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கைர
1970-73 கால$ப&தியி+ ம)ைர$ ப+கைல.கழகதி தமி)ைற தைலவராக
எம) தைதயா இ!தா. இத. காலதி இைட$ப2ட ஆ<டான 1971இ+

'சகரதா= வாமிக0 நிைன:* ெசா#ெபாழிைவ' அ& நிகதி>0ளா.

இ*ெசா#ெபாழிவி+ 'தமிநாடக வரலா ' எற ஒ! க29ைரைய> சகரதாச

வாமிக0 - நாடக ஆசிாிய எற தைல$பி29 இெனா! க29ைரைய>
சம$பிதி!தா.
இத#&$பி தைதயா எ@தியி!த பல A+க ெவளிவதேபா),

"$பதா<9க.& ேமலாக எமா+ ெவளியிட$ெபறாம+ மற.க$ப23!த

க29ைரக0 இைவயா&. இைவ ம29மறி தைதயாரா+ எ@த$ெப# , Aலாக
ெவளிவராத இ-பல க29ைரக இ!.கிறன. நாளைடவி+ அவ#ைற>

ெதா&) A+வ3வி+ ெவளி.ெகா<9வர, தைதயாாி ஆசிக இைறவனி

தி!வ!, ந<பகளி உதவி> )ைண நி#& எேற நகிேறா.

இCவி! க29ைரக "தமிழி+ ஒறான நாடக சா) இ!ததா+ தனி
Aலாக$ பிராி.& எ<ண எ@த). எனேவதா "தமிநாடக வரலா 
சகரதாச வாமிக” எ

தைல$பி29 இதைன ெவளியிட வி!பிேனா.

எக0 எ<ணைத நிைறேவ#ற "ைனவ. ம.ரா.ேபா. &!சாமி, "ைனவ. ெத.

ஞானதர, டா.ட, எ. சிவராச, தி!. ெகளாிசக (அகி0), யா$பாண ச.

மா.க<9 ஆகிேயா உதவினாக0. அவக.& எ நறிக0.

ேமD இAD.&* சிற$* ேச.& வைகயி+ அணி)ைர ேவ<3, 'நாடக.

காவல' ஆ.எ=. மேனாக அவகைள அEகிேனா. மி&த மனநிைறேவா9 மிக
விைரவாக: A+ பிரதிைய வாசி) அணி)ைரைய அளிதாக0. அவாி

ஒ)ைழ$பி#& எக0 நறிைய ெதாிவி$பேதா9, நீ<ட காலதி#& நாடக*

ேசைவ ெசFய இைறவ அ!0வா என வாதிைன> ெதாிவி.கிேறா.
தைதயாாி "$ப) A+க.&ேம+ ெவளியி23!.கிற கைக தக
நிைலயதா இதைன> ெவளியி9கிறாக0. நி வன ெபாியவ வானதி

தி!நா:.கர அவக.&, தி!நா:. இராமநாத அவக.& எக0 நறி

உாிதாகிற). தைதயாாி ஆசீவாத அவக.& எ  உ<9.
19, டா.ட நேடச சாைல,

அேசா.நக, ெசைன - 83.

அ.ச.ஞா. &9பதின.
11.11.2002
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ெதாைர
யாபாண . ச. மாக.
மாக.
அறி"க ெதாடகிய நா2களி+ ஆ#ற+ வாFத இய#றமி விதகராகேவ
ஐயாைவ* உணதி!ேத.
நா2ெச+ல*ெச+ல "தமிழிD வ+ல Gதறிஞ அவெரபைத
வி=வ%தாிசனமாF. க<9 விய$#ேற.


ஆனாD,

தமிைழ$ேபாலேவ.....
இைசைய> நாடகைத>
ஒரள: றவி29,

இய#றமி* சிதராகேவ ஐயா உலாவதா.


இதமி* ெசா#கைள*
சைபகளி# ெப!.&ேபாதி+நைக"த+ ெதாடத ஒபா ைவ>
சி சி

அளவி+ '"கதினி# கா23',

&ர+வழி ஏ#ற" இற.க" ேச).-

'கைத ெசா+ல# பாகி'+ ெவளிவர* ெசFவா.


"பாதிர” இர<9 ேபவதாயி

'உைரயாட+ உதி> அ& அைம>.
தவிர,

நாடக. கைத.ேகா$ைப ஐதாக$ பிாி)
'அறி"க, வள*சி, உ*ச, தீ:,

விைள'ெவன$ பல! வ&தி!$ப)ேபா+

'ேமைட$ ேப*சிD இத* சாய8+’

ெவ#றிக0 ெகாணவ) ஐயாவி வழ.க.
இைவ,

இய#ைகயாF அைமதைவேயா,
"ய

பயிறைவேயா,

பயி#சியி "தி*சியா+ பழ.க$ப2டைவேயா
எ)வாக இ!$பி-
நாடக அசக0 ெபாதிதைவ எபதி+
நாடக இயலா சேதக ெகா0ளா.
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இதனா+தா,

ெசைன வாெனா8யி+ ேசைவெசFதேபா) (1956-1959)
அைலவாிைசI9 நாடகக0 பலைத>
ெசவிேய#ற ெசFய "3த)ேபாD!
அத#காகேவ,

வாெனா8 நாடக பலவ#றிைன>

‘எ@)!'வாக: ெவளியி# ெகாணதா.
'ெத0ளா#

நதி” நாடகெதா&தி

இதனா+ "கித மலெரன. Jறலா.
இெதா&தியிெலா ,

'ைகலாசநாத ேகாயிெல- சிதிர.
இதி+,

&ர+-1, &ர+-2, &ர+-3, &ர+-4 என$
பினணி.காக அைமத "ைறைம
'நKன ேமைட நாடக' மரபி+

'எ9)ைரஞ' உதிைய இயமா$ேபால

எ@)! அைம$பி+ இ!$பைத. காணலா.
நாடகதமிழி+ ைவத இத ஈ9பாேட,
'சி

வய) "த+ (24) நாடகதி+ ஈ9ப29

ஐபைத) வயதி#&0 (1867-1922),

நா#பெத29 நாடககைள இய#றி ேமைடேய#றிய

சகரதாச வாமிக0' ெசய8+ மதி$ ைவ) அவ நிைன:* ெசா#ெபாழிவி+ ப& ெப#
'தமி நாடக வரலா ' ப#றி>

'சகரதாச வாமிக0' ப#றி>
எ9ேதாத ைவதெதேற
எ<ண ேதா கிற).
இத* ெசா#ெப!.ைக,

1971ஆ ஆ<3ேலேய-

ம)ைர$ ப+கைல. கழகதி+ஐயா நிைறதி!தா.
ஆனா+,

ஐயாவி )ைறேயா பி 'இயலா'க அைமததா+
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அ.கைற இறிேய M2ட$ப23!த).
இ! மாத "ேன...... . .
ேவ லைக ேநா.கி ஐயா விைரய,

இ!$பைவ பலைத> எ9.க ெதாடகிேனா.
ஐயாவி இைளய மக0 மீரா அவக0
ேச) ைவதவ#ைற ெவளியி+ ெகாணதா.
N G3ய வ3க0 ேபால
இ!த அவ#ைற )வ23$ ப3ேதா.
"த8+ கிைடத ")$ ேபால
'"தமி நாடக* சகதி' கிைடத).

சில$பதிகார 'அரேக#

காைத'>

அ3யா.& ந+லா வ&த உைர>

ெதா+கா$பியதி 'ெமF$பா2'3ய+க0

நாடக வழ.கி+ விாித "ைற>
ஐயாவி பிரதியி+ உயி$ட இ!தன.
இத இடதி+
இெனாைற* ெசா+லலா.
நாடக ெதாித ந<பகடேன
ேப ேபாதி+ ஒைற$ க+வா. .
'சில$பதிகாரதி அரேக#

காைதைய,

நா23யN9 நாடக விைள.&
பமா $பிரமணிய ேதா3ைண)
உ!$ப3யாக ஆ.க விைழேத;

J மிடகளி+ Jறி> பாேத.
அகீகார கிைடத ேபா)
அ-சரைணக0 கிைட.க$ ெபறாைமயா+
எ9த "ய#சிைய வி2ேட வி2ேட.'

எறப3யாF ஆதக$ப29.
&ைம) விர.தியி+ தைலைய அைச$பா.
அரேக#

காைதைய.

'கள$ப9தி' ஆ# கிற

அத"ய#சி ெவ#றிெப#றி!தா+....
கவைல "க கா29கிற
இ!தமிழி+ ஒ!தமி,

பழைமயி8!) )ைமைய$ பா)
சிாி$ெபாைற உதிதி!.க.J9!
சிலேவைள,
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"தமிJட ஒ!ப3 உய),

ம#றவைர$ பா) மகி)மி!.கலா!
ஏெனனி,

"ெசான இ!வ!,

"தமி@ உணதவக0.
ஆ.ெகாறாF
இ!தமிழி+ வ+லவக0.
கால.க!மி,

ஈயவி+ைல எனமற$ேபா.
ஆனாD ஐயாவி

‘தமி நாடக வரலா# ’. க29ைர

காலைத மீறி எம.&. கிைடதெசா).
இேதேபா+தா,

சகரதா= வாமிக0ப#றிய உைர>
அறியாத OE.ககைள அறி: த+ ெசFகிற).
நாடக உலகி#&0 Oைழேவா.& ம29மிறி
தமிழி+ வி!$.ெகா<ட எவ.காF இ!தாD
சகரதா= வாமிக0 ஆ#றிய ெசய+ெநறிைய

எ9ேதாதி, இயகைவ.& )ணிைவ> த!கிற).
ஆக,

சிறியதான A8+ அைமதாD
அEதிற வாFத ஆ.கக0 இைவக0.
இவ# .&,

மர வழிவத ேமைட நாடகதி,

ேவத அறித ‘இலேக=வரனாக’

K ட ெசயலா#  மேனாக அவக0
அழகிய ஆர அணிவி)0ளா.
ஐயா ெசா+வ)ேபா+.....

‘தக.&டதி#& திலகமி2ட’ ெசய+ அ).
நிைற.&",

இAைல* சிற$பா.க ஐயாவி ஆசி>0ள -
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டா.ட சிவராச-, ெகளாிசக அகி,

இல.கிய "ைனவ. ெத. ஞானதர அவக
அதிகமான சிரைத>ட எ@)*சீ ெசF)0ளா.
ஐயாவி எ@).கைள Aலா.& வி!$0ள
கைக தகதா விைரவாக ெவளி.ெகாணதா.
இனி,

‘தமி நாடக வரலா  சகரதாச வாமிக’

ப-வலாக எ& பவனிவ) உளOைழய
ஐயாவி ஆசிக
இைறய! உதவ29.
---------------

அணிைர

நாடக காவல R.S. மேனாக.
மேனாக.
அ.ச. ஞானசபத எற ெபய தமிழில.கிய வரலா#றி+ எெற  நிைல
ெப#றி!.க. J3ய உனதமான ெபயரா&. எ<ண#ற இல.கியகைள ஆF:
ெசFதி!.& அ$ெப!மகனாைர ஒளைவ தி.க.ச<"க அற.க2டைளயி
சாபாக* ெசா#ெபாழி: ெசFவிததி Gல நாடக தமி@.& - சகரதா=
வாமிக.& ெப!ைம ேசதி!.கிறாக0 அற.க2டைள அைம$பாளக0.



நாடக வழ.கி- உலகிய+ வழ.கி-
பாட+ சாற லெனறி வழ.க

எற ெதா+கா$பிய Pதிரதி8!) தமிநாடக வரலா#ைற ெதாட&
ேபராசிாிய, அத#& உைரக<டவக0 எெக+லா - எ$ப3ெய+லா தவ

ெசFதி!.கிறாக0 எபைத மிக: ெதளிவாக ஆதாரேதா9 விள.&கிறா.
இ$ப3* 23.கா29 ந.கீர )ணி: அ.ச.ஞா. ைவதவிர ேவ

யா!.& வ! ?

சிலபி நாடக. J கைள விாிவாக ஆரா> அவ தி!.&ற0, ப23ன$பாைல,
சிதாமணி "தலானவ# 0 நாடக ப#றி வ! &றி$கைள மிகOE.கமாக
ஆF) க<9 Jறியி!.கிறா.

சகரதா= வாமிக0 ப#றி* ெசா+D ேபா) )ற: ெநறியி+ நிற ஒ!வ
உலகிய+ சாத கைலயி+ - அ): நாடக )ைறயி+ ஈ9ப2டதனா+ எதைகய
பிர*சிைனகைள எதிெகா0ள ேநத) எபைத ந க<"ேன ெகா<9வ)
நி )கிறா.
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வாமிகைள$ ப#றி ெசா+ல ஆரபித:டேனேய அவர) அ!ைம மாணா.க!.
அற.க2டைளயி ெபய!.&ாியவ!மான ஒளைவ தி.க ச<"கதி நிைன:
அவ!.& வ)வி9கிற). இவ!.காக அவ எ@திய அபிம> நாடக உ!வான
Pழ+ ேதா கிற). தைன மற) அத நாடகைத$ ப#றி விாிவாக* ெசா+ல
ெதாடகி வி9கிறா.
விய$, சின, )யர G  நிைறததாக அைமத ஒ! பாடைல எ9).

ெகா0கிறா.

கா23+ வதைன ேதா0வ8 மாமைன.
க<ட)<ட ெசFதி வைததைன
தா23 க)ட ேபாாி ெதேனா9
த.க மா3* சைள.கா) நிறைன
ேம23ைம ெதாழி+ க<9 மகிதன
வி+8ேல மிகவ+லவ -&ல
ேக2டறிதிட இ*ைச ெகா<ேடனதா+
கி23வ )ைர$பாயி) ேவைளேய
எற பா23ைன எ9).ெகா<9 அதி+ ெந3+ எதைன - &றி+ எதைன. ஏ
அைவ அ$ப3 அைமதன எெற+லா மிக விாிவாக விள.& ேபா)
ேபராசிாியைர தவிர ேவ யாரா+ இத$ பாட8 சிற$ைப இCவள: ஆழமாக.
Jற"3> எ ேதா கிற). பல பாட+கைள. கபனி சதகேளா9
ஒ$பி29* ெசா+Dேபா) வாமிகளி தமிழா#றைல நிைன) விய.க
ேதா கிற).
தி!.&ற0 மீ) மி&த ஈ9பா9 ெகா<ட வாமிக0 அதைன நீதிவசன, ேவதெமாழி

எெற+லா மிக அ!ைமயாக. &றி$பி9கிறா. எெக+லா பயப9த
"3>ேமா அெக+லா பயப9)கிறா எபைத. &றி$பி9 ந அ.ச.ஞா.
அத#&* சில எ9).கா29க கா<பி.கிறா.
அவாேவ பிற$பி- பிெத

வ0வ

ஆராF) ெசா+8ன அேறா?
ப#ற#றா ப#றிைன$ ப#ெற
பாவைன உ<ைமயி மா.க

ெசான)

வாமிகளிடமி!த நைக*ைவ உண:, நிதா=)தியாக$ பா9 கவிநய,

ெபா!தமான இடதி+ பழெமாழிகைள$ பயப9) சா)ய, பைழய

இல.கியகளி+ இ!த ஆத பயி#சி, ைசவசிதாத ஈ9பா9 அைனைத>
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தனிதனிேய ப23ய829. கா23யி!.& அ.ச. ஞானசபதனாாி ஆF:*
ெசா#ெபாழி:க0 வாமிகளி ெபயைர எெற  நிைலநி ) எபதி+
எத* சேதக"மி+ைல. வாக சகரதா= வாமிக0 க! வாக அ.ச.
ஞானசபதனாாி அாிய ஆF:!

------------

அ
ஆ.எ=. மேனாக.

1. தமி நாடக வரலா#
உலகி+ சிற)விள& ஏைனயெமாழிக2& இ+லா* சிற$, தமி ெமாழி.&

ம29ேம உ<9. அ)ேவ "தமி எ வழக$ப9 மரபா&. பிறெமாழிகளிD
இைச> நாடக" ெப!வாாியாக உ<ேட- அவ#ைற "ைம$ ெபய
ெகா9) வழ& மரபி+ைல. தமி ெமாழி.& இ$ெபய* சிற$
இைட.காலேததா ேதாறி# எனி- மிக$ பழகாலெதா2ேட தமிழி+
இைச> நாடக" இ!) வ)0ளன.
அதைகய நாடக பெதாபதா A#றா<3 இ தியி+ ஏறதாழ. கீநிைல
அைடதி!த) எேற Jற+ ேவ<9. இ*Pநிைலைய மா#றியைமத ெப!ைம
தவதி! சகரதா= வாமிகைள* ேசத) எனலா. )றவியாக இ!த அவ ஒ!
சில )றவிகைள$ ேபால த"ைடய ஆம "ேன#ற ஒைறேய
&றி.ேகாளாக. ெகா<9 வாதி!.கலா. அேற+ )ற:.ேகால மதி)$
ேபா#ற$ெப#ற அ#ைற நாளி+ கமான வாைவ ேம#ெகா<3!.கலா. இைவ
இர<ைட> வி29 வி29 ெமாழி.& ெதா<9 ெசFவத Gல தகால)
வாத ம.க.& அ3களா ெதா<9 ெசFதா எப) விய$.&ாிய).
)றவிக0 எேபா உலகிய+ விஷயகளி+ ேநாிைடயாக ஈ9ப9வைத, 19ஆ

A#றா<9 தமிழக வி!பியிரா). அCவா ஈ9ப9வைத தவறாக: க!திய
கால அ). அ$ப3$ப2ட காலதி+ நம) வாமிக0 காத+ "த8யன ப#றி
உைரயாட+ மி&)வ! நாடககைள தாேம இய#றி. க#பி)* சில
சத!$பகளி+ ந3) வதா எறா+ அவ!ைடய மனதிட அறி)

ேபா#ற#&ாிய). உ0ளதிD வா.கிD உ<ைம ஒளி>ைடய ெபாிேயா, உலக

ேபவைத ஒ! ெபா!ளாக மதி.கமா2டாக0 எபத#&* வாமிகேள
எ9).கா2டாக: விளகி>0ளாக0. ேபா8 )ற: நிைற)0ள இC:லகி+
இதைகய Kர)றவிக0 கலகைர விள.க ேபாறவகளாவ.
வாமிகளி அமானா.க!0 ஒ!வராகிய தி!.3.எ=. க<E*சாமி$பி0ைள
அவகளி மகனா ஒளைவ தி!. 3.ேக. ச<"க அவக0 வாமிகளி
வரலா#ைற* !.கமாக எ@தி>0ளா. அதி# காண$ப9 )ைம ஒ <9.
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வாமிகளிட க#ற சீடகளி ப23ய+ ஒ அA8+ தர$ ெப# 0ள). ெசற
A#றா<3 இ தியிD இத A#றா<3 ெதாட.கதிD விளகிய சிறத
ந3கக0 எ

ஒ! ப23ய+ தயாாிதா+, அதி+ இட ெபற.J3ய அதைன

ேப! வாமிகளி சீடகேள எ இ$ப23ய88!) அறிய"3கிற).
தைலயாய சீட ப23ய+ இ)ெவனி+ இைடயாய சீட பல! வாமிகளிட

இ!தி!த+ ேவ<9. எனேவ, இத. கைட. காலதி+ தமி J  ந+Dலகி+
‘நாடகதமி’ எற ஒ

நி

நிலவி#

எறா+ அத#& ஒேர காரண, பல$பல

நாடககளி ஆசிாிய! பல$ பல நாடகக2& பாட+க0 எ@தியவ!
A# .கண.கான தைலயாய ந3ககைள ேதா# வி)$ பழ.கியவ! ஆகிய
சகரதா= வாமிக0 ஒ!வேரயாவா எப) ந& விள&.

இத* சீட ப23யைல$ பாதா+ அதி# ெப!பாேலா வாமிகளி காலதி+
ஓரள: வளதி!த இைட$ப2ட வயதின. இத$ பரபைர அ# விடாம+

இ!$பத#காகேவ ேபாD, வாமிக0 இள6ச"தாயைத* சி.ெகன$ பி3)

அவகைள இ)ைறயி+ இ@)வி29 இறவா$கைழ ேத3. ெகா<டா. இள
பாலககைள* வாமிக0 ந3ககளாக ஆ.கி தராதி!தி!$பி இ ஒளைவ
3.ேக. ச<"க ேபாற நாடக.கைலயி உயி நா3யானவ பல ப+ேவ

)ைறகளி+ ெப! கெப#

விளகி இ!.கலா; ஆனா+ தமி நாடக உலக

தைலசிறத ந3க பலைர இழதி!.&. இைளஞ ச"தாயைத> மிக*
சி வகளாக உ0ளவ ச"தாயைத> மா#றியைம.க ேவ<9 எற

உ<ைமைய ஹி2ல!, இரTயக, சீனக அறி) கைட$பி3$பத#&

அைர A#றா<9 "னேர தமிழ ஒ!வ அதிD )றவியாயி!த ஒ!வ இத

உ<ைமைய ந& அறி), பாலகைள நாடக )ைறயி+ பழ.கிவி2டா எறா+

அவ!ைடய தீ.க தாிசனைத எென

J வ)?

ெப<க0 எபவக0, ெவ ) ஒ).க$பட ேவ<3யவக0 எ

க!த$ெப#ற

ேபா8 ேவதாத காலதி+ வாத இதமி )றவியா 20-ஆ A#றா<9
பிற.&"னேர ெந6 )ணி:ட பல மகளிைர> நாடக. கைல.&$

பழ.கிவி2டா எறா+, அவ சிற$ ெந6ர" தீ.க தாிசன" தனி*சிற$$

ெப#றைவயா&.

வாமிக0 தமி@.& ெதா<9 ெசFயேவ<9 எ

நிைனதி!தா+, ஏைனய

இயைல> இைசைய> வி29வி29 நாடகதமிைழ ஏ ேதெத9.க ேவ<9,
எற வினா ேதாறினா+ தவ

இ+ைல. ஆனா+, அவகளி கால

இய#றமிழி+ மகாவி)வா மீனா2சி தரபி0ைள ேபாற ேபரறிஞக0
வாத காலமா&. இைசதமிைழ வள.க* சிறத இைச. கைலவாணக

கீதன பல பா3ய ேகாபால கி!Tணபாரதியா! இ!த காலமா&. ஆனா+,
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தமி நாடக சீெக29$ ேபாயி!தேதாட+லாம+, அதைன எ9)$

ேபா# பவகைள> அைறய ச"தாய சேதக. க<ெகா<ேட பா) வத).
வாமிக0 இய#றிய 'ெவ0ைள வாணி' (இகவிதிர29 - 7) எற பாட8+ கீ
வ!மா

பா9கிறா:

ேதவ! மகிகிற ெசதமிநாடக
சீெக29$ ேபா*தமா
சித ெம8வாக வா9கிேறா
ெசைம ெசF)தாராF ேவ<3நிேறா
தின" ககிேறா
ெசவி) மகிகிேறா.
தி!வ3 மலைரயலா+

ஒ! )ைணேய த!0வாF – ெவ0ைளவாணி

இ$பாட88!) ஒ உ<ைம ந& விள&கிற). )ற: ேம#ெகா<டாD
த"ைடய ஆமாைவ. கைடேத#றி. ெகா0வைத. கா23D ெபாிய பணி
ஒறி!$பைத* வாமிக0 உணதி!தாக0. அ) இநா23#& ெமாழி.&
இய#ற$பட ேவ<3ய பணிேய எபைத> அறிதி!தாக0. எதைகய பணி

ெமாழி.& ேதைவ$ப9கிறெதபைத ஆராFத ெபாியா, 'ேதவ! மகிகிற

ெசதமி நாடக சீ ெக29$ ேபா*)' எபைத நிைன: Jதா. எனேவ த

"@ேநர உைழ$ைப> தமி நாடகதி#&$)யி ெகா9.& "ய#சியிேலேய
ெசலவி2டா எபைத அறிய "3கிற).
வாமிக0 ெபா@)ேபா.கி#காகேவா, வயி

வள$பத#காகேவா, க

ேத9வத#காகேவா இ)ைறயி+ ஈ9படவி+ைல. பாதி ஆகில" பாதி 'டமிD'

கல) ேபச$ப2ட அ.காலதி+ இல.கிய நய6 ெசறித நாடக$ பாட+கைள
இய#றினா. அவ#ைற. க#பி)* சில பலைர ேமைட ஏ#றினா. அதனா+ க

கிைட.& எ

அவேரா பிறேரா நப"3யாத நிைல, அ.கால நிைல. ெபா@)

ேபா.&, ெபா!0, வ!வாF, க எற G .& வாமிக0 மயகவி+ைல;

கவைல$பட:மி+ைல. ேவ

எ.காரணதா+ )ணி) இ*ெசய8+ இறகினா?

த உ0ண:, இதைனேய கடைமயாக. ெகா<9 ெதாழி#பட ேவ<9 எ

இ2ட க2டைளைய, இைறவ க2டைளயாகேவ ெகா<9 வாமிக0

நாடகாசிாியராக "கிதா. இதைகய ஒ! ெபாியா!.& தைத>
ைமதகமாக* சீடராF அமதி!.& ேப ெப#றவக0 "ைறேய தி!
க<E*சாமி பி0ைள> அவ!ைடய ைமதகமாவ.
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வாமிக0 தநலக!தா) இ$பணியி+ ஈ9ப2டைமயா+தா, அவ சீடக0
அவைர இ

மறவாம+ ேபா# கிறன. அ*சீட!0 தைலயாய தி! ஒளைவ

3.ேக. ச<"கமவக0, வாமிக0 ெபயாி+ ஒ அற.க2டைளைய நி வி

ஆ<9ேதா  இ! ெதாட ெசா#ெபாழி:க0 நிக@மா

ஏ#பா9 ெசF)0ளா.

அவ!.& நவா), வாமிகளி ஆசி> கிைட$பதாக!

வாமிக0 19ஆ A#றா<3 இ தியி+ வளத தமி நாடகதி வரலா#ைற
ஒ!வா

அறிய$ &வேத இைறய ெசா#ெபாழிவி ேநா.கமா&. ெதாைம

மி.க காலதி+ சிற$#

விளகிய 'J)$' ப#றி* சக A+க0 &றி$பி9

விற8ய, ெமF$பா9 ேதாற இ.J) வைக ஆட+களி+ வ+லவராக

திகதன. 'நன:$ & விற8' எ

கபில இதைன. &றி$பிட. கா<கிேறா.

தமி ெமாழி.& அ#ைற நாளி+ வர வ&த ெதா+கா$பியனா நாடக வழ.&
எற ெசா+ைல மிக* சிறத "ைறயி+ ைகயா0கிறா.
நாடக வழ.கிD உலகிய+ வழ.கி-
பாட+ சாற லெனறி வழ.க

(ெதா+: ெபா!0-அக-53)

‘உலகியைல ஒ23* ைவபட. கா29 நாடக வைக மரகேளா9, உலக
மரகேளா9 லவரா+ பா9த#கைமத லவரா#

வழ.க' எபேத

இCவ3களி ெபா!ளா&. இதனா+ அறிய$ப9வ) யாெதனி+ ெதா+கா$பிய
காலதிேலேய நாடக வழ.ெக  உலக வழ.ெக  இ!வைக வழ.&க0
இ!தன எபதா&. நாடக வழ.& எப) உலக வழ.ைக ஒ23, அதைனேய

சிறி) மிைக$ப9தி. கா29வதா&. அறி: சாற லவக0 கவிைத இய# 

ெபா@) நாடக வழ.&, உலக வழ.& எற இர<ைட> அ3$பைடயாக.

ெகா<ேட இய# வ எனி+, ெதா+கா$பிய காலதிேலேய இநாடக வழ.&

எப) ந& அறிய$ ப23!தெதப) ெவளி$பைடயா&. அCவா ஆயி
நாடக ப#றி ெதா+கா$பிய தனி$ப2ட "ைறயி+ Jறாத) ஏ எற வினா
ேதா . இ.க!)ட ெதா+கா$பியைத> அத#கைம)0ள உைரகைள>
ேநா.&வா.&* சில ஐயக0 ேதாறிேய தீ!. ெதா+கா$பிய நாடக ப#றி
தனியாக. Jறாம+ வி2டத#& இர<9 காரணகைள. Jற+ "3>. "தலாவ)
நாடக எபைத தனியான ஓ உ $பாக அவ ெகா0 அளவி#& அ#ைற
நாளி+ நாடகக0 ப+கி$ ெப!கி இ!.கவி+ைலேயா எ க!தலா.
இர<டாவ) நாடக மிக: அதிகமாக வழ.கதி+ இ!தைம யாD யாவராD
ந& அறிய$ ெப#றி!தைமயாD அதைன. &றி$பா# Jறிய அளவிேலேய
அத உ2க!ைத அைனவ! அறிய. J9. ஆத8 அதைன தனிேய Jறாம+
வி29வி2டா எ  க!த இட"<9. இCவி! காரணக0 "தலாவ)
காரண வD:ைடயாதாக ேதாறவி+ைல . நாடகக0 மி&தியாக இ+லா)
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இ!தி!$பி பி#காலதி+ '"தமி' எற வழ.& ேதாறி$ ெப!கி இ!த+

இயலா). எனேவ இர<டாவ) காரணைதேய வD:ைடயதாக. ெகா0ள ேவ<3
இ!.கிற).

நாடகக0 ப+கி இ!தைமயாD பலராD ந& அறிய$ ெப#றி!தைமயாD
அ) ப#றி தனிேய Jற ேவ<3ய ேதைவ இ+லாம# ேபாF வி2ட). அறி>
இய#ப&தி.& இல.கண அைம.ைகயி+ நாடகைத$ ப#றி> அ) இய#ற$ ெபற
ேவ<3ய "ைற ப#றி> ேபச ேவ<3ய ேதைவ இ+ைல. ஆனா+ நாடக

பாட+களா+ அைம.க$ ெப#றைமயி, நாடக$ பாட+ ப#றி. Jறி* ெச 0ளா.

பாட+ எற ஒ

இய# ப&தி.& நாடக$ ப&தி.& ெபா)வாF நி#ற8,

நாடக$ பாட+க0 எCவா

அைமகிறன எ

ெசF>ளிய8+ Jறி>0ளா.

இதைன அ9) இய# ப&தி.& நாடக$ ப&தி.& ெபா)வாக:0ள ம#ெறா 
உ<9. அ)ேவ ெமF$பா9 என$ ெப . பாட+ எப) நாடகதி ஒ!

ப&தியா&. ஆத8 அ) ப#றி ஒ! Pதிர)0 Jறிய ஆசிாிய, ெமF$பா9 ப#றி

ஒ இயைல வ&.கிறா. காரண அ) நாடகதி உயி நா3யா&; பாடD.&

ெபா)வானதா&. எனேவ அ) ப#றி விாிவாக$ ேபசிய ஆசிாிய, ெமF$பா9

கவிைதைய விட நாடகதி#& இறியைமயாத) எபதைன உணதா. அதைன
வ8> )வா ேவ<3 ெமF$பா23ய8 இ தி* Pதிரதி+ ‘க<ணாD

ெசவியாD ஆ) க<டா+ ஒழிய ெமF$பா9 அறிய#பா#

அ ' எ

J "கதா இ) நாடகதி#ேக உாிய) எபைத வ8> தி வி2டா.
இநிைலயி+ ெசF>ளிய+ 180ஆ Pதிரைத> ேபராசிாிய

அ*Pதிரதி#ெக@திய உைரைய> கா<ட+ ேவ<9. ப<ணிதி* ெசF>0
இ)ெவன. Jற வத ஆசிாிய ெதா+கா$பியனா.
பா23ைட. கலத ெபா!ள வாகி$,

பா23 இயல ப<ணதி இய+ேப

எ

(ெதா+ெபா!0ெசF-180)

J கிறா. 'பழ பா23-ா9 கலத ெபா!ேள தன.&$ ெபா!ளாக.

ெகா<9, பா29 உைர> ேபால* ெசFய$ப9வன ப<ணதி எறவா ' எப)

ேபராசிாிய இத#&. J  ெபா!ளா&. ேமD 'ெமFவழ.& அ+லாதனவ#ைற$
ப<ணதி எ

Jற+ மர' எ  அவேர &றி.கிறா. 'அைவயாவன நாடக*

"தலாயின' எ

விள.க" த!கிறா. உலக வழ.ைக அ$ப3ேய Jறினா+, அ)

ெசF>ளாகிய பா29 மைட>, வ6சி$ பா29 ேமாதிர$ பா29 கடக<9

நாடக எ- ெபய ெப வதி+ைல. உலக வழ.&, க#பைன இர<9 கலேத
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நாடக அைம.க$ப9கிற). அCவா அைம.க$ ெப#ற நாடக ெப! ப&தி
ெசF>0 வ3விேலேய இ!த) எப) அ*ெசF> சாேறா ெசF>0 ேபால
இ+லாம+, அைனவ! அறி) அ-பவி.& வைகயி+ பா29 உைரயாடD

கல) அைம.க$ ெப#ற) எப) இ*Pதிரதா+ அறிய$ப9.

எ+லா மாத! அறி) அ-பவி.& "ைறயி+, பழகைத த@வி$ பா29ட

கல) வ!வைத ெதா+கா$பியனா 'ப<ணதி' எ

வழகின ேபாD.

'பா23 இயல ப<ணதி இய+ேப’ எறதா+, ப<ணதி "@ தைம ெப#ற
பா29 அ

எப) ஆசிாிய ெதா+கா$பியனா Jறிய ெவ<பா, ஆசிாிய,

க8, வ6சி "த8ய பாவைக>0 நாடக$ பாடலாகிய ப<ணதி ேசரா) எப)
லனாகிறன. அCவாறாயி அதைன$ பாட+ அ

எ  ஒ).க. Jடா)

எபத#& ‘பா23 இயல’ எ  Jறி* ெச 0ளா. இ#ைற நா0 நாடககளி+

வ! கீதைன "த8ய ேபால அ#ைற நா0 ப<ணதி இ!த) ேபாD. இதைன
அ9)வ! Pதிர சிறி) ஆய த&த).
அ)ேவ தா- பிசிெயா9 மா-

(ெதா+:ெபா!0: ெசF-181)

‘ப<ணதி எப) பிசிேபாறதா' எபேத இ*Pதிர$ ெபா!0. அCவாறாயி

'பிசி' எப) ப#றி ெதா+கா$பியனா J வைத ஆFத+ இதைன ேமD
ெதளி: ).

ஒ$ெபா9 ணத உவமதா-
ேதா வ) கிளத )ணிவினா-

எறி! வைகேத பிசி நிைல வைகேய

(ெதா+ெபா!0ெசF-176)

இத* Pதிரதி#&$ ேபராசிாிய J  ெபா!0 அ)ைண* சிற$ைடயதாக$
படவி+ைல. அவ!ைடய உைர வ!மா :
“ஒ$ெபா9 ணத உவமெமப), தக2 கிடத ஒ$ைம. &ணேதா9 ெபா!தி
வ! உவம$ ெபா!ளா-, ம#

இனி ஒ

)ணிவி#றாக* ெசா+D ெசா+லா- எ
நிைலைம”.

ெசா+ல ஒ

ேதா 

இCவி! J#றதா& பிசி Jறப9
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இCவா

உைர Jறிவி29 ஆசிாிய கா29 உதாரண ெபா!தமாக இ+ைல.

'பிைற க+வி மைல நட.&' எ
த!கிறா.

யாைனைய* 29 இதைன எ9). கா2டாக

இCவா ெபா!0 கா<ப) உதாரண கா2டD Pதிர$ ெபா!ேளா9
ெபா!)மாறி+ைல. ஆ) ேநா.கி இ*Pதிர நாடக ப#றியேதா எ
நிைன.க ேதா கிற). இ*Pதிர$ ெபா!ைள ஆராFவத "ன A#பா
அைம.க$ ெப# 0ள இடைத> இத#& "ன காண$ப9 A#பாைவ>
கா<ட+ ேவ<9. இ*Pதிரதி#& "ன உ0ள இ! Pதிரக உைர
வைக நா& எப) ப#றியன. உைர வைக$ ப#றி. Jற ெதாடகிய ஆசிாிய
அதைன நா& Jறா.கி. Jறி>0ளா. அநாகி+ பின. Jற$ ெப#ற இ!
வைகக0 சிதைன.&ாியன. அCவிர<9
ெபா!0 மர இ+லா$ ெபாF ெமாழியா-,
ெபா!ெளா9 ணத நைகெமாழியா-
உைரவைக நைடேய நா&என ெமாழிய

(ெதா+:ெபா!0:ெச. 173)

எ விாி)ைர.க$ ெப கிறன. அம2ேடா9 நி தாம+ ஆசிாிய அ9த
Pதிரதா+ இநா& வைக உைர நைடைய> இர<9 பிாி:களாக$ பிாி)
'அ)ேவ தா- இ! வைக) ஆ&’ (ெதா+:ெபா!0:ெச. 174) எ

J கிறா.

நா&ேம உைர நைட$ ப#றியதாக இ!.க: அநாைக இர<டாக$ பிாி).

Jற ேவ<3ய ேதைவ யா)? பின. Jறிய இர<9 உைரநைட>0 தனி$ப2ட

ஒ! ெதாழிைல* ெசFத8 அவ#ைற ஓாினமா.கி. Jறினாேரா எ ஐய$ப9த+
"ைறேயயா&. அCவாறாயி இCவிர<9 வைக உைர நைட> என

ெதாழிைல* ெசFகிறன? வரலா# <ைம த@வி>, "#றிD க#பைனயாக$

ைனய$ப29 எ@ நாடக உைரயாட+கைள> நாடக இய+ைடய அக)ைற
உைரயாட+கைள> &றி.கேவ பி இர<9 வைக உைர நைடைய> ஆசிாிய
Jறினா எனி+ ேதா  இ@.ெகைன? இதைன அ9) வ! 175வ)

Pதிர இ.க!).ேக அர< ெசFகிற).
ஒேற ம# 6 ெசவி8.& உாிேத

ஒேற யா.& வைரநிைல இேற

(ெதா+ெபா!0:ெச. 175)

இ A#பாவி "தல3 174வ) Pதிரைத அ9) வ!த8 ெபா!< மர

இ+லா$ ெபாFெமாழி>, ெபா!ெளா9 ணரா நைகெமாழி> ெசவி8.& உாி)

எ வைரய .கிற). இர<டாவ) அ3 உைர நைட ப#றிய Pதிரதி+ Jற$
ெப#ற "த8ர<9 யாவ!.& உாியன எ J கிற). இ* Pதிரதி#& (P.

175) உைர வ&த ேபராசிாிய, உைரயாசிாிய, நசினா.கினிய ஆகிய Gவ!
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&ழபிேய உைர ெசFகிறன. 'ெபா!0 மரபி+லாத ெபாF ெமாழி>,

ெபா!ெளா9 ணத நைக ெமாழி>' பாட+ கல$பி+லாத உைர நைடைய$
ப#றி. Jற வத ப&தியா&. இCவா

உைர Jறி வி29, அத#& ேம#ேகாளாக

'யாைன> &திைர> த"0 ந2பா3 இனவா

பி#ப&தி.& 'சி

ெசFதன' எற ஒைற>

&!வியி உைர> ததிர வா.கிய" ேபா+வன' எ 

ேம#ேகா0 கா23* ெச+கிறன. ேபராசிய! ந*சினா.கினிய!. 173

Pதிரதி+ இCவா

உைரெய@தி ேம#ேகா கா23யைத மற) வி29,

இ!வ!ேம 175 Pதிரதி+ 'ஒேற ம#

ெசவி8. &ாிேத' எற ப&தி.& உைர

எ@)கா+, 'ேதாழி தைலவியிட ைன)ைர$ப)' எ

உைரெய@தி, அத#&

ேம#ேகாளாக ெந9ந+ வாைடயி8!) எ9). கா29 த!கிறன.

175 Pதிர தனிேய ஒைற> Jறாம+ 173ஆ Pதிர Jறியைத எ9)

ம ப3> Jறி இ!$ப) இ$ெப!ம.க0 இ!வ! 173ஆ Pதிரதி#& ஒ!

வைகயாக: 175ஆ Pதிரதி#& ஒ! வைகயாக: உைர Jறியதி8!ேத
அவக0 &ழபி>0ளன எபைத அறிய "3கிற).
இCவா

&ழ$ப ேதாற. காரண யா) எ

சிதித+ ேவ<9. 173ஆ

Pதிரதி பி இர<9 அ3க நாடகதி+ வ! உைரயாடைலேய
&றி$பி9கிறன எ

க!த இட"<9. 174ஆ Pதிர 173ஆ A#பாவி பி

இர<9 அ3கைள தனிேய பிாி). கா29கிற). 175ஆ Pதிர நாடகதி+

ம29 அ+லாம+ பிறவிடகளிD, 'ெபா!0 மரப+லா$ ெபாF ெமாழி>

ெபா!ெளா9 ணத நைக ெமாழி>’ ேதாழி J#றாக இல.கியதி+ வ! எ
J கிற). இ$ெபா@) அ*Pதிரகைள வாிைச$ப9தி. கா<ப)
பய-ைடயதா&.
பா23ைட ைவத &றி$பி னா-
பாவி எ@த கிளவி யா-
ெபா!0 மர இ+லா$ ெபாFெமாழி யா-
ெபா!ெளா9 ணத நைகெமாழி யா- எ
உைரநைட வைகேய நாெகன ெமாழிப (173)
அ)ேவ தா- ஈஇ! வைகேத (174)

ஒேற ம#  ெசவி8.& உாிேத

ஒேற யா.& வைரநிைல இேற (175)
173-ஆ A#பாவி பி இர<9 அ3க நாடக உைர நைடைய. &றி.க, "
இர<9 அ3களி 8!) அவ#ைற ேவ ப9தி. கா2டேவ 174ஆ Pதிர
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ேதாறி# . 175-ஆ Pதிர அநாடக)0 நைகெமாழி ெசவி8 J#றாக வ!
எ

J கிற).

ெதா+கா$பிய காலைத அ9) ேதாறிய அக)ைற$ பாட+க0 பா3யவக0
நாடக தனி ெமாழியாக அைம> ெபா@) நைக*ைவ ேதைவ$ப2ட இடகளி+
இCவில.கணைத ஒ23ேய நைக ெமாழிைய ேதாழி J#றாக அைம) வி2டன
ேபாD.
இCவா

இG

Pதிரக2& ெபா!0 ெகா<டா+ 176-ஆ Pதிரமாகிய

பிசி ப#றிய Pதிரதி#& ேநாிதாக$ ெபா!0 ெகா0ள "3கிற). இத

அ3$பைடைய மன)2 ெகா<9 176-வ) Pதிரைத ம ப3> கா<ேபா.
ஒ$ெபா9 ணத உவம தா-
ேதா வ) கிளத )ணிவினா-

எறி! வைகேத பிசிவைக நிைலேய

(ெச. 176)

ஒ$ெபா9 ணத உவம எப) ேவட அணிதைல. &றி.காதா எ
நிைன.க ேதா கிற). ஒ!வ எத$ பாதிரைத ஏ#கிறாேனா அத$
பாதிரேதா9 ஒ$ைம Jற த.க வைகயி+ ேவட அணிய$ பட ேவ<9.
அரசனாக ேவடமணிதா+ பாத மாதிரதி+ இவ அரச எ  ேசவக

ேவடேமா, அைம*ச ேவடேமா, க0வ ேவடேமா அணிதா+ பாத மாதிரேத
இவ ேசவக அ+ல) அைம*ச அ+ல) க0வ எ

ேவட அணிவைத 'ஒ$ெபா9 ணத' எறா ஆசிாிய.

அறிய$ப9 வைகயி+

இனி அ9)0ள ப&தி 'உவம தா-' எபதா&. அரசனாக ேவடமணித:ட
&றி$பி2ட ஒ அரச எ

க<டவ க!) வ<ண ேவட அணித+ எ

ெபா!0ப9. &றி$பி2ட நாடகதி+ &றி$பி2ட ஓ அரசனாக வ!பவ, அத.
&றி$பி2ட அரச-.&ாிய அக அைடயாளக0 தமா29 இ!.&ப3யாக
ேவடமணிவைத 'உவமதா-' எற ெசா+லா+ ஆசிாிய &றிதா எ

ெகா0ளலா. 'ஒ$ெபா9 ணத’ எப) ெகா<ட பாதிரதி#&ாிய ெபா)

தைம ேதாற ேவடமணித+ எ , ‘உவமதா-' எற ெசா+லா+ எத.

&றி$பி2ட பாதிரமாக உவைம ேதா ப3 ேவட அணித+ எ  Jறலா.
A#பாவி+ அ9) நி#& அ3 'ேதா வ) கிளத )ணி:' எபதா&.
இCவ3.& உைர Jறிய ேபராசிாிய! ந*சினா.கினிய! 'ஒ

ேதா  )ணிவி#றாக. J  J# ' எ

Jற ஒ

J வ) ெபா!ள#ற ெசா#களாக$

ப9கிறன. இத#& ேம#ேகாளாக 'நீராடா பா$பா நிற6 ெசFயா நீரா3
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ஊரா9 நீாி# கா.ைக' எற வி9கைதைய ேம#ேகாளாக. கா2ட+ விய$பாக

இ!.கிற). த<ணீ படாத ெபா@) சிவ$பாக இ!.& பா$பா த<ணீாி+
&ளிதா+ காிய கா.ைகயாகி வி9வா. அதாவ) ெந!$பி+ த<ணீ வி2டா+
காியாகிவி9 எற ெபா!ைடய வி9கைதைய ேம#ேகா0 கா29கிறா.
'ேதா வ) கிளத )ணி:' இதி+ என இ!.கிற) எ
உைரயாசிாியாி &ழ$பேம ெதாிகிற).

நிைன.& ெபா@)

அCவாறாயி இCவ3யி ெபா!0தா எைன? "தல3யி+ ேவட

ெபா!தமாக அணிய$படேவ<9 எ

Jறிய ஆசிாிய, இர<டா அ3யி+

அCேவட$ ெபா!ததி#ேக#ப உைரயாட+ அைமய ேவ<9 எ

J கிறா.

ேதா வ) - எத ேவடதி+ ேதாற ேநாி9கிறேதா, அத#ேக#ற உைரயாடைல.
கணீெர ேப )ணி: ேவ<9 எ
பா#ப9 எ J கிறா.

Jறி இைவ இர<9 பிசியி

நாடகைத$ ப#றிய ப&தி இ& ஏ ேபச$பட ேவ<9 எறா+, நாடகதி+

வ! உைரயாட+, பாட+, ெமF$பா9 ஆகிய G  ெசF>.& உாியதா&.

ஆகேவ அைவ G  ப#றி ம29 Jறினா எனலா. அCவாறானா+ ேவட
ைனத+ ப#றி ஏ Jற ேவ<9 எ ேக2க$ படலா. பிேன வ!கிற
உைரயாட+ "ன அணித ேவடதி#ேக#ப அைமய ேவ<9 எபைத
வ8> தேவயா எக. எதைகய ேவட ைனய$ ப9கிறேதா அத#ேக#ற
"ைறயி+ உைரயாடD அைமய ேவ<9 எபைத வ8> தேவ ேவட ப#றி.
Jறினா எக.
இCவா

இத A#பா.க.& உைர Jறினா+தா இவ#ைற அ9) வ!

'ப<ணதி' ப#றிய Pதிரக2&* சாியான "ைறயி+ உைர கா<ட+ J9.
பா29 இைட. கலத ெபா!ள ஆகி$
பா23 இயல ப<ணதி இய+ேப

(ெதா+ெபா!0:ெச. 180)

எப)
அ)ேவ தா- பிசிெயா9 மா-

(ெதா+:ெபா!0:ெச. 181)

எப) ப<ணதி ப#றிய Pதிரகளா&. இைட இைடேய பா29ட

கலத), ஒ! ெபா!ைள உைடய) ஆகி நி

பா23 இய+ைப ஒ! ைட$

ெப#றி!$பேத ப<ணதி எபதா. இ) ேபால இ A#பா:.& ெபா!0 எ@தி
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வி29 ேபராசிாிய “அைவயாவன: நாடக ெசF>ளாகிய பா29மைட> வ6சி$
பா29 ேமாதிர$ பா29 கடக<9 "தலாயின. அவ#ைற$ ேபால$ பா29

எறா ஆயினா ேநா.& "தலாயின உ $பிைமயிைமயி எப)” எ 
&றி$ த)0ளா.

‘பா23 இயல’ எபதனா+ "ன. &றி.க$ ெப#ற ஆசிாிய, வ6சி, க8

எபைவ ேபாறத இ$ப<ணதி எப) கீதைன ேபாற ஒ! )
வ3ைவ>ைடயேத ப<ணதி எப) Jறினாராயி# . ஆனா+ இத#க9த

A#பாவி#& (181-ஆ A#பா) ேபராசிாிய J  உைர ெபா!)மாறி+ைல.

'அ)ேவ தா- - அத$ ப<ணதி என$ப9வ), பிசிெயா9 மா- - பிசிெயா9
ஒ.&' எ

உைர Jறி>0ளா. மா- எற ெசா+D.& ஒ.& எற ெபா!0

Jறலாேம- ஈ<9 அ) ெபா!தா). காரண ேபராசிாிய பிசி.&. Jறிய
ெபா!ளிப3 பாதா+ (ஒ ெசா+ல ஒ ேதா  )ணிவி#றாக*
ெசா+D6 ெசா+) ப<ணதி பிசிேயா9 ஒ.& எ அவ J வ)
ெபா!)மாறி+ைல.
எனேவ ‘மா- எற ெசா+D.&$ ெபா!) எ

ெபா!0 Jறினா+, பிசி.&

நா க<ட ெபா!ட அ) ஏ#ைடதாகிற). ேவடதி#ேக#ப. கணீ எற
"ைறயி+ ேபவ) எ ெபா!0 ெசFதத#ேக#ப$ ப<ணதிைய$ பாட:
ேவ<9 எற ெபா!0 ந& ெபா!)வைத. காணலா. இA# பா.க2&
இ)ேவ ெபா!0 எபைத$ பிவ! இ! Pதிரக வ8> )கிறன. அ3நிமி கிளவி ஈரா

ஆ&

(ெதா+ெபா!0:ெச. 181)

அ3யிக) வாி- க3வைர இேற

(ெதா+:ெபா!0:ெச. 182)

ப<ணதி$ பாட+ பனிர<9 அ3யி ேம#படா) வ! என. Jறி வி29
அ9த A# பாவி+ அCவா

12 அ3யி ேம#ப29 வாி- தவறி+ைல எபேத

இA# பா.களி ெபா!ளா&. இர<டாவ) A#பாவி உைரயி+ ேபராசிாிய

“அ) "@) அ3யாகி வரா). இைட இைட ஓேரா அ3 ெப#

அ+Dழி எ+லா

பர) ப29 வர: ெப  எறவா  அைவ "#காலதா ெசF>2
காணாைமயி கா2டாமாயினா. இ. கால)0ளனேவ+ க<9 ெகா0க.
இல.கண உ<ைம யி இல.கிய காணாமாயி- அைம> எப)" எ
உைர கறி>0ளா.
'"#காலதா ெசF>2 காணவி+ைல' எ

ேபராசிாிய எ@த. காரண யா)?

இல.கிய இ!தைமயாேலேய ஆசிாிய Pதிர Jறினா எ ந
உைரகார. அCவா Jற: ெப#றைம.& த&த ேம#ேகாைள ேத3>0ளா.
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கிைட.கவி+ைல எ

எ@தினா. ஏ கிைட.கவி+ைல? தவறான இடதி+

ேத3யைமயி கிைட.கவி+ைலேயா எ Jற ேதா கிற). நாடகதி#&ாிய
உைர> பாடD கலத பாடைல நாடகதி+ ேத3 இ!த+ ேவ<9.

அCவாறிறி ‘"#காலேதா ெசF>0' ேத3யதாக: கிைட.கவி+ைல எ 
J வ) நியாயமானேதயா&.

நா ெகா<ட ெபா!ளி அ3$பைடயி+ இதைன. க<டா+ ெபா!0 ெபா!தமாக
அைம) வி9கிற). நாடகதி+ வ! ப<ணதி$ பாட+ 12 அ3யி ேம#படாம+

இ!$ப) நல. ஒேராவழி இCவ3 வைரயைற மி&) வாி- தவறி+ைல எப)
ெபா!தமாக உ0ள).
இ) ெசF>ளிய+ ஆயி#ேற, இதி+ நாடகதி+ இ9 ேவட ப#றி. J வாரா

ஆசிாிய எற வினா நியாயமானேதயா&. மதிர "த8யன ப#றி>
ெசF>ளிய8+ J கிறா ஆகலா- நாடக)0 ப<ணதி$ பாடேல இட

ெப கிறதாD, அ$ப<ணதி$ பாடைல$ பா9பவ ெபா!தமான ேவடமணி)

ப<ணதி$ பாடைல$ பா9 )ணி: உைடயராத+ ேவ<9 எ  J த+
ெபா!த"ைடயேதயா.
அறி> ெசF>ளிய8 241-வ) Pதிர ஆராயத.க).
ேசாி ெமாழியா+ ெசCவிதி# கிள) ேதத+ ேவ<டா)
&றித) ேதாறி லஎன ெமாழிப ல-ண ேதாேர
(ெதா+:ெபா!0:ெசF-24)

இ*Pதிரதி#& 'ேசாி ெமாழி எப) பா3 மா#றக0. அவ#றாேன ெசCவிதாக.
Jறி ஆராF) காணாைம$ ெபா!0 ெதாடராேன ெகா9)* ெசFவ) லென
ெசா+Dவ, ல உணேதா-அைவ விள.கதா J) "தலாகிய நாடக*

ெசF>ளாகிய ெவ<9ைற* ெசF>0 ேபா+வன எப) க<9 ெகா0க’ எ
Jறினா ேபராசிாிய.

உைர

இ*Pதிர, ெசF>ளிய+ "த# Pதிரதி+ Jற$ ெப#ற எ29 வன$0

(அழ&க0) ஒறான ல எபைத விாி). J வதா&. ெதாட நிைல*
ெசF>2களி+ காண$ ெப  அழ&க சில இ&. Jற$ ெப# 0ளன.

'ெதாைமதாேன உைரெயா9 ணத பழைம ேம#ேற' (ெச.237) எபன ேபாற
க!).க0 ேபச$ ெப#ற இடதி+ இ*Pதிர அைம)0ள).
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இ*Pதிரதி "தல3 'ேசாி ெமாழியா+’ எ

ெதாட&கிற). ேசாி ெமாழி

எபத#&$ பா3மா#றக0 எ ேபராசிாிய ெபா! Jறி* ெச+கிறா.
அதாவ) ஒCெவா! வ2டாரதிD அ&0ள ம.க0 வழ& ேப* ெமாழிைய
அ$ப3ேய பயப9த ேவ<9 எகிற) இல.கண. ேமD ஒ!ப3 ெச ,
அCவா

ேசாி ெமாழிைய$ பயப9தி$ பா9ைகயி+ அதி# ெசா+ல$ப2ட-

வ#ைற. ேக2பவக0 எளிதி+ அத ெபா!ைள அறி) ெகா0ள. J3ய "ைறயி+
அைமய ேவ<9மா. 'ேதத+ ேவ<டா)’ எற ெசா#களா+ ஆராF) பாராமேல

ெபா!0 ெதாிய ேவ<9 எ  ெதா+கா$பிய J கிற).

ேசாி ெமாழிகைள$ பயப9தி இய#ற$ ெப#ற ஒ! A+, அதைன$ ப3$பவக0

அறிைவ அதிக பயப9தாமேல ெபா!ைள அறி) ெகா0ள. J3யதாக:
இ!.க ேவ<9மா. அதைகய A+ எ)வாக இ!.&? ெதா+கா$பியனா

ெசF>ளிய8# Jறி>0ள பாட+க0, ெதாட நிைல* ெசF>0 ஆகிய அைன)

அறிவி )ைண ெகா<9 அ$ப3 இ!.க$ ல எற அழ& ஒ! AD.&

இ!.கிற) எறா+ அ) எ)வாக இ!.&? நி*சயமாக 'நாடக Aலா'கதா

இ!.க "3>. ஆ! நாடக ஒ

ம29ேம ேசாி ெமாழிைய$ பயப9தி

இய#ற$ ெபற "3>. உலக வழ.&, ெசF>0 வழ.& எ

இர<டாக$ பிாி)

உலக வழ.& அ$ப3ேய ெசF>0 வழ.கி+ இட ெபறா) எ Jறி>0ளா
ஆசிாிய. அ$ப3யானா+ உலக வழ.கிD தாததாகிய ேசாி ெமாழிைய$

பயப9) A+ எ)வாக இ!த+ J9? நாடக ஒறி+ ம29ேம ேசாி ெமாழி

பய ப9த$ப9வைத யா! தவறாக. க!தமா2டா.
ேமD ஒ

அறிய$படேவ<9.

நாடக வழ.& உலக வழ.&

பாட+ சாற லெனறி வழ.க

(ெதா+ெபா!0:அக-53)

எற A#பா அகதிைணயிய8# Jற$ ெப#ற). உலக வழ.க ப#றி எ@த அக,

ற ப#றிய பிாிவிைனக0 அைவ ப#றிய பாட+ "ைறக0 அகதி#ேக உாிய
பா.க0, அக, ற இர<3#& ெபா)வான பாட+களி வைகக0 ஆகிய

அைனைத> ெசF>ளிய8# Jறிய பிற& எ6சியி!$ப) நாடக வழ.&$ ப#றிய
விள.க ஒ ம29ேமயா&.
நாடக வழ.& எபத#& ெதா+கா$பியனா த! விள.கேம, ெசF>ளிய8#
காண$ப9வன: இ) வைர எ9ேதாத$ ெப#றன:மான நா&

Pதிரகமா&. இவ#ைற ஒ! ேகாைவ$ ப9தி. கா<ட+ ெபா!த-

"ைடயதா. ெதா+கா$பியனா கால).& "னேர நாடக எப) இதமி
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நா23+ நிலவி வத) எப) அ) ம.களா+ ந& அறிய$ ெப#றி!த)
எப) உணர த.கன எ ெகா<டா+தா ஆசிாிய யாவ! அறித ஒைற
நிைனU29பவ ேபால, ‘நாடக வழ.& உலக வழ.& கல) அைமவேத பாட+
சாற லெனறி வழ.க' எ

அகதிைணயி+ Pதிர6 ெசFதா எ

ெகா0ள

"3>. ஒைற. &றி$பி29. Jறிய:ட, அதைன அ9த9த Pதிரகளி+
விள.கி* ெச+D ஆசிாிய, நாடக வழ.&, உலக வழ.& எற இர<ைட>

விள.காம# ேபானத காரண, அைவ ெப!வழ. காF யாவராD அறிய$

ப23!தைமயினாேலேய ேபாD.
இ*Pதிரக2& இCவா

ெபா!0 ெகா0ளாவி3, நாடக வழ.& எற ஒைற.

Jறிய ஆசிாிய அ)ப #றி$ பிறிெதா  Jறா) வி2டா என. Jற ேவ<3
ேநாி9. ெசF>ளிய8+ Jற$ ெப#ற இைவ ஒ!ற நி#க ேவ எேக- நாடக
ப#றி ஆசிாிய Jறி>0ளாரா என. காண+ ேவ<9.
ெதா+கா$பிய$ ெபா!ளதிகாரதி+ ெமF$ பா23ய+ என ஒ இய+ இட

ெப கிற). ெமF$ பாெடப) ‘உலகதிD0ள, மனித உ0ளதி+ நிக@ நிக*சி

ஆ<9 நிகதவாேற றதா.&$ ல$ப9வேதா ஆ#றா ெவளி$ப9'

எபதா&. உ0ளதி உ0ேள ேதா  உண*சிக0 உடபி+ ேதா 

மா பா9களா+ ெவளி$ப29 ேதா . அதைனேய 'ரச ெவளி$பா9' எ 
J வ. நைக, அ@ைக "த8ய ைவக0 உ0ளதி+ நிகவைத$ பிற அறி>

"ைறயி+, உடபி+ ேதா  ேவ பா9 காரணமாக ெவளி$ப9தலா+. உலக

வழ.கி+ ெமF$பா9 ேதா வைத$ பிற அறி)ெகா0ள "3கிற). அேத ேபால
நாடகதிD இெமF$பா9 ".கியமானேதா இட ெப கிற) எபைத
ஆசிாிய! உைரயாசிாிய! J கிறன. ெமF$பா23ய8 "த# Pதிரதி

"த# ப&தி, இதைன அறி: )கிற).

ப<ைண ேதாறிய எ<ணா& ெபா!
க<ணிய றேன நானா& எப

(ெதா+:ெபா!0:ெமF-1)

ப<ைண எற ெசா+D.&$ ெபா!0 Jற வத ேபராசிாிய '"3>ைட ேவத!

& நில மன! "தலாேனா நாடகமகளி ஆடD பாடD க<9 ேக29
காமOக! இப விைளயா29’ எ

Jறின. எனேவ ெமF$பா9 எப)

நாடகதி#& இறியைமயாதேதா உ $ எப) இதனா# ெபற$ப9.

நாடகதிD, உலக வழ.கிD உண*சி வச$ப2டா மா29 ேதா 
இெமF$பா9 எCவா

பிற அறி>"ைறயி+ ெவளி$ப9கிற)? 8ைய. க<9

அ6சி ஓ3 வ!பவ "கதி+ ேதாறிய Vதி>, அவ உடபி+ ேதாறிய
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ந9.க" அவ அ*ச எற ைவயி+ ஈ9ப290ளா எபைத நம.&.
கா29கிறன. ஆனா+ அவ எCவள: Nர அ*சமாகிய ைவைய
அறிதி!$பி-, அதைன$ பிற ஒ!வ க<டா+ ஒழிய அவ

அ*சமைட)0ளா எபைத அறிய"3யாதேறா!

ேமD நாடகதி+ ந3.& ஒ!வ எத ஒ! ைவைய ெவளி$ப9தினாD

அதைன. க<9 அ-பவி.கிற, நாடக பா.& ரசிகக0 இ!தாெலாழிய

அத* ைவ சிறவா). ஆனா+ கவிைதயி+ இட ெப  ைவ ரசிககைள
எதிபா) அைம.க$ ப9வதி+ைல. கவிஞ ெபF) வி29* ெச 0ள ைவ
அ.கவிைதைய. க#பவக0 அறி:, அ-பவ எபவ#றி#ேக#ப ெவளி$ப9.
ஆனா+ நாடகதி+ இCவா

அ . எ)ைண* சிறத ந3கனாயி-, அவ

எCவள: சிறத "ைறயி+ ைவைய ெவளி$ப9தினாD அதைன
அ-பவி$பவக0 அவ எதிேர இ!தாெலாழிய ந3கனிட ைவ ெவளி$படா).
இதனாேலேய நாடகதி#ெகேற தனி A+ ெசFத ெசயி#றியனா 'இ!வைக
நிலதி இய+வ) ைவேய' எ

Jறி$ ேபானா. அதாவ) ைவைய

ெமF$பா9 Gலமாக ெவளி$ப9)பவ-, அதைன அ-பவி) ரசி.கிறவ-

எதி$ப9 ெபா@) ெவளி$ப9வேத ைவ என$ப9. அ.காலதி+ இCவ3.&

உைர க<டவக 'உF$ேபா ெசFத) கா<ேபா.& எF)த+' எ

Jறி$

ேபாயின. (ெதா+:ெபா!0:ெமF-1 Pதிர:ைர) ஆனா+ இதைன ஏ# . ெகா0ள

ம .கிற ேபராசிாிய இCவ3.& ேவ

வைகயாக$ ெபா!0 J கிறா.

ெமF$பா23ய+, ெபா!ளதிகாரதி+ இட ெப வைதேய ேபராசிாிய
வி!பவி+ைல எ

ெதாிகிற). "த# Pதிர உைரயி+ அவ “ம#

இைவ

ப<ைண ேதா வனவாயி இ) ெபா!0 ஒததி-0 ஆராFவ) எைன?
நாடக வழ.கதாேன, ஒ!வ ெசFததைன ஒ!வ வழ.கினி  வாகி.

ெகா<9 பின* ெசFகிறதாதலா-, வழ.& என$படா) ஆகலா-, ஈ<9

ஆராFவ) 'பிறி) எ9)ைரத+' எ- &#றமா எப) கடா. அ)வேற
இ*Pதிர 'பிற ேகா2 Jற+’ எ- உதி வைகயா# Jறி அ)தாேன
மரபாயி#

எப)”

இC:ைரயிப3 ேநா.கினா+ ெமF$பா23ய+ ெபா!ளதிகாரதி+ இட ெபற

ேவ<3யதி+ைல. அ) நாடகதி#ேக உாிய) எனி-, வழ.கி-0 A+ ெசFவா

பாட8+ இெமF$பா9 ேவ<ட$ ப9வ) உ<டாத8 அத#& இட
ெகா9தா எறாகிற). ஒ$ப#ற உைரயாசிாியராகிய ேபராசிாிய.& இதைகய

&ழ$ப ேதாற. காரண யா)? ஒ இயைலேய (ெமF$பா23ய+) பிறேகா2

Jற+ எ- உதியா+ ெதா+கா$பியனா Jறினா எ

Jற ேவ<3ய நிைல
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ஏ வத)? ஒ! தனி A#பா, அ+ல) ஒ! தனி. க!ைத அCவா

ஆனா+ ஒ இய+ "@வைத> இCவா
ேநத காரண யா)?

Jற+ உ<9.

பிறேகா2 Jற+ எற உதியி+ கட.க

இைட. காலதி+ எ@த சமய$ ேபாரா2டதி "3வி+ ைஜன. ெகா0ைகக0 சில
இநா23+ ஆழ$ பதி)வி2டன. அவ# 0 ஒ ெபாறிகளா+ அ-பவி.க$ப9

நாடக, இைச "த8யைவ தாதைவ; வில.க$பட ேவ<3யைவ எற ஒ!

பிைழப2ட க!தா&. அத* சி.க8# சி.கிய உைரயாசிாியக0 அைனவ!
ெதா+கா$பியனா நாடகைத> ஏ# .ெகா<டா எ Jற )ணியவி+ைல.
அதனாேலேய ேபாD ெமF$பா23ய+ ேபாற இய+க2& உைர கா<பதி+
இட$ப2டன. ெமF$பா9 எப) "த8+ நாடகதி#ேக உாியதாF இ!த).
நாளாவ2டதி+ கவிைதயிD இட ெப வதாயி# . ெமF$பா9 எப)
உண*சியி ெவளி$பாடா&. உ0ளதி+ அ-பவி.க$ப9 ைவைய ெவளிேய
கா29 இய+தாேன ெமF$பாெடன$ப2ட)? எனேவ நாடகதி+ ப& ெப 

பாதிர த உ0ள)ண*சிைய ெவளி$ப9த உைரயாட+, ேவட எபவ#றி

)ைணைய ேம#ெகா<டாD சி#த "ைறயி+ ந3க எற ெபயைர$ ெபற
ேவ<9மாயி ெமF$பா9 ேதாற ந3.க ேவ<9.ஆதலா+தா இ) நாடகதி+
"த8ட ெப வதாயி# .
"த8+ நாடகதி+ இட ெப#ற கவிைத அ+ல) பாட+ நாளாவ2டதி+ தனிேய

பிாி) வளரலாயி# . பிாித கவிைத, உண*சிைய (ைவகளி ெவளி$பா2ைட)
எCவா

ெவளியிட "3>? ெசா#க0 ஒறி உதவியாேலேய நைட ெப வ)

கவிைத. எனேவ உண*சி ெவளி$பா2ைட> ெசா#களி Gலேம ெவளியிட
ேவ<3ய இறியைமயாைம கவிைதக2& ஏ#ப2ட). ஆகேவதா ெமF$பா23ய+
ெபா!ளதிகாரதி+ இட ெபறலாயி# . சாதாரண ம.களி அறாட வாவிD
ெமF$பா9 இட ெப வதாக8 ெபா!ளதிகாரதி+ இத#ேகா தனி இட
அைம). ெகா9தா ெதா+கா$பியனா. ஆனா+ கவிைதயிD இ) இட
ெப  எபைத வ8> த#காக* ெசF>ளிய8+ இர<9 A#பா.களா+ இதைன
அறி: தினா.
உF)ண: இறி தைலவ! ெபா!<ைமயி
ெமF$பட "3$ப) ெமF$பா9 ஆ&
எ<வைக இய+ெநறி பிைழயா) ஆகி
"உற. கிளத "3வின) அ)ேவ

(ெதா+:ெபா!0:ெச. 204, 205)

கவிைதயி# Jற$ப9 ெபா!0 ஆ) ஆய$படாமD ேக2ட மாதிைரேய அ)
Jற "#ப9 ைவ.ேக#ற ெமF$பா9கைள. க#பாாிட ஏ#ப9) "ைறயி+
ெசFய$பட ேவ<9 கவிைத எப) "த+ A#பாவி ெபா!ளா. இ&.
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Jற$ப2ட ெமF$பா9க0 "ன ெமF$பா23ய8# Jற$ ெப#றனேவ தவிர
ேவ அ+ல எபேத இர<டா A#பாவி ெபா!ளா.
அCவாறானா+ ெமF$பா23ய8+ விாி). Jற$ ெப#ற ெமF$பா9க0
நாடகதி#& பாடD.& ெபா) எபைத> கவிைத.& ேவ<ட$ ெப#ற ஒ! சில
மா#றகேளா9 ெமF$பா23ய+ Jற$ ெப# 0ள) எபைத> ஆசிாிய ந&
விள.கி வி2டா. அCவா
எ- உதி எ

இ!.க:, உைரயாசிாிய இ) பிற ேகா2 Jற+

Jறி அவதி$பட ேவ<3ய காரண யா)?

ேதைவயான மா பா9கைள ெதா+கா$பியனா Jறி>0ளா எபைத அவ
ெமF$பா23ய8 "த+ A#பாவி+ 32 எ

எ< ெகா9தைமயாேலேய

அறியலா. ெதா+கா$பியனா க!)$ப3 எ29* ைவக0 உள. அைவ
நைகேய, அ@ைக, இளிவர+ ம!2ைக

அ*ச, ெப!மித, ெவ&ளி, உவைக எ
அ$பா+ எ2ேட ெமF$பா9 எப

(ெதா+:ெபா!0:ெமF-3)

எற எ29மா என ஆசிாிய வ&)ைர.கிறா. இனி இத ஒCெவா! ைவ>
ேதாற ேவ<9மாயி அத#& என என ேதைவ$ப9கிறன. ைவைய த!
ெபா!0 அதாவ) ைவ$ ெபா!0 ஒ ேவ<9. அத* ைவ$ெபா!0 தனிேய
இ!$பி யாெதா! பய- இ+ைல. எனேவ அதைன* ைவ$ேபா ஒ!வ
ேவ<9. அதாவ) நா. "த8ய ெபாறி உண:, ளி "த8ய ைவ$ ெபா!

ஒறாக இைணதா+ ஒழிய* ைவ ேதாறா). எனேவ ைவ$ேபா ஒ!வ
ேவ<9.நா "தலாகிய ெபாறிகளி+ ளி "தலாகிய ைவ$ ெபா!0 ப2ட:ட
மனதி+ ஒ! மா பா9 உ<டாகிற). இதைன. &றி$ எ J  இல.கண.

மனதி+ ேதாறிய இ.&றி$ உடபி வழி ெவளி$ப9கிற). ப+ Jத+, தைல

ந9.க+ ஆகிய ற நிக*சிக0 ச)வ என$ ெப .

எனேவ ஒCெவா! ைவ.& நா& உ<9. 1. ைவ$ ெபா!0. 2. ைவ$ேபா
3. &றி$ (மனேத நிகவ) 4 ச)வ (றேத ெதாிவ)). எனேவ 8 ைவ.&

இத 4- உ<டாக8, 8x4 = 32 ஆயின. எகிற) ெமF$பா23ய8 "த+

A#பா.

இCவாறாயி, இ&. Jற$ெப#ற ெமF$பா9க0 நாடக).ேக உாியன

எப), இ$ெபா@) கவிைத.& எ

ஒரள: மா#ற ெசF) ஏ# . ெகா0ள$

ெப#றன எப) யா<9. Jற$ ெப#றன எப) ஆரா◌ாய#பால). கவிைதயி+

ெமF$பா2ைட உ<டா.க ேமேல Jறிய நாைக>, அதாவ) ைவ$ ெபா!0,
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ைவ$ேபா, &றி$, ச)வ எற நாைக> பயப9த "3>. ஆனா+
நாடகதி+ இ) இயலாத காாிய. ளி$* ைவைய ஊ2ட ேதைவயான ளி

ையேயா மாகாையேயா கவிைதயிD கா2டலா, நாடக அரகிD கா2டலா.
ஆனா+ அ*ச* ைவ.&ாிய 8ையேயா, ெவ&ளி* ைவ.&ாிய ெகாைலையேயா

கவிைதயி+ கா2டலாேம தவிர, நாடக அரகி+ கா2ட+ இயலா). எனேவ நாடக

A+ ெசFத ெசயி#றியினா ைவ$ ெபா!ைள வி29 வி2டா. எ6சி>0ள Gைற
ம29ேம அவ ஏ# . ெகா<9
எ<ணிய G  ஒ!& ெப  என

O<ணிதி உணேதா Oவறன எப
எ

(ெமF-2-ஆ P-உைர)

Pதிர6 ெசF)வி2டா.

இத OE.கைத. கவனியாத ேபராசிாிய “அ* ைவ.& ஏ)வாய ெபா!ளிைன
அரகி-0 நிறீஇ, அ) க<9 &றி$ ச)வ" நிக)கிற Jதைன>

அரகி+ த) பின அைவ அரகிேனா, அவ ெசFகிற ெமF$பா23ைன

உணவாராக வ&கிற "ைறைம எ+லா நாடக வழ.கி#ேக உாிய ப&தி என:
அ$ப&தி எ+லா ஈ<9ணத+ ேவ<9வ) அ

என: Jறியவா ” எ

விள.க த) வி29, நாகி+ Gைற ம29 ஏ# . ெகா<ட ெசயி#றியனாைர

ேம#ேகா0 கா29வதி8!ேத அவ இதைன ந& ாி) ெகா0ளவி+ைல
எபைத அறிய "3கிற).

இதி+ விய$ எனெவனி நாடக Aலாசிாிய Gைற ம29 ெகா0ள
ெதா+கா$பியனா ைவ$ ெபா!ைள>6 ேச) நாகாக. ெகா0கிறா. எத*
ைவ$ ெபா!ைள அரகி-0 நி த "3யாைம க!தி நாடக Aலா வி29

வி2டாேரா அைதேய ேபராசிாிய 'ைவ.& ஏ)வாய ெபா!ைள அரகி+ ததா'

எ எ@) ேபாேத அவ இதைன விளகி. ெகா0ளவி+ைல எப)
ெதாிகிற).
ஆதலா+தா ெமF$பா23யைலேய பிற ேகா2 Jற+ எ
ேபராசிாிய J கிறா.

ம ப3>

இத ேமD 'ெமF$ பா23ய+' நாடகதி#க , இல.கியதி#ேக உாிய) எ

எவேர- Jறினா+, அCவிய8 கைடசி* Pதிர அ.க!ைத ம )ைர$பதாக

அைம)0ள).
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க<ணி- ெசவியி- தி<னிதி உண!
உண:ைட மாத.& அ+ல) ெதாியி
நனய$ ெபா!0ேகா0 என! &ைரேத
(ெதா+:ெபா!0:ெமF. 27)

க<, ெசவி எபவ#றி வழி ெபா!தமாக அறிபவ.க+ல) ெமF$பா23

ெபா!ைள அறித+ அ!ைமயா& எபேத இ*Pதிர$ ெபா!0.

ஆனா+ இA#பாவி#& உைரவ&த ேபராசிாிய 'இ), ேம# Jறிய

ெமF$பா23#ெக+லா றநைட' எ

எ@கிறா. ஏ இதைன$ றநைட எ

Jற ேவ<9 எபத#& அவ காரண யாெதா  Jறவி+ைல. இல.கியதி+
பயில$ ப9 பாட+க2& உாிய ெமF$பா2ைட அறி: )வேத
ெதா+கா$பியதி &றி.ேகா0. ஆனா+ அேத ேநரதி+ ெமF$பா9 எப)
நாடகதி#& உாிய தாக8 அதைன ேவ ப9தி. கா29வேத இA#பாவி
ேநா.கமா&. கவிைதயி+ வ! ெமF$பா2ைட அறிய, O<ைமயான அறி:

ேவ<9. க<E, ெசவி> ேதைவ இ+ைல. பிறவி. &!டராகிய அதக. கவி

Kரராகவனா சிறத கவிஞராக:, ரசிகராக: இ!தா. மாபழ* சிக

கவிராய! அCவாேற. 'ஏ9 ஆயிரேகா3 எ@தா) தமன) எ@தி$ ப3த
விரக' எ

Kரராகவ "த8யா தைம$ ப#றி. Jறி.ெகா0கிறா.

அ$ப3யானா+ கவிைதயி+ வ! ெமF$பா2ைட அ-பவி.க. க<E ேதைவ
இ+ைல; ெசவி> ேதைவ இ+ைல. பின. க<E, ெசவி> எத

ெமF$பா2ைட அ-பவி.க ேதைவ$ப9கிறன? நாடகதி+ வ! ெமF$பா2ைட
அ-பவி.க ேவ<9மாயி க<E, ெசவி> ேதைவ$ப9. அதிD ேவட$

ெபா!தைத>, உைரயாட+ நயைத> அ-பவி.க ேவ<9மாயி க<E

ெசவி> Jைமயா.க$ ப29 நாடகைத. க<9 ேக29 அ-பவிதா+ ஒழிய,
"@$பயைன அைடய "3யா). அதனா+தா ‘க<ணி-, ெசவியி-
தி<ணிதி உண! உண:ைட மாத...' எ

A#பா ேபகிற).

இCவிர<9 ெபாறிக Jைமயாக (தி<ணிதாக) இ!$பேதாட+லாம+
உண: அத-ட கல.க ேவ<9. ெவ  அறிவா+ அ-பவி.க$ப9வத
நாடக. கைல. அ) உணவி )ைண ெகா<9 அ-பவி.க$பட ேவ<3ய
ஒறா&. இத OE.கைத. கா2டேவ 'உண:ைட மாத’ எ

ெதா+கா$பிய ேபசி* ெச+கிற). இ*Pதிரதி உ2க!ைத ந& மனெகா0ள

ம )$ ேபராசிாிய ெமF$பா23யைல இல.கியதி#ேக உாியதா.கி, அதி+

நாடக எபதைன "த+, க!, உாி$ெபா!0களாகிய நிைல.களகைள. ெகா<9
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நைடெப  தைலவ தைலவியாி அக$ெபா!0 சபதமான நாடக ேபாற
வழ.& எற க!தி+ ேபசி* ெச+கிறா. ஆனா+, இ)கா  Jறியவ#ைற

ேநா.&மிட) ஆசிாிய ெதா+கா$பியனா நாடக எற ஒ! தனி உ $ைப
அறி)ைவ) அத இல.கணைத> வ&)0ளா எ Jறி தவறாகா).
அகதிைண இய8+ நாடகவழ.& எ &றித ப&திைய விள.&"கதா
ெசF>ளிய8+ நா& Pதிரக0 Jறி அதைன விள.கி>0ளா எ "ன.

கா2ட$ப2ட). இதறி> ெமFபா23ய8+ பாட+ சாற லெனறி வழ.கி#&,
நாடகவழ.கி#& ெபா)வான ெமF$பா9க0 இைவெயன. Jறி, இ தியி+

க<E கா) )ைணயாக உணர$ப9வ) ெமF$பா9 எ

‘நாடக ெமF$பா2ைட’ வ8> தி>0ளா.

J "கதா

ெதா+கா$பியைத அ9)* சில$பதிகார நாடக. கா$பிய எ Jற$ப3-
சிலபி+ நாடக$ப< நாடக உ $.க0 சில: உ<9 எ ம29ேம
Jற"3கிற). அ$ெப!A8 ‘அரேக# காைத’> அ.காைத.& அ3யா.&
ந+லா எ@தி>0ள உைர>, அவ எ9).கா23>0ள ேம#ேகா0க,
அநாளி+ நாடகப#றி. Jறிய A+களி ெபயக இ

ஒ! ெப! வி!தாF

அைம)0ளன. சிலபி ஆசிாிய ஆட+ அர&, நாடக அர& எபவ#ைற

அைம.& "ைறப#றி> மிக அழகாக: !.கமாக: Jறி>0ளா. அர&க0

அைம.க$$ட ேவ<3ய அகல நீளக0, தைரயி8!) அரகி உயர "த8ய

யா: தர$ெப# 0ளன.

நாடக அர&க0 அைம.க$படேவ<3ய நில எதைகயதாக இ!த+ ேவ<9
எதைகய &#றக0 இ+லாததாக இ!த+ ேவ<9 எபைவ ப#றி>
Jற$ெப# 0ளன. நாடக அரக அைம.க$ெப#ற நில உவம<ணானா+

அதனா+ கல.க", ைக$* ைவ>ைடயதாயி ேக9, ளித ம<ணானா+

நா23+ பசி> மி& எ பரதேசனாபதியா J கிறா. இ  ெசைனயி+
ெதாடக$ெப#ற தாJ நாடக அரக ேபாறைவ அ=திவார)ட
நி வி2ட நிைலைய. காE ேபா) இ$பாட+ உ<ைம J கிறெதேற
நிைன.கேவ<3>0ள).
இனி அரக அைம.& Gகி+, ெபாதியி மைலயி+ ெந3தாக வளததா>

ஒCேவா கEவி#& இைடெவளி ஒ! சா< உ0ளதாக: இ!த+ ேவ<9மா.
நாடக அர& ஏ@ேகா+ அகல எ29.ேகா+ நீள ஒ! ேகா+ உயர"
உைடயதாக இ!த+ ேவ<9 எகிறா ெசயி#றியனா. அவ J  அள:$ப3

ஒ!ேகா+ ஏறதாழ 2¼ அ3 நீள எ

Jறலா. அCவாறாயி பழ தமிழ

அைமத நாடக அர&க0 16 அ3 அகல 18 அ3 நீள 2¼ அ3 உயர"

உைடயன எ நிைன.கேவ<3>0ள). ேமD இத அரக ேம+
Gட$ப2டதாக: அ3தளதி#& ேமேல G3>0ள பலைக.& இைட>0ள
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உயர நா& ேகாலாக அதாவ) 9 அ3 இ!த+ ேவ<9 எகிற) சில

(அர:103-104). அ9) இCவரகி#& இர<9 வாயி+க0 ேவ<9 எ ,

ஒறி வழியாக ந3கக0 உ0Oைழய ேவ<9ெமன: ம#ெறாறி வழியாக
அரைகவி29 ெவளிேயற ேவ<9 எ  சில J கிற) (அர-105).

இCவாி.& உைரெய@திய அ3யா.& ந+லா அரக அைம.ைகயி+ ந3க
திYெர

மைற) ேபாவத#ேக#ப. கர) ேபா.கிட-, அரகி எதிேர மன

மாதேரா3!) நாடக காE இடவசதி> இ!த+ ேவ<9 எ
ெச+கிறா.

எ@தி*

அறி> இத அரகி "க$பி+ அதண, அரச, வணிக, Pதிர எ

ெசா+ல$ப2ட நா+ வைக வ!ண$Mதைர> எ@தி ைவத+ இய+ எப)
அறிய$ப9கிற).
மிவிள.& "த8யைவ இ+லாத அ.காலதி+ நாடக அரகி ஒளி

அைம$$ப#றி* சில J வ) விய$ைப த!கிற). ‘N<நிழ+ ற$பட

மா<விள.& எ9)’ (அர:108) எற அ3.&, N<களி நிழ+ நாயக$பதியி

க<E அைவயி க<E படாதப3 மா2சிைம$ப2ட நிைல விள.&கைள
நி தி எப) ெபா!0. ப+ேவ வசதிக உைடய இ.காலதி#Jட விள.&க0
ைவ.& "ைற அறியாம+ ந3ககளி நிழ+ பின உ0ள திைரயி+ Mதேபா+
வி@மா விள.கைம$பைத. கா<கிேறா. தனி ந3க ேம+ ேபாட$ப9 &விஒளி
எதி எதிராக$ ேபாட$ப2டா+ ஒழிய நிழ+ வி@வைத த9த+ "3யா).
இைத.Jட அறியாம+ இ#ைறநாளி+ ஒளிவிள.கி9 வழ.கைத. கா<கிேறா.
இதைன அ9) அரகி ப.ககளி+ ைவ.& ப.கதிைரக0, ெதாகவி9

திைரக0, மைற.& திைர ஆகிய அைன) சிலபி+ இட ெப கிறன. .
இதைன,
ஒ!"க எழினி> ெபா!"க எழினி>



கர)வர+ எழினி> ாி)ட வ&தா&


எ

(அர109-10)

J கிற) சில.

நாடக எ@) ஆசிாிய "தமி@ அறிதவனாக இ!த+ேவ<9 எ

சில ேபகிற). தமி "@தறித தைமயனாகி (அர:-38) எப) சிலபி

வா.&. இத#& உைர எ@திய அ3யா.& ந+லா ‘இன அ+ேலா

ெசF&வனாயி ேதா#றாமாத ஆாியேபால. ேக2டா.ெக+லா ெப!நைக
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த!ேம’ எ

கா29 ேம#ேகாளா+ அறியலா. இட)ணிட உ!:திைரயாக

ஒ!"க ெவழினி>, வல)ணிட) உ!: திைரயாக$ ெபா!"கெவழினி>

ேம#J29 திைரயாக. கர)வரெலழினி> ெசய#பா29டேன
வ&தைம.க$ப9 எ

ெதாிகிற). இCவா

திைரயைம$* ெசF) 2000

ஆ<9களி "ன, தமிழ நாடக ேமைட அைமதி!தன எபைத அறிய மன

Mாி$பைடயாம+ இ!த+ இயலா). இதி+ விய.கத.க ஒைற> கா<ட+

ேவ<9. "A

ஆ<9களி "ன, உலக க@ நாடகக0 எ@திய

ேஷ.=பிய காலதிய அர&களி# Jட. கர)வர+ எழினி எ

Jற$ ெப 

திைர கிைடயா). எனேவ அவல நாடககளி+ ெகாைல நிக*சி கா2ட$ ெப#றா+,

அ.கா2சியி இ தியி+ ஒ! பாதிர ெவ29<டவைன N.கி* ெச+வதாகேவ
அவ!ைடய நாடககளி+ எ@த$ ெப# 0ள). நாZ ஆ<9க2& "ன Jட.
கர)வர+ எழினி எ  G9 திைர இ+லாத நாடக மறக0 ெப#றி!த
இகிலா) நா29ட இர<டாயிர ஆ<9களி "னேர கர)வர+
எழினியா G9 திைர>ட இ!த தமி நாடக ேமைட ஒ$பி29 ஆராயத.க).
இதைன அ9) நா நாடக ப#றிய &றி$ைப. ேக2ப) சிதாமணியிலா&.
தி!வ0வ ‘Jதா2டைவ. &ழா' (&ற0:332) ப#றி. &றி$பி9கிறா;

ப23ன$பாைலயி+ க<ணனா, “பாட+ ஒ) நாடக நய)” (ப23 113)
எ

ம.க0 நாடக க<9 களி$பைத. J கிறா. இCவழ.கா

சிதாமணி

ஆசிாிய கால வைர சிற$#  திகதெதபைத, இ.கா$பியதா+

அறிகிேறா. ப)ைமயா இலபகதி+ 'நாறி>6 ைவ) நரபி இைச Jறி>

&ளி நாடக ேநா.கி>' (சீவகசி:1351) என வ! அ3ேய இத#& சாறா&.
நாடக க<9 களி.& இய+பினதாக$ பதா A#றா<3+ இ!தைமைய
அறிகிேறா.

இCவா சிற$$ ெப#றி!த தமி நாடக தமிழகதி+ "3ேவத ஆ2சி
நிைலதி!த வைர இ!) வத). இராசராச மகனாகிய இராேசதிர ேசாழ
த தைதயாகிய இராசராச ெபயாி+ ஒ! நாடக தயாாி) த6ைச$
ெப!:ைடயா ேகாவி8+ ஆ<9ேதா  அரேக#றினா எ க+ெவ29
Gல அறிகிேறா. இ) Jட இ கிைடதில).
இைட.கால* ேசாழ, பா<3ய ஆ2சி "3த பிற& தமி நாடக" ஆதாி$பா

அ#

நிைல &ைலய ெதாடகி# . 13-ஆ A#றா<3 பின தமி

நாடகக0 எற ெபயாி+ சி

நாடகக0 ேதாறலாயின. ப0, &ற, ெநா<3

நாடக, க$ப+ நாடக எபைவ இ"ைறயி+ வதைவேயயா&. இைவ எCவா
ந3.க$ ெப#றன எேறா, எCவித இைட.காலதி+ தமி நாடக அர&க0

இ!தனெவேறா இ

Jற"3யாத நிைலயி+ இ!.கிேறா. ப0, &ற,
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ெநா<3 நாடக எபைவ பாட+களாகேவ இ!த8 இCவிைட.கால
நாடகக0 பா23ேலேய யா.க$ ெப# ந3.க$ ெப#றன எ  அறிகிேறா.
19-ஆ A#றா<3+ இநிைல> மாறி$ ) "ைறயி+ நாடகக0

ேதாறலாயின. விலாச, நாடக, விஜய, J), உபா.கியான, ப0, &ற
"த8ய பல ெபயகட நாடகக0 ேதாறின. தி<3வனதி+ 1852இ+
ேதாறிய இராமசாமி ரா, பாாி=ட ப2ட ெப#றவராகலா ஆகில,

வடெமாழி எபவ#றி+ A+க0 எ@திய)ட, ‘பிரதாப* சதிர விலாச' எற தமி

நாடக ஒைற> எ@தினா. அறிவி+லாம+ பண ம29 பைடத த தைலக0
ப3$பிைன ெபற. J3ய இநாடக அநாளி+ அைர&ைற ஆகில க#  திாித
ைமனகைள$ ப#றி எ@த). இதி+ வ! ஒ! பாட+ மி.க ைவ பய$பதா&.
ைம3ய பிரதேர! எக0 மத!.&. Jத+ நீள
ஐ3லாF அவ Nக அ )அைத வி# நா-
ைச3+ ஓ ேல3யாக* ச2காவி+ ஏறி.ெகா<ேட
ஒ<டான ேரா23 மீதி+ உ+லாசமாக$ ேபாேன
சீகாழி அ!ணாசல. கவிராயாி இராம நாடக, அேசா"கி நாடக எபைவ

இல.கிய வள)ட இ!$பைவ. தி!.க*P ெநா<3 நாடக, பழனி ெநா<3

நாடக எபைவ ஒ! க!ைதேய ைமயமாக. ெகா<டைவ. இவ#ைற அ9)

மதி விலாச, மா.க<ேடய விலாச, அாி*சதிர விலாச, பாரத விலாச,

ச&தைல விலாச "த8ய பல விலாசக0 ேதாறின. இவ#றி+
ெப!பாலானைவ பைழய கைத த@வியனவாகேவ உ0ள. இவ#ைற அ9)

ேதாறிய ‘டபா*சாாி விலாச' "த8ய நாடகக0 சGகதி+ காண$ப9
&ைறபா9கைள எ9). கா29வனவா&.

19-ஆ A#றா<3 இ தியி+ ேபராசிாிய தர பி0ைள ம'ேனாமணிய'

எற அகவ#பா நாடகைத எ@தினா. இநாடக ந3$பத#ெக எ@த$
ெப#ற) எ J வைத. கா23D ப3$பத#ெகேற எ@த$ ெப#ற) எ

J வ) நல. பாிதிமா# கைலஞ (Pாிய நாராயண சா=திாிக0) 'நாடக இய+'

எற நாடக இல.கண A+ ஒைற* ெசற A#றா<3+ ஆ.கி ததா.
வடெமாழி நாடக ஆகில நாடகவிய+ இைவ இர<3D இ!.& சிறத
ப&திகைள திர23 தமி நாடகதி#ெக ஆ.கி தத இல.கண Aலா&

'நாடக இய+'. ஆனா+ பாிதிமா# கைலஞ இதைகய ஒ இல.கண Aைல ஆ.&

காலதிேலேய தமி நாடக மீ<9 ஒ! திய சகா$ததி+ &) வி2ட).

ெநா<3 நாடக, விலாச, நாடக, "த8ய ெபயகளி+ &), நாடக ச"தாய

அ3$பைடயி+ வளர ெதாடகி வி2ட). அ

வைர நைடெப#

வத ராண
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இதிகாச நாடகக0 ெம0ள ெம0ள த ெச+வா.ைக இழ) வி2டன. திய
உதிகைள. ைகயா<9 நாடகக0 வர ெதாடகின.
ஆயி- ப+லா<9 காலமாக ம.க0 மனதி+ ஓ இட பி3) வதி!த ராண
நாடகக அCவ$ெபா@) தைல N.காம+ ேபாகவி+ைல. ராண நாடகக0

எ

Jற$ ெபறி- அவ#ைற எ@)வா க#பைன திற-.& ஏ#ப, இைவ

ஒCெவா!வ ைகயிD ஒரள: மா#ற ெப#றன. ஒேர வ0ளி தி!மணைத

இ!ேவ

ஆசிாியக0 எ@தினா+, இ!ேவ

அைமயலாயின.

வ0ளி தி!மணகளாக அைவ

இதியாவி+ ம29மறி யா$பாணதவரான ப. கத$பி0ைள (1766-1842)

எபா தி! ஆ "க நாவலாி தைதயாவா. இவ 'இராம விலாச', 'ஏேரா)

நாடக', ‘க<3 நாடக', 'சதிரகாச நாடக' "த8ய 21 நாடககைள இய#றினா.

ஏறதாழ இேத காலதி+ த6ைச மாவ2டதி+ வாத அநதபாரதி ஐயகா
‘பாகவத தசம=கத நாடக', 'தி!விைட ம!N ெநா<3 நாடக’ "த8ய
நாடககைள இய#றினா. [1]
---------

[1] 19-ஆ A#றா<3+ தமிழில.கிய – மயிைல சீனி. ேவகடசாமி, ப.. 187
அTடாவதான சபாபதி$பி0ைள &றவ6சி "த8ய A+கைள இய#றினா. 18161895இ+ வாத ")$ பி0ைள, க@& மைல$ ப0 எற Aைல இய#றினா.

பாிதிமா# கைலஞ %பாவதி, மான விஜய எற நாடககைள இய#றினா.

தி!*சிரா$ப0ளி அ$பா:$ பி0ைள 'சிதிராகி விலாச' (1886) ‘அாி*சதிர

விலாச' (1890) எபவ#ைற எ@தினா. ெசைனயி+ வாத இராம*சதிர.
கவிராய ‘ச&தைல விலாச', ‘தா!க விலாச', ‘இரக ச<ைட நாடக',

'மகாபாரத விலாச', எற நாடக A+கைள இய#றினா. 1870ஐ அ9) வாத

காசி விவநாத "த8யா க ெப#ற 'டபா*சாாி விலாச', ‘பிரம சமாஜ நாடக'

எபவ#ைற யாதா. இவ#ைற அ+லாம+ 'ேசாதி நாடக', ‘Kர&மார நாடக',

'ேதசி& ராஜ விலாச', ‘அ8பா)ஷா நாடக', 'தமயதி நாடக', ‘&சலவ நாடக,

'தி!நீல க<டநாயனா விலாச', ‘வி+8பாரத', ‘மகலவ+8 விலாச', ‘சயிதவ

நாடக' "த8ய இ!A# .& ேம#ப2ட நாடகக0 1864 "த+ 1900.&0

அ*சாகி[2] இ!ததாக ெதாிகிற).

-------

[2] 19-ஆ A#றா<3+ தமிழில.கிய – மயிைல சீனி. ேவகடசாமி, ப.. 412
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இவ#ைறய9)$ பெதாபதா A#றா<3+ ேதாறி இA#றா<3D
வாத தவதி! சகரதா= வாமிக0 நாடக உலகி+ ஒ! ) >கைத
ஏ#ப9தினா. அ)ப#றி அ9த ப&தியி+ ச# விாிவாக. காணலா.
இத A#றா<3 ெதாட.கதி+ நாடக சைபக0 பல ேதாறலாயின. இவ#றி+

பல நாடகக0 எ@தி ந3.க$ ெப#றன. '&டைத வாணி விலாச சைப', 'தி!*சி ர[க

ர6சனி சைப' "த8யன இCவா

ேதாறியைவேய. இA#றா<9 நாடக

வரலா#றி+ ".கிய இட ெப  ஒ! சில!0 பம+ சபத "த8யா! ஒ!வ.
ஆகில, வட ெமாழி நாடகக0 பலவ#ைற ெமாழி ெபயத சபத "த8யா
‘மேனாகரா', 'சபாபதி', '+தா ேப2ைட ச$மாஜி=திேர2' "த8ய நாடகக0

பலவ#ைற தாேம எ@தி ந3) வதா. 'ெதாழி+ "ைற' நாடக. கெபனிக0

ம29ேம ெசF) வத பணிைய* சபத "த8யா மா#றி$ பயி+"ைற நாடக.
&@.கைள ஏ#ப9தினா. இத A#றா<3+ தமி நாடக உலகி#&$பம+
சபத "த8யா ெசFத ெதா<9 அளவிட#காிய).
ம)ைர$ ப+கைல.கழகதி+ "த+ )ைண ேவதராயி!) ஒF: ெப# 0ள
டா.ட ெத.ெபா.

மீனா2சிதரனாாி தைமயனா சதாவதான கி!Tணசாமி$ பாவல 'பால

மேனாஹர சபா' எற ெபயாி+ ஒ! நாடக சைபைய உ<டா.கி 'இராஜா

ப!ஹாி', 'கதாி ெவ#றி' "த8ய நாடககைள இய#றி, அவ#றி+ தாேம ந3)

வதா. இ)ேவ ேதசிய அ3$பைடயி+ எ@த "த+ சGக நாடகமா&. தி!.எ.
கதசாமி "த8யா ரக ராஜூவி நாவ+கைள நாடகமா.கினா. கைனயா

கெபனியா, நவா$ ராஜமாணி.க கெபனியா, தி!.3.ேக.எ=. சேகாதரக0,

ேசவா =ேட] "த8ய மாெப! நி வனக0 இத A#றா<3 ெதாட.கதி+
ேதாறி தமி நாடகைத வளதன. இத நி வனக0 பல$ பல திய
உதிகைள. ைகயா<9 ) "ைறயி+ நாடககைள இய#றி ந3). கா23ன. தி!
கைனயா கெபனியா அநாளி+ ஒ$ப#ற கா2சி ேஜாடைனக2&
உைறவிடமாக திகதன; இராஜமாணி.க கெபனியா கைத$ ப&தி இ+லாத
நாடககைள. Jட ந3). கா23$ க ெப#றன. 3.ேக.எ=. சேகாதரக0
சிறத ேஜாடைனேயா9 ஒ$ப#ற ந3$பா#றD ெகா<9 விளகின. திய
உதிகைள* ேசாதைன ெசFவத#& அ6சாம+ )"ைற நாடககைள
அரேக#றிய ெப!ைம ேசவா =ேடஜு.& உ<9. மேனாக &@வின இ 
ராண நாடககைள )ணி:ட நடதி$ க ஈ29கிறன. இைவ
அைன)ேம இ

G9 விழா. ெகா<டா3 வி2டன எபேத, இைறய நாடக

வள*சி.& ஒ எ9).கா29 ஆ&.

இA#றா<3 இைட$ப&தியி+ அறிஞ அ<ணா அவக0 ‘ஓ இர:’,

‘ேவைல.காாி’, ‘நீதி ேதவ மய.க’, ‘சிவாஜிக<ட இ) சாரா]ய’ "த8ய
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நாடககைள இய#றி$ க ெப#றா. ெபா@)ேபா.கி#காக ேதாறிய
நாடககளி உ0ளா#றைல. க<9 அவ#ைற* சிறத பிர*சாரதி#&$
பயப9திய ேமைத தி! அ<ணா அவக0 ஆவா.
நா9 வி9தைல அைடத பின ெதாழி+ "ைற நாடக. கெபனிக0

Gட$ெப#றாD பல திய நாடகக0 ேதாறலாயின. ‘இராஜராஜ ேசாழ’,

‘வாவி+ இப’, ‘ரதபாச’ ேபாறைவ இத#& த.க சா களா. இவ#ைற
அ9)$ பயி+"ைற நாடக. &@.க0 பலேதாறி இ  நட)வ!கிறன.
இவ#றி+ ஒ!சில ந+ல நாடகக ேதாறி>0ளன எபைத ம த#கி+ைல.
ேசா ேபாறவக0 அரசிய+, ச"தாய எப வ#றி+ உ0ள &ைறகைள

நைக*ைவ>ட 29 நாடகக0 பல எ@தி ந3) வ!கிறன.

இத A#றா<3 இைட$ப&தியி+ தமி நாடக வள*சியி+ ஒ! திய கிைள
ேதாறிய). அ)ேவ வாெனா8 நாடகமா&. ேமைட நாடகக2& வாெனா8

நாடகதி#&ம அதிகேவ பா9 உ<9. ேமைட நாடகதி+ திைர*சிைல, விள.&க0

"த8யன ந3காி "கபாவகைள ேநேர ந க<ணா+ க<9, ந3கனி

உண*சியி+ ப&ெகா0ள வாF$பளி.கிறன. பல சத$பகளி+ ஒ!ெசா+Jட
ஒ! ந3க! ேபசாமேலேய பாைவயாளகைள உண*சி ெவ0ளதி+ Gக3.க
"3> எபைத* சிறத ந3ககளி நாடககைள$ பாதவக0
அ-பவிதி!.க. J9. தி! ஒளைவ 3.ேக. ச<"க அவக0 எ@திய ‘நாடக.

கைல’ எற அாிய ஆராF*சி A8+ ேபசாத ந3$ எற தைல$பி+ இ)ப#றி.
Jறி>0ளைத ேநா.க ேவ<9கிேற.

வாெனா8 நாடகதி+ இநிைலைம இயலா). ேமைடயி+ ஒ!வ! ேபசாவி3-,

ந3ககளி உண*சி பாவக0 அவரவக0 "க, கா+, ைகக0 ஆகிய

உ $.களி வழி ெவளியிட$ ெப வைத$ பாைவயாள த க<வழி. க<9
அதி+ ப& ெப கிறன. ெதா+கா$பியனா ெமF$பா23ய8+ Jறிய ெசவி,

க< எற இர<9 உ $.களி+ க< ஒைறேய நபி நைடெப  ப&தி இ);

வாெனா8 நாடக இர<டாவ) உ $பாகிய ெசவி ஒைறேய நபி
நைடெப வதா&.

அCவாறானா+ ந3க, திைர*சீைல, ேவட, "கபாவ எற இவ#றி )ைண

இ+லாம+ த &ர+ ஒைற ம29ெகா<9 வாெனா8 ந3க த உண*சிக0
அைனைத>ம ெவளியிட ேவ<3>0ள). ப+ேவ ப2ட ெமF$பா9கைள>
ெமF$ப9த+ இ+லாம+ &ர+ ஒறினாேலேய கா29வ) ஒ! மாெப!
கைலயா&. கா29த+ ம29ம , அதைன. ேக2பவக0 அC:ண*சிகைள$

ாி) ெகா0ள: ேவ<9. ேமைல நா9கைள$ ெபா தம23+ &ரைல$-

பழ.& ஒ! கைல மிகமிக அதிகமாக வள)0ள). இத#ெகனேவ ப+லா<9 க0
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பயி#சி> தர$ ெப கிற). ஆனா+ ந நா2ைட$ ெபா தவைர இCவா
&ரD.&$ பயி#சி த! பழ.க இ!$பதாக ெதாியவி+ைல. தி!.3.ேக. ச<"க
எற ஆ<மகனா ஒளைவயாக உைட உ9தி G மணி ேநர ெப<ைண$
ேபா+ ந3$பேத ெபாியகைல ஆ&. அத#& ேமலாக ெப<ணாகேவ &ரைல>
மா#றி. ெகா<9 ேபத+ எறா+, அ)தா யா &றி$பி2ட &ர#பயி#சி. கைல
எபதா&.
ேமேல Jறியைவ தவிர இத A#றா<3 பி#ப&தியி+ ேதாறி வள)வ!
பயி+"ைற நாடக. &@.க தமா+ இயற அள: இ)ைற.&
ெதா<9ெசF) வ!கிறன. இ$ப&தியின நட) நாடகக0 அைன)
ச"தாய சபதமான நாடககேளயா&. இவ# 2 சில நைக*ைவ>ட அறி:
ெகா) ேநா.க)ட நைடெப கிறன. ச"தாய$ ர2சிைய
ஏ#ப9)வத#& நாடகைத. க!வியாக. ெகா0வ) எப) பழைமயான
ஒ தா. எனி- கால6ெசற அறிஞ அ<ணா அவக0 இ)ைறயி+
ெவ#றி ெப#ற)ேபா+ இ)வைர யா!6ெசFயவி+ைல எ Jறினா+

மிைகயாகா). பிர*சார நாடகக0 ெவ  பிரசாரமாக ம29 அைம)விடாமD,

தா ெசF> பிரசாரைத ெவளி$பைடயாக* ெசFயாமD கைலயழ&ட
நைடெபறேவ<9. அேதேபால நைக*ைவ நாடகக0 அத ேநரதி+ நைக$ைப
உ<டா.கினாD ஆத சிதைனயிேம+ அைம.க$படேவ<9.
"3வாக. J மிட), இ!பதா A#றா<3 இ தி$ப&தியாகிய இநாளி+

தமி நாடக வளதி!.கிற) எ

நிைலையவிட இ

திடமாக. Jற"3யவி+ைல. "ைனய

நாடக. &@.க0 அதிக உ<9; அேநக நாடகக0

நைடெப கிறன; மி&தியான ம.க0 நாடககைள. க<9களி.கிறன;

ஏராளமான நாடகக0 எ@த$ெப கிறன. ஆயி- ஏைனய இய+, இைச$

ப&திக0 வள*சி>#றி!$ப)ேபால நாடக )ைற வளதி!.கிற) எ
Jறிவிட"3யா). ேமD சினிமா.கைல நாடக. கைலைய ஓரள: நசி.க*
ெசF)வி2ட) எப) &றி$பிட$பட ேவ<3ய உ<ைமயா&. இைட.
காலதி+ சமண சமயதின நாடக சி#றிப த!வெதன$ ற. கணிதைமயா+
நாடக ெபாி) வள*சி &றியெதப) இவ< &றி$பிடத.கதா&.
அறி> நாடக.கைல அரச ேபாறவகளி பராமாி$பி+ வளகிற ஒ!
O<கைல. எ+லா! இநா29 மனராகிவி2டன இநாளி+. எனேவ அவக0
வசதி.ேக#ற "ைறயி+ சினிமா. கைல வள.க$ப9கிற). ந3$ எற ெசா+8

ெபா!ைளேய அறியாம#Jட ஒ!வ "கெவ29, &ர+ எபவ#றி

)ைணெகா<9 ந3கராகிவி9 நிைலைம இ
--------------

இ!) வ!கிற).
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2. நாடகாசிாிய ச%கரதாச &வாமிக'
ெசற ப&தியி+ தமி நாடகதி வள*சிைய ஒ!வா க<ேடா.
பெதாபதா A#றா<3 இ தியி+ தமிநாடக அ)ைண வள ெப#

நி#கவி+ைல என:, ‘விலாச’ நாடக, J) எற ெபயகளி+ பைழய கைத
த@விய சில நாடகக0 ம29ேம இ!தன என:க<ேடா. சக காலதி+

நாடககளி+ ‘ப<ணதி’ எற ெபய!ட ப+ேவ

பாட+ வைகக0

இடெப#றன எப) "ன. &றி$பிட$ெப#ற). அCவைகைய விாி:ப9)
"ைறயி+ சீகாழி அ!ணாசல.கவியி இராமநாடக. கீதைனக0 ேதாறின.
1712 "த+ 1799 வைர வாத இவ, இல.கிய அறி: நிரப$ ெப#றவராF

இ!தைமயி இவ!ைடய கீதைனக0, ஆத லைம நலைத> இவ!ைடய

இைச* சிற$ைப> கா29வனவாF அைம)0ளன. இவ!.&$ பிற&, இல.கிய$

பயி#சி>ட நாடக எ@திய ெப!ைம தவதி! சகரதா= வாமிக0 அவக2ேக
உாிய) எ Jறினா+ மிைகயாகா).
பெதாபதா A#றா<3+ A# .கண.கான நாடகக0 எ@த$ெப#றி!$பி-
அவ# 0 ஒ!சில ேபாக எ6சியைவ அைன) பைழய கைத த@வியனேவயா&.
ஆதிநாராயைணய எபவ 1896இ+ ெவளியி2ட ‘ஜனமேனா+லாசினி’,

தி!*ெசN ஒளி") $பிரமணியபி0ைள எ@திய ‘ேமாஹனாகி விலாச’

எபைவ )ைம ைனதைவயா&. கிேர.க நாடகமாகிய ெசாபா.ளீ=, ‘மகள
வ+8’ எற ெபயாி+ நாராயணசாமி$ பி0ைள எபவராD, ேஷ.=பியாி

‘சிப8’ எற ஆகிலநாடக ‘சரசாகி நாடக’ எற ெபயாி+ சரசேலாசன*

ெச23யாராD தமிழா.க6ெசF) ெவளியிட$ெப#றன. எனேவ ெமாழிெபய$
Gல பிறெமாழி நாடககைள தமிழா.க6 ெசFகிற "ய#சி> அ#ைற நாளி+
இ!)வத) என அறிகிேறா.
வரலா
இதைகய ஒ! Pநிைலயி+தா வாமிக0 1867ஆ ஆ<9 N).&3யி+

ேதாறினா. வ<ண*சரப பழனி த<டபாணி வாமிகளிட சகரதாச தமி$
பயிறா எ Jறினாேல வாமிகைடய சிறத தமி$ லைம.& அள:

Jறிவி2டதாக. ெகா0ளலா. வாமிக0 "த8+ ஒ! நாடக. &@வி+ ந3கராக:,

பின நாடக ஆசிாியராக:, வாமி நா>9 அவக0 நாடக சைபயி+

Pதிரதாரராக: ந3)$ பழகினா. பிற& )ற:.ேகால M<டபின,

).ேகா2ைட மகா வி)வா மாM<3யாபி0ைள அவகளிட

இ!)வததாக: அறிகிேறா. வாமிக0 சிறத சத. &ழி$க0 பாட, தாள*

ச.கரவதியான மாM<3யாபி0ைள க6சிரா வாசி). களி$பைடதா
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எறா+, வாமிகளி ெசா#க29க0 எCவள: )+8யமான அள:ைடயைவ
எபைத அறியலா.

ெபா!ளறியா$பாட+
தாளைத. க!திேய பல கீதனகளி+, இ

ெசா#க2ைட. கவனியாம+

உ*சாி.க ேவ<3ய நிைலைம ஏ#ப9கிற). ‘கீதாத" சகீதானத"’ எ

ெதாட& தியாக$ பிரபதி கீதைன, இ

பலராD, ‘கீதாதேமாச கீதானத"’ எ

ெபா!ளறியாம+ பா9கிற

பாட$ெப  அவலநிைல

ஏ#ப290ள)! ந+ல தமி$ லைமைய இய+பிேலேய ெப#றி!த வாமிக0,

வ<ண*சரப த<டபாணி வாமிகளிட பாடேக2டைமயி ெபாமல
நா#றைத> ெப#ற) ேபாலாகிவி2ட). எனேவதா மாM<3யாபி0ைள ஒ!
ைக வாதியமாகிய க6சிராைவ$ ெபா!த வாசி.& அளவி#& தாள.
க2டைமத சத. &ழி$கைள* வாமிக0 பாட"3த) எறறிகிேறா.
தாளேமைத ஒ!வ!ட- இய+ேமைத ஒ!வ!ட- சிலகால ஒறாக
வாதைமயி தமி* ெசா#களி ஓைச ேவ பா2ைட லயதவறாம+
பயப9த. க# .ெகா<டா சகரதாச. பி#காலதி+ அவாிய#றிய நாடக$
பாட+க2& இ$பயி#சி ெபாி) )ைண ாிதி!த+ ேவ<9. தி!.3.ேக.எ=.
அவக0 வாமிகளி வரலா#ைற* !.கமாக எ@தி>0ளா. அதைன$ ப3தா+
வாமிக2& நாடகைத தவி) தனியான ெதா! வா.ைக எபேத இ+ைல
எ

J ப3>0ள). இ!ப) நா& மணிேநர" நாடக எ@)த+,

பயி# வித+, சில சத!$பகளி+ ந3த+ எற இைவதா வாமிகைடய
வாவாக அைமதன எ

Jறலா. ஒ! பணி "# $ ெபற

நைடெபறேவ<9மாயி, யாரா- ஒ! மனித தவா.ைகைய அத#ெகனேவ

தியாக6 ெசFதாெலாழிய அ$பணி "# $ெபற நைடெப வதி+ைல.

ேமனா9களி8!) சமய$ பிரசார ெசFய இநா9 ேநா.கி வதவ பல! க+வி
)ைற, ம!)வ )ைற "த8யவ#றி+ &) அ!ெதா<டா#றின எபைத

அறிேவா. மதி$பி#&ாிய கா+9ெவ+ ஐய, ேபா$ைபய, ஐடா =கட ேபாற

ெபாிேயாகளா+ "ைறேய தமி@.&, திராவிட ெமாழிக2& ஓ ஒ$பில.கண",

தி!வாசகைத உலக அறி> வாF$, ேவ_ாி+ உல& "@) பாரா29

ெப!ைம ெபா!திய ம!)வமைன> ேதாறின. இGவ! G )ைறகளி+
பணிாியி- சிற$பான ஒ! ெபா) தைம><9. இவக0 Gவ! த வாணா0
"@வைத> தா ேம#ெகா<ட பணி.காகேவ அ$பணிதவ.
சகரதாச, ெச+வ 3.ேக. ச<"க எற )3$0ள ஓ இைளஞ தைலைம$
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பாதிர ஏ#

ந3.கேவ<9 எற க!தினா+ ஒேர ஓ இரவி+ ‘அபிம>’

நாடகைத அ3த+ தி!த+ இறி எ@திைவதா என அவ வரலா ேப கிற).
வா.ைகைய நாடகதி#ெகேற அ$பணி) )ற: ேம#ெகா<ட ஒ!
ெபாியாரா+ தா இத அ#த* ெசயைல* ெசFய "3>. இ) க!திேய வ0வ

‘ெசய#&அாிய ெசFவா ெபாிய சிறிய, ெசய#காிய ெசFகலா தா’ (&ற0:26)

எ

Jறி$ேபானா. A# .& ேம#ப2ட பாட+க அவ#றி#ேக#ற

உைரயாட+க ஆகிய அைன) அடகிய அ*$ தக, அதாவ) கிர:

அளவி+ 150 ப.கக0 ெகா<ட ஒ! நாடக, ஓ இரவி+ அ3களாரா+
உ!வா.க$ெப#றதா&.

இநாடகதி+ காண$ெப  A# .& அதிகமான பாட+க0 பல

வைகயினவா&. கீதைனக0, த.க$ பாட+க0, க8வி!த ம#  ப+ேவ
விதமான பாட+க இநாடகதி+ இட ெப கிறன. உைரயாட+ ந+ல

வி வி $ட அைம)0ள). பைழய இதிகாச. கைத யானாD, பலகைதகைள

ஒறாக$ பினிேய இ நாடக யா.க$ ெப# 0ள). அ*ன மகனாகிய

அபிம>, மாம மகளாகிய தாிைய மண"3.க* ெச+கிறா. உட Vம

மகனாகிய கேடாகஜ- ெச+கிறா. வழியி+ அ*னனி ம#ெறா! மகனாகிய
அரவா எதி$ப9கிறா. இவக0 "பி ஒ!வைர ெயா!வ க<டதி+ைல.
எனேவ பைகைம Gள வா.&வாத நைடெப கிற). அநாைளய உைரயாடைல
இேதா ேகக0. அபிம> அரவாைன விளி)$ ேபகிறா:ம23 மைடயேன, வாF$பத+ ேபாடாேத!




மா<9 ேபாவத#& நீ வழி ேதடாேத!
ப23 மிர2ைட மிர29த+ Jடாேத!
பாைதயி+பதேம விாித)
ஏ)ன.ெகா! லாப"#ற) - நி+
நி+லடா >ததி#& - இேக
நீ23 வி+8+ வாளி-M23 நா ெகா+Dேவ

(நி+)

“அேட! ெநறி"ைற ெதாியாத நீசா! சகல!.& ெபா) =தானமாகிய ேபா.&வர)

வழிைய மறி). காைல நீ23யி!$ப)ம+லாம+ இதவசன நீதி ேபாத ெசா+D
எகைள> நிதி.கிறாF. உ ப23 மிர29.& நாக0 பய$ப9ேவாெம

நிைனதாயா? உைன வாF$ பத+ ேபா9கிற ஆசாமி எ

ெதாி)

ெகா<ேடா. இேதா பா உ உட+ "@) ச+லைட. க<களாக$ ேபா&ப3,

பிைற "கா=திரகைள* சாேகா பாகமாக ெதா9.கிேற. வ+லைம இ!தா+

நா வி9 கைணகைள "னேம த9). ெகா0 பா.கலா” பின

இ!வாிைடேய நைடெப  ேபா வ!ணைன ெதாடகிற).
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அபி:- அேட! இத$ பவதா=திர உ தைலைய$பிள) வி9. த9).ெகா0
பா$ேபா (பாண வி9கிறா)
அர:- அேட! என) வ]ரா>ததினா+ உன) பவதா=திர ஒழிதைத. க<டாயா?

இேதா நா வி9 நாகா=திரைத$ பா!
அபி:- (க!டா=திர வி29 த9.கிறா)

கேடா:- அேட! என) தபி ெதா9த க!டா=திரதினாேல உ நாகா=திர

ெதாைலதைத. க<டாயா? இேதா பா! உ ம<ைடைய$ பிள.க எ த<டைத
Kகிேற.

அர:- அேட! உன) த<டைத )<3தைத. க<டாயா? இேதா வ!

இ!ளா=திர).& என உைர ெசா+கிறாF?

அபி:- அேட! நா ெதா9த Pாியா=திரதினா+ உன) இ!ளா=திர
ெதாைலதைத. கவனிதாயா? இேதா வ! ேமகா=திரைத$ பா!

அர:- அேட! என) வா>வா=திரதினாேல உன) ேமகா=திர சித <டைத$
பாதாயா? இேதா அ.னியா=திர வ!கிற). நிவகி). ெகா0.

இCவா அபிம> தாி நாடகதி+ ேபா.கள உைரயாட+ நைட ெப கிற).
&றி$பாக இத நாடகைத யா எ9). ெகா<டத#& ஒ! காரண உ<9.
உலக ேபா#  ேஷ.=பிய காலதிD வாமிகளி கால ேபால$ பல
ேவடகளி+ இள6 சிறாகைளேய ந3$பத#&$ பயப9தின. அதிD ெப<
ேவட தாகி ந3$பவ இள6 சிறாகேளயாவ. இள6 சிறாக0 ந3.க. J3ய
பாதிரகைள$ பைட$ப) க3ன. அCவா பைடதாD "#றிD
அவக2ேக>ாிய "ைறயி+ நாடக எ@த$ ெப#றா+ அதைன. க<9 களி.க
வதி!.& ெபாிேயாக2& அD$ த29. எனேவ சிறாக0 ேப உைரயாட+

எபைத> மன)2 ெகா<9, அேத ேநரதி+ நாடகைத. காண

வ)0ளவக0 வய) "திதவக0 எபைத> நிைனவி# ெகா<9
நாடகாசிாிய நாடகைத அைம.க ேவ<9.
இத* ேசாதைனயி+ வாமிக0 "@ ெவ#றி ெப# 0ளா எேற Jற+ ேவ<9.
ஒேரா இடகளி+ உைரயாடD பாடD இநாைளய* சிறாக0 வாயி+ &)
ெவளி$பட "3யாத அள: க3னமான தமி, வடெசா#கைள. ெகா<9

விள&வைத. க<9 யா- மைலத)<9. ஆனா+ அதைன அ9), வாமிக0
&றி$பி2ட ஒ! சி வைன மனதி+ ைவ).ெகா<ேட இநாடகைத எ@தினா
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எற வரலா# <ைம ெதாித:ட எ மைல$ மைற) வி2ட). வாமிக0

எத* சி வைன மன)0 ைவ). ெகா<9 இத உைரயாடைல எ@தினாேரா,
அத* சி வ எதைகய உைரயாடைல> த& தைடயிறி$ ேபச. J3ய
ேபரா#ற+ பைடதவனாவா.

இதைகய ஆ#ற+ அத* சி வனிட அேற விளகியைத த Jத மதி
ெகா<9 அறி) வாமிக0 அபிம> நாடக உைரயாடைல அைமதா. அத*
சி வ ெபாியவராகிய ெபா@) அவ!ைடய ஆ#றைல மன)2 ெகா<ேட பல
நாடகாசிாியக நாடககைள அைமதன எ க!)கிேற. ஏ எறா+

இ

உகளிைடேய ேபசி. ெகா<3!.& நா-, வாமிக0 எத* சி வைன

மன)2 ெகா<9 நாடக எ@தினாேரா, அத* சி வ ெபாியவராகிய நிைலயி+

அவைரேய மன)2 ெகா<9 ஒ! நாடக எ@திேன. அத$ ெபாியவ யாெர

நீக0 ஊகி) வி2Yக0 அ+லவா? ஆ! உக0 ஊக சாிேய! அவ தா

ஒளைவ. தி!. 3.ேக. ச<"கமவக0. அவைர மன)2 ெகா<9 யா எ@திய
வாெனா8 நாடக ‘ெத0ளா#

நதி' எபதா&.

வாமிக0, ச<"க எற சி வனி ஆ#றைல மன)2 ெகா<ேட எ@தியதா+

அதி+ ஒரள: க3னமான பதகைள> அ6சாம+ பய ப9தி>0ளா. இதவசன
நீதி ேபாத, நிதித+ ‘பிைற "கா=திர', 'சாேகா பாகமாக' எபன ேபாற

ெசா#க ெசா#ெறாடக ேமேல க<ட உைரயாட8+ தாராளமாக$
பயி 0ளன. இ#ைற நாளி+ இைளஞக0 Jட இ*ெசா#கைள விைரவி+
பிைழயி+லாம+ ேபவ) எப) ச# . க3னதா. இவ#ைற$ ேபசி ம.களி
பாரா2ைட$ ெப#ற அத* சி வ ந"ைடய வாதி#& உாியவனாகிறா.
ஆயி- இ*ெசா#கைள. ேக2கிற பாைவயாளாி+ எதைன ேப இவ#றி

க!ைத$ ாி) ெகா<3!$ப எப), ஆராF*சி.&ாியேத. நீதிேபாத எப)

‘நெனறிகைள எ9)* ெசா+ல+’ எ

ெபா!0 ப9. நெனறிகைள எ9)*

ெசா+ல வ!பவக0 ெப!பாD க9ைமயான ெசா#களாேலேய ேபவ எப)
உலகறித உ<ைம. ெசா#க0 க9ைமயாக இ!$பி-, அவ#றி பய

பி#காலதி+ நல பய$பதா& என. க!திேய க3ய ெசா+லா+ Jற$ ெப  நீதி
ேபாத ஏ# . ெகா0ள$ ெப கிற). இ.க!ைத ெதா+கா$பிய" ஏ# .

ெகா<9 இத#& 'வா>ைற வா)’ எற ெபயைர த!கிற). இ) ப#றி. Jற

வத ெதா+கா$பியனா,

வா>ைற வாேத வயக நா3
ேவ க9:ேபால ெவ6ெசா+
தா&த+ இறி வழிநணி பய.&ெம
ஒபைட. கிளவியி வா> த#ேற
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ெதா+:ெபா!0:ெசF-112
எ விள.கி>0ளா. பின நல பய.& எற காரணதா+ ேவ க9:
ேபாற ெசா#கைள$ பயப9தி அறி:ைர Jறேல வா>ைற வாதா&.
ஆனா+ யாேர- ஒ!வ பின நைம பய.க. J3ய நீதி "ைறகைள. க9
ெசா#க0 Gல Jறாம+, இனிய ெசா#க0 Gல Jறினா+, அ) ச.கைர$

பத8+ ேதமாாி ெபாழித) ேபாறதா&. இ.க!ைத மன)2 ெகா<9
வாமிக0 இத வசன நீதி ேபாத எ &றி$பி9கிறா. ஹித+ வசன எற
இCவட ெசா#க.&. ேக2& ெபா@) இனிைம பய) பின! நைம
ாிகிற ெசா#க0 எபேத ெபா!ளா. ஹித எற வட ெசா+ைல$
பயப9தியத Gல இனிய ெசா#க0 எ &றி$பி29 வி29 ஆனா+ அேத
ேநரதி+ நைம ெசF> ெசா#க0 எற ெபா!ைள> த) ‘இனிய நைம

பய.& ெசா#க0 Gல அறவழிகைள$ ேபாதித+' எ

Jறிவி2டா.

பிைற"கா=திர, சாேகா பாக எபன ேபாற ெசா#கைள அ#ைற நா0

நாடக ரசிகக0 எ)ைண Nர ாி) ெகா<டன எப) சிதைன.&ாிய
விஷய. ரசிகக2& ாியாதி!தி!$பி உட சீ23ய3) நாடகைத நி தி
இ!$ப. நீ<ட நா2க0 நாடக ஓடா). நீ<ட கால நைடெப#ற) எறா+ இத
வசன பல!.& ாிதி!த) எேற ெகா0ள ேவ<9.
அைன) பாட+கேள
அ#ைற நா0 நாடகக0 ெப! ப&தி பாட+களாக:, சி

ப&தி

உைரயாட+களாக: இ!தன எபைத நமி+ பல! அறிேவா. அத
உைரயாட+க "த8+ காண$ப9 பாட8 க!ைத உைர நைடயி+
J வதா&. எனேவ பாட+ ாியவி+ைலயானா+ அ9) வ! உைரநைட அைத
விள.கி வி9. இதைன$ ாி) ெகா<ட பிற& ம "ைற பாட+கைள$ ாி)

ெகா0ள "3>. 'சாக$ ேபா& த வாயிD பா29, ெச). கிட.& ேபா)
பா29, அ@ ேபா) பா29 எத எத* சத!$பதிD பா29[3] எ

ஒ!வ

அநாைளய நாடகக0 ப#றி எ@தினாரா. ஆனா+ இCவா இ!ததி+ என
தவ எ எனா+ ாி) ெகா0ள "3யவி+ைல. சக A+க0 எ Jற$

ெப  ப)$ பா29, எ29 ெதாைக> பாட+களாகேவ அைம)0ளன.

இவ#றி#& "#ப2டவராகிய ெதா+கா$பிய உைரைய$ ப#றி$ ேபசி, அ) நா&

வைக$ப9 எ  ெபய Jறி* ெச+கிறா. பா23ைட ைவத &றி$பினா-
பாவி ெற@த கிளவி யா-
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ெபா!0 மரபி+லா$ ெபாFெமாழி யா-
ெபா!ெளா9 ணத நைகெமாழி யா- எ
உைரவைக நைடேய நாெகன ெமாழிப
(ெதா+:ெபா!0:ெசF-173)

அதாவ) 'சி பாைம பா2ைட இைட. ெகா<9 வ! A+க, பாடேல

இ+லாம+ ேதா  உைர நைட A+க, ெபா!ெளா9 ேசராத க29. கைத

A+க, ெபாF என. Jற "3யாம+ ெமF என$ப29 நைக*ைவ பய.&

A+க' எ

ெபா!ளா&.

உைர நைட A+க0 நா& வைக$ப9 எபேத இA#பாவி

------

[3] 19-ஆ A#றா<3+ தமிழில.கிய – மயிைல சீனி. ேவகடசாமி, ப.. 404
இCவா

ெதா+கா$பிய ஒ! A#பா இய#றி உைர நைடையேய நா& வைகயாக$

பிாிதா எறா+, அவ காலதி+ இநா+வைக உைர நைட A+க ப+கி
இ!தன எப)தாேன ெபா!0! இேற+ த காலதி+ வழ.கி+ இ+லாத
ஒைற தாேம இ29. க23. ெகா<9 அத#& இல.கண" Jறினா
ெதா+கா$பிய எ

Jற ேநாி9. இCவா

Jறினா+, இல.கிய க<டத#&

இல.கண Jறினா ெதா+கா$பிய எற J# .& மாறாக "3>.

ெதா+கா$பிய கால சக இல.கியதி+ ெப!பாலான A+க2& "#ப2ட)
எப) யாவ! ஏ# . ெகா0ள.J3யேதயா.
ெகா*சக அராக ாிதக எ!ெதா9
ெச$பிய நா& தன.& $ பாக.
காம க<ணிய நிைலைம தா&

(ெதா+:ெபா!0:ெசF-121)

எற A#பா: அத#&$ ேபராசிாிய Jறிய உைர> ெகா<9 பாதா+ க8,

பாிபாட+ எற பாவைகயிேலேய அக$ ெபா!0 ப#றிய பாட+க0 பாட$ப9
எறறிகிேறா. ஆனா+ இ 0ள சக$ பாட+க0 க8 ெதாைக தவிர ஏைனய

அக நாZ , ந#றிைண, &  ெதாைக, ஐ&

இயறைவேயயா&. இ

க<ணிய A+ எ

A

நா& ஆசிாிய$ பாவா+

நம.&. கிைட.& பாிபாட+ ெபாி) காம

J த#& ஏலாத "ைறயி+ "!க, தி!மா+, ைவைய

எபைவ ப#றி$ பாட$ப290ள). இவ# 0 ைவைய ப#றிய பாட+களி+ காம
ப#றிய க#பைனக0 மி&தியாக உள. ஏைனய கட:0 வண.க$ பாட+களிD
(ெசCேவ0) காம க<ணிய ப&திக0 மிக அ!கிேய இட ெப# 0ளன. எனேவ
ெதா+கா$பிய சக$ பாட+க0 பலவ# .& "#ப2ட) எப) விள&.
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ெதாைம மி.க ெதா+கா$பிய Jறிய நா+வைக உைர நைட A+க0 ஒ
Jட இ

இ+லாம# ேபானேத? ஏ9களி+ எ@தி வத காலதி+

ெப!பாைமயான A+கைள மன$பாட ெசFவதனாேலேய கா$பா#றி வதன
எ நிைன.க ேவ<3>0ள). அCவா மன$பாட ெசFய ேவ<9மானா+
உைர நைடையவிட$ பாட+கேள எளிைமயானைவ எப) ெசா+ல
ேவ<3யதி+ைல. இைறயனா களவிய+ உைர அCவா மனன ெசFேத ப)
தைல"ைறக2&. கா$பா#ற$ப29 வத) எப) அC:ைரயிேலேய Jற$
ெப# 0ள). எனேவ உைரநைட A+களாக ெதா+கா$பிய காலதி!தைவ,
பின காணாம# ேபானத#&ாிய காரண ேபா# வா இைமேயயா.
இCவா

மரபாயி#

நிகதைமயி நாளாவ2டதி+ எதைன> பாட+ வ3வி+ J த+
எபைத> விளகி. ெகா0ள "3கிற). ம!)வ, ேஜா=ய

"த8யன: பாடேல. த!.க" பாடேல. ஆதலா+ வாமிக0 கால) அத#&
"ன! நாடகக0 பாட+ Gலமாகேவ யா.க$ ெப#றன எறா+ அதி+ எ0ளி
நைகயா9த#& ஒ  இ+ைல. ேமD வாமிகளி நாடகக0 அைனதிD

க3னமான பாட+க0 இ!$பி, அவ#ைற அ9) அ$பாட8 க!) உைர

நைடயி+ ேபச$ ெப# 0ள). ஓரள:.& இ) Jறிய) Jற+ எ- &#றதி
பா#ப9 எனி- அதனா+ விைள> நைமைய ேநா.க இ.&#றைத$ ெபாி)
ப9த ேதைவ இ+ைல.
Jறிய) Jறி- &#ற இ+ைல
ேவெறா! பயைன விைள.&மாயி
எப இல.கண Aலா.
இ)வைர Jறி வத 'அபிம> தாி' நாடகதி+ வாமிகளி கவிைத-

யா#றD.&, சத$ பாட+ திறைம.& சில எ9).கா29க0 காணலா.

இ$பாட+கைள$ பா9பவ இள6 சிறாக0 எற எ<ணைத* வாமிக0
மறவாம+ மன)2 ெகா<ேட இவ#ைற$ பா3>0ளா. அபிம> கா23+
ெச+கிறா. அ& கேடாகஜ-ைடய மாமனாகிய ஒ! வ+லர.க வ!கிறா.
இவக0 இ!வாிைடேய ச<ைட G0கிற). வ+லர.க J#றாக இேதா ஒ!
பாட+:காF பசி.கன+ GளD#ற)
கான கதினி+ வாதி9
பாF ெதாழி#8 சிக யாைனக0
பறி மா "ய+ கா<கிேல
தாF தக$பைன நீகியி&
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தனி) நிதிைர ெசFதேத
வாF )3.&) திபத#&ைன
வாெவன. &ணவாகேவ!
வ+லர.கனி இத. ெகா3ய அைழ$ைப. ேக2ட அபிம> அத#& விைடயாக
இேதா ஒ! பாடைல$ பா9கிறா:தீைமயைத$ாி ராவணைன* சில
ேத3 எ9ெதா! வாளியினா+
ராமெனதி)யி ேபாக வைதத)
நாடறிய.கைத யானதடா
நீமத"#ெறனேதா9 ெமதிதைன
நீ9நிலதினிேல விழேவ
தாமதம#பமிலா)ைன யிததி
சா3யக# வ மாறிைலேய
இராம வரலா#ைற உதாரணமாக. ெகா<9 விள& இத$ பாடD.&ாிய
சதைத> வாமிக0 இராமாயணதி8!ேத எ9)0ளா எ அறிகிேறா.
இ$பாட+ கபநாட-ைடய சத$பாட8 ஓைசைய$ ெப# 0ள). கைகயி
எதி.கைரயி+ பரத- அவ-ைடய ேசைன> வ) தகி>0ளதைத அறித

&க, பரத வரவி க!திைன தவறாக$ ாி) ெகா<9, அவ ேம+ சீ#ற

ெகா<9 ேபகிறா. இ$ப&தியி+ வ! பாடD அத-ைடய சத"ேம இ&.
காண$ ெப வதா&:
ேபானபைடதைல Kர தம.கிைர ேபாதா
இ* ேசைனகிட.கி9 ேதவவாிசிைல மாேமக
ேசாைனபட. &டPைறபட* ட வாேளா9
தாைனபட தனி யாைனபட திர0 சாேயேனா!
-(கப:கைக கா< படல-20)

இCவா

பலவிடகளிD சத$ பாட+கைள$ &)வத Gல, நாடக காண

வதவக0 மனதி+ ஒ! கிகி$ைப உ<டா.&த+ சிறத நாடகாசிாியனி
கடைமக0 ஒறா&. இ) க!திேய ேபாD, சில$பதிகார அரேக#

காைதயி+, நாடகாசிாியனி இல.கண Jறவத இடதி+,
இமிகட+ வைர$பி+ தமிழக

அறிய தமி"@) அறித தைமய ஆகி (அர-37-38)
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இ!த+ ேவ<9 எ

இளேகாவ3க0 J கிறா. ‘நாடக இய# 

ஆசிாிய கடலா+ Pழ$ ெப#ற இதமி நா2ேடா அறிய G

தமி@

அறிதவனாக இ!த+ ேவ<9' எபேத இத அ3களி ெபா!ளா&.
நாடகதி+ வ! இைச$பாட+கைள யா.கிறவ "தமி@ வ+லவனாக
இ!தா+ ஒழிய அவ-ைடய பாட+க0 நிைற:ைடயனவாக அைமய மா2டா. இைச
அறியா) இல.கண ம29 க#ற லவ கவிைத இய#றி, அைத$ பாட

ெதாடகினா+ இைசயி நிமித வைக>ளியாக$ பிாி)$ பாட ேவ<3ய நிைல

ஏ#ப9. அவ இைச ம29 வ+லவனாக இ!$பி, அவ பாட+க0 இல.கண$

பிைழ>ட இ!$பதறி> ெபா!ளாழ இ+லாமD இ!.&. இ#ைற நா0
இைச. கைலஞ பல ெசாத சாஹிதிய எற ெபயாி+ பல பாட+கைள$

பா9வைத. ேக2கிேறாமேறா! அ$பாட+களி+ ெசா+ல9.& தவிர, ேவ

என ெபா!0 இ!.கிறெதபைத நா" அறிய"3யா), அ$பாடைல$

பா3யவக அறிய"3யா). காரண அதி+ எத$ ெபா! இைமேயயா&.
"தமி@ வ+ல வாமிக0 ேபாறவக0 பாட+க0 எ@தினா+, அதி+ "@

தைம காண$ ெப  எபத#&* சில சா க0 இ நாடகதி8!ேத கா2ட+
J9. அபிம> த மாமைன. ெகா வி2ட அதிசயைத. க<ட கேடாகஜ
விய$, சின, )யர எற G

உண*சிகைள> ஒ!ேக ெப கிறா.

அர.கனாகிய த மாமைன ஒ! மானிட, அதிD ஒ! சி வ ெகா வி2டா

எபதா+ விய$, இறதவ த மாம ஆைகயா+ அவைன. ெகாறவ

யாவனாயி- அவனிட சின", உாிைம>ைடய மாமைன இழ) வி2டதா+

)யர" ஒ!ேக எF)கிறா கேடாகஜ. இத G

உண*சிகைள>

ஒறாக. கா2ட. J3ய ஒ இராக ேவ<9மானா+ அ) ‘நாத நாம.

கிாிைய'யாகதா இ!.க. J9. G

உண*சிக0 இேக>0ளன எ

Jறிேனா. எனி-, இGறி-0 தைல N.கி நி#ப) அவல அ+ல) )யர

உண*சிேயயா&. எனேவ ஏைனய இர<9 உண*சிகளாகிய விய$, சின

எபவ#றி சாயைல ஒரள: கா23. ெகா<9, அேத ேநரதி+ )யர உண*சிைய

மி&தி> கா29த#& )ைண ாி> ஒ இராகைத - அதாவ) நாத நாம.
கிாிையைய ஆசிாிய ேதெத9த) அவ!ைடய ேபரா#றைல. கா29வதா&.
அத இராகதி+ அவ அைம)0ள பாட8D ஒ! சிற$ைப. காண "3கிற).
கா23+ வதைன ேதா0வ8 மாமைன.





க<ட)<டெசFதி

வைததைன

தா23க)ட ேபாாி ெதேனா9

த.கமா3* சைள.கா) நிறைன

ெந2ெட@) எ<ணி.ைக
(7)
(7)

48

ேம23ைம ெதாழி+ க<9 மகிதன




வி+8ேல மிக வ+லவ- &ல

(3)

கி23வ)ைர$பாயி) ேவைளேய

(8)

ேக2டறிதிட இ*ைச ெகா<ேடனதா+

இ$பாட8+ ெமாத 25 ெந2ெட@).க0 இட ெப# 0ளன. பாட8

ஒCேவா அ3யிD "த# சீ! இ தி* சீ! ெந38+ ெதாடகி ெந38+
"3கிறன. Gறாவ) அ3 ம29 இCவிதி.& வில.காக "த#சீாி+ ெந3Dட
ெதாடகி இ தி* சீாி+ இ! &#ெற@).கட "3கிற). இத அ3ைய>
ஏைனய அ3க0 ேபாலேவ ெந3+ ெகா9) "3தி!.கலா. அCவா ெசFதா+
இத அ3யி+ &றி.க$ப9 பாவ ெதாைல)வி9. இனி ஒCேவா அ3ைய>
ச# . கவனி.கலா.
கா23+ வதைன; ேதா0வ8 மாமைன.

க<ட)<ட ெசFதி

வைததைன

எப) "தல3. இத ெபா!0 ந& விள&. ‘கா23+ வதைன' எப) வைர
ஒ#ெற@).கைள நீ.கி$ பாதா+ 5 எ@).கேள உ0ளன. ஐதி+ இர<9

ெந3+க0 பயப290ளன. அதாவ) இத. கா23+ ஒ! சி வ )ணி) வ)

வி2டாேன எபதி+ உ0ள விய$, அதி+ ஒரள: ஐய" கல)0ளன. இேத

ேபால ேதா0வ8 மாமைன வைததைன எபதி+ 10 எ@).களி+ 5 எ@).க0
ெந3லா&, அதாவ) நட.க. Jடாத காாிய நட)வி2ட); ஒ$ப#ற ய பல
பரா.கிரம"ைடய ஒ! மாம ேகவல சி வ ஒ!வனா+ ெகா+ல$-

ப23!.கிறா. இதைன எ$ப3 நவ)? ஆனா+ நபாமD இ!.க

"3யவி+ைல, மாம பல )<டகளாக. கிட.கிற காரணதா+, இநிைலயி+

மாம இறததா+ ஏ#ப9 )யரைத. கா23D, மாமைன. ெகாறவ ேம+

ஏ#ப9 சினைத. கா23D, அதிகமாக எ6வ) நப "3யாத விய$ேபயா&.

அதைனதா "தல3யிD0ள ப&திக0 ெதாிவி.கிறன.

ஆனா+ அதிD ஒ! )ைமைய$ &தி>0ளா வாமிக0. "தல3யி ந9$
ப&தியிD0ள G சீக ஒ! ெந2ெட@ைத. Jட$ ெபறாம+ "#றிD
&#ெற@).களாேலேய ‘க<ட)<ட ெசFதி ' எ
ஏ ெந38 பிரேயாகேம இ+ைல? உட எCவா

அைம)0ளன. இதி+

ெவ2ட$ப2ட)? சி வ

அாிதி "ய இ.காாியைத* ெசFயவி+ைல. ஏேதா அ3தா படாத இடதி+
ப29 இCவா நிக) வி2ட) எ  க!)வத#கி+ைலயா. க< G3. க<
திற.& ேநரதி+ பல )<9களாக அத உட ெவ2ட$ப2ட) எபைத. Jற
வத ஆசிாிய, வ+ெல@).கைளேய மி&தியாக$ பயப9)கிறா. 'க<ட
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)<ட ெசFதி ' எற ெசா#களி+ ஒ#ெற@).கைள நீ.கி$ பாதா+,
ெமாத உ0ள எ@).க0 ஏ@. அத ஏ@ேம வ+ெல@).களா.

அத உட சி

சி

ப&திகளாக. கிடத )ைமைய, 'க<ட )<ட ெசFதி '

எபைத விட* சிறத ஒைச நய)ட Jற "3யா). அ): "த+ நா&

சீக கைடசி* சீ! ெந3Dட நி#க, இைடயி+ நிற இர<9 சீக0 ம29

ெந3+ இ+லாம+, "#றிD &#ெற@).கேள ெப#

நட.க$ பா3யதா+,

விய$, நபி.ைக இைம, ெகா9ைம, )யர ஆகிய உண*சிக0 பினி$

பிைண) ெவளிவ!கிறன. அதிD ‘மாமைன' எற ெசா+8+

Gெற@).களி+ இர<9 ெந2ெட@).களா>0ளன. அதைன அ9) வ!

ெசா#களி+ 'க<ட)<ட' எ

ேசதி!$பதா+ மாம எ

ெந3+ இ+லாத வ+ெல@).கைள*

J  ெபா@) )யர", க<ட )<ட எ

அ9). J  ெபா@) அத Kரமாம கிட.கிற ெகா9ைம>
ேபச$ப9கிறன எனலா. இேத ேபால இர<டாவ) அ3> அைம)0ள).
இதைன>6 ெசF) வி2ட சி வ த.க ாி) வாயா9வதிD
சிற$ைடயவனாகிறா எபதா+ விய$ நப "3யாத நிைல> ஏ#ப9வைத
இ) அறிவி.கிற).
ஆனா+ Gறாவ) அ3யி ெபா!0 யா)? ‘அ$பா! உ-ைடய ெசயைல. க<9

பைகைம பாரா2டாம+ மகி*சி அைடகிேற. வி+லா#ற+ மி.க உ &ல எ)?'

எபேத இCவ3யி ெபா!ளா&. இ$ெபா@) விய$, )யர "த8ய

உண*சிக0 நீகி, சி வனிட ஒ! மதி$ ஏ#ப9கிற). அ) மன மகி*சிைய
த!கிற). ேமD இ)ைண அ!6 ெசய+ ாிதவ யா எ

அறி) ெகா0ள

ஒ! ேபராவ+ உ0ளேத பிற.கிற). உ0ளதி+ ஆவ+ பிறதா+, அதைன

உடன3யாக ெதாி) ெகா0ள ேவ<9 எற எ<ணதாேன அதிக ேதா !
எனேவதா, உ0ளதி+ ேதா  இத அவசரைத அறி: )வத#காக

ெந2ெட@).கைள அதிக பயப9தாம+ &#ெற@).கைளேய ஒ அ3
"@வதிD பயப9தி. கேடாகஜ-ைடய மனதி+ ேதா  ஆவைல
ெதாிவி) வி9கிறா ஆசிாிய.
ேம23ைம ெதாழி+ க<9 மகிதன,

வி+8ேல மி.க வ+லவ உ&ல

எற அத அ3 இ)ைண* சிற$ைப> கா29வதாF அைம.க$ ெப# 0ள).

இதி+, இர<9 நாகா அ3களி+ ஏ@, எ29 ெந3ைல$ பயப9திய ஆசிாிய
இத அ3யி+ G

ெந3ைல ம29 பயப9தினா. இன எ@).க0

ேகா.க$ப9 திறதா+ ெசF>ளி ஓைச "த8யன மா#றமைட), ெபா!.&*
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சிற$ த!. இதைன ‘வ<ண' எ

Jறி அதைன, 'வ<ண தாேம நாைல

ெதப’ என இ!ப) வைக$ப9தி. கா29வ ெதா+கா$பிய (ெசF>ளிய+ 213).

வ+8ைச வ<ண, ெந96சீ வ<ண, & 6சீ வ<ண எபவ#ைறேய

வாமிக0 பயப9தி இ$பாடைல யா)0ளா. வ<ண எப) சத
ேவ பா9.
இனி இதைன அ9) வ! பாட+ ெவ  ஓைச* சிற$ ஒறாேலேய

ேபபவ-ைடய உண*சி, ேபா ெசFய N<9 அவ-ைடய மனநிைல

எபவ#ைற அறிவி.கிற). தா யா எபைத ெதாிவி.&மா கேடாகஜ
அபிம>ைவ. ேக2கிறா. ஆனா+ அ) ப#றி. கவைல$படாம+ ச<ைடயி+
ஈ9ப9ப3 அவைன )ர<9கிறா அபிம>. ந"ட சமாதான ேபச வ!

ஒ!வைன ெந!க விடாம+, ேமD அவ-ட ச<ைட ெசFய வி!பினா+ நா
என ெசFேவா? அவைன ேமD அவமான அைட>ப3 ேபேவா.

அவ-ைடய அககாரைத. கிள$பி வி9 "ைறயி+ ேபசினா+ உடன3யாக

அவ சின ெகா<9 ச<ைட.& வ!வான+லவா? அேத ெசயைல அபிம>

ெசFகிறா. ஆனா+ அ.காாியைத அவ ெசா+D ெசா#களா+ அறிவி$பைத

விட, அ*ெசா#களி ஒைசயா+ அறிவி.கிறா.

9 சரதி அ3ெபா .காம+ நீ
ெதாைட ந9.க எ9)யி வாழேவ
ப9களதி+ ஒ$பாாி பக!த+
பலநைக.க வைசத!ம+லேவா
வி9சமெதா9 ச<ைடெசF உதைல
விதியி@)வ ெதனிட வி2ட)
க9க9த "கவ+ லர.கேன
கைத எ9தம ெசFயி) ேவைளேய
இ)ைண$ ெபா!2 சிற$ ஓைச* சிற$ ெபா!த$ பா9 வாமிக0,

அநாைளய ரசிகக2ேக#ற வைகயி+ நைக*ைவ ெபா!த எளிய ெசா#களா+
பாட: வ+லவ எபதைன$ பிவ! பாட+ அறிவி.&:வ<ணா சாைல$ேபால ேதாE) உ ெதாதி
வாFத "கதழகா+ நீ ஒ! மதி
எ<ணாம+ ஏேதேதா ெசானாF ெமாழிசிதி
எமZ ேபா> இனதாகைள* சதி
மைடய, &ர& எபன ேபாற ெசா#க0 அநாைளய நாடக ேமைடகளி+ ேபச$
ெப வ) மிக* சாதாரண எபைத அறி) வி2டா+, இத உைரயாட+ பாட+க0
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எபைவ )ைமைய விைளவி.கா. Gறாவ) அ3யி+ உ0ள ஏேதேதா
ெசானாF ெமாழி சிதி எற ெசா#ெறாடைர. கவனித+ ேவ<9. சிதி$
ேபாத+ எற ெசா+ைல நா அறிேவா. பா+ சிதி$ ேபாயி# எறா+ நா

ஜா.கிரைதயாக$ பா)கா.க ேவ<3ய ஒ , நைம> மீறி* சிதி$ ேபாF

வி2ட) எப)தாேன ெபா!0. அேத ேபால ெமாழி சிதி வி2ட) எறா+, ேப

ெமாழியி+ ஒ!வ கவனமாக இ!.க ேவ<9 எப) அவைன அறியாம+ அ)
சிதி வி9ேமயானா+ பா+ சிதியைத$ ேபாற ந2டைத அ) உ<டா.&
எப) லனாகிறன.
யாகாவாராயி- நாகா.க காவா.கா+

ேசாகா$ப ெசா+இ@.&$ ப29 (&ற0 : 127)

எற &றைள மன)2 ெகா<ட வாமிக0, 'ெமாழிைய* சிதி' எற அழகான ஒ!

ெசா+8னா+ இ.க!) "@வைத> ெகாண) வி2டா எறா+ அவ!ைடய
லைம.& ெசா+ வைம.& இைத விட* சிறத எ9). கா29 ேவ ஒ 
ேவ<9மா?

ேமD வாமிக0 தி!.&ற0 "த8ய அறA+க0 ேதாF) எ@தவ
எபைத> அறித+ ேவ<9. ப+ேவ இடகளி+ தி!.&றைள அ$ப3

அ$ப3ேய, எ9தா<90ளா. &றளி பின ேதாறிய நீதி A+கைள>

வி2டா இ+ைல. 'சதி அ-Pயா' எற நாடகதி+ நமைதயி J#றாக வ!
ப&தி ேநா.க#&ாிய):

தவ6ெசFவா தக!ம ெசFவாம#ற+லா
அவ6ெசFவா ஆைச>2 ப29' எப)

ேவத ெமாழியேறா? தவைதய+லா) ம#ற

தான த!ம விதி நிேஷத இ+லற வா.ைக
ெய- உதம மா.ககெள+லா
"3வி+ பயன#ற ெதாழிலாகேவ ேபாவதனா+
அ#ப கமாகிய சி#றிபைத ெவ )$
ேபாிபமைடய இத தவ. ேகால
ெகா<ேட

(சதி-அO-ப.. 14, 15)

அேத நாடகதி+ வற2சிைய$ ப#றி$ ேப சத!$பதி+ (ப.-12) 'வானி லக

வழகி வ!தலா+, தானமித எ ணர# பா# ' (&ற0:12) எற &ற0
ஆள$ப9கிற).
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பிறிேதா இடதி+ 'இைற எ

அதைன 'நீதி வசன' எ

ைவ.க$ப9' (&ற0:388) எற &றைள$ ேபசி,

&றி.கிறா. ேமD 'உ9.ைக உலறி உட அழித.

க<E, &3$பிற$பாள த ெகா0ைகயி# &றா' (நால3:&3பிற$:1) என
வ! நால3யா$ ப&திக வாமிகளா# ைகயாள$ ப9கிறன.

ேமேல கா23ய இடகளி+ தி!.&றைள ‘நீதி வசன' எ  'ேவத ெமாழி' எ 

&றி$பி9வ) அறி) மகித#&ாிய). இ#ைற நாளி+, 'தமி வாக' எ

J வ) ெதா2டத#ெக+லா &றைள. கா29வ) அ) 'தமிழ ேவத' எப)
விய$ைப த!வனவ+ல. காரண, அCவா

J வதா+ Jறினவ ஒ! சிற$ைப

அைடய "ைனகிறா. &றைள ‘ேவத' எ

J வதா+, J பவ

சிற$பைடவ) உ தி. ஆனா+, இ#ைற.& எ@ப) ஆ<9க2& "ன, தி!.&ற0

எற Aைலேய தமிழ பல! அறிதிராத அத நாளி+, தமிழி+ எ) இ!$பி-

அ) வடெமாழியி8!) தா வதி!.க ேவ<9 எ , பல! நபி> ேபசி>

வத அத நாளி+, நாடக$ பாட+ எ@) ஒ! )றவியா தி!.&றைள ‘ேவத'

எ , 'நீதி வசன எ  Jறினா எபேத பாரா29.&ாியதா&. அநாைளய
ச"தாய இத#காக அவைர ெவ ) ஒ).காம+ வி2ட) எறா+, அவ!ைடய

ெந6 உரேம அத#&. காரணமா&.

நாடககளி+ ம29ம+லாம+ தனி$பாட+களிD &றைள அ$ப3ேய வாாி
வழகி>0ளா. ‘இகவி திர29' எற பாட+ ெதா&$பி+ பல &ற0க0
தா<டவமா9கிறன. ')வாத சாத$ ெப!மா' எற பாட8+
அவாேவ பிற$பி- விெத வ0வ
ஆராF) ெசா+8ன அேறா
அத ஞான ேபாத சிைத ெசFயாம+
அக#றி வி9தD நேறா
ப#ற#றா ப#றிைன$ ப#ெற ெசான)
பாவைன உ<ைமயி மா.க
ப8.& வழிைய விள.கியதேறா
பகத ெத+லாமவ தீ.க
ச# 6 சேதகமி+ைல &றளாகிய
சாதிர ஒ ேமேபா)
சவகலாசார ஞானத!ம)
தைன$ ப3$பாF எ$ேபா)
இ$பாட8 "த8ர<9 க<ணிகளி+
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அவா எப எ+லா:யி.& எ6ஞா 
தவாஅ$ பிற$பி- வி) (361)
எற &ற, ப# க ப#ற#றா ப#றிைன அ$ப#ைற$
ப# க ப#

விட#&(350)

எற &ற பயப9த$ ெப# 0ளன. இேத ேபால எ+லா நாடககளிD,

&ற2பா.க &ற2 க!).க ெபாி) இட ெப# 0ளன. க+வி, அறி:

அதிக இ+லாத ம.க க<9 களி$பத#காகேவ எ@த$ ெப#ற இநாடககளி+
வாமிக0 இCவள: &ற0கைள> &ற2க!).கைள> பயப9தி உ0ளா
எனி+, க#றறிவிலாத ம.கைள* சீ தி!த ேவ<9 எற அவ!ைடய

ஆவைததா இதி+ காண"3கிற).
நைக*ைவ

இனி. கைலமகளி ேம+ பாட$ ெப# 0ள பாட8+ இல.&மியி க!ைண
ேவ<3 நைக*ைவ>ட பா3>0ளா. கைலமகளாகிய சரவதிைய விளி)

‘அமா! உ மாமியாராகிய இல.&மியி கைட.க< பாைவ என.& ேவ<9'

எ பா9கிறா. அத$ பாட8+ அவ கால) தமி* ச"தாய இ!த அவல
நிைலைய நைக*ைவ>ட ந& விள.&கிறா.
அறியாதவக0 மா29$
பா9கிறா ஊரா ப.க நி ேக29
ஆவ+ பாிசளி.கிறா ேபா23ேபா29
அதைன> உற அைத விைளயா29
இ ந"ைடய காலதி+ இ!$ப) ேபாலதா வாமிக0 காலதிD
அறிவி+லாதவகளிட ெச+வ &விதி!த) ேபாD. அவகளி# சில தைம
அறி:ைடேயாராக. க!தி. ெகா<9 பாட+ "த8யன பாட ெதாடகின
ேபாD, அவக0 பண.காரகளாக இ!த ஒேர காரணதா+ அவக0
உளற+கைள$ ெபாிதாக$ ேபா#றி$ பாரா23ன ேபாD. இதைகய

நிக*சிகைள. க<9 மன வ!திய வாமிக0, இல.&மியி

தி!விைளயாட+கைள$ ப#றி* சரவதியிட "ைறயி9கிறா.
மனித மன எ)ைண$ ெபாிேயாகளி A+களி# பழகி- தி!) வழி இ+ைல
எற அ-பவ ஞானைத 'அ!ணகிாி கழி+ அ-தின பழ&#ேற, ஆனாD
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ஞானமிறி ஐையேயா மதிய#ேற’ எ- இகவி திர29 8ஆ பாட8+

பா9கிறா.

அேத A8+ ெதFவ &6சாி நாத எற பாட8 சரணகளி+ ஒைச* சிற$ைப.
காண "3கிற).
நா3மாநிதி ேத3ேயவள
நா9ேகா3 நிலாமலாைசயி+
ஒ3ேயா3> ேமனிவா3ட
ஊசலா3 ேந!மானிட
உளவறி) கDகிற
நிைலைமெயத விதமி&த
கள:ெகா<9 திாி>வப
பலக<9 வியி8த- ெதFவ&6சாி
நாத தி!வ3மறவாம+
தினநிைனவாF மனேம
தமிேழ சிறத) (இகவி-13) எற பாட+ அவ!ைடய தமிழாவைத>, தமிழி

இல.கண இல.கியக0 மா29 அவ ெகா<3!த ப#ைற > ஒ!வா
அறி: ). அதிD ெபா) ம.க2ெக

நாடக எ@) ஒ!வ, தமி

இல.கணதி+ ஆத அறி: ெப# 0ளா எப) விய$பி- விய$ேபயா&.

ேபஹா. ராகதி+ அைம)0ள அத. கீதைனயி+ 'தமிேழ சிறதெதன உன)

நாம விளக* சா#  அத$ ெபா!ைள யாரறிவா' எற ப+லவி>ட

ெதாடகி தமி ெமாழி.&0ள தனி* சிற$.க0 அைனைத> அ-ப+லவியிD
சரணகளிD அ9.கி வி9கிறா.
அமிதினி+ சிறத) ஆாியதி உயத)
அகதியனாசிவ னிடதினி)ணத)
அ3சீேமாைன எ)ைக ெதாைடேசதைளயிவைக
ஆ& பாவின சதமாவிாித)
எ , 'திைணபா+ கா29 வி&தி* சிற$$ ெபா)$ப&தி ேசத

விதகெள+லா ெத ெமாழி.ேக த&தி' எ  பா3* ெச+கிறா.

நிதா=)தி
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நைக*ைவ பட$ பா9த+ தமி இல.கியதி+ எ  உ0ள சிற$தா

எனி-, தமிழாி நைக*ைவ உண*சி தா வழிப9 இைறவனிட Jட நீ<9
வி9கிற). உலகி பிற ெமாழியிD0ள ப.தி$ பாட+களி+ நைக*ைவைய

விைளவி.கிற பாட+கைளேய 'நிதா=)தி' எ

வழக$ ெப  பழி$ப)

ேபால$ ககிற சிற$ைபேயா காண "3யா). தமி$ பாட+ ஒறி+ ம29ேம
இவ#ைற. கா<ட+ J9. நாயமாக0 ஆ<டவைன ேதாழனாக. ெகா<9
பா3ய தரGதிக0 நைக*ைவ ேதாற$ பாட வ+லவ. தி!ஓண காததளி
எற ஊாி+ அவ பா3ய பாட+ வ!மா :
திக0 த& சைடக0 ேமேலா
திைரக0 வ) ரள K
கைக யாேள+ வாFதி றCவா0
கணப திFேய+ வயி தாாி
அைக ேவேலா &மர பி0ைள
ேதவி யாெகா# ற23 யாளா
உக .கா2 ெசFய மா2ேடா

ஒண காத தளி> ளீேர!(தி!"ைற 7:5:2)

இ$பாடைல மன)2 ெகா<ட வாமிக0 மீனா2சியைமயி ேம+ வ6ச$
க*சியா+ பா9கிறா.
ேம#&ல) மாதாவாேயா ெசா+ல3-மீனா2சி
விதார நீ>ைரதாD த.கா) ந+லத+ல3-(ேம)
அ-ப+லவி
கா#ப)ம ேத3வ) காசினிேயா MசிதாD
க<9ேபா#றி இதிராதி க<ட கவாசிதாD-(ேம)
சரண
ஆ23ைடய அ<ண நாத
ேகா23 ெகா<32ட வைலய
ஆைசமக- &றவன+லேவா-உற
அதரகமான நிைதபழி நானறிேவ
ஊைமய பி0ைளதமி உமீ) பா3 ேமைமயாF
உயதி$ கத) உபசாரேம-ேநாி+
உ#றி9 கமதா+ ஜாதி
ெஜமதா+ ஜாதியி+ ைலெய
ேறாதி- உண) பாாிேநரேம
தா> எத#&* ெசா+D
சாதிர ெகா<ெடைன ெவ+D
பாமரமரதி+D ம+D
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ப<ணி$ ேபச ேவ<டா நி+D-(ேம)
இ$பாடைல தபா இராகதி+ அைமத) "#றிD ெபா!தேம.
அவ நபி.ைக
தனி$பாட+களி+ வாமிக0 இ)ைண$ ெபாிய நீதிகைள>, &ற2

க!).கைள> இனிய இைசைய> ைவ)$ பா3>0ளைம அறி)
மகித#&ாியதா. அேத ேநரதி+ ஒாி! இடகளி+ வாமிகளி நபி.ைகக0
"த8யவ#ைற> அறி) ெகா0ள "3.கிற). உதாரணமாக* வாமிக0 'சாதி

அைம$பி+' நபி.ைக ெகா<டவ எப), இ+லற மா.க )றவறைத$ ேபா+

உயத) அ

என நபினா எப) அறிய "3கிற). 'ெஜமதா+ ஜாதி

இ+ைல எேறாதி--சாதிர ெகா<ெடைன இ+ைல எேறாதி- சாதிர ெகா<ெடைன ெவ+D’ எ

பா3>0ள), 'ந<#

J396சேமத, நா9வா.& எ2டா) அCKச பாத' எ
இத#& ஆதாரமா&.

மாதைர.

பா3>0ள)

பழெமாழி ஆ2சி
இைத தவிர நா23+ வழ& பழெமாழிக2ெக+லா வாமிக0 உயி ெகா9)
த நாடகதி+ இடெபற* ெசF)0ளா. 'சீமதானி' எற நாடகதி+ 'ஊ!.&

எளியவ0 யா? பி0ைளயா ேகாவி+ ஆ<3*சி', 'நாி.& இள.கார ெகா9தா+

அ) கிைட.& இர<டா9 த`ைண ேக2&’, ‘விள.& அவி>ேபா) ேஜாதி

வி9வ) இய#ைக', 'ைக நிைறத ெபானிD க<ணிைறத கணவேன ெபாி)',

‘பழ ந@வி$ பா8+ வி@) அ): ந@வி வாயி+ வி@த)' எபன ேபாற

பழெமாழிக0 இநா29 ம.களி நாகாிக ேமபா2ைட எ9). கா29வன.
அவ#ைற மீ29 உயி ெகா9). காதலா+ வாமிக0 இநா29.&,
ெமாழி.& ெப!ெதா<9 ெசF)0ளா.
பைழய இல.கிய$ பயி#சி

அறி: வளதி!$பதாக$ பைறசா#ற$ப9 இதநாளி#Jட$ பல!.&$
ாியாத) &றி$பி2ட அ)ைறயி+ பயி#சி>ைடய ஒ! சில!.& ம29ேம விளக.
J3ய)மான பல விஷயகைள* வாமிக0 த நாடகதி+ அநாயாசமாக. Jறி*
ெச+கிறா. பழதமி இல.கியதி+ தைலவ- தைலவி> ெகா9$பா!
அ9$பா! இறி தாேம ஒ!வைர ஒ!வ சதி). காத8) மண ாி)
ெகா0வ. இவக0 இCவா சதி$ப) எதனா+ ேநத) எற ஆராF*சிைய.
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கிள$பி இ) விதியி ெசயேலயா& எற "3பி#& வதன. அதனா+ ‘பா+ வைர
ெதFவ J23# ’ எ  Jறின.

இத அ!ைம$பா2ைட. Jற வத 'இைறயனா களவிய+' எற A8

உைரகார ‘வடகட8+ இ2ட ஒ! Oக ஒ!வைள ெதகட8+ இ2ட ஒ!கழி

ெச

ேகாதா# ேபால:. தைல$ ெபF) ஒ!வ, ஒ!வைர. கா<ட+

நிமிதமாக தமியராவ!' இ. க!ைத மணிவாசக$ ெப!மா தா பா3ய
தி!.ேகாைவயா 6ஆ பாட8+

வைலபயி+ கீகட+ நிறிட ேம+கட+ வாOகதி
)ைளவழி ேநகழி ேகாெதன
எ

Jறி>0ளா. இ.க!ைத> இைறயனா களவிய+ உைரகார Jறி>0ள

அத உவைமைய> வாமிக0 த"ைடய 'சீமதனி' நாடகதி+ அ$ப3ேய எ9)
ஆ<90ளா.

“க+யாணமாகாத ஆடவ, =திாீக0 சதி$ேப ஒ! அMவ சபவ ஊ

"ைறெய , அ) ெதFவ சமதெம  ெபாிேயாக0 ெசா+8 உதாரண

கா23 ைவதி!.கிறாக0. அெதனெவனி+ 'வட கட82ட ஒ! Oகத3

)வாரதி+, ெத கட882ட ஒ! M29 "@.க2ைட அைலயி உதவியா+ &)
ெகா0வெதபதா' இத* சதி$, ெதFவ சமதமாைகயா+ எவராD எCவித

"ய#சியாD, பிாி.க. Jடாத அபி பாதியமாக "3>ெமபத#&*

சேதகமி+ைல”

(ப.. 33, 34)

எதி8!) எ9தா
இதி8!) வாமிக0 பழதமி இல.கியதி+ எ)ைண ஈ9பா9 ெகா<9
அதைன$ பயி 0ளா எபைத அறிய "3கிற). அCவாறானா+
தி!.ேகாைவயாாிD இ) வ!வதா+ வாமிக0 இைறயனா களவிய+ உைரைய$
ப3)தா இதைன எ@தினா எ

எCவா

Jற "3>? தி!வாசக,

ேதவார எற ப.தி A+களி+ பயி 0ள வாமிக0 அவ# ட ெதாடைடய
தி!.ேகாைவயாாி8!) இத ேம#ேகாைள எ9தி!.கலாேம எ
ஐ> வா.& விைட அவ!ைடய உைரயாட8ேலேய அைம)0ள).
இைறயனா களவிய+ உைரயி+ ஒ! சி

பிைழ அைம)0ள). தமி J

ந+Dலகி#&. கிழ.&, ேம#&, ெத#& ஆகிய G

திைசகளிD கட+ இ!$பி-
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வட திைசயி+ கட+ இ+ைல. இ- Jற$ ேபானா+ ஆசிய$ ப&தி இரTயாவி
வடற உ0ள கட+ எ  பனியாகேவ உ0ள ப&தியா&. எனேவ களவிய+

உைரகார Jறி>0ள 'வடகட882ட Oக' எப) ேப*சளவி+ ஏ# . ெகா0ள.
J3ேதயறி ெமFைம.&$ றபான ஒறா&. மாெப! அறிஞ! சிறத
க+வி. கடDமாகிய தி!வாதUரா (மாணி.க வாசக) பா<3$ ேபரரசி
தைலைமயைம*சராைகயா+ இத உவைமயி+ ஈ9ப2டாD, அதைனதா

அ$ப3ேய எ9)$ பயப9தி. ெகா<டாD அதிD0ள வியிய+ தவ#ைற*

(Geographical inaccuracy) சாி ெசFத பினேர ஏ# . ெகா0கிறா. வடற கட+
இ+ைலயாைகயா+ அத உவைமைய ஒரள: மா#றி ‘கீகட+ நிறிட ேம+கட+

வா-கதி )ைண வழி ேநகழி ேகாெதன' (தி!.ேகாைவ) எ

"ைறயி+ பா3>0ளா.

வியத&

இ.காலதி+ வாத வாமிக0 தி!.ேகாைவயாாி தி!த$ ெப#ற இத

உவைமைய. ைகயாளாம+ 'வட கட882ட ஒ! Oகத3 )வாரதி+ ெத
கட882ட ஒ! M29 "ழ.க2ைட அைலயி உதவியா+ &) ெகா0வெதபதா' எ

Jறி>0ளதா+ இவ இைறயனா களவிய+ உைரையேய

பயி 0ளா எப) ந& விள&கிற). ேமD அ$ப&தியிD0ள சில
ெசா#க2& இ.கால* சாதாரண ம.க0 ெபா!0 அறி) ெகா0வ) க3னமாதலா+
'ஒ! Oக' எற ெசா+ைல விாி) 'Oகத3’ எ , 'ஒ! கழி' எற ெசா+ைல
விாி) 'ஒ! M29 "ழ.க2ைட' எ , 'ெச

ேகாதா# ேபால’ எபத#&

'அைலயி உதவியா+ &) ெகா0வ)' எ  விாி)$ ெபா!0 Jறிய)

ேபா#ற#&ாியதா.

வாமிகளி இல.கிய ஆராF*சி, பைழய இல.கண இல.கியகளி# ப# ,

அவ#ைற$ பயப9த+ ஆகியவ#ைற ஒ!வா

க<ேடா. இவ#ைறெய+லா

க#ற) ம29மறி, அவ#றிட அ பாரா23 அவ#ைற த"ைடய நாடக$

பாட+களி+ பயப9தியேத விய$பி- விய$பா&. 19-ஆ A#றா<3

கைட$ப&தியி+ இ)ைண )ணி:ட &றைள>, நால3யாைர>, இைறயனா
களவிய+ உைரைய>, இைவ ேபாற பைழய இல.கியகளி# காண$ ெப 

ப&திகைள> அ$ப3 அ$ப3ேய எ9)$ பயப9)வ#& -அதிD சாதாரண
ம.க0 க<9களி.& நாடககளி+ இவ#ைற$ பயப9)த#&-மி&த ெந6ர
ேவ<9.
‘தமி வாக' எ

J வேத ஒ! நாகாிகமாக உ0ள இ.காலதி# Jட$ பைழய

இல.க< இல. கியகைள$ பய ப9தி$ ேபவ) எ@)வ)
எ9ப9வதி+ைல. அதிக ேபானா+ அCவா

ெசFவைத 'அ .கிறா’ எற

ெசா+லா+ &றி$பி29 எ0ளி நைகயா9வ. ஆனா+ தவதி! சகரதாச அைர
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A#றா<9.& "ன, இ)ைணயள: தமி A+க0 ெவளி வராத காலதி+,

சாதாரண ம.க2ெக எ@திய நாடககளி# Jட A# . கண.கான
&ற0கைள> ஏைனய நீதி A#ப&திகைள> அநாயாசமாக$ ேபாகிற ேபா.கி+
ைகயா<90ளா எறா+ அ) விய$பிD விய$ேபயா&.
சகாாியவாத
இைதவிட விய$பான ஒ  அவ ெசF)0ளா, 'சதி அ)Pயா' எற நாடகதி+,

ைசவக0 எ

தப2ட அ3). ெகா0 பல!0 ஒ! சிலேர ைசவ சிதாத

ப3தி!$ப. அத ஒ! சில!0 மிக மிக* சிலேர, சிவஞான ேபாத, அத#&

மாதவ* சிவஞான வாமிக0 இய#றிய 'மாபா3ய' எற ேப!ைர ஆகியவ#ைற$

பயிறி!$ப. அCவா

பயி 0ளவக0 Jட, ‘சகாாிய வாத' எறா+ என

எற வினாவி#& விள.கமாக விைட இ த+ க3ன. உ0ள ெபா!0 எ):

அழிவதி+ைல; இ+லாத) எ): ேதா வதி+ைல எற மிக O<ணிய க!ைத
உ0ள) ேபாகா) இ+ல) வாரா) எ மாபா3ய ேபகிற). இதைனேய ச +
காாிய + வாத = சகாாிய வாத என. J வ. ைசவசிதாத சாதிர ப3.
கிற ஒ! சிலேர அறி)0ள இ.க!ைத* வாமிக0 'சதி அ)Pயா' நாடகதி+

&)கிறா. ேமD சகார காரனா>0ள சிவெப!மானிடேம அைன)6 ெச

அடகி வி9த8, ம ப3> உ#பதி நைடெபற ேவ<3ய காலதி+

அவனிடமி!ேத அைன) ேதா கிறன எப) சிவஞான ேபாத "த#
Pதிரதி ெபா!ளா&. இதைன> வாமிக0 பயப9)கிறா.
பாவதி, இல.&மி, சரவதி ஆகியGவாிைடேய இத உைரயாட+ நைடெப கிற).
இதைன* ச# . கா<ேபா.

பாவ: அ3 ல2மி! பாரதி! எெதாழி+கைள> த"0 அட.கி.ெகா<ட
"ெதாழி+க.& தனி தனி "த+வகளாகிய தி! Gதிகைள நா Gவ!
கணவராக அைடேதா; அத G

உக.& ெதாி>மா?

ெதாழி+களிD6 சிறத ெதாழிெல)?

சர: ஏ ெதாியா). சி!T3 ெதாழி+தா சிறத).
ல2: அெதன அ$ப3*ெசா+DகிறாF? உ<டா.கினா+ ேபா)மா? அைத.

கா$பா#ற ேவ<டாமா? அதனாேல திதி ெதாழி+தா சிறத).
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பாவ: உ<டா.&வ), அைத. கா$பா# வ) ெபாிய காாியமா? அைத

தனிட ஒ9.கி. ெகா0தல+லவா சாமதிய. ஆைகயா+ சகார
ெதாழி+தா சிறத).

சர: அ) எ$ப3யா&? இ+லாதைத உ<டா.&வ) சாமதியமா? இ!$பைத.
ெக9$ப) சாமதியமா?

பாவ: அ$ப3யி+ைல. நீ அ!த விளகாம+ ேபகிறாF. இ+லாதைத உ<டா.க
யாவராD "3யா). இ!$ப)தா ெவளிவ!. ஆனா+ அத ச.தி &றி
மைறவாகவி!.&. அத ச.திைய ேதா# ப3 ெவளி$ப9)வ) தா
சி!a3ெயபாக0. ஆலமரதி கிைள, இைல, பழ "தலான

ச.திகைளெய+லா ஆலவி) அட.கி. ெகா0. அ$பா+ விதி8!) கிைள

இைல பழக0 ெவளி$ப9. அ)ேபால, சவ சகார காலதி+ எ நாத!.&0

சகல பிராணிக, அ<ட பி<ட சராசரக ஒ9&. மீ<9 அைத

ெவளி$ப9)வ) (சர=வதிைய* 23. கா23) உ கணவ ெதாழிலா&.

அதனாேல, சி!T3 ெதாழி#& Gல காரண சகார ெதாழிேல. எத

இடதிெலா9&ேமா அத இடதி8!ேத மீ<9 ேதா# வதா+, என)

நாயகர) சகார ெதாழிேல சிறததா&. அவ! என.& அதாகைத.

ெகா9) வி2டப3யா+, நாேன சிறதவெளபைத ெவளி$பைடயாக:

ெசா+Dகிேற. ெதாி) ெகா0க0. எைன$ ேபாெலா!தி G:லகிD
ேத3$ பா.கி- அக$படா0 ஆைகயா+ ெப<களி+ சிறதவ0 நாதா.
இ$ப&தியி+ 'இ+லாதைத உ<டா.க யாராD "3யா); இ!$ப)தா

ெவளிவ!’ எற ெதாட 'ச#காாியவாத'தி சாரமா&, அ9) 'சி!T3

ெதாழிD.& Gல காரண சகார ெதாழிேல. எத இடதி+ ஒ9&ேமா, இத

இடதி8!ேத மீ<9 ேதா வதா+' என வ! ெசா#ெறாட 'ேதா#றிய திதிேய

ஒ9கி மல)ளதா' எற சிவஞான ேபாத "த# Pதிர இர<டா அ3யி
&றி$$ ெபா!ளா&.

இ$ப&திைய நாடகதி+ ேக29 அ-பவிதவக0, பாவதி ேதவியதா ஏைனய

இ!வாிD உயதவ எபத#காக எ9). கா23ய காரணக0 எற அளவி+
ாி)ெகா<9வி23!$பாக0. ஆனா+ இ அதைன$ ப3.& எ ேபாற

ஒ!வ, மிக* சில!.& ாியாத சாதிர. க!).கைள* வாமிக0 எ)ைண
அழகாக த பாதிரகளி J# .களாக ஆ.கி, அதைன ந3கக0 ேபமா

ெசF) வி2டா எ விய$பைடய ேவ<3யி!.கிற). இத நாடகைத. க<9
களித ப+லாயிர.ண.கான ம.க0 ஒ! சில!.காவ) இ) ாிதி!.&.
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அவக0 அதி+ மகிதி!$ப. இதி8!) ஒ

ம29 ந& விள&கிற).

அ)தா 'வாமிக0 அ@தமான ைசவ சமய$ ப# . ெகா<டவ' எபதா&.
இத ஐய மனதி+ ேதாறிய:ட வாமிக0 எ@தி>0ள 'பிரஹலாத'

நாடகைத$ பாேத. ப2டவதனமாக ‘நாராயண’ எற மதிர* ெசா+ைல.
Jற ேவ<3ய இடதி+ Jட, வாமிக0 கட:2 ெபா!ளி இல.கணைத

விாிவாக விய.க த&த "ைறயி+ Jறி வி29, ‘நாராயண’ எற ெசா+ைல$

பயப9தாமேல வி290ளா.

இரணிய த மக பிரஹலாத-ைடய விைத$ பயி#சி எCவள: Nர
வள)0ள) எபைத அறித#காக மகைன வரவைழ)$ ேபகிறா. அதி+
பிரகலாத தா க#ற க+வி ப#றி> அ.க+வி Gல அறி) ெகா<ட
உ<ைமகைள> இேதா ேபகிறா:
பிரஹ: பிதா! நம) &ல&! ேபாதனா "ைறயி+, ஒ@காக$ பயி , O< ெபா!0
க!ைத ஆராF), ஐய திாிபற உ<ைம>ணேத. அC:<ைமயான)

நிைலெப#ற ெபா!ேள. ‘நி+லாதவ#ைற நிைலயின ெவ ண!, +லறிவா<ைம
கைட', யேறா? ேவ<9மாயி வின:க0? அCவினா.க.&* சாரமான

வினா$ெபா!0கைள மி& ெதளிவாக ெமாழி)வ!கிேற.
பய-ஆனதைபரவி
அழியாத நிைலைம> அதிகார"ைறைம>
அ!வான உ!வ" ஆன ெபா!ைள$
பழியாத ெநறியிD பரஞான நிைலயிD
பகேவத "3யிD ேம: ெபா!ைள.
கழியாத ெபா@திD மரமாதி >!விD
கட+ேம! மைலயிD நா9 ெபா!ைள.
ககனெவளி Mத நிைலயான ெபா!ைள.
கைல"த8+ நாமநிைல ேயா) ெபா!ைள
>க"3வி D தியாக லாத ெபா!ைள
ஒ!ைமெயா9 நிைற:&ைறயாத ெபா!ைள
பா(
ப+லவி
உ#றறிேத யாைவ> நா க#றறிேத
ேவதாசார "#றறிேத - உ<ைமநிைல
ஒ)ேவ நீர) கா)ெகா<9ேக
(உ#ற)
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அOப+லவி
ஒைசெயா9 உ!வாகி "த+ "த+
ஒதி எவக நா9 ெபா!ளைத

(உ#ற)

கவி
பிதாமற$ெப- ேபைதைம நீக* சிற$ெப-6
ெசெபா!0 கா<ப தறி:.
எப) ேவதாகமசார நீதிெமாழி ஆதலா+, அCவறி:, அCவறி:.&.

காரணமான), அ.காரண தன.கனியமி+லாத), ஆகேவ காரண காாிய

ெமாழியா 8ர<9 ெபா!ளாெலா மாக நிற), இதனா+ சிைத ெச+லாத

நிைல ெகா<9 Nரமான) அபினாேல ஆராதி.&கா+, ஐ.கிய$ப29
அE&வதாD, அCவேப வ3வாக. காண$ப9வதாD, சமீபமான),

நா+வைக ேயானி, எ@வைக ேதா#ற, எ<ப) நா& ல2ச ஜீவ ேபதகளி
உ0 ற நிைற) சவ வியாபகமான), ேதவ, கதி!வ, சித, சாரண,

உரக, பனகராதி கணதின!6 ேசைவ ெசFய அதிகார6 ெசD)"னத

நிைலயி8!$ப), திகபரகைள த வய$ப9தி. கிரகாதியினா+ "ைற$ப3

இய.&வி$ப), விகார ெசா%ப ஐMதாகி. காதாரமாகி, உ#பதியி+லாத), ம-

வதர க#பாத >காதர சவசமார "3விD நாசம#ற). ேவத சிரசி+ ஒளி)
விள&வதனா+ கைல ஆகம ஆரபதி+ ஒ எ- ெசா+ "ன ெதாடகி
"3வி+ நம எ- ெசா+ேலா 9 வ)மாகிய உ<ைம ஞான ெசா%பநிைல$
ெபா!ைள ந& ெதளிதி!.கிேற சேதக ேவ<9வதி+ைல பிதா!
இ$ப&தியி+ கட:0 இல.கண ேபச$ப23!$பி-, அதி+ சிற$பாக. Jற$

ெப வ) கட:ைடய "ர<ப2ட இய+க0தா. காரண, காாிய என

ெமாழியா+ இர<டாக உ0ள) ெபா!ளா+ ஒறாக:, சிைத ெச+லாத

Nரமான) அபினா+ நிைனவா.& மிக$ ப.கதி+ உ0ள) என
வாிைச$ப9தி. J  அழ& தனி தைம வாFத). ஒ .ெகா "ர<
ப290ளனவ#ைற அ9.கி இைவ இர<9 ப&தி>ேம இைறவ எ J வ)
இநா29 "ைற. '&#ற நீ &ணக0 நீ' எ

ஞான சபத! 'ஒளிேயா9

இ!ளி+ைல, ேம+ கீ@மி+ைல' என. கப நாட- கட:2 ெபா!2 '"ர< கடத'

ஒ

எேற இல.கண வ&.கிறன.
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அ.க!ைத* வாமிக0 மிக அழகாக எ9). J கிறா. அைத விட இதிD0ள
சிற$ யாெதனி+ நாராயண மதிரதி ெபா!ைளதா பிரகலாத விாி.கிறா.
எனி- அத விள.க:ைரயி+ 'நாரா யண' எற ெசா+ைல. Jறாம+ வி29
வி2டத Gல தா ஒ! அ@தமான ைசவ எபைத. கா23வி2டா.
ைசவ ைவணவ$ ேபாரா2ட
இCவா

J வ) "ைறயா எற ஐய ேதாறலா. ஆனா+ வாமிக0 இதைன

எ@திய காலைத நிைனதா+ அத ஐய ேதாறா). 1920.& "ன எ@த$

ெப#ற) இத நாடக. அத நா2களி+ ைசவ ைவணவ* ச<ைட நா23+
ம8தி!த). தத சமய உ<ைமகைள நிைல நா2ட வாத$ பிரதி வாதகளி
உதவிைய தவிர த3ய3ைய> நபியி!த கால அ). ைவணவக0 சிவ

ச$தைத>, ைசவக0 நாராண ச$தைத> ஒ)வ) ேக2ட) தவ

எறி!த

கால அ). அதைகய நாளி+, அ@தமான ைசவ$ ப# . ெகா<ட வாமிக0,

பிரகலாத நாடகைத எ@தியேத )ைம. ேதைவ.காக எ@தினாD "3தவைர த

ெகா0ைகைய வி29. ெகாடாம+ எ@திவி2டா எறாD, ேதைவயான

இடகளி+ $ரஹலாத J#றாக நாராயண ச$தைத> அத ெபா!ைள>
ந& விள.&கிறா. பிறதவக0 K9 ேப அைடவத#&ாிய வழிகைள>
பிரகலாத J#றாக இேதா J கிறா:
'பிதா! ேதாறி நிறழிய$ப9 ெகா9 பிற$ எபைத ந&

கவனி)ண!க0 இ+ைலேய+, ஆம ஞான மல) பரவா). ஞான
உணாி+ அறியாைம நீ&; அறியாைம நீகி+, விைனயகD;
விைனயகறா+, அவாவ ; அவா அ#றா+, அ#ற) ப#

எனி+ உ#ற) K9

எபதனா+ நிதிய க ேபாிப "<டா&. இ$ேபாிபேம அழியா நிைல
எபதா. ஆைகயா+ ெதா ெதா29 ெதாட) வ! பிறவியாகிய
சாகரைத நீ)த#&ாிய இத உபாய ெநறிைய. கைட$பி3) நனிைல எF)
Kராக!

நாடகதி+ அ+லாம+ இ$ப&திக0 ப3.க$ ெப#றா+ ஏேதா த)வ சாதிர*
ெசா#ெபாழிைவ. ேக2ப) ேபா+ இ!.&. இ)ைண அாிய சாதிர.
க!).கைள* வாமிக0 எCவா )ணி) அத நாளி+ நாடககளி#
பயப9தினா எபைத நிைன.க நிைன.க விய$தா ேம89கிற).
இநாளி+ இதைகய உைரயாட+க0 நாடகதி+ பயப2டா+ உ தியாக அைவ
நாடக பா.கிறவகளா+ வரேவ#க$படமா2டா எப) தி<ண.
நைக*ைவ
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வாமிகளிட நைக*ைவ> காண$ப9கிற). ஒCெவா!வ ஒCெவா!
ைவைய> ெவCேவ விதமாக. ைகயாவ. இ.காலதி+ நைக*ைவ எறா+
ேக2பவ யாவ! எளிதி# ாி) ெகா0ப3 இ!த+ ேவ<9. ேக2ட:ட

ெவ3*சிாி$ ஏ#பட ேவ<9. ஆனா+, இநிைலயி எதிராக, அநாளி+

வாமிகளி நாடககளி+ நைக*ைவ மிக ெமைமயாக அைமதி!.க.

கா<கிேறா. உதாரணமாக ஒைற. காணலா. ‘ேலாசனா சதி' எற நாடகதி+,

ஆதிேசட மகளாகிய ேலாசைனைய இதிரசித தி!29 தனமாக
உடேபா.கி+ அைழ)* ெச வி9கிறா.

மகைள. காணாத தைத மன ம கி வ!தி இ!.& நிைலயி+ நாரத அ&
கா2சியளி.கிறா. இ!வ!.&மிைடேய உைரயாட+ நைடெப கிற). நாரத
ேப*சி8!) ேலாசைனைய அைழ)* ெசறவைன அவ அறித) ேபா+
இ!.கிற). ஆனா+ அவ அதைன ெவளி$ப9த ம .கிறா. இநிைலயி+
உைரயாட+ ெதாடகிற). அவ-ைடய ஆவைத )ா<3வி29 நாரத "3ைவ.
Jறாம+ விைளயா9கிறா. ஆதிேசட-.&* சின ேதா கிற). ஆனா+
உ<ைமயறித அவாிட விஷயைத எ$ப3யாவ) ப#றி விட ேவ<9 எ
க!திய ஆதிேசட தன.& ேதா  சினைத அட.கி. ெகா<9 ேபகிறா.
இைட இைடேய சின ெப!கி அவ-ைடய ெசா#களி+ அ) ெவளி$ப9கிற).
பயன#ற இத* சின (impotent anger) நம.&* சிாி$ைப உ<டா.&கிற).
நார: பனக நாயகா! நா ெசா+Dகிறப3 ேக2பாயா?
ஆதி: ேக2ேப வாமி.
நார: ஆனா+ நம.ெகா! பிர=தாப வதி!.கிற). அைத. ெகா<9 எ$ப3
நவ)?

ஆதி: வாமி! ேயாசி.க ேவ<டா. பிர=தாப$ ப2டவைர* ெசானா+ ேபா).
நார: அ) எனேவா என.&* ெசா+ல மன பி3.கவி+ைல. ஒ!ேவைள
ேக0வி$ப2ட) தவ தலாயி!தா+?

ஆதி: தவ தலாயி!தா+ இ!)வி29$ ேபாகிற).
நார: பாதகமி+ைலேய?
ஆதி: இ+ைல வாமி.
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நார: ஆனா+, ேக0.
ஆதி: ெசா+Dக0 வாமி.
நார: நா இ$ப3* #றி. ெகா<9 வ!ேபா) லகார ேபாயி!ேத.
ஆதி: வாமி! தாக0 லகார ேபான), மகார ேபான) நா
ேக2கவி+ைல. எ த+விைய$ ப#றிய சமாசாரதா ேக2கிேற.
அைத* ெசா+Dக0.
நார: அைததாேன ெசா+ல நிைனேத. அத#&0 பத கிறாேய?
ஆதி: இ$ெபா@) ெசா+ல நின$ப)தாேனா? இ- நிைனதாகவி+ைலேயா?

அத#&0ேள ெசா+ல$ &த)? லகார ேபான) கிைள.கைதயா.& வாமி!
வி!தா ேநர ேபா.கேவ<டா. அ& ேபான), இ& ேபான) எற

உபா.யானகெள+லா என.& ேதைவயி+ைல. எ த+விைய$
ப#றிய சமாசார-ெசா+Dக0.

நார: சாி, சாி. நீ மி& ஆதிர"ைடயவனாக இ!.கிறாF. ேபா), ேபா),

(ேபாகஎதனி.கிறா)

ஆதி: வாமி ! ேகாபி). ெகா0ள. Jடா). இCவாசனதி+ அம)
ெசா+Dக0.
நார: லகார ேபான)...
ஆதி: என வாமி, இ- லகாரதிேலதா கவன இ!.கிற) ேபாD!
நார: ஆ. அதிேலதா விஷய இ!.கிற).
ஆதி: ஆனா+ ெசா+Dக0.

நார: லகார ேபாேனனா?
ஆதி: ேபான) ேபாகாத) யாைர. ேக2கிறீக0? தக.ேக சேதகதாேனா?
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நார: சாி, சாி இ& நம.&* சாி$படா).
ஆதி: இ+ைல சாமி ெசா+Dக0.
நார: என.ெகதிேர இர<9 ேப வதாக0.
ஆதி: என வாமி?
நார: அவக0 ேபசி. ெகா<9 ேபானைததாேன ேக2ட)?
ஆதி: ந+ல). அவக0 ேபசி. ெகா<9 ேபானதி+
நீக0 ேக2ட பிர=தாபெமன?
நார: அ)வா? இதிரஜி) ேலாசைனைய. ெகா<9 வதி!.கிறா எற

சமாசாரதா.

ஆதி: ஆஹா! அ$ப3யா?
இ)கா  Jறியவ#றா+ தவதி! சகரதாச வாமிக0 ஒ! ைக ேதத

நாடகாசிாிய எப), தாதி!த தமிழகதி+ நாடக. கைலைய. ைக N.கி

வி29 நிைல நி திய ெப!ைம அவ!.& உாிய) எப) ந& விள&. அவ

ேதெத9). ெகா<ட கைதக0 அைன) அவ நாளி+ வழகிவத ராண,

இதிகாச. கைதக0. எனேவ அவ#ைற நாடகமாக ஒ!வ ஆ.&ேபா) அதி+ P*சி

(plot) "த8யவ#ைற. கா<ட+ க3ன. இத அ3$பைடைய$ ாி)

ெகா<டா+தா வாமிகளி நாடககைள ந& அ-பவி.க "3>. இல.கிய

அைம$பி+ உ0ள நாடககளி+ காண$ ெப  P*சி, க#பைன "த8யவ#ைற

இநாடககளி+ காணவியலா).

ஆயி- நாடகாசிாிய-ைடய லைம, ெசா#சிற$, ெசா+லாழ, அ#ைற நாளி+

ெபாிதாக மதி.க$ ெப#ற அறெநறி க2ட+ எபைவ இவ!ைடய நாடகதி+ நிரப
உ<9. அறி> மிக உயத க!).கைள> மிக எளிதி+ J கிற சிற$

அைம)0ள). பாட+க0 ப+ேவ

வைக* சத"ைடயனவாக:, இனிய

ஓைச>ைடயனவாக: அைம)0ளைம க< J9. !க. Jறி, தவதி!

சகரதாச வாமிக0 இத A#றா<3 ெப! லவக0 ஒ!வ எப)
தமி@ சிவ ெநறி> ேதத சாேறா எப) ேம#ெகா<ட நாடக. கைல
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ெதா<3னா+, மைற) ெகா<3!த தமி நாடகதி#&$ )யி. ெகா9தா
எப) ம .க "3யாத உ<ைமகளா&. தமி நாடக. கைல வரலா#றி+
அ3களாாி ெபய நிைல ெப ெமப) உ தி.
-----------------------

