
162 

 

 

அத்தியாயம் 29 
 

ைக்லகலஜ தள்ளிக் ககாண்டு ஹாலுக்கு ெந்த கீதாலெ ைார்த்ததும் ஓடி ெந்து 
அெள் லகலய ைிடித்து ககாண்டான் லஜ ி. 

"  ாம்! ப்ளஸீ், லைாகாதிங்க... நாங்கல்ைாம் இருக்லகாம்ை! நாங்க உங்கலள 
ைாத்துக்க  ாட்லடா ா! எதுக்கு எங்கலளயும் ைனிஷ் ைண்றஙீ்க??" என்று 
தழுதழுத்த குெைில் கூற அெனின்  ிலகலய ைா த்துடன் லகாதி  ிரித்தாள் 
கீதா. 

" நான் ைனிஷ் ைண்ணை லஜ ி! எனக்கு ககாஞ் ம் தனில  லதலெப்ைடுது! 
அதுக்காக தான் நான் லைாலறன்" 

" அப்லைா அட்ெஸ் குடுக்க லெண்டியது தாலன! உனக்லக கதரியும், இன்னிக்கு 
நீ இருக்கிற கநைல ை ஒரு காைத்துை நான் இருந்லதன், அப்லைா நீ எனக்கு 
என்ன அட்லெஸ் ைண்ணுன  ாம்?? நம்   னசுக்கு ைிடிச் ெங்க கூட 
இருந்தா எவ்லளா கைரிய ப்ொப்ளமும் தூ ி  ாதிரி லதானும்,  னசும் 
அல தியா ஆகிடும்னு க ால்ைிட்டு இப்லைா நீலய எங்கள ெிட்டுட்டு லைானா 
என்ன அர்த்தம்  ாம்??" 

" லஜ ி! அதுவும் இதுவும் ஒன்னு இல்ை. ைிெச் லனகள்  ாற  ாற அதுக்கான 
க ால்யூ னும்  ாற தான் க ய்யும். உனக்கு இது புரிய இன்னும் நாளாகும்" 
என்று க ால்ைி ெிட்டு அலனெரிடமும் ெிலட கைற்றெள் டாக் ிக்கு கால் 
க ய்ய லைானாள். 

லைாலன எடுத்த லகலய யாலொ ைிடிக்க திரும்ைி ைார்த்தெள் அங்லக 
உறங்காத ெிழிகளுடன் நின்ற ெருலண கண்டு  ிலையானாள். ைின்னர் 
அெனுலடய லகலய ெிைக்க முயற் ிக்க ெருணின் ைிடி இன்னும் 
இறுகியது. 

" ொட் இஸ் திஸ் ெருண்?? லீவ் ல  லஹண்ட். எனக்கு ஃப்லளட்டுக்கு 
லடம் ஆகுது. டாக்ஸிக்கு கால் ைண்ணனும்" 

" அதுக்கு அெ ியம் இல்ை. ைிகாஸ் நீ எங்கயும் லைாக லைாறது இல்ை. நீ 
இங்க தான் இருக்க லைாற அதுவும் எங்க எல்ைார் கூடவும்" 

" இனாஃப் ெருண்... இப்லைா எந்த டிொ ாவும் லதலெயில்ை... " 



163 

 

 

" டிொ ா??" என்று க ால்ைி ெிட்டு கெலை லதாய்ந்த முகத்துடன்  ிரித்தென் 
" கீத்து...என்னாை உன்லன அளவுக்கு அதிக ா காதைிக்க முடியும்... உன் 
ல ை லகாெமும் ைட முடியும்...இவ்லளா ஏன் உன்லன கெறுக்க கூட 
முடியும்... ைட் என்னாை என்னிக்குல  உன்லன  றக்க முடியாது..உன்லன 
ெிட்டு ைிரிஞ் ிருந்த இந்த ஒரு ெருஷத்துை நான் எவ்லளாலொ ட்லெ 
ைண்ணியும் உன்லனாட எந்த நிலனவுகலளயும் என்னாை அழிக்க முடியை" 
என்று அெலளலய ைார்த்து ககாண்டு க ால்ை கீதா அல தியாக இருந்தாள். 

தன் லகயில் லெத்திருந்த லடரிகலள காட்டியென் " உயிரில்ைாத இந்த 
லடரி கிட்ட க ான்ன ெிஷயத்லத என் கிட்ட க ால்ைிருந்தா நான் எவ்லளா 
 ந்லதா ப்ைட்டிருப்லைன் கதரியு ா?? இந்த உைகத்துைலய கைஸ்டான ஃைைீிங் 
என்ன கதரியு ா?? நா  ைவ் ைண்ணுறெங்க நம்  ல ை ெச் ிருக்கிற ைவ்ெ 
நம்  உணருற அந்த தருணம் தான்.... இத ொ ிக்கிறப்லைா அலத நான் ஃைலீ் 
ைண்லணன்..... என்லனாட கீத்து என்லன இவ்லளா ைவ் ைண்ணுறாளானு.... 
இவ்லளாவும் கதரிஞ்  ைிறகு உன்லன தூெ ா அனுப்ை நான் என்ன 
முட்டாளா?? ஐ லொண்ட் அலைா யூ டு லீவ்" என்று உணர்ச் ிபூர்ெ ாக 
கூறியலத லகட்டு கீதா கைருமூச்சுடன் அெலன ைார்த்தாள். 

ைின்னர் " ல ா இந்த லடரி ைடிச்  ைிறகு தான் நான் உன்லன எவ்லளா ைவ் 
ைண்லணனு உனக்கு புரிஞ்சுது ! அப்ைிடி தாலன.... அப்லைா அலத ைடிக்கா லை 
இருந்திருந்தா இந்த கஜன் த்துை என்லனாட ைவ்ெ நீ நம்ைிருக்க 
 ாட்டல்ை.... இந்த உைகத்துை கைஸ்டான ஃைைீிங் ைத்தி எனக்கு கதரியாது... 
ைட் கொம்ை ல ா  ான ஃைைீிங் என்ன கதரியு ா??  யாலெ நம்  கொம்ை 
காதைிக்கிலறால ா அெங்கலள நம்  காதலை புரிஞ் ிக்கா  நம் லள 
 ந்லதகப்ைடுறது...." என்று கூறியெளின் ொர்த்லதயில் இருந்த ெைி 
அங்கிருந்த அலனெரின் கநஞ்ல யும் ைிளந்தது. 

" அெங்க நம் லள புரிஞ் ிக்கா  லைசுற ஒவ்கொரு தடலெயும்  னசு 
எவ்லளா ெண ாகும் கதரியு ா?? இலதகயல்ைாம் லகட்டுட்டு எதுக்கு 
ொழனும்னு கூட லதானும்" என்று கூறவும் ெருணுக்கு அெலள எவ்ொறு 
லதற்றுெது என்லற புரியெில்லை. 

" இன்னிக்கு ஈஸியா நீ க ால்லுெ கீத்து உன்லனாட ைவ்ெ நான் 
புரிஞ் ிகிட்லடனு.... ைட் நாலளக்லக  றுைடியும் உனக்கு என்லனாட ைவ் ல ை 
 ந்லதகம் ெரும்... ஒவ்கொரு தடலெயும் ஏதாெது ஆதாெத்லத கா ிச்சு 
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என்லனாட ைவ்ெ நான் ப்ரூவ் ைண்ணுறதுக்கு ஒலெயடியா நம்  ைிரியறது 
தான் கைட்டர் ெருண்" 

அெளின் கூற்லற  றுத்தென் " லநா கீத்து!  உனக்லக கதரியும்ை நான் ஒரு 
தடலெ ைண்ணுன தப்லை  றுைடியும் ைண்ண  ாட்லடனு! ப்ளஸீ்  ைிலீவ்  ீ! " 
என்று அெளின் லகலய ைிடித்து ககாண்டான். 

" நீ இவ்லளா லைசுறது லெஸ்ட்! ைிகாஸ் இப்லைா உனக்காக என்லனாட 
ஹார்ட்ை எந்த காதலும் இல்ை.... இது தான் உண்ல  ெருண்" என்று 
தீர் ான ாக கூறினாள் கீதா. 

" ஓலக! லநா ப்ொப்ளம்... ைட் எனக்கு ககாஞ் ம் லட குடு... நான் உன்லன 
எவ்லளா ைவ் ைண்லறனு உனக்கு புரிய லெக்கவும், என் ல ை உனக்கு 
ைலழயைடி நம்ைிக்லகயும் காதலும் ெெவும் எனக்கு ஒலெ ஒரு  ான்ஸ் குடு 
கீத்து...ப்ளஸீ்... ஒரு  ான்ஸ்" என்று அென் உருக்க ாக லகட்கவும் கீதாொல் 
 றுக்க இயைெில்லை. 

தானாகலெ அெளின் தலை  ரிகயன்று அல யவும் ெருணுக்கு லைான உயிர் 
திரும்ைி ெந்தது. லஜ ி கண்ணலீெ துலடத்து ககாண்லட அெினாலஷ கட்டி 
ககாண்டான். அலனெருக்கும் அப்லைாது தான் நிம் தியானது. 

" இந்த தடலெ நான் கண்டிப்ைா உன்லன கஷ்டப்ைடுத்த  ாட்லடன் கீத்து" 
என்று க ால்ை அெள் ஏதும் க ால்ைா ல் யாருக்லகா கால் க ய்து 
ைிெயாணத்லத ெத்து க ய்த ெிஷயத்லத கூறிெிட்டு தன் அலறக்குள் 
க ன்றுெிட்டாள். 

அெலள கதாடர்ந்து ரியா, லயாகா, ஸ்ரீலதெி க ல்ை அெர்களுடன் ல ர்ந்து 
அனுவும் ைிரியாவும் கூடலெ க ன்றனர்.  கிழ்ச் ியுடன் நின்று ககாண்டிருந்த 
ெருணின் அருகில் ெந்தனர் அெினாசும், ெிக்லனசும். அெலன கட்டிக் 
ககாண்டெர்கள் அெனுக்கு நம்ைிக்லகயளிக்க லஜ ி கட்லட ெிெலை உயர்த்தி 
காண்ைித்தான். 

அெர்களுடன் நின்ற லெெதி ெருலண ைார்த்து " உனக்கு நியாைகம் இருக்கா 
ெருண்?? நீ இலத  ாதிரி முதல் தடலெ லகட்டப்லைா நாங்க எல்ைாருல  
உன் கூட தான் இருந்லதாம்... அப்லைா நீ குடுத்த எந்த ப்ொ ிஷயும்  நீ 
காப்ைாத்தா  இல்ை ...ைட் உன்லனாட இன்க க்யூரிட்டி, லகாெம் தான் உங்க 
கெண்டு லைலெயும் ைிரிச்சுது.... இந்த தடலெ அந்த  ாதிரி எதுவும் நடக்கா  
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ைாத்துக்லகா.... நம்  ல ை அன்பு லெக்கிறெங்க ககலடக்கிறது கொம்ை 
கஷ்டம்.. அெங்கலள ஒரு தடலெ இழந்தா  றுைடியும் அெங்க ந க்கு 
ககலடக்க  ாட்டாங்க.... அண்ணி கொம்ை ைவ் ைண்ொங்க உன்லன.... ககடச்  
 ான்ஸ  ிஸ் ைண்ணா  நடந்துக்லகா" என்று க ால்ைிெிட்டு க ல்ை 
முற்ைட்டாள். 

அெளின் லகலய ைிடித்து நிறுத்திய ெருண் " உனக்கும் என் ல ை லகாெம் 
தாலன??? ஐயாம்  ாரி லெொ... " என்று க ால்ை அெனது லதாளில் தட்டி 
ெிட்டு கீதாெிடம் க ன்றாள். ெருணுக்கு தன்  னலத ெிட்டு கைரிய ைாெம் 
இறங்கிய உணர்வு... 

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

" லஜா ியர்  என் கிட்ட உங்க கெண்டு லைருக்கும் ஒரு ெருஷம் கழிச்சு தான் 
கல்யாணம் ைண்ணனும்னு க ான்னாரு.... இப்லைா ெருஷம் கெண்டு 
ஆயிடுச்சு...இன்னும் நீங்க கெண்டு லைரும் அல தியாலெ இருந்தா என்ன 
அர்த்தம்???  ஏதாச்சும் லைசுங்க கெண்டு லைரும்...." என்று ெடீிலயா காைில் 
லகாை ாக லகட்ட  ீனாட் ியம் ாலள ைரிதாை ாக ைார்த்தனர்  ெருணும் , 
கீதாவும்.. 

" முகத்லத இப்ைிடி ைாெ ா ெச் ிகிட்டா நான் எதுவும் க ால்ை  ாட்லடனு 
கநனச் ிங்களா?? கீதா உன்லனாட ஃப்கெண்ட்ஸ் ரியாவும் லயாகாவும் அெங்க 
ெிரும்புன லையங்கலளலய கல்யாணம் ைண்ணிட்டு இன்னிக்கு  ணி  ணியா 
ைிள்லளங்கள கைத்துக்கை?? நீங்க கெண்டு லைரும் ஏன் இவ்லளா ைிடிொதம் 
ைண்றஙீ்க??" 

" ஆச் ி அது ..."  கீதா. 

" நீ எதுவும் லை ாத கீத்து ா! நீ க ால்லு ெருண்... இப்லைா கல்யாணத்துக்கு 
 ம் திக்க லைாறியா இல்லையா??" 

" ஆச் ி! இன்னும் ககாஞ்  நாள் லைாகட்டுல " என்று கீதாலெ  னதில் 
லெத்து ைதிைளித்தான் ெருண். 

" எனக்கு அதுல்ைாம் கதரியாது. இன்னிக்கு  ாயங்காைம் நானும் லெணு 
அண்ணாவும் அைிலய கூட்டிட்டு லஜா ியலெ ைாத்து நிச் யதார்த்தத்துக்கு 
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நாள் குறிக்க லைாலறாம்... ெந்து உங்களுக்கு லடட் க ால்லுலறாம்" என்று 
காலை கட் க ய்தார். 

" நீ இப்ைிடிலய அல தியா இருந்தா என்ன அர்த்தம்  ிஸ்டர் கஜர் ன்?? 
ஏதாச்சும் ைண்ணு.." 

" என்ன ைண்ணனும்??? நான் உன் கிட்ட ப்ெலைாஸ் ைண்ணி ஒரு ெருஷம் 
ஆகுது... நீ ைதில் க ால்ைா  இழுத்தடிச் ா இப்ைிடி தான் எல்ைாம் அெ ெ 
அெ ெ ா நடக்கும்" 

" ொட்?? நான் இழுத்தடிக்கிலறனா?" 

" ஆ ாடி! ைின்ன என்னாொம்??  ஓலக க ால்லுறதுக்கு உனக்கு ஒரு 
ெருஷம் லகக்குதா??" 

" அஹான்! நான் இன்னும் உனக்கு ஓலக க ால்ைை.... இப்லைாலதக்கு 
க ால்லுற ஐடியாவும் இல்ை" 

" லநா ப்ொப்ளம்! நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புற ா நல்ைா லயா ிச் ி ஓலக 
க ால்லு! " 

" ொட்??  " 

" என்ன ொத்து லகாழினு?? ஒரு  னுஷன் ஓெளவுக்கு தான் கைாறுல யா 
இருக்க முடியும்... இன்னிக்கு ஈவ்னிங் எங்லகஜ்க ண்ட் லடட் 
க ால்லுொங்க... திருகநல்லெைி ககளம்ை கெடியா இரு"" 

" லைாடா... இந்த மூஞ் ியல்ைாம் என்னாை கல்யாணம் ைண்ணிக்க முடியாது" 

" ஏய்! என்லனாட மூஞ் ிக்கு என்னடி ககாறச் ல்?" 

" அய்லய!  முதல்ை அங்க மூஞ் ி எங்க கதரியுது??? இந்த தாடிய ஃைர்ஸ்ட் 
லஷவ் ைண்ணு...ைாக்கிறதுக்கு பூச் ாண்டி  ாதிரி இருக்க" 

" உனக்கு என்லனாட அழலக ைாத்து கைாறால டி" 

" கைாறால லயா இல்லைலயா...நீ இப்ைிடி தாடிலயாட  ணல லட ஏறுனா 
ைாக்க நல்ைாொ இருக்கும்?" என்று  ைிப்புடன் கூறிய கீதாலெ உற்றூ 
லநாக்கியென் ைின்  ந்லதா  கூச் ைிட்டான். 
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" கீத்து?? நீ அப்லைா ல லெஜுக்கு  ம் திச் ிட்டியா?" என்று கண்ணில் 
ஆர்ெத்துடன் லகட்க கீதா ககத்தாக " லைானா லைாகுதுனு ஆச் ிக்காக ஓலக 
க ால்லறன்..." என்று க ால்ை ெருண் அெளின் மூக்லக ைிடித்து திருகியென் 
அெலள இறுக்க ாக அலணத்து ககாண்டான். 

"  ீரிய ா க ால்லு....உன்லன யாரும் கல்யாணத்துக்கு கம்கைல் ைண்ணா  
நான் ைாத்துக்கீலறன்" 

அெலனலய ெிழி எடுக்கா ல் ைார்த்தெள் " எனக்கு கழுத்து ெைிக்கிது.. 
ககாஞ் ம் என்லன தூக்குப்ைா" என்று லகலய ெிரித்து குழந்லத லைாை 
கூறவும் ெருண்  ிரிப்புடன் அெலள தூக்கி ககாண்டான். 

" ம்ம்ம்.. இப்லைா க ால்ைொ??" 

" க ால்லு" 

" எனக்கு இந்த  ிஸ்டர் கஜர் லன கல்யாணம் ைண்ணிக்க  னப்பூர்ெ ா 
 ம் தம்... " என்று க ால்ைவும்  கிழ்ச் ியில் அெள் முகக ங்கும் 
முத்த லழ கைாழிந்தென் " இன்கனாரு தடலெ ப்ளிஸ்" என்று க ல்ை ாக 
லகட்டான். 

" ஐ ைவ் யூ ெருண்" என்று க ால்ைிெிட்டு கெட்கப்புன்னலக பூத்தாள்  கீதா... 

" இது லைாதும்  கீத்து" என்று க ான்னெலன லகைியாக ைார்த்தெள் " அப்லைா 
கல்யாணம் லெண்டா ா? " என்று லகட்டு அெலன கைாய்த்தாள். 

அன்று  ாலை  ீனாட் ியம் ாள் லெணூ அைிொ ியுடன் லஜா ியலெ ைார்த்து 
நிச் யம், திரு ணம் இெண்டுக்கும் நாள் குறித்துெிட்டு கீதாெிற்கும் 
ெருணுக்கும் கதரிெிக்க இருெரும்  ம் தித்தனர். அன்றிைிருந்து இெண்டு 
 ாதம் கழித்து ஒரு சுைதினத்தில் நண்ைர்கள் சூழ உறெினர்கள் ஆ ியுடன் 
ெருண் கீதாலெ திரு தி ெருண் ஆக்கி ககாண்டான்.... 

தாைி கட்டும் லைாது "  ிஸ் கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி! நான் தாைி கட்ட 
லைாறதுை உங்களுக்கு ைிெச் லன எதுவும் இல்லைலய" என்று 
ெம்ைிழுத்தெலன ைார்த்து  ைல்லை கடித்தெள் " ைிெச் லனனு க ான்னா நீ 
தாைி கட்டா  லைாய்டுெியா?" என்று ொர்த்லதகலள கடித்து துப்ைினாள். 

" லநா லைைி" 
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" அப்லைா என்னடா லகள்ெி??  தாைிய கட்டுடா ! " என்று கீதா முலறத்து 
ககாண்லட  க ால்ைவும்   ிரிப்புடன் அெள் கழுத்தில் முடிச் ிட்டான். 

" கல்யாணம் அன்னிக்கு கூட என்லன கடன் னா ைண்ணுற??இருடா உன்லன 
ெச் ிக்கீலறன்" என்று கீதா கூற ெருண் " அஹான், அதுக்கு தான் கெயிட்டிங் 
கீத்து" என்று கிண்டைாக கூற முகம்  ிெந்தாள் கீதா. 

" டாட் அப்ற ா க ாக்லகலய லைாடுங்க! இப்லைா கைரிெங்க கால்ை ெிழுந்து 
ஆ ிர்ொதம் ொங்கனும்னு ஐயர் க ால்றது காதுை ெிழறதா " என்று லஜ ி 
கைாய்க்கவும் இருெரும்  ணல லடயிைிருந்து இறங்கி கைரியெர்களிடம் 
ஆ ிர்ொதம் ொங்கிக் ககாண்டனர்... அெினாஷும் ெிக்லனசும் " லடய்  ச் ி! 
இன்னிலை இருந்து நீ திரு. கீதாொ  ாறிட்ட.... இத  னசுை ெச் ிட்டு 
நடந்துக்லகா " என்று கைாய்த்தொலற அெலன கட்டிக் ககாண்டனர். 

ரியாவும் லயாகாவும் அனுவுடன் ல ர்ந்து ெந்தெர்கலள கெனித்து 
ககாண்டிருந்ததால் குழந்லதகலள ைார்த்து ககாள்ளும் கைாறுப்லை தங்கள் 
கணென் ாரிடல  ஒப்ைலடத்து ெிட்டிருந்தனர். 

ஸ்ரீலதெிலயா ைிரியாவுடன் ல ர்ந்து க ல்ஃைி எடுத்து ககாண்லட லஜ ியிடம் 
கைாய் ொங்கிக் ககாண்டிருந்தாள். அைிொ ி கீதாவுக்கு அறிவுலெ ல ல் 
அறிவுலெயாக கூறி காதில் ெத்தம் ெெச் க ய்து ககாண்டிருக்க அங்லக ெந்த 
கண்ணன் " லைாதும்! என்லனாட கைாண்ணு உன்லன ெிட க ச்சூர்ட். அெ 
எல்ைாத்தயும் லஹண்டில் ைண்ணிப்ைா.... காலைை இருந்து உன் அட்லெஸ் 
 லழயாை அெலள நலனச் து லைாதும்... லைாய் ெினுெ கெனி...அங்க  ின்ன 
குழந்லத கூட  ண்லட லைாட்டுட்டு இருக்கான்" என்று அெலெ அனுப்ைி 
லெத்தார். 

ெருண் தன்னுலடய கீதா இறுதியாக தனக்கு கிலடத்த  கிழ்ச் ியில் 
 ிதந்தான் என்றால் கீதா தனக்கு ஒரு அழகான குடும்ைம் கிலடத்ததில் 
திக்குமுக்காடி லைானாள்.  னதிற்குள்லளலய தன்லன ெிட்டு நீங்கிய தன் 
குடும்ைத்தினருக்கு நன்றி கூறவும் அெள்  றக்கெில்லை.. 

 
 
 
 
 


