
 

 

ெச�வ�ைர சிவ ஐ
கர� பா��ெபா�� க�ைண 

���ெகா�� ேக�டா� ேமைடய�� ப�.ப�.�ன�வா , 

எ .ப�. பால#$ப�ரமண�ய�, ஏ.எ�.ராஜா, ப�.#சீலா, 
ஜி�கி எ�( பல ப�ரபல
கள�� ேபரண�ேய ேமைடய�� 

இ+$பதாக- ேதா�(�. இ.த$ பல/ர� திறைம, 

இைசேய க1காத இவ+�/ ஆ3வ-தினா4� 

பய�1சியா4� ஏ1ப�ட�. ஓவ�ய�, 6ைக$பட� எ�( 

பல திறைமக7 இ+.தா4� 'இைசேய என� 

உய�3�9#' எ�ற உ(தி:ட� 22 ஆ��களாக 

அெம<�கா =�தி4� ெம�லிைச பா� வ+கிறா3 
ஐ
கர�. வர$ேபா/� FeTNA ஆ��வ�ழாவ�� தமி?- 

திைரய�ைச� கைலஞ3கAட� பாடவ�+�கிறா3. 
ஐ
கரைன$ப1றிேம4�அறிய:www.csainkaranmelodies.com 

 

 அவ+ட� ஒ+ மின� உைரயாட�... 

    ேக7வ�ேக7வ�ேக7வ�ேக7வ�: நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 எ$ெபா��எ$ெபா��எ$ெபா��எ$ெபா�� பாடபாடபாடபாட ஆர�ப�-தE3க7ஆர�ப�-தE3க7ஆர�ப�-தE3க7ஆர�ப�-தE3க7? 

  

 பதி�: 5 வயதி�. அ$ெபா�� தமி? அ
/ மி/.த வள�. நா� வாெனாலி$ ெப��ய�� பா��     

ேக�ேப�. அ.த கால-தி� வா�F ேர�ேயா. நா� அத� ப��னா� ேபாG யா3 யா3 அதி� 

இ+�கிறா3க7 எ�( பா3$ ேப�. என�/� அேத மாதி< பல /ர�கள�� பாடேவ��� எ�( ஆைச 

வ.த�.  

 

ேகேகேகேக: பைழயபைழயபைழயபைழய பாடக3க7பாடக3க7பாடக3க7பாடக3க7 உ
கAைடயஉ
கAைடயஉ
கAைடயஉ
கAைடய �ேர��ேர��ேர��ேர� மா3�மா3�மா3�மா3�. ப�ப�ப�ப�.ப�ப�ப�ப�. �ன�வா �ன�வா �ன�வா �ன�வா , ஏஏஏஏ.எ�எ�எ�எ�. ராஜாராஜாராஜாராஜா, ஜி�கிஜி�கிஜி�கிஜி�கி இவ3கைள$இவ3கைள$இவ3கைள$இவ3கைள$ 

ேபாலேபாலேபாலேபால நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 பா�கிறE3க7பா�கிறE3க7பா�கிறE3க7பா�கிறE3க7. நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 சின�மாசின�மாசின�மாசின�மா பா3-தி+�கபா3-தி+�கபா3-தி+�கபா3-தி+�க மா�H3க7மா�H3க7மா�H3க7மா�H3க7... 

 

ப: சின�மா பா3-ததி�ைல. ேர�ேயாவ�� ேக��-தா� சி�ன வய#லேய பா�$ பா3$ேப�. வய� ஏற, 

ஏற IJ�க
க7 6<.தன. இ$ெபா�� அ.த$ பட
கைள எ�லா� பா3-�$ பைழய ஆைசைய- தE3-� 

கி�� இ+�ேக�. 

 

ேகேகேகேக: நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 =ைற$ப�=ைற$ப�=ைற$ப�=ைற$ப� பா��பா��பா��பா�� க1(�க1(�க1(�க1(� ெகா�H3களாெகா�H3களாெகா�H3களாெகா�H3களா? 

 

ப: இ�ைல.  

 



ேகேகேகேக: இல
ைகய�இல
ைகய�இல
ைகய�இல
ைகய����� இ+.தஇ+.தஇ+.தஇ+.த ெபா��ெபா��ெபா��ெபா�� ெம�லிைசெம�லிைசெம�லிைசெம�லிைச நிக?9சிய��நிக?9சிய��நிக?9சிய��நிக?9சிய�� பா�ய��டாபா�ய��டாபா�ய��டாபா�ய��டா? 

 

ப: இ�ைல.  Kலி� எ$பவாவ� ப�J ேவ�. =�வ�மாக- ெதாட
கிய� இ
ேக தா�. 

 

ேகேகேகேக: எ$ேபா�எ$ேபா�எ$ேபா�எ$ேபா� அெம<�காL�/அெம<�காL�/அெம<�காL�/அெம<�காL�/ வ.தE3க7வ.தE3க7வ.தE3க7வ.தE3க7? 

 

ப: 1984 அ�ேடா ப3 26� ேததி வ.ேத�. 1985 அ�ேடா ப3ல சிகாேகாவ�ல =த� நிக?9சிைய� 

ெகா�-ேத�. அ
ேக தமி?9 ச
க-தி� கீேபா3� வாசி-த டா�ட3 ேராM எ�ைன மிகL� 

ஊ�/வ�-தா3. 

 

ேகேகேகேக: =த�=த�=த�=த� ேஷாவ�ேலேயேஷாவ�ேலேயேஷாவ�ேலேயேஷாவ�ேலேய ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ெப�ெப�ெப�ெப� இர��இர��இர��இர�� /ரலி4�/ரலி4�/ரலி4�/ரலி4� பா�ன E3களாபா�ன E3களாபா�ன E3களாபா�ன E3களா? 

 

ப: ஆமா�. =த� பா�� 'ேதேன ெத� பா�� மPேன' பா�ேன�. அ$6ற�, ஆ�, ெப� இர�� 

/ரலி4� 'ப#ைம நிைற.த நிைனLகேள' பா�ேன�. ப��ன3, 'ேதன�லL' பட-தி� வ+� 'காைல:� 

நEேய மாைல:� நEேய' பா�ேன�. அதில ெதள� வான கிளாசிக� ட9. ஐ
கர� எ�பைத 'ஐ
/ரேலா�' 

அ$பH�ேன வ9#�டா
க. சில சமய� ஒ+ ெப�ைண நி(-தி$ பா�வ� ேபால வாயைச�க9 
ெசா�ேவ�. ஆனா� திHெர�( ஆ� /ரலி� பா�ய�� அ� ெபா+.தா�. இைத$ பா3�க 

வ�சி-திரமாக இ+�/�. 

 

ேகேகேகேக: நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 சராச<யாகசராச<யாகசராச<யாகசராச<யாக ஒ+ஒ+ஒ+ஒ+ வ+ட-தி�வ+ட-தி�வ+ட-தி�வ+ட-தி� எ-தைனஎ-தைனஎ-தைனஎ-தைன நிக?9சிக7நிக?9சிக7நிக?9சிக7நிக?9சிக7 ப�Jவ E3க7ப�Jவ E3க7ப�Jவ E3க7ப�Jவ E3க7? 

 

ப: இ$ெபா�� பல+� வ.�வ��டதா� /ைற.�வ��ட�. =�ென�லா� ஆ���/ 15, 20 

நிக?9சிக7. ேகாைடகால� =�.� ஆக ��� சீஸ� ஆர�ப��/�. =�னா� எ� /�ேவா� தா� 

பா�ேவ� இ$ெபா�� ேவ( இைச�/��கAடR� ேச3.� பா�வ+கிேற�. சிகாேகா தமி?ச
க� 

எ� இைச�/- தாG. இ$ேபா� ம1ற /�� கAட� ேச3.� பா�கிேற�. சிகாேகாவ�ல தமி?9 ச
க� 

எ$ப K$ப��டா4� ேபாG பா�ேவ�. அ
ேக ெதாட
கி-தா� அெம<�கா =�வதி4� பா�கிேற�. 

 

உதL� கர
க7 என�/ மிகL� ப��-த நி(வன�. அவ
க எ$ப K$ப��டா4� ேபாேவ�. 

அவ
கA�காக நிைறய நிக?9சி க7 ெசGதி+�கிேற�. நா� வ�-யாசாகைர9 ச.தி-தி+�ேக�. 

ஹூ ட�ல ஒ+ நிக?9சி வழ
கியேபா�, ஒ+ ேமைடய�ல நா
க7 பாட, இ�ெனா+ ேமைடய�ல 

நடன� இ+.த�. 1986ல ச
கராபரண� பாடைல ெட�ராய��ல TNF�காக$ பா�ேன�. இ.த ஆ�� 

FeTNA ஆ��வ�ழாவ�� நா� பா�கிேற�. 

 

ேகேகேகேக: இ.தியாவ�லி+.�இ.தியாவ�லி+.�இ.தியாவ�லி+.�இ.தியாவ�லி+.� வ+�வ+�வ+�வ+� ப�ரபலப�ரபலப�ரபலப�ரபல பாடக3கேளா�பாடக3கேளா�பாடக3கேளா�பாடக3கேளா� ேச3.�ேச3.�ேச3.�ேச3.� பா�ய�+�பா�ய�+�பா�ய�+�பா�ய�+� கிறE3க7கிறE3க7கிறE3க7கிறE3க7, அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? 

 

ப: ெச�ற ஆ�� ெட�ராG�ல ப�.#சீலா, ஜ=னாராண� Kட ேச3.� பா�ேன�. =த�=த�ல 

மேனாரமாLட� ேச3.� பா�ேன�. ப��ன3 அெம<�காவ�� 13 இட
கள�� #சீலா�மாLட� 

பா�ய�+� கிேற�. 'கா���/ய�ேல' பா�ைட ஒ+=ைற ேய#தா  சா+ட� பா�ய�+�கிேற�. 

கிேர , மகாநதி ேஷாபனா ஆகிேயா+ட� பா�ய�+�கிேற�. எ .ப�.ப�.:ட� பாட வாG$6 வ.த�, 

ஆனா� =�யவ��ைல. ஒேர சமய-தி� நிக?9சிக7. அவ3தா� மானசீக /+ ப�.ப�.எ . உட� பாட 

ெச�ற வ+ட� தா� வாG$6 கிைட-த�. 



ேகேகேகேக: அ�-�அ�-�அ�-�அ�-� எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன? 

 

ப: சின�மாவ�� பாட வாG$6- த+வதாக9 ெசா�கிறா3க7. 

என�/ அ$ப� ஆ3வ� இ�ைல. எ�ேலா+ேம 

சின�மாவ��தா� பாடேவ��ெம�( இ�ைல. இ
ேக 

இ+$பவ3கைள நா� ச.ேதாஷ$ப�-�வேத என�/- 

தி+$தி த+கிற�. இைறய+ளா� எ�லா� ச<யாக 

அைம.� சின�மா வாG$6 வ.தா� அ$ேபா� ெசGேவ�.  

 

ேகேகேகேக: நE
க7நE
க7நE
க7நE
க7 ெதாட3.�ெதாட3.�ெதாட3.�ெதாட3.� பாட�பாட�பாட�பாட� பய�1சிபய�1சிபய�1சிபய�1சி ெசG�ெகா�ேடெசG�ெகா�ேடெசG�ெகா�ேடெசG�ெகா�ேட 

இ+$பU3களாஇ+$பU3களாஇ+$பU3களாஇ+$பU3களா? 

 

ப: பைழய பாட�கைள- V�க-தி4� பாட =�:�. 6திய பாட� எ�றா� அ4வலக- ��/$ ேபாG 

வ+�ேபா� ேக���ெகா�ேட இ+$ேப�. =தலி� ராக-ைத$ ப��$ேப�. ப��ன3 பாட� வ<க7. 

நிக?9சி�/ =த� நா7 4 மண�ேநரமாவ� ��லியமாக$ பய�1சி ெசGேவ�. ஒ-திைகேய இ�லாம� 

பல நிக?9சிக7 ெகா�-தி+�கிேற�. எ�Rட� ரமா ர/ராமR� அன�தா கி+MணாL� அதிகமாக 

இைசநிக?9சிநட-திய�+�கிறா3க7 

 

ேகேகேகேக: பலபலபலபல வாரவாரவாரவார இ(திஇ(திஇ(திஇ(தி நா�கள��நா�கள��நா�கள��நா�கள�� நிக?9சிநிக?9சிநிக?9சிநிக?9சி கA�காககA�காககA�காககA�காக ெவள�W3ெவள�W3ெவள�W3ெவள�W3 ேபாGவ��வ E3க7ேபாGவ��வ E3க7ேபாGவ��வ E3க7ேபாGவ��வ E3க7. /��ப-ைத/��ப-ைத/��ப-ைத/��ப-ைத எ$ப�$எ$ப�$எ$ப�$எ$ப�$ 
பா3-��பா3-��பா3-��பா3-�� ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7? 

 

ப: எ�லா� எ� மைனவ�தா�. அவ+�/-தா� நா� ந�றி ெசா�லேவ���. 

 

ேகேகேகேக: இைத9இைத9இைத9இைத9ெசGயெசGயெசGயெசGய எ$ப�எ$ப�எ$ப�எ$ப� உ1சாக-உ1சாக-உ1சாக-உ1சாக-ைத-ைத-ைத-ைத-த�கைவ-��த�கைவ-��த�கைவ-��த�கைவ-��ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7ெகா7கிறE3க7? 

 

ப: இைசதா� என� ஆ�மா, உய�3�9#. அ��காக எ�ன ேவ��மானா4� ெசGய லா�. எ�லா 
நா�கள�� இைச ெதா/$6கA� எ�ன�ட� உ7ளன. நா� எ.த இைசைய:� ரசி$ேப�. இைச�/ 

ெமாழி கிைடயா�. இைசைய ேக�ேபா� வா?�ைகைய ரசி$ேபா�. நா� அவ1ைற$ ேக�காம� 

இ+�கலா�, பாடாம� இ+�க லா�. ஆனா4� இைச எ�ன�ட� இ+�க ேவ���. தவ�ர, நா� ஓ3 
ஓவ�ய�. ச
கீத- ��/ வ.தப�� பல ஊ3கA�/� ேபாவதா� 6ைக$பட� எ��/� ஆ3வ� வ.த�. 

 

#னாமி நிதி�காக நிைறய நிக?9சிக7 ெசGேத�. இ$ப� ஊன=1ேறா3, =திேயா3 எ�( பலவைக 

ந�ல கா<ய
கA�காக- தா� எ
க7 நிக?9சிகைள� ேக�கிறா3க7. அ� என�/ மி/.த 

ச.ேதாஷ-ைத- த+கிற�. அவ3க7 ேக�பைதவ�ட நிைறவாக நா� ெசG�ெகா�$ேப�. 

 

ேகேகேகேக: மனைத-மனைத-மனைத-மனைத-ெதா�டெதா�டெதா�டெதா�ட ச�பவ�ச�பவ�ச�பவ�ச�பவ� ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�(((( ெசா�4
க7ெசா�4
க7ெசா�4
க7ெசா�4
க7... 

 

ப: 1999� அ�லா��� சி�ய�� #சீலா�மா Lட� கைடசி நிக?9சி. அதி� 'காணா இ�ப� 

கன�.தேதேனா' எ�ற பாடலி� #சீலா�மாவ�� /ரலி4� நாேன பா�ேன�. அவ3க7 க�ண�� நEேர 
வ.�வ��ட�. அவ3கAைடய ஆசிைய$ ெப1ற� எ�னா� மற�க=�யா�. 

 

ேகேகேகேக:ெத�ற�ெத�ற�ெத�ற�ெத�ற�வாசக3கA�/வாசக3கA�/வாசக3கA�/வாசக3கA�/... 

 

ப: ெத�ற�தா� அெம<�காவ�� பல ப/திகA�/� எ� ெபயைர எ�-�9 ெச�ற�. வாசக3க7 

ெத�றலி� அறிவ��க$ப�� நிக?9சிகA�/9 ெச�ல ேவ���, ஆத<�க ேவ���, ஊ�/வ��க 

ேவ��� எ�பேத எ� ேவ��ேகா7. 

 

ச.தி-�ச.தி-�ச.தி-�ச.தி-� உைரயா�யஉைரயா�யஉைரயா�யஉைரயா�யவ3வ3வ3வ3: சிசிசிசி.ேகேகேகேக. 

 


