ரமேஷ் அரவிந்த்:
நடிகர், இயக்குனர், த ொகுப்பொளர், பபச்சொளர், எழுத் ொளர்...

20 ஆண்டுகளுக்கும் பேலொக கன்னட

ிரையுலகில் சொ ரனயொளைொக

ிகழ்ந்து வரும் ைபேஷ் அைவிந்த், ஒரு நடிகர், இயக்குனர், த ொகுப்பொளர்,
ிரை க ொசிரியர் என பன்முகத்
அரனத் ிலும்

ன் தவற்றி

ிறரேயொளர். த ன்னிந் ிய தேொழிகள்

டத்ர

ப ித் வர். ஒரு தபொறியொளைொக

வொழ்ரவ த ொடங்கி, கரலஞனொக உருேொறி, 150 க்கும் பேற்பட்ட
படங்களில் க ொநொயகனொகவும், 7
படங்களுக்கு

ன்

ிரை

ிரைப்படங்களின் இயக்குனைொகவும், 6

ிரை க ொசிரியைொகவும், 3 தவற்றிகைேொன த ொரலக்கொட்சி

நிகழ்சிகளின் த ொகுப்பொளைொகவும், 2 புத் கங்கரள எழு ிய
எழுத் ொளைொகவும், வொதனொலி நிகழ்ச்சியின் வர்ணரனயொளைொகவும்
தவற்றி பயணத்ர

த ொடர்ந்து தகொண்டிருக்கிறொர். தபங்களூரில்

ன்

ன்

ேரனவி அர்ச்சனொவுடன் வொழ்ந்துவரும் ைபேஷ் அைவிந் ிற்கு நிஹொரிக்கொ
ேற்றும் அர்ஜுன் என இரு குழந்ர கள் உண்டு.

1964-ல் பிறந்து, தபங்களூரில் வளர்ந் வர் ைபேஷ் அைவிந்த். அவரின்
ந்ர

ஒரு சிறு த ொழில் உரிரேயொளர்.

ன் 3 ேகன்கரளயும்

தபொறியொளர்களொக பவண்டும்தேன என்னினொர். ஆனொல் ைபேஷ்
அவர்களுக்கு சிறு வயது த ொட்பட கரலயின் ேீ தும், நொடகங்களின்
ேீ துபே ஆர்வம் இருந்து வந் து. பள்ளிகளில் பபசுப் பபொட்டிகளிலும்,
நொடகங்களிலும் சிறந்து விளங்கினொர். SSLC ப ர்வில் ேொநில அளவில் 7ம்
இடம்தபற்ற ைபேஷ் அவர்கள்

ிரை துரறரய ப ர்ந்த டுப்பொர் என்று

எவரும் எ ிர்பொர்க்கவில்ரல. கல்லூரி கொலங்களிலும் அவர் தபொறியியல்
ஆய்வகத் ிலும், த ொரலக்கொட்சி ஸ்டுடிபயொவிலும் ேொறி ேொறி பயின்று
வந் ொர். அப்பபொது அவர் “பரிச்சொயொ” என்ற நிகழ்ச்சியிரன த ொகுத்து
வழங்கிக் தகொண்டிருந் ொர். ைபேஷ் அவர்களின் கவர்ந் ிழுக்கும்
தேொழி,

ிரு.K.பொலச்சந் ர் அவர்கரள ஈர்த் து. “சுந் ை ஸ்வப்னங்கலு”

(1987) என்ற கன்னட
அைவிந்த்

ிரை

ிரை படத் ில்

ிரு.K.பொலச்சந் ர் அவர்களொல் ைபேஷ்

ிரை துரறக்கு அறிமுகேொகிறொர், பின்

அறிமுக படுத் படுகிறொர்.

ேிழ், த லுங்கிலும்

ைபேஷ் அைவிந்த் அவர்கள்
வொனில் வசந்

னது இயல்பொன நடிப்பொற்றலொல்

ிரை

கொல பறரவயொக பறந்து, ைசிகர்களின் இ யங்கரள

கவர்ந்து, கன்னடொ ேற்றும்

ேிழ்

ிரையுலகில் நம்பிக்ரகக்குரிய

நட்சத் ிைேொக உயர்ந் வர். 1997-ல் த ொடர்ந்து 9 தவள்ளிவிழொ படங்கரள
வழங்கி, அன்று மு ல் இன்று வரை உட்ச நட்சத் ிைேொக

ிகழ்ந்து

தகொண்டிருப்பவர் ைபேஷ் அைவிந்த் அவர்கள்.
“அதேரிக்கொ அதேரிக்கொ”, “அம்ரு

வர்ஷினி”, “உல்ட பல்ட”,

“நம்பேொை ேந் ொை ஹூபவ”, “டுட்டொ முட்டொ”, “ஆப்

ேித்ைொ”, “ைொேொ ஷொேொ

பொேொ” பபொன்ற கன்னட படங்களிலும், “பகளடி கண்ேணி”, “டூயட்”, “வசந்
கொல பறரவ”, “பஞ்ச

ந் ிைம்” பபொன்ற

ேிழ் படங்களிலும், “லிட்டில்

பசொல்படர்ஸ்” என்ற த லுங்கு படத் ிலும், “அவன் அனந்

பத்ேநொபன்”

என்ற ேரலயொள படத் ிலும், “ஆர் ஏக் பிபைம் கஹொனி”, “மும்ரப
எக்ஸ்பிைஸ்” பபொன்ற ஹிந் ி படங்களிலும் நடித்து அகில இந் ிய
அளவில் புகழ்தபற்றவர் ைபேஷ் அைவிந்த்.
1997-ல் நடிப்ரப

ொண்டி

ிரை கர

ப ித் ொர் ைபேஷ் அைவிந்த். அவர்
‘சிறந்

கன்னட

பின் அவர்

2005-ல்

ிரை கர

ன்

டத்ர

எழு ிய “ஹூேபல” படம்

ிரை படத் ிற்கொன’ ப சிய விரு ிரன தவன்றது. அ ன்

ிரை கர

படங்கள் கன்னட

எழுதுவ ிலும்

எழு ிய “அம்ரு

ொபை” ேற்றும் “ஆக்சிதடன்ட்”

ிரை உலகின் முத் ிரை படங்களொக அரேந் ன.

ிரு.கேல்ஹொசன் நடிப்பில், கன்னட

நரகச்சுரவ படங்களில் ஒன்றொக அரேந்
இயக்குனைொக உருதவடுத்

ிரையுலகின் சிறந்

“ைொேொ ஷொேொ பொேொ” மூலம்

ைபேஷ் அைவிந்த், அ ன்பின் த ொடர்ந்து 6

தவற்றி படங்கரள கன்னடத் ில் இயக்கியுள்ளொர்.
2015-ல்

ிரு.K.பொலச்சந் ர்,

ிரு.K.விஸ்வநொத்,

ிரு.கேல்ஹொசன்

ஆகிபயொர் நடிப்பில் தவளியொன “உத் ே வில்லன்” மூலம்
ிரையிலும் இயக்குனைொக

ன்

டத்ர

ேிழ்

ப ித் ொர் ைபேஷ் அைவிந்த்.

ற்தபொழுது ஹிந் ியில் தவற்றி தபற்ற “குயின்” என்ற படத் ின்
ேிழ்-கன்னடொ ப ிப்ரப இயக்கும் தபொறுப்ரப எடுத்துள்ளொர்.
சின்ன

ிரையில் ைபேஷ் அைவிந்த் த ொகுத்து வழங்கிய “பிை ியிண்ட

ைபேஷ்”, “ைொஜொ ைொணி ைபேஷ்” ேற்றும் 3 பொகங்கரள கண்ட “வக்
ீ என்ட்
வித் ைபேஷ்” பபொன்ற நிகழ்ச்சிகள் ேக்களிடம் ேொதபரும் தவற்றி
தபற்றரவ.

“வக்
ீ என்ட் வித் ைபேஷ்” ேற்றும் “பீரஹவ் – உத்பவக உரைகளின்”
மூலேொக எண்ணற்ற இரளஞர்களின் லட்சிய கனவுகளுக்கு எழுச்சிரய
வழங்கியுள்ளொர் ைபேஷ் அைவிந்த்.
ைபேஷ் அைவிந்த் அவர்கள் தபற்ற விருதுகள்:
-

சிறந்

நடிகருக்கொன ‘பிலிம் ப்பபர்’ விருது 2 முரற

-

சிறந்

நடிகருக்கொன ‘கர்நொடகொ ேொநில அைசின்’ விருது 2 முரற

-

சிறந்

நடிகருக்கொன ‘A Screen’ விருது

-

சிறந்

நடிகருக்கொன ‘உ யொ த ொரலக்கொட்சி’ விருது

-

சிறந்

அறிமுக இயக்குனருக்கொன ‘உ யொ த ொரலக்கொட்சி’ விருது

-

சிறந்

க ொசிரியருக்கொன ‘ைொகபவந் ிைொ சினி’ விருது

-

All India Assn of Intellectuals-ன் ‘GREAT SON of KARNATAKA’ விருது
ைபேஷ் அைவிந்த் அவர்கள் ஆங்கிலத் ில் “ITS NO FUN WITHOUT YOU”
என்ற புத் கத்ர யும், கன்னடொவில் “குஷியிண்ட ைபேஷ்” என்ற
புத் கத்ர யும் எழு ியுள்ளொர்.

பேலும் ைபேஷ் அைவிந்த் அவர்கள்,
-

தபங்களூர், ஹுப்ளி, ரேசூர் பகு ிகளின் தூய்ரே ேற்றும்
பசுரேக்கொக பொடுபடும் CMCA (Children’s Movement for Civic Awareness)

வின் தூ ைொகவும்
-

ப ர் ல் ஆரணயத் ின் தூ ைொக 2013-ம் ஆண்டும்

-

மு ியவர்களின் நலனுக்கொக பபொைொடும் ‘DIGNITY FOUNDATION’
நிறுவன தூ ைொகவும்

-

கர்நொடக அைசின் எச்.ஐ.வி, எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு
விளம்பைங்களில் பங்தகடுப்பது ேற்றும்

-

தபங்களூரூவின் சிறந்

7 நபர்களில் ஒருவைொக ‘ரடம்ஸ் ஆப்

இந் ியொ’வொல் ப ர்ந்த டுக்கப்பட்டவர்

ிரையுலகில் எந்

கிசுகிசுவிலும், எந்

சர்ச்ரசயிலும் சிக்கொேல்,

அரனவரிடமும் அன்பபொடும், நட்பொகவும் பழகிவருவ ொல்
இந் ிய

ிரையுலகில்

அவர்கள்.

னக்தகன

னியிடம் தபற்றிருப்பவர் ைபேஷ் அைவிந்த்

