பதா றா

 தமி... இபேதாரா றா

இைச!

ெசைன, கேதாலிக திசைபயி தமி ைமயதி நவன
ீ
ச!
" # $ேயாவி%,
&றி' இதமான ஒலி)பின%க* +ழ, இைசஞானி இைளயராஜாவி திவாசக
ஆர"ேடா3ேயா ப4திைய ேக"
மகி5ேத. உடேன, அவ4 ேபா ெச89
பாரா"$ேன. ''வ"
ீ
4 வா:க, சாவகாசமா ேபசலா!'' எறா<. ெசேற.

=தலி%, திவாசக சிெபானி அ>பவ. இைத சிெபானி எ? அைழ)ப9 ச3யி%ைல
எகிறா<. ஆர"ேடா3ேயாஎகிற வைகயி% தா ேச. ஆர"ேடா3ேயா எப9 musical
work for orchestra and voices on a sacred theme. வாதிய:க@4 4ர%க@4 ஆக) ப"ட
Aனிதமான க 9*ள இைச) பைட)A.

''சிெபானி எப9 4ைற5தப"ச
நா4 அைச!க* ெகா
ட வி#தாரமான இைசேகால. சிெபானி ஆ<ெக#"ரா!ட
வாசிததா% ம"  இைத சிெபானி எ? ெசா%ல =$யா9. Bடா9'' எறா<. இ59,
சிெபானி எற பத நிைல9வி"ட9. ெதனா ைடய சிவ எனா" 4 இைறவ
விதித9 அ9.
மாணிகவாசக3 தமி இைளயராஜாவி ப3! மிக 4ரலி%, =தலி% ஒலிகிற9.

'Dவா< ெசனி மன எ
Aய:க) ெபமா சிறிேயாைம

ஓவா9 உ*ள கல59
உண<வா8 உ4
ெவ*ளகைணயினா%...'
இFவா? 9வ:4கிறா<. (Aய:க எறா%, பாA அ%ல9 ஒவைக B9) உட,
ஹ:ேக3 Aடாெப#"$ பாரப3யமிக பி%ஹா<மானி 4Hவி (ெநறியாள< &
லாஸேலா ேகாவா#) ?கணகான வயலிக@, ேமகதிய வாதிய:க@
கபீரமாக ேச<59ெகா*ள, #Kஃப Mவா<ட# (அகாடமி அவா<" வா:கியவ<) அளவாக,
I’m just a man
Imperfect lowly
How can I reach for
Somthing holy
எ? ஆ:கில வ3களாக ெமாழி ெபய<க, ஓ< அெம3க< அைத) பாட, நிNயா<கி% பதி!
ெச8த 4ர%க@ ெசைன 4ர%க@ட ேச<59ெகா*ள, ஒ பரவச நிைலயி% பதா

றா
 தமிH இபேதாரா றா
இைசயி இத= உலகள! வி3ய,
ெம8 சிலி<கிற9. ெசா<க94 அ$யவேரா
எH தணதி%, மாணிகவாசக<
இயறிய யாதிைர) பதிலி59 எ த இ5த 9வக ஈச ெசயலாக நிக5த9
எகிறா< இைளயராஜா. இதபி, =த% பதிகமான சிவAராணதி சபிரதாயமான
‘நமசிவாய வாக’வி% ஆரபிகாம%,

'ெபா%லா விைனேய AகHமா? ஒறறிேய
A%லாகி) Dடா8 AHவா8 மரமாகி
ப%விகமாகி பறைவயா8 பாபாகி
க%லா8 மனிதரா8 ேபயா8 கண:களாகி
வ%ல&ரராகி =னிவரா8 ேதவரா8
ெச%லா நிற இதாவர ச:கம9*...'

எ? ப3ணாம த9வைத, ஏற4ைறய டா<வி>ககி% ெகா
வ59வி"ட
வ3கைள எ 9ெகா*கிறா<. (So many forms I must wear. So many lives I must bear.)

‘Aறி% வாழ அர! அQேச
ெபா8ய<த ெம8R அQேச
கறிலாதவைர க
டா% அம நா
அQ&மாேற’

எ? அச)பதிகதிலி59, அதபி அேசா)ப9 திேகா9பி எ?
திவாசகதி =கியமான வ3கைள எ 9 ெகா
இைசயைம9, =H ைலR
ரசித அ>பவைத இப9 நிமிஷதி% ஏப 9கிறா<. அFவ)ேபா9 ஆர"ேடா3ேயா
#ைட'4 ஏப, ேலசான ஆ:கில வ3க* ெமாழிெபய<)பி% உ?தாம% அெம3க<
பா ேபா9 நிகH அ>பவதி%, ச:கீ த கால ேதச ெமாழி எ%லா கட5த9 எப9
நிUபணமாகிற9.

இைசஞானி திவாசக94 நிஜமாகேவ உகிR*ளா<. ேமகதிய ஒதிைசைவR
(ஹா<மனி) கிழகதிய ெம"ைடR (ெமல$) சமன)ப 9ேபா9, எ5த இடதி' அவ<
ந ஆதார ராக அைம)ைப 9றகாம%, அவ<க* பாணிகாக சமரச ெச8 யாம%, ந
ராக:களிேலேய ேமகதிய சிெபானி அைம)ைப கசிதமாக) ெபாதியிகிறா<.
விைள!, ஒ மிக) Aதிய ச:கீ தா>பவ!

வகிற ஜூ 30& ேததி, ெசைன மிNஸி அகாடமியி%, இத ேகெச"  சி.$\R
ெவளியிட) ேபாகிறா<க*. எ%ேலா உசாக9ட, தமி ெத35தவ<க* B த%
உசாக9ட இைத வா:கி ேக"கலா. சினிமா இைசையR, ஒேர மாதி3யான 49)
பாட%கைளRேம ேக"ட'த ெசவிக@4 மிக! மா?ப"ட ஓ< அ>பவ
காதிகிற9.

''அைத நா 4ைற ெசா%ல மா"ேட. நிைனதா% எனா% பா) இைசைய ஒ
ைகெசாடகி% ெகா
வர =$R. அ5த ச:கீ த ரசைன4 ஏப இற:கி வவ9.
இ5த ச:கீ த ப$ேயற. Aடாெப#"$%, அவ<க* நா எHதியைத ஒதிைகயாக
=தலி% வாசிதேபா9, தம4* சி39 ெகா
டா<க*. நா நி?திவி" ,
ெமாழிெபய<)பாளைர B)பி" , அவ<களிட ேபசிேன. ‘நீ:க* பினணி
வாசிக)ேபா4 இ5த) பாட%, பதா றா
$% வா5த ஒ தைலசிற5த மன
கவிஞ>ைடய9. இைறவனிட, பிற5த'த ஓ< ஆமாவி வா>லக இைசகைளR
ெத3வி4 உனதமான பாட%க*’ எேற. ம?ப$ பா$ கா"$ேன. அவ<க*
இ)ேபா9 க
க* வி359, பாடலி ஆமாைவ) பி$9, சிற)பாக வாசிக
9வ:கினா<க*. ச!
" இஜின ீய< 3ச<" கி:, ‘இமாதி3 எ%லா அைம)பாள<க@
பா$ கா"$னா%, சிற)A B ' எறா<. =த% W? நிமிஷ9கான இைச4 #ேகா<

எHப9 பக எHதியி5ேத. ஒேர நாளி% 26 பக எHதியைத) பா<9, கின#
சாதைனயாக விய5தா<க*’’ எறா< இைளயராஜா. ''இதெக%லா காரண யா<?'' எேற.
''ஈசதா. இைளயராஜா ஒ கவிதா. கேதாலிக ந
ப<க* ைமயைதR, பாைஷ
ெத3யாத பி%ஹா<மானி 4HைவR, நிNயா< 4ர%கைளR, மாணிகவாசக<
எ>ேமைதையR ஒ:கிைணத9 ஈசதா. கட!* இகிறா< எபத4 இ5த
நிகேவ அதா"சி!’’ எறா<. மெறா ஜீனியைஸ ெசா%லாம% வி"
வி"டா<.

ராஜாவி திவாசகைத ரசிக, நா சிபா3& ெச8R வழிக* இைவ.

1. சி.$.ேயா, ேட)ேபா... =தலி% கா& ெகா

9 வா:4:க*.

2. இட<ெந"$% அ>)பாதீ<க*. பிரதி எ காதீ<க*. ஒ அபாரமான கைலஞ>4
ெச8யB$ய 4ைற5தப"ச ம3யாைத இ9. ேம', எ.பி.3&யி% ேக"காதீ<க*. அதி%
நிகH க)ெரஷ இத உ
ைமயான ெசவிகினிைமைய 4ைற9வி .

3. ேபா# ேபாற ஒ ந%ல சி#டதி%, ச<ர!
" ச!
$% ேக@:க*. கா3ேலா,
ெச%ேபா ேபசிெகா
ேடா ேக"காதீ<க*. மற ேபைர ெதா5தர! ெச8யாமலிக
விபினா%, ஆ)பி* ஐேபா
சா<5த சில அபாரமான ெஹ"ேபாகளி' ேக"கலா. 4.
தனிைமயி%, இரவி% அ%ல9 அதிகாைலயி% ேக@:க*. இர
நா* வி"
ம?ப$
, ச!
ேக@:க*. நா, ைமயதி% தனியாக இளி% உ"கா<59ெகா
" )Uஃ)
# $ேயாவி நிச)ததி% ேக"ேட.

5. ெராப அலறவிடாதீ<க*. சிெபானியி% உ*ள ஏற இறக:கைள மH)பிவி

.

6. ெகாQச ச:கீ த ெத35தா% ந%ல9. ராக ெத3ய ேவ
 எப9 அவசியமி%ைல.
அ5த5த ராக:க* த Wைட (Mood) இய%பாக உ:க* உ*ளதி% அ>மதிR:க*.

7. ேக"

=$த9 பாரா"$, இைசஞானி4 ஒ ெமயி% அ>)A:க*. ijaja2005@yahoo.co.in

8. உ:க* ந
ப< கைள வா:க ெசா%':க*. இமாதி3யான =யசிக@4 ஆதர!
த5தா%தா, இ5த) Aதிய ச:கீ த ேமேம' ந இலகிய:க@4 உல44
இைச)பால அைம4.

ராஜா அ 9 ெச8ய விA கா3ய:க* எெனன எபைத) பறி ெகாQச
ேபசிேனா. திFய பிரப5தைதR ெச8ய விAகிறா<. அ9ேபா%, சில)பதிகாரதி சில
அபாரமான வ3கைள மிNஸி வ$வதி% &லபமாக ெச8ய=$R எகிறா<.
ராமாயண அ%ல9 மகாபாரததிலி59 சில ப4திகைள எ 9ெகா
இைசமாைல
+"டலா எகிறா<.

ேதைவ நிதி. $.வி.எ#., சமா< ேபாற நி?வன:க@, வ:கிக@, விளபர94
ஏராளமாக ெசலவழி4 கெபனிக@, த:க, ைவர வியாபா3 க@, Aடைவ
கைடகார<க@ இைண59 நிதி ஒ9கினா% சாதியமா4. எனிடஒ ேகா$ Uபா8
இ%ைல. இ5தா%, உடேன ெச எHதி த5தி)ேப. அதைகய அ>பவைத அவ<
ஏப தினா<. நறி ராஜா ஸா<!

நறி: ஆன5த விகட

