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அத்தியாயம் 9 
 

ெருணிடம் அெளுலடய ைிறந்த நாளன்று லை ியது தான் கீதா அெனுடன் 
லை ிய கலட ி முலற. அதற்கு ைின் அெனும் அெலள அலழக்கெில்லை. 
அெளுக்கும் அெனுடன் லைசுெதற்கு ெிருப்ைம் இல்லை. இருெரும் 
ஃலைஸ்புக் மூை ாகவும், ொட் ப் மூை ாகவும் ஒருெர் ொழ்ெின் 
நிகழ்வுகலள  ற்றெர் கதரிந்து  ககாண்டலதாடு  ரி.. 

லஜஸியும் க ன்லன ெந்து ெிட கீதாவுக்கு தனியாக இருக்கும் உணர்லெ 
ெெெில்லை. அெளுலடய நண்ைர்கள் அெலள தனியாக இருக்கலொ 
லயா ிக்கலொ ெிட்டால் தாலன! 

ெருலணா இந்தியா ெருெதற்கான நாலள ஆெலைாடு எதிர்லநாக்கி 
இருந்தான். இதற்கிலடயில் அெனுலடய கஸின்ஸ் கீதா ைற்றி 
லகட்டலைாகதல்ைாம் அெள் லெலைப்ைளு அதிகம், அெலள கதாந்தெவு 
க ய்ய லெண்டாம்� என்று கூறி லைச்ல   ாற்றினான். அெனுக்குல  இந்த 
ைிரிவு ககாஞ் நாள் லதலெப்ைட்டது. இவ்ொறு க ன்று ககாண்டிருக்லகயில் 
லெணுகாயின் திரு ணமும் ெந்தது. அதற்காக ெருணும் இந்தியாெிற்கு 
ெந்தான். 

அெனது ொட் ப் ஸ்லடட்டஸில் அென், ைிரியா அனு  ற்றும் லெெதியுடன் 
இருக்கும் லைாட்லடாலெ லைாட கீதா அலத ைார்த்ததும் அென் இந்தியாெில் 
இருப்ைலத புரிந்து ககாண்டாள். ஆனால் அெனுடன் லை  
முயற் ிக்கெில்லை. அெனது குடும்ைத்தினர் லெணுகா திரு ண லெலைகளில் 
ைிஸியாக இருப்ைதால் அனுலெயும் அெள் லை ி கதாந்தெவு க ய்ய 
ெிரும்ைெில்லை. 

ெருணும் அனு கீதாலெ திரு ணத்திற்கு அலழக்க லெண்டுக ன கூறிய 
லைாது அெள் இந்தியாெில் இல்லை, அெளுலடய கார்டியலன ைார்க்க 
யு.எஸ் க ன்றிருப்ைதாக கூறவும்  ிறிது லநெம் ெருத்தப்ைட்ட லெணுகாவும் 
லநத்ொ ெந்து ெிட அெளுடன் ஷாப்ைிங் க ல்ை தயாொனாள். 

இப்ைடியாக கீதாவும், ெருணும் ஒருெலெ ஒருெர் ைார்க்கலொ கதாடர்பு 
ககாள்ளலொ முயற் ிக்கா லை இருக்க லெணுகாெின் திரு ண நாளூம் 
ெந்தது. கீதா ஒருநாள் தெறா ல் ெருணின் ொட் ப் ஸ்லடட்டலஸ ைார்த்து 
ககாண்டு தான் இருந்தாள். திரு ணத்திற்கு தன்லன அலழப்ைான் என்று 
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அெளூக்கு ஒரு நப்ைால  இருந்தது என்னலொ உண்ல . ஆனால் ெருலணா 
கீதா என்ற ஒருத்தி தன்னுலடய ஸ்லடட்டலஸ ைார்ப்ைலதலய ஒரு 
கைாருட்டாக கருதா ல் திரு ண லெலைகளில் ைிஸியாக இருந்தான். 

லெணுகாெின் திரு ண நாள் அன்று காலை... 

லயாகாலெ ைார்க்க ைார்ைருக்கு க ன்ற கீதா அங்கு புடலெயுடன் ஃபுல் 
ல க்கப்புடன் நின்றிருந்த கீர்த்திலய ைார்த்ததும் " ஹாய் கீர்த்தி�! லுக்கிங் 
கொண்டர்ஃபுல்! ஏதாச்சும் ஃைங்ஷனா�?" என்று ஆெலுடன் லகட்டாள். 

கீர்த்தி புன்னலகயுடன் " ஆ ா கீத்து�! என்லனாட குலளாஸ் ஃப்கெண்லடாட 
 ிஸ்டருக்கு இன்னிக்கு ல லெஜ்☺" என்று ைதிைளிக்கவும் கீதாெிற்கு லெணுகா 
திரு ண ாக இருக்குல ா என்ற  ந்லதகம் ெெவும் யாருக்கு திரு ணம் 
என்று லகட்டாள். 

" என் ஃப்கெண்ட் ஒருத்தன் கஜர் னிை ைடிச் ிட்டிருக்கான்�. அெலனாட 
 ிஸ்டருக்கு தான் இன்னிக்கு ல லெஜ். கண்டிப்ைா ெெணும் கீர்த்தினு லெற 
க ால்ைிட்டான்�. அதான் கெடி ஆகிட்டு டாக்ஸிக்கு கெயிட் ைண்ணிட்டு 
இருக்லகன்" என்று க ால்ைவும் கீதாெிற்கு அென் ெருண் தான் என்று 
உறுதியாகலெ கதரிந்தது. 

அதற்கு ல ல் அெலன ைற்றி லயா ிக்க ெிரும்ைெில்லை அெள். என்ன 
லயா ித்தாலும் அென் க ான்ன ெிஷயங்கள் யாவும் கைாழுதுலைாக்குக்காக 
அென் க ான்ன கைாய்களாக   ட்டுல  அெளுக்கு லதான்றியது. தன்லன 
தெிெ லெறு யாரும் அவ்ெளவு குலளாஸ் ஃப்கெண்ட் இல்லைகயன 
கூறியென் தன்னுலடய ஃலைஸ்புக் லடம்லைனில்  ிறுெயது லதாழர்கள் 
முதற்ககாண்டு திரு ணத்திற்கு அலழத்த புலகப்ைடத்லதயும் ைதிெிட கீதா 
அெலன ைற்றிய தன்னுலடய அைிப்ொயம்  ிகவும்  ரி, இனி அெனுடன் 
தனக்கு எந்த நட்பும் லதலெயில்லை என்று முடிவு க ய்தாள். 

 

இருந்தாலும் அெளூலடய  ன ாட் ி ெருலண ைற்றி ககாஞ் ம் லயா ி கீத்து 
என்று கத்தவும் " ஏலதா என்ன ெிட்டா அெனுக்கு ஃப்கெண்ட்லஸ இல்ைங்கிற 
 ாதிரி  ீன் லைாட்டான்�, எல்ைாம் கைாய்�. என்ன  ட்டும் தான் ஃலை ிைி 
கிட்ட அறிமுகப்ைடுத்திருக்லகனு லெற இன்கனாரு கைாய்�. ொய 
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கதாறந்தாலை கைாய்�. நீ இவ்ெளவு லயா ிக்கிறிலய.. ைட் அெனுக்கு 
இன்லனெம் என்லனாட லநம் கூட  றந்திருக்கும்�. லடம்ைாஸுக்கு லைசுனெ 
தான�. ல ா இனில  அந்த ெருண் யாருனு கதரியாத  ாதிரிலய நானும் 
நடந்துப்லைன்��" என்று  ன ாட் ிலய அடக்கினாள். 

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

லெணுகாெின் திரு ணம் முடிந்து அெள் புகுந்த ெடீு க ன்று அன்லறாடு 
ஆறு  ாதம் முடிந்திருந்தது. அெளது கணென்  ிொவுக்கு லெணுகாெின் 
குடும்ைம்  ிகவும் ைிடித்து ெிட்டது. அெளது  லகங்கின் ஃலைனாக 
 ாறிெிட்டான். அெர்களுடன் ல ர்ந்து அெலள கைாய்ப்ைது அெனது தின ரி 
கைாழுதுலைாக்காகலெ ஆகிெிட்டது . 

கர்ப்ை ாக இருக்கும் தங்லகலய  ிொ லகயில் லெத்து தாங்குெலத கண்ட 
ெருணுக்கு  னநிலறொக இருந்தது. ைடிப்பு முடிந்த நிலையில் 
கஜர் னியிலைலய லெலையில் ல ெைா ா இல்லை இந்தியாெில் க ட்டில் 
ஆகைா ா என்ற குழப்ைத்தில் இருந்தான் அென். 

அந்த குழப்ைத்திலும் கீதாலெ ைற்றி லயா ிக்க தெறெில்லை அென். 

அன்று அவ்ொறு அெலள ைற்றி  ிந்தித்தொறு ைால்கனியில் நடந்து 
ககாண்டிருந்தான் ெருண். குட்டி லைாட்ட பூலன  ாதிரி அென் ைால்கனியில் 
நடந்து ககாண்டிருப்ைலத ைார்த்த அனு இந்த அண்ணாவுக்கு என்னாச்சு என்று 
லயா ித்தொறு அெனிடம் க ன்றாள். 

" அண்ணா ஏன் கெஸ்ட்கைஸ்ஸா இருக்கிங்க�?? ஏதும் ைவ் ல ட்டொ�?" 

" அனு! இந்த கஜன் த்துை நான் யாலெயும் ைவ் ைண்ணுறதா இல்ை.� 
ஒருத்திய ைண்ணின ைாெத்துக்லக நான் தூக்கம் இல்ைா  சுத்துலறன்�" 
என்று கதரியா ல் ொலய ெிட அனுெிற்கு ஆச் ரிய ாய் லைாய்ெிட்டது. 

" ொட்�?? நீங்க ைவ் ைண்ணிங்களா�?? யாெ அண்ணா�?? நம்  ஊொ இல்ை 
க ன்லன லகர்ளா�?? அெங்க என்ன ைண்ணுறாங்க�??" என்று அடுக்கி 
ககாண்லட க ல்ை அெலள ைார்த்து தலையில் அடித்து ககாண்டான் ெருண். 

" நீ ஓெொ எல ாஷனல் ஆகுற அனு�. அது எல்ைால  முடிஞ்சு லைான 
ெிஷயம்�. அெ கொ  அட ண்ட். நம்  குடும்ைத்துக்கு க ட் ஆகாது�" 
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" ஓ! அப்லைா ைிலெக் அப் ஆயிடுச் ா அண்ணா�? " என்று ெருத்த ான 
குெைில் லகட்கவும் " ைிெலைாலஸ ைண்ணை�. அப்புறம் எங்க இருந்து ைிலெட் 
அப்�?" என்று ெருண் கூற அெளுக்கு அென் கழுத்லத கநறிக்கும் அளெிற்கு 
லகாைம் ெந்தது. 

" லைாங்க அண்ணா நீங்களும் உங்க ைவ்வும்�! லநா கக ண்ட்ஸ்,  ிம்ப்ளி 
லெஸ்ட்�" 

" அடிலய நாலன குழப்ைத்துை இருக்லகன்�. நீ லெற" என்று  ைித்து 
ககாண்டான் ெருண். 

அெர்கள் லை ிக்ககாண்டிருக்லகயில் லநத்ொ லெெதியுடனும் ைிரியாவுடனும் 
ல ர்ந்து ெெ அெர்களிடமும் ெருணின் கலதலய அெள் கூற அெர்களும் 
அெலன கெட்டொ குத்தொ என்று ைார்த்தனர். 

" இெரு கைரிய லொ ிலயா�. இெரு ப்ெலைாஸ் ைண்ணா  அந்த கைாண்ணுக்கு 
எப்ைிடி ைவ் ைண்ணுறது கதரியும்�?? இங்க கைாைம்புறத அெ கிட்ட 
கைாைம்புனா கூட ைாெப்ைட்டு அந்த கைாண்ணு ைவ் ைண்ணிருக்கும்�" என்று 
கடுப்ைில் கூறினாள் ைிரியா. 

அெள் அவ்ொறு கூறவும் " ைிரியா! உனக்கு அெள ைத்தி கதரியாது�. 
என்னாை அெ கிட்ட ைவ் ைத்தி க ால்ை முடியைடி�" என்று  றுைடி 
புைம்ைினான். 

" அெ கிட்ட க ால்ைா  அெங்க ஆயா கிட்டயா க ால்லுெ�?? " இது 
லெெதி. 

" அெ கொம்ை லகாெக்காரி லெொ�.  ப்லைாஸ் நான் ைவ் ைத்தி ஏதாச்சும் 
லை ி அெ என்ன தப்ைா கநனச்சுட்டா என்ன ைண்ணுறது�? ( நீ லை ா லை 
அெ உன்ன ைத்தி அப்ைிடி தாண்டா கநனச் ிட்டு இருக்கா� )" 

"  ரி! நீ லை  லெண்டாம்�. அெ அட்ெஸ் க ால்லு. நாங்க லைாய் லை ி 
ைாக்குலொம்�" 

" என்னது� ?? நீங்க லை  லைாறிங்களா?" என்று அதிர்ச் ியானான் ெருண். 



50 

 

 

" ைின்ன..உன்ன  ாதிரி ஒருத்தன் இந்த கஜன் த்துை அெ கிட்ட க ால்ை 
லைாறது இல்ை�. நீ க ிட் ஆகைனா எங்களாை எப்ைிடி க ிட் ஆக 
முடியும்�?? நீ சும் ாலெ நம்  ஃலை ிைி குரூப்ை க ாக்க லைாட்டு 
 ாகடிக்கிற�.. இதுை காதல் லதால்ெி லெற நடந்தா எங்கள நீ கெிலத 
க ால்லுறனு க ால்ைி ல ல் லைாகத்துகு ைார் ல் ைண்ணிடுெ�. ல ா லெற 
ெழி இல்ை .. நாங்க இந்த ல ட்டெ டீல் ைண்ண லைாகறாம்�" என்று ைிரியா 
மூச்சுெிடா ல் க ால்ைி முடித்தாள். 

"  ரி! அந்த கைாண்ணு நம்ைர், அட்ெஸ் முக்கிய ா அெ லைாட்லடா எல்ைால  
ககாஞ் ம் லதலெப்ைடும்�" 

" அட்ெஸ் எனக்கு கதரியாது�" என்று கூறவும் நான்கு லைரும்  ந்திெமுகி 
அெதாெம் எடுக்க ெருண் லெக ாக " ைட் லைாட்லடா லைான் நம்ைர் இருக்கு�" 
என்று கூறவும்  ாந்த ானார்கள். 

"  ரி.. லைாட்லடா லைான் நம்ைர் ொட் ப் ைண்ணு" 

" அெ நம்ைர் உங்க கிட்டலய இருக்கு " என்று கூறவும் இப்லைாது குழம்புெது 
அெர்கள் முலற ஆயிற்று. 

தலைலய ைிய்த்து ககாண்ட அனு " ஐயா  ா ி! நீ ைவ் ைண்ணி 
முடிக்குறதுக்குள்ள நாங்க எல்ைாரும் கீழ்ப்ைாக்கத்துை அட் ிட் ஆயிடுலொம் 
லைாை..ககாஞ் ம் கதளிொ க ால்லு கதய்ெல " என்று லகட்டாள். 

லநத்ொலொ " எங்களுக்கு கதரிஞ்  கைாண்ணுனா யாருடா அது?" என்று 
லகட்க அல தியாக அெலள ைார்த்தென் கெட்கத்துடன் " கீதா" என்று கூற 
நான்கு லைருக்கும் ஆனந்த அதிர்ச் ி. 

" என்ன ? அண்ணியா?" என்று  றுைடியும் லகட்டு உறுதி க ய்து ககாண்டாள் 
ைிரியா. 

" இவ்ெலளா நாளா எதுக்கு  லறச்  எருல ?" என்று லெெதி க ல்ை ாக 
லகாெித்தாள். 

" ஓலக..நம்  அண்ணி தான. லநா ைிொப்ளம். இன்னிக்லக லைாய் லை ி 
முடிச் ிடுலொம்" என்றாள் அனு. 
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" ஏய்!  றந்துட்டிங்களா?? ஷீ இஸ் இன் யு.எஸ்" என்று லநத்ொ நிலனவூட்ட 
ெருண் "இல்ை அெ இங்க தான் இருக்கா" என்று க ால்ைவும் அெர்கள் 
 ீண்டும் குழப்ை ாயினர். 

" இங்க இருக்காங்கனா ஏன் லெணுகா ல லெஜூக்கு அண்ணி ெெை?" 

" ைிகாஸ் நான் அெள இன்லெட் ைண்ணை" 

"ஏன் இன்லெட் ைண்ணை" 

"எங்களுக்குள்ள ஒரு  ின்ன  ிஸ்அண்டர்ஷ்டாண்டிங்...நாங்க லை ிலய நாலு 
 ா ம் ஆகுது" என்று அென்  ாதாெண ாக கூற அெர்கள் நால்ெருக்கும் 
இெலன ககாலை க ய்யு ளெிற்கு ஆத்திெம் ெந்தது. 

" முடியைடி. நான் கொம்ை நாள் இந்த ைிெஷர் , சுகர் இல்ைா  ொழனும்னு 
ஆ ப்ைடுலறன். ைட் இந்த  ிஸ்டர் கஜர் னாை எனக்கு ஹார்ட் அட்டாலக 
ெந்துடும் லைாை" 

" இது ககாஞ் ம்  ிக்கைான ைவ் ஸ்லடாரி தான்" என்று  கைருமூச்சு 
ெிட்டாள் லெெதி. 

" இங்க ைாருங்க! எனக்கு அதுைாம் கதரியாது. எனக்கு கதரிஞ் து  கெண்லட 
ெிஷயம் தான்" 

" க ால்லும்! க ால்ைித் கதாலையும்" என்றனர் நால்ெரும். 

" ஒண்ணு என்னாை கீதா இல்ைா  ொழ  முடியாது. கெண்டாெது அெ 
கொம்ை லகாெப்ைடுறது நம்  ஃலை ிைிக்கு சுத்த ா க ட் ஆகாது. ல ா நீங்க 
கொம்ை லயா ிக்காதிங்க. ககாஞ்  நாள்ை நாலன அெள  றந்துடுலென்" என்று 
க ால்ைியைடிலய அங்கிருந்து நகர்ந்தான். 

அெலன லயா லனயாக ைார்த்த லநத்ொ  ற்றெர்களிடம் " லஹய்! இங்க 
ைாருங்க, கீத்துக்கு கால் ைண்ணுங்கடி! இன்னிக்கு ஈவ்னிங் ஃைனீிக்ஸ்ை  ீட் 
ைண்ணைா ானு லகளுங்க! அப்புறம் இன்கனாரு இம்ைார்கடண்ட் ெிஷயம் 
இது எதுவுல  ெருணுக்கு கதரிய கூடாது" என்று க ால்ைிெிட்டு அடுத்து 
க ய்ய லெண்டிய ெிஷயத்லத லயா ிக்க ஆெம்ைித்தாள். 

 


