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அத்தியாயம் 8 
 
ெருணுக்கும் கீதாவுக்கும் இலடலய லைச்சுொர்த்லத நின்று லைாய் 
கிட்டத்தட்ட 2  ாதங்கள் கழிந்து ெிட்டது. ெருண் எவ்ெளலொ முயன்றும் 
அெனால் கீதாலெ கதாடர்பு ககாள்ள இயைெில்லை. கீதாலொ ெருண் என்ற 
ஒருென் தன் ொழ்ெில் ெந்தலதலய  றக்க ெிரும்ைியதால் அெனது 
அலழப்புகலள ஏற்கலெயில்லை. 

ஸ்ரீலதெியும் லயாகாவும் லெறு ' நீ லை ைனா அென் லெற ஒருத்தி கூட லை ி 
லடம்ைாஸ் ைண்ணிட்டு லைாய்ட்லட இருப்ைான்..கொம்ை அென ைத்தி லயா ிச்சு 
நீ முட்டாளாகாத! " என்று க ான்னது லெறு அெள்  னலத  ிகவும் 
ைாதித்ததால் அெளும் அவ்ொலற அெனது அலழப்புகலள தெிர்க்க 
ஆெம்ைித்துெிட்டாள். அெள்  றந்த ெிஷயம் இது தான். 
கைாழுதுலைாக்குக்காக ைழகியென் என்றால் ெருண் அெனது 
குடும்ைத்தினருக்கு அெலள அறிமுகப்ைடுத்த லெண்டிய அெ ியம் 
இல்லைகயன்ைது தான். 

அெனது அலழப்லை தெிர்த்தெளால் அெனது ொட் ப் ஸ்லடட்டஸ்கலள 
ைார்லெயிடுெலத  ட்டும் தெிர்க்க இயைெில்லை. அென் லெக்கும் 
கைரும்ைாைான ஸ்லடட்டஸ் அெனது கஸின்ஸ் ைிறந்த நாள் அல்ைது 
குடும்ைத்தினரின் ைிறந்தநாள் அல்ைது திரு ண நாளுக்காக  ட்டுல ! 
அெலன தெிர்க்க முடிந்தெளால் அெனது கஸின்லஸலயா அெர்களின் 
அன்ைான அலழப்புகலளலயா தெிர்க்க இயைெில்லை. ெருலண தான் அெள் 
 றந்தாலை தெிெ அெனது தங்லககலள அல்ை. 

இன்றும் அனு  ற்றும் ைிரியாெின் 'அண்ணி' என்ற அலழப்பும் அெர்களின் 
க ல்ை  ண்லடகளும் அெளுக்கு ைிடித்த ானலத�.... 

அெள் அவ்ொறு இருக்க , கீதா தன்லன எதற்காக தெிர்த்தாள் என்லற 
புரியா ல் தெித்தென் முடியா ல் கீர்த்திலய அலழத்து கீதாெிற்கு ஏதும் 
ைிெச் லனயா என்று லகட்க அெலளா   ீைத்தில் நியாஸால் கீதாெின் 
 ீனியருக்கு ஏற்ைட்ட ைிெச் லனலய கூற ெருண் ைிெச் லன முடிந்ததும் 
கீதாலெ தன்லன அலழப்ைாள் என்ற நம்ைிக்லகயில் அெளது ொட் ப் 
டிைிலயயும் அெளது முகநூல் லைாஸ்ட்கலளயும் ைார்த்து நாட்கலள 
கடத்தினான். 
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இவ்ொறு இருக்கும் லைாது ஒருநாள் எலதச்ல யாக கீதாெின் லைாலன எடுத்த 
ரியா அெளது ொட் ப்ைில் இருந்த ெருணின் லஷட்கலள ைார்த்துெிட்டு ( 
அெர்கள் மூெரும் லைானிற்கு ைாஸ்லெர்ட் லெப்ைது இல்லை) என்னகென்று 
லயாகாெிடமும் ஸ்ரீலதெியிடமும் லகட்க அெர்கள் நடந்தலத கூற ரியாெிற்கு 
இெர்கள் ஏலதா குழப்ைத்தில் இெண்டு நல்ை நண்ைர்கலள ைிரித்துெிட்டனர் 
என்ைலத  ட்டும் கதரிந்து ககாண்டாள். 

கீதாெிடம் இலத ைற்றி லை  முடிகெடுத்தாள். உடலன அெினாஷிற்கு கால் 
க ய்தாள். 

" என்ன டியர்�?? ஆச் ரிய ா நீலய கால் ைண்ணரீுக்க?? என்ன ைிெச் ன?" 
என்று கூைாக அென் லகட்கவும் ரியா நடந்த ெிஷயங்கலள கூறினாள். 

" ல ா உன்லனாட கீத்து லைைிலயாட ைிொப்ள   ால்வ் ைண்ண உன்னாை 
 ட்டும் தான் முடியும்�" என்று முடித்தாள். 

" ஓலக நான் இன்னும் ஒன் அெர்ை அங்க இருப்லைன்" என்று லைாலன கட் 
க ய்தான். 

அெனிடம் லை ிெிட்டு ெந்தெள் கீதாலெ எங்லக என்று லதட அெலளா 
 ீரியஸாக லைானில் லை ிக்ககாண்டிருந்தாள். 

" ைிஸன் லஜஸி! நீ இப்ைடி லைசுனா  றுைடி நான் உனக்கு கால் ைண்ணலெ 
 ாட்லடன் ல  டியர்  ன்�" 

 றுமுலனயில் " நான் என்ன ைண்ண  ாம்? எனக்கு கண்ண மூடுனாலை 
அெ நியாைக ாலெ இருக்கு.... முடியை  ாம்�.." என்று க ந்த குெைில் 
லை ிக்ககாண்டிருந்தான். (  ாம்னு க ான்னதும்  ீரியஸா 
எடுத்துக்காதிங்க..அென் அெள எப்லைாவும் இப்ைடி தான் கூப்ைிடுொன் ) 

" ஏன் நீங்க ைாய்ஸ் இவ்ெளவு ெகீ்கா இருக்கிங்க�?? ஒரு கைாண்ணு உன்ன 
லெணானு க ால்ைிட்டா உன்லனாட லைஃப் அலதாட முடிஞ்சு லைாச் ா�?? 
லைத்தியம்  ாதிரி லை ா  ஒழுங்கா எக்ஸாம்கு ைடி....க  ஸ்டர் முடிஞ் தும் 
க ன்லனக்கு ொ. அெி கூட ஷ்லட ைண்ணடீ்லட ஜாப் லதடு. இத  ட்டும் 
 னசுை ெச்சுக்லகா. லதலெயில்ைாத ெிஷயங்கலள ல ண்ட்ை லைாட்டு 
குழப்ைிக்கா  இரு. நான் லைாலன லெக்குலறன் .லை.. லடக் லகர்�" என்று 
க ால்ைிெிட்டு திரும்ைியெள் ைின்லன நின்று ககாண்டிருந்த ரியாலெ 
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ைார்த்துெிட்டு லஜஸிக்கு நடந்த ெிஷயங்கலள கூற அெள் கைாறுல யாக 
லகட்டுெிட்டு அெினாஷ் ெெப்லைாெலத கூற கீதாலெ லகயில் ைிடிக்க 
முடியெில்லை. அெளது க ல்ை நண்ைன் ெெப் லைாகிறான் அதுவும் 
இவ்ெளவு நாள் கழித்து...... 

" ஹாய் கீத்து! உன்லனாட ஆைிஸ் ப்ொப்ளம் எல்ைாம்  ால்வ் ஆயிடுச் ா? 
நியாஸ் என்ன க ால்லுறான்☺??" என்று லகட்டைடிலய லடைிளில் இருந்த 
ஜக்கிைிருந்து தண்ணரீ் குடித்தைடி லகட்டான் அெினாஷ். 

" அென் இப்லைாதான் ககாஞ் ம் கதளிொ லயா ிக்க ஆெம்ைிச் ிருக்கான் அெி 
!! ஆ ா நீ எதுக்கு திடீர்னு என்ன ைாக்க ெந்திருக்க�? " என்று அெலன 
லகட்டு ெிட்டு ரியாலெ குறுகுறுகென ைார்த்தாள் கீதா. 

" என்ன ஏண்டி இப்ைிடி ைாக்குற? உன் ைா  ைர் தான் உன் கிட்ட லை னும்னு 
க ான்னான்�" என்று அெலன  ாட்டி ெிட்டாள் ரியா. 

அென் புறம் திரும்ைிய கீதா " இங்க ைாருங்க ைவ் லைர்ட்ஸ்! நான் 
கைாறுல யா லகக்குறப்லைாலெ க ால்ைிருங்க�. இல்ைனா ெிலளவுகள் 
கொம்ை ல ா  ா இருக்கும்�" என்று  ிெட்டலெ அெினாஷ் ெருண் ைற்றி 
லகட்க ஆெம்ைித்தான். கீதாவும் நடந்த அலனத்லதயும் அெனிடம் கூறி ெிட்டு 
" நான் அென உன்ன  ாதிரி லஜஸிய  ாதிரி ஒரு நல்ை ஃப்கெண்டா 
கநனச்ல ன் அெி�! ைட் அென் என் கூட லடம் ைாஸுக்கு தான் 
லை ிருக்கான்�. இதுக்கு ல ை யாருக்கும் லடம்ைாஸா நான் இருக்க 
ெிரும்ைை. லஸா அெலனாட கால்ஸ் அண்ட் க ல ஜஸ்கு ரிப்லள 
ைண்ணை�" என்று ஒருெித இறுக்கத்துடன் முடித்தாள். 

அெலள கூர்ந்து ைார்த்த அெினாஷ் " கீத்து! அென் உன் கூட லடம்ைாஸுக்கு 
ைழகிருக்கானு நீ தான் க ால்லுற. அப்ைடி ைட்டென் எதுக்கு அெலனாட 
ஃலை ிைிய உனக்கு இன்ட்ெடியூஸ் ைண்ணனும்�??? " என்று லகட்க கீதாெிற்கு 
அென் லகட்ைதற்கு ைதில் க ால்ை கதரியெில்லை. 

கதாடர்ந்த அெினாஷ் " உங்க ைிொப்ளம் அெங்க ஃலை ிைிக்கு கதரியு ா?" 
என்று லகட்க கீதா இல்லைகயன்று  றுத்தாள். 
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" அென் கநனச் ிருந்தா அென் கஸின்ஸ் கிட்ட க ால்ைி இனில  உன் கூட 
லை  லதலெயில்ைனு க ால்ைிருக்கைாம். ைட் அென் அப்ைடி ைண்ணை. 
இதுை இருந்து என்ன கதரியுது?" 

அெலன கதாடர்ந்தான். " உன்ன அென் கஷ்டப்ைடுத்த ெிரும்ைை கதன் அென் 
உங்க ரிலைஷன்ஷிப் லைஃப்ைாங் இருக்கணும்னு கநலனக்கிறான்�" என்று 
ஒரு ஃப்லைாெில் க ால்ைிெிட அலத லகட்டு " ரிலைஷன்ஷிப்ைா?�" என்று 
அதிர்ந்தாள் கீதா. 

அெளது ரியாக்ஷலன ைார்த்த ரியா ைக்கத்திைிருந்த அெினாஷின் காதில் " 
லுக்! அந்த ெருண் இன்னும் கீத்து கிட்ட ைிெலைாஸ் ைண்ணை�.ைட் நீ 
க ால்லுற கைட் ணத்துை ப்ெலைாஸ் ைண்ணா லை அெங்களுக்கு ைிலெக் அப் 
ஆயிடும் லைாை�" என்று அென் காதில் கடுகடுக்கலெ உஷாொன அெினாஷ் 
" ரிலைஷன்ஷிப்ைா�?? நான் ரிலைஷன்ஷிப்னா க ான்லனன்�?" என்று 
கீதாலெ திருப்ைி லகட்டான். 

" ஆ ா....நீ அப்ைிடி தான் க ான்ன அெி" 

" லநா! நான் ஃப்கெண்ட்ஷிப்னு க ான்லனன் கீத்து�. உன் காதுை அது 
ரிலைஷன்ஷிப்னு ெிழுந்திருக்கும். லெணும்னா ரியாெ லகளூ�" என்று 
ரியாலெ லக காட்ட அெளும் ஆம் என்லற தலையாட்ட ஒருொறு கீதா 
ெருண் ெிஷயத்தில்   ாதான ானாள். 

" ைட் ஒன் கண்டிஷன்! நான் ெருணுக்கு கால் ைண்ண  ாட்லடன்�. அென் 
ைண்ணூனாலும் என்லனாட டவுட்ஸ் எல்ைாம் கிளியர் ைண்ணிட்டு தான் 
அென் கூட ைழயைடி லைசுலென்�" என்று அெள் இறங்கி ெெ ரியா 
அெினாலஷ ைார்த்து சூப்ைர் என்று லக காட்ட அென் அெலள லதாலளாடு 
அலணத்துக் ககாண்டான். 

அெர்கலள ைார்த்த கீதா " ல  டியர் ைவ் லைர்ட்ஸ்! இலத  ாதிரி எப்லைாவும் 
இருங்க�..உங்களுக்கு யார் கண்ணும் ைட்டுட கூடாது�" என்று திருஷ்டி 
கழித்தாள். 

இவ்ொறு நாட்கள் கடக்க கீதாெின் ைிறந்தநாளும் ெந்தது. இெவு 
ைன்னிகெண்டு  ணிக்கு அெளுக்கு  ர்ப்லெஸ் கிஃப்ட் ககாடுத்தனர் லயாகாவும் 
ரியாவும். அடுத்து ெடீிலயா காைில் அெினாஷ், ெிக்லனஷ், ஸ்ரீலதெி, லஜஸி 



43 

 

 

என்று அெர்கள் ைட்டாளம் ொழ்த்து க ால்லுகிலறாம் என்ற கையரில் லூட்டி 
அடித்துெிட்டு உறங்குெதற்குள்  ணி இெண்லட தாண்டியது. காலை எழுந்து 
புத்தம் புது ஆலடயில் லகாயிலுக்கு க ல்ை தயாொனெலளாடு ரியாவும் 
லயாகாவும் இலணந்து ககாண்டனர். 

லகாயிைில்  ா ி கும்ைிட்டு ெிட்டு அ ர்ந்தெர்கள்  ிறிது லநெம் 
லை ிக்ககாண்டிருந்தெர்கள் கீதாெிற்கு ொட் ப்ைில் க லஸஜ் ெெவும் 
என்னகென்று ைார்த்தெள் லெெதி என்று அறிந்ததும் புன்னலகயுடன் 
ைார்த்தாள். 

" லஹப்ைி ைர்த் லட அண்ணி" என்று அெள் அனுப்ைிய க லஸலஜ ைார்த்ததும் 
அெளுக்கு நன்றி கதரிெித்து ைதில் அனுப்ைினாள்.  ிறிது லநெத்தில் அந்த 
லகங் முழுெதும் அெளுக்கு தனித்தனியாக ொழ்த்து அனுப்ைினர். 

இலதலய லயா ித்தைடிலய ெடீ்டிற்கு ெந்து ல ர்ந்தாள் கீதா. ரியாவும் 
லயாகாவும் இன்று ஷ்கைஸைாக  ல க்க லைாெதாக கூறிக் ககாண்டு 
கிச் லன அதகளம் க ய்து ககாண்டிருந்தனர். கீதா அல தியாக டிெி ைார்க்க 
ஆெம்ைித்தாள். 

காலையில் கண் ெிழித்த ெருண் க ாலைைில் க லஸஜ்கலள க க் க ய்து 
ககாண்டிருக்லகயில் ொட் ப்ைில் அெர்களின் ஃலை ிைி குரூப்ைில் ெந்த 
தகெலை ைார்த்தென்  ிரித்து ககாண்லட ைடுக்லகலய ெிட்டு எழும்ைினான். 

ொட் ப் ஸ்லடட்டஸ் ெரில யாக ைார்த்துக் ககாண்லட ெந்தென் அனுெின் " 
லஹப்ைி ைர்த் லட அண்ணி என்ற லகப்ஷனுடன் இருந்த கீதாெின் 
புலகப்ைடத்லத ைார்த்தென் ஒரு நி ிடம் அப்ைடிலய உலறந்து ெிட்டான். 

ைின் அெ ெ அெ ெ ாக ைால்கனிக்கு ெந்தென் கீதாலெ அலழக்கைா ா 
லெண்டா ா என்று லயா ித்தென் ைிறந்த நாளில் அெலள ொழ்த்தா ல் 
இருப்ைது  ிகவும் அைத்த ாக லதான்றவும் அெனின் ெிெல்கள் தானாக 
அெளது எண்லண அழுத்த ஆெம்ைித்தது. 

டிெி ைார்த்து ககாண்டிருந்த கீதா திடீகென்று கால் ெெவும் லைாலன 
ைார்த்தெள் ெருணின் முகம் ஸ்கிரீனில் கதரியவும் உற் ாகத்துடன் 
எடுத்தெள் " ஹலைா!" என்று க ால்ை நீண்டநாள் கழித்து அெளது குெலை 
லகட்டென் அதன் இனில யில் தன்லன கதாலைத்தான். 
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ைின்னர் " லஹப்ைி ைர்த் லட டியர்�. எப்லைாவும் நீ  ந்லதா  ா  ிரிச் ிட்லட 
இருக்கணும்☺. உன்லனாட ஆல   ாதிரிலய எதிர்காைத்துை உனக்கு ஒரு 
கைரிய குடும்ைம் கிலடக்கவும் அெங்கலளாட எல்ைா அன்பும் உனக்கு முழு ா 
கிலடக்கவும் நான் என்னிக்குல  காட் கிட்ட ப்லெ ைண்ணுலென் கீத்து� " 
என்று அடி னதில் இருந்து காதலுடன் கூற கீதாவுக்லகா அெினாஷ் 
கூறியைடி ெருண் தன்லன அலழத்ததில் ஆனந்தம். 

" லதங்க்யூ ெருண். நான் இன்னிக்கு எவ்லைா லஹப்ைியா இருக்லகன் 
கதரியு ா�?? இன்னிகு  ார்னிங் தான் எல்ைாரும் எனக்கு கால் ைண்ணாங்க 
ெருண். எஸ்கைஷைி யுெர் லகங்! ஐ ைவ் யூ லகய்ஸ்�" என்று  ந்லதா த்தில் 
கூற அெனுக்கு அந்த ஐ ைவ் யூ லகட்டதும் அெனுக்கு கெக்லக  ட்டும் 
இருந்தால் ைறந்லத இந்தியா க ன்றிருப்ைான். 

அெனுக்கு ைலழயைடி கீதா லை ிய  ந்லதா த்தில் தலையும் ஓடெில்லை 
காலும் ஓடெில்லை. அெள் ொய் ஓயா ல் லை ியலத  ட்டும்  லளக்கா ல் 
லகட்டு ககாண்டிருந்தான். 

திடீகென்று அெள் " ெருண் உனக்கு கீர்த்திய கதரியு ா�?" என்று லகட்க 
ெருண்  ாதாெண ாக " ஆ ா நல்ைா கதரியுல  கீத்து. நான் அெ கூடவும் 
கடய்ைி லைசுலென்�. கெரி குட் லகர்ள்" என்று  னதிைிருப்ைலத  லறயாது 
கூறவும் கீதாவுக்கு ெருண் எனக்கு அவ்ெளொ ஃப்கெண்ட்ஸ் இல்ைனு 
க ான்னது நியாைகத்துக்கு ெந்தது. 

" அெ கூடவும்னா?? இன்னும் கநலறய லைரு கூட லைசுெிங்க லைாை�" 
என்று ெருெித்து ககாண்ட  ாதாெண குெைில் ெினெினாள் கீதா. 

" எனக்கு கநலறய ஃப்கெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ல க்ஸி ம் ஒன் லடை 15 
லைொச்சும் லைசுொங்க" என்று க ால்ைிக் ககாண்லட லைானான். தான் என்ன 
க ால்லுகிலறாம் என்று அெனுக்கு புரியெில்லை. 

" இவ்லளா லைர் கூட எப்ைிடி லைசுெ நீ??" உனக்கு லைார் அடிக்காதா?" 

" லைார் அடிக்குனு தாலன லைசுறலத. யூ லநா ஒன் திங் எனக்கு இப்ைடி 
லை ிட்லட இருந்தா லடம் லைாறலத கதரியாது�" என்று ைதிைளிக்கவும் ஏலனா 
லயாகாவும் ஸ்ரீலதெியும் கூறிய லடம்ைாஸ் நிலனவுக்கு ெந்தது. 
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ெிெக்தியாக  ிரித்தெள் " எல்ைால  உனக்கு லடம் ைாஸ் தான ெருண்�. ைட் 
உன்ன  ாதிரி ஃப்கெண்ட்ஷிப்ை லடம்ைாஸுக்கு யூஸ் ைண்ண எனக்கு 
கதரியாது�" என்று கூறினாள். 

" கீத்து ஏன் இவ்லளா  ீரியஸ் ஆகுற நீ�??" 

" நான் இப்ைிடி தான் ெருண். என்னாை என்ன  ாத்திக்க முடியாது. உன்ன 
 ாதிரி எல்ைா ெிஷயத்லதயும் என்னாை ஈஸியா எடுத்துக்க முடியாது��" 

" கீத்து இப்லைா நீ லதலெயில்ைா  லகாெப்ைடுறதா உனக்கு லதாணை�?" 

" என்லனாட லகாெம் என் கூடலெ கைாறந்தது ெருண். என்ன 
கைாறுத்தெலெக்கும் கைாய் க ால்லுறெங்க ,  ீட்டிங் ைண்றெங்கள ெிட 
லகாெப்ைடுறெங்க ஒன்ணும் ல ா  ானெங்க இல்ை�" 

" ஓலக ைிஸன். நான் க ால்லுறத ககாஞ் ம் அல தியா லகளு�" 

" இம்ைாஸிைிள். இதுக்கு ல ை எலதயும் லகக்க எனக்கு லடம் இல்ை�. 
உனக்காக கநலறய லைர் கெயிட் ைண்ணுொங்க�. ஐ  ீன் ஃைார் யுெர் கால். 
ல ா நீ அெங்க கூட லைசு�. லை. " என்று லைாலன கட் க ய்து ெிட்டாள். 

ெருணுக்கு முதல் முலறயாக கீதாெின் ல ல் லகாைம் ெந்தது. என்ன 
க ால்ை ெருகிகறன்று கூட லகட்க கைாறுல யில்ைா அெளது 
 ிறுைிள்லளதனம் அெனுக்கு எரிச் ைாக கூட இருந்தது. இனில  தானாக 
அெளுக்கு கால் க ய்ய கூடாது என்ற முடிவுக்கு ெந்தான். 

அெனது இந்த முடிொல் அெளின் லகாைமும், அெர்களின் நட்ைில் ெந்த 
ெிரி லும் இன்னும் அதிக ாகும் என்ைது கதரிந்திருந்தால் அென் எப்ைாடு 
ைட்டாெது தடுத்திருப்ைான். 
 

 
 
 
 
 
 
 


