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அத்தியாயம் 30 
 

5 ெருடங்களுக்கு ைிறகு.... 

 ின் யா ெித்யா நிலகதன் ைள்ளி தலைல யா ிரியர் அலுெைகத்தில் தன் 
முன் அ ர்ந்திருந்தெர்கலள தன் முட்லட கண்களால் ைார்த்து ககாண்டு 
நின்றான் அந்த 4 ெயது  ிறுென்....அென் அருகில் ககாலுகைாம்ல  லைால் 
ைாப்கட்டிங் லஹர்ஸ்லடலுடன் தன் அடர்ந்த  ிலகலய ஒரு அழகிய 
லஹர்லைண்டில் அடக்கிக் ககாண்டு அென் முகத்லதலய ைார்த்து 
ககாண்டிருந்த அந்த  ிறு ியின் லகலய அென் ெிடா ல் ைிடித்திருந்தான்.. 

அெனின் முகத்லத ைார்த்துெிட்டு ஒரு நி ிடம்  ிரித்த தலைல யா ிரிலய 
ைின்னர் அெனது லைெண்ட்ஸிடம் " ஆதித்யாலொட அகாகட ிக் 
கெக்கார்ட்ைலயா எக்ஸ்ட்ொ கரிக்குைார் ஆக்டிெிட்டிஸ்ைலயா எந்த குலறயும் 
க ால்ை முடியாது  ி ஸ்.ெருண்! ைட் உங்க லையனுக்கு லகாெம் ககாஞ் ம் 
அதிக ாலெ ெருது..... அலத  ட்டும் ககாஞ் ம் லை ி  ரி ைண்ண ைாருங்க...." 
என்று க ால்ைவும் அலத லகட்டு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த ெருலண 
முலறத்தாள் கீதா. 

ைின்னர் " ஓலக ல ம்! நான் அென் கிட்ட லை ி  ரி ைண்ணடீுலறன்...இனில  
இப்ைிடி நடக்காது...ெ ீஆர் ரியைி  ாரி ஃைார் ஹிஸ் ரூட் ைிலஹெியர்" என்று 
ைணிவுடன் கூறி ெிட்டு கண்ணாலைலய ெருலண  ிெட்டி ெிட்டு 
ஆதித்யாெின் அருகில் நின்ற  ிறு ியின் லகலய ைிடித்து கூட்டி க ன்றாள். 

கெளிலய ெந்ததும் ெருணிடம் இருந்து அெலன ொங்கி தலெயில் 
நிறுத்தியெள் அென் உயெத்துக்கு முழங்காைிட்டு " ஆதி!  அம் ாெ ைாரு.... " 
என்று க ால்ைவும் அந்த குட்டி லையன் நி ிர்ந்து அெள் முகத்லத 
ைார்த்தான். 

" நீ எதுக்கு கிருஷ் கூட ஃலைட் ைண்ணி அெலன தள்ளி ெிட்ட?? நீ குட் ைாய் 
தாலன..." 

"  ம் ா! அென் தான் ஃைர்ஸ்ட்  ெர்சுலெ தள்ளி ெிட்டான். நான் 
லகட்டதுக்கு அப்ைிடி தான் ைண்ணுலெனு க ான்னான்.. அதான் நான் அென் 
கூட ஃலைட் ைண்லனன்.." 
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" குட் ைாய்ஸ் எப்லைாவும் ஃலைட் ைண்ண  ாட்டாங்க! அெங்க யார் 
ல லையும் லகாெப்ைடவும்  ாட்டாங்க ..கதரியு ா?" 

" ைட்  ம் ா நீங்க தாலன க ான்னிங்க குட் ைாய்ஸ் அெங்களுக்கு 
க்லளாஸானெங்களுக்கு ட்ெைிள் எதும் ெந்தா அெங்களுக்கு  ப்லைார்ட் 
ைண்ணுொங்கனு... அென் ெர்சுெ ட்ெைிள் ைண்ணான்...அதான் நான் தள்ளி 
ெிட்லடன்....அககய்ன் யாரு ெர்சுெ ட்ெைிள் ைண்ணாலும் நான் இப்ைிடி தான் 
ைிலஹவ் ைண்ணுலென்" என்று தீர் ான ா கூறிய  கலன எவ்ொறு 
 ாற்றுெது என்று கதரியா ல் ெிழித்தாள் கீதா. 

அெளின் அருகில் ெந்த அந்த  ிறு ி " ஆதிய திட்டாதிங்க அத்தம் ா" என்று 
கீதாெின் கழுத்லத கட்டி ககாள்ளவும் ெருண் " ைாரு ...உன்  ரு கலள 
க ால்லுறா! ெிடுடி என் லையலன.... " என்று அெளிட ிருந்து ஆதிலய 
ெிடுெித்தென் தன் கஜொக்ஸ் காப்ைியாய் நிற்கும் தன்  கலன 
கைருல யுடன் ைார்த்தான். 

" ஆதி.. அப்ைா க ால்றத நல்ைா லகட்டுக்லகா... ந க்கு ைிடிச் ெங்களுக்காக 
நம்  என்ன லெணா ைண்ணைாம்...அண்ட் யாருக்காகவும் நீ உன்லன 
 ாத்திக்கலெ கூடாது...ஆதி எவ்லளா லகாெப்ைட்டாலும் அப்ைாக்கு குட் ைாய் 
தான்..எங்க ஒரு கிஸ் குடு ைாப்லைாம்" என்று அெலன  ிரிக்க லெத்தான். 

கீதா க ால்ெதற்கு ஏது ில்லை என்று நிலனத்து ககாண்லட ெர்சுலெ 
தூக்கியெள் லநலெ ெடீ்டிற்கு காலெ ெிட்டாள். ைின்  ீட்டில் அப்ைாவும் 
 கனும் அடித்த லூட்டிலய ைார்த்தெள்  ற்ற ெிஷயங்கலள  றந்தாள். 

காரிைிருந்து இறங்கியதும் ஆதித்யா அங்லக நின்று ககாண்டிருந்த 
அெினாஷிடம் "  ா ா" என்று கத்தி ககாண்லட ஓட அென் தூக்கி ககாஞ்  
ஆெம்ைித்தான். 

அலனெரிலும் கைரியெளான ஷிொனி ரியாெிடம்  ாதம்  ாப்ைிட்டு 
ககாண்டிருந்தெள் கீதாவுடன் ெந்த ெர்ஷாலெ ைார்த்ததும் கட்டி ககாண்டாள். 

கீதா கடன் னாக இருப்ைலத ைார்த்த லஜ ி " என்ன தாய்க்கிழெி?? என்லனாட 
தம்ைி கொம்ை ைடுத்துறான் லைாை" என்று நக்கைடிக்கவும் அெளுக்கு 
கடுப்ைானது. 
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" லஜ ி! அென் அப்ைிடிலய ெருலண உரிச்சு ெச் ிருக்கானு அடிக்கடி அத்லத 
க ால்லுொங்க... அப்லைா கூட நான் நம்ைை...ஆனா ெளெ ெளெ அென் 
ெருண்  ாதிரிலய தான் ைிலஹவ் ைண்ணுறான். கொம்ை லகாெப்ைடுறான் 
லஜ ி" என்று புைம்ைவும் லஜ ி அெலள   ாதானம் க ய்து ைக்லகலஜ லைக் 
க ய்ய க ான்னான். 

ஆம்...அனுெின் திரு ணத்துக்காக அலனெரும் திருகநல்லெைிக்கு தான் 
புறப்ைட்டு ககாண்டிருந்தனர்.  அெர்கலள லைாைலெ அெர்களின் 
குழந்லதகளும் நல்ை நண்ைர்களாக இருப்ைலத ைார்த்து அெர்களுக்கு  
கைருல  ஒரு ைக்கம்... 

லயாகா ெிக்கியின் மூத்த  கன் ெிஷ்ணுெிற்கு ரியா அெினாஷின்  கள் 
ஷிொனி என்றால் உயிர்..ஒலெ ைள்ளியில் லெறு ைடிப்ைதால் அெர்கள் 
இருெரும் கநருங்கிய நண்ைர்கள்.. அந்த ஆறு ெயதிலைலய இருெரும் 
தங்கள் தம்ைி தங்லககலள கைாறுப்ைாக ைார்த்து ககாண்டனர்   இருெரும்... 

ெர்ஷா லயாகா ெிக்கியின் இெண்டாெது  கள்... ஆதித்யாவுக்கு இெண்டலெ 
ெயது ஆகும் லைாது ைிறந்தெள்... தன் அம் ாவுடன் ஹாஸ்ைிட்டல் க ன்று 
கதாட்டிைில் உறங்கிக் ககாண்டிருந்தெலள ைார்த்தென் லயாகாெிடம் " 
அத்தம் ா! குட்டி ைாப்ைா ஏன் என் கூட லை ா   தூங்கிறா?" என்று லகட்டு 
முகத்லத சுருக்கவும் லயாகா " ஆதி குட்டி!  இன்னும் ககாஞ் நாள்ை குட்டி 
ைாப்ைா உன் கூட லைசுொ , கெலளயாடுொ... அப்லைா நீ தான் அெலள 
ைத்திெ ா ைாத்துக்கனும்...க ய்ெியா?" என்று லகட்க  ந்லதா த்துடன் 
தலையாட்டினான் இெண்டலெ ெயது ஆதித்யா... 

அன்றிைிருந்து இன்று ெலெ அெனுக்கு  ெர்ஷா என்றால் 
தனிப்ைிரியம்...அெளது அண்ணன் ெிஷ்ணுலெ ெிட அெளுக்கும் ஆதிலய 
தான்  ிகவும் ைிடிக்கும்.. 

லஜ ி ஸ்ரீலதெிக்கு திரு ண ாகி ஆறு  ாதங்கள் தான் முடிந்திருந்தது.  
அெள் கர்ப்ை ாக இருப்ைதால் அைிொ ி தான் ைார்த்து ககாள்ெதாக கூறி 
தன்னுடன் க ங்லகாட்லடக்கு அலழத்து க ன்றுெிட்டார். அெரும் 
கண்ணனும் இெண்டு ெருடங்களுக்கு முன்லை அக ரிக்காெிைிருந்து இந்தியா 
ெந்துெிட்டனர். அெர்கள் இப்லைாது லெணுலகாைாைன் அைல லுவுடன் 
க ங்லகாட்லடயிலைலய தங்கிெிட்டனர்... 

இலதா அலனெரும் அங்லக தான் க ல்ை தயாொகி ககாண்டிருந்தனர்... 
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" ெருண்... ருதாணி ெச் ிருக்லகன்..நல்ைா இருக்கானு ைாரு" என்று தன் 
லகலய காண்ைித்த கீதாலெ ைார்த்து முறுெைித்தான் ெருண். 

" நல்ைா தான் இருக்கு...ைட் ஓல்ட் ஃலைஷன்" 

" அஹான்...எனக்கு ஏகப்ைட்ட லெலை....இப்லைா ககடச்  லடம்ை இப்ைிடி தான் 
லெக்க முடியும்," 

" ஓலக ஒலக ல  டியர் கைாண்டாட்டி! நீ எப்ைிடி ெச் ாலும் அழகு தான்" 
என்று க ால்ைி அெளின் கன்னத்லத கிள்ள ீெிட்டான். 

" அலடய்! நிறுத்துங்கடா... நாங்களும் இங்க தான் இருக்லகாம்" என்ற 
ெிக்கியின் குெைில்  ிரித்தாள் கீதா. 

" ெருண்...அப்லைா ெந்து இெலனாட கன்னத்லதயும் ககாஞ் ம் கிள்ளு" என்று 
க ால்ைிெிட்டு கிளுக்கி  ிரித்தாள் லயாகா. 

" கன்னத்லத அப்புற ா கிள்ளைாம்...இந்த அெி எங்கடா லைாணான்?" 

" ரியாவும் அெியும் கல்யாண லெலைை ைிஸி" 

கெளிலய ரியா லைானில் லை ி ககாண்டிருந்தாள். 

" லுக் அஜி! கல்யாண  ாப்ைிள்லளயாடா நீனு?? என்ன ைண்ணடீ்டிருக்க ?? 
என்ன கைாடைங்கா லெலை?? ஒழுங்கு  ரியாலதயா ெந்து ல ரு" என்று 
லைானில் அஜிலய காய்ச் ி எடுத்துெிட்டு தன்லனலய லெத்த கண் 
ொங்கா ல் ைார்த்து ககாண்டிருந்த அெினாலஷ முலறத்தாள். 

" இப்ைிடி என்லனலய ல ட் அடிக்கா  ககாஞ் ம் கல்யாண லெலையும் 
ைாருடா" என்று க ால்ைிெிட்டு உள்லள க ல்ை திரும்ைியெலள இழுத்து தன் 
அருகில் அ ர்த்தியென் "அடிலய ஆங்ரி லைர்ட்! உன்லன ைாக்கிறத ெிட லெற 
எதுவும் எனக்கு முக்கியம் இல்ை" என்று காதலுடன் க ால்ைவும் ஒரு 
நி ிடம் அென் கண்ணிலைலய மூழ்கியெள் அெலன ெிைக்கி ெிட்டு 
எழுந்தாள். 

" லைாய் லெைய ைாரு" என்று க ால்ைிெிட்டு உள்லள க ன்றாள். லைாடி 
கல்யாணம்  ட்டும் முடியட்டும், உனக்கு இருக்கு என்று  னதிற்குள்லளலய 
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லை ி ககாண்டு அஜித்லத ைிக் அப் க ய்ெதற்காக லஹாட்டலுக்கு க ன்றான் 
அெினாஷ்... 

ெடீ்டின் உள்லளலயா அைிொ ி லகயில்  ாதத்லத லெத்து ஊட்டி 
ககாண்டிருந்தார்... லெறூ யாருக்கும் இல்லை ஸ்ரீலதெிக்கு தான்... அெரிடம் 
கலத அளந்து ககாண்லட  ாப்ைிட்டெலள ெம்ைிழுத்து ககாண்டிருந்தான் 
லஜ ி.. 

" ஏய்  ில்ெண்டு!!  நீ என்ன ககாழந்லதயாடி...அங்க ைாரு ககாழந்லதங்க கூட 
தன்னாை  ாப்ைிடு"  எனவும் கடுப்ைான ஸ்ரீலதெி " லைாடா! உனக்கு  
கைாறால  ,  ம் ி எனக்கு ஊட்டி ெிடுறத ைாத்து' என்று க ால்ைவும் லஜ ி 
ெிழுந்து ெிழுந்து  ிரித்தான். 

" எனக்கு கைாறால யா??  என் தாய்க்கிழெி இருக்கு....அது எனக்கு ஊட்டி 
ெிடும்டி" என்று க ால்ைிெிட்டு க ன்றெலன ைார்த்து  ிரித்தனர் . 

இவ்ொறு ைைெித கைாட்டாக்களுடன் அந்த திரு ணநாளும் ெந்தது... 

 ணல லடயில் அ ர்ந்திருந்த அனுெிடம் அஜி " இன்னிக்காச்சும் ககாஞ் ம் 
கெக்கப்ைடு தாலய" என்று க ால்ை அெலளா " அதுல்ைாம் என்லனாட ஜனீ்ை 
இல்ைப்ைா" என்று ைதிைளித்துெிட்டு ககத்தாக ைார்த்தாள். 

ஐயர் தாைிலய எடுக்க க ால்லும் லைாது " ஏன் அனு இப்லைா தடுக்க 
 ாட்டியா?? இப்லைாவும்  உன்லன கல்யாணம் ைண்ணிக்கிறது மூை ா நான் 
சூல ட் தான் ைண்ணிக்க லைாலறன்..." என்றெனின் கதாலடயில் நறுக்ககன்று 
கிள்ளியெள் " உனக்கு லெற ஆப்ஸலன ககடயாது டா... ரியாலதயா இப்லைா 
தாைிய கட்டு" என்று  ிெட்டவும் காதலுடன் அெலள ைார்த்து அெளின் 
கழுத்தில் மூன்று முடிச் ிட்டான் அஜித்.. 

 றுநாள் காலை  ாடியில் நின்று ஊலெ லெடிக்லக ைார்த்து ககாண்டிருந்தாள் 
கீதா. ெருண் லகயில் காைி கப்புடன் ெெவும்  ாடி லகப்ைிடி சுெரின்  ீது 
அ ர்ந்தெள் அெலன ைார்த்து " குட்  ார்னிங் கைாடகைாடா" என்று 
க ால்ைவும்  ிரித்தைடிலய அெள் அருகில் ெந்தென் கைய்து ககாண்டிருந்த 
 லழலய ெ ித்தைடி காைிலய அருந்தினான். 
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ைின்னர் " கீத்து ! லைஃப் கொம்ை லெக ா லைாயிடுச்சுல்ை...இப்லைா தான் 
உன்லன  ீட் ைண்ணுன  ாதிரி இருந்துச்சு.. கடகடனு எல்ைால  சூப்ைர் 
ஃைாஸ்ட்டா நடந்துடுச்சு" என்று ெ லனயுடன் கூறினான் 

" ம்ம்ம்... இப்லைா தான் நான் ெருண்கிற லகாெக்காென் கிட்ட லகாெத்லத 
கன்ட்லொல் ைண்ணிக்லகானு அட்லெஸ் ைண்ணுன  ாதிரி 
இருந்துச்சு...அதுக்குள்ள அெலனாட லையனுக்கும் அலத அட்லெஸ் 
ைண்ணிட்டிருக்லகன்" என்று லகைியாக கூறி  ிரித்தாள் கீதா. 

"  லழ கொம்ை அழகா இருக்குல்ை ெருண்" 

" உன்லன  ாதிரிலய" என்றைடி ெிரித்த கூந்தலுடன்  லழயில் ெிலளயாடி 
ககாண்டிருக்கும் அெலள ெ ித்தைடிலய  னதில் நிலனத்து ககாண்டான்... 

ொழ்க்லக என்ற அழகிய ையணத்தில் நாம்  ந்திக்கும் அலனெரும் நம்முடன் 
ல ர்ந்து ையணிப்ைதில்லை...நம்ல ாடு ல ர்ந்து ெெ இருப்ைெலெ  ந்திக்கும் 
ெலெ அந்த ொழ்க்லகயிலும் எந்த சுொெ ியமும் இல்லை... 

கீதா ெருணின் இந்த இனில யான  ொழ்க்லக ையணம் இலத காதலுடன் 
கதாடரும்... 
 

நிசறவுற்றது! 


