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பிஞ்� மனம் 
பாடசாைல வி��ைற எனேவ ந�சா நீண்ட ேநரம் ப�த்த��ந்தாள். ”இப்ப 
டீவயீில நல்ல ப�ேராக�ரா�கள் ேபா�ம். ஆனா இன்�ம் அம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம் 
எ�ம்ேபல்ல. இப்ப நான் டீவியப் ேபாட சத்தங் ேகட்� அம்மா எ�ம்பினான்டா 
என்ற கத� அேதா கத�தான். நான் மற்ற நாைளயில ேடக்ெகய�க்ெகண்� 
ேபாறதால எனக்� உந்தப் ப�ெராக�ராம் எல்லாம் பார்க்கக் 
க�ைடக்க�ேறல்லத்தாேன. சத்தத்தக் �ைறச்� ெமல்லமாப் பார்த்தாெலன்ன? 
ஐேயா ேவண்டாம் இப்பிடித்தாேன அன்ைறக்� நான் பார்த்�க்ெகாண்டி�க்க 
அம்மா எ�ம்பி வந்� கத்த�ப் ேபாட்� அன்ைடக்� ��க்க என்ன டீவி பாக்கேவ 
விேடல்ல. நான் மற்றக் க�ட்ஸப் ேபால ேதைவயில்லாத ப�ெராக�ராம்ேச 
பாக்க�றன். இ� ஏன் அம்மாக்�த் ெதரிய�த�ல்ல. அம்மாட கத்தல விட ேபசாமப் 
ப�த்த��ப்பம்.” என்� �ப்ப�றப் ப�த்�க் ெகாண்டாள் ந�சா. அவளிடம��ந்� 
ஒ� ஏக்கப் ெப��ச்� ெவளிப்பட்ட�. ந�சா கண்கைள �டினாள். ந�த்த�ைர 
வர ம�த்த�. அவள் தன் ெபற்ேறார் பற்ற�ய சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தாள். 
�ன்வட்ீ� ஜானியிடம் இ�ப்ப� ேபால ஒ� பாபி ேடா ல் வாங்க�த்தரச்ெசால்லி 
ேநற்� நான் அப்பாட்ட ேகட்டன். அ��ம் நானா ேகக்ேகல்ல. அப்பா என்ன 
மடியில ��க்க� ெகாஞ்ச ேநரம் ைவத்த��ந்தவர். அப்பத்தான் என்ன ேவ�ம் 
என்ட ந�சாக்�ஞ்�க்� என்றார். அப்ப நான் பாபிேடா ல் என்டன். அத�ல என்ன 
பிைழ. அம்மாக்� சரியான ேகாவம் வந்த�ட்��. இ�ப்பில ைகையய�ம் 
ைவச்�க்ெகாண்� வந்� ஓேமாம் நீங்கள் அவ�க்� நல்லாச் ெசல்லம் 
��ங்ேகா. கண்ட� ந�ண்ட�கைளெயல்லாம் வாங்க�க் காசக் கரியாக்�ங்ேகா. 
அங்க அ�கள் ஊர்ல 
ப�ற கஸ்டங்கள ந�ைனச்சாத்தாேன. அப்பா பாவம் ேபசாமல் இ�ந்�விட்டார். 
ஏன் அம்மா இப்பிடி கத்�றா? ெரண்� ேப�ம் ேவைலக்�ப் ேபாக�னம்தாேன. 
யார் யா�க்ேகா பிறந்தநாள் என்ேடான்ன அவ�க்� அ� வி�ப்பம் இ� 
வி�ப்பம் அ� அவனிட்ட க�டக்� இத வாங்�வம் இ� நல்ல வடிவாக்க�டக்� 
என்� எ�ப்பினம். அப்பா ஏ�ம் அ� விைலயாக்க�டக்� ேவற எ�ப்பம் என்டா 
அம்மாக்� ேகாவம் வ�ம். என்னப்பா விைல �ைறஞ்சத�ல வாங்க�னா 
அ�கள் எங்களப்பற்ற� என்ன ந�ைனக்�ங்கள் என்பா. �ந்த�ெயல்லாம் 
யா�க்�ம் ேராய்ஸ் வாங்கப் ேபானா எனக்�ம் ேவ�ம் என்� அ�வன் 
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அம்மாவின் அதட்ட�டன் நான் அடங்க�ப் ேபாவன். இல்லாட்டி பிற� வேரக்க 
வாங்�வம் என்பார்கள். அ� என்ைன ஏமாற்ற. 

நாள் ேபாகப் ேபாக நான் எ�வ�ேம ேகட்க�ேறல்ல. ேகட்டால் வட்ீடிலேய 
விட்�ட்�ப் ேபாயி�வினம். அப்ப எனக்� கைடயில இ�க்க�ற 
ெடாயிசத்தன்�ம் ெதாட்� விைளயாட �டியாமக்�டப் ேபாயி�ம்தாேன. 

யா�ம் ஏ�ம் ெகாண்�வந்தா ஆக்க�க்� �ன்னால ைவச்� உைடக்கக் 
�டாதாம். அன்ைடக்� இப்பிடித்தான் அன்டன் அங்க�ளாக்கள் என்ர 
பிறந்தநா�க்ெகன்� வடிவான ேபப்பர்ல �த்த� ஏேதா ெகாண்� 
வந்த��ந்த�னம். எனக்ெகண்டா எப்ப உைடப்பன் என்டி�ந்த�. ஆனா அம்மா 
என்னப் பாத்� உைடக்கக் �டா என்� கண்ைணக் காட்டினா. நா�ம் எப்ப 
அைவயள் ேபாவினம் என்� பாத்�க்ெகாணடி�ந்தன். அைவயள் ேபான 
உடன ஒேர ஓட்டமாப் ேபாய் அத எ�த்� உைடக்கத் ெதாடங்க�னன். அ� ஒ� 
வடிவான கார். அம்மா உவள் ெபட்ைடக்ெகன்னத்�க்�க் கார. உத உப்பிடிேய 
பக்�வமா ைவ. யா�க்ேகன் ��க்கலாம் என்றா. ெசான்னாப்ேபால 
நாைளக்� என்ற பிெரன்ட் வட்ீட லஞ்�க்�ப் ேபாேகக்க அவட மக�க்� 
ஏேதன் வாங்கத்தாேன ேவ�ம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட அைத வாங்க� எனக்� 
எட்டாத ��ரத்த�ல ைவச்சிட்டா. நான் அ�தால் இரண்� அடி க�ைடக்�ம் 
அதவிட ேபசாம இ�க்கலாம். ந�சாவின் கண்கள் கலங்க�ன. அந்தக் காைர 
ஏக்கத்�டன் பார்த்தாள். 

ஜானி அ�தான் �ன்வட்ீடில் இ�க்க�ற ேகள் இப்ப என்ன 
ெசய்வாளாயி�க்�ம். அவ�க்ெகன்ன எத்த�ன ேராய்ஸ் இ�க்� டீவி 
பாத்தாக் �ட அவட அம்மா ஒன்�ேம ெசால்லமாட்டா. அன்ைடக்� நான் 
ேபாைகக்க அவட அம்மா ஜானிக்� தைல வாரிக்ெகாண்டி�ந்தா. ஓ� ெபரிய 
ெபட்டி ந�ைறய விதம் விதமான க�ளிப்ப�கள் ரிபன்கள் இன்�ம் 
என்ெனன்னேவா எல்லாம் க�டக்� அவள் ெகா�த்� ைவச்சவள். ஜானி 
என்னப் ேபால ேநரத்த�ற்� எ�ம்பவ�ம் ேதைவயில்ல. அவக்� விைளயாட 
தங்ைகய�ம் ேவற இ�க்க�றா. எனக்�ம் அக்கா இ�க்க�றா தான். ஆனா அவ 
என்னவிடப் ெபரியவ. அவவிற்� என்ேனாட விைளயாட ேநரம் இல்ல. 
அேநகமா எங்கட அன்டி வட்ீடில தான் அவ இ�ப்பா. அவவின்ட பைழய 
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உ�ப்ெபல்லாம் அம்மா பக்�வமா ைவச்� எனக்�த் த�வா. அன்ைடக்� ஜானி 
வட்ீட நான் ேபானேபா� ஜானி ஓடி ஓடிக்ெகாண்டி�ந்தாள். அவள் அம்மாவ�ம் 
அவள் பின்னால ஓடினாள் ஏெனன்டா ஜானிட தைலய வடிவா இ�த்� 
கட்டத்தான். பின் ஜானிையப் பிடித்�விட்டாள். அவைள கட்டிப்பிடித்� அவள் 
கன்னங்களிேல விடாமல் ெகாஞ்சினாள். �தல்ல 

தைலெயல்லாம் வடிவாக் கட்டினாப்பிற� நாங்க விைளயா�ேவாமாம் 
என்றாள். என்ட அம்மாவ ந�ைனச்�ப் பாத்தன். ஏய் ந�சா இங்க வா உந்தத் 
தைலய இ�த்�க் கட்டக் �டாேத பார் எப்பிடி இ�க்ெகன்�. உ�க்� 
உனக்ெகன்ன வய� காணாேத. ேபா ேபா ேபாய் கட்�. எனக்� ந�ைறய ேவைல 
க�டக்� என்பா. எப்ேபாதாவ� அம்மா கட்டத் ெதாடங்க�னால் சிற��ம் ஆட்டக் 
�டா�. சிற�� ஆட்டினா�ம் தைலல ஒ� �ட்� உடன தந்த��வா. 

ப�க்ைகயிலி�ந்தபடிேய பலவற்ைறய�ம் ேயாசித்�க் ெகாண்டி�ந்தாள் ந�சா. 
ஓ க�ச்சினிற்�ள்ள சத்தம் ேகட்��. அப்பா எ�ம்பிட்டார் ேபால. கண்கைள 
இ�க �டிக் ெகாண்டாள். யாேரா கதைவத் த�றக்க�னம். ஆ ேபாட்டினம் ேபால 
ெமல்லக் கண்கைள த�றந்� பாத்தாள். யா�ம�ல்ைல. ேபாட்டினம் ேபால. 
இந்தா யாேராைடேயா சத்தங் ேகட்��. அ� அம்மாவாத்தான் இ�க்�ம். ந�சா 
எ�ம்ேபல்லேய எ�ம்பி �கத்தக் க�விப் ேபாட்� வாவன். 

இ� அம்மா தான். அம்மா ேபாட்டா. இப்ப எ�ம்பிய�ம் என்னத்த ெசய்யிற�? என 
ந�ைனத்தவள் ம�ப�றம் த��ம்பிப் ப�த்தாள். அம்மாவ�ம் அடிக்கடி ந�சா 
எ�ம்பன் என்� கத்த�யபடிேய இ�ந்தார். உவ�க்� ஒ�க்காச் ெசான்னாக் 
ேகட்க மாட்டாள் ெபாம்பிளப் பிள்ள பழ�றா பழக்கம் என ப��ப��த்�க் 
ெகாண்� ேவ� இ�ந்தா. ஏன் ஒ�க்கா வந்� என்ற தைலயத் தடவி ந�சாம்மா 
எ�ம்ப� என்� ெசால்லக் �டாேத. ஓ�க்கா என்னக் ெகாஞ்சி விடக் �டவா 
அவவிற்� ேநரம�ல்ைல. ஏேதா ந�ைனத்தவளாக ந�சா ெமல்ல எ�ந்� ேபாய்ச் 
ேசாபாவிேல அமர்ந்தாள். நாெனன்ன டீவிய இப்ப ேபாட்டனாேன ஏன் இந்தக் 
கத்தல். ேபசாமல் �கங் க�வப் ேபானாள் ந�சா. அைறக்�ள் வந்தவள் தன் 
உைடகள் யாவ�ம் உயரத்த�லி�ந்தன. எட்டிப் பார்த்தாள். எட்டவில்ைல. 
அம்மாவக் �ப்பிட்டா கத்�வா. என்ன ெசய்யலாம்? என்� ேயாசித்தபடிேய 
கட்டிலில் அப்படிேய அமர்ந்� விட்டாள். ந�சா என்ற அதட்டல் அவைளத் 
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த��க்க�ட ைவத்த�. தன்ைனச் �தாகரித்தபடி ந�ம�ர்ந்தாள். என்னடி ேயாசின 
உ�ப்ப மாத்த� தைலய இ�த்�க் ெகாண்� சாப்பிட வா என்றார். அம்மாைவப் 
அப்படிேய பார்த்தபடி இ�ந்தாள் ந�சா. அவள் மனம் �ற�ய� இவ்வளவ� 
கத்�றாேவ நான் சின்னப் பிள்ள எனக்� உந்த உயரத்த�ல உ�ப்ப� எட்டா� 
என்� ஏன் விளங்ேகல்ல. என்னடி அப்பிடிப் பாக்க�ற உந்த �ைறக்க�ற 
பழக்கத்த விட்�� சரிேய மீண்�ம் உ�மல். ந�சா ெம�வாகத் தன் உைடகைளக் 
கழற்றத் ெதாடங்க�னாள். அம்மா ேபாகப் ேபானாள். அம்மா என்றாள் ந�சா 
ெம�வாக. என்ன என்� கத்த�ய படி த��ம்பினாள் அம்மா. எந்தச் சட்ைட 
ேபா�ற�. என்� தயங்க�னாள் ந�சா. உைடகைள எ�த்� கட்டிலின் 
ேமெலற�ந்த அம்மா உந்த வட்ீடில எல்லாம் நான் தான் ெசய்ய ேவ�ம் எனப் 
ப��ப��த்தபடிேய ேபாய் விட்டாள். ஜானின்ட அம்மா என்டா ஜானிக்� �கங் 
க�வி சட்ைடெயல்லாம் ேபாட்� தைலயி�த்� சாப்பா� தீத்த�ெயல்லாம் 
வி�வா. ஏன் என்ட அம்மாக்� ஏலா�? 

ெமல்ல ெவளிேய ேபானாள் ந�சா. ேமைசயில் பட்டர் �சின பா�ம் ஆற�ன 
பா�ம் க�டந்த�. பார்க்கேவ பிடிக்கேவயில்ைல. ெமல்ல ெமல்ல 
வில்லங்கமாகச் சாப்பிட்டாள். �டியவில்ைல. இதற்�ேமல் �டியா�. ெமல்லப் 
பாைலக் �டித்தாள். பால் நன்� ஆற�யி�ந்த�. ந�சாவின் கண்களிலி�ந்� 
கண்ணீர் ஒ�க�ய�. ஏன் எனக்�ப் பிடித்த சாப்பா� ெசய்� தர இவர்களால் 
�டியவில்ைல. ஜானியின் அம்மா என்ன என்ன சாப்பாெடல்லாம் விதம் 
விதமா ெசய்� தாறா. சாப்பிேடக்க எத்த�ன கைதெயல்லாம் ெசால்�வா. 
சாப்பா� ெசய்ய �தல் என்ன ேவ�ம் என்றாவ� ேகட்கக் �டாதாஎன்ன? 
உனக்�ச் சாப்பா� தாறெதன்டா ெபாpய பா�தான். �hப்பிட ஏலாட்டிப் ேபா 
ேபாய் உன்ர அைறய �ப்பரவாக்� என்றார் அம்மா. ஜானின்ற அம்மா தான் 
ஜானின்ற அைறெயல்லாம் சரி ெசய்யிறவ. இங்க நான் தான் 
ெசய்யேவண்டியி�க்�. என மனத�ற்�ள் ந�ைனத்தபடிேய எல்லாவற்ைறய�ம் 
சரி ெசய்தாள். 

பின் ஒ� ப�த்தகத்ைத எ�த்� வாசிக்கத் ெதாடங்க�னாள். 

ந�சா நா�ம் அப்பாவ�ம் ஒ�க்கா உத�ல கைடக்�ப் ேபாட்� வாறம் வட்ீடில 
கவனமா 
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இ� என்ன. யா�ம் கதவத்தட்டினா த�றக்கக் �டா� என்ன? ஏன் என்ைன 
ஜானி வட்ீடில விட்�ட்�ப் ேபாகலாம் தாேன. ேகட்கப் பயமாக இ�ந்த� 
ந�சாவிற்�. ேபசாமல் இ�ந்தாள். 

கதவ� சாத்த�ய� தான் தாமதம் டிவிையப் ேபாட்�விட்� �தந்த�ரமாக இ�ந்� 
பார்த்தாள். பசித்த�. சாப்பிட ஒன�ம�ல்ைல. ேநரம் பன்னிரண்டாக�யதால் 
டீவிையய�ம் விட்�விட்� வந்� ப�த்தாள். நன்றாகத் ��ங்க�விட்டாள். 

அவள் தைலைய யாேரா வ��வ� ெதரிந்த�. அ� அப்பாவாத்தான் 
இ�க்�ம். ெமல்லக் கண்கைளத் த�றந்தாள். ெநற்ற�யிேல �த்தம�ட்டபடி 
சாப்பிட வாங்ேகா என்ர ந�சாக்�ஞ்� என்றார். அப்படிேய அவர் க�த்ைத 
இ�கக் கட்டிக்ெகாண்டாள் ந�சா. பின் தன்னி� ைககைளய�ம் ��க்�மா� 
நீட்டினாள். அப்படிேய ��க்க�க் ெகாண்� ேபானார் அப்பா. அப்பா நல்லவர். 
அவ�க்� என்ேனாட விைளயாட எல்லாம் நல்ல வி�ப்பம். ஆனா அவ�க்� 
ேநரம�ல்ல. அம்மாக்ெகன்டா ந�ைறய ேநரம��க்�. ஆனா சமயல் எந்த ேநர�ம் 
கா�க்க ெடலிேபான். இல்லாலாட்டி தன்ற சிேனக�த� வட்ீட என்� ேபாயி�வா. 
என்ேனாட ம�னக்ெகட அவவிற்� எங்ேக ேநரம். மனத�ற்�ள் பலவற்ைறய�ம் 
ந�ைனத்�ப் பார்த்தபடிேய அப்பாவின் ேதாளிேல சாய்ந்� ப�த்தபடி க�த்ைத 
இ�கக் கட்டிக்ெகாண்டாள். அப்பாவ�டன் சாப்பிடப் ேபானாள் ந�சா. அப்பாவிடம் 
சாப்பாட்ைடக் �ைழத்� தீத்த� வி�ம்படி ேகட்டாள். ஓேக ஓேக ஆனா 
எல்லாத்ைதய�ம் சாப்பிட ேவ�மாம் என்றபடி அப்பா தைலயைசத்தார். 
நல்லாச் ெசல்லங் ��ங்ேகா. உவ�க்� எட்�வயதா�� இன்�ம் தீத்த�க் 
ெகாண்டி�ங்ேகா ேவற ேவைலயில்லாம. எதற்ெக�த்தா�ம் 
ெபாம்பிளப்பிள்ள அவளச் ெசல்லங் ��த்�க் ெக�க்காைதய�ங்ேகா 
என�தான் ேப�றா. ஏன் ஜானிய�ம் ெபாம்பிளப் பிள்ள தாேன. 

ம�நாள் ந�சா அப்பா அம்மாவ�டன் அம்மாவின் பிெரனட் வட்ீட சாப்பாட்டிற்�ப் 
ேபானாள். அங்ேக அவள் வயத�ல் மாலி இ�ந்தாள். ந�சா அவ�டன் 
விைளயாடினாள். தன� காைரய�ம் மாலியின் தம்பி ைவத்� 
விைளயாடினான். தா�ம் அைத எ�த்� விைளயாடினாள். மாலியிடம் பல 
பாபி ேடா ல்கள் இ�ந்தன. ந�சா ஒவ்ெவான்ைறய�ம் ஏக்கத்�டன் எ�த்�ப் 
பார்த்தாள். 
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மாலி யார் உங்க�க்� இெதல்லாம் வாங்க�த்தாற� என்றாள் ந�சா. அதற்� 
மாலிேயா என்ற மம்ம�ய�ம் டடிய�ம் தான். அன்� என் அம்மா மாலிையய�ம் 
அவள் தம்பிையய�ம் எத்தைன தரம் மாற� மாற�த் ��க்க�யி�ப்பா. நான் ேகட்டா.. 
ம்.. எதற்� இெதல்லாம் விட்� வி�ேவாம். 

வட்ீடிற்� வ�ம்ேபாேதா ந�சாவின் மனம் ம�கவ�ம் பாத�ப்பைடந்த��ந்த�. 
காரணம் அவள் ேபான வட்ீடில் தாராளமாக ந�ைறய விைளயாட்�ச் 
சாமான்கள் க�டக்� அப்படியி�ந்�ம் தன்ற அம்மா தன� காைரய�ம் 
அவர்க�க்ேக ெகா�த்�விட்டாேள என்ற ஆதங்கம் தான். பாவம் அந்தப் பிஞ்� 
மனம் எதற்காக ஏங்க�த் தவிக்க ேவண்�ம்? 

இதற்� யார் காரணம்? 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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