தமறகு ததாடர்ச்சி மசலசய ஒடடிய மாவடடங்ேள் மறறும உள்
மாவடடங்ேளில் 6-ம தததி வசர ோசல தநரங்ேளில் பனிமூடடம
ோ்ணப்படும. தைன்ச்யில் 2 நாடேளுக்கு வறண்ட வானிசலதய
நிலவும. இவவாறு அறிக்சேயில் கூறப்படடுள்ளது.

தவண்டும எ் ஏறதே்தவ உததர
விடடுள்ளது. அதன்படி அகில
இநதிய ததாழில்நுடபக் ேல்விக்
குழுமம நடததும ததர்வில் ததர்ச்சி

புதன்கிழமை, ஜனவரி 5, 2022

தமிழிசைசை வளர்தததால்

கர்னாடக இசைசை ஜ்ரஞைகப்படுத்தலனாம்
zzபாரதிய விதயா பவனில் ஜன.10-ல் த�ாடங்குகிறது �மிழிசை விழா
 சென்னை

மயிலாப்பூர் பாரதிய விதயா
பவனில் தமிழிசை விழா இமமாதம
10-ம தததி ததாடங்கி 17-ம தததி
வசர நசடதபறவிருக்கிறது. இது
குறிதது பாரதிய விதயா பவனின்
இயக்குநர் தே.என்.ராமசுவாமி
கூறியதாவது:
தமிழிசைசய
வளர்ப்பதன்
மூலமாேதவ ேர்்ாடே இசைசய
ஜ்ரஞைேப்படுதத முடியும என்று
நான் நமபுகிதறன். ேறபோமபாள்
தோயிலில் ததவாரம பாடப்படு
கிறது. இதுதவிர, மயிலாப்பூரில்
இருக்கும ைபாக்ேளில் தமிழ்ப்
பாடல்ேள் தபருமபாலும ஒலிப்ப
தில்சல. அப்படிதய ஒலிததாலும
அநத நிேழ்ச்சிேள் ோசலயில்
நடப்பசவயாே இருக்கும. பணி
முடிதது வருபவர்ேளுக்கு ேச்தைரி
தேடபதறகு உேநத தநரம மாசல
தவசளதான்.
இநத அடிப்பசடயில், மயிலாப்
பூசர விடடு தமிழ் தபாய்விடக்
கூடாது என்பதறோேதவ பாரதிய
விதயா பவனில் முழுக்ே முழுக்ே
தமிழ்ப் பாடல்ேள், கீர்ததச்ேள்,
விருததங்ேளுடன் தைாறதபாழிவு
ேள், இசைக் ேச்தைரிேள் 8 நாட
ேளுக்கு நடக்ேவிருக்கின்ற்.

Szமக.என்.ராேசுவாமி

மறற ைபாக்ேளிலும மார்ேழி இசை
விழாவின் இரண்டு, மூன்று நாட
ேசள தமிழிசைக்கு ஒதுக்குவதன்
மூலம ேர்்ாடே இசைசய தவகு
ஜ் மக்ேளிசடதய இன்்மும
தநருக்ேமாே தோண்டு தைல்ல
முடியும. இசத தயாைச்யாேதவ
ததரிவிக்ே விருமபுகிதறன்.
வடதைன்ச்
பகுதியில்
ஜார்்ஜடவுச்ச் சுறறியிருக்கும
ைபாக்ேளில் நடக்கும தமிழிசை
சயக் தேடபதறகு முன்தபல்லாம
மயிலாப்பூசரச் சுறறி இருக்கும
பகுதியில் இருப்பவர்ேள் தைல்வது
வழக்ேம. இப்தபாது தபரிடர் ோலத
தில் தைல்வது ேடி்ம. அப்படிப்
படடவர்ேளுக்கும, ேர்்ாடே இசை
என்றால் அது ஒரு ைாராருக்ோ்து
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என்று நிச்ப்பவர்ேளுக்கும,
தமிழ்ப் பாடல்ேசள ேர்்ாடே
இசையில் அளிக்கும நிேழ்ச்சிதான்
இநதத தமிழிசை.
ேர்்ாடே இசைக் ேச்தைரிேளில்
ரசிேர்ேளின் ம்சத இசை ததாடும.
ஆ்ால் பாடல்ேளின் அர்ததம
அநத தமாழிசயத ததரிநதவர்ே
ளுக்குததான் புரியும. இசை, தமாழி
சயக் ேடநததாே இருக்ேலாம.
ஆ்ால் ததரிநத தமாழியில் எழுதப்
படடிருக்கும பாடசல ஒரு ரசிே
்ால் கூடுதலாே ரசிக்ே முடியும.
மூவர் ததவாரம, ஆண்டாள்,
தோபாலகிருஷ்ண பாரதி, பாபநா
ைம சிவன், பாரதியார், தமிழிசை
மூவர்ேளா் முததுததாண்டவர்,
மாரிமுததாப் பிள்சள, அரு்ணாச்
ைலக் ேவி தபான்ற எண்்ணறற
தமசதேள் தமிழில் எழுதியிருக்
கும பாடல்ேசளக் தோண்டு இன்
னிசை நிேழ்ச்சிேள், தைாறதபாழிவு,
நட் நிேழ்ச்சிேள் நடக்ே உள்ள்.
டாக்டர் சுதா தைஷய்யன்,
உன்னிகிருஷ்ணன், சீர்ோழி டாக்டர்
சிவசிதமபரம,
உசடயாளூர்
ேல்யா்ணராமன், அதைாக் ரமணி,
அபிதஷக் ரகுராம உள்ளிடட பலர்
நிேழ்ச்சியில் பங்தேறே உள்ள்ர்.
இவவாறு அவர் கூறி்ார்.
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