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க�ைரக�ைரக�ைரக�ைர    

1970-73 கால$ப&தியி+ ம)ைர$ ப+கைல.கழக�தி� தமி��)ைற� தைலவராக 
எம) த�ைதயா� இ!�தா�. இ�த. கால�தி� இைட$ப2ட ஆ<டான 1971இ+ 
'ச�கரதா= �வாமிக0 நிைன:* ெசா#ெபாழிைவ' அ�& நிக��தி>0ளா�. 
இ*ெசா#ெபாழிவி+ 'தமி�நாடக வரலா' எ�ற ஒ! க29ைரைய>� ச�கரதாச 
�வாமிக0 - நாடக ஆசிாிய� எ�ற தைல$பி29 இ�ெனா! க29ைரைய>� 
சம�$பி�தி!�தா�. 
 
இத#&$பி� த�ைதயா� எ@தியி!�த பல A+க�� ெவளிவ�தேபா)�, 
"$பதா<9க�.&� ேமலாக எ�மா+ ெவளியிட$ெபறாம+ மற.க$ப23!�த 
க29ைரக0 இைவயா&�. இைவ ம29ம�றி� த�ைதயாரா+ எ@த$ெப#, Aலாக 
ெவளிவராத இ�-�பல க29ைரக�� இ!.கி�றன. நாளைடவி+ அவ#ைற>� 
ெதா&�) A+வ3வி+ ெவளி.ெகா<9வர, த�ைதயாாி� ஆசிக�� இைறவனி� 
தி!வ!��, ந<ப�களி� உதவி>� )ைண நி#&� எ�ேற ந��கிேறா�. 
 
இCவி! க29ைரக�� "�தமிழி+ ஒ�றான நாடக� சா��) இ!�ததா+ தனி 
Aலாக$ பிர�ாி.&� எ<ண� எ@�த). எனேவதா� "தமி�நாடக வரலா� 
ச�கரதாச �வாமிக��” எ� தைல$பி29 இதைன ெவளியிட வி!�பிேனா�. 
எ�க0 எ<ண�ைத நிைறேவ#ற "ைனவ�. ம.ரா.ேபா. &!சாமி, "ைனவ�. ெத. 
ஞான��தர�, டா.ட�, எ�. சிவராச�, தி!. ெகளாிச�க� (அ�கி0), யா�$பாண� ச. 
மா�.க<9 ஆகிேயா� உதவினா�க0. அவ�க�.& எ� ந�றிக0. 
 
ேமD� இ�AD.&* சிற$�* ேச�.&� வைகயி+ அணி�)ைர ேவ<3, 'நாடக. 
காவல�' ஆ�.எ=. மேனாக� அவ�கைள அEகிேனா�. மி&�த மனநிைறேவா9� மிக 
விைரவாக:� A+ பிரதிைய வாசி�) அணி�)ைரைய அளி�தா�க0. அவாி� 
ஒ�)ைழ$பி#& எ�க0 ந�றிைய� ெதாிவி$பேதா9, நீ<ட கால�தி#& நாடக* 
ேசைவ ெசFய இைறவ� அ!0வா� என வா��திைன>� ெதாிவி.கி�ேறா�. 
 
த�ைதயாாி� "$ப) A+க�.&ேம+ ெவளியி23!.கி�ற க�ைக ��தக 
நிைலய�தா� இதைன>� ெவளியி9கிறா�க0. நிவன� ெபாியவ� வானதி 
தி!நா:.கர� அவ�க�.&�, தி!நா:. இராமநாத� அவ�க�.&� எ�க0 ந�றி 
உாி�தாகிற). த�ைதயாாி� ஆசீ�வாத� அவ�க�.& எ�� உ<9. 
 
19, டா.ட� நேடச� சாைல, அ.ச.ஞா. &9�ப�தின�. 
அேசா.நக�, ெச�ைன - 83.  11.11.2002 
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ெதா���ைரெதா���ைரெதா���ைரெதா���ைர 
யா��பாண�யா��பாண�யா��பாண�யா��பாண�. . . . சசசச. . . . மா��க��மா��க��மா��க��மா��க��....    

 
அறி"க� ெதாட�கிய நா2களி+ ஆ#ற+ வாF�த இய#றமி� வி�தகராகேவ 
ஐயாைவ* உண��தி!�ேத�. 
   நா2ெச+ல*ெச+ல "�தமிழிD� வ+ல Gதறிஞ� அவெர�பைத 
வி=வ%தாிசனமாF. க<9 விய$�#ேற�. 
 
ஆனாD�, 
தமிைழ$ேபாலேவ..... 
இைசைய>� நாடக�ைத>� 
ஒரள: �ற�வி29, 
இய#றமி�* சி�தராகேவ ஐயா உலாவ�தா�. 
 
இ�தமி�* ெசா#கைள* 
சைபகளி# ெப!.&�ேபாதி+- 
நைக"த+ ெதாட��த ஒ�பா� �ைவ>� 
சிசி அளவி+ '"க�தினி# கா23', 
&ர+வழி ஏ#ற"� இற.க"� ேச��).- 
'கைத ெசா+ல# பா�கி'+ ெவளிவர* ெசFவா�. 
 
"பா�திர�” இர<9 ேப�வதாயி� 
'உைரயாட+ உ�தி>� அ�& அைம>�. 
தவிர, 
நாடக. கைத.ேகா$ைப ஐ�தாக$ பிாி�) 
'அறி"க�, வள�*சி, உ*ச�, தீ�:, 
விைள'ெவன$ பல!� வ&�தி!$ப)ேபா+ 
'ேமைட$ ேப*சிD� இ�த* சாய8+’ 
ெவ#றிக0 ெகாண�வ) ஐயாவி� வழ.க�. 
 
இைவ, 
இய#ைகயாF அைம�தைவேயா, 
"ய� பயி�றைவேயா, 
பயி#சியி� "தி�*சியா+ பழ.க$ப2டைவேயா 
எ)வாக இ!$பி-� 
நாடக அ�ச�க0 ெபாதி�தைவ எ�பதி+ 
நாடக இயலா� ச�ேதக� ெகா0ளா�. 
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இதனா+தா�, 
ெச�ைன வாெனா8யி+ ேசைவெசFதேபா) (1956-1959) 
அைலவாிைசI9 நாடக�க0 பலைத>� 
ெசவிேய#ற� ெசFய "3�த)ேபாD�! 
அத#காகேவ, 
வாெனா8 நாடக� பலவ#றிைன>� 
‘எ@�)!'வாக:� ெவளியி# ெகாண��தா�. 
'ெத0ளா# ந�தி” நாடக�ெதா&தி 
இதனா+ "கி��த மலெரன. Jறலா�. 
 
இ�ெதா&தியிெலா�, 
'ைகலாசநாத� ேகாயிெல-� சி�திர�. 
இதி+, 
&ர+-1, &ர+-2, &ர+-3, &ர+-4 என$ 
பி�னணி.காக அைம�த "ைறைம 
'நKன ேமைட நாடக' மரபி+ 
'எ9�)ைரஞ�' உ�திைய இய��மா$ேபால 
எ@�)! அைம$பி+ இ!$பைத. காணலா�. 
நாடக�தமிழி+ ைவ�த இ�த ஈ9பாேட, 
'சி வய) "த+ (24) நாடக�தி+ ஈ9ப29 
ஐ�ப�ைத�) வயதி#&0 (1867-1922), 
நா#ப�ெத29 நாடக�கைள இய#றி ேமைடேய#றிய  
ச�கரதாச �வாமிக0' ெசய8+ மதி$� ைவ�) - 
அவ� நிைன:* ெசா#ெபாழிவி+ ப�& ெப# 
'தமி� நாடக வரலா' ப#றி>� 
'ச�கரதாச �வாமிக0' ப#றி>� 
எ9�ேதாத ைவ�தெத�ேற 
எ<ண� ேதா�கிற). 
 
இ�த* ெசா#ெப!.ைக, 
1971ஆ� ஆ<3ேலேய- 
ம)ைர$ ப+கைல. கழக�தி+- 
ஐயா நிைற�தி!�தா�. 
 
ஆனா+, 
ஐயாவி� )ைறேயா பி� 'இயலா'க அைம�ததா+  
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அ.கைற இ�றிேய M2ட$ப23!�த). 
இ! மாத� "�ேன...... . . 
ேவலைக ேநா.கி ஐயா விைரய, 
இ!$பைவ பலைத>� எ9.க� ெதாட�கிேனா�. 
ஐயாவி� இைளய மக0 மீரா அவ�க0 
ேச��) ைவ�தவ#ைற ெவளியி+ ெகாண��தா�. 
N� G3ய �வ3க0 ேபால 
இ!�த அவ#ைற� )வ23$ ப3�ேதா�. 
"த8+ கிைட�த "�)$ ேபால 
'"�தமி� நாடக* ச�கதி' கிைட�த). 
சில$பதிகார 'அர�ேக# காைத'>� 
அ3யா�.& ந+லா� வ&�த உைர>� 
ெதா+கா$பிய�தி� 'ெமF$பா2'3ய+�க0 
நாடக வழ.கி+ விாி�த "ைற>� 
ஐயாவி� பிரதியி+ உயி�$�ட� இ!�தன. 
 
இ�த இட�தி+ 
இ�ெனா�ைற* ெசா+லலா�. 
நாடக� ெதாி�த ந<ப�க�டேன 
ேப�� ேபாதி+ ஒ�ைற$ �க+வா�. . 
'சில$பதிகார�தி� அர�ேக# காைதைய, 
நா23ய�N9 நாடக� விைள.&� 
ப�மா �$பிரமணிய� ேதா3ைண�) 
உ!$ப3யாக ஆ.க விைழ�ேத�; 
Jமிட�களி+ Jறி>� பா��ேத�. 
அ�கீகார� கிைட�த ேபா)� 
அ-சரைணக0 கிைட.க$ ெபறாைமயா+ 
எ9�த "ய#சிைய வி2ேட வி2ேட�.' 
எ�றப3யாF ஆத�க$ப29. 
&ைம�) விர.தியி+ தைலைய அைச$பா�. 
 
அர�ேக# காைதைய. 
'கள$ப9�தி' ஆ#கி�ற 
அ�த"ய#சி ெவ#றிெப#றி!�தா+....  
கவைல "க� கா29கி�ற  
இ!தமிழி+ ஒ!தமி�,  
பழைமயி8!�) �)ைமைய$ பா��)  
��சிாி$ெபா�ைற உதி��தி!.க.J9�!  
சிலேவைள,  
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"�தமி�Jட ஒ!ப3 உய��),  
ம#றவைர$ பா��) மகி��)மி!.கலா�!  
 
ஏெனனி�,  
"�ெசா�ன இ!வ!�,  
"�தமி@� உண��தவ�க0.  
ஆ�.ெகா�றாF  
இ!தமிழி+ வ+லவ�க0.  
கால.க!மி,  
ஈயவி+ைல எனமற$ேபா�.  
 
ஆனாD� ஐயாவி�  
‘தமி� நாடக வரலா#’. க29ைர  
கால�ைத மீறி எம.&. கிைட�தெசா�).  
 
இேதேபா+தா�,  
ச�கரதா= �வாமிக0ப#றிய உைர>�  
அறியாத OE.க�கைள அறி:�த+ ெசFகிற).  
நாடக உலகி#&0 Oைழேவா�.& ம29மி�றி�  
தமிழி+ வி!$�.ெகா<ட எவ�.காF இ!�தாD�  
ச�கரதா= �வாமிக0 ஆ#றிய ெசய+ெநறிைய  
எ9�ேதாதி, இய�கைவ.&� )ணிைவ>� த!கிற).  
 
ஆக,  
சிறியதான A8+ அைம�தாD�  
அE�திற� வாF�த ஆ.க�க0 இைவக0.  
இவ#.&,  
மர� வழிவ�த ேமைட நாடக�தி�,  
ேவத� அறி�த ‘இல�ேக=வரனாக’ 
Kட� ெசயலா#� மேனாக� அவ�க0  
அழகிய ஆர� அணிவி�)0ளா�.  
ஐயா ெசா+வ)ேபா+.....  
‘த�க.&ட�தி#&� திலகமி2ட’ ெசய+ அ).  
 
நிைற.&"�,  
இ�Aைல* சிற$பா.க -  
ஐயாவி� ஆசி>0ள -  
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டா.ட� சிவராச-�, ெகளாிச�க� அ�கி��,  
இல.கிய "ைனவ�. ெத. ஞான��தர� அவ�க��  
அதிகமான சிர�ைத>ட� எ@�)*சீ� ெசF)0ளா�.  
 
ஐயாவி� எ@�).கைள Aலா.&� வி!$�0ள  
க�ைக ��தக�தா� விைரவாக ெவளி.ெகாண��தா�. 
 
இனி,  
‘தமி� நாடக வரலா� ச�கரதாச �வாமிக��’ 
ப-வலாக எ�&� பவனிவ�) உள�Oைழய  
ஐயாவி� ஆசிக��  
இைறய!�� உதவ29�. 
--------------- 

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
நாடக� காவல� நாடக� காவல� நாடக� காவல� நாடக� காவல� R.S. R.S. R.S. R.S. மேனாக�மேனாக�மேனாக�மேனாக�....    

 
அ.ச. ஞானச�ப�த� எ�ற ெபய� தமிழில.கிய வரலா#றி+ எ�ெற�� நிைல 
ெப#றி!.க. J3ய உ�னதமான ெபயரா&�. எ<ண#ற இல.கிய�கைள ஆF: 
ெசFதி!.&� அ$ெப!மகனாைர ஒளைவ தி.க.ச<"க� அற.க2டைளயி� 
சா�பாக* ெசா#ெபாழி: ெசFவி�ததி� Gல� நாடக� தமி@.&� - ச�கரதா= 
�வாமிக�.&� ெப!ைம ேச��தி!.கிறா�க0 அற.க2டைள அைம$பாள�க0. 
 
 நாடக வழ.கி-� உலகிய+ வழ.கி-�  
 பாட+ சா�ற �லெனறி வழ.க� 
 
எ�ற ெதா+கா$பிய P�திர�தி8!�) தமி�நாடக வரலா#ைற� ெதாட�&� 
ேபராசிாிய�, அத#& உைரக<டவ�க0 எ�ெக+லா� - எ$ப3ெய+லா� தவ 
ெசFதி!.கிறா�க0 எ�பைத மிக:� ெதளிவாக ஆதார�ேதா9 விள.&கிறா�. 
இ$ப3* �23.கா29� ந.கீர� )ணி: அ.ச.ஞா. ைவ�தவிர ேவ யா!.& வ!� ? 
 
சில�பி� நாடக. Jகைள விாிவாக ஆரா>� அவ� தி!.&ற0, ப23ன$பாைல, 
சி�தாமணி "தலானவ#0 நாடக� ப#றி வ!� &றி$�கைள மிகOE.கமாக 
ஆF�) க<9 Jறியி!.கிறா�.  
 
ச�கரதா= �வாமிக0 ப#றி* ெசா+D� ேபா) )ற: ெநறியி+ நி�ற ஒ!வ� 
உலகிய+ சா��த கைலயி+ - அ):� நாடக� )ைறயி+ ஈ9ப2டதனா+ எ�தைகய 
பிர*சிைனகைள எதி�ெகா0ள ேந��த) எ�பைத ந� க<"�ேன ெகா<9வ�) 
நி�)கிறா�. 
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�வாமிகைள$ ப#றி ெசா+ல ஆர�பி�த:டேனேய அவர) அ!ைம மாணா.க!�. 
அற.க2டைளயி� ெபய!.&ாியவ!மான ஒளைவ தி.க ச<"க�தி� நிைன: 
அவ!.& வ�)வி9கிற). இவ!.காக அவ� எ@திய அபிம�> நாடக� உ!வான 
Pழ+ ேதா�கிற). த�ைன மற�) அ�த நாடக�ைத$ ப#றி விாிவாக* ெசா+ல� 
ெதாட�கி வி9கிறா�. 
 
விய$�, சின�, )யர� G�� நிைற�ததாக அைம�த ஒ! பாடைல எ9�). 
ெகா0கிறா�. 
 

கா23+ வ�தைன ேதா0வ8 மாமைன. 
க<ட)<ட� ெசFதி� வைத�தைன 

தா23 க�)ட� ேபா��ாி� ெத�ேனா9 
த�.க மா3* சைள.கா) நி�றைன 

ேம23ைம� ெதாழி+ க<9 மகி��தன� 
வி+8ேல மிகவ+லவ -�&ல� 

ேக2டறி�திட இ*ைச ெகா<ேடனதா+ 
கி23வ� )ைர$பாயி) ேவைளேய 

 
எ�ற பா23ைன எ9�).ெகா<9 அதி+ ெந3+ எ�தைன - &றி+ எ�தைன. ஏ� 
அைவ அ$ப3 அைம�தன எ�ெற+லா� மிக விாிவாக விள.&� ேபா) 
ேபராசிாியைர� தவிர ேவ யாரா+ இ�த$ பாட8� சிற$ைப இCவள: ஆழமாக. 
Jற"3>� எ� ேதா�கிற). பல பாட+கைள. க�பனி� ச�த�கேளா9 
ஒ$பி29* ெசா+D�ேபா) �வாமிகளி� தமிழா#றைல நிைன�) விய.க� 
ேதா�கிற). 
 
தி!.&ற0 மீ) மி&�த ஈ9பா9 ெகா<ட �வாமிக0 அதைன நீதிவசன�, ேவதெமாழி 
எ�ெற+லா� மிக அ!ைமயாக. &றி$பி9கிறா�. எ�ெக+லா� பய�ப9�த 
"3>ேமா அ�ெக+லா� பய�ப9�)கிறா� எ�பைத. &றி$பி9� ந� அ.ச.ஞா. 
அத#&* சில எ9�).கா29க�� கா<பி.கிறா�. 
 

அவாேவ பிற$பி-� பி�ெத� வ0�வ� 
ஆராF�) ெசா+8ன� அ�ேறா? 
ப#ற#றா� ப#றிைன$ ப#ெற� ெசா�ன)� 
பாவைன உ<ைமயி� மா�.க� 
 

�வாமிகளிடமி!�த நைக*�ைவ உண�:, நி�தா=)தியாக$ பா9� கவிநய�, 
ெபா!�தமான இட�தி+ பழெமாழிகைள$ பய�ப9�)� சா)�ய�, பைழய 
இல.கிய�களி+ இ!�த ஆ��த பயி#சி, ைசவசி�தா�த ஈ9பா9 அைன�ைத>� 
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தனி�தனிேய ப23ய829. கா23யி!.&� அ.ச. ஞானச�ப�தனாாி� ஆF:* 
ெசா#ெபாழி:க0 �வாமிகளி� ெபயைர எ�ெற�� நிைலநி�)� எ�பதி+ 
எ�த* ச�ேதக"மி+ைல. வா�க ச�கரதா= �வாமிக0 �க�! வா�க அ.ச. 
ஞானச�ப�தனாாி� அாிய ஆF:! 
 

 அ��  
 ஆ�.எ=. மேனாக�. 

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

1111.... தமி� நாடக வரலா#தமி� நாடக வரலா#தமி� நாடக வரலா#தமி� நாடக வரலா#    
 
உலகி+ சிற�)விள�&� ஏைனயெமாழிக2& இ+லா* சிற$�, தமி� ெமாழி.& 
ம29ேம உ<9. அ)ேவ "�தமி� எ� வழ�க$ப9� மரபா&�. பிறெமாழிகளிD� 
இைச>� நாடக"� ெப!வாாியாக உ<ேட-� அவ#ைற "�ைம$ ெபய� 
ெகா9�) வழ�&� மரபி+ைல. தமி� ெமாழி.& இ$ெபய�* சிற$� 
இைட.கால�ேததா� ேதா�றி# எனி-� மிக$ பழ�கால�ெதா2ேட தமிழி+ 
இைச>� நாடக"� இ!�) வ�)0ளன. 
 
அ�தைகய நாடக� ப�ெதா�பதா� A#றா<3� இதியி+ ஏற�தாழ. கீ�நிைல 
அைட�தி!�த) எ�ேற Jற+ ேவ<9�. இ*P�நிைலைய மா#றியைம�த ெப!ைம 
தவ�தி! ச�கரதா= �வாமிகைள* ேச��த) எனலா�. )றவியாக இ!�த அவ� ஒ! 
சில )றவிகைள$ ேபால� த�"ைடய ஆ�ம "�ேன#ற� ஒ�ைறேய 
&றி.ேகாளாக. ெகா<9 வா��தி!.கலா�. அ�ேற+ )ற:.ேகால� மதி�)$ 
ேபா#ற$ெப#ற அ#ைற நாளி+ �கமான வா�ைவ ேம#ெகா<3!.கலா�. இைவ 
இர<ைட>� வி29 வி29 ெமாழி.&� ெதா<9 ெசFவத� Gல� த�கால�) 
வா��த ம.க�.&� அ3களா� ெதா<9 ெசFதா� எ�ப) விய$�.&ாிய). 
 
)றவிக0 எ�ேபா� உலகிய+ விஷய�களி+ ேநாிைடயாக ஈ9ப9வைத, 19ஆ� 
A#றா<9� தமிழக� வி!�பியிரா). அCவா ஈ9ப9வைத� தவறாக:� க!திய 
கால� அ). அ$ப3$ப2ட கால�தி+ நம) �வாமிக0 காத+ "த8யன ப#றி 
உைரயாட+ மி&�)வ!� நாடக�கைள� தாேம இய#றி. க#பி�)* சில 
ச�த!$ப�களி+ ந3�)� வ�தா� எ�றா+ அவ!ைடய மன�திட� அறி�) 
ேபா#ற#&ாிய). உ0ள�திD� வா.கிD� உ<ைம ஒளி>ைடய ெபாிேயா�, உலக� 
ேப�வைத ஒ! ெபா!ளாக மதி.கமா2டா�க0 எ�பத#&* �வாமிகேள 
எ9�).கா2டாக:� விள�கி>0ளா�க0. ேபா8� )ற: நிைற�)0ள இC:லகி+ 
இ�தைகய Kர�)றவிக0 கல�கைர விள.க� ேபா�றவ�களாவ�. 
 
�வாமிகளி� அ��மானா.க!0 ஒ!வராகிய தி!.3.எ=. க<E*சாமி$பி0ைள 
அவ�களி� மகனா� ஒளைவ தி!. 3.ேக. ச<"க� அவ�க0 �வாமிகளி� 
வரலா#ைற* �!.கமாக எ@தி>0ளா�. அதி# காண$ப9� �)ைம ஒ�<9. 
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�வாமிகளிட� க#ற சீட�களி� ப23ய+ ஒ� அ�A8+ தர$ ெப#0ள). ெச�ற 
A#றா<3� இதியிD� இ�த A#றா<3� ெதாட.க�திD� விள�கிய சிற�த 
ந3க�க0 எ� ஒ! ப23ய+ தயாாி�தா+, அதி+ இட� ெபற.J3ய அ�தைன 
ேப!� �வாமிகளி� சீட�கேள எ� இ$ப23ய88!�) அறிய"3கிற). 
தைலயாய சீட� ப23ய+ இ)ெவனி+ இைடயாய சீட� பல!� �வாமிகளிட� 
இ!�தி!�த+ ேவ<9�. எனேவ, இ�த. கைட. கால�தி+ தமி� J� ந+Dலகி+ 
‘நாடக�தமி�’ எ�ற ஒ� நி� நிலவி# எ�றா+ அத#& ஒேர காரண�, பல$பல 
நாடக�களி� ஆசிாிய!� பல$ பல நாடக�க2&� பாட+க0 எ@தியவ!� 
A#.கண.கான தைலயாய ந3க�கைள� ேதா#வி�)$ பழ.கியவ!� ஆகிய 
ச�கரதா= �வாமிக0 ஒ!வேரயாவா� எ�ப) ந�& விள�&�. 
 
இ�த* சீட� ப23யைல$ பா��தா+ அதி# ெப!�பாேலா� �வாமிகளி� கால�தி+ 
ஓரள: வள��தி!�த இைட$ப2ட வயதின�. இ�த$ பர�பைர அ#விடாம+ 
இ!$பத#காகேவ ேபாD�, �வாமிக0 இள6ச"தாய�ைத* சி.ெகன$ பி3�) 
அவ�கைள இ�)ைறயி+ இ@�)வி29 இறவா$�கைழ� ேத3. ெகா<டா�. இள� 
பாலக�கைள* �வாமிக0 ந3க�களாக ஆ.கி� தராதி!�தி!$பி� இ� ஒளைவ 
3.ேக. ச<"க� ேபா�ற நாடக.கைலயி� உயி� நா3யானவ� பல� ப+ேவ 
)ைறகளி+ ெப!� �க�ெப# விள�கி இ!.கலா�; ஆனா+ தமி� நாடக உலக� 
தைலசிற�த ந3க� பலைர இழ�தி!.&�. இைளஞ� ச"தாய�ைத>� மிக* 
சிவ�களாக உ0ளவ� ச"தாய�ைத>� மா#றியைம.க ேவ<9� எ�ற 
உ<ைமைய ஹி2ல!�, இரTய�க��, சீன�க�� அறி�) கைட$பி3$பத#& 
அைர A#றா<9 "�னேர தமிழ� ஒ!வ� அதிD� )றவியாயி!�த ஒ!வ� இ�த 
உ<ைமைய ந�& அறி�), பால�கைள நாடக� )ைறயி+ பழ.கிவி2டா� எ�றா+ 
அவ!ைடய தீ�.க தாிசன�ைத எ�ென� Jவ)? 
 
ெப<க0 எ�பவ�க0, ெவ�) ஒ).க$பட ேவ<3யவ�க0 எ� க!த$ெப#ற 
ேபா8 ேவதா�த கால�தி+ வா��த இ�தமி�� )றவியா� 20-ஆ� A#றா<9 
பிற.&"�னேர ெந6�� )ணி:ட� பல மகளிைர>� நாடக. கைல.&$ 
பழ.கிவி2டா� எ�றா+, அவ� சிற$�� ெந6�ர"� தீ�.க தாிசன"� தனி*சிற$�$ 
ெப#றைவயா&�. 
 
�வாமிக0 தமி@.&� ெதா<9 ெசFயேவ<9� எ� நிைன�தி!�தா+, ஏைனய 
இயைல>� இைசைய>� வி29வி29 நாடக�தமிைழ ஏ� ேத��ெத9.க ேவ<9�, 
எ�ற வினா� ேதா�றினா+ தவ இ+ைல. ஆனா+, அவ�களி� கால� 
இய#றமிழி+ மகாவி�)வா� மீனா2சி ��தர�பி0ைள ேபா�ற ேபரறிஞ�க0 
வா��த காலமா&�. இைச�தமிைழ வள�.க* சிற�த இைச. கைலவாண�க�� 
கீ��தன� பல பா3ய ேகாபால கி!Tணபாரதியா!� இ!�த காலமா&�. ஆனா+, 
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தமி� நாடக� சீ�ெக29$ ேபாயி!�தேதாட+லாம+, அதைன எ9�)$ 
ேபா#பவ�கைள>� அ�ைறய ச"தாய� ச�ேதக. க<ெகா<ேட பா��) வ�த). 
�வாமிக0 இய#றிய 'ெவ0ைள வாணி' (இ�கவி�திர29 - 7) எ�ற பாட8+ கீ� 
வ!மா பா9கிறா�: 
 

ேதவ!� மகி�கி�ற ெச�தமி�நாடக� 
சீ�ெக29$ ேபா*�த�மா 

சி�த� ெம8வாக வா9கி�ேறா� 
ெச�ைம ெசF)தாராF ேவ<3நி�ேறா� 
 

தின"� �க�கி�ேறா� 
ெசவி�) மகி�கி�ேறா�. 
 
தி!வ3 மலைரயலா+ 
ஒ! )ைணேய த!0வாF – ெவ0ைளவாணி 
 

இ$பாட88!�) ஒ� உ<ைம ந�& விள�&கிற). )ற: ேம#ெகா<டாD� 
த�"ைடய ஆ�மாைவ. கைட�ேத#றி. ெகா0வைத. கா23D� ெபாிய பணி 
ஒ�றி!$பைத* �வாமிக0 உண��தி!�தா�க0. அ) இ�நா23#&� ெமாழி.&� 
இய#ற$பட ேவ<3ய பணிேய எ�பைத>� அறி�தி!�தா�க0. எ�தைகய பணி 
ெமாழி.&� ேதைவ$ப9கிறெத�பைத ஆராF�த ெபாியா�, 'ேதவ!� மகி�கி�ற 
ெச�தமி� நாடக� சீ� ெக29$ ேபா*�)' எ�பைத நிைன: J��தா�. எனேவ த� 
"@ேநர உைழ$ைப>� தமி� நாடக�தி#&$��)யி� ெகா9.&� "ய#சியிேலேய 
ெசலவி2டா� எ�பைத அறிய "3கிற). 
 
�வாமிக0 ெபா@)ேபா.கி#காகேவா, வயி வள�$பத#காகேவா, �க� 
ேத9வத#காகேவா இ�)ைறயி+ ஈ9படவி+ைல. பாதி ஆ�கில"� பாதி 'டமிD�' 
கல�) ேபச$ப2ட அ.கால�தி+ இல.கிய நய6 ெசறி�த நாடக$ பாட+கைள 
இய#றினா�. அவ#ைற. க#பி�)* சில� பலைர ேமைட ஏ#றினா�. அதனா+ �க� 
கிைட.&� எ� அவேரா பிறேரா ந�ப"3யாத நிைல, அ.கால நிைல. ெபா@) 
ேபா.&, ெபா!0, வ!வாF, �க� எ�ற G�.&� �வாமிக0 மய�கவி+ைல; 
கவைல$பட:மி+ைல. ேவ எ.காரண�தா+ )ணி�) இ*ெசய8+ இற�கினா�? 
த� உ0�ண�:, இதைனேய கடைமயாக. ெகா<9 ெதாழி#பட ேவ<9� எ� 
இ2ட க2டைளைய, இைறவ� க2டைளயாகேவ ெகா<9 �வாமிக0 
நாடகாசிாியராக "கி��தா�. இ�தைகய ஒ! ெபாியா!.&� த�ைத>� 
ைம�த�க�மாக* சீடராF அம��தி!.&� ேப ெப#றவ�க0 "ைறேய தி! 
க<E*சாமி பி0ைள>� அவ!ைடய ைம�த�க�மாவ�. 
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�வாமிக0 த�நல�க!தா) இ$பணியி+ ஈ9ப2டைமயா+தா�, அவ� சீட�க0 
அவைர இ� மறவாம+ ேபா#கி�றன�. அ*சீட!0 தைலயாய தி! ஒளைவ 
3.ேக. ச<"கமவ�க0, �வாமிக0 ெபயாி+ ஒ� அற.க2டைளைய நிவி 
ஆ<9ேதா� இ! ெதாட� ெசா#ெபாழி:க0 நிக@மா ஏ#பா9 ெசF)0ளா�. 
அவ!.& ந�வா��)�, �வாமிகளி� ஆசி>� கிைட$பதாக! 
 
�வாமிக0 19ஆ� A#றா<3� இதியி+ வள��த தமி� நாடக�தி� வரலா#ைற 
ஒ!வா அறிய$ �&வேத இ�ைறய ெசா#ெபாழிவி� ேநா.கமா&�. ெதா�ைம 
மி.க கால�தி+ சிற$�# விள�கிய 'J�)$' ப#றி* ச�க A+க0 &றி$பி9� 
விற8ய�, ெமF$பா9 ேதா�ற இ.J�) வைக ஆட+களி+ வ+லவராக� 
திக��தன�. 'நன:$ �& விற8' எ� கபில� இதைன. &றி$பிட. கா<கிேறா�. 
 
தமி� ெமாழி.& அ#ைற நாளி+ வர�� வ&�த ெதா+கா$பியனா� நாடக வழ.& 
எ�ற ெசா+ைல மிக* சிற�த "ைறயி+ ைகயா0கிறா�. 
 

நாடக வழ.கிD� உலகிய+ வழ.கி-� 
பாட+ சா�ற �லெனறி வழ.க�          (ெதா+: ெபா!0-அக�-53) 

 
‘உலகியைல ஒ23* �ைவபட. கா29� நாடக வைக மர�கேளா9�, உலக 
மர�கேளா9� �லவரா+ பா9த#கைம�த �லவரா# வழ.க�' எ�பேத 
இCவ3களி� ெபா!ளா&�. இதனா+ அறிய$ப9வ) யாெதனி+ ெதா+கா$பிய� 
கால�திேலேய நாடக வழ.ெக�� உலக வழ.ெக�� இ!வைக வழ.&க0 
இ!�தன எ�பதா&�. நாடக வழ.& எ�ப) உலக வழ.ைக ஒ23, அதைனேய 
சிறி) மிைக$ப9�தி. கா29வதா&�. அறி: சா�ற �லவ�க0 கவிைத இய#� 
ெபா@) நாடக வழ.&, உலக வழ.& எ�ற இர<ைட>� அ3$பைடயாக. 
ெகா<ேட இய#வ� எனி+, ெதா+கா$பிய� கால�திேலேய இ�நாடக வழ.& 
எ�ப) ந�& அறிய$ ப23!�தெத�ப) ெவளி$பைடயா&�. அCவா ஆயி� 
நாடக� ப#றி� ெதா+கா$பிய� தனி$ப2ட "ைறயி+ Jறாத) ஏ� எ�ற வினா� 
ேதா��. இ.க!�)ட� ெதா+கா$பிய�ைத>� அத#கைம�)0ள உைரகைள>� 
ேநா.&வா�.&* சில ஐய�க0 ேதா�றிேய தீ!�. ெதா+கா$பிய� நாடக� ப#றி� 
தனியாக. Jறாம+ வி2டத#& இர<9 காரண�கைள. Jற+ "3>�. "தலாவ) 
நாடக� எ�பைத� தனியான ஓ� உ$பாக அவ� ெகா0�� அளவி#& அ#ைற 
நாளி+ நாடக�க0 ப+கி$ ெப!கி இ!.கவி+ைலேயா எ� க!தலா�. 
இர<டாவ) நாடக� மிக:� அதிகமாக வழ.க�தி+ இ!�தைம யாD� யாவராD� 
ந�& அறிய$ ெப#றி!�தைமயாD� அதைன. &றி$பா# Jறிய அளவிேலேய 
அத� உ2க!�ைத அைனவ!� அறிய. J9�. ஆத8� அதைன� தனிேய Jறாம+ 
வி29வி2டா� எ�� க!த இட"<9. இCவி! காரண�க�0 "தலாவ) 
காரண� வD:ைடயாதாக� ேதா�றவி+ைல . நாடக�க0 மி&தியாக இ+லா) 
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இ!�தி!$பி� பி#கால�தி+ '"�தமி�' எ�ற வழ.&� ேதா�றி$ ெப!கி இ!�த+ 
இயலா). எனேவ இர<டாவ) காரண�ைதேய வD:ைடயதாக. ெகா0ள ேவ<3 
இ!.கிற). 
 
நாடக�க0 ப+கி இ!�தைமயாD� பலராD� ந�& அறிய$ ெப#றி!�தைமயாD� 
அ) ப#றி� தனிேய Jற ேவ<3ய ேதைவ இ+லாம# ேபாF வி2ட). அ�றி>� 
இய#ப&தி.& இல.கண� அைம.ைகயி+ நாடக�ைத$ 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+ எ�ற ஒ� இய# ப&தி.&� நாடக$ ப&தி.&� ெபா)வாF நி#ற8,� 
நாடக$ பாட+க0 எCவா அைமகி�றன 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+ எ�ப) நாடக�தி� ஒ! 
ப&தியா&�. ஆத8� அ) ப#றி ஒ! P�திர�)0 Jறிய ஆசிாிய�, ெமF$பா9 ப#றி 
ஒ� இயைல வ&.கி�றா�. காரண� அ) நாடக�தி� உயி� நா3யா&�; பாடD.&� 
ெபா)வானதா&�. எனேவ அ) ப#றி விாிவாக$ ேபசிய ஆசிாிய�, ெமF$பா9 
கவிைதைய விட நாடக�தி#& இ�றியைமயாத) எ�பதைன உண��தா�. அதைன 
வ8>�)வா� ேவ<3 ெமF$பா23ய8� இதி* P�திர�தி+ ‘க<ணாD� 
ெசவியாD� ஆ��) க<டா+ ஒழிய ெமF$பா9 அறிய#பா# அ�' எ� 
J"க�தா� இ) நாடக�தி#ேக உாிய) எ�பைத வ8>�தி வி2டா�. 
 
இ�நிைலயி+ ெசF>ளிய+ 180ஆ� P�திர�ைத>� ேபராசிாிய� 
அ*P�திர�தி#ெக@திய உைரைய>� கா<ட+ ேவ<9�. ப<ணி�தி* ெசF>0 
இ)ெவன. Jற வ�த ஆசிாிய� ெதா+கா$பியனா�. 
 

பா23ைட. கல�த ெபா!ள வாகி$, 
பா23� இயல ப<ண�தி இய+ேப  (ெதா+ெபா!0ெசF-180) 

 
எ� Jகிறா�. 'பழ� பா23-ா9 கல�த ெபா!ேள தன.&$ ெபா!ளாக. 
ெகா<9, பா29� உைர>� ேபால* ெசFய$ப9வன ப<ண�தி எ�றவா' எ�ப) 
ேபராசிாிய� இத#&. J� ெபா!ளா&�. ேமD� 'ெமFவழ.& அ+லாதனவ#ைற$ 
ப<ண�தி எ� Jற+ மர�' எ�� அவேர &றி.கி�றா�. 'அைவயாவன நாடக* 
ெசF>ளாகிய பா29 மைட>�, வ6சி$ பா29� ேமாதிர$ பா29� கடக<9� 
"தலாயின' எ� விள.க"� த!கிறா�. உலக வழ.ைக அ$ப3ேய Jறினா+, அ) 
நாடக� எ�-� ெபய� ெபவதி+ைல. உலக வழ.&, க#பைன இர<9� கல�ேத 
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நாடக� அைம.க$ப9கிற). அCவா அைம.க$ ெப#ற நாடக� ெப!� ப&தி 
ெசF>0 வ3விேலேய இ!�த) எ�ப)� அ*ெசF>�� சா�ேறா� ெசF>0 ேபால 
இ+லாம+, அைனவ!� அறி�) அ-பவி.&� வைகயி+ பா29� உைரயாடD� 
கல�) அைம.க$ ெப#ற) எ�ப)� இ*P�திர�தா+ அறிய$ப9�. 
 
எ+லா மா�த!� அறி�) அ-பவி.&� "ைறயி+, பழ�கைத த@வி$ பா29ட� 
கல�) வ!வைத� ெதா+கா$பியனா� 'ப<ண�தி' எ� வழ�கின� ேபாD�. 
'பா23� இயல ப<ண�தி இய+ேப’ எ�றதா+, ப<ண�தி "@� த�ைம ெப#ற 
பா29 அ� எ�ப)� ஆசிாிய� ெதா+கா$பியனா� Jறிய ெவ<பா, ஆசிாிய�, 
க8, வ6சி "த8ய பாவைக>0 நாடக$ பாடலாகிய ப<ண�தி ேசரா) எ�ப)� 
�லனாகி�றன. அCவாறாயி� அதைன$ பாட+ அ� எ�� ஒ).க. Jடா) 
எ�பத#& ‘பா23� இயல’ எ�� Jறி* ெச�0ளா�. இ#ைற நா0 நாடக�களி+ 
வ!� கீ��தைன "த8ய ேபால அ#ைற நா0 ப<ண�தி இ!�த) ேபாD�. இதைன 
அ9�)வ!� P�திர� சிறி) ஆய� த&�த). 
 

அ)ேவ தா-� பிசிெயா9 மா-� 
(ெதா+:ெபா!0: ெசF-181) 

 
‘ப<ண�தி எ�ப) பிசிேபா�றதா�' எ�பேத இ*P�திர$ ெபா!0. அCவாறாயி� 
'பிசி' எ�ப) ப#றி� ெதா+கா$பியனா� Jவைத ஆFத+ இதைன ேமD� 
ெதளி:�)�. 
 

ஒ$ெபா9 �ண��த உவம�தா-� 
ேதா�வ) கிள�த )ணிவினா-� 
எ�றி! வைக�ேத பிசி நிைல வைகேய             (ெதா+ெபா!0ெசF-176) 

 
இ�த* P�திர�தி#&$ ேபராசிாிய� J� ெபா!0 அ�)ைண* சிற$�ைடயதாக$ 
படவி+ைல. அவ!ைடய உைர வ!மா: 
 
“ஒ$ெபா9 �ண��த உவமெம�ப), த�க2 கிட�த ஒ$�ைம. &ண�ேதா9 ெபா!�தி 
வ!� உவம$ ெபா!ளா-�, ம# இனி ஒ� ெசா+ல ஒ� ேதா�� 
)ணிவி#றாக* ெசா+D� ெசா+லா-� எ� இCவி! J#றதா&� பிசி Jறப9� 
நிைலைம”. 
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இCவா உைர Jறிவி29 ஆசிாிய� கா29� உதாரண� ெபா!�தமாக இ+ைல. 
'பிைற க+வி மைல நட.&�' எ� யாைனைய* �29� இதைன எ9�). கா2டாக� 
த!கிறா�. 
 
இCவா ெபா!0 கா<ப)� உதாரண� கா2டD� P�திர$ ெபா!ேளா9 
ெபா!�)மாறி+ைல. ஆ��) ேநா.கி� இ*P�திர� நாடக� ப#றியேதா எ� 
நிைன.க� ேதா�கிற). இ*P�திர$ ெபா!ைள ஆராFவத� "�ன� A#பா 
அைம.க$ ெப#0ள இட�ைத>� இத#& "�ன� காண$ப9� A#பாைவ>� 
கா<ட+ ேவ<9�. இ*P�திர�தி#& "�ன� உ0ள இ! P�திர�க�� உைர 
வைக நா�& எ�ப) ப#றியன. உைர வைக$ ப#றி. Jற� ெதாட�கிய ஆசிாிய� 
அதைன நா�& Jறா.கி. Jறி>0ளா�. அ�நா�கி+ பி�ன�. Jற$ ெப#ற இ! 
வைகக0 சி�தைன.&ாியன. அCவிர<9� 
 

ெபா!0 மர� இ+லா$ ெபாF ெமாழியா-�, 
ெபா!ெளா9 �ண��த நைகெமாழியா-� 
உைரவைக நைடேய நா�&என ெமாழிய            (ெதா+:ெபா!0:ெச. 173) 

 
எ� விாி�)ைர.க$ ெபகி�றன. அ�ம2ேடா9 நி�தாம+ ஆசிாிய� அ9�த 
P�திர�தா+ இ�நா�& வைக உைர நைடைய>� இர<9 பிாி:களாக$ பிாி�) 
'அ)ேவ தா-� இ! வைக�) ஆ&�’ (ெதா+:ெபா!0:ெச. 174) எ� Jகிறா�. 
நா�&ேம உைர நைட$ ப#றியதாக இ!.க:� அ�நா�ைக இர<டாக$ பிாி�). 
Jற ேவ<3ய ேதைவ யா)? பி�ன�. 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>� எ�ன 
ெதாழிைல* ெசFகி�றன? 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� எ�னி+ ேதா�� இ@.ெக�ைன? இதைன அ9�) வ!� 175வ) 
P�திர� இ.க!�).ேக அர< ெசFகி�ற). 
 

ஒ�ேற ம#6 ெசவி8.& உாி�ேத 
ஒ�ேற யா�.&� வைரநிைல இ�ேற                  (ெதா+ெபா!0:ெச. 175) 

 
இ� A#பாவி� "தல3 174வ) P�திர�ைத அ9�) வ!த8� ெபா!< மர� 
இ+லா$ ெபாFெமாழி>�, ெபா!ெளா9 �ணரா நைகெமாழி>� ெசவி8.& உாி�) 
எ� வைரய.கி�ற). இர<டாவ) அ3 உைர நைட ப#றிய P�திர�தி+ Jற$ 
ெப#ற "த8ர<9� யாவ!.&� உாியன எ� Jகிற). இ* P�திர�தி#& (P. 
175) உைர வ&�த ேபராசிாிய�, உைரயாசிாிய�, ந�சினா�.கினிய� ஆகிய Gவ!� 
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&ழ�பிேய உைர ெசFகி�றன�. 'ெபா!0 மரபி+லாத ெபாF� ெமாழி>�, 
ெபா!ெளா9 �ண��த நைக ெமாழி>�' பாட+ கல$பி+லாத உைர நைடைய$ 
ப#றி. Jற வ�த ப&தியா&�. இCவா உைர Jறி வி29, அத#& ேம#ேகாளாக 
'யாைன>� &திைர>� த�"0 ந2பா3 இ�னவா ெசFதன' எ�ற ஒ�ைற>� 
பி#ப&தி.& 'சி &!வியி� உைர>� த�திர வா.கிய"� ேபா+வன' எ�� 
ேம#ேகா0 கா23* ெச+கி�றன�. ேபராசிய!� ந*சினா�.கினிய!�. 173� 
P�திர�தி+ இCவா உைரெய@தி ேம#ேகா�� கா23யைத மற�) வி29, 
இ!வ!ேம 175� P�திர�தி+ 'ஒ�ேற ம# ெசவி8. &ாி�ேத' எ�ற ப&தி.& உைர 
எ@)�கா+, 'ேதாழி தைலவியிட� �ைன�)ைர$ப)' எ� உைரெய@தி, அத#& 
ேம#ேகாளாக ெந9ந+ வாைடயி8!�) எ9�). கா29� த!கி�றன�.  
 
175� P�திர� தனிேய ஒ�ைற>� Jறாம+ 173ஆ� P�திர� Jறியைத எ9�) 
மப3>� Jறி இ!$ப)� இ$ெப!ம.க0 இ!வ!� 173ஆ� P�திர�தி#& ஒ! 
வைகயாக:� 175ஆ� P�திர�தி#& ஒ! வைகயாக:� உைர Jறியதி8!�ேத 
அவ�க0 &ழ�பி>0ளன� எ�பைத அறிய "3கிற). 
 
இCவா &ழ$ப� ேதா�ற. காரண� யா) எ� சி�தி�த+ ேவ<9�. 173ஆ� 
P�திர�தி� பி� இர<9 அ3க�� நாடக�தி+ வ!� உைரயாடைலேய 
&றி$பி9கி�றன எ� க!த இட"<9. 174ஆ� P�திர� 173ஆ� A#பாவி� பி� 
இர<9 அ3கைள� தனிேய பிாி�). கா29கிற). 175ஆ� P�திர� நாடக�தி+ 
ம29� அ+லாம+ பிறவிட�களிD�, 'ெபா!0 மரப+லா$ ெபாF ெமாழி>� 
ெபா!ெளா9 �ண��த நைக ெமாழி>�’ ேதாழி J#றாக இல.கிய�தி+ வ!� எ� 
Jகிற). இ$ெபா@) அ*P�திர�கைள வாிைச$ப9�தி. கா<ப) 
பய-ைடயதா&�. 
 

பா23ைட ைவ�த &றி$பி னா-� 
பாவி� எ@�த கிளவி யா-� 
ெபா!0 மர� இ+லா$ ெபாFெமாழி யா-� 
ெபா!ெளா9 �ண��த நைகெமாழி யா-� எ� 
உைரநைட வைகேய நா�ெகன ெமாழிப (173) 
அ)ேவ தா-� ஈ�இ! வைக�ேத (174) 
ஒ�ேற ம#� ெசவி8.& உாி�ேத 
ஒ�ேற யா�.&� வைரநிைல இ�ேற (175) 
 

173-ஆ� A#பாவி� பி� இர<9 அ3க�� நாடக உைர நைடைய. &றி.க, "� 
இர<9 அ3களி 8!�) அவ#ைற ேவப9�தி. கா2டேவ 174ஆ� P�திர� 
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ேதா�றி#. 175-ஆ� P�திர� அ�நாடக�)0 நைகெமாழி ெசவி8 J#றாக வ!� 
எ� Jகிற). 
 
ெதா+கா$பிய� கால�ைத அ9�)� ேதா�றிய அக�)ைற$ பாட+க0 பா3யவ�க0 
நாடக� தனி ெமாழியாக அைம>� ெபா@) நைக*�ைவ ேதைவ$ப2ட இட�களி+ 
இCவில.கண�ைத ஒ23ேய நைக ெமாழிைய� ேதாழி J#றாக அைம�) வி2டன� 
ேபாD�. 
 
இCவா இ�G� P�திர�க2&� ெபா!0 ெகா<டா+ 176-ஆ� P�திரமாகிய 
பிசி ப#றிய P�திர�தி#& ேநாிதாக$ ெபா!0 ெகா0ள "3கிற). இ�த 
அ3$பைடைய மன�)2 ெகா<9 176-வ) P�திர�ைத மப3>� கா<ேபா�. 
 

ஒ$ெபா9 �ண��த உவம� தா-� 
ேதா�வ) கிள�த )ணிவினா-� 
எ�றி! வைக�ேத பிசிவைக நிைலேய         (ெச.  176) 

 
ஒ$ெபா9 �ண��த உவம� எ�ப) ேவட� அணிதைல. &றி.காதா எ� 
நிைன.க� ேதா�கிற). ஒ!வ� எ�த$ பா�திர�ைத ஏ#கி�றாேனா அ�த$ 
பா�திர�ேதா9 ஒ$�ைம Jற� த.க வைகயி+ ேவட� அணிய$ பட ேவ<9�. 
அரசனாக ேவடமணி�தா+ பா��த மா�திர�தி+ இவ� அரச� எ�� ேசவக� 
ேவடேமா, அைம*ச� ேவடேமா, க0வ� ேவடேமா அணி�தா+ பா��த மா�திர�ேத 
இவ� ேசவக� அ+ல) அைம*ச� அ+ல) க0வ� எ� அறிய$ப9� வைகயி+ 
ேவட� அணிவைத 'ஒ$ெபா9 �ண��த' எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
இனி அ9�)0ள ப&தி 'உவம� தா-�' எ�பதா&�. அரசனாக ேவடமணி�த:ட� 
&றி$பி2ட ஒ� அரச� எ� க<டவ� க!)� வ<ண� ேவட� அணித+ எ� 
ெபா!0ப9�. &றி$பி2ட நாடக�தி+ &றி$பி2ட ஓ� அரசனாக வ!பவ�, அ�த. 
&றி$பி2ட அரச-.&ாிய அ�க அைடயாள�க0 த�மா29� இ!.&�ப3யாக 
ேவடமணிவைத 'உவம�தா-�' எ�ற ெசா+லா+ ஆசிாிய� &றி�தா� எ� 
ெகா0ளலா�. 'ஒ$ெபா9 �ண��த’ எ�ப) ெகா<ட பா�திர�தி#&ாிய ெபா)� 
த�ைம ேதா�ற ேவடமணித+ எ��, ‘உவம�தா-�' எ�ற ெசா+லா+ எ�த. 
&றி$பி2ட பா�திரமாக உவைம ேதா��ப3 ேவட� அணித+ எ�� Jறலா�. 
 
A#பாவி+ அ9�) நி#&� அ3 'ேதா�வ) கிள�த )ணி:' எ�பதா&�. 
இCவ3.& உைர Jறிய ேபராசிாிய!� ந*சினா�.கினிய!� 'ஒ� Jற ஒ� 
ேதா�� )ணிவி#றாக. J� J#' எ� Jவ) ெபா!ள#ற ெசா#களாக$ 
ப9கி�றன. இத#& ேம#ேகாளாக 'நீராடா� பா�$பா� நிற6 ெசFயா� நீரா3� 
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ஊரா9 நீாி# கா.ைக' எ�ற வி9கைதைய ேம#ேகாளாக. கா2ட+ விய$பாக 
இ!.கிற). த<ணீ� படாத ெபா@) சிவ$பாக இ!.&� பா�$பா� த<ணீாி+ 
&ளி�தா+ காிய கா.ைகயாகி வி9வா�. அதாவ) ெந!$பி+ த<ணீ� வி2டா+ 
காியாகிவி9� எ�ற ெபா!�ைடய வி9கைதைய ேம#ேகா0 கா29கிறா�. 
'ேதா�வ) கிள�த )ணி:' இதி+ எ�ன இ!.கிற) எ� நிைன.&� ெபா@) 
உைரயாசிாியாி� &ழ$பேம ெதாிகி�ற). 
 
அCவாறாயி� இCவ3யி� ெபா!0தா� எ�ைன? "தல3யி+ ேவட� 
ெபா!�தமாக அணிய$படேவ<9� எ� Jறிய ஆசிாிய�, இர<டா� அ3யி+ 
அCேவட$ ெபா!�த�தி#ேக#ப உைரயாட+ அைமய ேவ<9� எ� Jகிறா�. 
ேதா�வ) - எ�த ேவட�தி+ ேதா�ற ேநாி9கிறேதா, அத#ேக#ற உைரயாடைல. 
கணீெர� ேப�� )ணி: ேவ<9� எ� Jறி இைவ இர<9� பிசியி� 
பா#ப9� எ� Jகிறா�. 
 
நாடக�ைத$ ப#றிய ப&தி இ�& ஏ� ேபச$பட ேவ<9� எ�றா+, நாடக�தி+ 
வ!� உைரயாட+, பாட+, ெமF$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�. பி�ேன வ!கி�ற 
உைரயாட+ "�ன� அணி�த ேவட�தி#ேக#ப அைமய ேவ<9� எ�பைத 
வ8>�தேவயா� எ�க. எ�தைகய ேவட� �ைனய$ ப9கிறேதா அத#ேக#ற 
"ைறயி+ உைரயாடD� அைமய ேவ<9� எ�பைத வ8>�தேவ ேவட� ப#றி. 
Jறினா� எ�க. 
 
இCவா இ�த A#பா.க�.& உைர Jறினா+தா� இவ#ைற அ9�) வ!� 
'ப<ண�தி' ப#றிய P�திர�க2&* சாியான "ைறயி+ உைர கா<ட+ J9�. 
 

பா29 இைட. கல�த ெபா!ள ஆகி$ 
பா23� இயல ப<ண�தி இய+ேப          (ெதா+ெபா!0:ெச. 180) 

 
எ�ப)� 
 

அ)ேவ தா-� பிசிெயா9 மா-� 
(ெதா+:ெபா!0:ெச. 181) 

 
எ�ப)� ப<ண�தி ப#றிய P�திர�களா&�. இைட இைடேய பா29ட� 
கல�த)�, ஒ! ெபா!ைள உைடய)� ஆகி நி� பா23� இய+ைப ஒ! �ைட$ 
ெப#றி!$பேத ப<ண�தி எ�பதா�. இ) ேபால இ� A#பா:.&� ெபா!0 எ@தி 
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வி29� ேபராசிாிய� “அைவயாவன: நாடக ெசF>ளாகிய பா29மைட>� வ6சி$ 
பா29� ேமாதிர$ பா29� கடக<9� "தலாயின. அவ#ைற$ ேபால$ பா29 
எ�றா� ஆயினா� ேநா.& "தலாயின உ$பி�ைமயி�ைமயி� எ�ப)” எ�� 
&றி$�� த�)0ளா�. 
 
‘பா23� இயல’ எ�பதனா+ "�ன�. &றி.க$ ெப#ற ஆசிாிய�, வ6சி, க8 
எ�பைவ ேபா�றத� இ$ப<ண�தி எ�ப)� கீ��தைன ேபா�ற ஒ! �) 
வ3ைவ>ைடயேத ப<ண�தி எ�ப)� Jறினாராயி#. ஆனா+ இத#க9�த 
A#பாவி#&� (181-ஆ� A#பா) ேபராசிாிய� J� உைர ெபா!�)மாறி+ைல. 
'அ)ேவ தா-� - அ�த$ ப<ண�தி என$ப9வ)�, பிசிெயா9 மா-� - பிசிெயா9 
ஒ.&�' எ� உைர Jறி>0ளா�. மா-� எ�ற ெசா+D.& ஒ.&� எ�ற ெபா!0 
Jறலாேம-� ஈ<9 அ) ெபா!�தா). காரண� ேபராசிாிய� பிசி.&. Jறிய 
ெபா!ளி�ப3 பா��தா+ (ஒ� ெசா+ல ஒ� ேதா�� )ணிவி#றாக* 
ெசா+D6 ெசா+) ப<ண�தி பிசிேயா9 ஒ.&� எ� அவ� Jவ) 
ெபா!�)மாறி+ைல. 
 
எனேவ ‘மா-� எ�ற ெசா+D.&$ ெபா!�)� எ� ெபா!0 Jறினா+, பிசி.& 
நா� க<ட ெபா!�ட� அ) ஏ#�ைட�தாகிற). ேவட�தி#ேக#ப. கணீ� எ�ற 
"ைறயி+ ேப�வ) எ� ெபா!0 ெசFதத#ேக#ப$ ப<ண�திைய$ பாட:� 
ேவ<9� எ�ற ெபா!0 ந�& ெபா!�)வைத. காணலா�. இ�A# பா.க2& 
இ)ேவ ெபா!0 எ�பைத$ பி�வ!� இ! P�திர�க�� வ8>�)கி�றன. - 
 

அ3நிமி� கிளவி ஈரா ஆ&�             (ெதா+ெபா!0:ெச. 181) 
 

அ3யிக�) வாி-� க3வைர இ�ேற        (ெதா+:ெபா!0:ெச. 182) 
 
ப<ண�தி$ பாட+ ப�னிர<9 அ3யி� ேம#படா) வ!� என. Jறி வி29 
அ9�த A# பாவி+ அCவா 12 அ3யி� ேம#ப29 வாி-� தவறி+ைல எ�பேத 
இ�A# 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� எ�றவா� அைவ "#கால�தா� ெசF>�2 
காணாைமயி� கா2டாமாயினா�. இ. கால�)0ளனேவ+ க<9 ெகா0க. 
இல.கண� உ<ைம யி� இல.கிய� காணாமாயி-� அைம>� எ�ப)" எ� 
உைர கறி>0ளா�. 
 
'"#கால�தா� ெசF>�2 காணவி+ைல' எ� ேபராசிாிய� எ@த. காரண� யா)? 
இல.கிய� இ!�தைமயாேலேய ஆசிாிய� P�திர� 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 இட�தி+ 
ேத3யைமயி� கிைட.கவி+ைலேயா எ� Jற� ேதா�கிற). நாடக�தி#&ாிய 
உைர>� பாடD� கல�த பாடைல நாடக�தி+ ேத3 இ!�த+ ேவ<9�. 
அCவாறி�றி ‘"#கால�ேதா� ெசF>�0' ேத3யதாக:� கிைட.கவி+ைல எ�� 
Jவ) நியாயமானேதயா&�. 
 
நா� ெகா<ட ெபா!ளி� அ3$பைடயி+ இதைன. க<டா+ ெபா!0 ெபா!�தமாக 
அைம�) வி9கிற). நாடக�தி+ வ!� ப<ண�தி$ பாட+ 12 அ3யி� ேம#படாம+ 
இ!$ப) நல�. ஒேராவழி இCவ3 வைரயைற மி&�) வாி-� தவறி+ைல எ�ப) 
ெபா!�தமாக உ0ள). 
 
இ) ெசF>ளிய+ ஆயி#ேற, இதி+ நாடக�தி+ இ9� ேவட� ப#றி. Jவாரா 
ஆசிாிய� எ�ற வினா நியாயமானேதயா&�. ம�திர� "த8யன ப#றி>� 
ெசF>ளிய8+ Jகிறா� ஆகலா-� நாடக�)0�� ப<ண�தி$ பாடேல இட� 
ெபகிறதாD�, அ$ப<ண�தி$ பாடைல$ பா9பவ� ெபா!�தமான ேவடமணி�) 
ப<ண�தி$ பாடைல$ பா9� )ணி: உைடயராத+ ேவ<9� எ�� Jத+ 
ெபா!�த"ைடயேதயா�. 
 
அ�றி>� ெசF>ளிய8� 241-வ) P�திர� ஆராய�த.க). 
 

ேசாி ெமாழியா+ ெசCவிதி# கிள�) ேத�த+ ேவ<டா) 
&றி�த) ேதா�றி� �ல�என ெமாழிப �ல-ண�� ேதாேர 

(ெதா+:ெபா!0:ெசF-24) 
 
இ*P�திர�தி#& 'ேசாி ெமாழி எ�ப) பா3 மா#ற�க0. அவ#றாேன ெசCவிதாக. 
Jறி ஆராF�) காணாைம$ ெபா!0 ெதாடராேன ெகா9�)* ெசFவ) �லென� 
ெசா+Dவ�, �ல� உண��ேதா�-அைவ விள.க�தா� J�) "தலாகிய நாடக* 
ெசF>ளாகிய ெவ<9ைற* ெசF>0 ேபா+வன எ�ப) க<9 ெகா0க’ எ� உைர 
Jறினா� ேபராசிாிய�. 
 
இ*P�திர�, ெசF>ளிய+ "த# P�திர�தி+ Jற$ ெப#ற எ29 வன$�0 
(அழ&க�0) ஒ�றான �ல� எ�பைத விாி�). Jவதா&�. ெதாட� நிைல* 
ெசF>2களி+ காண$ ெப� அழ&க�� சில இ�&. Jற$ ெப#0ளன. 
'ெதா�ைம�தாேன உைரெயா9 �ண��த பழைம ேம#ேற' (ெச.237) எ�பன ேபா�ற 
க!�).க0 ேபச$ ெப#ற இட�தி+ இ*P�திர� அைம�)0ள). 
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இ*P�திர�தி� "தல3 'ேசாி ெமாழியா+’ எ� ெதாட�&கிற). ேசாி ெமாழி 
எ�பத#&$ பா3மா#ற�க0 எ� ேபராசிாிய� ெபா!�� Jறி* ெச+கிறா�. 
அதாவ) ஒCெவா! வ2டார�திD� அ�&0ள ம.க0 வழ�&� ேப*� ெமாழிைய 
அ$ப3ேய பய�ப9�த ேவ<9� எ�கிற) இல.கண�. ேமD� ஒ!ப3 ெச�, 
அCவா ேசாி ெமாழிைய$ பய�ப9�தி$ பா9ைகயி+ அதி# ெசா+ல$ப2ட-
வ#ைற. ேக2பவ�க0 எளிதி+ அத� ெபா!ைள அறி�) ெகா0ள. J3ய "ைறயி+ 
அைமய ேவ<9மா�. 'ேத�த+ ேவ<டா)’ எ�ற ெசா#களா+ ஆராF�) பாராமேல 
ெபா!0 ெதாிய ேவ<9� எ�� ெதா+கா$பிய� Jகிற). 
 
ேசாி ெமாழிகைள$ பய�ப9�தி இய#ற$ ெப#ற ஒ! A+, அதைன$ ப3$பவ�க0 
அறிைவ அதிக� பய�ப9�தாமேல ெபா!ைள அறி�) ெகா0ள. J3யதாக:� 
இ!.க ேவ<9மா�. அ�தைகய A+ எ)வாக இ!.&�? ெதா+கா$பியனா� 
ெசF>ளிய8# Jறி>0ள பாட+க0, ெதாட� நிைல* ெசF>0 ஆகிய அைன�)� 
அறிவி� )ைண ெகா<9 அ$ப3 இ!.க$ �ல� எ�ற அழ& ஒ! AD.& 
இ!.கிற) எ�றா+ அ) எ)வாக இ!.&�? நி*சயமாக 'நாடக Aலா'க�தா� 
இ!.க "3>�. ஆ�! நாடக� ஒ� ம29ேம ேசாி ெமாழிைய$ பய�ப9�தி 
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� தா��ததாகிய ேசாி ெமாழிைய$ 
பய�ப9�)� A+ எ)வாக இ!�த+ J9�? நாடக� ஒ�றி+ ம29ேம ேசாி ெமாழி 
பய� ப9�த$ப9வைத யா!� தவறாக. க!தமா2டா�. 
 
ேமD� ஒ� அறிய$படேவ<9�. 
 

நாடக வழ.&� உலக வழ.&� 
பாட+ சா�ற �லெனறி வழ.க�            (ெதா+ெபா!0:அக�-53) 

 
எ�ற A#பா அக�திைணயிய8# Jற$ ெப#ற). உலக வழ.க� ப#றி எ@�த அக�, 
�ற� ப#றிய பிாிவிைனக0 அைவ ப#றிய பாட+ "ைறக0 அக�தி#ேக உாிய 
பா.க0, அக�, �ற� இர<3#&� ெபா)வான பாட+களி� வைகக0 ஆகிய 
அைன�ைத>� ெசF>ளிய8# Jறிய பிற& எ6சியி!$ப) நாடக வழ.&$ ப#றிய 
விள.க� ஒ� ம29ேமயா&�. 
 
நாடக வழ.& எ�பத#&� ெதா+கா$பியனா� த!� விள.கேம, ெசF>ளிய8# 
காண$ப9வன:� இ) வைர எ9�ேதாத$ ெப#றன:மான நா�& 
P�திர�க�மா&�. இவ#ைற ஒ! ேகாைவ$ ப9�தி. கா<ட+ ெபா!�த-
"ைடயதா�. ெதா+கா$பியனா� கால�).& "�னேர நாடக� எ�ப) இ�தமி� 
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நா23+ நிலவி வ�த) எ�ப)� அ) ம.களா+ ந�& அறிய$ ெப#றி!�த) 
எ�ப)� உணர� த.கன எ� ெகா<டா+தா� ஆசிாிய� யாவ!� அறி�த ஒ�ைற 
நிைனU29பவ� ேபால, ‘நாடக வழ.&� உலக வழ.&� கல�) அைமவேத பாட+ 
சா�ற �லெனறி வழ.க�' எ� அக�திைணயி+ P�திர6 ெசFதா� எ� ெகா0ள 
"3>�. ஒ�ைற. &றி$பி29. Jறிய:ட�, அதைன அ9�த9�த P�திர�களி+ 
விள.கி* ெச+D� ஆசிாிய�, நாடக வழ.&, உலக வழ.& எ�ற இர<ைட>� 
விள.காம# ேபானத� காரண�, அைவ ெப!வழ. காF யாவராD� அறிய$ 
ப23!�தைமயினாேலேய ேபாD�. 
 
இ*P�திர�க2& இCவா ெபா!0 ெகா0ளாவி3�, நாடக வழ.& எ�ற ஒ�ைற. 
Jறிய ஆசிாிய� அ)ப #றி$ பிறிெதா�� Jறா) வி2டா� என. Jற ேவ<3 
ேநாி9�. ெசF>ளிய8+ Jற$ ெப#ற இைவ ஒ!�ற� நி#க ேவ எ�ேக-� நாடக� 
ப#றி ஆசிாிய� Jறி>0ளாரா என. காண+ ேவ<9�. 
 
ெதா+கா$பிய$ ெபா!ளதிகார�தி+ ெமF$ பா23ய+ என ஒ� இய+ இட� 
ெபகிற). ெமF$ பாெட�ப) ‘உலக�திD0ள, மனித� உ0ள�தி+ நிக@� நிக�*சி 
ஆ<9 நிக��தவாேற �ற�தா�.&$ �ல$ப9வேதா� ஆ#றா� ெவளி$ப9�' 
எ�பதா&�. உ0ள�தி� உ0ேள ேதா�� உண�*சிக0 உட�பி+ ேதா�� 
மாபா9களா+ ெவளி$ப29� ேதா��. அதைனேய 'ரச ெவளி$பா9' எ�� 
Jவ�. நைக, அ@ைக "த8ய �ைவக0 உ0ள�தி+ நிக�வைத$ பிற� அறி>� 
"ைறயி+, உட�பி+ ேதா�� ேவபா9 காரணமாக ெவளி$ப9�தலா+. உலக 
வழ.கி+ ெமF$பா9 ேதா�வைத$ பிற� அறி�)ெகா0ள "3கிற). அேத ேபால 
நாடக�திD� இ�ெமF$பா9 ".கியமானேதா� இட� ெபகிற) எ�பைத 
ஆசிாிய!� உைரயாசிாிய!� Jகி�றன�. ெமF$பா23ய8� "த# P�திர�தி� 
"த# ப&தி, இதைன அறி:�)கிற). 
 

ப<ைண� ேதா�றிய எ<ணா�& ெபா!�� 
க<ணிய �றேன நானா�& எ�ப                  (ெதா+:ெபா!0:ெமF-1) 

 
ப<ைண எ�ற ெசா+D.&$ ெபா!0 Jற வ�த ேபராசிாிய� '"3>ைட ேவ�த!� 
&நில ம�ன!� "தலாேனா� நாடகமகளி� ஆடD� பாடD� க<9� ேக29� 
காமOக!� இ�ப விைளயா29’ எ� Jறின�. எனேவ ெமF$பா9 எ�ப) 
நாடக�தி#& இ�றியைமயாதேதா� உ$� எ�ப) இதனா# ெபற$ப9�. 
நாடக�திD�, உலக வழ.கிD� உண�*சி வச$ப2டா� மா29� ேதா�� 
இ�ெமF$பா9 எCவா பிற� அறி>"ைறயி+ ெவளி$ப9கிற)? �8ைய. க<9 
அ6சி ஓ3 வ!பவ� "க�தி+ ேதா�றிய Vதி>�, அவ� உட�பி+ ேதா�றிய 
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ந9.க"� அவ� அ*ச� எ�ற �ைவயி+ ஈ9ப290ளா� எ�பைத நம.&. 
கா29கி�றன. ஆனா+ அவ� எCவள: Nர� அ*சமாகிய �ைவைய 
அறி�தி!$பி-�, அதைன$ பிற� ஒ!வ� க<டா+ ஒழிய அவ� 
அ*சமைட�)0ளா� எ�பைத அறிய"3யாத�ேறா! 
 
ேமD� நாடக�தி+ ந3.&� ஒ!வ� எ�த ஒ! �ைவைய ெவளி$ப9�தினாD� 
அதைன. க<9 அ-பவி.கி�ற, நாடக� பா�.&� ரசிக�க0 இ!�தாெலாழிய 
அ�த* �ைவ சிறவா). ஆனா+ கவிைதயி+ இட� ெப� �ைவ ரசிக�கைள 
எதி�பா��) அைம.க$ ப9வதி+ைல. கவிஞ� ெபF) வி29* ெச�0ள �ைவ 
அ.கவிைதைய. க#பவ�க0 அறி:, அ-பவ� எ�பவ#றி#ேக#ப ெவளி$ப9�. 
ஆனா+ நாடக�தி+ இCவா அ�. எ�)ைண* சிற�த ந3கனாயி-�, அவ� 
எCவள: சிற�த "ைறயி+ �ைவைய ெவளி$ப9�தினாD� அதைன 
அ-பவி$பவ�க0 அவ� எதிேர இ!�தாெலாழிய ந3கனிட� �ைவ ெவளி$படா). 
இதனாேலேய நாடக�தி#ெக�ேற தனி A+ ெசFத ெசயி#றியனா� 'இ!வைக 
நில�தி� இய+வ) �ைவேய' எ� Jறி$ ேபானா�. அதாவ) �ைவைய 
ெமF$பா9 Gலமாக ெவளி$ப9�)பவ-�, அதைன அ-பவி�) ரசி.கி�றவ-� 
எதி�$ப9� ெபா@) ெவளி$ப9வேத �ைவ என$ப9�. அ.கால�தி+ இCவ3.& 
உைர க<டவ�க�� 'உF$ேபா� ெசFத) கா<ேபா�.& எF)த+' எ� Jறி$ 
ேபாயின�. (ெதா+:ெபா!0:ெமF-1 P�திர:ைர) ஆனா+ இதைன ஏ#. ெகா0ள 
ம.கி�ற ேபராசிாிய� இCவ3.& ேவ வைகயாக$ ெபா!0 Jகி�றா�. 
 
ெமF$பா23ய+, ெபா!ளதிகார�தி+ இட� ெபவைதேய ேபராசிாிய� 
வி!�பவி+ைல எ� ெதாிகிற). "த# P�திர உைரயி+ அவ� “ம# இைவ 
ப<ைண� ேதா�வனவாயி� இ) ெபா!0 ஒ�ததி-0 ஆராFவ) எ�ைன? 
நாடக வழ.க�தாேன, ஒ!வ� ெசFததைன ஒ!வ� வழ.கினி�� வா�கி. 
ெகா<9 பி�ன�* ெசFகி�றதாதலா-�, வழ.& என$படா) ஆகலா-�, ஈ<9 
ஆராFவ) 'பிறி) எ9�)ைர�த+' எ�-� &#றமா� எ�ப) கடா. அ)வ�ேற 
இ*P�திர� 'பிற� ேகா2 Jற+’ எ�-� உ�தி வைகயா# Jறி அ)தாேன 
மரபாயி# எ�ப)” 
 
இC:ைரயி�ப3 ேநா.கினா+ ெமF$பா23ய+ ெபா!ளதிகார�தி+ இட� ெபற 
ேவ<3யதி+ைல. அ) நாடக�தி#ேக உாிய) எனி-�, வழ.கி-0 A+ ெசFவா� 
பாட8+ இ�ெமF$பா9 ேவ<ட$ ப9வ)� உ<டாத8� அத#& இட� 
ெகா9�தா� எ�றாகிற). ஒ$ப#ற உைரயாசிாியராகிய ேபராசிாிய�.& இ�தைகய 
&ழ$ப� ேதா�ற. காரண� யா)? ஒ� இயைலேய (ெமF$பா23ய+) பிற�ேகா2 
Jற+ எ�-� உ�தியா+ ெதா+கா$பியனா� Jறினா� எ� Jற ேவ<3ய நிைல 
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ஏ� வ�த)? ஒ! தனி A#பா, அ+ல) ஒ! தனி. க!�ைத அCவா Jற+ உ<9. 
ஆனா+ ஒ� இய+ "@வைத>� இCவா பிற�ேகா2 Jற+ எ�ற உ�தியி+ கட.க 
ேந��த காரண� யா)? 
 
இைட. கால�தி+ எ@�த சமய$ ேபாரா2ட�தி� "3வி+ ைஜன. ெகா0ைகக0 சில 
இ�நா23+ ஆழ$ பதி�)வி2டன. அவ#0 ஒ� ெபாறிகளா+ அ-பவி.க$ப9� 
நாடக�, இைச "த8யைவ தா��தைவ; வில.க$பட ேவ<3யைவ எ�ற ஒ! 
பிைழப2ட க!�தா&�. அ�த* சி.க8# சி.கிய உைரயாசிாிய�க0 அைனவ!� 
ெதா+கா$பியனா� நாடக�ைத>� ஏ#.ெகா<டா� எ� Jற� )ணியவி+ைல. 
அதனாேலேய ேபாD� ெமF$பா23ய+ ேபா�ற இய+க2& உைர கா<பதி+ 
இட�$ப2டன�. ெமF$பா9 எ�ப) "த8+ நாடக�தி#ேக உாியதாF இ!�த). 
நாளாவ2ட�தி+ கவிைதயிD� இட� ெபவதாயி#. ெமF$பா9 எ�ப) 
உண�*சியி� ெவளி$பாடா&�. உ0ள�தி+ அ-பவி.க$ப9� �ைவைய ெவளிேய 
கா29� இய+�தாேன ெமF$பாெடன$ப2ட)? எனேவ நாடக�தி+ ப�& ெப� 
பா�திர� த� உ0ள�)ண�*சிைய ெவளி$ப9�த உைரயாட+, ேவட� எ�பவ#றி� 
)ைணைய ேம#ெகா<டாD� சி#�த "ைறயி+ ந3க� எ�ற ெபயைர$ ெபற 
ேவ<9மாயி� ெமF$பா9 ேதா�ற ந3.க ேவ<9�.ஆதலா+தா� இ) நாடக�தி+ 
"த8ட� ெபவதாயி#. 
 
"த8+ நாடக�தி+ இட� ெப#ற கவிைத அ+ல) பாட+ நாளாவ2ட�தி+ தனிேய 
பிாி�) வளரலாயி#. பிாி�த கவிைத, உண�*சிைய (�ைவகளி� ெவளி$பா2ைட) 
எCவா ெவளியிட "3>�? ெசா#க0 ஒ�றி� உதவியாேலேய நைட ெபவ) 
கவிைத. எனேவ உண�*சி ெவளி$பா2ைட>� ெசா#களி� Gலேம ெவளியிட 
ேவ<3ய இ�றியைமயாைம கவிைதக2& ஏ#ப2ட). ஆகேவதா� ெமF$பா23ய+ 
ெபா!ளதிகார�தி+ இட� ெபறலாயி#. சாதாரண ம.களி� அ�றாட வா�விD� 
ெமF$பா9 இட� ெபவதாக8� ெபா!ளதிகார�தி+ இத#ேகா� தனி இட� 
அைம�). ெகா9�தா� ெதா+கா$பியனா�. ஆனா+ கவிைதயிD� இ) இட� 
ெப� எ�பைத வ8>�த#காக* ெசF>ளிய8+ இர<9 A#பா.களா+ இதைன 
அறி:�தினா�. 
 

உF�)ண�: இ�றி� தைலவ! ெபா!<ைமயி� 
ெமF$பட "3$ப) ெமF$பா9 ஆ&� 
எ<வைக இய+ெநறி பிைழயா) ஆகி 
"�உற. கிள�த "3வின) அ)ேவ           (ெதா+:ெபா!0:ெச. 204, 205) 

 
கவிைதயி# Jற$ப9� ெபா!0 ஆ��) ஆய$படாமD� ேக2ட மா�திைரேய அ) 
Jற "#ப9� �ைவ.ேக#ற ெமF$பா9கைள. க#பாாிட� ஏ#ப9�)� "ைறயி+ 
ெசFய$பட ேவ<9� கவிைத எ�ப) "த+ A#பாவி� ெபா!ளா�. இ�&. 
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Jற$ப2ட ெமF$பா9க0 "�ன� ெமF$பா23ய8# Jற$ ெப#றனேவ தவிர 
ேவ அ+ல எ�பேத இர<டா� A#பாவி� ெபா!ளா�. 
 
அCவாறானா+ ெமF$பா23ய8+ விாி�). Jற$ ெப#ற ெமF$பா9க0 
நாடக�தி#&� பாடD.&� ெபா) எ�பைத>� கவிைத.& ேவ<ட$ ெப#ற ஒ! சில 
மா#ற�கேளா9 ெமF$பா23ய+ Jற$ ெப#0ள) எ�பைத>� ஆசிாிய� ந�& 
விள.கி வி2டா�. அCவா இ!.க:�, உைரயாசிாிய� இ) பிற� ேகா2 Jற+ 
எ�-� உ�தி எ� Jறி அவதி$பட ேவ<3ய காரண� யா)? 
 
ேதைவயான மாபா9கைள� ெதா+கா$பியனா� Jறி>0ளா� எ�பைத அவ� 
ெமF$பா23ய8� "த+ A#பாவி+ 32 எ� எ< ெகா9�தைமயாேலேய 
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 எ�ப           (ெதா+:ெபா!0:ெமF-3) 

 
எ�ற எ29மா� என ஆசிாிய� வ&�)ைர.கி�றா�. இனி இ�த ஒCெவா! �ைவ>� 
ேதா�ற ேவ<9மாயி� அத#& எ�ன எ�ன ேதைவ$ப9கி�றன. �ைவைய� த!� 
ெபா!0 அதாவ) �ைவ$ ெபா!0 ஒ� ேவ<9�. அ�த* �ை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!�� 
ஒ�றாக இைண�தா+ ஒழிய* �ைவ ேதா�றா). எனேவ �ைவ$ேபா� ஒ!வ� 
ேவ<9�.நா "தலாகிய ெபாறிகளி+ �ளி "தலாகிய �ைவ$ ெபா!0 ப2ட:ட� 
மன�தி+ ஒ! மாபா9 உ<டாகிற). இதைன. &றி$� எ� J� இல.கண�. 
மன�தி+ ேதா�றிய இ.&றி$� உட�பி� வழி ெவளி$ப9கிற). ப+ J�த+, தைல 
ந9.க+ ஆகிய �ற நிக�*சிக0 ச�)வ� என$ ெப�. 
 
எனேவ ஒCெவா! �ைவ.&� நா�& உ<9. 1. �ைவ$ ெபா!0. 2. �ைவ$ேபா� 
3. &றி$� (மன�ேத நிக�வ) 4 ச�)வ� (�ற�ேத ெதாிவ)). எனேவ 8 �ைவ.&� 
இ�த 4-� உ<டாக8�, 8x4 = 32 ஆயின. எ�கிற) ெமF$பா23ய8� "த+ 
A#பா. 
 
இCவாறாயி�, இ�&. Jற$ெப#ற ெமF$பா9க0 நாடக�).ேக உாியன 
எ�ப)�, இ$ெபா@) கவிைத.& எ� ஒரள: மா#ற� ெசF) ஏ#. ெகா0ள$ 
ெப#றன எ�ப)� யா<9. Jற$ ெப#றன எ�ப) ஆரா◌ாய#பால). கவிைதயி+ 
ெமF$பா2ைட உ<டா.க ேமேல Jறிய நா�ைக>�, அதாவ) �ைவ$ ெபா!0, 
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�ைவ$ேபா�, &றி$�, ச�)வ� எ�ற நா�ைக>� பய�ப9�த "3>�. ஆனா+ 
நாடக�தி+ இ) இயலாத காாிய�. �ளி$�* �ைவைய ஊ2ட� ேதைவயான �ளி 
ையேயா மா�காையேயா கவிைதயிD� கா2டலா�, நாடக அர�கிD� கா2டலா�. 
 
ஆனா+ அ*ச* �ைவ.&ாிய �8ையேயா, ெவ&ளி* �ைவ.&ாிய ெகாைலையேயா 
கவிைதயி+ கா2டலாேம தவிர, நாடக அர�கி+ கா2ட+ இயலா). எனேவ நாடக 
A+ ெசFத ெசயி#றியினா� �ைவ$ ெபா!ைள வி29 வி2டா�. எ6சி>0ள G�ைற 
ம29ேம அவ� ஏ#. ெகா<9 
 

எ<ணிய G�� ஒ!�& ெப� என 
O<ணிதி� உண��ேதா� Oவ�றன� எ�ப          (ெமF-2-ஆ� P�-உைர) 

 
எ� P�திர6 ெசF)வி2டா�. 
 
இ�த OE.க�ைத. கவனியாத ேபராசிாிய� “அ* �ைவ.& ஏ)வாய ெபா!ளிைன 
அர�கி-0 நிறீஇ, அ) க<9 &றி$�� ச�)வ"� நிக��)கி�ற J�தைன>� 
அர�கி+ த�) பி�ன� அைவ அர�கிேனா�, அவ� ெசFகி�ற ெமF$பா23ைன 
உண�வாராக வ&கி�ற "ைறைம எ+லா� நாடக வழ.கி#ேக உாிய ப&தி என:� 
அ$ப&தி எ+லா� ஈ<9ண��த+ ேவ<9வ) அ� என:� Jறியவா” எ� 
விள.க� த�) வி29, நா�கி+ G�ைற ம29� ஏ#. ெகா<ட ெசயி#றியனாைர 
ேம#ேகா0 கா29வதி8!�ேத அவ� இதைன ந�& �ாி�) ெகா0ளவி+ைல 
எ�பைத அறிய "3கிற). 
 
இதி+ விய$� எ�னெவனி� நாடக Aலாசிாிய� G�ைற ம29� ெகா0ள� 
ெதா+கா$பியனா� �ைவ$ ெபா!ைள>6 ேச��) நா�காக. ெகா0கிறா�. எ�த* 
�ைவ$ ெபா!ைள அர�கி-0 நி�த "3யாைம க!தி நாடக Aலா� வி29 
வி2டாேரா அைதேய ேபராசிாிய� '�ைவ.& ஏ)வாய ெபா!ைள அர�கி+ த�தா�' 
எ� எ@)� ேபாேத அவ� இதைன விள�கி. ெகா0ளவி+ைல எ�ப) 
ெதாிகி�ற). 
 
ஆதலா+தா� ெமF$பா23யைலேய பிற� ேகா2 Jற+ எ� மப3>� 
ேபராசிாிய� Jகிறா�. 
 
இத� ேமD� 'ெமF$ பா23ய+' நாடக�தி#க�, இல.கிய�தி#ேக உாிய) எ� 
எவேர-� Jறினா+, அCவிய8� கைடசி* P�திர� அ.க!�ைத ம�)ைர$பதாக 
அைம�)0ள). 
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க<ணி-� ெசவியி-� தி<னிதி� உண!� 
உண�:ைட மா�த�.& அ+ல) ெதாியி� 
ந�னய$ ெபா!0ேகா0 எ�ன!� &ைர�ேத 

(ெதா+:ெபா!0:ெமF. 27) 
 
க<, ெசவி எ�பவ#றி� வழி ெபா!�தமாக அறிபவ�.க+ல) ெமF$பா23� 
ெபா!ைள அறித+ அ!ைமயா&� எ�பேத இ*P�திர$ ெபா!0. 
 
ஆனா+ இ�A#பாவி#& உைரவ&�த ேபராசிாிய� 'இ), ேம# Jறிய 
ெமF$பா23#ெக+லா� �றநைட' எ� எ@கிறா�. ஏ� இதைன$ �றநைட எ� 
Jற ேவ<9� எ�பத#& அவ� காரண� யாெதா�� Jறவி+ைல. இல.கிய�தி+ 
பயில$ ப9� பாட+க2& உாிய ெமF$பா2ைட அறி:�)வேத 
ெதா+கா$பிய�தி� &றி.ேகா0. ஆனா+ அேத ேநர�தி+ ெமF$பா9 எ�ப) 
நாடக�தி#&� உாிய தாக8� அதைன ேவப9�தி. கா29வேத இ�A#பாவி� 
ேநா.கமா&�. கவிைதயி+ வ!� ெமF$பா2ைட அறிய, O<ைமயான அறி: 
ேவ<9�. க<E�, ெசவி>� ேதைவ இ+ைல. பிறவி. &!டராகிய அ�தக. கவி 
Kரராகவனா� சிற�த கவிஞராக:�, ரசிகராக:� இ!�தா�. மா�பழ* சி�க 
கவிராய!� அCவாேற. 'ஏ9 ஆயிர�ேகா3 எ@தா) த�மன�) எ@தி$ ப3�த 
விரக�' எ� Kரராகவ "த8யா� த�ைம$ ப#றி. Jறி.ெகா0கிறா�. 
 
அ$ப3யானா+ கவிைதயி+ வ!� ெமF$பா2ைட அ-பவி.க. க<E� ேதைவ 
இ+ைல; ெசவி>� ேதைவ இ+ைல. பி�ன�. க<E�, ெசவி>� எ�த 
ெமF$பா2ைட அ-பவி.க� ேதைவ$ப9கி�றன? நாடக�தி+ வ!� ெமF$பா2ைட 
அ-பவி.க ேவ<9மாயி� க<E�, ெசவி>� ேதைவ$ப9�. அதிD� ேவட$ 
ெபா!�த�ைத>�, உைரயாட+ நய�ைத>� அ-பவி.க ேவ<9மாயி� க<E� 
ெசவி>� J�ைமயா.க$ ப29 நாடக�ைத. க<9� ேக29� அ-பவி�தா+ ஒழிய, 
"@$பயைன அைடய "3யா). அதனா+தா� ‘க<ணி-�, ெசவியி-� 
தி<ணிதி� உண!� உண�:ைட மா�த�...' எ� A#பா ேப�கிற). 
 
இCவிர<9 ெபாறிக�� J�ைமயாக (தி<ணிதாக) இ!$பேதாட+லாம+ 
உண�:� அத-ட� கல.க ேவ<9�. ெவ� அறிவா+ அ-பவி.க$ப9வத� 
நாடக. கைல. அ) உண�வி� )ைண ெகா<9 அ-பவி.க$பட ேவ<3ய 
ஒ�றா&�. இ�த OE.க�ைத. கா2டேவ 'உண�:ைட மா�த�’ எ� 
ெதா+கா$பிய� ேபசி* ெச+கிற). இ*P�திர�தி� உ2க!�ைத ந�& மன�ெகா0ள 
ம�)$ ேபராசிாிய� ெமF$பா23யைல இல.கிய�தி#ேக உாியதா.கி, அதி+ 
நாடக� எ�பதைன "த+, க!, உாி$ெபா!0களாகிய நிைல.கள�கைள. ெகா<9 
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நைடெப� தைலவ� தைலவியாி� அக$ெபா!0 ச�ப�தமான நாடக� ேபா�ற 
வழ.& எ�ற க!�தி+ ேபசி* ெச+கிறா�. ஆனா+, இ)கா� Jறியவ#ைற 
ேநா.&மிட�) ஆசிாிய� ெதா+கா$பியனா� நாடக� எ�ற ஒ! தனி உ$ைப 
அறி�)ைவ�) அத� இல.கண�ைத>� வ&�)0ளா� எ� Jறி� தவறாகா). 
அக�திைண இய8+ நாடகவழ.& எ� &றி�த ப&திைய விள.&"க�தா� 
ெசF>ளிய8+ நா�& P�திர�க0 Jறி அதைன விள.கி>0ளா� எ� "�ன�. 
கா2ட$ப2ட). இத�றி>� ெமFபா23ய8+ பாட+ சா�ற �லெனறி வழ.கி#&�, 
நாடகவழ.கி#&� ெபா)வான ெமF$பா9க0 இைவெயன. Jறி, இதியி+ 
க<E� கா)� )ைணயாக உணர$ப9வ) ெமF$பா9 எ� J"க�தா� 
‘நாடக ெமF$பா2ைட’ வ8>�தி>0ளா�. 
 
ெதா+கா$பிய�ைத அ9�)* சில$பதிகார� நாடக. கா$பிய� எ� Jற$ப3-� 
சில�பி+ நாடக$ப<�� நாடக உ$�.க0 சில:� உ<9 எ� ம29ேம 
Jற"3கிற). அ$ெப!A8� ‘அர�ேக#காைத’>� அ.காைத.& அ3யா�.& 
ந+லா� எ@தி>0ள உைர>�, அவ� எ9�).கா23>0ள ேம#ேகா0க��, 
அ�நாளி+ நாடக�ப#றி. Jறிய A+களி� ெபய�க�� இ� ஒ! ெப! வி!�தாF 
அைம�)0ளன. சில�பி� ஆசிாிய� ஆட+ அர�&, நாடக அர�& எ�பவ#ைற 
அைம.&� "ைறப#றி>� மிக அழகாக:� �!.கமாக:� Jறி>0ளா�. அர�&க0 
அைம.க$$ட ேவ<3ய அகல நீள�க0, தைரயி8!�) அர�கி� உயர� "த8ய 
யா:� தர$ெப#0ளன. 
 
நாடக அர�&க0 அைம.க$படேவ<3ய நில� எ�தைகயதாக இ!�த+ ேவ<9� 
எ�தைகய &#ற�க0 இ+லாததாக இ!�த+ ேவ<9� எ�பைவ ப#றி>� 
Jற$ெப#0ளன. நாடக அர�க� அைம.க$ெப#ற நில� உவ�ம<ணானா+ 
அதனா+ கல.க"�, ைக$�* �ைவ>ைடயதாயி� ேக9�, �ளி�த ம<ணானா+ 
நா23+ பசி>� மி&� எ� பரதேசனாபதியா� Jகிறா�. இ�� ெச�ைனயி+ 
ெதாட�க$ெப#ற தாJ� நாடக அர�க� ேபா�றைவ அ=திவார�)ட� 
நி�வி2ட நிைலைய. காE� ேபா) இ$பாட+ உ<ைம Jகிறெத�ேற 
நிைன.கேவ<3>0ள). 
 
இனி அர�க� அைம.&� G�கி+, ெபாதியி� மைலயி+ ெந3தாக வள��ததா>� 
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� எ�கிறா� ெசயி#றியனா�. அவ� J� அள:$ப3 
ஒ!ேகா+ ஏற�தாழ 2¼ அ3 நீள� எ� Jறலா�. அCவாறாயி� பழ� தமிழ� 
அைம�த நாடக அர�&க0 16 அ3 அகல� 18 அ3 நீள� 2¼ அ3 உயர"� 
உைடயன எ� நிைன.கேவ<3>0ள). ேமD� இ�த அர�க� ேம+ 
Gட$ப2டதாக:� அ3�தள�தி#&� ேமேல G3>0ள பலைக.&� இைட>0ள 
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உயர� நா�& ேகாலாக அதாவ) 9 அ3 இ!�த+ ேவ<9� எ�கிற) சில�� 
(அர�:103-104). அ9�) இCவர�கி#& இர<9 வாயி+க0 ேவ<9� எ��, 
ஒ�றி� வழியாக ந3க�க0 உ0Oைழய ேவ<9ெமன:� ம#ெறா�றி� வழியாக 
அர�ைகவி29 ெவளிேயற ேவ<9� எ�� சில�� Jகிற) (அர�-105). 
இCவாி.& உைரெய@திய அ3யா�.& ந+லா� அர�க� அைம.ைகயி+ ந3க� 
திYெர� மைற�) ேபாவத#ேக#ப. கர�) ேபா.கிட-�, அர�கி� எதிேர ம�ன� 
மா�தேரா3!�) நாடக� காE� இடவசதி>� இ!�த+ ேவ<9� எ� எ@தி* 
ெச+கிறா�. 
 
அ�றி>� இ�த அர�கி� "க$பி+ அ�தண�, அரச�, வணிக�, P�திர� எ� 
ெசா+ல$ப2ட நா+ வைக வ!ண$Mதைர>� எ@தி ைவ�த+ இய+� எ�ப)� 
அறிய$ப9கிற). 
 
மி�விள.& "த8யைவ இ+லாத அ.கால�தி+ நாடக அர�கி� ஒளி 
அைம$�$ப#றி* சில�� Jவ) விய$ைப� த!கிற). ‘N<நிழ+ �ற$பட 
மா<விள.& எ9�)’ (அர�:108) எ�ற அ3.&, N<களி� நிழ+ நாயக$ப�தியி� 
க<E� அைவயி� க<E� படாதப3 மா2சிைம$ப2ட நிைல விள.&கைள 
நி�தி எ�ப) ெபா!0. ப+ேவ வசதிக�� உைடய இ.கால�தி#Jட விள.&க0 
ைவ.&� "ைற அறியாம+ ந3க�களி� நிழ+ பி�ன� உ0ள திைரயி+ Mத�ேபா+ 
வி@மா விள.கைம$பைத. கா<கிேறா�. தனி ந3க� ேம+ ேபாட$ப9� &விஒளி 
எதி� எதிராக$ ேபாட$ப2டா+ ஒழிய நிழ+ வி@வைத� த9�த+ "3யா). 
இைத.Jட அறியாம+ இ#ைறநாளி+ ஒளிவிள.கி9� வழ.க�ைத. கா<கிேறா�. 
 
இதைன அ9�) அர�கி� ப.க�களி+ ைவ.&� ப.க�திைரக0, ெதா�கவி9� 
திைரக0, மைற.&� திைர ஆகிய அைன�)� சில�பி+ இட� ெபகி�றன. . 
 
இதைன,  
 
  ஒ!"க எழினி>� ெபா!"க எழினி>�  
 கர�)வர+ எழினி>� �ாி�)ட� வ&�தா�&           (அர�109-10) 
 
எ� Jகிற) சில��. 
 
நாடக� எ@)� ஆசிாிய� "�தமி@� அறி�தவனாக இ!�த+ேவ<9� எ� 
சில�� ேப�கிற). தமி� "@தறி�த த�ைமயனாகி (அர�:-38) எ�ப) சில�பி� 
வா.&. இத#& உைர எ@திய அ3யா�.& ந+லா� ‘இ�ன� அ+ேலா� 
ெசF&வனாயி� ேதா#றாமா�த� ஆாிய�ேபால. ே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 அைம�தி!�தன� எ�பைத அறிய மன� 
Mாி$பைடயாம+ இ!�த+ இயலா). இதி+ விய.க�த.க ஒ�ைற>� கா<ட+ 
ேவ<9�. "�A ஆ<9களி� "�ன�, உலக� �க@� நாடக�க0 எ@திய 
ேஷ.=பிய� கால�திய அர�&களி# Jட. கர�)வர+ எழினி எ� Jற$ ெப� 
திைர கிைடயா). எனேவ அவல நாடக�களி+ ெகாைல நிக�*சி கா2ட$ ெப#றா+, 
அ.கா2சியி� இதியி+ ஒ! பா�திர� ெவ29<டவைன� N.கி* ெச+வதாகேவ 
அவ!ைடய நாடக�களி+ எ@த$ ெப#0ள). நாZ ஆ<9க2& "�ன� Jட. 
கர�)வர+ எழினி எ�� G9 திைர இ+லாத நாடக ம�ற�க0 ெப#றி!�த 
இ�கிலா�) நா29ட� இர<டாயிர� ஆ<9களி� "�னேர கர�)வர+ 
எழினியா� G9� திைர>ட� இ!�த தமி� நாடக ேமைட ஒ$பி29 ஆராய�த.க). 
 
இதைன அ9�) நா� நாடக� ப#றிய &றி$ைப. ேக2ப) சி�தாமணியிலா&�. 
தி!வ0�வ� ‘J�தா2டைவ. &ழா�' (&ற0:332) ப#றி. &றி$பி9கிறா�; 
ப23ன$பாைலயி+ க<ணனா�, “பாட+ ஒ��)� நாடக� நய�)�” (ப23 113) 
எ� ம.க0 நாடக� க<9 களி$பைத. Jகிறா�. இCவழ.கா சி�தாமணி 
ஆசிாிய� கால� வைர சிற$�#� திக��தெத�பைத, இ.கா$பிய�தா+ 
அறிகிேறா�. ப)ைமயா� இல�பக�தி+ 'நாறி>6 �ைவ�)� நர�பி� இைச Jறி>� 
&ளி� நாடக� ேநா.கி>�' (சீவகசி�:1351) என வ!� அ3ேய இத#& சா�றா&�. 
நாடக� க<9 களி.&� இய+பினதாக$ ப�தா� A#றா<3+ இ!�தைமைய 
அறிகிேறா�. 
 
இCவா சிற$�$ ெப#றி!�த தமி� நாடக� தமிழக�தி+ "3ேவ�த� ஆ2சி 
நிைல�தி!�த வைர இ!�) வ�த). இராசராச� மகனாகிய இராேச�திர ேசாழ� 
த� த�ைதயாகிய இராசராச� ெபயாி+ ஒ! நாடக� தயாாி�) த6ைச$ 
ெப!:ைடயா� ேகாவி8+ ஆ<9ேதா� அர�ேக#றினா� எ� க+ெவ29 
Gல� அறிகிேறா�. இ) Jட இ� கிைட�தில). 
 
இைட.கால* ேசாழ�, பா<3ய� ஆ2சி "3�த பிற& தமி� நாடக"� ஆதாி$பா� 
அ# நிைல &ைலய� ெதாட�கி#. 13-ஆ� A#றா<3� பி�ன�� தமி� 
நாடக�க0 எ�ற ெபயாி+ சி நாடக�க0 ேதா�றலாயின. ப0�, &ற�, ெநா<3 
நாடக�, க$ப+ நாடக� எ�பைவ இ�"ைறயி+ வ�தைவேயயா&�. இைவ எCவா 
ந3.க$ ெப#றன எ�ேறா, எCவித� இைட.கால�தி+ தமி� நாடக அர�&க0 
இ!�தனெவ�ேறா இ� Jற"3யாத நிைலயி+ இ!.கிேறா�. ப0�, &ற�, 
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ெநா<3 நாடக� எ�பைவ பாட+களாகேவ இ!�த8� இCவிைட.கால 
நாடக�க0 பா23ேலேய யா.க$ ெப# ந3.க$ ெப#றன எ�� அறிகிேறா�. 
 
19-ஆ� A#றா<3+ இ�நிைல>� மாறி$ �) "ைறயி+ நாடக�க0 
ேதா�றலாயின. விலாச�, நாடக�, விஜய�, J�), உபா.கியான�, ப0�, &ற� 
"த8ய பல ெபய�க�ட� நாடக�க0 ேதா�றின. தி<3வன�தி+ 1852இ+ 
ேதா�றிய இராமசாமி ரா�, பாாி=ட� ப2ட� ெப#றவராகலா� ஆ�கில�, 
வடெமாழி எ�பவ#றி+ A+க0 எ@திய)ட�, ‘பிரதாப* ச�திர விலாச�' எ�ற தமி� 
நாடக� ஒ�ைற>� எ@தினா�. அறிவி+லாம+ பண� ம29� பைட�த ததைலக0 
ப3$பிைன ெபற. J3ய இ�நாடக� அ�நாளி+ அைர&ைற ஆ�கில� க#� திாி�த 
ைமன�கைள$ ப#றி எ@�த). இதி+ வ!� ஒ! பாட+ மி.க �ைவ பய$பதா&�. 
 

ைம3ய� பிரதேர! எ�க0 மத!.&. J�த+ நீள� 
ஐ3லாF அவ�� N�க அ�)அைத வி# நா-� 
ைச3+ ஓ� ேல3யாக* ச2காவி+ ஏறி.ெகா<ேட 
ஒ<டான ேரா23� மீதி+ உ+லாசமாக$ ேபாேன� 

 
சீ�காழி அ!ணாசல. கவிராயாி� இராம நாடக�, அேசா"கி நாடக� எ�பைவ 
இல.கிய வள�)ட� இ!$பைவ. தி!.க*P� ெநா<3 நாடக�, பழனி ெநா<3 
நாடக� எ�பைவ ஒ! க!�ைதேய ைமயமாக. ெகா<டைவ. இவ#ைற அ9�) 
�மதி விலாச�, மா�.க<ேடய விலாச�, அாி*ச�திர விலாச�, பாரத விலாச�, 
ச&�தைல விலாச� "த8ய பல விலாச�க0 ேதா�றின. இவ#றி+ 
ெப!�பாலானைவ பைழய கைத த@வியனவாகேவ உ0ள�. இவ#ைற அ9�)� 
ேதா�றிய ‘ட�பா*சாாி விலாச�' "த8ய நாடக�க0 சGக�தி+ காண$ப9� 
&ைறபா9கைள எ9�). கா29வனவா&�. 
 
19-ஆ� A#றா<3� இதியி+ ேபராசிாிய� ��தர� பி0ைள ம'ேனா�மணிய�' 
எ�ற அகவ#பா நாடக�ைத எ@தினா�. இ�நாடக� ந3$பத#ெக� எ@த$ 
ெப#ற) எ� Jவைத. கா23D� ப3$பத#ெக�ேற எ@த$ ெப#ற) எ� 
Jவ) நல�. பாிதிமா# கைலஞ� (Pாிய நாராயண சா=திாிக0) 'நாடக இய+' 
எ�ற நாடக இல.கண A+ ஒ�ைற* ெச�ற A#றா<3+ ஆ.கி� த�தா�. 
வடெமாழி நாடக� ஆ�கில நாடகவிய+ இைவ இர<3D� இ!.&� சிற�த 
ப&திகைள� திர23� தமி� நாடக�தி#ெக� ஆ.கி� த�த இல.கண Aலா&� 
'நாடக இய+'. ஆனா+ பாிதிமா# கைலஞ� இ�தைகய ஒ� இல.கண Aைல ஆ.&� 
கால�திேலேய தமி� நாடக� மீ<9� ஒ! �திய சகா$த�தி+ �&�) வி2ட). 
ெநா<3 நாடக�, விலாச�, நாடக�, "த8ய ெபய�களி+ �&�), நாடக� ச"தாய 
அ3$பைடயி+ வளர� ெதாட�கி வி2ட). அ� வைர நைடெப# வ�த �ராண 
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இதிகாச நாடக�க0 ெம0ள ெம0ள� த� ெச+வா.ைக இழ�) வி2டன. �திய 
உ�திகைள. ைகயா<9 நாடக�க0 வர� ெதாட�கின. 
 
ஆயி-� ப+லா<9 காலமாக ம.க0 மன�தி+ ஓ� இட� பி3�) வ�தி!�த �ராண 
நாடக�க�� அCவ$ெபா@) தைல N.காம+ ேபாகவி+ைல. �ராண நாடக�க0 
எ� Jற$ ெபறி-� அவ#ைற எ@)வா� க#பைன� திற-.& ஏ#ப, இைவ 
ஒCெவா!வ� ைகயிD� ஒரள: மா#ற� ெப#றன. ஒேர வ0ளி தி!மண�ைத 
இ!ேவ ஆசிாிய�க0 எ@தினா+, இ!ேவ வ0ளி தி!மண�களாக அைவ 
அைமயலாயின.  
 
இ�தியாவி+ ம29ம�றி யா�$பாண�தவரான ப. க�த$பி0ைள (1766-1842) 
எ�பா� தி! ஆ"க நாவலாி� த�ைதயாவா�. இவ� 'இராம விலாச�', 'ஏேரா) 
நாடக�', ‘க<3 நாடக�', 'ச�திரகாச நாடக�' "த8ய 21 நாடக�கைள இய#றினா�. 
ஏற�தாழ இேத கால�தி+ த6ைச மாவ2ட�தி+ வா��த அந�தபாரதி ஐய�கா� 
‘பாகவத தசம=க�த நாடக�', 'தி!விைட ம!N� ெநா<3 நாடக�’ "த8ய 
நாடக�கைள இய#றினா�. [1] 
--------- 
[1]  19-ஆ� A#றா<3+ தமிழில.கிய� – மயிைல சீனி. ேவ�கடசாமி, ப.. 187 
 
அTடாவதான� சபாபதி$பி0ைள &றவ6சி "த8ய A+கைள இய#றினா�. 1816-
1895இ+ வா��த "�)$ பி0ைள, க@& மைல$ ப0� எ�ற Aைல இய#றினா�. 
பாிதிமா# கைலஞ� %பாவதி, மான விஜய� எ�ற நாடக�கைள இய#றினா�. 
தி!*சிரா$ப0ளி அ$பா:$ பி0ைள 'சி�திரா�கி விலாச�' (1886) ‘அாி*ச�திர 
விலாச�' (1890) எ�பவ#ைற எ@தினா�. ெச�ைனயி+ வா��த இராம*ச�திர. 
கவிராய� ‘ச&�தைல விலாச�', ‘தா!க விலாச�', ‘இர�க� ச<ைட நாடக�', 
'மகாபாரத விலாச�', எ�ற நாடக A+கைள இய#றினா�. 1870ஐ அ9�) வா��த 
காசி வி�வநாத "த8யா� �க� ெப#ற 'ட�பா*சாாி விலாச�', ‘பிர�ம சமாஜ நாடக�' 
எ�பவ#ைற யா�தா�. இவ#ைற அ+லாம+ 'ேசாதி நாடக�', ‘Kர&மார நாடக�', 
'ேதசி�& ராஜ விலாச�', ‘அ8பா)ஷா நாடக�', 'தமய�தி நாடக�', ‘&சலவ நாடக�, 
'தி!நீல க<டநாயனா� விலாச�', ‘வி+8பாரத�', ‘ம�கலவ+8 விலாச�', ‘சயி�தவ 
நாடக�' "த8ய இ!A#.&� ேம#ப2ட நாடக�க0 1864 "த+ 1900.&0 
அ*சாகி[2]  இ!�ததாக� ெதாிகி�ற). 
-------  
[2]  19-ஆ� A#றா<3+ தமிழில.கிய� – மயிைல சீனி. ேவ�கடசாமி, ப.. 412 
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இவ#ைறய9�)$ ப�ெதா�பதா� A#றா<3+ ேதா�றி இ�A#றா<3D� 
வா��த தவ�தி! ச�கரதா= �வாமிக0 நாடக உலகி+ ஒ! �) >க�ைத 
ஏ#ப9�தினா�. அ)ப#றி அ9�த ப&தியி+ ச# விாிவாக. காணலா�. 
 
இ�த A#றா<3� ெதாட.க�தி+ நாடக சைபக0 பல ேதா�றலாயின. இவ#றி+ 
பல நாடக�க0 எ@தி ந3.க$ ெப#றன. '&ட�ைத வாணி விலாச சைப', 'தி!*சி ர[க 
ர6சனி சைப' "த8யன இCவா ேதா�றியைவேய. இ�A#றா<9 நாடக 
வரலா#றி+ ".கிய இட� ெப� ஒ! சில!0 ப�ம+ ச�ப�த "த8யா!� ஒ!வ�. 
ஆ�கில, வட ெமாழி நாடக�க0 பலவ#ைற ெமாழி ெபய��த ச�ப�த "த8யா� 
‘மேனாகரா', 'சபாபதி', '�+தா� ேப2ைட ச$மாஜி=திேர2' "த8ய நாடக�க0 
பலவ#ைற� தாேம எ@தி ந3�)� வ�தா�. 'ெதாழி+ "ைற' நாடக. க�ெபனிக0 
ம29ேம ெசF) வ�த பணிைய* ச�ப�த "த8யா� மா#றி$ பயி+"ைற நாடக. 
&@.கைள ஏ#ப9�தினா�. இ�த A#றா<3+ தமி� நாடக உலகி#&$ப�ம+ 
ச�ப�த "த8யா� ெசFத ெதா<9 அளவிட#காிய). 
 
ம)ைர$ ப+கைல.கழக�தி+ "த+ )ைண ேவ�தராயி!�) ஒF: ெப#0ள 
டா.ட� ெத.ெபா. 
 மீனா2சி��தரனாாி� தைமயனா� சதாவதான� கி!Tணசாமி$ பாவல� 'பால 
மேனாஹர சபா' எ�ற ெபயாி+ ஒ! நாடக சைபைய உ<டா.கி 'இராஜா 
ப��!ஹாி', 'கதாி� ெவ#றி' "த8ய நாடக�கைள இய#றி, அவ#றி+ தாேம ந3�)� 
வ�தா�. இ)ேவ ேதசிய அ3$பைடயி+ எ@�த "த+ சGக நாடகமா&�. தி!.எ�. 
க�தசாமி "த8யா� ர�க ராஜூவி� நாவ+கைள நாடகமா.கினா�. க�ைனயா 
க�ெபனியா�, நவா$ ராஜமாணி.க� க�ெபனியா�, தி!.3.ேக.எ=. சேகாதர�க0, 
ேசவா =ேட] "த8ய மாெப!� நிவன�க0 இ�த A#றா<3� ெதாட.க�தி+ 
ேதா�றி� தமி� நாடக�ைத வள��தன. இ�த நிவன�க0 பல$ பல �திய 
உ�திகைள. ைகயா<9 �) "ைறயி+ நாடக�கைள இய#றி ந3�). கா23ன. தி! 
க�ைனயா க�ெபனியா� அ�நாளி+ ஒ$ப#ற கா2சி ேஜாடைனக2& 
உைறவிடமாக� திக��தன�; இராஜமாணி.க� க�ெபனியா� கைத$ ப&தி இ+லாத 
நாடக�கைள. Jட ந3�). கா23$ �க� ெப#றன�. 3.ேக.எ=. சேகாதர�க0 
சிற�த ேஜாடைனேயா9 ஒ$ப#ற ந3$பா#றD� ெகா<9 விள�கின�. �திய 
உ�திகைள* ேசாதைன ெசFவத#& அ6சாம+ �)"ைற நாடக�கைள 
அர�ேக#றிய ெப!ைம ேசவா =ேடஜு.& உ<9. மேனாக� &@வின� இ�� 
�ராண நாடக�கைள� )ணி:ட� நட�தி$ �க� ஈ29கி�றன�. இைவ 
அைன�)ேம இ� G9 விழா. ெகா<டா3 வி2டன எ�பேத, இ�ைறய நாடக 
வள�*சி.& ஒ� எ9�).கா29 ஆ&�.  
 
இ�A#றா<3� இைட$ப&தியி+ அறிஞ� அ<ணா அவ�க0 ‘ஓ� இர:’, 
‘ேவைல.காாி’, ‘நீதி ேதவ� மய.க�’, ‘சிவாஜிக<ட இ�) சா�ரா]ய�’ "த8ய 
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நாடக�கைள இய#றி$ �க� ெப#றா�. ெபா@)ேபா.கி#காக� ேதா�றிய 
நாடக�களி� உ0ளா#றைல. க<9 அவ#ைற* சிற�த பிர*சார�தி#&$ 
பய�ப9�திய ேமைத தி! அ<ணா அவ�க0 ஆவா�. 
 
நா9 வி9தைல அைட�த பி�ன�� ெதாழி+ "ைற நாடக. க�ெபனிக0 
Gட$ெப#றாD� பல �திய நாடக�க0 ேதா�றலாயின. ‘இராஜராஜ ேசாழ�’, 
‘வா�வி+ இ�ப�’, ‘ர�தபாச�’ ேபா�றைவ இத#&� த.க சா�களா�. இவ#ைற 
அ9�)$ பயி+"ைற நாடக. &@.க0 பலேதா�றி இ�� நட�)வ!கி�றன. 
இவ#றி+ ஒ!சில ந+ல நாடக�க�� ேதா�றி>0ளன எ�பைத ம�த#கி+ைல. 
ேசா ேபா�றவ�க0 அரசிய+, ச"தாய� எ�ப வ#றி+ உ0ள &ைறகைள 
நைக*�ைவ>ட� �29� நாடக�க0 பல எ@தி ந3�) வ!கி�றன�. 
 
இ�த A#றா<3� இைட$ப&தியி+ தமி� நாடக வள�*சியி+ ஒ! �திய கிைள 
ேதா�றிய). அ)ேவ வாெனா8 நாடகமா&�. ேமைட நாடக�க2&� வாெனா8 
நாடக�தி#&ம அதிகேவபா9 உ<9. ேமைட நாடக�தி+ திைர*சிைல, விள.&க0 
"த8யன ந3காி� "கபாவ�கைள ேநேர ந� க<ணா+ க<9, ந3கனி� 
உண�*சியி+ ப�&ெகா0ள வாF$பளி.கி�றன. பல ச�த�$ப�களி+ ஒ!ெசா+Jட 
ஒ! ந3க!� ேபசாமேலேய பா�ைவயாள�கைள உண�*சி ெவ0ள�தி+ G�க3.க 
"3>� எ�பைத* சிற�த ந3க�களி� நாடக�கைள$ பா��தவ�க0 
அ-பவி�தி!.க. J9�. தி! ஒளைவ 3.ேக. ச<"க� அவ�க0 எ@திய ‘நாடக. 
கைல’ எ�ற அாிய ஆராF*சி A8+ ேபசாத ந3$� எ�ற தைல$பி+ இ)ப#றி. 
Jறி>0ளைத ேநா.க ேவ<9கிேற�. 
 
வாெனா8 நாடக�தி+ இ�நிைலைம இயலா). ேமைடயி+ ஒ!வ!� ேபசாவி3-�, 
ந3க�களி� உண�*சி பாவ�க0 அவரவ�க0 "க�, கா+, ைகக0 ஆகிய 
உ$�.களி� வழி ெவளியிட$ ெபவைத$ பா�ைவயாள� த� க<வழி. க<9 
அதி+ ப�& ெபகி�றன�. ெதா+கா$பியனா� ெமF$பா23ய8+ Jறிய ெசவி, 
க< எ�ற இர<9 உ$�.களி+ க< ஒ�ைறேய ந�பி நைடெப� ப&தி இ); 
வாெனா8 நாடக� இர<டாவ) உ$பாகிய ெசவி ஒ�ைறேய ந�பி 
நைடெபவதா&�. 
 
அCவாறானா+ ந3க�, திைர*சீைல, ேவட�, "கபாவ� எ�ற இவ#றி� )ைண 
இ+லாம+ த� &ர+ ஒ�ைற ம29�ெகா<9 வாெனா8 ந3க� த� உண�*சிக0 
அைன�ைத>ம ெவளியிட ேவ<3>0ள). ப+ேவப2ட ெமF$பா9கைள>� 
ெமF$ப9த+ இ+லாம+ &ர+ ஒ�றினாேலேய கா29வ) ஒ! மாெப!� 
கைலயா&�. கா29த+ ம29ம�, அதைன. ேக2பவ�க0 அC:ண�*சிகைள$ 
�ாி�) ெகா0ள:� ேவ<9�. ேமைல நா9கைள$ ெபா�தம23+ &ரைல$-
பழ.&� ஒ! கைல மிகமிக அதிகமாக வள��)0ள). இத#ெகனேவ ப+லா<9 க0 
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பயி#சி>� தர$ ெபகிற). ஆனா+ ந� நா2ைட$ ெபா�தவைர இCவா 
&ரD.&$ பயி#சி த!� பழ.க� இ!$பதாக� ெதாியவி+ைல. தி!.3.ேக. ச<"க� 
எ�ற ஆ<மகனா� ஒளைவயாக உைட உ9�தி G�மணி ேநர� ெப<ைண$ 
ேபா+ ந3$பேத ெபாியகைல ஆ&�. அத#&� ேமலாக ெப<ணாகேவ &ரைல>� 
மா#றி. ெகா<9 ேப�த+ எ�றா+, அ)தா� யா� &றி$பி2ட &ர#பயி#சி. கைல 
எ�பதா&�. 
 
ேமேல Jறியைவ தவிர இ�த A#றா<3� பி#ப&தியி+ ேதா�றி வள��)வ!� 
பயி+"ைற நாடக. &@.க�� த�மா+ இய�ற அள: இ�)ைற.&� 
ெதா<9ெசF) வ!கி�றன. இ$ப&தியின� நட�)� நாடக�க0 அைன�)� 
ச"தாய ச�ப�தமான நாடக�கேளயா&�. இவ#2 சில நைக*�ைவ>ட� அறி: 
ெகா��)� ேநா.க�)ட� நைடெபகி�றன. ச"தாய$ �ர2சிைய 
ஏ#ப9�)வத#& நாடக�ைத. க!வியாக. ெகா0வ) எ�ப) பழைமயான 
ஒ�தா�. எனி-� கால6ெச�ற அறிஞ� அ<ணா அவ�க0 இ�)ைறயி+ 
ெவ#றி ெப#ற)ேபா+ இ)வைர யா!6ெசFயவி+ைல எ� Jறினா+ 
மிைகயாகா). பிர*சார நாடக�க0 ெவ� பிரசாரமாக ம29� அைம�)விடாமD�, 
தா� ெசF>� பிரசார�ைத ெவளி$பைடயாக* ெசFயாமD� கைலயழ&ட� 
நைடெபறேவ<9�. அேதேபால நைக*�ைவ நாடக�க0 அ�த ேநர�தி+ நைக$ைப 
உ<டா.கினாD� ஆ��த சி�தைனயி�ேம+ அைம.க$படேவ<9�. 
 
"3வாக. Jமிட�), இ!பதா� A#றா<3� இதி$ப&தியாகிய இ�நாளி+ 
தமி� நாடக� வள��தி!.கிற) எ� திடமாக. Jற"3யவி+ைல. "�ைனய 
நிைலையவிட இ� நாடக. &@.க0 அதிக� உ<9; அேநக நாடக�க0 
நைடெபகி�றன; மி&தியான ம.க0 நாடக�கைள. க<9களி.கி�றன�; 
ஏராளமான நாடக�க0 எ@த$ெபகி�றன. ஆயி-� ஏைனய இய+, இைச$ 
ப&திக0 வள�*சி>#றி!$ப)ேபால நாடக� )ைற வள��தி!.கிற) எ� 
Jறிவிட"3யா). ேமD� சினிமா.கைல நாடக. கைலைய ஓரள: நசி.க* 
ெசF)வி2ட) எ�ப)� &றி$பிட$பட ேவ<3ய உ<ைமயா&�. இைட. 
கால�தி+ சமண சமய�தின� நாடக� சி#றி�ப� த!வெதன$ �ற. கணி�தைமயா+ 
நாடக� ெபாி)� வள�*சி &�றியெத�ப)� இவ< &றி$பிட�த.கதா&�. 
அ�றி>� நாடக.கைல அரச� ேபா�றவ�களி� பராமாி$பி+ வள�கி�ற ஒ! 
O<கைல. எ+லா!� இ�நா29 ம�னராகிவி2டன� இ�நாளி+. எனேவ அவ�க0 
வசதி.ேக#ற "ைறயி+ சினிமா. கைல வள�.க$ப9கிற). ந3$� எ�ற ெசா+8� 
ெபா!ைளேய அறியாம#Jட ஒ!வ� "கெவ29, &ர+ எ�பவ#றி� 
)ைணெகா<9 ந3கராகிவி9� நிைலைம இ� இ!�) வ!கிற). 
 --------------   
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2222.... நாடகாசிாிய� நாடகாசிாிய� நாடகாசிாிய� நாடகாசிாிய�     ச%கரதாச &வாமிக'ச%கரதாச &வாமிக'ச%கரதாச &வாமிக'ச%கரதாச &வாமிக'    
 
ெச�ற ப&தியி+ தமி� நாடக�தி� வள�*சிைய ஒ!வா க<ேடா�. 
ப�ெதா�பதா� A#றா<3� இதியி+ தமி�நாடக� அ�)ைண வள� ெப# 
நி#கவி+ைல என:�, ‘விலாச�’ நாடக�, J�) எ�ற ெபய�களி+ பைழய கைத 
த@விய சில நாடக�க0 ம29ேம இ!�தன என:�க<ேடா�. ச�க கால�தி+ 
நாடக�களி+ ‘ப<ண�தி’ எ�ற ெபய!ட� ப+ேவ பாட+ வைகக0 
இட�ெப#றன எ�ப)� "�ன�. &றி$பிட$ெப#ற). அCவைகைய விாி:ப9�)� 
"ைறயி+ சீ�காழி அ!ணாசல.கவியி� இராமநாடக. கீ��தைனக0 ேதா�றின. 
1712 "த+ 1799 வைர வா��த இவ�, இல.கிய அறி: நிர�ப$ ெப#றவராF 
இ!�தைமயி� இவ!ைடய கீ��தைனக0, ஆ��த �லைம நல�ைத>� இவ!ைடய 
இைச* சிற$ைப>� கா29வனவாF அைம�)0ளன. இவ!.&$ பிற&, இல.கிய$ 
பயி#சி>ட� நாடக� எ@திய ெப!ைம தவ�தி! ச�கரதா= �வாமிக0 அவ�க2ேக 
உாிய) எ� Jறினா+ மிைகயாகா). 
 
ப�ெதா�பதா� A#றா<3+ A#.கண.கான நாடக�க0 எ@த$ெப#றி!$பி-� 
அவ#0 ஒ!சில ேபாக எ6சியைவ அைன�)� பைழய கைத த@வியனேவயா&�. 
ஆதிநாராயைணய� எ�பவ� 1896இ+ ெவளியி2ட ‘ஜனமேனா+லாசினி’, 
தி!*ெச�N� ஒளி"�) �$பிரமணியபி0ைள எ@திய ‘ேமாஹனா�கி விலாச�’ 
எ�பைவ �)ைம �ைன�தைவயா&�. கிேர.க நாடகமாகிய ெசாபா.ளீ=, ‘ம�கள 
வ+8’ எ�ற ெபயாி+ நாராயணசாமி$ பி0ைள எ�பவராD�, ேஷ.=பியாி� 
‘சி�ப8�’ எ�ற ஆ�கிலநாடக� ‘சரசா�கி நாடக�’ எ�ற ெபயாி+ சரசேலாசன* 
ெச23யாராD� தமிழா.க6ெசF) ெவளியிட$ெப#றன. எனேவ ெமாழிெபய�$� 
Gல� பிறெமாழி நாடக�கைள� தமிழா.க6 ெசFகி�ற "ய#சி>� அ#ைற நாளி+ 
இ!�)வ�த) என அறிகி�ேறா�. 
 
வரலா 
 
இ�தைகய ஒ! P�நிைலயி+தா� �வாமிக0 1867ஆ� ஆ<9 N�).&3யி+ 
ேதா�றினா�. வ<ண*சரப� பழனி த<டபாணி �வாமிகளிட� ச�கரதாச� தமி�$ 
பயி�றா� எ� Jறினாேல �வாமிக�ைடய சிற�த தமி�$ �லைம.& அள: 
Jறிவி2டதாக. ெகா0ளலா�. �வாமிக0 "த8+ ஒ! நாடக. &@வி+ ந3கராக:�, 
பி�ன� நாடக ஆசிாியராக:�, �வாமி நா>9 அவ�க0 நாடக சைபயி+ 
P�திரதாரராக:� ந3�)$ பழகினா�. பிற& )ற:.ேகால� M<டபி�ன�, 
�).ேகா2ைட மகா வி�)வா� மா�M<3யாபி0ைள அவ�களிட� 
இ!�)வ�ததாக:� அறிகிேறா�. �வாமிக0 சிற�த ச�த. &ழி$�க0 பாட, தாள* 
ச.கரவ��தியான மா�M<3யாபி0ைள க6சிரா வாசி�). களி$பைட�தா� 
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எ�றா+, �வாமிகளி� ெசா#க29க0 எCவள: )+8யமான அள:ைடயைவ 
எ�பைத அறியலா�. 
 
ெபா!ளறியா$பாட+ 
 
தாள�ைத. க!திேய பல கீ��தன�களி+, இ� ெசா#க2ைட. கவனியாம+ 
உ*சாி.க ேவ<3ய நிைலைம ஏ#ப9கிற). ‘கீதா��த" ச�கீதான�த"’ எ� 
ெதாட�&� தியாக$ பிர�ப�தி� கீ��தைன, இ� ெபா!ளறியாம+ பா9கி�ற 
பலராD�, ‘கீதா��தேமாச� கீதான�த"’ எ� பாட$ெப� அவலநிைல 
ஏ#ப290ள)! ந+ல தமி�$ �லைமைய இய+பிேலேய ெப#றி!�த �வாமிக0, 
வ<ண*சரப� த<டபாணி �வாமிகளிட� பாட�ேக2டைமயி� ெபா�மல� 
நா#ற�ைத>� ெப#ற) ேபாலாகிவி2ட). எனேவதா� மா�M<3யாபி0ைள ஒ! 
ைக வா�தியமாகிய க6சிராைவ$ ெபா!�த வாசி.&� அளவி#&� தாள. 
க2டைம�த ச�த. &ழி$�கைள* �வாமிக0 பாட"3�த) எ�றறிகிேறா�. 
 
தாளேமைத ஒ!வ!ட-� இய+ேமைத ஒ!வ!ட-� சிலகால� ஒ�றாக 
வா��தைமயி� தமி�* ெசா#களி� ஓைச ேவபா2ைட லய�தவறாம+ 
பய�ப9�த. க#.ெகா<டா� ச�கரதாச�. பி#கால�தி+ அவாிய#றிய நாடக$ 
பாட+க2& இ$பயி#சி ெபாி)� )ைண �ாி�தி!�த+ ேவ<9�. தி!.3.ேக.எ=. 
அவ�க0 �வாமிகளி� வரலா#ைற* �!.கமாக எ@தி>0ளா�. அதைன$ ப3�தா+ 
�வாமிக2& நாடக�ைத� தவி��)� தனியான ெதா! வா�.ைக எ�பேத இ+ைல 
எ� J�ப3>0ள). இ!ப�) நா�& மணிேநர"� நாடக� எ@)த+, 
பயி#வி�த+, சில ச�த!$ப�களி+ ந3�த+ எ�ற இைவதா� �வாமிக�ைடய 
வா�வாக அைம�தன எ� Jறலா�. ஒ! பணி "#$ ெபற 
நைடெபறேவ<9மாயி�, யாரா-� ஒ! மனித� த�வா�.ைகைய அத#ெகனேவ 
தியாக6 ெசFதாெலாழிய அ$பணி "#$ெபற நைடெபவதி+ைல. 
 
ேமனா9களி8!�) சமய$ பிரசார� ெசFய இ�நா9 ேநா.கி வ�தவ� பல!� க+வி� 
)ைற, ம!�)வ� )ைற "த8யவ#றி+ �&�) அ!�ெதா<டா#றின� எ�பைத 
அறிேவா�. மதி$பி#&ாிய கா+9ெவ+ ஐய�, ேபா$ைபய�, ஐடா =கட� ேபா�ற 
ெபாிேயா�களா+ "ைறேய தமி@.&�, திராவிட ெமாழிக2&� ஓ� ஒ$பில.கண"�, 
தி!வாசக�ைத உலக� அறி>� வாF$��, ேவ_ாி+ உல& "@)� பாரா29� 
ெப!ைம ெபா!�திய ம!�)வமைன>� ேதா�றின. இ�Gவ!� G� )ைறகளி+ 
பணி�ாியி-� சிற$பான ஒ! ெபா)� த�ைம><9. இவ�க0 Gவ!� த� வாணா0 
"@வைத>� தா� ேம#ெகா<ட பணி.காகேவ அ�$பணி�தவ�. 
 
ச�கரதாச�, ெச+வ� 3.ேக. ச<"க� எ�ற )3$�0ள ஓ� இைளஞ� தைலைம$  
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பா�திர� ஏ# ந3.கேவ<9� எ�ற க!�தினா+ ஒேர ஓ� இரவி+ ‘அபிம�>’ 
நாடக�ைத அ3�த+ தி!�த+ இ�றி எ@திைவ�தா� என அவ� வரலா ேப� கிற). 
வா�.ைகைய நாடக�தி#ெக�ேற அ�$பணி�)� )ற: ேம#ெகா<ட ஒ! 
ெபாியாரா+ தா� இ�த அ#�த* ெசயைல* ெசFய "3>�. இ) க!திேய வ0�வ� 
‘ெசய#&அாிய ெசFவா� ெபாிய� சிறிய�, ெசய#காிய ெசFகலா தா�’ (&ற0:26) 
எ� Jறி$ேபானா�. A#.& ேம#ப2ட பாட+க�� அவ#றி#ேக#ற 
உைரயாட+க�� ஆகிய அைன�)� அட�கிய அ*�$ ��தக�, அதாவ) கிர:� 
அளவி+ 150 ப.க�க0 ெகா<ட ஒ! நாடக�, ஓ� இரவி+ அ3களாரா+ 
உ!வா.க$ெப#றதா&�. 
 
இ�நாடக�தி+ காண$ெப� A#.&� அதிகமான பாட+க0 பல 
வைகயினவா&�. கீ��தைனக0, த�.க$ பாட+க0, க8வி!�த� ம#� ப+ேவ 
விதமான பாட+க�� இ�நாடக�தி+ இட� ெபகி�றன. உைரயாட+ ந+ல 
விவி$�ட� அைம�)0ள). பைழய இதிகாச. கைத யானாD�, பலகைதகைள 
ஒ�றாக$ பி�னிேய இ� நாடக� யா.க$ ெப#0ள). அ�*�ன� மகனாகிய 
அபிம�>, மாம� மகளாகிய ��தாிைய மண"3.க* ெச+கிறா�. உட� Vம� 
மகனாகிய கேடா�கஜ-� ெச+கிறா�. வழியி+ அ�*�னனி� ம#ெறா! மகனாகிய 
அரவா� எதி�$ப9கி�றா�. இவ�க0 "�பி� ஒ!வைர ெயா!வ� க<டதி+ைல. 
எனேவ பைகைம Gள வா.&வாத� நைடெபகிற). அ�நாைளய உைரயாடைல 
இேதா ேக��க0. அபிம�> அரவாைன விளி�)$ ேப�கிறா�:- 
 
  ம23 மைடயேன, வாF$ப�த+ ேபாடாேத!  
  மா<9 ேபாவத#& நீ வழி ேதடாேத! 

ப23 மிர2ைட மிர29த+ Jடாேத! 
பாைதயி+பதேம விாி�த) 
ஏ)ன.ெகா! லாப"#ற) - நி+ 
நி+லடா >�த�தி#& - இ�ேக 
நீ23 வி+8+ வாளி-M23 நா� ெகா+Dேவ�     (நி+) 
 

“அேட! ெநறி"ைற ெதாியாத நீசா! சகல!.&� ெபா) =தானமாகிய ேபா.&வர�) 
வழிைய மறி�). காைல நீ23யி!$ப)ம+லாம+ இதவசன நீதி ேபாத� ெசா+D� 
எ�கைள>� நி�தி.கிறாF. உ� ப23 மிர29.& நா�க0 பய$ப9ேவாெம� 
நிைன�தாயா? உ�ைன வாF$ ப�த+ ேபா9கிற ஆசாமி எ� ெதாி�) 
ெகா<ேடா�. இேதா பா� உ� உட+ "@)� ச+லைட. க<களாக$ ேபா&�ப3, 
பிைற "கா=திர�கைள* சா�ேகா பா�கமாக� ெதா9.கிேற�. வ+லைம இ!�தா+ 
நா� வி9� கைணகைள "�னேம த9�). ெகா0 பா�.கலா�” பி�ன� 
இ!வாிைடேய நைடெப� ேபா� வ!ணைன ெதாட�கிற). 
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அபி:- அேட! இ�த$ ப�வதா=திர� உ� தைலைய$பிள�) வி9�. த9�).ெகா0  
பா�$ேபா� (பாண� வி9கிறா�) 
 
அர:- அேட! என) வ]ரா>த�தினா+ உன) ப�வதா=திர� ஒழி�தைத. க<டாயா? 
இேதா நா� வி9� நாகா=திர�ைத$ பா�! 
 
அபி:- (க!டா=திர� வி29� த9.கிறா�) 
 
கேடா:- அேட! என) த�பி ெதா9�த க!டா=திர�தினாேல உ� நாகா=திர� 
ெதாைல�தைத. க<டாயா? இேதா பா�! உ� ம<ைடைய$ பிள.க எ� த<ட�ைத 
K�கிேற�. 
 
அர:- அேட! உன) த<ட�ைத� )<3�தைத. க<டாயா? இேதா வ!� 
இ!ளா=திர�).& எ�ன உைர ெசா+கிறாF? 
 
அபி:- அேட! நா� ெதா9�த Pாியா=திர�தினா+ உன) இ!ளா=திர� 
ெதாைல�தைத. கவனி�தாயா? இேதா வ!� ேமகா=திர�ைத$ பா�! 
 
அர:- அேட! என) வா>வா=திர�தினாேல உன) ேமகா=திர� சித<டைத$ 
பா��தாயா? இேதா அ.னியா=திர� வ!கிற). நி�வகி�). ெகா0. 
 
இCவா அபிம�> ��தாி நாடக�தி+ ேபா�.கள உைரயாட+ நைட ெபகிற). 
&றி$பாக இ�த நாடக�ைத யா� எ9�). ெகா<டத#& ஒ! காரண� உ<9. 
உலக� ேபா#� ேஷ.=பிய� கால�திD� �வாமிகளி� கால� ேபால$ பல 
ேவட�களி+ இள6 சிறா�கைளேய ந3$பத#&$ பய�ப9�தின�. அதிD� ெப< 
ேவட� தா�கி ந3$பவ� இள6 சிறா�கேளயாவ�. இள6 சிறா�க0 ந3.க. J3ய 
பா�திர�கைள$ பைட$ப) க3ன�. அCவா பைட�தாD� "#றிD� 
அவ�க2ேக>ாிய "ைறயி+ நாடக� எ@த$ ெப#றா+ அதைன. க<9 களி.க 
வ�தி!.&� ெபாிேயா�க2& அD$�� த29�. எனேவ சிறா�க0 ேப�� உைரயாட+ 
எ�பைத>� மன�)2 ெகா<9�, அேத ேநர�தி+ நாடக�ைத. காண 
வ�)0ளவ�க0 வய) "தி��தவ�க0 எ�பைத>� நிைனவி# ெகா<9� 
நாடகாசிாிய� நாடக�ைத அைம.க ேவ<9�. 
 
இ�த* ேசாதைனயி+ �வாமிக0 "@ ெவ#றி ெப#0ளா� எ�ேற Jற+ ேவ<9�. 
ஒேரா� இட�களி+ உைரயாடD� பாடD� இ�நாைளய* சிறா�க0 வாயி+ �&�) 
ெவளி$பட "3யாத அள: க3னமான தமி�, வடெசா#கைள. ெகா<9 
விள�&வைத. க<9 யா-� மைல�த)<9. ஆனா+ அதைன அ9�), �வாமிக0 
&றி$பி2ட ஒ! சிவைன மன�தி+ ைவ�).ெகா<ேட இ�நாடக�ைத எ@தினா� 
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எ�ற வரலா#<ைம ெதாி�த:ட� எ� மைல$� மைற�) வி2ட). �வாமிக0 
எ�த* சிவைன மன�)0 ைவ�). ெகா<9 இ�த உைரயாடைல எ@தினாேரா, 
அ�த* சிவ� எ�தைகய உைரயாடைல>� த�& தைடயி�றி$ ேபச. J3ய 
ேபரா#ற+ பைட�தவனாவா�. 
 
இ�தைகய ஆ#ற+ அ�த* சிவனிட� அ�ேற விள�கியைத� த� J��த மதி 
ெகா<9 அறி�) �வாமிக0 அபிம�> நாடக உைரயாடைல அைம�தா�. அ�த* 
சிவ� ெபாியவராகிய ெபா@) அவ!ைடய ஆ#றைல மன�)2 ெகா<ேட பல 
நாடகாசிாிய�க�� நாடக�கைள அைம�தன� எ� க!)கிேற�. ஏ� எ�றா+ 
இ� உ�களிைடேய ேபசி. ெகா<3!.&� நா-�, �வாமிக0 எ�த* சிவைன 
மன�)2 ெகா<9 நாடக� எ@தினாேரா, அ�த* சிவ� ெபாியவராகிய நிைலயி+ 
அவைரேய மன�)2 ெகா<9 ஒ! நாடக� எ@திேன�. அ�த$ ெபாியவ� யாெர� 
நீ�க0 ஊகி�) வி2Y�க0 அ+லவா? ஆ�! உ�க0 ஊக� சாிேய! அவ� தா� 
ஒளைவ. தி!. 3.ேக. ச<"கமவ�க0. அவைர மன�)2 ெகா<9 யா� எ@திய 
வாெனா8 நாடக� ‘ெத0ளா# ந�தி' எ�பதா&�. 
 
�வாமிக0, ச<"க� எ�ற சிவனி� ஆ#றைல மன�)2 ெகா<ேட எ@தியதா+ 
அதி+ ஒரள: க3னமான பத�கைள>� அ6சாம+ பய� ப9�தி>0ளா�. இதவசன 
நீதி ேபாத�, நி�தி�த+ ‘பிைற "கா=திர�', 'சா�ேகா பா�கமாக' எ�பன ேபா�ற 
ெசா#க�� ெசா#ெறாட�க�� ேமேல க<ட உைரயாட8+ தாராளமாக$ 
பயி�0ளன. இ#ைற நாளி+ இைளஞ�க0 Jட இ*ெசா#கைள விைரவி+ 
பிைழயி+லாம+ ேப�வ) எ�ப) ச#. க3ன�தா�. இவ#ைற$ ேபசி ம.களி� 
பாரா2ைட$ ெப#ற அ�த* சிவ� ந�"ைடய வா��தி#&� உாியவனாகிறா�. 
 
ஆயி-� இ*ெசா#கைள. ேக2கி�ற பா�ைவயாளாி+ எ�தைன ேப� இவ#றி� 
க!�ைத$ �ாி�) ெகா<3!$ப� எ�ப), ஆராF*சி.&ாியேத. நீதிேபாத� எ�ப) 
‘ந�ெனறிகைள எ9�)* ெசா+ல+’ எ� ெபா!0 ப9�. ந�ெனறிகைள எ9�)* 
ெசா+ல வ!பவ�க0 ெப!�பாD� க9ைமயான ெசா#களாேலேய ேப�வ� எ�ப) 
உலகறி�த உ<ைம. ெசா#க0 க9ைமயாக இ!$பி-�, அவ#றி� பய� 
பி#கால�தி+ நல� பய$பதா&� என. க!திேய க3ய ெசா+லா+ Jற$ ெப� நீதி 
ேபாத� ஏ#. ெகா0ள$ ெபகிற). இ.க!�ைத� ெதா+கா$பிய"� ஏ#. 
ெகா<9 இத#& 'வா>ைற வா��)’ எ�ற ெபயைர� த!கிற). இ) ப#றி. Jற 
வ�த ெதா+கா$பியனா�, 
 

வா>ைற வா��ேத வய�க நா3� 
ேவ��� க9:�ேபால ெவ6ெசா+ 
தா�&த+ இ�றி வழிநணி பய.&ெம� 
ஒ�பைட. கிளவியி� வா>�த#ேற 
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ெதா+:ெபா!0:ெசF-112 
 
எ� விள.கி>0ளா�. பி�ன� நல� பய.&� எ�ற காரண�தா+ ேவ��� க9:� 
ேபா�ற ெசா#கைள$ பய�ப9�தி அறி:ைர Jறேல வா>ைற வா��தா&�. 
 
ஆனா+ யாேர-� ஒ!வ� பி�ன� ந�ைம பய.க. J3ய நீதி "ைறகைள. க9� 
ெசா#க0 Gல� Jறாம+, இனிய ெசா#க0 Gல� Jறினா+, அ) ச�.கைர$ 
ப�த8+ ேத�மாாி ெபாழி�த) ேபா�றதா&�. இ.க!�ைத மன�)2 ெகா<9 
�வாமிக0 இத வசன நீதி ேபாத� எ� &றி$பி9கிறா�. ஹித�+ வசன� எ�ற 
இCவட ெசா#க�.&. ேக2&� ெபா@) இனிைம பய�) பி�ன!� ந�ைம 
�ாிகி�ற ெசா#க0 எ�பேத ெபா!ளா�. ஹித� எ�ற வட ெசா+ைல$ 
பய�ப9�தியத� Gல� இனிய ெசா#க0 எ� &றி$பி29 வி29 ஆனா+ அேத 
ேநர�தி+ ந�ைம ெசF>� ெசா#க0 எ�ற ெபா!ைள>� த�) ‘இனிய ந�ைம 
பய.&� ெசா#க0 Gல� அறவழிகைள$ ேபாதி�த+' எ� Jறிவி2டா�. 
 
பிைற"கா=திர�, சா�ேகா பா�க� எ�பன ேபா�ற ெசா#கைள அ#ைற நா0 
நாடக ரசிக�க0 எ�)ைண� Nர� �ாி�) ெகா<டன� எ�ப) சி�தைன.&ாிய 
விஷய�. ரசிக�க2&� �ாியாதி!�தி!$பி� உட� சீ23ய3�) நாடக�ைத நி�தி 
இ!$ப�. நீ<ட நா2க0 நாடக� ஓடா). நீ<ட கால� நைடெப#ற) எ�றா+ இ�த 
வசன� பல!.&� �ாி�தி!�த) எ�ேற ெகா0ள ேவ<9�. 
 
அைன�)� பாட+கேள 
 
அ#ைற நா0 நாடக�க0 ெப!� ப&தி பாட+களாக:�, சி ப&தி 
உைரயாட+களாக:� இ!�தன எ�பைத ந�மி+ பல!� அறிேவா�. அ�த 
உைரயாட+க�� "த8+ காண$ப9� பாட8� க!�ைத உைர நைடயி+ 
Jவதா&�. எனேவ பாட+ �ாியவி+ைலயானா+ அ9�) வ!� உைரநைட அைத 
விள.கி வி9�. இதைன$ �ாி�) ெகா<ட பிற& ம"ைற பாட+கைள$ �ாி�) 
ெகா0ள "3>�. 'சாக$ ேபா&� தவாயிD� பா29, ெச�). கிட.&� ேபா)� 
பா29, அ@� ேபா)� பா29 எ�த எ�த* ச�த!$ப�திD� பா29[3] எ� ஒ!வ� 
அ�நாைளய நாடக�க0 ப#றி எ@தினாரா�. ஆனா+ இCவா இ!�ததி+ எ�ன 
தவ எ� எ�னா+ �ாி�) ெகா0ள "3யவி+ைல. ச�க A+க0 எ� Jற$ 
ெ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 ைவ�த &றி$பினா-� 
பாவி� ெற@�த கிளவி யா-� 
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 ெபா!0 மரபி+லா$ ெபாF�ெமாழி யா-� 
ெபா!ெளா9 �ண��த நைகெமாழி யா-� எ� 
உைரவைக நைடேய நா�ெகன ெமாழிப 
(ெதா+:ெபா!0:ெசF-173) 

 
அதாவ) 'சிபா�ைம 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$ப29 நைக*�ைவ பய.&� 
A+க��' எ� உைர நைட A+க0 நா�& வைக$ப9� எ�பேத இ�A#பாவி� 
ெபா!ளா&�. 
------  
[3]  19-ஆ� A#றா<3+ தமிழில.கிய� – மயிைல சீனி. ேவ�கடசாமி, ப.. 404 
 
இCவா ெதா+கா$பிய� ஒ! A#பா இய#றி உைர நைடையேய நா�& வைகயாக$ 
பிாி�தா� எ�றா+, அவ� கால�தி+ இ�நா+வைக உைர நைட A+க�� ப+கி 
இ!�தன எ�ப)தாேன ெபா!0! இ�ேற+ த� கால�தி+ வழ.கி+ இ+லாத 
ஒ�ைற� 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� எ�ற J#.& மாறாக "3>�. 
 
ெதா+கா$பிய கால� ச�க இல.கிய�தி+ ெப!�பாலான A+க2& "#ப2ட) 
எ�ப) 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) 

 
எ�ற A#பா:� அத#&$ ேபராசிாிய� Jறிய உைர>� ெகா<9 பா��தா+ க8, 
பாிபாட+ எ�ற பாவைகயிேலேய அக$ ெபா!0 ப#றிய பாட+க0 பாட$ப9� 
எ�றறிகிேறா�. ஆனா+ இ�0ள ச�க$ பாட+க�0 க8� ெதாைக தவிர ஏைனய 
அக நாZ, ந#றிைண, &� ெதாைக, ஐ�& A நா�&� ஆசிாிய$ பாவா+ 
இய�றைவேயயா&�. இ� நம.&. கிைட.&� பாிபாட+ ெபாி)� காம� 
க<ணிய A+ எ� Jத#& ஏலாத "ைறயி+ "!க�, தி!மா+, ைவைய 
எ�பைவ 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$பிய� ச�க$ பாட+க0 பலவ#.&� "#ப2ட) எ�ப) விள�&�. 
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ெதா�ைம மி.க ெதா+கா$பிய� Jறிய நா+வைக உைர நைட A+க�0 ஒ� 
Jட இ� இ+லாம# ேபானேத�? ஏ9களி+ எ@தி வ�த கால�தி+ 
ெப!�பா�ைமயான A+கைள மன$பாட� ெசFவதனாேலேய கா$பா#றி வ�தன� 
எ� நிைன.க ேவ<3>0ள). அCவா மன$பாட� ெசFய ேவ<9மானா+ 
உைர நைடையவிட$ பாட+கேள எளிைமயானைவ எ�ப) ெசா+ல 
ேவ<3யதி+ைல. இைறயனா� களவிய+ உைர அCவா மனன� ெசFேத ப�)� 
தைல"ைறக2&. கா$பா#ற$ப29 வ�த) எ�ப)� அC:ைரயிேலேய Jற$ 
ெப#0ள). எனேவ உைரநைட A+களாக� ெதா+கா$பிய� கால�தி!�தைவ, 
பி�ன� காணாம# ேபானத#&ாிய காரண� ேபா#வா� இ�ைமேயயா�. 
 
இCவா நிக��தைமயி� நாளாவ2ட�தி+ எதைன>� பாட+ வ3வி+ Jத+ 
மரபாயி# எ�பைத>� விள�கி. ெகா0ள "3கிற). ம!�)வ�, ேஜா=ய� 
"த8யன:� பாடேல. த!.க"� பாடேல. ஆதலா+ �வாமிக0 கால�)� அத#& 
"�ன!� நாடக�க0 பாட+ Gலமாகேவ யா.க$ ெப#றன எ�றா+ அதி+ எ0ளி 
நைகயா9த#& ஒ�� இ+ைல. ேமD� �வாமிகளி� நாடக�க0 அைன�திD� 
க3னமான பாட+க0 இ!$பி�, அவ#ைற அ9�) அ$பாட8� க!�) உைர 
நைடயி+ ேபச$ ெப#0ள). ஓரள:.& இ) Jறிய) Jற+ எ�-� &#ற�தி� 
பா#ப9� எனி-� அதனா+ விைள>� ந�ைமைய ேநா.க இ.&#ற�ைத$ ெபாி) 
ப9�த� ேதைவ இ+ைல.  
 

Jறிய) Jறி-� &#ற� இ+ைல  
ேவெறா! பயைன விைள.&மாயி�  

 
எ�ப� இல.கண Aலா�. 
 
இ)வைர Jறி வ�த 'அபிம�> ��தாி' நாடக�தி+ �வாமிகளி� கவிைத-
யா#றD.&�, ச�த$ பாட+ திறைம.&� சில எ9�).கா29க0 காணலா�. 
இ$பாட+கைள$ பா9பவ� இள6 சிறா�க0 எ�ற எ<ண�ைத* �வாமிக0 
மறவாம+ மன�)2 ெகா<ேட இவ#ைற$ பா3>0ளா�. அபிம�> கா23+ 
ெச+கிறா�. அ�& கேடா�கஜ-ைடய மாமனாகிய ஒ! வ+லர.க� வ!கிறா�. 
இவ�க0 இ!வாிைடேய ச<ைட G0கிற). வ+லர.க� J#றாக இேதா ஒ! 
பாட+:- 
 

காF பசி.கன+ GளD#ற) 
கான க�தினி+ வா��தி9� 

பாF ெதாழி#�8 சி�க� யாைனக0 
ப�றி மா� "ய+ கா<கிேல� 

தாF தக$பைன நீ�கியி�&� 
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தனி�) நி�திைர ெசFதேத� 
வாF )3.&) தி�பத#&ைன 

வாெவன. &ணவாகேவ! 
 

வ+லர.கனி� இ�த. ெகா3ய அைழ$ைப. ேக2ட அபிம�> அத#& விைடயாக 
இேதா ஒ! பாடைல$ பா9கிறா�:- 
 

தீைமயைத$�ாி ராவணைன* சில 
ேத3 எ9�ெதா! வாளியினா+ 

ராமெனதி��)யி� ேபாக வைத�த) 
நாடறிய.கைத யானதடா 

நீமத"#ெறனேதா9 ெமதி��தைன 
நீ9நில�தினிேல விழேவ 

தாமதம#பமிலா)ைன யி�ததி 
சா3யக#வ� மாறிைலேய 
 

இராம� வரலா#ைற உதாரணமாக. ெகா<9 விள�&� இ�த$ பாடD.&ாிய 
ச�த�ைத>� �வாமிக0 இராமாயண�தி8!�ேத எ9�)0ளா� எ� அறிகிேறா�. 
இ$பாட+ க�பநாட-ைடய ச�த$பாட8� ஓைசைய$ ெப#0ள). க�ைகயி� 
எதி�.கைரயி+ பரத-� அவ-ைடய ேசைன>� வ�) த�கி>0ளதைத அறி�த 
&க�, பரத� வரவி� க!�திைன� தவறாக$ �ாி�) ெகா<9, அவ� ேம+ சீ#ற� 
ெகா<9 ேப�கிறா�. இ$ப&தியி+ வ!� பாடD� அத-ைடய ச�த"ேம இ�&. 
காண$ ெபவதா&�: 
 

ேபானபைட�தைல Kர� தம.கிைர ேபாதா 
இ* ேசைனகிட.கி9 ேதவ�வாி�சிைல மாேமக� 
ேசாைனபட. &ட�Pைறபட* �ட� வாேளா9� 
தாைனபட� தனி யாைனபட� திர0 சாேயேனா! 

-(க�ப�:க�ைக கா< படல�-20) 
 
இCவா பலவிட�களிD� ச�த$ பாட+கைள$ �&�)வத� Gல�, நாடக� காண 
வ�தவ�க0 மன�தி+ ஒ! கி�கி�$ைப உ<டா.&த+ சிற�த நாடகாசிாியனி� 
கடைமக�0 ஒ�றா&�. இ) க!திேய ேபாD�, சில$பதிகார அர�ேக# 
காைதயி+, நாடகாசிாியனி� இல.கண� Jறவ�த இட�தி+, 
 

இமி�கட+ வைர$பி+ தமிழக� 
அறிய� தமி�"@) அறி�த த�ைமய� ஆகி (அர�-37-38) 
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இ!�த+ ேவ<9� எ� இள�ேகாவ3க0 Jகிறா�. ‘நாடக� இய#� 
ஆசிாிய� கடலா+ Pழ$ ெப#ற இ�தமி� நா2ேடா� அறிய G� தமி@� 
அறி�தவனாக இ!�த+ ேவ<9�' எ�பேத இ�த அ3களி� ெபா!ளா&�. 
 
நாடக�தி+ வ!� இைச$பாட+கைள யா.கி�றவ� "�தமி@� வ+லவனாக 
இ!�தா+ ஒழிய அவ-ைடய பாட+க0 நிைற:ைடயனவாக அைமய மா2டா. இைச 
அறியா) இல.கண� ம29� க#ற �லவ� கவிைத இய#றி, அைத$ பாட� 
ெதாட�கினா+ இைசயி� நிமி�த� வைக>ளியாக$ பிாி�)$ பாட ேவ<3ய நிைல 
ஏ#ப9�. அவ� இைச ம29� வ+லவனாக இ!$பி�, அவ� பாட+க0 இல.கண$ 
பிைழ>ட� இ!$பத�றி>� ெபா!ளாழ� இ+லாமD� இ!.&�. இ#ைற நா0 
இைச. கைலஞ� பல� ெசா�த சாஹி�திய� எ�ற ெபயாி+ பல பாட+கைள$ 
பா9வைத. ேக2கி�ேறாம�ேறா! அ$பாட+களி+ ெசா+ல9.&� தவிர, ேவ 
எ�ன ெபா!0 இ!.கிறெத�பைத நா"� அறிய"3யா), அ$பாடைல$ 
பா3யவ�க�� அறிய"3யா). காரண� அதி+ எ�த$ ெபா!�� இ�ைமேயயா&�. 
 
"�தமி@� வ+ல �வாமிக0 ேபா�றவ�க0 பாட+க0 எ@தினா+, அதி+ "@� 
த�ைம காண$ ெப� எ�பத#&* சில சா�க0 இ� நாடக�தி8!�ேத கா2ட+ 
J9�. அபிம�> த� மாமைன. ெகா� வி2ட அதிசய�ைத. க<ட கேடா�கஜ� 
விய$�, சின�, )யர� எ�ற G� உண�*சிகைள>� ஒ!�ேக ெபகிறா�. 
அர.கனாகிய த� மாமைன ஒ! மானிட�, அதிD� ஒ! சிவ� ெகா�வி2டா� 
எ�பதா+ விய$��, இற�தவ� த� மாம� ஆைகயா+ அவைன. ெகா�றவ� 
யாவனாயி-� அவனிட� சின"�, உாிைம>ைடய மாமைன இழ�) வி2டதா+ 
)யர"� ஒ!�ேக எF)கிறா� கேடா�கஜ�. இ�த G� உண�*சிகைள>� 
ஒ�றாக. கா2ட. J3ய ஒ� இராக� ேவ<9மானா+ அ) ‘நாத நாம. 
கிாிைய'யாக�தா� இ!.க. J9�. G� உண�*சிக0 இ�ேக>0ளன எ� 
Jறிேனா�. எனி-�, இ�G�றி-0 தைல N.கி நி#ப) அவல� அ+ல) )யர 
உண�*சிேயயா&�. எனேவ ஏைனய இர<9 உண�*சிகளாகிய விய$�, சின� 
எ�பவ#றி� சாயைல ஒரள: கா23. ெகா<9, அேத ேநர�தி+ )யர உண�*சிைய 
மி&தி>� கா29த#&� )ைண �ாி>� ஒ� இராக�ைத - அதாவ) நாத நாம. 
கிாிையைய ஆசிாிய� ேத��ெத9�த) அவ!ைடய ேபரா#றைல. கா29வதா&�. 
அ�த இராக�தி+ அவ� அைம�)0ள பாட8D� ஒ! சிற$ைப. காண "3கி�ற).  
 
  ெந2ெட@�)  எ<ணி.ைக 
 கா23+ வ�தைன ேதா0வ8 மாமைன.  
 க<ட)<ட�ெசFதி� வைத�தைன  (7) 
 தா23க�)ட� ேபா��ாி� ெத�ேனா9  
 த�.கமா3* சைள.கா) நி�றைன  (7) 
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 ேம23ைம� ெதாழி+ க<9 மகி��தன�  
 வி+8ேல மிக வ+லவ-� &ல�  (3) 
 ேக2டறி�திட இ*ைச ெகா<ேடனதா+  
 கி23வ�)ைர$பாயி) ேவைளேய  (8) 
 
இ$பாட8+ ெமா�த� 25 ெந2ெட@�).க0 இட� ெப#0ளன. பாட8� 
ஒCேவா� அ3யிD� "த# சீ!� இதி* சீ!� ெந38+ ெதாட�கி ெந38+ 
"3கி�றன. G�றாவ) அ3 ம29� இCவிதி.& வில.காக "த#சீாி+ ெந3Dட� 
ெதாட�கி இதி* சீாி+ இ! &#ெற@�).க�ட� "3கிற). இ�த அ3ைய>� 
ஏைனய அ3க0 ேபாலேவ ெந3+ ெகா9�) "3�தி!.கலா�. அCவா ெசFதா+ 
இ�த அ3யி+ &றி.க$ப9� பாவ� ெதாைல�)வி9�. இனி ஒCேவா� அ3ைய>� 
ச#. கவனி.கலா�. 
 

கா23+ வ�தைன; ேதா0வ8 மாமைன. 
க<ட)<ட� ெசFதி� வைத�தைன 
 

எ�ப) "தல3. இத� ெபா!0 ந�& விள�&�. ‘கா23+ வ�தைன' எ�ப) வைர 
ஒ#ெற@�).கைள நீ.கி$ பா��தா+ 5 எ@�).கேள உ0ளன. ஐ�தி+ இர<9 
ெந3+க0 பய�ப290ளன. அதாவ) இ�த. கா23+ ஒ! சிவ� )ணி�) வ�) 
வி2டாேன எ�பதி+ உ0ள விய$��, அதி+ ஒரள: ஐய"� கல�)0ளன. இேத 
ேபால ேதா0வ8 மாமைன வைத�தைன எ�பதி+ 10 எ@�).களி+ 5 எ@�).க0 
ெந3லா&�, அதாவ) நட.க. Jடாத காாிய� நட�)வி2ட); ஒ$ப#ற �ய பல 
பரா.கிரம"ைடய ஒ! மாம� ேகவல� சிவ� ஒ!வனா+ ெகா+ல$-
ப23!.கிறா�. இதைன எ$ப3 ந��வ)? ஆனா+ ந�பாமD� இ!.க 
"3யவி+ைல, மாம� பல )<ட�களாக. கிட.கி�ற காரண�தா+, இ�நிைலயி+ 
மாம� இற�ததா+ ஏ#ப9� )யர�ைத. கா23D�, மாமைன. ெகா�றவ� ேம+ 
ஏ#ப9� சின�ைத. கா23D�, அதிகமாக எ6�வ) ந�ப "3யாத விய$ேபயா&�. 
அதைன�தா� "தல3யிD0ள ப&திக0 ெதாிவி.கி�றன. 
 
ஆனா+ அதிD� ஒ! �)ைமைய$ �&�தி>0ளா� �வாமிக0. "தல3யி� ந9$ 
ப&தியிD0ள G� சீ�க�� ஒ! ெந2ெட@�ைத. Jட$ ெபறாம+ "#றிD� 
&#ெற@�).களாேலேய ‘க<ட)<ட� ெசFதி�' எ� அைம�)0ளன. இதி+ 
ஏ� ெந38� பிரேயாகேம இ+ைல? உட�� எCவா ெவ2ட$ப2ட)? சிவ� 
அாிதி� "ய� இ.காாிய�ைத* ெசFயவி+ைல. ஏேதா அ3�தா� படாத இட�தி+ 
ப29 இCவா நிக��) வி2ட) எ�� க!)வத#கி+ைலயா�. க< G3. க< 
திற.&� ேநர�தி+ பல )<9களாக அ�த உட�� ெவ2ட$ப2ட) எ�பைத. Jற 
வ�த ஆசிாிய�, வ+ெல@�).கைளேய மி&தியாக$ பய�ப9�)கிறா�. 'க<ட 
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)<ட� ெசFதி�' எ�ற ெசா#களி+ ஒ#ெற@�).கைள நீ.கி$ பா��தா+, 
ெமா�த� உ0ள எ@�).க0 ஏ@. அ�த ஏ@ேம வ+ெல@�).களா�. 
 
அ�த உட�� சி சி ப&திகளாக. கிட�த �)ைமைய, 'க<ட )<ட� ெசFதி�' 
எ�பைத விட* சிற�த ஒைச நய�)ட� Jற "3யா). அ):� "த+ நா�& 
சீ�க�� கைடசி* சீ!� ெந3Dட� நி#க, இைடயி+ நி�ற இர<9 சீ�க0 ம29� 
ெந3+ இ+லாம+, "#றிD� &#ெற@�).கேள ெப# நட.க$ பா3யதா+, 
விய$�, ந�பி.ைக இ�ைம, ெகா9ைம, )யர� ஆகிய உண�*சிக0 பி�னி$ 
பிைண�) ெவளிவ!கி�றன. அதிD� ‘மாமைன' எ�ற ெசா+8+ 
G�ெற@�).களி+ இர<9 ெந2ெட@�).களா>0ளன. அதைன அ9�) வ!� 
ெசா#களி+ 'க<ட)<ட�' எ� ெந3+ இ+லாத வ+ெல@�).கைள* 
ேச��தி!$பதா+ மாம� எ� J� ெபா@) )யர"�, க<ட )<ட� எ� 
அ9�). J� ெபா@) அ�த Kரமாம� கிட.கி�ற ெகா9ைம>� 
ேபச$ப9கி�றன எனலா�. இேத ேபால இர<டாவ) அ3>� அைம�)0ள). 
இ�தைன>6 ெசF) வி2ட சிவ� த�.க� �ாி�) வாயா9வதிD� 
சிற$�ைடயவனாகி�றா� எ�பதா+ விய$�� ந�ப "3யாத நிைல>� ஏ#ப9வைத 
இ) அறிவி.கி�ற). 
 
ஆனா+ G�றாவ) அ3யி� ெபா!0 யா)? ‘அ$பா! உ�-ைடய ெசயைல. க<9 
பைகைம பாரா2டாம+ மகி�*சி அைடகி�ேற�. வி+லா#ற+ மி.க உ� &ல� எ)?' 
எ�பேத இCவ3யி� ெபா!ளா&�. இ$ெபா@) விய$�, )யர� "த8ய 
உண�*சிக0 நீ�கி, சிவனிட� ஒ! மதி$� ஏ#ப9கி�ற). அ) மன மகி�*சிைய� 
த!கி�ற). ேமD� இ�)ைண அ!6 ெசய+ �ாி�தவ� யா� எ� அறி�) ெகா0ள 
ஒ! ேபராவ+ உ0ள�ேத பிற.கி�ற). உ0ள�தி+ ஆவ+ பிற�தா+, அதைன 
உடன3யாக� ெதாி�) ெகா0ள ேவ<9� எ�ற எ<ண�தாேன அதிக� ேதா��! 
எனேவதா�, உ0ள�தி+ ேதா�� இ�த அவசர�ைத அறி:�)வத#காக 
ெந2ெட@�).கைள அதிக� பய�ப9�தாம+ &#ெற@�).கைளேய ஒ� அ3 
"@வதிD� பய�ப9�தி. கேடா�கஜ-ைடய மன�தி+ ேதா�� ஆவைல� 
ெதாிவி�) வி9கிறா� ஆசிாிய�. 
 

ேம23ைம� ெதாழி+ க<9 மகி��தன�, 
வி+8ேல மி.க வ+லவ� உ�&ல� 
 

எ�ற அ�த அ3 இ�)ைண* சிற$ைப>� கா29வதாF அைம.க$ ெப#0ள). 
இதி+, இர<9 நா�கா� அ3களி+ ஏ@, எ29 ெந3ைல$ பய�ப9�திய ஆசிாிய� 
இ�த அ3யி+ G� ெந3ைல ம29� பய�ப9�தினா�. இ��ன� எ@�).க0 
ேகா.க$ப9� திற�தா+ ெசF>ளி� ஓைச "த8யன மா#றமைட�), ெபா!�.&* 
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சிற$�� த!�. இதைன ‘வ<ண�' எ� Jறி அதைன, 'வ<ண� தாேம நாைல� 
ெத�ப’ என இ!ப) வைக$ப9�தி. கா29வ� ெதா+கா$பிய� (ெசF>ளிய+ 213). 
வ+8ைச வ<ண�, ெந96சீ� வ<ண�, &6சீ� வ<ண� எ�பவ#ைறேய 
�வாமிக0 பய�ப9�தி இ$பாடைல யா�)0ளா�. வ<ண� எ�ப) ச�த 
ேவபா9. 
 
இனி இதைன அ9�) வ!� பாட+ ெவ� ஓைச* சிற$� ஒ�றாேலேய 
ேப�பவ-ைடய உண�*சி, ேபா� ெசFய� N<9� அவ-ைடய மனநிைல 
எ�பவ#ைற அறிவி.கி�ற). தா� யா� எ�பைத� ெதாிவி.&மா கேடா�கஜ� 
அபிம�>ைவ. ேக2கிறா�. ஆனா+ அ) ப#றி. கவைல$படாம+ ச<ைடயி+ 
ஈ9ப9�ப3 அவைன� )ர<9கி�றா� அபிம�>. ந�"ட� சமாதான� ேபச வ!� 
ஒ!வைன ெந!�க விடாம+, ேமD� அவ-ட� ச<ைட ெசFய வி!�பினா+ நா� 
எ�ன ெசFேவா�? அவைன ேமD� அவமான� அைட>�ப3 ேப�ேவா�. 
அவ-ைடய அக�கார�ைத. கிள$பி வி9� "ைறயி+ ேபசினா+ உடன3யாக 
அவ� சின� ெகா<9 ச<ைட.& வ!வான+லவா? அேத ெசயைல அபிம�> 
ெசFகிறா�. ஆனா+ அ.காாிய�ைத அவ� ெசா+D� ெசா#களா+ அறிவி$பைத 
விட, அ*ெசா#களி� ஒைசயா+ அறிவி.கி�றா�. 
 

�9 சர�தி� அ3ெபா.காம+ நீ 
ெதாைட ந9.க� எ9�)யி� வாழேவ 

ப9கள�தி+ ஒ$பாாி பக!த+ 
பல�நைக.க வைசத!ம+லேவா 

வி9சம��ெதா9 ச<ைடெசF உ�தைல 
விதியி@�)வ� ெத�னிட� வி2ட) 

க9க9�த "கவ+ லர.கேன 
கைத எ9�தம� ெசFயி) ேவைளேய 
 

இ�)ைண$ ெபா!2 சிற$�� ஓைச* சிற$�� ெபா!�த$ பா9� �வாமிக0, 
அ�நாைளய ரசிக�க2ேக#ற வைகயி+ நைக*�ைவ ெபா!�த எளிய ெசா#களா+ 
பாட:� வ+லவ� எ�பதைன$ பி�வ!� பாட+ அறிவி.&�:- 
 

வ<ணா� சாைல$ேபால� ேதாE) உ� ெதா�தி 
வாF�த "க�தழகா+ நீ ஒ! ம�தி 

எ<ணாம+ ஏேதேதா ெசா�னாF ெமாழிசி�தி 
எமZ� ேபா>� இன�தா�கைள* ச�தி 

 
மைடய�, &ர�& எ�பன ேபா�ற ெசா#க0 அ�நாைளய நாடக ேமைடகளி+ ேபச$ 
ெபவ) மிக* சாதாரண� எ�பைத அறி�) வி2டா+, இ�த உைரயாட+ பாட+க0 
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எ�பைவ �)ைமைய விைளவி.கா. G�றாவ) அ3யி+ உ0ள ஏேதேதா 
ெசா�னாF ெமாழி சி�தி எ�ற ெசா#ெறாடைர. கவனி�த+ ேவ<9�. சி�தி$ 
ேபாத+ எ�ற ெசா+ைல நா� அறிேவா�. பா+ சி�தி$ ேபாயி# எ�றா+ நா� 
ஜா.கிரைதயாக$ பா)கா.க ேவ<3ய ஒ�, ந�ைம>� மீறி* சி�தி$ ேபாF 
வி2ட) எ�ப)தாேன ெபா!0. அேத ேபால ெமாழி சி�தி வி2ட) எ�றா+, ேப�� 
ெமாழியி+ ஒ!வ� கவனமாக இ!.க ேவ<9� எ�ப)� அவைன அறியாம+ அ) 
சி�தி வி9ேமயானா+ பா+ சி�தியைத$ ேபா�ற ந2ட�ைத அ) உ<டா.&� 
எ�ப)� �லனாகி�றன. 
 

யாகாவாராயி-� நாகா.க காவா.கா+ 
ேசாகா$ப� ெசா+இ@.&$ ப29 (&ற0 : 127) 
 

எ�ற &றைள மன�)2 ெகா<ட �வாமிக0, 'ெமாழிைய* சி�தி' எ�ற அழகான ஒ! 
ெசா+8னா+ இ.க!�) "@வைத>� ெகாண��) வி2டா� எ�றா+ அவ!ைடய 
�லைம.&� ெசா+ வ�ைம.&� இைத விட* சிற�த எ9�). கா29 ேவ ஒ�� 
ேவ<9மா? 
 
ேமD� �வாமிக0 தி!.&ற0 "த8ய அறA+க�0 ேதாF�) எ@�தவ� 
எ�பைத>� அறித+ ேவ<9�. ப+ேவ இட�களி+ தி!.&றைள அ$ப3 
அ$ப3ேய, எ9�தா<90ளா�. &றளி� பி�ன�� ேதா�றிய நீதி A+கைள>� 
வி2டா� இ+ைல. 'சதி அ-Pயா' எ�ற நாடக�தி+ ந�மைதயி� J#றாக வ!� 
ப&தி ேநா.க#&ாிய): 
 

தவ6ெசFவா� த�க!ம� ெசFவா�ம#ற+லா� 
அவ6ெசFவா� ஆைச>2 ப29' எ�ப) 
ேவத ெமாழிய�ேறா? தவ�ைதய+லா) ம#ற 
தான த!ம விதி நிேஷத இ+லற வா�.ைக 
ெய�-� உ�தம மா�.க�கெள+லா� 
"3வி+ பயன#ற ெதாழிலாகேவ ேபாவதனா+ 
அ#ப �கமாகிய சி#றி�ப�ைத ெவ�)$ 
ேபாி�பமைடய இ�த� தவ. ேகால� 
ெகா<ேட�                                  (சதி-அO-ப.. 14, 15) 

 
அேத நாடக�தி+ வற2சிைய$ ப#றி$ ேப�� ச�த!$ப�தி+ (ப.-12) 'வானி�லக� 
வழ�கி வ!தலா+, தானமி�த� எ�ணர# பா#' (&ற0:12) எ�ற &ற0 
ஆள$ப9கிற). 
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பிறிேதா� இட�தி+ 'இைற எ� ைவ.க$ப9�' (&ற0:388) எ�ற &றைள$ ேபசி, 
அதைன 'நீதி வசன�' எ� &றி.கி�றா�. ேமD� 'உ9.ைக உலறி உட�� அழி�த. 
க<E�, &3$பிற$பாள� த� ெகா0ைகயி# &�றா�' (நால3:&3பிற$�:1) என 
வ!� நால3யா�$ ப&திக�� �வாமிகளா# ைகயாள$ ப9கி�றன. 
 
ேமேல கா23ய இட�களி+ தி!.&றைள ‘நீதி வசன�' எ�� 'ேவத ெமாழி' எ�� 
&றி$பி9வ) அறி�) மகி�த#&ாிய). இ#ைற நாளி+, 'தமி� வா�க' எ� 
Jவ)� ெதா2டத#ெக+லா� &றைள. கா29வ)� அ) 'தமிழ� ேவத�' எ�ப)� 
விய$ைப� த!வனவ+ல. காரண�, அCவா Jவதா+ Jறினவ� ஒ! சிற$ைப 
அைடய "ைனகி�றா�. &றைள ‘ேவத�' எ� Jவதா+, Jபவ� 
சிற$பைடவ) உதி. ஆனா+, இ#ைற.& எ@ப) ஆ<9க2& "�ன�, தி!.&ற0 
எ�ற Aைலேய தமிழ� பல!� அறி�திராத அ�த நாளி+, தமிழி+ எ) இ!$பி-� 
அ) வடெமாழியி8!�) தா� வ�தி!.க ேவ<9� எ�, பல!� ந�பி>� ேபசி>� 
வ�த அ�த நாளி+, நாடக$ பாட+ எ@)� ஒ! )றவியா� தி!.&றைள ‘ேவத�' 
எ��, 'நீதி வசன� எ�� Jறினா� எ�பேத பாரா29.&ாியதா&�. அ�நாைளய 
ச"தாய� இத#காக அவைர ெவ�) ஒ).காம+ வி2ட) எ�றா+, அவ!ைடய 
ெந6� உரேம அத#&. காரணமா&�. 
 
நாடக�களி+ ம29ம+லாம+ தனி$பாட+களிD� &றைள அ$ப3ேய வாாி 
வழ�கி>0ளா�. ‘இ�கவி� திர29' எ�ற பாட+ ெதா&$பி+ பல &ற0க0 
தா<டவமா9கி�றன. ')வாத சா�த$ ெப!மா�' எ�ற பாட8+ 
 

அவாேவ பிற$பி-� வி�ெத� வ0�வ� 
ஆராF�) ெசா+8ன� அ�ேறா 
அ�த ஞான ேபாத� சி�ைத ெசFயாம+ 
அக#றி வி9தD� ந�ேறா 
ப#ற#றா� ப#றிைன$ ப#ெற� ெசா�ன)� 
பாவைன உ<ைமயி� மா�.க� 
ப8.&� வழிைய விள.கியத�ேறா 
பக��த ெத+லாமவ� தீ�.க� 
ச#6 ச�ேதகமி+ைல &றளாகிய 
சா�திர� ஒ�ேமேபா)� 
ச�வகலாசார ஞான�த!ம) 
த�ைன$ ப3$பாF எ$ேபா)� 
 

இ$பாட8� "த8ர<9 க<ணிகளி+ 
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அவா எ�ப எ+லா:யி�.&� எ6ஞா�� 
தவாஅ$ பிற$பி-� வி�)  (361) 
 

எ�ற &ற��, - 
 

ப#க ப#ற#றா� ப#றிைன அ$ப#ைற$ 
ப#க ப# விட#&(350) 
 

எ�ற &ற�� பய�ப9�த$ ெப#0ளன. இேத ேபால எ+லா நாடக�களிD�, 
&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 இ�நாடக�களி+ 
�வாமிக0 இCவள: &ற0கைள>� &ற2க!�).கைள>� பய�ப9�தி உ0ளா� 
எனி+, க#றறிவிலாத ம.கைள* சீ� தி!�த ேவ<9� எ�ற அவ!ைடய 
ஆ�வ�ைத�தா� இதி+ காண"3கிற). 
 
நைக*�ைவ 
 
இனி. கைலமகளி� ேம+ பாட$ ெப#0ள பாட8+ இல.&மியி� க!ைண 
ேவ<3 நைக*�ைவ>ட� பா3>0ளா�. கைலமகளாகிய சர�வதிைய விளி�) 
‘அ�மா! உ� மாமியாராகிய இல.&மியி� கைட.க< பா�ைவ என.& ேவ<9�' 
எ� பா9கிறா�. அ�த$ பாட8+ அவ� கால�)� தமி�* ச"தாய� இ!�த அவல 
நிைலைய நைக*�ைவ>ட� ந�& விள.&கிறா�. 
 

 அறியாதவ�க0 மா29$ 
பா9கி�றா� ஊரா� ப.க� நி� ேக29 
ஆவ+ பாிசளி.கி�றா� ேபா23ேபா29 
அ�தைன>� உ�ற� அ�ைத விைளயா29 
 

இ� ந�"ைடய கால�தி+ இ!$ப) ேபால�தா� �வாமிக0 கால�திD� 
அறிவி+லாதவ�களிட� ெச+வ� &வி�தி!�த) ேபாD�. அவ�களி# சில� த�ைம 
அறி:ைடேயாராக. க!தி. ெகா<9 பாட+ "த8யன பாட� ெதாட�கின� 
ேபாD�, அவ�க0 பண.கார�களாக இ!�த ஒேர காரண�தா+ அவ�க0 
உளற+கைள$ ெபாிதாக$ ேபா#றி$ பாரா23ன� ேபாD�. இ�தைகய 
நிக�*சிகைள. க<9 மன� வ!�திய �வாமிக0, இல.&மியி� 
தி!விைளயாட+கைள$ ப#றி* சர�வதியிட� "ைறயி9கி�றா�. 
 
மனித மன� எ�)ைண$ ெபாிேயா�களி� A+களி# பழகி-� தி!�)� வழி இ+ைல 
எ�ற அ-பவ ஞான�ைத 'அ!ணகிாி �கழி+ அ-தின� பழ&#ேற�, ஆனாD� 
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ஞானமி�றி ஐையேயா மதிய#ேற�’ எ�-� இ�கவி� திர29 8ஆ� பாட8+ 
பா9கிறா�. 
 
அேத A8+ ெதFவ &6சாி நாத� எ�ற பாட8� சரண�களி+ ஒைச* சிற$ைப. 
காண "3கிற). 
 

நா3மாநிதி ேத3ேயவள 
நா9ேகா3 நிலாமலாைசயி+ 
ஒ3ேயா3>� ேமனிவா3ட 
ஊசலா3 ேந!மானிட� 
 
உளவறி�) �கDகி�ற 
நிைலைமெய�த விதமி&�த 
கள:ெகா<9 திாி>�வ�ப� 
பல�க�<9 �வியி8�த- ெதFவ&6சாி 
 
நாத� தி!வ3மறவாம+ 
தின�நிைனவாF மனேம 
 

தமிேழ சிற�த) (இ�கவி-13) எ�ற பாட+ அவ!ைடய தமிழா�வ�ைத>�, தமிழி� 
இல.கண இல.கிய�க0 மா29 அவ� ெகா<3!�த ப#ைற >� ஒ!வா 
அறி:�)�. அதிD� ெபா) ம.க2ெக� நாடக� எ@)� ஒ!வ�, தமி� 
இல.கண�தி+ ஆ��த அறி: ெப#0ளா� எ�ப) விய$பி-� விய$ேபயா&�. 
ேபஹா. ராக�தி+ அைம�)0ள அ�த. கீ��தைனயி+ 'தமிேழ சிற�தெதன உன) 
நாம� விள�க* சா#� அ�த$ ெபா!ைள யாரறிவா�' எ�ற ப+லவி>ட� 
ெதாட�கி� தமி� ெமாழி.&0ள தனி* சிற$�.க0 அைன�ைத>� அ-ப+லவியிD� 
சரண�களிD� அ9.கி வி9கிறா�. 
 

அமி�தினி+ சிற�த) ஆாிய�தி� உய��த) 
அக�தியனா�சிவ னிட�தினி)ண��த) 
அ3சீ�ேமாைன எ)ைக ெதாைடேச�தைளயி�வைக 
ஆ&� பாவின� ச�தமாவிாி�த) 
 

எ��, 'திைணபா+ கா29� வி&தி* சிற$�$ ெபா)$ப&தி ேச��த 
வித�கெள+லா� ெத� ெமாழி.ேக த&தி' எ�� பா3* ெச+கி�றா�. 
 
நி�தா=)தி 
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நைக*�ைவ பட$ பா9த+ தமி� இல.கிய�தி+ 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.கி�ற பாட+கைளேய 'நி�தா=)தி' எ� வழ�க$ ெப� பழி$ப) 
ேபால$ �க�கி�ற சிற$ைபேயா காண "3யா). தமி�$ பாட+ ஒ�றி+ ம29ேம 
இவ#ைற. கா<ட+ J9�. நாய�மா�க�0 ஆ<டவைன� ேதாழனாக. ெகா<9 
பா3ய ��தரG��திக0 நைக*�ைவ ேதா�ற$ பாட வ+லவ�. தி!ஓண கா�த�தளி 
எ�ற ஊாி+ அவ� பா3ய பாட+ வ!மா: 
 

தி�க0 த�& சைடக0 ேமேலா� 
திைரக0 வ�) �ரள K�� 

க�ைக யாேள+ வாFதி றCவா0 
கணப திFேய+ வயி தாாி 

அ�ைக ேவேலா� &மர� பி0ைள 
ேதவி யா�ெகா# ற23 யாளா� 

உ�க �.கா2 ெசFய மா2ேடா� 
ஒண கா�த� தளி> ளீேர!(தி!"ைற 7:5:2) 
 

இ$பாடைல மன�)2 ெகா<ட �வாமிக0 மீனா2சிய�ைமயி� ேம+ வ6ச$ 
�க�*சியா+ பா9கி�றா�. 
 

ேம#&ல�) மாதாவாேயா ெசா+ல3-மீனா2சி 
வி�தார� நீ>ைர�தாD� த.கா) ந+லத+ல3-(ேம) 

 
அ-ப+லவி 

கா#ப)ம� ேத3வ�) காசினிேயா� Mசி�தாD� 
க<9ேபா#றி இ�திராதி க<ட� �க�வாசி�தாD�-(ேம) 

 
சரண� 

ஆ23ைடய� அ<ண� நாத� 
ேகா23 ெகா<32ட வைலய� 
ஆைசமக-� &றவன+லேவா-உ�ற� 
அ�தர�கமான நி�ைதபழி நானறிேவ� 
ஊைமய� பி0ைள�தமி� உ�மீ) பா3 ேம�ைமயாF 
உய��தி$ �க��த)� உபசாரேம-ேநாி+ 
உ#றி9� க�ம�தா+ ஜாதி 
ெஜ�ம�தா+ ஜாதியி+ ைலெய� 
ேறாதி-� உண��) பாாி�ேநரேம 
தா>� எத#&* ெசா+D 
சா�திர� ெகா<ெட�ைன ெவ+D 
பாமரமர�தி+D ம+D 
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ப<ணி$ ேபச ேவ<டா� நி+D-(ேம) 
 

இ$பாடைல� த�பா� இராக�தி+ அைம�த) "#றிD� ெபா!�தேம. 
 
அவ� ந�பி.ைக 
 
தனி$பாட+களி+ �வாமிக0 இ�)ைண$ ெபாிய நீதிகைள>�, &ற2 
க!�).கைள>� இனிய இைசைய>� ைவ�)$ பா3>0ளைம அறி�) 
மகி�த#&ாியதா�. அேத ேநர�தி+ ஒாி! இட�களி+ �வாமிகளி� ந�பி.ைகக0 
"த8யவ#ைற>� அறி�) ெகா0ள "3.கிற). உதாரணமாக* �வாமிக0 'சாதி 
அைம$பி+' ந�பி.ைக ெகா<டவ� எ�ப)�, இ+லற மா�.க� )றவற�ைத$ ேபா+ 
உய��த) அ� என ந�பினா� எ�ப)� அறிய "3கிற). 'ெஜ�ம�தா+ ஜாதி 
இ+ைல எ�ேறாதி-�-சா�திர� ெகா<ெட�ைன இ+ைல எ�ேறாதி-� - 
சா�திர� ெகா<ெட�ைன ெவ+D’ எ� பா3>0ள)�, 'ந<�# மாதைர. 
J396சேமத�, நா9வா�.& எ2டா) அCKச� பாத�' எ� பா3>0ள)� 
இத#& ஆதாரமா&�. 
 
பழெமாழி ஆ2சி 
 
இைத� தவிர நா23+ வழ�&� பழெமாழிக2ெக+லா� �வாமிக0 உயி� ெகா9�)� 
த� நாடக�தி+ இட�ெபற* ெசF)0ளா�. 'சீம�தானி' எ�ற நாடக�தி+ 'ஊ!.& 
எளியவ0 யா�? பி0ைளயா� ேகாவி+ ஆ<3*சி', 'நாி.& இள.கார� ெகா9�தா+ 
அ) கிைட.& இர<டா9 த`ைண ேக2&�’, ‘விள.& அவி>�ேபா) ேஜாதி 
வி9வ) இய#ைக', 'ைக நிைற�த ெபா�னிD� க<ணிைற�த கணவேன ெபாி)', 
‘பழ� ந@வி$ பா8+ வி@�) அ):� ந@வி வாயி+ வி@�த)' எ�பன ேபா�ற 
பழெமாழிக0 இ�நா29 ம.களி� நாகாிக ேம�பா2ைட எ9�). கா29வன. 
அவ#ைற மீ29� உயி� ெகா9�). கா�தலா+ �வாமிக0 இ�நா29.&�, 
ெமாழி.&� ெப!�ெதா<9 ெசF)0ளா�. 
 
பைழய இல.கிய$ பயி#சி 
 
அறி: வள��தி!$பதாக$ பைறசா#ற$ப9� இ�தநாளி#Jட$ பல!.&$ 
�ாியாத)� &றி$பி2ட அ�)ைறயி+ பயி#சி>ைடய ஒ! சில!.& ம29ேம விள�க. 
J3ய)மான பல விஷய�கைள* �வாமிக0 த� நாடக�தி+ அநாயாசமாக. Jறி* 
ெச+கிறா�. பழ�தமி� இல.கிய�தி+ தைலவ-� தைலவி>� ெகா9$பா!� 
அ9$பா!� இ�றி� தாேம ஒ!வைர ஒ!வ� ச�தி�). காத8�) மண� �ாி�) 
ெகா0வ�. இவ�க0 இCவா ச�தி$ப) எதனா+ ேந��த) எ�ற ஆராF*சிைய. 
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கிள$பி இ) விதியி� ெசயேலயா&� எ�ற "3பி#& வ�தன�. அதனா+ ‘பா+ வைர 
ெதFவ� J23#’ எ�� Jறின�. 
 
இத� அ!ைம$பா2ைட. Jற வ�த 'இைறயனா� களவிய+' எ�ற A8� 
உைரகார� ‘வடகட8+ இ2ட ஒ! Oக� ஒ!வைள ெத�கட8+ இ2ட ஒ!கழி 
ெச� ேகா�தா# ேபால:�. தைல$ ெபF) ஒ!வ�, ஒ!வைர. கா<ட+ 
நிமி�தமாக� தமியராவ�!' இ. க!�ைத மணிவாசக$ ெப!மா� தா� பா3ய 
தி!.ேகாைவயா� 6ஆ� பாட8+ 
 

வைலபயி+ கீ�கட+ நி�றிட ேம+கட+ வா�Oக�தி� 
)ைளவழி ேந�கழி ேகா�ெதன 

 
எ� Jறி>0ளா�. இ.க!�ைத>� இைறயனா� களவிய+ உைரகார� Jறி>0ள 
அ�த உவைமைய>� �வாமிக0 த�"ைடய 'சீம�தனி' நாடக�தி+ அ$ப3ேய எ9�) 
ஆ<90ளா�. 
 
“க+யாணமாகாத ஆடவ, =திாீக0 ச�தி$ேப ஒ! அM�வ ச�பவ ஊ� 
"ைறெய��, அ) ெதFவ ச�மதெம�� ெபாிேயா�க0 ெசா+8 உதாரண� 
கா23 ைவ�தி!.கிறா�க0. அெத�னெவனி+ 'வட கட82ட ஒ! Oக�த3 
)வார�தி+, ெத� கட882ட ஒ! M29 "@.க2ைட அைலயி� உதவியா+ �&�) 
ெகா0வெத�பதா�' இ�த* ச�தி$�, ெதFவ ச�மதமாைகயா+ எவராD� எCவித 
"ய#சியாD�, பிாி.க. Jடாத அ�பி� பா�தியமாக "3>ெம�பத#&* 
ச�ேதகமி+ைல”    (ப.. 33, 34) 
 
எதி8!�) எ9�தா� 
 
இதி8!�) �வாமிக0 பழ�தமி� இல.கிய�தி+ எ�)ைண ஈ9பா9 ெகா<9 
அதைன$ பயி�0ளா� எ�பைத அறிய "3கிற). அCவாறானா+ 
தி!.ேகாைவயாாிD� இ) வ!வதா+ �வாமிக0 இைறயனா� களவிய+ உைரைய$ 
ப3�)�தா� இதைன எ@தினா� எ� எCவா Jற "3>�? தி!வாசக�, 
ேதவார� எ�ற ப.தி A+களி+ பயி�0ள �வாமிக0 அவ#ட� ெதாட��ைடய 
தி!.ேகாைவயாாி8!�)� இ�த ேம#ேகாைள எ9�தி!.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� 
வட�ற� உ0ள கட+ எ�� பனியாகேவ உ0ள ப&தியா&�. எனேவ களவிய+ 
உைரகார� Jறி>0ள 'வடகட882ட Oக�' எ�ப) ேப*சளவி+ ஏ#. ெகா0ள. 
J3ேதய�றி ெமF�ைம.&$ �ற�பான ஒ�றா&�. மாெப!� அறிஞ!� சிற�த 
க+வி. கடDமாகிய தி!வாதUரா� (மாணி.க வாசக�) பா<3$ ேபரரசி� 
தைலைமயைம*சராைகயா+ இ�த உவைமயி+ ஈ9ப2டாD�, அதைன�தா� 
அ$ப3ேய எ9�)$ பய�ப9�தி. ெகா<டாD� அதிD0ள �வியிய+ தவ#ைற* 
(Geographical inaccuracy) சாி ெசFத பி�னேர ஏ#. ெகா0கிறா�. வட�ற� கட+ 
இ+ைலயாைகயா+ அ�த உவைமைய ஒரள: மா#றி ‘கீ�கட+ நி�றிட ேம+கட+ 
வா-க�தி� )ைண வழி ேந�கழி ேகா�ெதன' (தி!.ேகாைவ) எ� விய�த& 
"ைறயி+ பா3>0ளா�. 
 
இ.கால�தி+ வா��த �வாமிக0 தி!.ேகாைவயாாி� தி!�த$ ெப#ற இ�த 
உவைமைய. ைகயாளாம+ 'வட கட882ட ஒ! Oக�த3 )வார�தி+ ெத� 
கட882ட ஒ! M29 "ழ.க2ைட அைலயி� உதவியா+ �&�) ெகா0வ-
ெத�பதா�' எ� Jறி>0ளதா+ இவ� இைறயனா� களவிய+ உைரையேய 
பயி�0ளா� எ�ப) ந�& விள�&கிற). ேமD� அ$ப&தியிD0ள சில 
ெசா#க2& இ.கால* சாதாரண ம.க0 ெபா!0 அறி�) ெகா0வ) க3னமாதலா+ 
'ஒ! Oக�' எ�ற ெசா+ைல விாி�) 'Oக�த3’ எ��, 'ஒ! கழி' எ�ற ெசா+ைல 
விாி�) 'ஒ! M29 "ழ.க2ைட' எ��, 'ெச� ேகா�தா# ேபால’ எ�பத#& 
'அைலயி� உதவியா+ �&�) ெகா0வ)' எ�� விாி�)$ ெபா!0 Jறிய) 
ேபா#ற#&ாியதா�. 
 
�வாமிகளி� இல.கிய ஆராF*சி, பைழய இல.கண இல.கிய�களி# ப#, 
அவ#ைற$ பய�ப9�த+ ஆகியவ#ைற ஒ!வா க<ேடா�. இவ#ைறெய+லா� 
க#ற) ம29ம�றி, அவ#றிட� அ�� பாரா23 அவ#ைற� த�"ைடய நாடக$ 
பாட+களி+ பய�ப9�தியேத விய$பி-� விய$பா&�. 19-ஆ� A#றா<3� 
கைட$ப&தியி+ இ�)ைண� )ணி:ட� &றைள>�, நால3யாைர>�, இைறயனா� 
களவிய+ உைரைய>�, இைவ ேபா�ற பைழய இல.கிய�களி# காண$ ெப� 
ப&திகைள>� அ$ப3 அ$ப3ேய எ9�)$ பய�ப9�)வ�#& -அதிD� சாதாரண 
ம.க0 க<9களி.&� நாடக�களி+ இவ#ைற$ பய�ப9�)த#&-மி&�த ெந6�ர� 
ேவ<9�. 
 
‘தமி� வா�க' எ� Jவேத ஒ! நாகாிகமாக உ0ள இ.கால�தி# Jட$ பைழய 
இல.க< இல. கிய�கைள$ பய� ப9�தி$ ேப�வ)� எ@)வ)� 
எ9ப9வதி+ைல. அதிக� ேபானா+ அCவா ெசFவைத 'அ.கிறா�’ எ�ற 
ெசா+லா+ &றி$பி29 எ0ளி நைகயா9வ�. ஆனா+ தவ�தி! ச�கரதாச� அைர 
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A#றா<9.& "�ன�, இ�)ைணயள: தமி� A+க0 ெவளி வராத கால�தி+, 
சாதாரண ம.க2ெக� எ@திய நாடக�களி# Jட A#. கண.கான 
&ற0கைள>� ஏைனய நீதி A#ப&திகைள>� அநாயாசமாக$ ேபாகிற ேபா.கி+ 
ைகயா<90ளா� எ�றா+ அ) விய$பிD� விய$ேபயா&�. 
 
ச�காாியவாத� 
 
இைதவிட விய$பான ஒ�� அவ� ெசF)0ளா�, 'சதி அ)Pயா' எ�ற நாடக�தி+, 
ைசவ�க0 எ� த�ப2ட� அ3�). ெகா0�� பல!0 ஒ! சிலேர ைசவ சி�தா�த� 
ப3�தி!$ப�. அ�த ஒ! சில!0�� மிக மிக* சிலேர, சிவஞான ேபாத�, அத#& 
மாதவ* சிவஞான �வாமிக0 இய#றிய 'மாபா3ய�' எ�ற ேப!ைர ஆகியவ#ைற$ 
பயி�றி!$ப�. அCவா பயி�0ளவ�க0 Jட, ‘ச�காாிய வாத�' எ�றா+ எ�ன 
எ�ற வினாவி#& விள.கமாக விைட இ�த+ க3ன�. உ0ள ெபா!0 எ):� 
அழிவதி+ைல; இ+லாத) எ):� ேதா�வதி+ைல எ�ற மிக O<ணிய க!�ைத 
உ0ள) ேபாகா) இ+ல) வாரா) எ� மாபா3ய� ேப�கிற). இதைனேய ச� + 
காாிய� + வாத� = ச�காாிய வாத� என. Jவ�. ைசவசி�தா�த சா�திர� ப3. 
கி�ற ஒ! சிலேர அறி�)0ள இ.க!�ைத* �வாமிக0 'சதி அ)Pயா' நாடக�தி+ 
�&�)கிறா�. ேமD� ச�கார காரனா>0ள சிவெப!மானிடேம அைன�)6 ெச� 
அட�கி வி9த8�, மப3>� உ#ப�தி நைடெபற ேவ<3ய கால�தி+ 
அவனிடமி!�ேத அைன�)� ேதா�கி�றன எ�ப) சிவஞான ேபாத� "த# 
P�திர�தி� ெபா!ளா&�. இதைன>� �வாமிக0 பய�ப9�)கிறா�. 
 
பா�வதி, இல.&மி, சர�வதி ஆகியGவாிைடேய இ�த உைரயாட+ நைடெபகிற). 
இதைன* ச#. கா<ேபா�. 
 
பா�வ: அ3 ல2�மி! பாரதி! எ�ெதாழி+கைள>� த�"0 அட.கி.ெகா<ட 
"�ெதாழி+க�.&� தனி� தனி "த+வ�களாகிய தி! G��திகைள நா� Gவ!� 
கணவராக அைட�ேதா�; அ�த G� ெதாழி+களிD6 சிற�த ெதாழிெல)? 
உ�க�.&� ெதாி>மா? 
 
சர: ஏ� ெதாியா). சி!T3� ெதாழி+தா� சிற�த). 
 
ல2�: அெத�ன அ$ப3*ெசா+DகிறாF? உ<டா.கினா+ ேபா)மா? அைத. 
கா$பா#ற ேவ<டாமா? அதனாேல திதி� ெதாழி+தா� சிற�த). 
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பா�வ: உ<டா.&வ)�, அைத. கா$பா#வ)� ெபாிய காாியமா? அைத� 
த�னிட� ஒ9.கி. ெகா0�தல+லவா சாம��திய�. ஆைகயா+ ச�கார� 
ெதாழி+தா� சிற�த). 
 
சர: அ) எ$ப3யா&�? இ+லாதைத உ<டா.&வ) சாம��தியமா? இ!$பைத. 
ெக9$ப) சாம��தியமா? 
 
பா�வ: அ$ப3யி+ைல. நீ அ!�த� விள�காம+ ேப�கிறாF. இ+லாதைத உ<டா.க 
யாவராD� "3யா). இ!$ப)தா� ெவளிவ!�. ஆனா+ அத� ச.தி &�றி 
மைறவாகவி!.&�. அ�த ச.திைய� ேதா#�ப3 ெவளி$ப9�)வ) தா� 
சி!a3ெய�பா�க0. ஆலமர�தி� கிைள, இைல, பழ� "தலான 
ச.திகைளெய+லா� ஆலவி�) அட.கி. ெகா0��. அ$பா+ வி�தி8!�) கிைள 
இைல பழ�க0 ெவளி$ப9�. அ)ேபால, ச�வ ச�கார கால�தி+ எ� நாத!.&0 
சகல பிராணிக��, அ<ட பி<ட சராசர�க�� ஒ9�&�. மீ<9� அைத 
ெவளி$ப9�)வ) (சர=வதிைய* �23. கா23) உ� கணவ� ெதாழிலா&�. 
அதனாேல, சி!T3� ெதாழி#& Gல காரண� ச�கார� ெதாழிேல. எ�த 
இட�திெலா9�&ேமா அ�த இட�தி8!�ேத மீ<9� ேதா#வதா+, என) 
நாயகர) ச�கார� ெதாழிேல சிற�ததா&�. அவ!� என.& அ�தா�க�ைத. 
ெகா9�) வி2டப3யா+, நாேன சிற�தவெள�பைத ெவளி$பைடயாக:� 
ெசா+Dகிேற�. ெதாி�) ெகா0��க0. எ�ைன$ ேபாெலா!�தி G:லகிD� 
ேத3$ பா�.கி-� அக$படா0 ஆைகயா+ ெப<களி+ சிற�தவ0 நா�தா�. 
 
இ$ப&தியி+ 'இ+லாதைத உ<டா.க யாராD� "3யா); இ!$ப)தா� 
ெவளிவ!�’ எ�ற ெதாட� 'ச#காாியவாத'�தி� சாரமா&�, அ9�) 'சி!T3� 
ெதாழிD.& Gல காரண� ச�கார� ெதாழிேல. எ�த இட�தி+ ஒ9�&ேமா, இ�த 
இட�தி8!�ேத மீ<9� ேதா�வதா+' என வ!� ெசா#ெறாட� 'ேதா#றிய திதிேய 
ஒ9�கி மல�)ளதா�' எ�ற சிவஞான ேபாத "த# P�திர இர<டா� அ3யி� 
&றி$�$ ெபா!ளா&�. 
 
இ$ப&திைய நாடக�தி+ ேக29 அ-பவி�தவ�க0, பா�வதி ேதவிய�தா� ஏைனய 
இ!வாிD� உய��தவ� எ�பத#காக எ9�). கா23ய காரண�க0 எ�ற அளவி+ 
�ாி�)ெகா<9வி23!$பா�க0. ஆனா+ இ� அதைன$ ப3.&� எ� ேபா�ற 
ஒ!வ�, மிக* சில!.&� �ாியாத சா�திர. க!�).கைள* �வாமிக0 எ�)ைண 
அழகாக� த� பா�திர�களி� J#.களாக ஆ.கி, அதைன ந3க�க0 ேப�மா 
ெசF) வி2டா� எ� விய$பைடய ேவ<3யி!.கிற). இ�த நாடக�ைத. க<9 
களி�த ப+லாயிர.ண.கான ம.க�0 ஒ! சில!.காவ) இ) �ாி�தி!.&�. 
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அவ�க0 அதி+ மகி��தி!$ப�. இதி8!�) ஒ� ம29� ந�& விள�&கிற). 
அ)தா� '�வாமிக0 அ@�தமான ைசவ சமய$ ப#. ெகா<டவ�' எ�பதா&�. 
 
இ�த ஐய� மன�தி+ ேதா�றிய:ட� �வாமிக0 எ@தி>0ள 'பிரஹலாத' 
நாடக�ைத$ பா��ேத�. ப2டவ��தனமாக ‘நாராயண’ எ�ற ம�திர* ெசா+ைல. 
Jற ேவ<3ய இட�தி+ Jட, �வாமிக0 கட:2 ெபா!ளி� இல.கண�ைத 
விாிவாக விய.க� த&�த "ைறயி+ Jறி வி29, ‘நாராயண’ எ�ற ெசா+ைல$ 
பய�ப9�தாமேல வி290ளா�. 
 
இரணிய� த� மக� பிரஹலாத-ைடய வி�ைத$ பயி#சி எCவள: Nர� 
வள��)0ள) எ�பைத அறித#காக மகைன வரவைழ�)$ ேப�கிறா�. அதி+ 
பிரகலாத� தா� க#ற க+வி ப#றி>� அ.க+வி Gல� அறி�) ெகா<ட 
உ<ைமகைள>� இேதா ேப�கிறா�: 
 
பிரஹ: பிதா! நம) &ல&! ேபாதனா "ைறயி+, ஒ@�காக$ பயி�, O< ெபா!0 
க!�ைத ஆராF�), ஐய� திாிபற உ<ைம>ண��ேத�. அC:<ைமயான) 
நிைலெப#ற ெபா!ேள. ‘நி+லாதவ#ைற நிைலயின ெவ�ண!�, �+லறிவா<ைம 
கைட', ய�ேறா? ேவ<9மாயி� வின:�க0? அCவினா.க�.&* சாரமான 
வினா$ெபா!0கைள மி& ெதளிவாக ெமாழி�)வ!கிேற�. 
 

ப�ய�-ஆன�தைபரவி 
 

அழியாத நிைலைம>� அதிகார"ைறைம>� 
அ!வான உ!வ"� ஆன ெபா!ைள$ 
பழியாத ெநறியிD� பரஞான நிைலயிD� 
பக�ேவத "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 Dதியாக லாத ெபா!ைள 
ஒ!ைமெயா9 நிைற:&ைறயாத ெபா!ைள 
 
பா(�பா(�பா(�பா(�    

ப+லவி 
உ#றறி�ேத� யாைவ>� நா� க#றறி�ேத� 
ேவதாசார "#றறி�ேத� - உ<ைமநிைல 
ஒ)ேவ� நீர) கா)ெகா<9ேக��        (உ#ற) 
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அOப+லவி 

ஒைசெயா9 உ!வாகி "த+ "த+ 
ஒதி எவ�க�� நா9 ெபா!ளைத          (உ#ற) 

 
 கவி 
 
பிதா- 
 
மற$ெப�-� ேபைதைம நீ�க* சிற$ெப�-6 
ெச�ெபா!0 கா<ப தறி:. 
 
எ�ப) ேவதாகமசார நீதிெமாழி ஆதலா+, அCவறி:�, அCவறி:.&. 
காரணமான)�, அ.காரண� தன.க�னியமி+லாத)�, ஆகேவ காரண காாிய 
ெமாழியா 8ர<9� ெபா!ளாெலா�மாக நி�ற)�, இதனா+ சி�ைத ெச+லாத 
நிைல ெகா<9 Nரமான)� அ�பினாேல ஆராதி.&�கா+, ஐ.கிய$ப29 
அE&வதாD�, அCவ�ேப வ3வாக. காண$ப9வதாD�, சமீபமான)�, 
நா+வைக ேயானி, எ@வைக� ேதா#ற�, எ<ப�) நா�& ல2ச ஜீவ ேபத�களி� 
உ0�� �ற��� நிைற�) ச�வ வியாபகமான)�, ேதவ, க�தி!வ, சி�த, சாரண, 
உரக, ப�னகராதி கண�தின!6 ேசைவ ெசFய அதிகார6 ெசD�)"�னத 
நிைலயி8!$ப)�, திக�பர�கைள� த� வய$ப9�தி. கிரகாதியினா+ "ைற$ப3 
இய.&வி$ப)�, விகார ெசா%ப ஐ�Mதாகி. காதாரமாகி, உ#ப�தியி+லாத)�, ம- 
வ�தர க#பா�த >கா�தர ச�வச�மார "3விD� நாசம#ற)�. ேவத சிரசி+ ஒளி��) 
விள�&வதனா+ கைல ஆகம ஆர�ப�தி+ ஒ� எ�-� ெசா+ "�ன� ெதாட�கி 
"3வி+ நம எ�-� ெசா+ேலா 9வ)மாகிய உ<ைம ஞான ெசா%பநிைல$ 
ெபா!ைள ந�& ெதளி�தி!.கிேற� ச�ேதக� ேவ<9வதி+ைல பிதா! 
 
இ$ப&தியி+ கட:0 இல.கண� ேபச$ப23!$பி-�, அதி+ சிற$பாக. Jற$ 
ெபவ) கட:�ைடய "ர<ப2ட இய+�க0தா�. காரண�, காாிய� என 
ெமாழியா+ இர<டாக உ0ள) ெபா!ளா+ ஒ�றாக:�, சி�ைத ெச+லாத 
Nரமான)� அ�பினா+ நிைனவா�.& மிக$ ப.க�தி+ உ0ள)� என 
வாிைச$ப9�தி. J� அழ& தனி� த�ைம வாF�த). ஒ�.ெகா� "ர< 
ப290ளனவ#ைற அ9.கி இைவ இர<9 ப&தி>ேம இைறவ� எ� Jவ) 
இ�நா29 "ைற. '&#ற� நீ &ண�க0 நீ' எ� ஞான ச�ப�த!� 'ஒளிேயா9 
இ!ளி+ைல, ேம+ கீ@மி+ைல' என. க�ப நாட-� கட:2 ெபா!2 '"ர< கட�த' 
ஒ� எ�ேற இல.கண� வ&.கி�றன�. 
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அ.க!�ைத* �வாமிக0 மிக அழகாக எ9�). Jகிறா�. அைத விட இதிD0ள 
சிற$� யாெதனி+ நாராயண ம�திர�தி� ெபா!ைள�தா� பிரகலாத� விாி.கிறா�. 
எனி-� அ�த விள.க:ைரயி+ 'நாரா யண�' எ�ற ெசா+ைல. Jறாம+ வி29 
வி2டத� Gல� தா� ஒ! அ@�தமான ைசவ� எ�பைத. கா23வி2டா�. 
 
ைசவ ைவணவ$ ேபாரா2ட� 
 
இCவா Jவ) "ைறயா எ�ற ஐய� ேதா�றலா�. ஆனா+ �வாமிக0 இதைன 
எ@திய கால�ைத நிைன�தா+ அ�த ஐய� ேதா�றா). 1920.& "�ன� எ@த$ 
ெப#ற) இ�த நாடக�. அ�த நா2களி+ ைசவ ைவணவ* ச<ைட நா23+ 
ம8�தி!�த). த�த� சமய உ<ைமகைள நிைல நா2ட வாத$ பிரதி வாத�களி� 
உதவிைய� தவிர� த3ய3ைய>� ந�பியி!�த கால� அ). ைவணவ�க0 சிவ 
ச$த�ைத>�, ைசவ�க0 நாராண ச$த�ைத>� ஒ)வ)� ேக2ட)� தவ எ�றி!�த 
கால� அ). அ�தைகய நாளி+, அ@�தமான ைசவ$ ப#. ெகா<ட �வாமிக0, 
பிரகலாத நாடக�ைத எ@தியேத �)ைம. ேதைவ.காக எ@தினாD� "3�தவைர த� 
ெகா0ைகைய வி29. ெகாடாம+ எ@திவி2டா� எ�றாD�, ேதைவயான 
இட�களி+ $ரஹலாத� J#றாக நாராயண ச$த�ைத>� அத� ெபா!ைள>� 
ந�& விள.&கி�றா�. பிற�தவ�க0 K9 ேப அைடவத#&ாிய வழிகைள>� 
பிரகலாத� J#றாக இேதா Jகிறா�: 
 

'பிதா! ேதா�றி நி�றழிய$ப9� ெகா9� பிற$� எ�பைத ந�& 
கவனி�)ண!�க0 இ+ைலேய+, ஆ�ம ஞான� மல��) பரவா). ஞான� 
உணாி+ அறியாைம நீ�&�; அறியாைம நீ�கி+, விைனயகD�; 
விைனயக�றா+, அவாவ�; அவா அ#றா+, அ#ற) ப# எனி+ உ#ற) K9 
எ�பதனா+ நி�திய �க ேபாி�ப "<டா&�. இ$ேபாி�பேம அழியா நிைல 
எ�பதா�. ஆைகயா+ ெதா� ெதா29� ெதாட��) வ!� பிறவியாகிய 
சாகர�ைத நீ�)த#&ாிய இ�த உபாய ெநறிைய. கைட$பி3�) ந�னிைல எF) 
Kராக! 

 
நாடக�தி+ அ+லாம+ இ$ப&திக0 ப3.க$ ெப#றா+ ஏேதா த�)வ சா�திர* 
ெசா#ெபாழிைவ. ேக2ப) ேபா+ இ!.&�. இ�)ைண அாிய சா�திர. 
க!�).கைள* �வாமிக0 எCவா )ணி�) அ�த நாளி+ நாடக�களி# 
பய�ப9�தினா� எ�பைத நிைன.க நிைன.க விய$��தா� ேம89கிற). 
இ�நாளி+ இ�தைகய உைரயாட+க0 நாடக�தி+ பய�ப2டா+ உதியாக அைவ 
நாடக� பா�.கி�றவ�களா+ வரேவ#க$படமா2டா எ�ப) தி<ண�. 
 
நைக*�ைவ 
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�வாமிகளிட� நைக*�ைவ>� காண$ப9கிற). ஒCெவா!வ� ஒCெவா! 
�ைவைய>� ெவCேவ விதமாக. ைகயா�வ�. இ.கால�தி+ நைக*�ைவ எ�றா+ 
ேக2பவ� யாவ!� எளிதி# �ாி�) ெகா0��ப3 இ!�த+ ேவ<9�. ேக2ட:ட� 
ெவ3*சிாி$� ஏ#பட ேவ<9�. ஆனா+, இ�நிைலயி� எதிராக, அ�நாளி+ 
�வாமிகளி� நாடக�களி+ நைக*�ைவ மிக ெம�ைமயாக அைம�தி!.க. 
கா<கிேறா�. உதாரணமாக ஒ�ைற. காணலா�. ‘�ேலாசனா சதி' எ�ற நாடக�தி+, 
ஆதிேசட� மகளாகிய �ேலாசைனைய இ�திரசி�த� தி!29� தனமாக 
உட�ேபா.கி+ அைழ�)* ெச� வி9கிறா�. 
 
மகைள. காணாத த�ைத மன� மகி வ!�தி இ!.&� நிைலயி+ நாரத� அ�& 
கா2சியளி.கிறா�. இ!வ!.&மிைடேய உைரயாட+ நைடெபகிற). நாரத� 
ேப*சி8!�) �ேலாசைனைய அைழ�)* ெச�றவைன அவ� அறி�த) ேபா+ 
இ!.கிற). ஆனா+ அவ� அதைன ெவளி$ப9�த ம.கிறா�. இ�நிைலயி+ 
உைரயாட+ ெதாட�கிற). அவ-ைடய ஆ�வ�ைத� )ா<3வி29 நாரத� "3ைவ. 
Jறாம+ விைளயா9கிறா�. ஆதிேசட-.&* சின� ேதா�கிற). ஆனா+ 
உ<ைமயறி�த அவாிட� விஷய�ைத எ$ப3யாவ) ப#றி விட ேவ<9� எ� 
க!திய ஆதிேசட� தன.&� ேதா�� சின�ைத அட.கி. ெகா<9 ேப�கிறா�. 
இைட இைடேய சின� ெப!கி அவ-ைடய ெசா#களி+ அ) ெவளி$ப9கிற). 
பயன#ற இ�த* சின� (impotent anger) நம.&* சிாி$ைப உ<டா.&கிற). 
 
நார: ப�னக நாயகா! நா� ெசா+Dகிறப3 ேக2பாயா? 
 
ஆதி: ேக2ேப� �வாமி. 
 
நார: ஆனா+ நம.ெகா! பிர=தாப� வ�தி!.கிற). அைத. ெகா<9 எ$ப3 
ந��வ)? 
 
ஆதி: �வாமி! ேயாசி.க ேவ<டா�. பிர=தாப$ ப2டவைர* ெசா�னா+ ேபா)�. 
 
நார: அ) எ�னேவா என.&* ெசா+ல மன� பி3.கவி+ைல. ஒ!ேவைள 
ேக0வி$ப2ட) தவதலாயி!�தா+? 
 
ஆதி: தவதலாயி!�தா+ இ!�)வி29$ ேபாகிற). 
 
நார: பாதகமி+ைலேய?  
 
ஆதி: இ+ைல �வாமி. 
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நார: ஆனா+, ேக0. 
 
ஆதி: ெசா+D�க0 �வாமி. 
 
நார: நா� இ$ப3* �#றி. ெகா<9 வ!�ேபா) ல�கா�ர� ேபாயி!�ேத�. 
 
ஆதி: �வாமி! தா�க0 ல�கா�ர� ேபான)�, ம�கா�ர� ேபான)� நா� 
ேக2கவி+ைல. எ� �த+விைய$ ப#றிய சமாசார�தா� ேக2கிேற�. 
அைத* ெசா+D�க0. 
 
நார: அைத�தாேன ெசா+ல நிைன�ேத�. அத#&0 பதகிறாேய? 
 
ஆதி: இ$ெபா@) ெசா+ல நின$ப)தாேனா? இ�-� நிைன�தாகவி+ைலேயா? 
அத#&0ேள ெசா+ல$ �&�த)? ல�கா�ர� ேபான) கிைள.கைதயா.&� �வாமி! 
வி!தா ேநர� ேபா.கேவ<டா�. அ�& ேபான), இ�& ேபான) எ�ற 
உபா.யான�கெள+லா� என.&� ேதைவயி+ைல. எ� �த+விைய$ 
ப#றிய சமாசார�-ெசா+D�க0. 
 
நார: சாி, சாி. நீ மி& ஆ�திர"ைடயவனாக இ!.கிறாF. ேபா)�, ேபா)�,  
(ேபாகஎ�தனி.கிறா�) 
 
ஆதி: �வாமி ! ேகாபி�). ெகா0ள. Jடா). இCவாசன�தி+ அம��) 
ெசா+D�க0. 
 
நார: ல�கா�ர� ேபான)�... 
 
ஆதி: எ�ன �வாமி, இ�-� ல�கா�ர�திேலதா�  கவன� இ!.கிற) ேபாD�! 
 
நார: ஆ�. அதிேலதா� விஷய� இ!.கிற). 
 
ஆதி: ஆனா+ ெசா+D�க0. 
நார: ல�கா�ர� ேபாேனனா? 
 
ஆதி: ேபான)� ேபாகாத)� யாைர. ேக2கிறீ�க0? த�க�.ேக ச�ேதக�தாேனா? 
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நார: சாி, சாி இ�& நம.&* சாி$படா). 
 
ஆதி: இ+ைல சாமி ெசா+D�க0. 
 
நார: என.ெகதிேர இர<9 ேப� வ�தா�க0. 
 
ஆதி: எ�ன �வாமி? 
 
நார: அவ�க0 ேபசி. ெகா<9 ேபானைத�தாேன ேக2ட)? 
 
ஆதி: ந+ல). அவ�க0 ேபசி. ெகா<9 ேபானதி+ 
 
நீ�க0 ேக2ட பிர=தாபெம�ன? 
 
நார: அ)வா? இ�திரஜி�) �ேலாசைனைய. ெகா<9 வ�தி!.கிறா� எ�ற 
சமாசார�தா�. 
 
ஆதி: ஆஹா! அ$ப3யா? 
 
இ)கா� Jறியவ#றா+ தவ�தி! ச�கரதாச �வாமிக0 ஒ! ைக ேத��த 
நாடகாசிாிய� எ�ப)�, தா��தி!�த தமிழக�தி+ நாடக. கைலைய. ைக N.கி 
வி29 நிைல நி�திய ெப!ைம அவ!.& உாிய) எ�ப)� ந�& விள�&�. அவ� 
ேத��ெத9�). ெகா<ட கைதக0 அைன�)� அவ� நாளி+ வழ�கிவ�த �ராண, 
இதிகாச. கைதக0. எனேவ அவ#ைற நாடகமாக ஒ!வ� ஆ.&�ேபா) அதி+ P�*சி 
(plot) "த8யவ#ைற. கா<ட+ க3ன�. இ�த அ3$பைடைய$ �ாி�) 
ெகா<டா+தா� �வாமிகளி� நாடக�கைள ந�& அ-பவி.க "3>�. இல.கிய 
அைம$பி+ உ0ள நாடக�களி+ காண$ ெப� P�*சி, க#பைன "த8யவ#ைற 
இ�நாடக�களி+ காணவியலா). 
 
ஆயி-� நாடகாசிாிய-ைடய �லைம, ெசா#சிற$�, ெசா+லாழ�, அ#ைற நாளி+ 
ெபாிதாக மதி.க$ ெப#ற அறெநறி �க2ட+ எ�பைவ இவ!ைடய நாடக�தி+ நிர�ப 
உ<9. அ�றி>� மிக உய��த க!�).கைள>� மிக எளிதி+ Jகி�ற சிற$�� 
அைம�)0ள). பாட+க0 ப+ேவ வைக* ச�த"ைடயனவாக:�, இனிய 
ஓைச>ைடயனவாக:� அைம�)0ளைம க< J9. �!�க. Jறி�, தவ�தி! 
ச�கரதாச �வாமிக0 இ�த A#றா<3� ெப!� �லவ�க�0 ஒ!வ� எ�ப)� 
தமி@� சிவ ெநறி>� ேத��த சா�ேறா� எ�ப)� ேம#ெகா<ட நாடக. கைல� 
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ெதா<3னா+, மைற�) ெகா<3!�த தமி� நாடக�தி#&$ ��)யி�. ெகா9�தா� 
எ�ப)� ம.க "3யாத உ<ைமகளா&�. தமி� நாடக. கைல வரலா#றி+ 
அ3களாாி� ெபய� நிைல ெபெம�ப) உதி. 

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


