்த காதல் லதலெலய இல்ை 
ெருண்" என்ற கீதாெின் கண்ணரீுடன் கூடிய முகம் ெெ,  அலத  றக்க 
லெண்டி இன்னும் குடித்தான். 

ஆனால் அென் ஒன்லற  றந்துெிட்டான் கீதாெின் நிலனவுகலள அழிக்க 
 ட்டு ல்ை  றக்க கூட அெனால் முடியாது என்ைலத.... 

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

" ைொ! கஷ்ட ா இருந்தா குடு., குட்டி கண்ணாலெ நாலன ெச் ிக்கிலறன் " 
என்று க ால்ைி லெணுகாெின் லகயிைிருந்த குழந்லதலய ொங்கி 
ககாண்டாள் கீதா., 

அெலன தூக்கி ககாண்டு அங்கும் இங்கும் நட ாடிய ைடிலய அெனுட்டு 
ெிலளயாட்டு காட்டி ககாண்டிருந்தெலள கண்ணில் ெைியுடன் ைார்த்தாள்  
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லெணுகா. ெருணும், கீதாவும் கெளிலய காட்டி ககாள்ளெில்லைகயன்றாலும் 
அெர்கள் ைடும் துன்ைம் ஏதாெது ஒரு ெலகயில் அெர்களின் நண்ைர்களின் 
கண்ணில் ைட தான் க ய்தது. 

கைருமூச்சு ெிட்டு ககாண்டு எழும்ை முயன்றெலள லயாகா ெந்து லகலய 
ைிடித்து தூக்கி ெிட இருெரும் ெொண்டாவுக்கு க ன்று அ ர்ந்து ஏலதா 
கலதலய லை  ஆெம்ைித்தனர். 

ைிரியா தன்னுலடய அலறயிைிருந்து ெந்தெள் ெருண் ெடீிலயா காைில் 
இருப்ைதாக கூற க ாத்த குடும்ைமும் லைப்டாப் முன்னர் ஆஜொனது. 

" அண்ணா! எப்ைிடி இருக்கிங்க?? ஹவ் இஸ் கஜர் னி??" என்றாள் லெணுகா. 

" க  யா இருக்லகன் குட்டி ா., எங்க லைானான் என்லனாட  ரு கன்??" 

" அென் தூங்கறான் அண்ணா" என்றாள் லெணுகா கீதாெின் கையலெ 
க ால்ைா ல். 

எப்லைாதும் லைாை அெட்லடலய கதாடங்க அெினாஷ் "  ச் ி! இந்தியா ெர்ெ 
ஐடியா இருக்காடா?? நீ கஜர் னி லைாய் 6  ா ம் ஆச்சுடா., உன்  ரு கனும் 
கைாறந்து இப்லைா நடக்கலெ ஆெம்ைிச் ிட்டான். ைொ ெலளக்காப்புக்கு கூட 
ெொதென் தாலன" என்று  ெருத்தத்துடன் லகட்டான். 

அதற்கு அென் புன்னலகலய  ட்டும் ைரி ாக அளிக்கலெ " ஆ ஊ னா 
இப்ைிடி  ிரிச்சு ஏ ாத்திடுடா" என்று  ைித்தான் அெினாஷ். 

" ெருண்! உடம்பு ஏதும்  ரியில்லையா? என்று லகட்டாள் லயாகா. 

" ஐயாம் ஆல்லெட் லயாகா., என்லன ைாத்தா அப்ைிடியா கதரியுது?" என்று 
கிண்டைாக லகட்டான். 

" டாட்!  ீரிய ா லைசுங்க" என்ற லஜ ிலய ைார்த்து "  கலன கநஜ ாலெ 
என்லனாட உடம்புக்கு ஒன்னும் இல்ை. ஆக்சுெைி க ர்ரி ப்ளா ம் ைாக்க 
லைானப்லைா எனக்கு அைர்ஜி ஆயிடுச்சு. லெற ஒன்னும் இல்ை" என்று 
ெிளக்கினான் ெருண். 

இவ்ொறு லை ிக் ககாண்டிருக்லகயில் கீதாெின் குெல் லகட்கலெ அென் 
கண்கள் அலைைாய கதாடங்கியது. 
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" ைொ! குட்டி கண்ணாக்கு ை ிக்குதாம். ககாஞ் ம் இங்க ொலயன்" என்று 
அெளது குெல் கதளிொக காதில் ெிழ அெளது முகத்லத ைார்க்கும் ஆர்ெம் 
அெனது கண்ணில்  கதளிொக கதரிந்தது. 

ஆனால் கீதா ெருெதற்கு முன் லெணுகா க ன்றதால் அெனால் கீதாலெ 
ைார்க்க இயைெில்லை., 

அென் அறியாத ஒரு ெிஷயமும் இருந்தது. கீதாலெ அென் கண் முன் 
ெெெிரும்ைெில்லை என்ைது தான் அது... அென் லை ி முடித்து ைிரியா 
லைப்டாப்புடன் க ன்றதும் தன் அலறக்கு க ன்றெளின் காதில் ெருண் 
கலட ியாக லை ிய ொர்த்லத ைடம் லைால் ெிரிந்தது... 

அன்று ெருண் அலழத்ததும் க ன்ற கீதா அென் கார்த்திக்லக அொய்ட் 
ைண்ணு ாறு க ால்லும் லைாது கைா  ிவ்கநஸ்ஸில் க ால்லுெதாகலெ 
கருதினாள். அலத அெள்  ீரியஸாக எடுத்து ககாள்ளெில்லை. 

அென் அதில் ைிடிொத ாக இருக்கவும் " என்னாை அப்ைிடி யாலெயும் 
 டன்னா அொய்ட் ைண்ண முடியாது ெருண்" என்று இறுக்க ான குெைில் 
கூறவும் ெருண் தன் எரிச் லை கெளிப்ைலடயாக தன் முகத்தில் 
காட்டினான். 

" ஏன்! நான் கஜர் னிை இருந்தப்லைா நீ ஒரு உப்பு கைறாத காெணத்துக்கு 
என்லன அொய்ட் ைண்ணை, அகதல்ைாம் உனக்கு  றந்து லைாச் ா?" 

" நீயும் கார்த்திக்கும் ஒண்ணா ெருண்?" 

" ஏய்! இந்த  ால்ஜாப்பு எனக்கு லதலெ இல்ை., அெலனாட ஃப்கெண்ட்ஷிப்லை 
கட் ைண்ண முடியு ா இல்லையா??" 

" ஐயாம்  ாரி ெருண்., உன்லனாட  ின்ன  ின்ன இன்க க்யூரிட்டி ஃைலீுக்கு 
ையந்து நான் இன்னிக்கு கார்த்திக் ஃப்கெண்ட்ஷிப்லை கட் ைண்லணனு லெ 
நாலளக்கு நீ அெி, ெிக்கி, லஜ ியயும் இந்த  ாதிரி க ால்ை  ாட்லடனு 
என்ன நிச் யம்?" 

" இனாஃப் கீதா! அெங்களும் அந்த இடியட்டும் ஒன்னா??" 

" எனக்கு எல்ைாருல  ஃப்கெண்ட்ஸ் தான் ெருண்., என்னாை கார்த்திக் 
ஃப்கெண்ட்ஷிப்ை கட் ைண்ண முடியாது" 
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" நீ இவ்லளா உறுதியா க ான்னப்லைா அென் லைசுனது  ரி தானு லதானுது. 
எப்ைிடி ைாத்தாலும் அெனும் நீயும் ரிலைட்டிவ்ஸ்., உங்க ைழக்க ெழக்கம், 
ைடிப்பு, புெஃைஷன்  எல்ைால  ஒன்னா இருக்கிறதாை உனக்லக என்லன ெிட 
அென் கைஸ்டுனு லதாணுது அப்ைிடி தாலன?? உனக்கும் அந்த  ெண்யாவுக்கு 
எந்த ெித்தியா மும் இல்ை. அெளும் கைட்டர் ஆப்ஷன் ெந்ததும் அஜிலய 
கழட்டி ெிட்டுட்டு லைானா., இன்னிக்கு நீயும்.." என்று லை ியெலன கண்ணில் 
ெைியுடன் இலட  றித்தாள் கீதா. 

" 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! 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. 

கன்னம் ஈெ ான ைின் தான் உணர்ந்தாள் தான் அழுது ககாண்டு இருக்கிலறாம் 
என்று ... எப்லைாதும் லைாை கண்லண துலடத்தெள் அல தியாக கெளிலய 
ெந்து  நண்ைர்களுடன் லை  ஆெம்ைித்தாள்.. 

அங்லக ெருலணா தாங்கள் இறுதியாக  ந்தித்த தருணத்லத நிலனத்து 
ைார்த்தான்., அதற்கு முந்லதய நாள் அந்த கார்த்திக் அெனிடம் லை ிய 
ொர்த்லதகலளயும் ல ர்த்து தான். 

" நீ கீதாெ இன்னும் புரிஞ்சுக்கை ெருண்! அெளுக்கு கெண்டு ெகீ்கனஸ் 
இருக்கு. ஒன்னு ஃப்கெண்ட்ஷிப், இன்கனான்னு ஃலை ிைி. இத ெச்சு அெலள 
எப்ைிடி லெனாலும் ஆட்டி லெக்கைாம். யூ லநா ஒன் திங் டியூட், கீதா கிட்ட 
லைாய் நீலய என் கூட லை  லெண்டானு க ான்னாலும் அெ அத லகக்க 
 ாட்டா. அந்த அளவுக்கு ஒரு நண்ைனா நான் அெ  னசுை ஃைார்ம் 
ஆயிட்லடன். இன்னும் ககாஞ்  நாள் தான். அப்றம் எங்க ஃலை ிைிய 
காெண ா காட்டிலய இன்னிக்கு நீ இருக்கிற எடத்துக்கு நான் ெந்துடுலென்,. 
உன்னாை என்லன ஒன்னும் ைண்ண முடியாது " என்று கார்த்திக் 
இளக்காெ ாக க ால்ை ெருணுக்கு உள்லள ககாதித்தது. 

" நீ க ால்ற  ாதிரி என்னிக்கும் நடக்காது. கீதா உன்லன நல்ை ஃப்கெண்டா 
கநலனக்கிறா. ைட் நீ அத  ிஸ்யூஸ் ைண்ண ைாக்குற. நான் இருக்கிற 
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ெலெக்கும் இது எதுவுல  நடக்காது கார்த்திக். நாலளக்லக கீதா ெந்து நம்  
ஃப்கென்ட்ஷிப் லெண்டானு உன் கிட்ட க ால்லுொ., ெர்லென்" என்று 
க ால்ைிெிட்டு ெந்தென் கீதாெிடம் அலத க ான்னலைாது அெள் அலத 
நம்ைெில்லை. 

அதற்கு ைின் நடந்த  ம்ைெங்கலளயும் நிலனத்தென்  னதிற்குள் க ால்ைி 
ககாண்டான் " ஐ லஹட் யூ கீதா"... 

இப்ைடி ஒரு மூன்றாெது  னிதனின்  தியால் அெர்களின் அழகான காதல் 
ைிரிந்தது., அலத  றக்க நிலனத்தென் கெளிலய க ன்று லெடிக்லக ைார்க்க 
ஆெம்ைித்தான். 

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

மூன்று  ாதங்களுக்கு ைிறகு .... 

அெெிந்த் கிறிஸ் ஸ்  ார்க்ககட் க ல்ை லெண்டும்  என்று நச் ரித்து 
ெருலணயும் சூ லனயும் அன்று  ாலை தயாொக லெத்தான். அங்லக 
க ன்றெர்கள் லெடிக்லக ைார்க்க ஆெம்ைிக்க சூ ன் கலடகளுக்குள் க ன்று 
ஷாப்ைிங் க ய்ய ஆெம்ைித்தாள். 

ெருண் ெழக்கம் லைாை சுொெ ிய ாக லெடிக்லக ைார்த்து ககாண்டிருந்தான். 
இந்த நிலையில் தான்  ீனாட் ி அம் ாளுக்கு உடல்நைம் இல்லைகயன்ற 
தகெல் கிலடக்க அென் லெக ாக இருெரிடமும் க ால்ைிெிட்டு ெடீ்டுக்கு 
ெந்தான். ெந்தென் தன் கைாருட்கலள லைக் க ய்து ெிட்டு ஃப்லளட் டிக்ககட் 
அலெைைிளிட்டி ைற்றி ெி ாரிக்க டிக்ககட் கிலடத்தது. 

அதற்குள் ெடீ்டுக்கு ெந்த அெெிந்தும் சூ னும் ைாட்டிக்கு ஒன்றும் ஆகாது 
என்று அெலன ஆறுதல் ைடுத்தி ஏர்ப்லைார்ட் ெலெ ெந்து அெலன ஃப்லளட் 
ஏற்றிெிட்டனர். ெி ானத்திைிருந்தெனின்  ிந்தலன முழுெதும் அெனது 
ைாட்டியின் நைலன ைற்றிலய இருக்க க ன்லன ெந்ததும் லநலெ ெயில்லெ 
ஸ்லடஷன் க ன்றென் அன்ரி ர்வ்டில் ையணம் க ய்து திருகநல்லெைி ெந்து 
ல ர்ந்தான். 

அென் ெந்த லநெத்தில் கீதா அங்கு இல்லை. அெளும் அெள் லதாழிகளும் 
முந்லதய நாள் தான் அனுலெ அலழத்து ககாண்டு க ன்லனக்கு க ன்றனர் 



138 

 

 

என்று அெனது அம் ா கூற  னதில் ஏலனா ஒரு கெறுல லய உணர்ந்தான் 
ெருண்... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


