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அத்தியாயம் 28 
 

" இந்த லைப்டாப் எப்ைிடி இருக்குனு ைாரு" என்று ஸ்ரீலதெியிடம் தன் 
க ாலைைிைிருந்த அந்த லைப்டாப்ைின் லைாட்லடாலெ காண்ைித்தான் லஜ ி. 

" சூப்ைர்டா! நீ இத தான் கிஃப்ட் ைண்ண லைாறியா?" 

" கயஸ்.  ாம்கு கொர்க் ைண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்ைா இருக்கும்" என்று 
க ால்ைியெலன ைார்த்து  ிரித்தாள் ஸ்ரீலதெி. 

" உனக்கு கீத்து அக்கானா ஏன் அவ்லளா ைிடிக்குது?" என்று தலைலய  ரித்து 
லகட்டெலள தன் அருகில் அ ெ க ான்னென் " ைிகாஸ் ஷீ இஸ் ல   ாம்" 
என்று க ான்னென் " யூ லநா ொட்??  அெங்க ஒரு நல்ை ஃப்கெண்ட். 
என்லனாட லைஃப்ை கொர்ஸ்டான லடம்ை எனக்கு லதரியம் குடுத்து 
என்லன ஒரு நார் ல் கைர்ஸனா  ாத்துனெங்க" என்று க ால்ைவும் ஸ்ரீலதெி 
அலத லகட்டு தலையல த்தாள். 

" அெங்க ஒரு நல்ை ஃப்கெண்ட், குட் லகர்லடக்கர், கைஸ்ட்  ாம்" என்று 
 னப்பூர்ெ ாக கூறினான். 

இருெரும் கீதாெிற்கு ைரி ளிப்ைலத ைற்றி லை ியதற்கான காெணம் 
அெளுலடய ைிறந்தநாள் இன்னும் ஒரு ொெத்தில் ெெ இருப்ைது தான். இந்த 
ைிறந்தநாளின் லைாது தான் எதாெது உைலயாக ான ைரி ாக அளிக்க 
லெண்டுக ன்று லயா ித்தென் காலையிைிருந்து ஆன்லைனில் லதடி ைார்த்து 
அந்த லைப்டாப்லை ஸ்ரீலதெியிடம் காட்டிஅெளுலடய ஒைனீியலன லகட்டான். 

அென் லெலையில் ல ர்ந்த ைிறகு ெரும் முதல் ைிறந்தநாள் என்ைதால் 
 ிகவும் ஆர்ெத்துடன் அந்த கிஃப்லட லதர்வு க ய்தான். 

ஒவ்கொருெரும் ைைெித ாக லயா ித்து ைரிசுகலள ொங்கி லெத்திருக்க 
ைிறந்தநாள் ககாண்டாட லெண்டியெலளா அந்த  ிந்தலனயின்றி தன் 
லெலைகளில் மூழ்கி கிடந்தாள். 

அெளுலடய ைிறந்தநாள் ஆெம்ைித்த இெவு 12  ணிக்கு நண்ைர்கள் லகக்குடன் 
 ர்ப்லெஸ் ககாடுக்க அைிொ ியும் கண்ணனும் ஸ்லகப் மூை ாக ொழ்த்து 
கதரிெித்தனர்.  றுநாள் காலை அனு கிஃப்டுடன் ெந்தெள் ைிறந்தநாளும் 
அதுவு ாக கீதா லைானும் லகயு ாக சுத்துெலத கண்டு கடுப்ைாகி ெிட்டாள். 
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அெள் லகயிைிருந்த லைாலன ைிடுங்கியெள் " அண்ணி! திஸ் இஸ் டூ  ச்! 
நாங்க எல்ைாரும் உங்களூக்காக இங்க ெந்தா நீங்க லைான்ை என்ன 
ைண்ணிட்டு இருக்கிங்க?" என்று க ால்ைி லகாை ாக முலறத்தாள். 

" அனு! அது இம்ைார்கடண்ட் கால்" 

" ல ா ொட்?? ஒழுங்கா இன்னிக்கு ஃபுல்ைா எங்க கூட  ஸ்கைன்ட் 
ைண்ணனும்" என்று  ிெட்டி அெலள கூட்டி க ன்றாள். 

 ாலையில் ரியா புது டிெஸ்ஸுடன் ெந்து அலத அணியு ாறு கூறும் லைாது 
முதைில் கீதா கைரிதாக நிலனக்க ெில்லை. ைின்னர் கண்லண மூடி ெடீ்டின் 
ைின்புறம் அலழத்து க ல்ை கீதாவுக்கு ஏலதா ெித்தியா  ாக இருக்கலெ 
அல தியாக அெளுடன் க ன்றாள். 

அங்லக க ன்றதும் அெள் லகலய எடுத்தாள். அப்லைாது அங்லக அெளது 
அலனத்து நண்ைர்களும் நின்று ககாண்டிருக்க சுற்றிலும் ெிளக்குகள் கண் 
 ி ிட்டி ககாண்டிருந்தன. நடுெில் ஒரு ல லஜயில் லகக் லெக்கப்ைட்டிருக்க 
அங்லக ெந்த கீதாலெ அெினாஷ் லதாலளாடு ல ர்த்து அலணத்து 
ககாண்டான். " கெரி கெரி ஹாப்ைி ைர்த்லட ல  டியர் ைிரின் ஸ்" என்று 
க ால்ை அெளும் " லதங்க்யூ அெி " என்று அெனது லகலய ைிடித்து 
ககாண்டாள். அடுத்து லயாகா " ஓலக! அெலள லகக் கட் ைண்ண ெிடுங்கப்ைா" 
என்று க ால்ை அலனெரும் அெலள சூழ்ந்து நிற்க லகக்லக கெட்ட 
லைானாள் கீதா. 

அதற்குள் லெெதி "அண்ணி! ஃைர்ஸ்ட் கடவுள் கிட்ட ஏதாெது லெண்டிகிட்டு 
அப்ற ா கட் ைண்ணு" என்று க ால்ை கீதா  கிழ்ச் ியுடன் தலையாட்டி 
ெிட்டு கண்கலள மூடி லெண்ட ஆெம்ைித்தாள். 

" காட்! நான் லகட்டதுக்கு அதிக ாலெ எனக்கு உங்க ப்கைஸ்ஸிங் 
ககடச் ிருக்கு! நாலளை இருந்து நான் ொழப் லைாற நியூ லைஃப்க்கு உங்க 
ஆ ிர்ொதம் லெணும். ப்கைஸ்  ீ" என்று க ான்னெலள நண்ைர்கள் 
குழப்ைத்துடன் ைார்க்க லெெதியின் அருகில் நின்றென் நறநறகென்று 
ைற்கலள கடிக்கும்  த்தம் அெளுக்கு நன்றாகலெ லகட்டது. 

" கம் ஆன் ெருண்! ைிறந்தநாள் அன்னிக்காச்சும் அெங்கலள எதும் 
க ால்ைா  இரு, ஈென்  னசுக்குள்ள கூட" என்று க ால்ைிெிட்டு அெலன 
கூர்ல யாக ைார்த்தாள் லெெதி. 
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" ட்லெ ைண்லறன்" என்று கூறியெலன என்ன க ய்யகென்று கதரியா ல் 
ெிழித்தாள் லெெதி. 

லகக் கெட்டியதும் முதைில் ொலய திறந்த லஜ ிக்கு ஊட்டிெிட்டெள் 
ைின்னர் அலனெருக்கும் ஊட்டிெிட ெருணின் அருகில் ெந்தெள் அெனது 
லகயில் ககாடுத்து ெிட்டு க ன்றாள். அலனத்தும் நன்றாக தான் லைாய்க் 
ககாண்டிருந்தது, கார்த்திக் ெரும் ெலெ... 

லஜ ி அென் ெரும் லைாலத ஸ்ரீலதெியின் காதில் " இென் எதுக்கு ெந்தான்?? 
இப்லைா டாட் இெலன ைாத்தாலை கடன் ன் ஆயிடுொலெ!" என்று 
கெலையுடன் கூறினான். 

லகயில் கைாக்லகவுடன் ெந்தென் கீதாெிடம் க ன்று " ஹாப்ைி ைர்த்லட 
கீத்து" என்று க ால்ை கீதா " லதங்க்யூ" என்று க ால்ைி அென் லகயிைிருந்த 
கைாக்லகலெ ொங்க லைானாள். 

அலத ககாடுக்கா ல் ைின்லன க ல்ை கீதா என்னகென்று லயா ிக்கும் லைாலத 
முட்டியிட்டு அெலள ைார்த்து " ஐ ைவ் யூ ல ா  ச் கீதா! ெில் யூ ல ரி  ீ?" 
என்று லகட்க கீதா அதிர்ச் ியில் ொயலடத்து நின்றாள். 

 ற்றெர்கலளா இல க்க  றந்து நின்றனர். திடீகென்றூ யாலொ லக தட்டுெது 
லகட்டு அலனெருக்கும் சுயநிலனவு ெந்தது. 

லகலய தட்டுெலத நிறுத்திய ெருண் கார்த்திக்லகயும் கீதாலெயும் எரிப்ைது 
லைாை ைார்த்தென் அலத ைார்த்து அதிர்ந்து லைாயிருந்த நண்ைர்கலள 
லநாக்கியென் " என்னாச்சு உங்க எல்ைாருக்கும்?? ஏன் இவ்லளா ஷாக் 
ஆகுறிங்க?? கம் ஆன். கைட்ஸ் க ைிப்லெட்" என்று க ால்ை கீதா " ெருண்" 
என்று எச் ரிக்கும் கதானியுடன் லை  அெலள ைார்லெயாலை 
அல தியாக்கினான். 

கீதா கார்த்திக்கின் புறம் திரும்ைியெள் " ைிஷன் கார்த்திக்! இதுக்கு நான் 
ஆல்கெடி உனக்கு ைதில் க ால்ைிட்லடனு கநலனக்கிலறன்., ப்ளஸீ் லடாண்ட் 
கம்கைல்  ீ., லீவ் திஸ் ப்லளஸ்" என்று க ால்ை அென் அல தியாக 
கெளிலயறினான். 

ெருணின் அருகில் ெந்தெள் " ெருண்! இப்லைா எந்த டிொ ாவும் லதலெ 
இல்லை. நீயும் ககளம்பு" என்று க ால்ை அென்  றுத்தைடிலய " அஹான்! 
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அப்ைிடி உன்லனாட இஷ்டத்துக்குைாம் என்னாை லைாக முடியாது" என்று 
க ால்ைி அெலள லகாைத்துடன் ைார்த்தான். 

" இந்த ஒரு ெருஷத்துை எதுவுல   ாறை. கதன் கொய் லடாண்ட் யூ 
அக்க ப்ட் ஹிஸ் ப்ெலைாஷல்?? இன் ஃலைக்ட் உங்க கெண்டு லைருக்கும் 
கநலறயா  ி ிளாரிட்டிஸ் இருக்கு. ஸ்டடீஸ், ப்ெஃைஷன்,  ஈென் ஃபுட் 
லஹைிட்ஸ் கூட., எப்ைிடி ைாத்தாலும் உனக்கு என்லன ெிட அென் கைஸ்டா 
தான் இருக்கான்" 

" ஷட் அப் ெருண்" 

" என்லன அல தியாக்கிறதாை எதுவும்  ாறப் லைாறது இல்ை. எல்ைா 
கைாண்ணுங்களும் இப்ைிடி தானா??  ஒருத்தலன ெிட இன்கனாருத்தன் 
கைஸ்டா கதரிஞ் ா ெிட்டுட்டு ஈஸியா லைாயிடுறஙீ்க?" 

அெினாஷ் ெருலண தடுக்க ெெ அெலன ெிைக்கி ெிட்டு லை  
கதாடங்கினான். 

" ைவ், ல லெஜ் இப்ைிடினு ஃைால்ஸ் லஹாப் குடுத்துட்டு இன்கனாருத்தன் 
ெந்ததும் ககாஞ் ம் கூட லயா ிக்கா  அென் ைின்னாடி லைான அந்த 
 ெண்யாவும், நீயும் ஒன்னு தான்" என்று அென் முடிக்கவும் கீதாெிற்கு 
கெறுத்துெிட்டது. 

அங்கிருந்த அஜிலயா அதிர்ந்தான். யாலெ யாருக்கு ஒப்ைிடுெது என்ற 
அதிர்ச் ியில் ெருலண ைார்க்க ெருலணா கல் லைாை நின்று ககாண்டு 
கீதாலெலய ைார்த்து ககாண்டிருந்தான். 

அதற்கு ல ல் கைாறுக்க முடியாத கீதா லகாைத்துடன் " இனாஃப் ெருண். நீ 
கொம்ை லை ிட்ட., என்ன க ான்ன ?? நானும்  ெண்யாவும் ஒன்னா?? 
எப்ைிடிடா?? எப்ைிடி நானும் அெளும் ஒன்னு?" என்று க ால்ைியைடி அெனின் 
 ட்லட காைலெ ைிடித்து லகட்டாள். 

" எப்லைாொச்சும் நான் உன் கிட்ட உன்லனாட லைர்ை எவ்லளா ப்ொைர்ட்டி 
இருக்குனு லகட்டிருக்லகனா?? உன் கிட்ட காஸ்ட்ைி கிஃப்ட்ஸ் எதாச்சும் 
டி ாண்ட் ைண்ணி அடம் ைிடிச் ிருக்லகனா?? இல்ை என்லன ைவ் 
ைண்ணுறங்கீறதுக்காக உன்லனாட ஃப்கெண்ட்ஸ் ஃலை ிைி கிட்ட இருந்து 
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உன்லன தூெ ா ெிைக்கி ெச்ல னா ?? ைதில் க ால்லு??" என்று லகட்டெள் 
அென் காைலெ ெிட்டாள். 

" இந்த கார்த்திக் ைின்னாடி நான் லைாய்ட்லடனு க ால்ற தாலன! அப்ைிடி 
லைாறெ ஏன் இன்னிக்கு ெலெக்கும் தனியா இருக்க லைாலறன்?? எப்லைாலொ 
அெலன கல்யாணம் ைண்ணி நான் க ட்டில் ஆகிருக்க  ாட்லடன்?? அென்னு 
இல்ை , லெற எென் ெந்தாலும் உன்லன ெிட எனக்கு கைஸ்டா லதாணுனது 
இல்ை ெருண், எப்லைாவுல . " என்று க ால்ைி கண்ணலீெ துலடத்தாள். 
ெருண் இந்த லகள்ெிலய எதிர்ைார்க்கெில்லை 

ரியா ெந்து அெலள லை ாத என்று தடுக்க " ெிடு ரியா! நான் இன்னிக்கு 
லை னும். இல்ைனா இெலன  ாதிரிலய நீங்களும் என்லன ைத்தி தப்ைாலெ 
கநலனப்ைிங்க" என்று கூறவும் ரியாவும் அல தியானாள். 

கீதா உள்லள க ன்றெள்  ிை லடரிகலள லகலயாடு ககாண்டு ெந்தாள். 
அலத ெருண் முன் ெ ீியெள் " நான் என்னிக்குல  என்லனாட ைவ்ெ 
கெளிலய காட்டிக்கிட்டது இல்ை. எனக்கு எப்ைிடி எக்ஸ்ப்ெஸ் ைண்ணனும்னு 
அப்லைா புரியை. ஆனா இது எல்ைால  என்லனாட ட்ரூ ஃப்லீங்க்ஸ்.  உன்லன 
நான் எவ்லளா ைவ் ைண்லணனு இந்த லடரீஸ்கு உன்லன ெிட நல்ைாலெ 
கதரியும்" என்று க ால்ைிெிட்டு கண்ணில் ெைியுடன் அெலன ைார்த்தாள். 

" ஆக்சுெைி தப்பு உன் ல ை இல்ை. தப்பு என் ல ை தான். என்லனாட ைவ்ை 
எலதா  ிஸ்லடக் இருந்திருக்கு. அதான் நான் உன்லன எவ்லளா ைவ் 
ைண்லணனு உனக்கு கலட ி ெலெக்கும் புரியலெ இல்ை. நான் ைண்ணுன 
தப்பு இது தான். ஃப்கெண்ட்ஸ் , ஃலை ிைி லெணும்னு கநனச்ல ன்.  
கெண்டுல  எனக்கு ககடச்சும் என்னாை லைஃப்ைாங் அெங்க கூட இருக்க 
முடியை" என்று க ால்ைவும் அங்லக இருந்தெர்கள் அெள் என்ன க ால்ை 
ெருகிறாள் என்று புரியா ல் ெிழித்தனர். ெருலணா அெள் கூறியலத லகட்டு 
திலகத்தான். 

அெளுக்கு லைான் ெெ அலத எடுத்தெள் " ஹலைா ! லடாண்ட் கொர்ரி. 
நாலளக்கு  ார்னிங் ப்லளட்ை நான் ெந்திடுலென். லநா லநா ! நான் ஆல்கெடி 
அங்க ஒரு ப்ளாட்கு அட்ொன்ஸ் குடுத்துட்லடன். ஓலக! லதங்க்யூ" என்று லை ி 
லைாலன லெக்க அெளது நண்ைர்கள் அெள் எங்லக க ல்ை லைாகிறாள்  
என்று திலகப்புடன் ெிழிக்க அெினாஷ் அெள் அருலக ெந்தான். 
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" கீத்து! நீ எங்க லைாக லைாற?? ப்ளாட்டுக்கு அட்ொன்ஸ் குடுத்துட்லடனு 
லெற க ால்லுற., ைதில் க ால்ை லைாறியா இல்லையா" 

" அெி! நான் லெற ப்லளஸ்ை ஒரு ஜாப் கெடி ைண்ணடீ்லடன். அெங்க 
என்லன ஒன் ெகீ் முன்னாடி ெெச் க ான்னாங்க. ைட் நான் தான் கலட ியா 
உங்க எல்ைார்கூடவும் ைர்த்லட ககாண்டாடனும்னு ஆல ப்ைட்லடன். அதுவும் 
நடந்துடுச்சு. நான் நாலளக்கு ஃைர்ஸ்ட்  ஃப்லளட்ை ககளம்புலறன் அெி" என்று 
தீர் ான ாக க ால்ை ெருணுக்கு ஏலதா  னதில் ெைிப்ைது லைான்ற உணர்வு. 

அஜி அெள் அருகில் ெந்தென் " அக்கா! ப்ளஸீ் நான் ப்லொக்கு புரிய 
ெக்கிலறன்" என்று  க ால்ை க ல்ை  ிரித்தெள் கண்ணலீெ ெிழுங்கியைடிலய 
" புரியலெக்கிறதுக்கு இங்க எதுவுல  இல்ை . எல்ைால  ஒன் இயருக்கு 
முன்னாடிலய முடிஞ்சு லைாச்சு. இன்னிக்கு ஜஸ்ட் நான் என்லனாட 
கநைல லய க ான்லனன் அவ்லளா தான்.  நீங்க கொம்ை லயா ிக்காதிங்க ! 
லைஃப்ை நீங்க இன்னும் கநறயா ெிஷயங்கள் ஃலைஸ் ைண்ண 
லெண்டியிருக்கும். லடாண்ட் ை ீ டூ எல ாஷ்னல்" என்று க ால்ைி அெனது 
லகலய தட்டி ககாடுத்துெிட்டு உள்லள க ன்றாள். 

அெள் க ல்ெலத ைார்த்தைடிலய அந்த லடரிகலள எடுத்தான் ெருண். 
அங்கிருந்த நாற்காைியில் அ ர்ந்தென் அலத ைடிக்க ைடிக்க தன்னுலடய 
முட்டாள் தனத்லத எண்ணி தன்  ீலத லகாைம் ககாண்டான். 

இெவு யாரும் ெடீு திரும்ைா ல் அங்லகலய இருக்க யாரும் தூங்கா ல் 
 றுநாள் ெிடியக் கூடாது என்று  ட்டும் லெண்டி ககாண்டனர். ஆனால் 
சூரியன் யாருக்காகவும் உதிக்கா ல் இருப்ைது இல்லைலய! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


