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அத்தியாயம் 6 
 

காலை லநெ ைெைெப்பு ஏது ின்றி அல தியாக இருந்தது அந்த அலுெைகம். 
தன்னுலடய லகைினில் அ ர்ந்து க யிைில் கிலளயண்ட்ஸ்கு ெரு ான ெரி 
 ம்ைந்தப்ைட்ட அெர்களின்  ந்லதகங்களுக்கான ெிலடகலள அளித்துக் 
ககாண்டிருந்தாள் கீதா. 

 ற்றெர்கலள லைால் ரிட்டர்ன் ஃலைல் க ய்ததும் லெலை முடிந்தது என்று 
ெிட்டுெிடுைெள் இல்லை அெள். அதற்கு ைிறகு ஆர்டர் க க் க ய்து அதற்கு 
ஆன்லைனில் ைதிைளிப்ைது, ெரி கட்ட க ால்ைியிருந்தால் கிலளயண்ட்ஸ்கு 
தகெல் கதரிெித்து அெர்கலள கட்ட க ால்லுெது என்று அந்த லெலைலய 
முழுல யாக முடித்தால்  ட்டுல  அெளுக்கு தூக்கம் ெரும். 

அெளுடன் ைணியாற்றும் புெனா அடிக்கடி க ால்லுொள் " ஏன் 
இதகயல்ைாம் தலைை தூக்கி லைாட்டுக்கிற கீத்து?? அெங்களுக்கு தான் 
இன்ஃைர்ல ஷன்  க ாலைலுக்கு லைாகுல ? அதுக்கு அப்புற ா அெங்க அத 
ைாத்துக்க  ாட்டாங்களா?" 

அலத  றுத்தெள் " லநா புெி, என்லனாட கிலளயண்ட்ஸ்கு என்னாை 
முடிஞ்  கைர்ஃகைக்ட்  ர்ெஸீ் குடுக்கணும்கிறது என்லனாட ஒைினயீன். ஒரு 
லெலைய ஆெம்ைிச் ா அத ஃபுல்ைா கம்ப்ளடீ் ைண்ணா தாலன நல்ைா 
இருக்கும்" என்ைாள். 

இதனாலை ஆடிட்டர் ெங்கநாதனுக்கு அெள் ல ல் தனி  ரியாலத. 

இன்றும் அது லைாை எல்ைா க யிலையும் ைார்த்து ெிட்டு தன்னுலடய 
லகைிலன சுத்தம் க ய்து ககாண்டிருந்தாள் கீதா. 

திடீகென்று " ெருண்  ார்" என்ற நியாஸின் குெல் லகட்டதும் கெளிலய ெந்து 
என்ன என்று ைார்த்தாள். 

அது அெர்களின் கிலளயண்ட் ெருண்  ாதவ். ெங்கநாதலன ைார்க்க ெந்தெர் 
அெர் இல்லைகயன்றதும் அெரின் உதெியாளர் நியாஸிடம் தகெலை 
க ால்ைிெிட்டு கிளம்ைி ெிட்டார். 
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அெர் க ன்ற ைின் லகைினுக்குள் ெந்த கீதாவுக்கு ெருணின் ப்கொஃலைலை 
க க் ைண்ணி ைார்த்தால் என்ன என்று லதான்றவும் ைாக் இன் க ய்தாள். 
அெனுலடய லடம் லைன் ஓப்ைன் ஆனது. 

முதைில் அெலன ைற்றிய ெிைெங்கலள ைடிக்க ஆெம்ைித்தாள். ெருண் 
சுொ ிநாதன், லநட்டிவ் திருகநல்லெைி. அங்லகலய ைள்ளி ைடிப்பும் 
முடித்திருந்தான். கல்லூரி க ன்லனயில் ைடித்ததாகவும், ைின் அங்லகலய ஒரு 
ஐ.டி கம்கைனியில் லெலையில் ல ர்ந்து ஒரு ெருடத்தில் ெிைகியதாகவும் 
அதில் லைாட்டிருந்தலத ைார்த்தெள்  னசுக்குள்லள " ஓ!  அப்லைா  ார் ெி.ஐ.ைி 
லைாை" என்று க ால்ைிக் ககாண்டாள். ஆனால் அடுத்த ெரிலய ைார்த்தெள் 
அந்த எண்ணத்லத  ாற்றிக் ககாண்டாள். 

' studying M.E in Aachen University, Germany' இலத ைார்த்ததும் அென் குட் 
 ார்னிங் க ான்னதற்கான காெணம் புரிந்தது. " ஐலயா இது கதரியா  
அெலன ஏைியன் கைெலுக்கு கிண்டல் ைண்ணிட்டிலய கீத்து" என்று 
தலையில் க ல்ை ாக குட்டி  ககாண்டாள். 

கதாடர்ந்து ைார்க்கும் லைாது அெனின் சுற்றுைா க ன்ற புலகப்ைடங்களாகலெ 
ெெ, இெனுக்கு ஊர் சுத்த கொம்ை ைிடிக்கும் லைாை என்று நிலனத்து 
ககாண்டாள். ெரில யாக ைதிவுகலள ைார்த்துக் ககாண்லட ெந்தெள் ஒரு 
புலகப்ைடத்லத ைார்த்ததும்  ந்லதா த்தில் அெலள அறியா ல் ொவ் ரியாக்ட் 
க ய்தாள். 

அது ெருணின் முழு குடும்ைமும் இருக்கும் புலகப்ைடம். அெனுலடய 
அக்காெின் திரு ண நாள் என்று ைதிெிட்டு இருந்தான். அதற்கு ைின் 
எல்ைால  அென், அெனுலடய கஸின்ஸ் க ய்த லூட்டிகள் ைற்றிய 
புலகப்ைடங்கள் தான். 

இது எல்ைாெற்லறயும் ைார்த்தெளுக்கு ெருண் ல ல் கைாறால  கூட 
ெந்தது. “இவ்ெளவு கைரிய குடும்ைம் அெனுக்கு இருக்கு, எனக்கு ?? என்று 
நிலனத்தெள் அெலன நிலனத்து ெருத்தமும் அலடந்தாள். இெர்கலள 
ெிட்டு ைிரிந்திருப்ைது அெனுக்கு எவ்ெளவு கஷ்ட ாக இருக்கும் என்று 
அெலன நிலனத்து ைரிதாைப் ைட்டாள். 

" ஹி இஸ் ல ா ைக்கி டு லஹவ் அ ைவ்ெைிள் ஃலை ிைி" என்று 
க ால்ைிெிட்டு ஸ்கிரீனில் கதரிந்த அென் குடும்ைத்திற்கு திருஷ்டி கழித்து, 
"யாரு கண்ணும் உங்க ல ை ைடக் கூடாது. இப்ைிடிலய லைஃப் ைாங் நீங்க 
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எல்ைாரும் ஒன்னா ஒத்துல யா இருக்கணும்" க ால்ைிெிட்டு ெருணுக்கு 
க கஸஞ் ரில் கால் க ய்தாள் கீதா. 

அென் எடுத்ததும் "ஹாய் ெருண்,  ஏர்ைி  ார்னிங் டிஸ்டர்ப் 
ைண்ணிட்லடனா? இப்லைா அங்க என்ன லடம்??" என்று அெள் லகட்கவும் 
அெள் தன்னுலடய ப்கொஃலைலை ைார்த்து ெிட்டாள் என்ைலத உறுதி க ய்து 
ககாண்டான் ெருண். 

" ஃலைனைி ல டம் என்லனாட ப்கொஃலைலை ைாத்துட்டிங்க லைாை" 

" யா, ஜஸ்ட் கநௌ! யூ இடியட் ஏன்டா நீ கஜர் னிை இருக்லகனு என் கிட்ட 
க ால்ைலை?? லைா நான் உன் கூட லை   ாட்லடன்" 

" நான் உனக்கு கதரிஞ் ிருக்கும்னு கநலனச்ல ன் ல டம். நீ இப்ைடி 
ப்கொஃலைல் கூட க க் ைண்ணா  என் கெக்ெஸ்லட அக்ககப்ட்  
ைண்ணிருப்ைனு நான் லயா ிக்கை கீத்து. லகாச் ிக்காத ப்ளஸீ்" 

" இட்ஸ் ஓலக. நான் உன்லனாட கைரிய அழகான குடும்ைத்துக்காக உன்ன 
 ன்னிச் ிட்லடன்" 

" ரியைி?? எல்ைா லைாட்லடாஸும் ைாத்தியா??  ல  காட்.... ஓலக ல டம், 
இப்லைாொச்சும் என்லன நம்ைி உங்க ஃப்கெண்ட்டா ஏத்துப்ைிங்களா? 

 ிறிது லநெம் அல தி காத்த கீதா " எனக்கு உன்லனாட ஃலை ிைி கொம்ை 
ைிடிச் ிருக்கு ெருண்! உன்லனாட ஃப்கெண்டா இருக்குறதுை எனக்கு எந்த 
அப்கஜக் னும் இல்ை" என்று க ால்ைவும் ெருணுக்கு ெந்த  ந்லதா த்துக்கு 
அளலெ இல்லை. 

" லதங்க்யூ ல ா  ஷ் டியர். ஐயாம் கெரி ஹாப்ைி நவ்" என்று க ால்ைவும் 
கீதா " இப்லைா நீ யாெ ைாத்து டியர்னு க ான்ன??" என்று ஆெம்ைித்தாள். 

 ிரித்து  ககாண்லட அெலள   ாதானப்ைடுத்தியென் அென் குடும்ைம், 
கஸின்ஸ், அெர்களுலடய லகங் ைற்றி ெிைாெரியாக கூறினான். 

இப்ைடியாக இெண்டு  ாதங்களில் இெர்கள் இருெரும் லை ி ஒருெலெ ைற்றி 
ஒருெர் நன்றாக புரிந்து ககாண்டனர். ஒரு முலற ெடீிலயா கால் லைசும் 
லைாது கீதாலெயும் ககனக்ட் க ய்து கஸின்ஸிடம் என்னுலடய லதாழி 
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என்று ெருண் அறிமுகப்ைடுத்தவும் கீதாவுக்கு அென் ல ல் ஒரு புது 
 ரியாலதலய ெந்தது. 

அெனுலடய கஸின்ஸ் கீதாெிடம் உரில யாக லை வும் கீதாெிற்கு தன் 
குடும்ைத்தின் நிலனெில் கண் கைங்கியது. ஏற்ககனலெ ெருண் கீதாெின் 
குடும்ைத்திற்கு நடந்த ெிைரீதத்லத கூறியிருந்ததால் அெர்கள் அெலள 
கைாய்த்து  ிரிக்கவும் லெத்தனர். 

அந்த அழகான தருணம் முடியும் லைாது கீதா லநத்ொலெ " அண்ணி" என்று 
அலழக்க லநத்ொவும் அலத புன்னலகயுடன் ஏற்று ககாண்டாள். ைதிலுக்கு 
ைிரியாவும் அனுவும் கீதாலெ " அண்ணி " என்று கூறவும் ெருணுக்கு 
திகிைானது. 

" இப்லைா இெலள என்ன க ால்ைி   ாளிக்கப் லைாற ெருண்??" என்று 
 ன ாட் ி அெலன கைாய்த்தது. ஆனால் அென் ையப்ைட லதலெயின்றி 
கீதாவும் அெர்கள் கூறியலத ஏற்றுக் ககாள்ளவும் அெனுக்கு நிம் தி ஆனது. 

இந்த தருணங்கலளகயல்ைாம் லயா ித்து ககாண்லட கீதாெின் லைாட்லடாலெ 
ைார்த்தென்  னதில் ஒரு  ின்ன குழப்ைம். கீதாலெ தனக்கு ஏன் இவ்ெளவு 
ைிடிக்கிறது என்ைது தான். 

அென் குழப்ைத்துடலன சுற்ற ஒரு நாள் அெள் ஸ்ரீலதெியின் ைிறந்த நாள் 
ககாண்டாட்டத்திற்காக அெளின் ெடீ்டில் இருக்கும் லைாது ெருண் ொட்ஸாப் 
காைில் அலழத்தான். 

" ஹலைா ெருண்! என்ன  ிஸ்டர் கஜர் ன் இந்த லடம்ை கால் 
ைண்ணிருக்க?" 

" சும் ா தான் கீத்து. நீ ைிஸியா இருக்கியா??" 

" இன்னிக்கு ஸ்ரீலதெிக்கு ைர்த் லட. நாங்க அெ ெடீ்டிை இருக்லகாம்" 

" எந்த ஸ்ரீலதெி??" 

" என்லனாட ஃப்கெண்ட்ைா. உனக்கும் ஃலைஸ்புக்ை ஃப்கெண்ட்டா இருக்காடா" 

" ஓ! அந்த கைாண்ணுக்கா?? கன்லெ ல  ெிஷ் டியர் " 
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" நீ டியர்னு க ான்னனு லெ நான் லநொ கஜர் னிக்கு ெந்து உன்லன 
ககான்னுடுலென் ெருண்" என்று அெள்  ின்ன குழந்லத  ாதிரி  ிணுங்கவும் 
ெருணுக்கு  ிரிப்பு ெந்தது. அெனுக்கு கதரியும் இப்ைடி க ான்னால் அெள் 
லகாைப்ைடுொள் என்று. அெலள லகாைப்ைடுத்தி ைார்ப்ைதில் அெனுக்கு ஒரு 
 ந்லதாஷம். 

" அஹான்! நீ லதரிய ான ஆளா இருந்தா ெந்து தான் ைாலென்" 

" லைாடா! என்ன கடுப்ைாக்கணும்லன கால் ைண்ணியா நீ? ஏய் லகக் கட் 
ைண்ண லைாறாங்க..நான் அப்ற ா லைசுலறன். லை"என்று காலை கட் ைண்ண 
லைானெலள தடுத்தென் " நான் லகக் கட் ைண்ணுறத ைாக்கணும் கீத்து. 
ெடீிலயா கால் ைண்ணு" என்று கூறினான். 

கீதாவும் ெடீிலயா கால் ைண்ணி ெிட்டு அெனுக்கு லகக் கட் ைண்ணுெது 
கதரியு ாறு லைாலன லெத்தெள் ரியாெின் ைக்கத்தில் நின்று ககாண்டாள். 
ெருண் அங்கு நடப்ைலத ைார்த்து ககாண்டிருந்தென் முதல் முலறயாக 
கீதாலெ புடலெயில் ைார்த்தென் ஸ்தம்ைித்து நின்றான். 

எப்லைாதும் லைால் எந்த ெித ல க்கப்பும் இல்ைா ல் காதில்  ிம்ைிளாக ஒரு 
ஸ்டட், அழகான ஆப்ைிள் கெட் புடலெயில் தன் நீண்ட கூந்தலை முன் 
புற ாக ெிட்டு லகக் கட் க ய்ெலத ைார்த்து ககாண்டிருந்த கீதாலெ 
ைார்த்தென்  னதிற்குள்லளலய " கீத்து நீ இவ்லளா அழகா" என்று ெியந்து 
ககாண்டிருந்தலத அெள் அறியெில்லை. அந்த தருணம் ெருணின்  னதில் 
 த்தம் இல்ைா ல் காதல் ெந்து நுலழந்து ககாண்டது. 

அன்று தூங்குெதற்கு முன் கீதாெின் லைாட்லடாலெ ைார்த்தென், " ஒரு 
ஃப்கெண்ட்டா உன் கூட ைழக ஆ ப்ைட்லடன் கீத்து. நீ என்ன ஃப்கெண்டா 
ஏத்துக்கிட்டப்லைா எவ்லளா  ந்லதா ப்ைட்லடன் கதரியு ா?? ைட் இன்னிகு நீ 
எனக்கு புது ா கதரிஞ் . இந்த கீதா எனக்கு புதுசு. இந்த கீதாலெ எனக்கு 
கொம்ைலெ ைிடிச் ிருக்கு. ஃப்கெண்டா  ட்டும் இல்ை. கயஸ். ஐ டிலஸடட்.. 
என்லனாட ஃலை ிைிக்காக என்லன ைிடிக்கும்னு க ான்ன நீ என்லனாட 
ொழ்க்லக முழுக்க என் கூட இருக்கணும் கீதா. ஒரு லதாழியாகவும், 
என்லனாட  லனெியாகவும்" என்று க ான்னென் அலத இனிய நிலனவுகளில் 
தூங்க க ன்றான். அென் அறியெில்லை, அதற்காக அென் கஷ்டப்ைடப் 
லைாகிறான் என்று. ஒரு லெலள கதரிந்திருந்தால் இன்று  லைாட்லடாெிடம் 
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