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அ#ெப&' ஆதிெமாழி

"Everyone smiles in the same language."
- George Carlin
இ"ள$% ஈர( உலர+ ெதாட0கிய கா%கி45 மர0க7 த% வச ீகர
உடெல0;( ெவள$<ச+தி% அவசர+ைத அ7ள$? @சிAெகாBC
காDE+ ெதாBைடைய கிழி+G ெவHேவறாக அலற+
ெதாட0கியK"LதG.
“உMMMMMMM...ஆHHHH...”

ேசாபாவKP QரBCெகாBR"Lத அSA;5R த% Tக+ைத< U"Aகி
வKரPகைள மடAகி காGகள$% அ"கிP ைவ+GAெகாBC
அR+ெதாBைடயKலி"LG எW?பKய ;ரலாP த%Sைடய ஆB சி0க
ேவட+GA; த% தர?பKP நியாய( ெசYGெகாBR"Lதா7.
“ம(மி... லய% மாதிZ க+Gேறனா?”
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சி%ன உதCகைள< UDறியK"Lத ெவள$M ம\ச7 நிற
மைசA;7ள$"LG
]
ஒ" ெபZய @ைன ேபUவG ேபால இ"LதG.
“ஆமாBடா ெசPல(. ேசாபா_ல ஆடாம உ5காMLதி"Aக`(.
அ?ப+தா% ேமAக? கைலயாG.”
“சZ((மாமா...” சலி?Qட% “(”-% அW+த( சDE அதிகமாY வLத
பதிலிP எனAெக%ன எ%ற ெதான$a( இ"LதG.
ஆBCவKழா நாடக+திP அவbA; கா5Cராஜா ேவட( எ%E
ெசா%ன நாள$லி"LG அSA;5R வ5CA;
d
வLததG( இ?பR+தா%
தினT( சி%ன நாடகேம அர0ேகEகிறG. கா5RP நடA;( கா5சி
ஒ%றி% வசன0கைள எPேலா"ைடய சாMபாக_( தாேன ேபசிவK5C
த% வசன( வ"(ேபாG அR+ெதாBைடயKலி"LG “இ?ப நா%
ேபUேற%” எ%E சி0க( மாதிZ த% வசன+ைத+ ெதாட0;வா7.
இ%E நடAக?ேபா;( ஆBCவKழா_A;? பK%னM இLத நாடக(
மBC(
]
நைடெபEமா என+ ெதZயாG. ஒ"ேவைள நாைள அவ7 த%
ேவட+ைத ஒ" வBண+G@<சியாகேவா அPலG Rேனாசராகேவா
fட மாDறAfC(. ஆனாP, அ?ேபாG( @ைன ேபால+தா%
ேபUவாேளா?
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“பா?பா. அLத வா5டM பா5Rைல எC+GAேகா. மணKயாயKR<சி.”
வ5C
d
வாசgA; வLதவ7, சாAஸிP த% பாத0கைள iைழ+தவாேற
“ம(மி.. சி0க( எ0கயாவG ஷூ ேபாCமா” எ%E ேக5CவK5C எ%
பதிgA; கா+திராமP இரBC ைககளாg( வாைய ெமGவாக
ெபா+தியபR “ஹா ஹா ஹா...” எ%E சிZ+GAெகாBடா7. பK%னM
பAகவா5RP ெதா0கிய த% வா5டM பா5Rைல வயKDE?பAக(
இW+GவK5CAெகாBC சிZ+GAெகாBேட லி?5ைட ேநாAகி
ஓRனா7. பK%Qற( இ"LG பாMA;(ேபாG த% ;5Rைய< UமLG
தH_( க0கா" ேபாலி"LதG.
பதிென5டாவG தள+திD; வLத லி?5 வழAகமான த% வசன+ைத?
ேபசி TR+தG( பதிேலG( எதிMபாராமP ெமௗனமாக இற0க+
ெதாட0கியG. இ?பR+தா%.... வழAகமாகேவ இLத லி?5 அதிP
தன$யாக வ"பவMக7 த%ன$ைல மறLG பாCவைதa( ேபUவைதa(
ேக5CAெகா7b(. பதிெலPலா( ெசாPலாG. ப+தாவG மாRA;
வLதG( சி%ன ச+த+Gட% த%ைன நிE+திAெகா7ள அLத<
ச ீன?பா5R உ7ேள வLதாM. நைர+த U"Bட ேகச(. ெபாGவாக
ச ீன?ெபBகைள< U"Bட ேகச+ேதாC பாM?பG அZG. அவMகள$%
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fLதP ெப"(பாg( அடM+தியDE ேகாைரயாக ந dBR"A;(. இ%E
அLத ச ீன?பா5R த% தளMLத உடைல கBகbA; உE+தாத ெவள$M
ந dல+திP இள\சிவ?Q @AகளாP நிைறLதி"Lத உைடையA ெகாBC
UDறியK"Lதா7. எ?பRa( Uமாராக எWப+ைதLG வயதிD; ேமP
இ"Aகலா(. அவZ% Q%னைகைய ஏLதிவLத “ஹேலா”_ட%
எ?ேபாG( ேபாP நிேகாR% வாைடa( ேசMLேத மிதLG வLG ேலசாக
p<ைச அைடAக+ ெதாட0கியG. அSA;5R எ%ைன? பKR+தி"Lத
ைககள$P சDE அW+த+ைத அதிகமாAகி ஒ" ேகாழிA;\U ேபால
எ% ெதாைடமG
] த% தைலைய ெந"AகிAெகாBடா7.
அSA;5Rைய பாM+த அLத பா5RA; வழAக(ேபாP கBகள$P
உDசாக( ெதாDறிAெகாBடG. எ%Sைடய “ஹேலா ஆ%R” பதிைல
கவன$+ததாY ெதZயவKPைல. ச5ெடன மலMLத Tக+Gட%
அSA;5Rைய ெகா\ச+ ெதாட0கினாM. அSA;5R சDE
பK%வா0கியைத ெபா"5பC+தாமP அவைள?ேபாலேவ த%
வKரPகைள மடAகி காGகள$% அ"கிP ைவ+GAெகாBC
அR+ெதாBைடயKலி"LG வKேனாதமான ஒலிைய எW?பKனாM.
“ஷஸு..
d
ஷஸு...@@H...
d
ஷஸு..
d
ஷஸு”
d
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அSA;5R சDE மிர5சிaட% எ% ெதாைடைய ேமg(
இEAகிAெகாBடா7. சDE தMமச0கட+Gட% “பா5Rடா” எ%E
அவைள T%SA;+ த7ள$ேன%.
அLத? பா5R ேமg( சிZ+தவாேற அவ7 தைலயKP ெமGவாY
ைகைவ+G “ஸுஃQ நி.. ஸுஃQ நி” எ%றாM. நா% ெமலிதாY
Q%னைக+தைத? பாM+தவM, அSA;5Rைய மBC(
]
ெதா5CவK5C
ப7ள$Afட( இ"Lத பAக( ைகைய ந d5R “ஷ0 sேவ ல.. ஷ0 sேவ
ல..” எ%றாM. நா% எ% Q%னைகைய வலிLG மாDறாமP ேமg(
க ீW( தைலயா5Rேன%. அவZட% ஏதாவG ேபசேவBC( ேபால+
ேதா%றியG. ஆனாP எ%ன ேக5பG எ%E ெதZயவKPைல. சில
வKனாRக7 தயAக+GA;? பK%னM இரBC வKரPகைள சிகிெர5
பKR?பGேபாP கா5R “ஆBR.. sேமாAகி0 ேநா.. sேமாAகி0 ேநா”
எ%ேற%. வழAகமான சிZ?Q மாறாமP பா?பாவK% க%ன+ைத
வ"RயவாE “ஸுஃQ நி.. ஸுஃQ நி” எ%றாM. லி?5 ேவE ஒ"
ச+த+Gட% த%ைன நிE+திAெகா7ள “ைப ைப” எ%E
ைகயைச+தவாேர, அSA;5Rைய பாM+G மBC(
]
“ஷஸு..
d
ஷஸு...”
d
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எ%றபR நடLதாM. சDEேநர( நிAேகாR% மண+Gட% அவZ%
Q%னைக எ0கைள< UDறிAெகாBேட இ"LதG.
அLத? பா5R ப+தாவG மாRயKPதா% வசிAகேவBC(. அLத?
பா5RேயாC ஒ" தா+தாைவ+ தவKர ேவE யாைரa( அ0;
பாM+ததாY நிைனவKPைல. கைடகbA;? ேபா;(ேபாG அRAகR
ைகயKP Q5ேகாM5RP வா0கிய சா?பா5C ைபகbட% வ"(
அவைர? பாM?பGBC. அேத மாறாத நிAேகாR% மண+Gட% ஒ"
Q%னைக ெசYவாM. இ%E அLத? பா5RேயாC நடLத உைரயாடg(
QதிதிPைல. அSA;5RேயாC எ%ைன எ0;பாM+தாg( நி%E
அவ7 க%ன0கைள வ"RயபR வா\ைசaட% ச ீன ெமாழியKP
ஏேதேதா ேபUவாM. தைலைய ெதா5C ஆச ீMவதி?பG ேபால கBகள$P
மகிt<சி ெபா0க ஏேதேதா ெசாPgவாM. பாதி ைசைக பாதி ேப<U என
பா?பாைவa(, ப7ள$Afட+ைதa( காBபK+G உரAகA ேக7வKக7
ேக5பாM. ைசைக ெசYவைத+தவKர நா0க7 ேபசிAெகா7வைத?
QZLGெகா7ள ெபZதாY ேதைவெயா%E( இ"LததிPைல.
அேதசமய( ெதZயாத ெமாழியKP எ0கbA;7 அRAகR நிகW( அLத
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சரளமான உைரயாடP த"( ெநகிt<சி அள?பZயG. அG அதD;ேமP
எைதa( QZLGெகா7ளேவBC( எ%E ேயாசிAக ைவ+ததிPைல.
அSA;5R எ% ைககள$P ெகாC+த அW+த( இ?ேபாG ெகா\ச(
;ைறLதி"LதG. சDEேநர( ெமௗனமாY வLதவ7, “அ(மா அLத
பா5R எ%ன(மா ெசா%னா0க?” எ%றா7.
“ெதZயலேயடா”

“அ?Qற(. ெதZ\சமாதிZ தைலைய ஆ5Cன0க”
d
அSA;5RயK% ேக7வKA; ச5ெடன பதிP ெசாPல+ ெதZயவKPைல.
சDE ேயாசி+தவ7 அவளாகேவ, “ஓ! ஊMல இ"Aகிற அ?ப+தாகி5ட
ேபUற மாதிZயா?” எ%றா7. சDE தCமாறி?ேபாேன%. பK%னM,
ெமGவாக அவ7 கW+ைத அைண+G T+தமி5C. “ஆமா%டா.”
எ%ேற%.
ஆனாP, அSA;5RA; எ?பRயாவG நா0க7 எ%ன
ேபசிAெகா7கிேறா( எ%E QZLGெகா7ள ஆMவ(. “அLத? பா5R
ஏ(மா sேமாA பBணறா0க?”, “ஏ% எ?ேபா பாM+தாg( ஒேர மாதிZ
ேக7வK ேக5;றா0க?” எ%E ேக7வKகைள அCA;வா7. எPலா
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ேக7வKகbA;( எ?ேபாG( பதிP ெசாPலிவKட TRயாG. சில
பதிPகbAகான த"ண0கைள QZLGெகா7b( ேவைள வ"(ேபாG
அLதA ேக7வKக7 தானாகேவ மைறLGவKC( எ%E
நிைன+GAெகா7ேவ%.
இ%E( அவbAகான ேநரRயான பதிP கிைடAகாவK5டாg(, தானாக
அவ7 QZLGெகாBட ஒ" பதிலிP சDE சமாதானமாயK"Lதா7.
;ழLைதக7 அ?பR+தாேன. அவMக7 அ?பR+தாேன
QZLGெகா7கிறாMக7. அவ7 உலகிP சி0க( சிZAக ேவBC(.
;ர0;கbட% கைத ேபசேவBC(. இ?பR+தா% அறியாைம கலLத
அவ7 QZதலாP ;ர0;(, சி0கT( நBபMகளாவG சா+தியமாகிறG.
அவbைடய சி0க+தி% பசி ;றி+த ேக7வKA;, அG ;ர0கிைன
அR+GA ெகாPg( எ%ற பதிைல ஏ% இ?ேபாG அவள$ட(
ெசாPலேவBC(. எPலாவDைறa( ேபசிவK5டாP தானாY
QZLGெகா7வதDகான த"ண0கைள எ?ேபாG அSபவK?பG.
ச5ெட%E எ% நிைனைவ அE+GAெகாBC அலற+ெதாட0கியG
ெசPேபா%.
ஊZலி"LG மாமனாM ச%னமான ;ரலிP.
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“நPலா இ"Aகியா(மா?”
“நPலா இ"Aேக% மாமா. அ+ைத எ?பR இ"Aகா0க?”
“இ"Aகா(மா” எ%ற பதிgA;? பK%னான ஒ" சிE ெமௗன(
இ"வைரa( சDE ஆUவாச?பC+த+ ேதைவயாயK"LதG.
“ஒ%S( பKர<சைனயKPல(மா. ெதாடMLG மா+திைரகைள
சா?பKட`(S டாAடM ெசா%னா". அவைள ம"LG மா+திைர
சா?பKட ைவAகிறGதா(மா சிரமமாயK"A;. ேந+தி திvMS ந d0க
யா"%S ேக5;றா. அGதா%மா மனUA; கwடமா...” உைடLGேபான
;ரலிP ச%னமான இைர?QA ேக5டG.
“அதPலா( சZயாயK"( மாமா. அ+ைதைய? ப+திரமா பாM+Gேகா0க.
ந d0க ைதZயமா இ"0க“
“அகில% எ?ப(மா வMறா%?”
“ேவைல அதிகமா( ெவ7ள$Aகிழைம வ5CA;
d
வLதிCவாM மாமா.
வLத_ட% ேபச<ெசாPேற%.”
“சZ(மா. பா?பா கிள(பK5டாளா?”
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“இ?ேபாதா% மாமா. அவைள sfgA;தா% அைழ<சி5C
ேபாயKகி5C இ"Aேக%”
ச5ெட%E சி%னதாY ஓM அவரசT( அAகைறa( அவM ;ரலிP
ெதாDறிAெகாBடG. “சZ(மா. ேரா5Cல பாM+G கவனமா ேபா0க.
நா% அ?Qற( ேபUேற%.”
“சZ மாமா. பா?பா_A; இ%ைனA;தா% ஆBCவKழா. வRேயா
d
எC+G அS?Qேற%. தி"(பK வLதG( sைக?Qல காP பBேற%S
அ+ைதகி5ட ெசாPg0க. ைவ<சிடவா மாமா?”
“சZ(மா” எ%E GBR+GAெகாBடாM.
அ+ைதA; 545ெம%5 ெதாட0கி கி5ட+த5ட ஒ" வ"ட( ஆகிறG.
வKCTைறAகாக நா0க7 ஊZP இ"LதேபாG ஒ" நா7 பா+xமிP
வWAகி வKWLததிP காலிP எg(Q TறிLG பC+த பCAைகயானாM.
இரBC வார0கbA; பK%னM தைலவலி அதிகமாக MRI எC+G?
பாM+தேபாGதா% தைலயKP பலமாக அRப5R"LதG ெதZLதG.
pைளயKP சிறிய ர+தAக5C உBடாகியK"LதG. வயG க"தி
அEைவ சிகி<ைச இPலாமP ம"LGகளாP ;ண?பC+Gவேத
சா+திய( எ%E டாAடM ெசா%ன அLத நாள$லி"Lேத வ5RP
d
ஒ"
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அைமதி பரவ+ெதாட0கியG. நாளாக நாளாக அ+ைதயKட( ஏDப5ட
மாDற0க7 எPேலா"A;( ஒ"வKத நCAக+ைத+ தLதG. அ+ைத
வ5RP
d
இ"?பைத எ?ேபாG( அAக(பAக+G வ5RனM
d
அவ"ைடய
ெவ;ள$+தனமான ஓயாத ேப<சினாPதா% ெதZLGெகா7வாMக7.
பல"A; அவM ேப<U ம5Cேம அைடயாள(. அவM ேப<சிP ெபZயவM
சிறிவM எ%ற பா;பாெடPலா( இ"AகாG. ேமPமாRA; Ryஷ%
பRAகவ"( ;ழLைதகள$ட( fட சலிAகாமP உலக வKஷயெமPலா(
ேபUவாM. வ5RP
d
மள$ைக< சாமா%கள$P வ"( ெவPல(,
கடைலெயPலா( ;ழLைதகbA; ெகாC+தG ேபாக மி<ச(
இ"LதாPதா% சைமயgA;. ;ழLைதகbA; ம+தியKP
உ5காMLGெகாBC “ப<ச Q7ைள0க சா?பK5C ேபா;Gக” எ%பாM.
அ+ைத பCAைகயானதிலி"LG அட(பKR+G வராBடாவKP ஒ"
க5RP ேபா5C அதிPதா% பC+GAெகா7வாM. வழAக(ேபால
RyஷSA; வ"( ;ழLைதகள$ட( அவM ேபச Tய%றாg(, அLத
ேப<சிP ஒ" தCமாDற( ேதா%ற+ ெதாட0கியG. சில சமய0கள$P
ெதாடMபKPலாமP ேபசியதிP ;ழLைதக7 Uவாரசிய(
இழAக+ெதாட0கினM. ஒ"நா7 Ryஷ% TR+G வ5RD;?
d
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ேபா;(ேபாG ஒ" ;ழLைத, “பா5R ேபUறG ஒB`ேம QZயலR.
எ%ைனய பா+G ;tழி... பழி<சிRயா%S ேகA;றா0க. ஹா ஹா”
எ%E சிZ+தைத, அSA;5R வ5RP
d
எPலா"A;( ம+தியKP
ேபசிAகா5ட அ%E இர_ ெவ;ேநர( அ+ைத கBக7 கல0கியபR
இ"LதாM. அதD;? பK%னM ெகா\ச( ெகா\சமாக அவM ேப<U(
;ைறய+ெதாட0கியG. இ"Lதாg( ெவPலT(, கடைலa(
ெகாCAக+ தவEவதிPைல. அைத வா0க வ"( ;ழLைதகள$%
க%ன+ைத வ"RயபR ஏேதா ெசாPல TயDசி ெசYவாM.
;ழLைதகb( சா?பK5C TRA;(வைர அ+ைதயKடமி"LG பKழ%E
வ"( அLத வாM+ைதகைள ெபா+தா( ெபாGவாக
ேக5CAெகா7வாMக7.
சி0க?@"A; வ"(ேபாG “அ?ப+தா இன$ேம கைதெயPலா(
ெசாPலமா5ட0களா ம(மி?” எ%E அSA;5R ேக5டா7.
கி5ட+த5ட எPேலா"A;( வK+தியாச0க7 QZய+ெதாட0கியG.
“அ?பRயKPலடா, ந dதா% இ?ேபா sேடாZெயPலா( பRAக
ஆர(பK<சி5vPல. இன$ேம ந d ெசாPg. அ?பா+தா ேக5CA;வா0க”
எ%ேற%. அதD;? பKற;, sைக?பKP ேபU(ேபாெதPலா(
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அSA;5R தா% பR+த ஆ0கில நMசZ கைதகைள< ெசாPல, ெமாழி
QZயாத அ+ைத சDE ேகாண+Gவ0கிய உதCகள$P எ<சிP வழிய
ஒ" ;ழLைதேபால ேக5CAெகா7வாM. ச5ெட%E வராத ைககைள
வலிLG ஒ"வழியாக ஒ%ற% பK% ஒ%றாக zAகி ைக+த5CவG
ேபால ெசYGவK5C, ஒ" ைகைய ேகமராைவ ேநாAகி ந d5Cவா7.
எ%ைனa( அறியாமP எ% ைகக7 அSA;5RயK% க%ன0கைள
வ"C(. ஆ5கைள அைடயாள( கBCெகா7ள< சிரம?பC(
அ+ைதA; மாமாவKடT(, அSA;5RயKடT( அLத தCமாDற(
இ"LததிPைல. ேநDEதா% TதP Tைறயாக மாமாைவ? பாM+G
ந d0க7 யாெர%E ேக5R"Aக ேவBC(.
“ம(மம
] ....
] இ%S( கி4% ேம% வரல” ச5ெட%E சாைலைய
கடAக?ேபான எ%ைன அSA;5R பKR+G இW+தேபாG. கி5ட+த5ட
ப7ள$Afட+திD; அ"கிP வLதி"Lேதா(.
ப7ள$Afட வாசலிP ச ீனAகரR, மலாY ;ர0;, ஆ0கில மா%க7 என
f5ட( fட+Gவ0கியK"LதG. அவரவ"Aகான ெமாழிகள$P ெப"(
f<சPகளாP நிைறLதி"A;( அLத இட( இ%E ேப<Uக7 ;ைறLG
வKதவKதமான ஒலிகளாP நிைறLதி"LதG. அSA;5R ைககைள
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வK5CவK5C ஓR?ேபாY கா5CA;7 iைழLதா7. சி0க+தி%
பKடZைய மா% ஒ%E இW+G?பாM+G தனA;+ தாேன சிZ+தGA
ெகாBடG. ;ர0கிைன ஒ" கரR வ(QA; இWAக வBண+G?@<சி
சமாதான( ெசYதG. ஒ" வKல0கி% ேகலிையa(, ச?த+ைதa(,
ேகாப+ைதa(, அ%ைபa( மDற வKல0;க7 QZLGெகாBC
சிZA;(ேபாG மன$தMகள$% ெமாழி அ0; பZதாமாY வKலகிநி%றG.
திvெர%E அ+ைதயKட( இ%E இர_ அSA;5R ேபசினாP எ%ன
நடA;( எ%E ேதா%றியG. ஒ"ேவைள அ+ைதயாP அSA;5Rைய
அைடயாள( கBCெகா7ள TRயாவK5டாP அைத எ?பR
அவbA;? QZயைவ?பG? ஒ"ேவைள அவ7 வாR?ேபாYவK5டாP
அவைள அLத< ச ீன?பா5RயK% வ5CA;
d
அைழ+G?ேபாகலாமா?
அLத< ச ீன?பா5Rைய ந( வ5RP
d
வLG ெகா\சேநர( இ"Aக<
ெசாPலலாமா? அLத< ச ீன?பா5Rைய மகிtவKAகவாவG அவM
ெமாழியKP ஓZ" வாM+ைதக7 அSA;5RA;A
கDEAெகாCAகலாமா? அ?பR கDEAெகாC+தாP அG QZயாத எ0க7
உைரயாடP த"( அLத மகிt<சிைய சிைதAகாமP இ"A;மா?
அ+ைதைய நிைனA;(ேபாG ச ீன?பா5R திvெர%E ஏ% நிைன_A;
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வ"கிறாM எ%E ெதZயவKPைல. இ?ேபாெத%னேவா அ+ைதயK%
சாயP ச ீன?பா5RA; இ"?பதாக ேதா%EகிறG. எ%ைன< UDறி
நடA;( எPலா உைரயாடPகb( QZவG ேபால_(, எG_ேம
QZயாதG ேபால_( ேதா%EகிறG. சDEேநர( ;ழLைதகைள
பாM+GA ெகாBR"Lேத%. மனU சDE ஆUவாச?பட+ ெதாட0கிய
அLத ேவைளயKP மBC(
]
ெசPேபா% த% ெதாBைடைய
கிழி+GAெகாBC அலறியG. மாமாதா%. இ?ேபாGதாேன இர_
ேபUவதாக ெசா%னாM. அதD;7 எ%ன அவசர( எ%ற ேயாசைன
pைளA;( இதய+GA;( இைடேய பத5ட+ைத அதிகZ+தG.
படபட?Qட% ேபாைன எC+G “மாமா.. ெசாPg0க..” எ%ேற%.
“அ(மா... அ(மா... அ+ைதA;...” உைடLத ;ரலிP அவM
ேபச+ெதாட0கிய அLத ெநாRயKP, கBெணதிZP நிD;(
;ழLைதகள$% தைலகள$P ெமGவாக ைகைவ+தவாE “ஸுஃQ நி..
ஸுஃQ நி” என அ?ப+தா ஆசிMவதி?பGேபால இ"LதG.
ெசா/கள2# எ4ண67ைக: 1351
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