
By Category:
எழுத்தாளர் |  சிறப்புப் பார்ைவ |  ேநர்காணல் |  குறுக்ெகழுத்துப்புதிர் |  நலம்வாழ |  மாயாபஜார் |  அன்புள்ள சிேநகிதிேய
|  முன்ேனாடி

Thendral Audio Advertise Aboutus
அக்.  2 1 ,
2 0 1 1

 Welcome Mali Pratap| My Details |
Logout

Current Issue | Previous Issues | Author Index | Category Index | Organization Index | E-Magazine

சமயம் |  சினிமா சினிமா |  இளந்ெதன்றல் |  நிைனவைலகள் |  ஹரிெமாழி |  நிகழ்வுகள் |  Events Calendar |  ேமலும்

Current Issue
ெதன்றல் ேபசுகிறது |  ேநர்காணல் |  மாயாபஜார் |  முன்ேனாடி |  ஹரிெமாழி |  அன்புள்ள சிேநகிதிேய |  அமரர் கைதகள்
|  சமயம் |  அஞ்சலி |  ெபாது
குறுக்ெகழுத்துப்புதிர் |  சூர்யா துப்பறிகிறார் |  சிறுகைத |  குறுநாவல் |  நலம் வாழ |  சினிமா சினிமா |  Events Calendar |

வாசகர் கடிதம் |  ேஜாக்ஸ்
எழுத்தாளர் |  இளந்ெதன்றல் |  நிகழ்வுகள்

Tamil Unicode / English Search  

ேநர்காணல் < Prev | Index

உமா ெஜயராசசிங்கம்
விேனாத் ராஜன்

சீர்காழி சிவசிதம்பரம்   
-  அரவிந்த் சுவாமிநாதன் | அக்ேடாபர் 2 0 1 1 |

 

Tamilonline - Thendral Tamil Magazine - ேநர்காணல் - சீர்காழி சிவசிதம்பரம் http://www.tamilonline.com/thendral/morecontentnew.aspx?id=131&cid=4&aid=7421

1 of 12 10/21/2011 3:41 PM



இந்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ,  தமிழக அரசின் கைலமாமணி,  தமிழிைச ேவந்தர்,  கம்பீர கான கலாநிதி,
முத்தமிழ் ேபரறிஞர்,  கலா ரத்னா,  பண்ணிைச அரசு,  இன்னிைச மாமணி ேபான்ற பல
பட்டங்கைளயும்,  உள்நாடு மற்றும் ெவளிநாடுகளில் பல்ேவறு ெகௗரவங்கைளயும்,  பாராட்டுதல்கைளயும்
ெபற்றவர் டாக்டர் சீர்காழி சிவசிதம்பரம்.  ெசன்ைன அரசு ெபாது மருத்துவமைன மற்றும் கல்லூரியில்
ேபராசிரியர்,  மருத்துவர்,  பாடகர்,  இைசயைமப்பாளர்,  நடிகர் என்று கைலயும் அறிவியலும்
ெசம்ைமயாய்க் கலந்த வாழ்க்ைக வாழ்பவர்.  ெதன்றலுக்காக அவைரச் சந்தித்ேதாம்.  அந்தச்
சந்திப்பிலிருந்து. . .

*****

ேக:  உங்கள்  தந்ைதயார்  கைலமாமணி  சீர்காழி ேகாவிந்தராஜன் குறித்த இளவயது நிைனவுகள்
என்ெனன்ன?
ப:  நான் பிறந்தேபாது என் தந்ைத மாடர்ன் திேயட்டர்ஸில் " வண்டு ஆடாத
ேசாைலயில். . . "  என்ற பாடல் ஒலிப்பதிவில் இருந்தார்.  நான் பிறந்த ெசய்தி ெதரிவிந்ததும்
காரில் ஓேடாடி வந்தார்.  நான் ேகட்ட முதல் இைசக்குரல் என் தந்ைதயினுைடயதுதான்.  பிறந்த நாள்
முதல் என்ைனச் சுற்றி இருந்த சூழல் எல்லாேம இைசமயம்தான்.  என் தகப்பனார் நான் இைசத்துைறயில்
சாதிப்பைதவிட,  படித்து நிைறய சாதிக்க ேவண்டும் என்று விரும்பினார்.  காரணம்,  அவர்
இைசத்துைறயில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்.  தான் பட்ட கஷ்டங்கைள தன் குழந்ைதகள் படக்கூடாது என்று
நிைனத்தார்.  அதற்காக என்ைன ெசயின்ட் பீட்ஸ் கான்ெவண்ட் பள்ளியில் ேசர்த்துப் படிக்க ைவத்தார்.
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6 ம் வகுப்புவைர எனக்கு இைசப் பயிற்சி கிைடக்கவில்ைல.  லீவு விட்டால் அப்பாவுடன் உள்ளூர்,

ெவளியூர் கச்ேசரிகளுக்குப் ேபாேவன்.  பிற இைசவாணர்களது கச்ேசரிகளுக்கும் ேபாேவன்.  கச்ேசரி
ேகட்டுக் ேகட்டு இைசயில் நாட்டம் ஏற்பட்டது.  ஆனால் அைத ஊக்குவிக்காமல் படிப்புதான் முக்கியம் என்று
வலியுறுத்தி வந்தார்.

ேக:  இைசத்துைறயில்  காலடி ைவத்தது எப்ேபாது?
ப:  பள்ளியில் அடிக்கடி ஏதாவது விழா நடக்கும்.  நான் இைசமணியின் மகன் என்பது ெதரிந்ததால் ஹிந்தி
மிஸ் அலேமலு,  தமிழ் மிஸ் ஃப்ளாரன்ஸ் ேபான்றவர்கள் என்ைனப் பாடச் ெசால்வார்கள்.  ஒருமுைற
பள்ளி ெபற்ேறார் தின நிகழ்ச்சியில் நான் பாடிேனன்.  CEO கருப்ைபயா நிகழ்ச்சிக்குத்
தைலைமேயற்றிருந்தார்.  அவர் என் பாடைல மிக ரசித்துப் பாராட்டி எனக்குப் பரிசளித்தார்.  எனக்கு முதல்
முதலில் கிைடத்த பரிசு அது.  அைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேனன்.  அைதப் பார்த்து என் தந்ைதயின் கண்கள்
கலங்கிவிட்டன.  " இதற்கா உன்ைன நான் கான்ெவண்டில் படிக்க ைவத்ேதன்.  இந்தப் பரிசு
வாங்குவதற்கு கான்ெவண்ட் படிப்ெபல்லாம் ேதைவயில்ைலேய! "  என்றார் வருத்தத்துடன்.  பின்,

" நான் அந்தக் காலத்து ESLC படித்தவன்.  நீங்கள் எல்லாம் என்ைனவிட நன்றாக வரேவண்டும் என்றுதான்
கான்ெவண்டில் ேசர்த்திருக்கிேறன்.  அைத நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்"  என்றார்.  எனக்கு
ஒன்றுேம புரியவில்ைல.  அதன் பின்னர் என் தாயார் சுேலாசனா ேகாவிந்தராஜன்,  என் தந்ைதயாரிடம்,

" இவன் நன்றாகப் படிப்பான்.  அதில் சந்ேதகம் ேவண்டாம்.  ஆனால் இைசமணி ைபயன் என்றால்
ெகாஞ்சமாவது சங்கீதம் ெதரிந்திருக்க ேவண்டாமா?  இவனுக்கு நல்ல ஞானமும்,  ஆர்வமும்
இருக்கிறது.  நாேம அதற்குத் தைடேபாடக் கூடாது.  இைசயும் கற்றுக் ெகாள்ளட்டும்"  என்று பரிந்து
ேபசினார்.  பின்னர்தான் தந்ைத நான் இைச பயிலச் சம்மதித்தார்.  ஆனால் அவர் எனக்கு ெசால்லித்
தரவில்ைல.  தனது இைசக் கல்லூரித் ேதாழரான சங்கீத வித்வான் பி.  கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம்
இைச பயில ஏற்பாடு ெசய்தார்.  இப்படித் ெதாடங்கியது என் இைசப் பயணம்.

ேக:  முதல்  கச்ேசரி அனுபவம்?
ப:  பிரபல இைச,  நாட்டியக் கைலஞர்களின் வாரிசுகள் எல்லாம் அரங்ேகறிக் ெகாண்டிருந்த காலம்
அது.  என் தந்ைத அவ்வாறு விரும்பவில்ைல.  ஆடம்பரமாகப் பலைரக் கூட்டி விழா நடத்துவது அவருக்கு
ஏற்பில்ைல.  ஆத்மார்த்தமாக இைசைய ரசிப்பவர்கள் முன் பாடினாேல ேபாதும் என்று அவர் நிைனத்தார்.

ஆலயதரிசனம் ெசல்லும்ேபாது அவர் முதலில் பாடுவார்.  பின்னர் என்ைனப் பாடச் ெசால்வார்.

சமயங்களில் என்ைன முதலில் பாடச் ெசால்லிவிட்டுப் பின் அவர் பாடுவார்.  இப்படி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர்,

மதுைர மீனாட்சி என்று பல ஆலயங்களில் பாடியிருக்கிேறன்.  அது ஒருவித அனுபவம்.  முதல் கச்ேசரி
அனுபவம் என்றால் அது பரமாசார்யாள் முன் பாடியைதச் ெசால்லலாம்.  ஒருமுைற மகா ெபரியவர் ெசன்ைன
மயிலாப்பூருக்கு விஜயம் ெசய்திருந்தார்.  நான்,  என் தந்ைத எல்ேலாரும் குடும்பத்துடன் அவைர தரிசிக்கச்
ெசன்ேறாம்.  அப்ேபாது ஜேயந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் உடன் இருந்தார்.  என் தந்ைதயின் கச்ேசரி
நடந்தது.  உடேன ஜேயந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ைனயும் பாடச் ெசான்னார்.  காமாட்சி அம்பாள் மீது
தீக்ஷிதர் இயற்றிய க்ருதியான " காமாட்சி கருணா விலாஸினி"  என்ற பாடைல நான் பாடிேனன்.

ெபரியவர்கள் ஆசிர்வதித்து பிரசாதம் ெகாடுத்தார்கள்.  மகா ெபரிய ேமைதகளின் முன்பு அன்று பாடியைத
முதல் கச்ேசரி அனுபவம்,  முதல் அரங்ேகற்றம் என்று ெசால்லலாம்.
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ேக:  அதன்பின். . .
ப:  ஒருமுைற டி. ஆர்.  பாப்பா வாெனாலி ஒலிப்பதிவு ஒன்றிற்காக எனது தந்ைதையப் பார்க்க
வந்திருந்தார்.  அப்ேபாது நான் பாத்ரூமில் பாடிக்ெகாண்ேட குளித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.  எனது குரைலக்
ேகட்டு விட்டு அவர்,  " குரல் மிக நன்றாக இருக்கிறேத!  வாெனாலியில் பாடுவதற்கு
முயற்சிக்கலாேம! "  என்றார்.  எனது தந்ைதயும் ஒப்புதல் அளித்தார்.  ஆடிஷன் ெடஸ்ட்
நடந்தது.  ெசன்ைன வாெனாலியின் ெமல்லிைச நிகழ்ச்சிக்குப் பாடத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன்.  பாடல்களும்
பாடிேனன்.  அைதக் ேகட்ட ெஹச். எம். வி நிறுவனத்தினர் என்ைன அவர்களது இைசத் தட்டிற்காகப்
பாட அைழத்தனர்.  உளுந்தூர் ேபட்ைட சண்முகம் அவர்கள் பாடல்கள் எழுத,  டி. ஆர். பாப்பாவின்
இைசயில் விநாயகர்,  முருகன்,  அம்பாள்,  ஐயப்பன் மீது நான் பாடி இைசத்தட்டு ெவளியாகி நல்ல
வரேவற்பு கிைடத்தது.  ெதாடர்ந்து பல இைசத்தட்டுக்கள்,  ேகசட்டுகள் பாடும் வாய்ப்பு வந்தது.

ேக:  திைரப்படத்தில்  பாடுவது உங்களுக்கு இயல்பாக  வந்திருக்க  ேவண்டுேம. . . .
ப:  ஆமாம்.  நான் ெசன்ைன மருத்துவக் கல்லூரியில் ேசர்ந்து படித்துக் ெகாண்டிருந்த காலம் அது.

இைசயைமப்பாளர்கள் சங்கர்- கேணஷ் என்ைனப் பின்னணி பாடுவதற்கு அைழத்தனர்.  " புலி வருது
புலி"  என்பது படத்தின் ெபயர்.  கண்ணதாசன் எழுதிய பாடைல நான் பாடி வாய்ஸ் ெடஸ்ட் நடந்தது.

ஆனால் படம் ெவளியாகவில்ைல.  முதலில் நான் திைரப்படத்தில் பாடி ெவளியான பாடல்,

" மிருதங்கச் சக்ரவர்த்தி"  படத்தில்,  புலைமப்பித்தன் எழுதிய " அபிநய சுந்தரி ஆடுகிறாள்"

என்ற பாடல்தான்.  அந்த வாய்ப்ைபத் தந்தவர் ெமல்லிைச மன்னர் எம். எஸ்.  விஸ்வநாதன்.

பிரபுவுக்காக நான் அந்தப் பாடைலப் பாடியிருந்ேதன்.  அன்று ெதாடங்கி இன்று ஏ. ஆர். ரஹ்மான்,

ஜி. வி.  பிரகாஷ்குமார்,  இமான் வைர பாடிவிட்ேடன்.

ேக:  நாடகங்களில்  நடித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா?
ப:  ஆமாம்.  ஆரம்பத்தில் ெசன்ைனத் ெதாைலக்காட்சியின் ' வயலும் வாழ்வும்'  நிகழ்ச்சியில் நிைறயப்
பாடிக் ெகாண்டிருந்ேதன்.  அப்ேபாது பாரதியார் நூற்றாண்டு விழா வந்தது.  எம். எஸ். ெபருமாள்,

அனந்து ேபான்றவர்கள் நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர்களாக இருந்தார்கள்.  அவர்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும்
பாரதியார் பாடல்கள் இடம்ெபற ேவண்டும் என்று ெசயல்பட்டார்கள்.  அதனால் எனக்கும்,  ராஜ்குமார்
பாரதி,  டி. ேக. எஸ்.  கைலவாணன்,  டி. ேக.  கலா,  சசிேரகா ேபான்ேறாருக்கும் நிைறய
பாரதி பாடல்கைளப் பாடும் வாய்ப்பு வந்தது.  அப்ேபாது எம். எஸ்.  ெபருமாள்,  எழுத்தாளர்
வாசவனின் உறுதுைணேயாடு மூன்று தியாகிகைளப் பற்றிய ' திரிசூலம்'  என்ற நாடகத்ைத
வடிவைமத்தார்.  அைரமணி ேநர நிகழ்ச்சி அது.  கைதையவிடப் பாடல்களுக்ேக அதிக முக்கியத்துவம்.

அதில் பாரதியாக ெடல்லி கேணஷும்,  சுப்ரமண்ய சிவாவாக டி. ேக. எஸ்.  கைலவாணனும்
நடிக்க,  நான் வ. உ. சி.  ேவடம் ஏற்று நடித்ேதாம்.  அது ைலவ் நிகழ்ச்சி.  ெபரிய வரேவற்புக்
கிைடத்தது.  பலதடைவ மறு ஒளிபரப்பானது.  எனது நடிப்பால் கவரப்பட்ட ஏவி. எம், மின்
மாப்பிள்ைள அருண் வரீப்பன்,  ' ஒளிமயமான எதிர்காலம்'  என்ற சீரியலில் நடிக்க அைழத்தார்.  எனக்கு
டாக்டர் ேவடம்.  நைகச்சுைவயாக,  பாட்டுப் பாடி நடிக்கும் ஜாலியான ேகரக்டர்.  ெதாடர்ந்து
' இருட்ைட விரட்டும் ெவளிச்சங்கள்' ,  ' என் இனிய இயந்திரா'  ேபான்ற பல சீரியல்களில்
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நடித்ேதன்.  ' மனசு ப்ளஸ்'  ெதாடரில் டாக்டர் ேவடம்.  ' கந்தபுராணம்'  ெதாடரில் கச்சியப்ப
சிவாசாரியாராக,  நல்ல இலக்கண சுத்தமான தமிைழப் ேபசி,  பாடி நடித்தது மறக்க முடியாதது.

அதுேபால ' சிவனருட் ெசல்வர்கள்'  என்னும் அறுபத்து மூவர் வரலாற்றில் ேசக்கிழாராக நடித்ததும்,

' மீனாட்சி திருவிைளயாடல்'  படத்தில் அகத்தியராக நடித்ததும் மறக்க முடியாது.  சுத்தமான தமிழ் ேபசும்
ேவடங்களில் நடிக்க நிைறய வாய்ப்புகள் வந்தன என்றாலும் எனக்கு கர்நாடக மற்றும் தமிழிைச மீது இருந்த
ஆர்வத்தாலும்,  மருத்துவப் பணிக்கு அதிக ேநரம் ஒதுக்க ேவண்டி இருந்ததனாலும் நாடக நடிப்புக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கவில்ைல.

ேக:  தந்ைதயுடன் இைணந்து கச்ேசரிகள்  ெசய்தேபாது ஏற்பட்ட  அனுபவங்கள்  எப்படி?
ப:  பல இடங்களில் ெசய்திருக்கிேறாம்.  ஒருமுைற லண்டனில் இருக்கும் முருகன் ஆலயத்திற்கு நிதி
திரட்டும் நிகழ்ச்சியில் பாட வாய்ப்பு வந்தது.  அங்குள்ள குழந்ைதகளுக்காக Lord Muruga London Muruga என்ற
ஆங்கிலப் பாடைலப் பாடிேனன்.  பலரும் அைத என் தந்ைத பாடியது என்ேற நிைனப்பார்கள்.  நல்ல
வரேவற்பு.  EMI நிறுவனம்,  ஒரு தமிழிைச வாணரின் தமிழிைச நிகழ்ச்சிைய உலகளாவிய அளவில் பதிவு
ெசய்து ெவளியிட்ட முதல் எல்பி என்பது அதுதான்.  மற்ெறாருமுைற ெடட்ராய்ட்டுக்குச் ெசன்றிருந்ேதாம்.

கண்ணதாசனும் வந்திருந்தார்.  முன்வரிைசயில் அவர் அமர்ந்திருந்தார்.  கண்ணதாசனுக்கு முன் நான்
பாடேவண்டும் என்று அப்பாவுக்கு ஆைச.  கண்ணதாசன் கண்மூடி ஏேதா சிந்தித்தவாறு அமர்ந்திருந்தார்.

என் தந்ைத பாடி மிகவும் பிரபலமான " ஆதாரம்"  பாடைல நான் பாடிேனன்.  அப்படிேய என் தந்ைத
குரலில் நான் பாடியதால் ேநயர்கள் எல்லாம் பிரமித்துப் ேபாய் ைக தட்டினர்.  ' எப்ேபாதும் ேமைடயில்
பாடும் பாடல்தாேன,  இதற்ெகன்ன இவ்வளவு வரேவற்பு'  என்று நிைனத்து கண்ணதாசன் கண் விழித்துப்
பார்த்தேபாதுதான் பாடியது நான் என்பது ெதரிய வந்தது.  உடேன ேமைட ஏறி என்ைன ஆசிர்வதித்து,

வாழ்த்திப் ேபசினார்.  இைதப் பற்றிக் கவியரசர் குமுதத்தில் " பறந்து ெகாண்ேட எழுதுகிேறன்"  என்ற
கட்டுைரயிலும் பாராட்டி எழுதியிருந்தார்.  அைத மிகப் ெபரிய அங்கீகாரமாகக் கருதுகிேறன்.
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ேக:  கர்நாடக  இைச  ேமைடயில்  தமிழிைசக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதில்ைல  என்ற கருத்து
நிலவுகிறேத. . . .
ப:  அப்படி ஒரு நிைல முன்பிருந்தது.  அது மாறேவண்டும் என்பதற்காகத் தான் தமிழிைச இயக்கேம
ேதான்றியது.  ராஜா சர்.  அண்ணாமைலச் ெசட்டியார்,  கல்கி,  ராஜாஜி எல்ேலாரும் தமிழிைசைய
வளர்த்தனர்.  இன்று அவர்களது அந்த ேநாக்கம் ெவற்றி ெபற்றிருக்கிறது என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும்.

இன்று பாரம்பரியமான சபாக்களில் கூடக் கச்ேசரிகளில் தமிழ்க் கீர்த்தைனகைளப் பாடாவிட்டால் எடுபடாது
என்ற நிைல வந்துவிட்டது.  ஆனால் இன்னும் நிைறய முக்கியத்துவம் ெகாடுத்துப் பாடேவண்டும்.  நல்ல
ெமாழி உச்சரிப்பு,  பாவம் ேவண்டும்.  அதிகம் ெவளியில் ெதரியாத நல்ல பல கீர்த்தைனகைளப் பாட
ேவண்டும்.  அெதல்லாம் நிைறேவறும் என்பதில் ஐயமில்ைல.  இப்ேபாெதல்லாம் இளந்தைலமுைறயினர்
மிகச் சிறப்பாகத் தமிழ்க் கீர்த்தைனகள் பாடுகின்றனர்.  தற்ேபாது சபாக்கள் ெபருகிவிட்டன.  டிசம்பர் சீசன்
தவிர மாதந்ேதாறும் தமிழிைச நிகழ்ச்சி நடத்தும் சபாக்கள்கூட உள்ளன.  ேமலும் வாெனாலி,
ெதாைலக்காட்சியிலும் தமிழிைசக்கு முன்ைனவிட அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள்.  ஆலயங்களிலும்
தமிழிைச,  பக்தி இைசப் பாடல்கள் பாட வாய்ப்புகள் ெபருகியுள்ளன.  இதுதான் இன்ைறய நிைல.

ேக:  ஆலய நிகழ்ச்சிகளில் பக்தியிைசைய விடுத்து ஆட்டம்,  பாட்டம்,  ேகளிக்ைகக்கு
முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்படுகிறேத!
ப:  உண்ைமதான்.  ஆனால் அது மிகவும் தவறானது.  கலாசாரச் சீர்ேகட்ைட விைளவிப்பது.  இைத
உணரும் பிரக்ைஞ பார்ைவயாளர்களுக்கும்,  நிகழ்ச்சி அைமப்பாளர்களுக்கும் ேவண்டும்.  ஆலயத்துக்கு
வருபவன் இைறவைன வணங்க வருகிறான்.  ஆபாசமான ஆட்டபாட்டத்ைத ரசிக்க,  ேவடிக்ைக பார்க்க
வருபவன் எப்படி பக்தனாக இருக்க முடியும்?  இதைன நிகழ்ச்சிப் ெபாறுப்பாளர்கள் உணர்ந்து மாற்ற
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ேவண்டும்.  நான் வடபழநி ஆண்டவர் ேகாவில் அறங்காவலாராக இருந்தேபாதும்,  மயிைல கபாலீச்வரர்
ஆலய அறங்காவலராகத் ெதாண்டு ெசய்த ேபாதும் விழாக்களில் தமிழ் பக்தியிைச மட்டுேம பாடப்பட ேவண்டும்
என்று வலியுறுத்தி,  அைதச் ெசயல்படுத்திேனன்.  நிைறய ேதவாரம்,  திருப்புகழ்,  அருட்பாக்கள்,

பக்திப் பாடல்கள்,  பக்திச் ெசாற்ெபாழிவுகள்,  பாராயணங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் இடம்ெபற ஆவன
ெசய்ேதன்.  இைதப் பின்பற்றினால் கலாசாரச் சீர்ேகட்ைட,  அடுத்த தைலமுைற பாதிப்பைடவைதத்
தவிர்க்க முடியும்.  உதாரணமாக " தாைய மறவாேத"  என்று மு.  அருணாசலம் பிள்ைளயின் ஒரு
கீர்த்தைன இருக்கிறது.  அைத ஒரு பாடகர் உணர்ந்து பக்தி பாவத்ேதாடு பாடுவைதக் ேகட்கும் ஒரு
குழந்ைதயால் தாைய மறக்க முடியுமா?  இெதல்லாம் எதற்கு பாடப்படுகின்றன?  தாைய மதிக்க
ேவண்டும்,  தாய்நாட்ைட,  தாய்ெமாழிைய மதிக்க ேவண்டும்,  குருைவ வணங்க ேவண்டும்,

ெபரிேயாைரப் ேபாற்ற ேவண்டும்.  நல்லவனாக வாழ ேவண்டும் என்பைதெயல்லாம்
வலியுறுத்துவதற்காகத்தான்.  இைத எல்ேலாரும் உணர்ந்து மாற்றங்கள் ெகாண்டு வந்தால்தான் நம் பண்பாடு
ெசழிக்கும்.  இல்லாவிட்டால் சீர்ேகடுகைளத் தடுக்க இயலாது.

ேக:  மறக்க  முடியாத ெவளிநாட்டு  அனுபவங்கள் . . .
ப:  ெவளிநாட்டு அனுபவங்கள் எல்லாேம மறக்க முடியாதைவதான்.  தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது திரளாகப்
பல ெவளிநாட்டினரும் வந்து ரசிப்பது மிகுந்த மனநிைறைவத் தருகிறது.  ஆனால் ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டுச்
ெசால்ல ேவண்டும்.  ெவளிநாட்டுத் தமிழர்கள் தமிழ் வளர்வதற்காகவும்,  நமது கலாசாரம்,  பண்பாடு
வளர்வதற்காகவும் கடுைமயாக உைழக்கிறார்கள்.  இருந்தாலும் சினிமா ேபான்றவற்றுக்கு அளிக்கப்படும்
முக்கியத்துவம் தற்ேபாது மிக அதிகமாக இருக்கிறது.  சினிமா ேதைவதான்,  ேவண்டாம் என்று
ெசால்லவில்ைல.  ஆனாலும் நமது பண்பாடு காக்கும் மரபுக் கைலகளுக்கும்,  கைலஞர்களுக்கும் இன்னும்
அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட ேவண்டும்.  வருடா வருடம் அேத கைலஞர்கைளேய திரும்ப
அைழக்காமல்,  திறைமயுள்ளவர்கைளக் கண்டறிந்து வரேவற்க ேவண்டும்.  எனது இளம்பருவத்தில்
நான்,  தந்ைத எல்லாம் பல நாடுகளுக்கு நிதி திரட்டும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமில்லாமல் ெசன்று
கலந்துெகாண்ேடாம்.  கைல வளர ேவண்டும்,  பண்பாடு ெசழிக்க ேவண்டும் என்பது மட்டுேம எங்கள்
ேநாக்கமாக இருந்தது.  ஆனால் இப்ேபாது ெவளிநாடுகளில் ெதாழில்வளம்,  ெசல்வவளம் எல்லாம்
ெபருகிய பிறகு சினிமாக் கைலஞர்களுக்கும் டான்ஸ்,  மிமிக்ரி ேபான்ற ெபாழுதுேபாக்கு
நிகழ்ச்சிகளுக்கும்தான் அதிக முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கிறார்கள்.  நான் சினிமாக் கைலஞர்களுக்கு எதிராகப்
ேபசுகிேறன் என்பது ெபாருளல்ல.  அது மட்டுேம கைல வளர்ச்சிக்கு உறுதுைணயாக இருக்குமா என்று
சிந்திக்கேவண்டும்.  இங்ேக நடிப்பவர்கைள அங்ேகயும் அைழத்து நடிக்க ைவப்பைத,  ேபச ைவப்பைத விட
அவர்களின் மற்றத் திறைமகைள ெவளிப்படுத்தும் விதமாய் நிகழ்ச்சிகைள அைமக்க ேவண்டும் என்கிேறன்.

இப்ேபாது ேரவதி,  ேஷாபனாைவ எடுத்துக் ெகாண்டால் அவர்கள் நடிைககள் மட்டுமல்ல;  நல்ல
டான்ஸர்களும்கூட.  அவர்களின் நடன நிகழ்ச்சிைய நடத்தலாேம!  மரபுக் கைலகளுக்கு முன்னுரிைம தர
ேவண்டும்.

ேக:  அறங்காவலர்  குழுத் தைலவராக  இருந்து நிைறய ஆன்மிகப்  பணி  ெசய்துள்ளர்கள்
அல்லவா?
ப:  ஆம்.  அது இைறவன் எனக்கு அளித்த பாக்கியம்.  மயிலாப்பூர் கபாலீச்வரர்,  வடபழநி முருகன்
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ஆலயங்களில் அறங்காவலர் பணி ெசய்துள்ேளன்.  நான் நற்பணிகைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பதற்காகேவ
இைறவன் அந்த வாய்ப்புகைள அளித்தான் என்பதில் எவ்வித சந்ேதகமுமில்ைல.  மயிைல ஆலயத்தில் தங்கக்
ெகாடிமரம் ெசய்தது,  7 2 ல் ெதாடங்கப்பட்ட தங்கத் ேதர் திட்டப் பணிைய தீவிரப்படுத்தி,
அதைன நைடமுைறக்குக் ெகாண்டு வந்தது,  கிராைனட் கற்கள் பதித்தது என்று ஒரு கும்பாபிேஷக
ெசய்யும்ேபாது ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய பணிகைளப் ேபான்று பல பணிகைள நாங்கள் ெசய்ேதாம்.

முதன்முதலில் அன்னதானத் திட்டம் நைடமுைறப்படுத்தியது அங்குதான்.  அதுேபால ஆலயத்திற்கு வந்து
விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கும் குழந்ைதகளுக்கு நல்ெலாழுக்கப் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ைதயும் நாங்கள்
ெகாண்டு வந்ேதாம்.  இன்று அந்தத் திட்டங்கள் பல ஆலயங்களிலும் நைடமுைறகளில் உள்ளன.

ெமாத்தத்தில் தூய்ைமயான நிர்வாகத்ைத,  வழிபாட்டில் ஒழுங்குமுைறையக் ெகாண்டு வந்ேதாம்.

இவற்ைற வடபழனி ஆலயத்திலும் ெசய்ேதாம்.  ஆலயப் பாதுகாப்ைபச் ெசம்ைமப்படுத்திேனாம்.  சிறப்பாகக்
கும்பாபிேஷகம் ெசய்ேதாம்.  இப்படி அரசுடனும்,  அறநிைலயத்தினருடனும்,  பக்தர்களுடனும்,  பிற
நண்பர்கள்,  பணியாளர்களுடனும் இைணந்து பல நற்பணிகைள ேமற்ெகாண்ேடாம்.  நான் எந்தவித
எதிர்பார்ப்புமில்லாத பயபக்தியுள்ள ஒரு அறங்காவலர் குழுத் தைலவராக இருந்ேதன்.  தைலவர் என்று
ெசால்வைத விட " ஆலயத் ெதாண்டன்"  என்று ெசால்வதுதான் ெபாருத்தமாக இருக்கும்.

நாம் ேகட்கும் ேவகத்தில் ெவண்கலக் குரலில் பதில் வருகிறது சிவசிதம்பரத்திடமிருந்து.  " என் தந்ைத
அடிக்கடி ெசால்வார்,  நீ இைச கற்றுக் ெகாள்வது ெபரிய விஷயமில்ைல.  அைத நல்ல படியாக நம் மரபு
வழுவாமல்,  எளிைமயாகவும்,  இனிைமயாகவும் ேகட்பவருக்குப் புரியும்படியும் ஜனரஞ்சகமாகப் பரிமாறத்
ெதரிந்திருக்க ேவண்டும்.  கற்ற வித்ைதைய மக்களிடம் அவர்கள் மனம் கவரும் வைகயில் ெசன்று ேசர்க்கும்
வித்ைத ெதரிந்தால்தான் ெவற்றி கிைடக்கும் என்பார்.  அைதத்தான் நான் இன்றும் பின்பற்றி வருகிேறன்"

என்று கூறும் இந்தத் தமிழிைச வாணருக்கு இரண்டு மகன்கள்,  ஒரு ெபண்.  மூத்தமகன் சந்ேதாஷ்
முருகனுக்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடந்தது.  ெபாறியியல் கல்லூரியில் படிக்கும் இைளயமகன் வருண்
ேகாவிந்துக்கு இைசநாட்டம் அதிகம்.  சிவசிதம்பரத்தின் குருநாதர் வி.  கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் இைச
பயில்கிறார்.  ஏ. ஆர்.  ரஹ்மானின் இைசக்கல்லூரியில் ' ெடக்ேனா மியூசிக்'  படிக்கிறார்.

தாத்தா,  தந்ைத வழியில் நாடகங்களில் அகத்தியராக நடிக்கிறார்.  ெபாறியியல் கல்லூரியில் படிக்கும்
ெபண் ைவஷ்ணவி,  பத்மா சுப்ரமணியத்தின் நாட்டியப் பள்ளியில் நாட்டியம் பயின்றவர்.  மூவருேம
பள்ளியில் படிக்கும்ேபாேத ேதரழுந்தூர் கமலாவிடம் இைச பயின்றவர்கள்.  " ெதருெவங்கும் தமிழ்
முழக்கம் ெசய்ய ேவண்டும் என்பதுதான் ஆைச"  என்று கூறும் சிவசிதம்பரம் அவர்களுக்கு வாழ்த்தும்
நன்றியும் கூறி விைடெபற்ேறாம்.

சந்திப்பு,  படங்கள்:  அரவிந்த் சுவாமிநாதன்

குரு  கிருைப
ஒருமுைற காஞ்சி பரமாச்சாரியார் ேதனம்பாக்கத்தில் தங்கியிருந்தார்.  அப்ேபாது நான் சிறுவன்.  என்
தந்ைதயாேராடு அவைர தரிசிக்கச் ெசன்றிருந்ேதன்.  அப்ேபாது ெபரியவர் என்ைனப்பற்றித்தந்ைதயிடம்
விசாரித்தார்.  உடேன என் தந்ைத,  " இவன் கான்ெவண்டில் படித்துக் ெகாண்டிருக்கிறான்.  இைச
கற்றுக்ெகாண்டு வருகிறான்"  என்று ெசான்னார்.  உடேன ெபரியவர் என்னிடம் என்ன படித்துக்
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ெகாண்டிருக்கிறாய்,  இைசயில் என்னெவல்லாம் கற்றுக் ெகாண்டிருக்கிறாய்,  என்ன பாடுவாய்
என்ெறல்லாம் ேகட்டார்.  நானும் பதில் ெசான்ேனன்.  பின் என் தந்ைத பாடும்ேபாது நானும் கூடப்
பாடிேனன்.  ெபரியவரும் அைதக் ேகட்டு ஆசிர்வதித்தார்.  ஒரு பாலகனாக இருக்கும்ேபாேத எனக்கு
" குரு கிருைப"  கிைடத்துவிட்டது.  அது ேபாலேவ எனக்கு குருவும் அைமந்தார்.  என் குரு வி.
கிருஷ்ணமூர்த்தி மிகச்சிறந்த வித்வான்.  நல்ல ஞானஸ்தர்.  ெசன்ைன அரசுக் கல்லூரியில்
பிரின்ஸிபாலாக இருந்தவர்.  அப்படி ஒரு குரு அைமந்தது என் பாக்கியம்.

*****

தமிழ்ப்பற்று
எங்கள் குடும்பேம தமிழ்ப் பற்றுள்ள குடும்பம்.  எனது ெபரியப்பா ( எனது அப்பாவின் சகைல)

ேபராசிரியர் உளுந்தூர்ப்ேபட்ைட சண்முகம் ஒரு மிகச் சிறந்த கவிஞர்.  எனது தாய்வழி,  தந்ைதவழி
உறவினர்களும் தமிழ்ப் பற்றாளர்கள்தாம்.  அப்பாவின் அண்ணன் சீர்காழி ெசாக்கலிங்கம் தீவிர
தமிழ்ப்பற்றாளர்.  என் தந்ைதக்கு நாங்கள் ( நான்,  என் சேகாதரி ஞானவள்ளி)  டாக்டர் ஆகிச்
சாதிக்க ேவண்டும் என்ற ஆைச மிக அதிகம்.  நான் ஆங்கிேலா இந்தியப் பள்ளியில் படித்தாலும் வட்டில்
ஆங்கில வார்த்ைதகைளப் ேபச அப்பா அனுமதிக்க மாட்டார்.  தமிழ்தான் ேபச ேவண்டும்.  மம்மி,
டாடிக்ெகல்லாம் அங்ேக ேவைலேய இல்ைல.  நமது மரபு,  பண்பாடு,  கலாசாரம் பற்றிய சிந்தைனகள்
எங்களுக்கு சிறு வயதிேலேய தந்ைத ேபாதித்து விட்டார்.  நாங்களும் அந்த ேவைர உணர்ந்து அந்த மரபின்படி
வழுவாது வளர்ந்ேதாம்.  யார் மீதும் ேகாபப்படாமல்,  யாைரயும் குைற ெசால்லாமல்,  எந்த விதக் ெகட்ட
பழக்கங்களும் இல்லாமல் இப்படித்தான் வாழ ேவண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டியவர் என் தந்ைத.  அவர்
மகனாகிய நானும் அவர் காட்டிய வழியில் " ேபாதும் என்ற மனேம ெபான் ெசய்யும் மருந்து"  என்ற
திருப்திேயாடு வாழ்ந்து வருகிேறன்.  எம். எல். வி,  எம். எஸ்.  அம்மா,  டி. ேக.

பட்டம்மாள்,  வாரியார் சுவாமிகள் என்று பல ஜாம்பவான்களின் ஆசி கிைடத்தது மற்ெறாரு பாக்யம்.

வாரியாருடன் ஸ்விஸ் நாட்டிற்கும் பயணம் ெசய்திருக்கிேறன்.  எனது கச்ேசரிைய அவர் மிகவும் ரசித்துக்
ேகட்டு என்ைன வாழ்த்தியிருக்கிறார்.  என்ைன ஒரு ேபரன் ேபான்று அவர் கருதினார்.  அதுேபால தருமபுர
ஆதீனம் அவர்கள் என்ைன ஆஸ்தான வித்வானாக நியமித்துப் ெபருைமப்படுத்தினார்.  காஞ்சி காமேகாடி பீட
ஆஸ்தான வித்வானாக இருந்திருக்கிேறன்.  இன்றளவும் காஞ்சி காமாட்சி ஆலயத்தில் முதல்நாள் முதல்
இைச நிகழ்ச்சித் ெதாண்டிைனச் ெசய்து வருகிேறன்.  குன்றக்குடி ஆதீனத்தின் இைசயரசாக என் தந்ைத
இருந்தார்.  அவர் இருந்த காலத்திேலேய குன்றக்குடி அடிகளார் என்ைன இைச இளவரசுப் பட்டம் சூட்டி
ெகௗரவப்படுத்தினார்.

*****
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தைரயில் அமர்ந்த எம். ஜி. ஆர் .
எம். ஜி. ஆர்.  உலகத் தமிழ் மாநாட்ைட மதுைரயில் நடத்த முடிவு ெசய்ததற்காக க. ராஜாராம் ஒரு
பாராட்டு விழா எடுத்தார்.  அைமச்சர்கள்,  பல்கைலக்கழகத் துைணேவந்தர்கள்,  ேபராசிரியர்கள்,

அறிஞர்கள்,  சான்ேறார்கள் என பலர் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து ெகாண்டனர்.  நான் ேமைடயில் அமர்ந்து
பாடிக் ெகாண்டிருந்ேதன்.  எனக்கு வயலின் வாசித்துக் ெகாண்டிருந்தது இைசேமைத டி. ஆர்.  பாப்பா.

அப்ேபாது எம். ஜி. ஆர்.  ேமைடக்கு வந்தார்.  ேமைடயின் கீேழ அறிஞர் ெபருமக்கள்
அமர்ந்திருந்தனர்.  எனக்குப் பின்புறம் அைமச்சர்கள் நாற்காலியில் அமர்ந்து ெகாண்டிருந்தனர்.  ேமைடக்கு
வந்த எம். ஜி. ஆர்.  சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார்.  ஒரு கைலஞன் கீேழ அமர்ந்து பாடிக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நாம் நாற்காலியில் அமர்வதா என்று நிைனத்தாேரா என்னேவா அப்படிேய எனக்கு அருகில்
கீேழ உட்கார்ந்துவிட்டார்.  அவர் அப்படி அமர்ந்த உடேனேய பைதபைதத்த அைமச்சர்களும் அவருக்கு அருேக
வந்து உட்கார்ந்து ெகாண்டுவிட்டனர்.  நான் அப்ேபாது சிறு ைபயன் ேவறு.  எனக்கு ஒேர பதட்டமாகி
விட்டது.  எம். ஜி. ஆர்.  என்ைனத் ெதாடர்ந்து பாடச் ெசான்னார்.  உடேன நான் பாேவந்தர்
பாரதிதாசன் எழுதிய " பண்டு தமிழ்ச் சங்கத்ைத உண்டு பண்ணிய மன்னன்"  என்ற பாடைல
எம். ஜி. ஆைர.  ைமயமாக ைவத்து அவைரப் பார்த்துக் ெகாண்ேட பாடிேனன்.  சைபயில் பயங்கர
அப்ளாஸ்.  உடேன எம். ஜி. ஆர்.  " என்ைனப் பார்க்காமல் ஒரு பாட்டுப் பாடு"  என்றார்.

உடேன நான்,  அறிஞர் அண்ணாைவப் பற்றி என் தந்ைத பாடியிருந்த ஒரு பாடைலப் பாடிேனன்.  அவருக்கு
மிகுந்த மகிழ்ச்சி.  மறுநாள் என்ைன வட்டுக்கு வரவைழத்து ெகௗரவித்தார்.  அேதேபால் மற்ெறாருமுைற
தனது பிறந்த நாளின் ேபாதும் என்ைன தனது வட்டிற்கு அைழத்து விருந்தளித்தார்.  நான் அப்ேபாது மருத்துவக்
கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.  இருந்தாலும் என்னிடம் இருந்த கைலைய
மதித்து அவர் ெகௗரவித்தது அவரது உயர்ந்த மனப்பாங்ைகயும் அன்ைபயும் காட்டியது.
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பாபாவும் நானும்
நான் கல்லூரியில் படிக்கும்ேபாது ஒருமுைற ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவான் ெசன்ைனக்கு வந்திருந்தார்.

சுசீலாம்மாவும் அஞ்சலி ேதவியும் அவைரக் காண எங்கைள அைழத்திருந்தனர்.  நானும் என் தந்ைதயும்
பாபாைவச் ெசன்று தரிசித்ேதாம்.  தந்ைத பாட,  நான் உடன் பாடிேனன்.  நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் எங்கைள
உள்ேள கூப்பிட்டுப் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தார் பாபா.  ஒரு நண்பைரப் ேபால் உைரயாடினார்.  அப்ேபாது
எனக்குக் கல்யாணம் ஆகவில்ைல.  என் தந்ைதயிடம்,  " உங்க பிள்ைள நல்ல பிள்ைள.  ஊரு நல்ல
ஊரு.  சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணுங்க அவனுக்கு"  என்றார்.  நான் அப்ேபாதுதான் ேதர்வு எழுதிவிட்டு
வந்திருந்ேதன்.  அது அவருக்குத் ெதரியாது.  ஆனால் என் தந்ைதயிடம்,  "  எக்ஸாம் எழுதிட்டு
வந்திருக்கு.  ஆனா ஒரு ேபப்பர்ல மட்டும் ெகாஞ்சம் பயப்படும்.  எல்லாம் பாஸ் ஆய்டும்"  என்று
ெசால்லி ஆசிர்வதித்தார்.  நானும் நல்ல முைறயில் ேதர்ச்சி ெபற்ேறன்.

நான் பின்னணிப் பாடகனாக வளர்ந்த பிறகு எனக்கு ஒரு ஆைச இருந்தது,  பகவானின் முன்னிைலயில்
புட்டபர்த்தியில் ெசன்று பாட ேவண்டும் என்று.  நிச்சயம் பாபாேவ அதற்கு நமக்கு வழி ெசய்வார் என்று
எண்ணிப் பிராத்தைன ெசய்து வந்ேதன்.  ஒருநாள் அகில இந்தியா சாயி சமிதித் தைலவர் என்ைன
அைழத்தார்.  ' Water For Life' என்ற ெபயரில் தமிழக மக்கள் நன்ைம ெபறுவதற்காக கிருஷ்ணா நதி நீர்
திட்டத்திற்கு பாபா உதவியிருக்கிறார்.  அதற்கான விழாவுக்காகத் தமிழகம் வர இருக்கிறார்.  ேநரு
ஸ்ேடடியத்தில் விழா நடக்க இருக்கிறது.  நீங்கள் அப்ேபாது சுவாமி ேபரில் ஒரு பாடல் பாட ேவண்டும்.

அது நிகழ்ச்சிக்குப் ெபாருத்தமானதாகவும் இருக்க ேவண்டும்"  என்றார்.  கைலஞர் அப்ேபாது முதல்வராக
இருந்தார்.  நாத்திகர்கள் கலந்து ெகாள்கிற ஆத்திக விழா அது.  எனேவ பாடலும்,  ெபாருளும் நயம்பட
இருக்க ேவண்டும் என்று கவனம் எடுத்துக் ெகாண்ேடன்.  கவிஞர் ெநமிலி எழில்மணி ஒரு பாடைல எழுதிக்
ெகாடுத்தார்.  " ஏைழயின் சிறப்பில் இைறவைனக் காண்பது எங்கள் சுவாமியின் கருத்தாகும்"  என்று
ெதாடங்கிய அந்தப் பாடைலப் பாடிேனன்.
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பார்ைவயாளர்கள் ைகதட்டி அைத ரசித்து வரேவற்றனர்.  உடன் சுவாமியும் என்ைனப் பார்த்துச் சிரித்தவாேற
ைகைய உயர்த்தி அனுக்ரகம் ெசய்தார்.  புட்டபர்த்தியில் ெசன்று பாடமுடியவில்ைலேய என்ற குைறப்பட்ட
எனக்கு சுவாமிேய ேநரில் கலந்து ெகாண்ட நிகழ்ச்சியில் பாடியது மிகப் ெபரிய பாக்கியம்.  இன்றும் ஆன்ம
ேஜாதியாய் உலவிக் ெகாண்டிருக்கும் பாபாவின் அருளால் விைரவில் புட்டபர்த்தியிலும் பாடுேவன்.

ேமலும் படங்களுக்கு
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உமா ெஜயராசசிங்கம்
விேனாத் ராஜன்
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