
''என்ைனப் பாட ைவத்த ெதய்வங்கள்!" 
 
 

'சீர்காழி சிவசிதம்பரம். இது உங்களுக்-ெகல்லாம் ெதரிஞ்ச ேபரு.. 
ஆனா, பால்ய காலத்துல இருந்ேத வடீ்டுல என் ேபரு பாபுதான். 
காரணம் என்ன ெதரியுமா? எங்க பாட்டனார் ேபரும் சிவசிதம்பரம் 
தான். கணவர் ேபைர கூப்பிடக் கூடாதுனு எங்க பாட்டியும் 
'மாமனார் ேபைரச் ெசால்றது மரி-யாைத இல்ைல'னு என் 
அம்மாவும் ெநனச்சதால எனக்கு நிைலச்ச ேபரு பாபு. அந்தப் 
ேபைரயும் நான் வியக்குேறன்.. அதுக்குக் காரணமான அத்தைன 
ேபைரயும் நான் வியக்குேறன்'' - கணரீ் குரல் ேபாலேவ கணரீ் 
கருத்தும் டாக்டர் சீர்காழி சிவசிதம்பரத்தின் குடும்பச் ெசாத்து 
ேபாலிருக்-கிறது. 
 

 
 

''உண்ைமதான். குரல்ல கம்பரீம் இருக்குற மாதிரிேய மனசுக்-கும் 
ஒரு கம்பரீம் இருக்கு. எங்க அப்பா அந்தக் காலத்துல 'இைச 



மணி ◌ஃபிலிம்ஸ்'னு படக் கம்ெபனி ஆரம்பிச்சு, நிைறய பணம் 
ேபாட்டு படம் எடுத்த சமயம். புதுசா கட்டி குடிேபான வடீ்ைடக் 
கூட அடமானம் வச்சு சினிமா எடுக்குற அளவுக்கு அப்பா 
ஆர்வமா இருந்தார். ஆனா, அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல. படக் 
கம்ெபனியில அநாவசிய ெசலவுகைளக் குைறச்சாேல ேபாதும்னு 
அவங்க நிைனச்சாங்க. 
 

என்ன நடந்திருக்கும்னு நிைனக்கிறஙீ்க? பிரச்ைனயா? 

வாக்குவாதமா? எதுவுேம இல்ல.. ஒரு நாள் சாயந்திரம் அம்மா 
ெமௗனமா மூட்ைட முடிச்ெசல்லாம் எடுத்து ேபக் பண்ணிட்டு 
ேநரா அப்பா முன்னால ேபாய் நின்னாங்க. 'நாம திரும்பவும் 
வாடைக வடீ்டுக்ேக ேபாயிடலாங்க. திடீர்னு ெசாந்த வடீ்ைடக் 
கடன்ல இழக்குறைத விட, இந்த வசதிக்குப் பழகாமேல 
இருந்துடலாம் பாருங்க'னு ெசான்னாங்க அவ்வளவுதான். வடீ்டுப் 
ேபர்ல கடன் வாங்குற எண்ணத்ைதேய அப்பா விட்டுட்டார். 
மனேசாட கம்பரீத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி பார்த்தீங்களா! 
 

நான் ைகக் குழந்ைதயா இருந்தப்ேபா நடந்த விஷயம் இது. 
அப்ேபா எங்க வடீ்டுக்கு ேமல் வடீ்டுல 'ஆல் இண்டியா ேரடிேயா' 

ைடரக்டர் ைஹதராபாத் முரளிதரன் இருந்திருக்-காரு. எங்க வடீு 
ெபரிய கூட்டுக் குடும்பமா எப்பவும் ேஜ..ேஜனு இருக்கும். நான் 
அடிக்கடி சந்தடி இல்லாம ெமதுவா தவழ்ந்து மாடிக்குப் 
ேபாயிடுேவனாம். 
 

அப்ேபா அவர் மைனவி ராதா முரளிதரன்தான் என்ைனத் தூக்கி 
அவங்க பிள்ைள மாதிரி அரவைணச்சு தூங்க ைவப்பாங்களாம். 
ஆபத்துக்குப் பாவமில்ைலனு பல ேநரங்கள் அவங்க எனக்கு 
தாய்ப்பாைலேய புகட்டியிருக்காங்கனு ேகள்விப்பட்ேடன். 
சிலிர்ப்பா இருந்துச்சு. அன்புன்னா அதுக்கு எல்ைலயும் 
கிைடயாது.. ேபதமும் கிைடயாதுனு அந்தத் தாய்கிட்ட இருந்து-
தான் நான் ெதரிஞ்சுக்கிட்-ேடன். இைத எல்லா மகனும் 
கத்துக்கிட்டா, ஜாதி மத ேபதங்-களுக்காக சண்ைடயும் வராது.. 
குண்டு-களும் ெவடிக்காது! 



 
நான் ஒரு பாடகனா-ேவன்னு நாேன நிைனக்-கைல. ஏன்னா, என் 
அப்பா அைத விரும்பைல. பாட்ெடல்லாம் ேவணாம்.. என் 
பிள்ைளங்க படிச்சு ெபரிய டாக்டரா வரட்டும்னு-தான் என்ைன 
கான்-ெவன்ட்ல ேசர்த்தார். நானும் ஆறாம் கிளாஸ் வைரக்கும் 
பாட்டு வாசைனேய படாம படிச்ேசன். ◌ஃப்ளாரன்ஸ்னு ஒரு தமிழ் 
டீச்சர், அலேமலுனு ஒரு ஹிந்தி டீச்சர்.. இவங்க ெரண்டு 
ேபரும்தான் என்ைனப் பாட வச்சாங்க. நாேன தயங்கினாலும் 
'அெதப்படி ரத்தத்துல இல்லாமப் ேபாகும்.. பாடு.. எல்லாம் சரியா 
வரும்'னு கட்டாயப்படுத்துவாங்க. 
 

ஸ்கூல் ◌ஃபங்ஷன்ல என்ைன பாட்டுப் பாடி நடிக்க வச்சு முதல் 
ேமைடைய ஏற்படுத்திக் ெகாடுத்தவங்க அவங்க. இன்னிக்கும் 
நான் கச்ேசரி-கள்ல பாடி முடிச்சதும் எங்கிருந்ேதா ஒரு ைக 
வந்து என் ைகையக் குலுக்கும். '◌ஃப்ளாரன்ஸ் டீச்சர் ஸ்டூடன்ட் 
ஸார் நான். டீச்சர் உங்கைளப் பத்தி நிைறய ெசால்லியிருக்-
காங்க. ெராம்ப விசாரிச்-சதா ெசால்லச் ெசான்னாங்-க'னு குரல் 
வரும். இப்படி முகம் ெதரியாம எங்-கிருந்ேதா என்ைன 
இன்னிக்கு வைரக்கும் வாழ்த்திக்கிட்டு இருக்குற அந்த 
ஆசிரிையகைள ெபண்-களா பாக்குறதா? இல்ைல, ெபண் 
ெதய்வங்களா பாக்குறதா? 
 



 
 

இைச உலக மூன்று ேதவியர் எம்.எஸ்.அம்மா, எம்.எல்.வி அம்மா, 

டி.ேக.பட்டம்மானு மூணு ேபேராடவும் ேபசிப் பழகுற வாய்ப்பு 
எனக்குக் கிைடச்சது. அதுவும் ேக.பி.சுந்தராம்-பாள் அம்மாவுக்கு 
நாேன சாப்பாடு ெகாண்டு ேபாய்க் ெகாடுத்ததும் அவங்க 
என்ைனப் பாடச் ெசால்லிக் ேகட்டு 'முருகா முருகா'னு ரசிச்சதும் 
பரவசமான அனுபவம். 'முருகானு பாடும்-ேபாது, அடி வயித்துல 
இருந்து காத்ைத இழுத்து மனசாரச் ெசால்லு. ெதய்வப் பாடல்கள் 
மக்களுக்-காக மட்டும் பாடுறதில்ல.. பகவானுக்-காகவும் 
பாடுேறாம்.'னு அவங்க ெசால்லி நான் கத்துக்கிட்-டிருக்ேகன். 
கைடப்பிடிச்சுக்-கிட்டும் இருக்ேகன். 
 

 
 

இன்னும் என் அக்கா டாக்டர் ஞானவல்லி பிரதாபன், என் 
மைனவி சாந்தி மீனாட்சி, என் ெபாண்ணு ைவஷ்ணவினு என் 
வடீ்டுப் ெபண்கள் எல்லாைரப் பத்தியும் நிைறய ெசால்லலாம். 
அவங்க எல்லாைரயுேம நான் கவனிச்சுப் பார்த்திருக்ேகன். 
அவங்க ஒவ்ெவாருத்தைரயும் என் பாட்டிேயாடவும், 



அம்மாேவாடவும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்திருக்-ேகன். வியந்திருக்-ேகன்.. 
நிைறய பாடம் கத்துக்-கிட்டி-ருக்ேகன். 
 

 
 

இதுக்ெகல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி ேநரம் இருக்கு ஸார்'னு 
என்ைனப் பார்க்குறவங்க ேகட்பாங்க. அடிப்பைடயில நான் 
எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி படிச்ச டாக்டர். டாக்டர்னாேல வடீ்ைட 
கவனிக்க மாட்டாங்கனு ஒரு அவப்ெபயர் இருக்கு. இதுல நான் 
இைசையயும் இன்ெனாரு ைகயில சுமந்துக்கிட்டு எப்படி 
குடும்பத்துக்கும் ேநரம் ஒதுக்குேறன்கறதுதான் அவங்கேளாட 
ஆச்சர்யம். 
 

இந்த ைடம் ேமேனஜ்ெமன்ட்டுக்கும் நான் பார்த்த ெபண்கள்தான் 
காரணம். ஒரு ெபரிய குடும்பத்துல மருமகளா, மைனவியா, 

அண்ணியா, அம்மாவா, அக்காவா, தங்கச்சியா எல்லா 
பாத்திரத்ைத-யும் பூர்த்தி ெசய்றாங்க பாருங்க ெபண்கள்.. 
அதுக்குப் ேபர்தான் ைடம் ேமேனஜ்ெமன்ட்!'' 
 

ட்ரீட்ெமன்ட் ெகாடுத்தது ேபாலேவ மனசு சுகமாகிறது டாக்டர் 
ேபசி முடித்ததும்.! 
  

-சந்திப்பு: ரா.ேகாகுலவாச நவநீதன் படங்கள்: 'ப்ரீத்தி'கார்த்திக் 


