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அத்தியாயம் 5 

" அந்த  ெண்யாொையா நீ அெி கூட  ண்ட லைாட்ட?" ஒலெ குெைில் 
லகட்டனர் லயாகாவும், கீதாவும். 

" ஆ ா. அெளுக்கு அெி ைத்தி எல்ைால  கதரிஞ் ிருக்கு. நான் கூட அென் 
அம் ா கூட லைசுனது கிடயாது. ைட் அெ லை ிருக்கா. அன்னிக்கு ஈவ்னிங் 
நான் கிளினிக்ை அெிலய ைாக்குறதுக்கு லைாலனன். அப்லைா அெ என் கிட்ட 
க ால்லுறா ' உங்கள ெிட அெினாஷ் ைத்தி எனக்கு நல்ைா கதரியும். அென்  
கடய்ைி நான் ககாண்டு ெெ ப்லெக்ஃைாஸ்ட் தான்  ாப்டுொன், அெிக்கு அது 
ைிடிக்கும், அெிக்கு இது ைிடிக்கும்னு '. எனக்கு ெெ ஆத்திெத்துக்கு அெ 
கழுத்த கநரிச்சு ககான்னுடைா ானு கூட லயா ிச்ல ன்" 

" நான் க ால்லறன் அந்த  ெண்யா ஆன்ட்டி உங்க கெண்டு லைர் கிட்டயும் 
ஏலதா லகம் ஆடுறா" இது கீதா. 

" ஏய்! அெ நல்ை கைாண்ணுனு அஜி கொம்ை உருகிறான் டி" என்று லயாகா 
க ால்ைவும் கீதாவும், ரியாவும் அெலள அதிர்ச் ியாக ைார்த்தனர். 

" என்ன?? அஜிக்கு மூலள ககட்டு லைாச் ா? என்றாள் ரியா. 

" நாம் ஏதாச்சும் ைண்ணனும்டி.. இல்ைனா இந்த ஆன்ட்டி நம்  ஃப்கெண்ட்ஸ் 
எல்ைாலெயும் ஒரு ெழி ைண்ணிடுொ" என்று லயா லனயுடன் கூறினாள் 
கீதா. 

அெளுக்கு கால் ெெவும் ரியா கீதாெின் லைாலன எடுத்து ைார்த்து ெிட்டு 
"உன்லனாட ஃப்கெண்ட் அெி தான் கால் ைண்றான். என்னனு லகளு" என்றாள். 

அெினாஷ் இந்த ைிெச் லனகளுக்கு எல்ைாம் காெணம்  ெண்யா தான் என்று 
கூறினான். ரியாவுக்கு இலத புரியலெக்க முயன்றும் அெள் தான் கூறுெலத 
காதில் லகட்கா ல் லகாெப்ைடுெலதயும் கூறி ெருத்தப்ைட்டான்.   

 ெண்யா அெினாஷ்  ற்றும் ெிக்லனஷ் இருெரும்  ருத்துெொக இருக்கும் 
அலத  ருத்துெ லனயில் தான் நர் ாக ைணியாற்றி ெந்தாள். அெளின் 
கைகைப்ைான லைச் ால் எளிதாக  ற்றெர்களின்  னதில் நுலழந்து ெிடும் 
திறல  ைலடத்தெள். ஆனால் அந்த திறல லய அெள் ையன்ைடுத்தி 
ககாண்ட ெிதம் அெளுடன் ைழகிய  ிை நாட்களிலைலய அெினாஷுக்கு 
கதரிந்துெிட அெளிடம் இருந்து ஒதுங்கிெிட்டான் அென். 
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அந்நிலையில் தான் ெிக்லனஷின்  ித்தப்ைா  கன் அஜித் ெிக்லனலஷ 
 ந்திக்க  ருத்துெ லனக்கு ெந்தென்  ெண்யாெின் ெலையில் நன்றாக 
 ாட்டிக் ககாண்டான். அெளுக்கும்  ருத்துெலெ ெிட லகாடிகளில் புெளும் 
ைிஸினஸ்ல ன் கைரிதாக லதான்ற அதற்கு ல ல் அெள் அெினாலஷ 
கதாந்தெவு க ய்யெில்லை. 

ஆனால் ஒரு நாள் அெினாலஷ  ந்திக்க ெந்த ரியாெிடம் தனக்கு அெலன 
ைற்றிய அலனத்து ெிெெமும் கதரியும் என்ற ரீதியில் அெள் லை ி லெக்க 
காதைர்களுக்குள் லைார் மூண்டது.  ரியாலெ கைாறுத்தெலெ அெளின் 
நண்ைனான அஜித்  ெண்யாவுடன் ைழகுெலதலய ெிரும்ைாதெளுக்கு 
அெளுலடய காதைன்  ெண்யாெிடம் ைழகிய ெிெெம் கதரிந்த்தும் அெள் 
 னமுலடந்து லைானாள். அெினாஷ் தானும்  ெண்யாவும் நண்ைர்கள்  ட்டும் 
தான், அதுவும் அெளது குணம் கதரிந்து தான் ஒதுங்கிய ைிறகு தான் 
அெளுடன் லைசுெது கூட இல்லை என்று எவ்ெலளா முயன்று ெிளக்கியும் 
ரியாலெ அெனால்   ாதானப்ைடுத்த இயைெில்லை. 

கீதா அெலன   ாதனப்ைடுத்திெிட்டு  ெண்யா ெிஷயத்லத தானும் 
லயாகாவும் ைார்த்து ககாள்ெதாக கூறவும் அென் நிம் தியுற்று லைாலன 
லெத்தான். 

கீதாவும் அெியுடன் லை ி ெிட்டு ரியாலெ   ாதானப்ைடுத்தி தூங்குெதற்குள் 
இெவு லநெம் கடந்திருந்தது. 

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

Haaren city.... 

இெவு 8.30... அப்லைாது தான் லைான் லை ிக் ககாண்டிருந்தான் ெருண். 

" கம் ஆன் கீர்த்தி! லைஃப்ை ைிொப்ளம்ஸ் இல்ைா  இருக்கணும்னா நம்  
மூெிை தான் ஆக்ட் ைண்ணனும். ெ ீ லஹவ் டு  ஃலைஸ் கதம். அது தான் 
ககத்து. அத ெிட்டுட்டு இப்ைிடி கைாைம்ை கூடாது. ஓலக ொ?? குட் லநட்... 
இல்ை.. நான் தூங்க லடம் ஆகும்...லை" என்று க ால்ைி காலை கட் 
க ய்தான். 
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அங்கு ெந்த அெெிந்த் " அது எப்ைிடிடா எல்ைா ப்ொப்ளம்ஸயும் லை ிலய 
இல்ைா  ைண்ணுற?? நீ லை ா  ல க்யாடிரிஸ்ட்டா லைாயிருக்கைாம்டா 
 ச் ான்" என்றான். 

" உன் கூட லைசுனா எவ்லளா கைரிய ைிெச் லனயும் கடுகு  ாதிரி லதாண 
ஆெம்ைிச்சுரும்னு நம்  சூ ன் க ால்லும். ககெக்ட் தான்  ச் ி! " என்று 
ெருலண புகழ 

"அப்லைா நம்  கெண்டு லைரும் ல ந்து ஒரு கிளினிக் 
ஆெம்ைிச் ிருலொம்...ெரு ானம் ைிச்சுக்கும் டா" என்று அெெிந்லத  கிண்டல் 
க ய்த ைடிலய கிச் னில் லதால  ஊற்ற ஆெம்ைித்தான். 

கஜர் னி ெந்ததிைிருந்து அெெிந்தும் ெருணும் ெடீ்டிலைலய தான்  ல த்து 
 ாப்ைிடுொர்கள். ெருண் நன்றாக  ல யல் க ய்ெதால் அெர்களுக்கு 
கெளிலய க ன்று  ாப்ைிடும் அெ ியம் ெெவும் இல்லை. 

" நாலளக்கு  ிக்கன் ைிரியாணி க ய்யைா ாடா  ச் ி?"என்று ெருண் 
லகட்கவும் அதற்கு தான் காத்திருந்தாற் லைாை " உன் இஷ்டம்டா! லை தி லெ 
உனக்கு என்ன கஹல்ப் லெணுனாலும் தயங்கா  என் கிட்ட லகளுடா" என்று 
கைருந்தன்ல யுடன் ஒப்புக் ககாண்டான் அெெிந்த். 

" உனக்கு ெெப் லைாற லெஃப் குடுத்து ெச் ெங்கடா! நீ  ல யல்ைலய 
அெங்கள இம்ப்ெஸ் ைண்ணிடுெ" என்று ைாத்திெங்கலள கழுெி அடுக்கினான் 
அெெிந்த். 

அப்லைாது ெருணுக்கு கீதா நியாைகம் ெந்தது. " எனக்கு  ல யல்ை அனா, 
ஆென்னா கூட கதரியாது ெருண்.  குக்கிங் எல்ைால  லயாகாவும், ரியாவும் 
ைாத்துப்ைாங்க" என்றெலள " அப்லைா நீ கல்யாணம் ைண்ணிட்டு லைாறப்ை 
அெங்க கெண்டு லைலெயும் கைாறந்த ெடீ்டு  ீொ ககாண்டு லைாய்டு  ா" என்று 
கிண்டல் க ய்தலத நிலனத்து  ிரித்தான். 

" ல  டியர் ஆடிட்டியூட் அைல லு! உனக்கு  ஈக்குெைா நீ  ட்டும் தான் 
இருக்க முடியும்! குக்கிங் கதரியாது,   ாரி கட்ட கதரியாது. ைட் ல ா ொட்?? 
இதுைாம் கதரிஞ் ா தான் கைாண்ணா?? இது எல்ைா கைாண்ணுங்களுக்கும் 
கதரியுல !! ைட் உன்லன  ாதிரி லதரிய ா,  னசுை கநலனச் த லைசுற, எந்த 
கெளி லெஷமும் இல்ைா  நடந்துக்குற கைாண்ணு இனில  தான் 
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கைாறக்கும். கூ லநாஸ் அது உன்லனாட கைாண்ணா கூட இருக்கைாம்" என்று 
நிலனத்து  ிரித்துக் ககாண்டான். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


