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என� நாடக வா
�ைக 
அ�ைவ தி.க. ச��க� எ�.எ�.சி. 
வானதி பதி�பக� 
13. தீனனதயா� ெத�, தி. நக�, ெச�ைன-17 
�த� பதி�  : ஏ�ர�, 1972 
அ�ைவ தி. க. ச��க� மணிவிழா ெவளி'( (28-4-72) 
)�றா� பதி�  : நவ�ப� 1986 
தி�கா+�கர, தயாாி� ,  விைல �. 60-00 
.�.ல� பிாி�/�0. ேவதார�ய�. 
----------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர            :  :  :  :  ����. . . . க�ணாநிதிக�ணாநிதிக�ணாநிதிக�ணாநிதி    
�தலைம2ச�, தமிழக அர,, 
தைலைம2 ெசயலக�, ெச�ைன-9 
14-4-'72 
 
‘என� நாடக வா
�ைக’ எ�ற தைல�பி� �3தமி
�கலா வி3�வர3தின�, ஒளைவ 
தி� 4. ேக. ஷ��க� எ�. எ�. சி. அவ�க6, ஐ�ப� ஆ�(க��. ேமலாக நாடக3 
�ைறயி� தம�. ஏ�ப/ட அ9பவ� கனிகைள� பிழி:ெத(3�, அ:த 
ந;<சா�றிைன நாமைனவ�� ப�கி(மா; அாியேதா� =� வ4வி� தமி
 
ம�க��. இ�; வழ?கி@6ளா�க6. 
 
மணிவிழா எ(3தி��.� இ:த இனிய மகி
2சிகரமான நாளிேல நாடக3�ைறயி� 
ெதா�கா�பிய� என3 த.� எ�லா விதமான ஆ�ற�க�� நிர�பிட� ெப�ற 
அ�னா�, எளிய ,ைவயான நைடயிA�, கட:த கால3ைத3 தி��பி�பா�3��, 
இ�கால இைளனா�களி� சி:தைன�. வி�:தாக+�, க�3�3 ெதளி+�. 
ம�:தாக+� இதைன� பைட3�6ளா�க6. 
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நாடக3�ைறயி� ேதா�வி காணா� ெவ�றிக6 பல ஈ/4@6ள அவ�க6, ந�ல  
தமி
� ப�;� தமி
2 சா�ேறாக6பா� நீ?காத ப�தி@� உைடயவ�க6; அரசிய� 
தைலவ�களிட3திA� ந�ல �ைறயிலான ெதாட� � மதி� � ெகா�(6ளவ�க6 
எ�பைதெய�லா� இ:=� ந�. எ(3�� கா/(கி�ற�. 
 
ெபா�வாக3 தமி
 ம�க6 அைனவ�� ேபா�;த� .ாிய� எ�ற எ� பணிவான 
க�3திைன3 ெதாிவி3�3 தி� 4. ேக. எ0 அவ�களி� அாிய �ய�சி ெவ�க என 
வா
3�கி�ேற�. 
 
வண�க�. 
-------------- 

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
சில���ெச�வ� மசில���ெச�வ� மசில���ெச�வ� மசில���ெச�வ� ம. . . . ெபாெபாெபாெபா. . . . சிவஞான� எ�சிவஞான� எ�சிவஞான� எ�சிவஞான� எ�. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . சிசிசிசி. . . . அவ�க�அவ�க�அவ�க�அவ�க�    

 
‘என� நாடக வா
�ைக’ எ9� ெபயாி� அ�ைவ தி. க. ச��க� எDதி வானதி 
பதி�பக3தா� ெவளியி/(6ள இ:=� தமி
 இல�கிய� கள<சிய3��.�  திய 
வர+ எனலா�. ஆ�; நாடக ந4க� எவ�� இ�வைர தன� நாடகவா
�ைகைய ஒ� 
=லாக உ�வா�கி3 த:ததி�ைல. கைலஞ� ச��க� ேபா�றி வ�� நாடக� 
ேபராசிாிய� ப�ம� ச�ப:த �தGயா�, “நா� க�ட நாடக� கைலஞ�க6” எ9� 
ெபயாி� சிறிய =� ஒ�ைற ெவளியி/(6ளா�. அதைன நா� ப43�� 
இ��கிேற�. ஆனா�, அ� �தGயாாி� நாடக வா
�ைகய�;. நாடக உலகி� தா� 
ச:தி3த சில ந4க�கைள� ப�றிய .றி� �கேளேய அவ� அ:=G� த:�6ளா�. 
 
கைலஞ� ச��க�, “என� நாடக வா
�ைக” எ�; இ:=A�.� 
ெபயாி/4��பி9�, கட:�ேபான அைர =�றா�( கால3தி� தமி
நாடக� 
வள�:� வ:த வரலா�ைற@� விாிவாக� Hறி@6ளா�. 
 
ஐ:தா�( பி6ைள�ப�வ3தி� இ:=லாசிாிய� நாடக ேமைடயி� ேதா�றினா�. 
அ;பதா�( நிைற+ ெப�;, தம�. மணிவிழா நைடெப;� இ:நாளிேல, தம� 55 
ஆ�( கால நாடக வா
�ைகைய விாி3ெதD�� ேப�றிைன� ெப�றி��கிறா� 
எ�றா�, இதைன3 தமி
 நாடக� ெசIத தவ� எ�ேற ெசா�ல ேவ�(�. 
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ந4கெர�லா� ஆ�ற� மி�க எD3தாளராகி வி(வதி�ைல. அ�ப4ேய ஆ�ற� மி�க 
எD3தாளெர�லா�  க
 மண�.� ந4கராகி வி(வதி�ைல. இ:த இர�( 
ஆ�ற�க�� அ�ைவ ச��கனாாிட� நிைற+ ெப�; விள?.கிற� எ�பத�. 
இ:=� சா�றா.�. கட:த கால3தி� நாடக அர?கி� ேதா�றி�  கேழா( 
விள?கிய பல� கால�ேபா�கிேல ம�க6 கவன3திG�:� மைற:ேத ேபாயின�, ஆ�; 
ம�க6 எ�ெற�;� நிைனவி� ைவ3�� ேபா�ற3த�க ெப�ைம�.ாிய ந4க-
ந4ைகய�Hட இ�ைறய3 தைல�ைறயினாி� நிைன+�. அ�பா�ப/டவராகி 
வி/டன�. அவ�கைள எ�லா� இ:=G� ந�லவித3தி� அறி�க�ப(3தி, 
அவ�க�ைடய ெபய�க6 மைற:� ேபாகாத ப4 ெசI�வி/டா� ஆசிாிய� 
ச��கனா�. ெபா�ைமய�ற ப�பாள�க��ேக இ� சா3தியமா.�. கைலஞ� 
ச��க� த�மிேல நாடக உலைக அட�கிவிடாம� நாடக உலகி� த�ைம ஒ� 
அ?கமாக� க�த�H4ய உய�.ண� பைட3தவ�. அதனா� தம� வா
�ைகைய 
ைமயமாக� ெகா�( தமி
 நாடக உலகி� அைர =�றா�( கால2 சாி3திரமாக 
இ:=ைல� பைட3�6ளா�. 
 
ஒ�வ�ைடய ,ய சாித� எ�ப4 எDத�பட ேவ�(ேமா, அ�ப4 எDத�ப/(6ள� 
இ:=�. பல இட?களி� நாடக� கா/சிகைள�ப�றி�ப4�கிேறா� எ�பதைன 
மற:�, அ:த� கா/சி கைள� பா��கிேறா� எ�ற உண�ைவேய ெப�;வி(கிேறா�. 
 
நாடக ேமைடயிேல ந4க�க��. விப3��க6Hட ஏ�ப(வ��(. இதைன, தா� 
ெப�ற அ9பவ3ைத� ெகா�( ப4�பவ�ைடய மன� உ�.�ப4 எDதி@6ளா�. 
ஒ� கா/சியிேல கைலஞ��. ஏ�படவி�:த விப3திG�:� அவ� ெதIவாதீனமாக3 
த�பியதைன நா� ப4�.�ேபா�, மணிவிழா� காண ேவ�4ய ந� ச��கனா� 
விப3திG�:� த�பிய� .றி3� நா� விய� � மகி
2சி@� அைடகிேறா�. இ:த ஒ� 
நிக
2சிைய சா�றாக� ெகா�(, நாடக உல.�. ரசிக� உலக� எ�வளேவா 
கடைம� ப/4��கிற� எ�பதைன ந�றியறிதேலா( உண�கிேறா�. 
 
கைலஞ� ச��க� நைக2,ைவ த��ப எD�வதி� தம�.6ள ஆ�றைல இ:=G� 
ப�ேவ; இட?களி� ெவளி�ப(3தி, @6ளா�. நைக2,ைவ த��ப� ேப,வ� ேவ;; 
எD�வ� ேவ;. நைக2,ைவ த��ப� ேப,� ஆ�ற�ெப�றவைர�ேபா� அேத 
�ைறயி� எD�கி�ற ஆ�றைல� ெப�றவ� கைலஞ� ச��க�. சில ந4க�கைள� 
ப�றி நைக2,ைவேயா( .றி�பி(� ேபா� பல�ைற எ�ைனயறியாமேல நா� 
சிாி3த��(. 
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சி�ன<சி; பி6ைளகைள� ெகா�ட “பாI0 க�ெபனி” எ�+� இ:நாளி� இ�ைல. 
அதன� நாடக உலகி� பி6ைளக6 ப/ட அ�ல�கைள இ:=G� வாயிலாகவ�றி 
ேவ; வைகயி� ெதாி:�ெகா6ள வ�?கால3 தைல�ைறயின��. வாI�பி�ைல. 
இ:த� ப3ெதா�பதா� =�றா�4� வ;ைமேயா( உற+ ெகா�(தா� 
நாடக�கைல வள�:� வ:தி��கிற�. ஐ:� வயதி�-ப6ளி�.2 ெச�ல ேவ�4ய 
ப�வ3தி� நாடக3 �ைறயி� பி6ைளக6 ஈ(ப(3த�ப/ட ெகா(ைம கட:த 
தைல�ைறேயா( �4:�ேபானதி� என�. மி.:த மகி
2சி, நாடக� க�ெபனி 
எ�ப�, ந4�கி�ற பி6ைளகைள அைட3� ைவ�.� சிைற2சாைலயாக+� இ�:� 
வ:த ெகா(ைமயிைன கைலஞ� ச��க3தி� நாடக வா
�ைகைய� ெகா�ேட நா� 
அறி:� ெகா6ள �4கிற�. 
 
ச?கரதா0 ,வாமிகைள� ப�றி� .றி�பி(� இட?களி�, .� ப�திைய ந�றி 
உண�ேவா( ெவளி�ப(3�கிறா� இ:=லாசிாிய�. த��ைடய ெப�ேறா�களிட�� 
ப�திைய@� ந�றி@ண�ைவ@� ெவளி�ப(3�கிறா� எ�றாA�, நாடக� 
.�நாதாிடேம இ:த அாிய ப� கைள அதிகமாக ெவளி� ப(3�கிறா�. இதைன 
எ�லா ந4க�களிட�� நா� காண �4வதி�ைலய�லவா? 
 
இ:த =ைல மிக2 சிற:த இல�கியமாகேவ நா� க��கி�ேற�. தமிழிA6ள 
இதைன� பிற ெமாழிகளி�-.றி�பாக உலகெமாழியான ஆ?கில3தி� 
ெமாழிெபய��க ேவ�(�. இ� சாி3திர =� ம/(ம�ல; நாடக உலைக�ப�றிய 
மிக2 சிற:த தகவ�=�. இ�ெனா� வைகயி� ெசா�னா�, தமி
 நாடக 
ேமைடைய� ப�றிய எ�லா3 தகவ�கைள@� த�� நாடக� கைல� கள<சிய� 
எ�;� ெகா6ளலா�. =லாசிாிய��. எ� மன�வ:த வா
3��க6. 
 
த�ேமா(பிற:�, த�ேமா(வள�:�, தம�வள�2சி�.3 �ைண  ாி:� 
வ�பவ�களான த� சேகாதர�க6 ப�றி மி.:த வா<ைசேயா( =G� ப�ேவ; 
இட?களி� .றி�  கைள3 த:�6ளா� ஆசிாிய�. இ:த உயாிய சேகாதர வா<ைச 
தா� “4. ேக. எ0. சேகாதர�க6” எ�ற ெபயேர கைல2ெசா� ஆ�கி வி/ட�. 
வ�?கால எD3தாள�க6 இைதவிட+� ெபாிய =� ஒ�ைற� பைட�பத�கான 
�த� =லாக இ:=� அைம:� வி/ட�. 
 
அ�ப� தி�கா+�கர, நட3�� வானதி பதி�பக� இ:=ைல ெவளியி/(3 தன� 
வரலா�றிேல  தியசிற�ெபா�ைற2 ேச�3�� ெகா�(வி/ட�. ந�ல காகித3திேல, 
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பிைழய�ற �ைறயிேல, அழகிய பதி�பாக இதைன ெவளியி/ட அ�ப� 
தி�நா+�கரைச� பாரா/(கி�ேற�. 
 
ெச�ைன  ம. ெபா. சிவஞான� 
20-4-72 
------------------ 

அறி�க ைர அறி�க ைர அறி�க ைர அறி�க ைர ----    திதிதிதி. . . . கககக. . . . ஷ"�க�ஷ"�க�ஷ"�க�ஷ"�க�    
 
1918 �த� 1972 வைர நாடக3�ைற�ேக வா
ைவ� காணி�ைகயா�கிய ஒ� 
ந4கனி� வா
�ைக� .றி�  இ�. நா� அறி:த வைரயி� இ�ப4 ஒ� விாிவான 
நாடக� கைலஞனி� .றி�  இ:திய ெமாழிக6 எதிAேம வ:ததாக3 ெதாியவி�ைல. 
 திய �ய�சி இ�. கைலஞனி� க�னி �ய�சி! 
 
ஆசிாிய� தி� பி. எ0. ெச/4யா� அவ�க6 நட3தி வ:த ‘சினிமா உலக�’ ஆ�( 
மலாி� 1942இ� எ?க6 வா
�ைக� .றி�பிைன2 ,��கமாக எDதிேன�, 
இர�டாவதாக, எ� அ�ைம ந�ப� தி� பி. மகாG?க� அவ�க6 நாக�ேகாவிG� 
இ�:� ெவளியி/ட ‘ேதவி’ எ�9� தி?க6 இதழி� 1943இ� ‘எ?க6 நாடக 
வா
�ைக’ எ�9� தைல�பி� சிறி� விாிவாக எDதிேன�. அத� பிற. சேகாதர� 
கவி. கா. �. ெஷாீ� அவ�க6 ெச�ைனயிG�:� ெவளியி/ட ‘சா/ைட’ வார இதழி� 
8-11-59 �த� 26-3-61 வைர ெதாட�2சியாக, ‘எ� நாடக வா
�ைக’ ைய ேமA� 
ச�; விாிவாக வைர:ேத�. எனேவ அவ�க��ெக�லா� இ:த ேநர3தி� ந�றி 
Hறி�ெகா6கிேற�. 
 
இ�ேபா� ெவளியிட� ெப�;6ள என� நாடக வா
�ைக அவ�ைறவிட விாிவாக+� 
ெதளிவாக+� சாியான ேததி� .றி� �கேளா(� தீ/ட� ெப�றி��பதாக� 
க��கிேற�. 
 
என� 54 ஆ�(கால நாடக வா
�ைகயி�, 30ஆ�( வா
�ைகயிைன� ப�றி 
என�. நிைனவி�:த வைரயி� இதி� ெசா�ல �ய�றி��கிேற�. இ�9� 
24ஆ�(கால வா
விைன இத� ெதாட�பாக ெவளிவ�� என� நாடக வா
�ைக 
இர�டாவ� பாக3தி� ெசா�ேவ�. 
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தைலநகராகிய ெச�ைன�. வ:தபி� நாடக�, அரசிய� ஆகிய இ� வா
விA� 
பிைண:� பணியா�றியி��கிேற�. 1950-இ� நாடக� .D+�., ‘)(விழா’ 
நட3திய��, மீ�(� ெதாட�:� ‘0ெபஷ�’ நாடக �ைறயி�  திய பல 
நாடக?கைள நட3தி வ:த�� எ?க6 நாடக வா
வி� ெபா� காலமா.�. ெவளி 
மாநில?க��.� ெவளி நா(க��.� ெச�; உலாவ:த ெப�ைம�.ாிய 
நிக
2சிக6, அ:த� காலக/ட3தி� தா� வ�கி�றன. எனேவ இர�டா� பாக� 
ேமA� ,ைவயாக+� பய9ைடயதாக+� இ��.ெம�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
அதைன எDத எ�ைன வா
வி�.மா; இைறவைன ேவ�(கிேற�. 
 
என� நாடக வா
�ைகைய என� க�ேணா/ட3திேல தா� எDதியி��கிேற�. 
இத� �D�ெபா;� � எ�ைன2 சா�:த�. சேகாதர�களி� க�ேணா/ட3தி� பல 
ெசIதிக6 இதி� வி/(� ேபாயி��க+� H(�. 
 
எ?க6 .DவிG�:த. எ�ேனா( ெதாட� ெகா�ட-நா� க�( மகி
:த எ�லா 
நாடக ந4க-ந4ைகயைர� ப�றிய ெசIதிக�� ஒரள+தா� இதி� இட� 
ெப�;6ளன. ெப�ைம� .ாிய நாடக� கைலஞ�க6 ஒ�ெவா�வைர� ப�றி@� நா� 
தனியாகேவ க/(ைரக6 எDதியி��கிேற�. அைவெய�லா� தனி =�களாக 
ெவளிவ��. 
 
எ�ேனா( ெதாட�  ெகா�ட எ3தைனேயா ந�ப�க6 இதி� வி(ப/(� 
ேபாயி��கலா�. என�ேக ெதாிகிற�. பார?க6 அ2சான பிற.தா� சில�ைடய 
ெபய�க6 நிைன+�. வ:தன. =G� இட� ெப;வத�.3 த.தி@� உாிைம@� 
உைடய கைலஞ�க6, ந�ப�க6 அ�  H�:� என�. நிைனJ/(மா; பணி+ட� 
ேவ�(கிேற�. அவ�களி� ெபய�கைள அ(3த பதி�பி� ேச�3�� ெகா6ேவ�. 
 
மணிவிழாவிேல என� நாடக வா
�ைக க/டாய� ெவளிவர ேவ�(� எ�; 
எ�ைனவ� ;3திய தைலவ� சில� 2ெச�வ� அவ�க/.�, ெப�ைம�.ாிய 
மாணவ� கைலஞ� ஏ.பி. நாகராஜ�, ம�க� நைக2,ைவ2ெச�வ� 4. எ�. சிவதாL, 
த�பி பகவதி ஆகிேயா��.� எ� ந�றியிைன3 ெதாிவி3�� ெகா6�கிேற�. 
 
இ:த =ைல ெவளியி(வதி� வானதி பதி�பக உாிைமயாள� அ�ப� தி�நா+�கர, 
அவ�க6 கா/4ய ஆ�வ3ைத@� உ�சாக3ைத@� எ�வள+ பாரா/4னாA� த.�. 
அேடய�பா! எ�ன ,;,;� ! விைரவாக2 ெசயலா�;வதி� அவ��. இைண 
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அவேரதா�. தி�நா+�கர, அவ�கைள ஒ� பதி�பக உாிைமயாளராக - வணிகராக 
ம/(� நா� க�தவி�ைல. அவ� ஒ� அ�?கைலஞ�. ஆ�, ப�ேவ; கைல� 
பைட� கைள3 தமிDல.�.3 த:த அவ�, என� நாடக வா
�ைகயிைன@� ஒ� 
உய�:த கைல�பைட�பாகேவ ெவளியி/4��கிறா�. 
 
அ:த அ�ைம� கைலஞ��. எ� உளமா�:த ந�றி. 
 
இ:=ைல ெவளியி(வதி� என�.� ேப�தவியாளராக உடனி�:� பணியா�றியவ� 
கவிஞ� ேத. ப. ெப�மா6 அவ�க6. அவ� என� நீ�டநாைளய ந�ப�. எ� 
உ6ள3ைத உண�:தவ�. அ�வ�ேபா� என�. ஆேலாசைனக6 Hறி உ;�ைண 
 ாி:தவ�. உ�னி�ேபா( பிைழதி�3தி� ெப�� ெபா;�பிைன ஏ�;�ெகா�ட 
அவ��. எ� ந�றி உாி3தாக/(�. 
 
=Gைன அ2சி/ட )ேவ:த� அ2சக உாிைமயாள� தி� �3� அவ�க6 உைழ�பா� 
உய�:தவ�. ஊ�க� நிைற:தவ�. எ3தைன�ைற பிைழதி�3த� 
ெசIதாA��க?ேகாணாம� மி.:தெபா;ைமேயா(� ெபா;�ேபா(� இ:=ைல 
அ2சி/(3த:தா�. அவ��.�, அ2சக3 ெதாழிலாள�க6 அைனவ��.� என� 
ந�றி. 
 
இனி, பா(ப/( உைழ3� உ�வா�கி@6ள இ�கைல� பைட�பிைன வாசக 
ந�ப�க��, ப4�பக3தா��, =லக3 தா�� வா?கி, விைரவி� அ(3த பதி�  
ெவளிவர+�, இர�டாவ�பாக3ைத உ�சகா3ேதா(ெவளியிட+� 
அ�ப�தி�நா+�கர, அவ�க��. ஆதரவளி�.மா; அ� ட� ேவ�(கிேற�. 
 
இ:=A�. ��9ைர எDதி எ�ைன2 சிற�பி3த மா� மி. தமிழக �த�வ� 
டா�ட� கைலஞ� அவ�க/.�, அணி:�ைர த:� என�. ஆசி Hறிய தைலவ� 
சில� 2 ெச�வ� அவ�க/.� எ� இதய� நிைற:த ந�றியிைன3 ெதாிவி3�� 
ெகா6�கிேற�. 
 
‘அ�ைவ அக�’, ெச�ைன-86          தி. க. ஷ��க� 
தி�வ6�வ� ஆ�( 2003 சி3திைர 8௳ 
------------- 
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பதி$�ைரபதி$�ைரபதி$�ைரபதி$�ைர    

 
கைலஞ� அ�ைவ தி. க. ச��க� அவ�களி� என� நாடக வா
�ைக எ�9� 
இ:=�, அவர� வா
�ைக வரலாறாக இ��பி9� தமி
 நாடக� கைலயி� ��ப� 
ஆ�(கால வரலா�; =லாக விள?.கிற�. 
 
இ:=G� இவேரா( ெதாட�  ெகா�ட நாடக ஆசிாிய�க6, ந4க-ந4ைகய�, 
கவிஞ�க6, அறிஞ� ெப�ம�க6 ஆகிேயா� ப�றி இவ� ெவளியி(� ெசIதிக6 
,ைவயளி�பன. அ�கால நாடகேமைட விேநாத?க6, ேமைடகளி� ந4க�க6 
ேம�ெகா�ட ந4�  �ைறக6, பா�3� ரசி�.� ரசிக�களி� விசி3திர இய� க6 
ேபா�ற ப�பல ெசIதிக6 ப43� ரசி�க3 த�கைவ. 
 
இ:=G� கைலஞ�, த� ெசா:த வா
�ைகயி� நைடெப�ற பல நிக
2சிகைள மன� 
திற:� ெசா�கிறா�. அவ� த� வா
வி� ச:தி3த பலைர�ப�றி� பாரப/சமி�றி 
விம�சி�கிறா�. இ:=ைல� ப4�.� ேபா� கா:திய4களி� ச3தியேசாதைன ந� 
நிைன+�. வராம� ேபாகா�. 
 
அ�ைவ ச��க3தி� அட�க இய� �, அ� � ெப��.�, பிற கனி:த 
ப� க��வசீகர� மி�கைவ. ம�றவ�க��.� ேபாதைன ந�.� ஒ�வ�, த� 
ெசா:த வா
�ைகயிA� எ3�ைண3 NIைம@ைடய வராக இ��க ேவ�(� 
எ�பத�. இவ� எ(3��கா/டாக விள?.பவ�. 
 
தம�.� பயி�சி அளி3த நாடக3 தைலைம ஆசிாிய� தவ3தி� ச?கரதா0 0வாமிக6 
ெபயரா� ம�ற� அைம3� தம� ந�றி� ெப��ைக நா6ேதா;� கா/4 வ�கிறா� 
கைலஞ�. 
 
எ�ண�ற கைலஞ�கைள@� ‘எD3தாள�கைள@� ந4க-ந4ைகயைர � நாடக 
உலக3��. அறி�க�ப(3திய ெப�ைம இவ��.�(. 
 
 ராண - இதிகாச நாடக?கைள நட3தி வ:த நாடக ேமைடகளி� சீ�3தி�3த� 
க�3��க6, ேதசிய�ப�;, ,த:திர எD2சி ஆகியவ�ைற� ெகா�ட கைதகைள@� 
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நட3தி ம�க6 உ6ள3தி� மக3தான மா;தைல ஏ�ப(3திய ெப�ைம இவ��.� 
இவர� சேகாதர�க��.� உாியதா.� 
 
இவ�க6 தமி
நா/4� ம/(ம�லா� தமி
� ெப�ம�க6 வாD� இட?களாகிய 
இல?ைக மேலசியா, சி?க�O� �தGய நா(க��.� ெச�;, தமி
 நாடக� 
கைலயி� சிற�ைப� பர�பி@6ளா�க6. இ�; தமி
நாடக� கைலயி� ஒளி 
விள�காக3 திகD� தி�. ச��க� அவ�க6 த� பி6ைள� பிராய3திG�:ேத கைல3 
தி�ேவா( பிரகாசி�கலானா�. 
 
வா
�ைக �D�� நாடக�கைல�ேக த�ைம அ��பணி3�� ெகா�ட கைலஞ� 
ச��க� அவ�க6 தா� எDதிய ,ைவ� கள<சியமான இ:த அாிய ெபாிய =ைல 
வானதி பதி�பக ெவளி'டாக ெவளியிட இைச+ த:தைம�. எ� ந�றி� 
ெப��கிைன வண�க3ேதா( ெதாிவி3�� ெகா6கிேற�. 
 
இைடயறாத த� பணிக��கிைடேய எ� வி��ப3��கிைச:� ேக/ட+ட� 
இ:=A�. அ�ேபா( ��9ைர வழ?கியி��கிரா� மா� மி. �த�வ� கைலஞ� 
டா�ட� �. க�ணாநிதி அவ�க6. நாடக� கைலஞ� எDதிய =A�.� கைலகளி� 
உ�வாக அைம:�6ள கைலஞாி� 
 
��9ைர த?க� .ட3��கி/ட க0Nாி திலகெமன3 திக
கி�ற�. இத�. �த�வ� 
அவ�க��. நா� மிக+� ந�றி ெசA3த� கடைம� ப/4��கிேற�. 
 
நாடக� கைலஞ� ச��க� அவ�கேளா( மி�க ஈ(பா(� மதி� � ெகா�ட 
சில� 2ெச�வ� ம. ெபா. சி. அவ�க6 வழ?கியி��.� அணி:�ைர இ:=A�. ஒ� 
ந�ல அணியாகேவ திக
கி�ற�. அவ�க��. எ� இதய� கல:த ந�றி. 
 
இராம9�. இைளேயா� இல�.வைன�ேபா� கைலஞ� ச��க� அவ�க��. 
உட� பிற� 3 த�பி தி. க. பகவதியவ�க6. இ:=� ெவளி வர அவ� ந�கிய 
ஒ3�ைழ�ைப எ�னா� மற�க �4யா�. 
 
இ:=� உ�வாக� க�3ேதா( ஒ3�ைழ3த கவிஞ� ேத. ப.ெப�மா6 அவ�க��. 
எ� அ�  கனி:த ந�றி. 
 
விைரவி� இ:=� ெவளிவர3 N�( ேகாலாக இ�:த ந�ப� -நைக2,ைவ2  
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ெச�வ� ந4க�. 4. எ�. சிவதாL அவ�க��.� ெச�ப�ற =ைல3 �ாிதமாக 
அ2சி/(3 த:த )ேவ:த� அ2சக3தா��.� எ� ந�றி. 
 
ரசைன மி�க இ:=ைல வாசக� ெப�ம�க6 ெப�மள+ வா?கி ஆதாி3� எ�ைன 
இ�பணியி� ேமA� ஊ�.வி�க ேவ�(கிேற�. 
 
23. 4. 72          ஏ. தி�நா+�கர, 
ெச�ைன - 17 
------------ 

%�றா� பதி$பி� பதி$�ைர%�றா� பதி$பி� பதி$�ைர%�றா� பதி$பி� பதி$�ைர%�றா� பதி$பி� பதி$�ைர    
 
�3தமி
�கலா வி3வர3தின� அமர� அ�ைவ ச��க� அவ�களி� ‘என� நாடக 
வா
�ைக’ எ9� இ:=� தமி
 ம�களி� ேவ�(ேகா��கிண?க இ�ெபாD� 
)�றா� பதி�பாக ெவளிவ�கிற�. 
 
இ:=ைல� பாரா/4 எ�ண�ற க4த?க6 வ:�6ளன, தமிழறிஞ�க�� 
சாதாரணமாக தமி
�ப4�க ெதாி:த அ�ப�க�� இ:=ைல� பாரா/4யேதா-
ட�லாம� இ:=G� ம;பதி�ைப உடன4யாக� ெகா�( வா�?க6 எ�; 
எ�ைன3 �ர�4�ெகா�ேட இ�:தா�க6. =� அளவி� ெபாி�. =GA6ள 
விஷய�� மிக� ெபாி�. இ:=ைல ெவளியி(வதி� வானதி பதி�பக� 
உ�ைமயிேலேய ெப�ைம ெகா6கிற�. 
 
இ:=G� )�றா� பதி�ைப ெவளியிட அ9மதியளி3த வண�க3��.ாிய அ�ைவ 
ச��க� அவ�களி� தி��.மார�க��. �த�க� உளமா�:த ந�றிைய வானதி 
பதி�பக� ெசA3�கிற�. 
 
அ�ைவ ச��கனாாி� )3தமக� தி� 4. ேக. எ0 கைலவாண� அ�ைவ 
ச��க� அவ�கைள� ேபாலேவ அ�?கைலஞ�. அவ� �� பதி� �களி� இ�லாத 
பட?கைள எ�லா� ேத4�பி43� எ(3�� ெகா(3� இ� திய பதி�பி� ேச��க 
ேவ�(� என மிக ஆ�வ�ட� ெசா�னா�. அத�ப4 )�றா� பதி�  சில  திய 
பட?க�ட� இ�ெபாD� ெவளிவ�கிற�. 
 
“இ�)�றா� பதி�ைப விைரவி� ெகா�(வர3தா� ேவ�(�. ந4க� உலக��  
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தமி
வாசக� உலக�� ெபாி�� இ:=ைல வரேவ�கிற�. உடன4யாக� ெகா�(  
வா�?க6” எ�; என�. அ� � க/டைளயி/டவ�களி� தைலயாயவ� சிற:த 
சிாி�  ந4க�� ந�ல ந�ப�மான உய�தி� 4.எ�. 
 
சிவதாL அவ�க6. அவ��. அ� கணி:த ந�றிைய வாசக� உலக��, வானதி@� 
ெதாிவி�க� கடைம� ப/4��கிற�. 
 
இ:=G� )�றா� பதி�ைப அழ.ற அ2சி/ட .�.ல� அ2சக3தா��.�, 
.�.ல� அ2,�ப6ளி மாணவிக��.� ந�றி. 
என� நாடக வா
�ைக =ைல ஏ�; மகிD?க6! 
 
29–10–86  ஏ. தி�கா+�கர, 
வானதி பதி�பக�. ெச�ைன-17 
--------- 

உ�'ைற உ�'ைற உ�'ைற உ�'ைற ((((ப(தி ப(தி ப(தி ப(தி 1, 1, 1, 1, அ)தியாய� அ)தியாய� அ)தியாய� அ)தியாய� 1111----25)25)25)25)    
 
1. நாடக உலகி� Pைழ:ேதா� 14. கைலவாணாி� வள�2சி 
2. ச?கரதா0 0வாமிக6... 15. ெகா?. நா/4� 
3. ேபI Q( 16. சீ�தி�3த நாடகாசிாிய� 
4. மற�க�4யாத இரசிக� 17. திைர�பட�� நாடக�� 
5. ம�ைர மாாிய�ப ,வாமிக6 18.  ��ேகா/ைட த� ( பாகவத� 
6. ெச�ைன மாநகர� 19. மைலயாள நா/4� 
7. �3�சாமி� கவிராய� 20. ந4�பிைச�  லவ� ராமசாமி 
8. நா/(�ேகா/ைட நகர3தி� 21. இல?ைக� பயண� 
9. .மார எ/ட�ப மகாராஜா 22. தமிழக� தி��பிேனா� 
10. கைலவ6ள� காசி�பா�4ய� 23. ெபாிய�ணா தி�மண� 
11. நா<சி� நா/4� 24. ��ப3திA� சிாி�  
12. R பால ஷ��கான:த சபா 25. அ�மாவி� அ:திய ேநர� 
13. N3��.4 கலவர�  
-------------- 
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என� நாடக வா
�ைகஎன� நாடக வா
�ைகஎன� நாடக வா
�ைகஎன� நாடக வா
�ைக:  :  :  :  1. 1. 1. 1. நாடக உலகி� ,ைழ�ேதா�நாடக உலகி� ,ைழ�ேதா�நாடக உலகி� ,ைழ�ேதா�நாடக உலகி� ,ைழ�ேதா�    
 
‘ஒ� ெதாழிA� இ�லாதா� நாடக�காரரானா�’ எ�; நாடக� கைலஞ�கைள�ப�றி 
ம�க6 இழி3�ைர3த கால�. H3தா4க6, .4கார�க6 இைவ ேபா�ற ெபய�க6 
நாடக�கார�க��. அைடெமாழிகளாயி�:� வ:தன. நாடக�கார� எ�றா� 
.4யி��க Q(� ெகா(�கமா/டா�க6. அ�வள+ ந�ல ெபய� ந4க9�.. இள� 
ெப�கைள� கட3தி2 ெச�; வி(வா� எ�; ம�க6 பய�ப/டா�க6. இ:த� 
பய3தி� ஒரள+ உ�ைம@� இ�:த�. 
 
ெப�ேறா�க6 த?க6 பி6ைளகைள நாடக� பா��க அ9மதி�கமா/டா�க6. நாடக� 
பா�3த இைளனா�க6 அைத நாA ேப��. ந(வி� ெசா�G�ெகா6ள 
ெவ/க�ப(வா�க6. நாடக� ெகா/டைக�. எதிாிேலேய ஒ� க6�� கைட@� 
இ��.�. 
 
ஆ�; இய�, இைச, நாடக� எ�; தமி
ெமாழிைய )�றாக வ.3த நா/4ேலதா� 
இ:த� ேகவலநிைல. நாடக3தி� ெக�; தனி3தமி
 க�ட ந� நா/4�, 
நாடக3�ைற இ�வா; அவல நிைலயி� இ�:த சமய3தி� தா� நா� நாடக உலகி� 
Pைழய ேந�:த�. 
 
தா@� த:ைத@� 
 
எ� த:ைதயா� தி� 4. எ0. க�ணாசாமி�பி6ைள; தாயா� தி�மதி சீைதய�மா6. 
த:ைதயா�� ஒ� ந4க�. ெப� ேவட� தாி3� ந4�பதி� பிரசி3தி ெப�றவ�. 
அ�கால3தி� பிரபலமாI விள?கிய வ6ளி ைவ3தியநாைதய�, அ�G 
பரேம,வரIய� ஆகிேயா� நட3தி வ:த க�ெபனிகளி� எ� த:ைதயா� நீ�டகால� 
பணி  ாி:தி��கிறா�. தி�.பி.எ0. ேவAநாய� பி�பா/(� பா(வதிG�:� 
ராஜபா�/ ேவட3தி�. வர3 �ா�(ேகாலாயி�:தவ� எ� த:ைதயா�. 
இ2ெசIதியிைன3 தி� நாயரவ�கேள எ�னிட� Hறி, எ� த:ைதயாைர� 
பாரா/4னா�. அ:த நாளி� எ�லா நாடக ந4க�க��.� ஆசிாியராக இ�:தவ� 
தவ3தி� ச?கரதா0 ,வாமிக6. அவைர3 தமி
 நாடக3 தைலைம ஆசிாிய� எ�ேற 
எ�ேலா�� .றி�பி(வா�க6. எ� த:ைத@� அவர� மா��க�களிேல ஒ�வ�. 
 
நாடக3 ெதாழிA�. அ�கால3தி� தாI Qடாக விள?கிய� ம�ைரமா நகர�.  
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நாடக� க�ெபனிக6 ெப��பாA� ம�ைரயிG�:ேத ெதாட?.�. ேவ; ஊ�களி� 
நாடக� ெதாட?.பவ�க6Hட ம�ைர எ�ேற ேபா/(� ெகா6வ� வழ�க�, 
எனேவ, எ� த:ைதயா�� ம�ைரைய இ��பிடமாக� ெகா�டா�. 
 
த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைப 
 
அ:த2 சமய�, ச?கரதா0 ,வாமிகைள ஆசிாியராக� ெகா�( ஒ� நாடக� க�ெபனி 
ெதாட?கிய�. இள< சி;வ�கைளேய �D�� ந4க�களாக� ெகா�ட அ:த2 
க�ெபனியி� ெபய�, ம�ைர த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சபா. 
 
ஒ� நா6 எ� த:ைதயா� எ� சேகாதர�க�ட� எ�ைன@� அைழ3�� ெகா�(, 
தம� ஆசிாியராகிய ,வாமிகைள� காண2 ெச�றா�. அ�ேபா� எ?கைள� H�:� 
ேநா�கிய ,வாமிக6, “க�ணா, உ� .ழ:ைதகேள இ:த� க�ெபனியிேல 
ேச�3�வி(, நா� கவனி3�� ெகா6கிேற�” எ�றா�. நாடக3�ைறைய 
ெவ;3தி�:த த:ைதயா� தய?கினா�. ‘.ழ:ைதக6 ப4�கிறா�க6; அவ�க�ைடய 
ப4�  ...’ எ�; ஏேதா ெசா�ல �ய�றா�. உடேன ,வாமிக6, “நாேன தமி
� 
ப4� � ெசா�G ைவ�கிேற�; ப43� வ�கீ� உ3திேயாக� ெசIய� 
ேபாகிறா�களா, எ�ன! ந�ல ச:த��ப�, இ?ேகேய ேச�3�வி(” எ�; வ� ;3தி2 
ெசா�னா�. எ?க6 த:ைத அ�ேபா� 0ெபஷ� நாடக� எ�ற மர� க/ைடைய� 
ப�றி� ெகா�( வா
�ைக� கடG� நீ:தி� ெகா�4�:தா�. ெகாD� , 
யா
�பாண� �தGய இல?ைக3 தீவி� நகர?களிேலதா� அவர� நாடக�பணி 
மி.தியாக நைட ெப�; வ:த�. ம�ைர அ�ம� ச:நிதிைய அ(3த ேசா�;� 
கைட3ெத�வி� நா?க6 .4யி�:ேதா�. ப�ைட நாளி� இ3 ெத�வி� உண+ 
வி(தி இ�:தி��.ெமன நிைன�கிேற�. ஆனா�, நா?க6 இ�:தேபா� 
ேசா�;�கைடேயா, இ:த� கால2 சா�பா/( ஒ/டேலா எ�+மி�ைல. அ�ேக 
ெத�. ரத QதியிA6ள ெவ6ளிய�பல� கலாசாேலதா� நா� ப43த ப6ளி�Hட�. 
எ� )3த அ�ணா தி� 4. ேக. ச?கர� ஆறாவ� வ.�பிA�, சி�ன�ணா தி� 4. 
ேக. �3�சாமி நா�காவ� வ.�பிA�, நா� இர�டாவ� வ.�பிAமாக� ப43�� 
ெகா�4�:ேதா�. த�பி பகவதி அ�ேபா� ைக�.ழ:ைத. 
 
க�ெபனியி� ேச�:ேதா� 
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எ� த:ைதயா� ந�. சி:தி3தா�. எ?கேளா( கல:� ேபசினா�. எ�ைன@�, 
சி�ன�ணாைவ@� ேச�3�விட எ�ணி னா�. ெபாிய�ணா ம/(� ப4�ப� 
நலெமன3 ேதா�றிய�. ஆனா�, ெபாிய�ணாேவா அ�பாவி� �4ைவ� ேக/(� 
கல?கினா�. எ?கைள� பிாிய அவ� மன� இட� தரவி�ைல. எனேவ, ப6ளி� 
ப4� �. ��;� 6ளி ைவ�க�ப/ட�. நா?க6 நாடக� க�ெபனியி� ேச�:ேதா�. 
த:ைதயா� சிற:த பாடக�. ந�ல சாாீர வ�ைம@ைடயவ�. எனேவ, அ�கால3தி� மிக 
அவசியமாக� க�த�ப/ட பி�பா/(� பா(� 0தான3தி� அவைர@� க�ெபனியி� 
ேச�3�� ெகா�டா�க6. எ?கைள3 தனிேய வி/(� ேபாக3 த:ைதயா� 
இைசயவி�ைல. 
 
ெபாிய அ�ணா+�.� ப3� SபாI மாத2 ச�பள�. சி�ன�ணா+�. எ/( 
Sபா@� என�.� பதிேன:� Sபா@� ெகா(�பதாக �4+ ெசIய�ப/ட�. 
பி�பா/(� பா(� எ� த:ைதயா��. ம/(� அ;ப3தி ஐ:� SபாI ச�பள�. 
1918-ஆ�ஆ�4� த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைபயி� நாடக?க6 
ம�ைரயி� ஆர�பமாயின. காரதா கலக�ாியா: 
 
நாடக� க�ெபனி ம�ைர  /(3ேதா�பிA6ள ஒ� Q/4� இ�:� வ:த�. 
நாடக?க��.� பயி�சி நட:� ெகா�4�:ததா� நா?க6 க�ெபனி Q/4ேலேய 
த?கிேனா�. என�. �த��தலாக2 ச3தியவா� சாவி3திாி நாடக3தி� நாரத� 
ேவட� ெகா(�க�ப/ட�. அ�ேபா� க�ெபனியிG�:த ந4க�க6 அைனவாிA� 
நா� தா� மிக2 சிறியவ�. அதனா� ஆசிாிய� ச?கரதா0 ,வாமிக��. எ�மீ� 
அள+ கட:த ப�;த�. அவ� எ�ைன�ப�றி எ�ன நிைன3தாேரா என�.3 
ெதாியா�. அேநகமாக எ�லா நாடக?களிA� என�. நாரத� ேவடேம 
ெகா(�க�ப/ட�. 
 
க�ெபனியி� அ�ேபா� ‘ச/டா� பி6ைள’யாக இ�:� பாட?க6 ெசா�G ைவ3தவ� 
தி� 4. எ0. .�றாG?க�பி6ைள. சீம:தனி, சதிய9.யா, ,ேலாசன சதி, பா�வதி 
க�யாண� �தGய நாடக?களி� எ�லா� நாரத� ேவடேம என�.� கிைட3த�. 
ெதாட�:� நா� நாரத� பாட� ெசI� வ�வைத� க�ட ம�ற� பி6ைளக6 
எ�ைன� ேகG ெசIதா�க6. “நாரதா, கலக� பிாியா” எ�ெற�லா� அ4�க4 
எ�ைன� ெபய� ைவ3�� H�பி/டா�க6. இ:த2 ெசIதி ,வாமிகளி� ெசவி�.� 
எ/4ய�. அவ� ஒ�நா6 எ�ேலா�� இ��.� சமய3தி�, “நாரத� கலக�கார�தா�; 
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ஆனா�, அவ� ெசI@� கலக3தினா� யா��.� ெக(தி ேநரா�; ந�ைமேய 
விைள@�” எ�; விள�க� த:தா�. 
 
ைவைய ெய�9� ெபாIயா� .ல� ெகா4 
 
 /(3ேதா�பி� க�ெபனி Q/4�. எதிேர �D�� ஒேர மண� பர� . ைவைகயா; 
எதிேர இ�:ததா� தினசாி காைலயி� ஊ�; நீாி� .ளி�பத�.�, மாேல ேநர?களி� 
“பG< ச(.( விைளயா(வத�.� எ?க��. மிக+� வசதியாக இ�:த�. “ைவைய 
ெய�9� ெபாIயா� .ல�ெகா4” எ�; ச?க இல�கிய� ைவைகயி� வள3ைத� 
ப�றி� ேப,கிற�. அெத�லா� பழ?கால�. இ�ேபாெத�லா� மைழ� கால? களி� 
நாைல:� நா/க6 ெவ6ள� கைர  ர�( ஒ(�. மீ�(� பைழய .�4தா�. 
அத�.� பி� ஊ�; நீாி�தா� .ளி�க ேவ�(�. 
 
நா� எ:த� பாட3ைத@� மிக விைரவி� ெந/(�� ேபா/(வி(ேவ�. அத9� 
பாட3தி�காக ஆசிாிய� ,வாமி களிட� நா� அ4வா?கியேத இ�ைல. 
ச/டா�பி6ைள@� என�. அ�ேபா( ந4� 2 ெசா�G3 த�வா�. ஆனா�, ம�ற 
வ�க6 பாட� ெசIயாம� அ4ப(வைத� பா��.�ேபா� என�.� கTடமாக 
இ��.�. 
 
�த� நாடக� 
 
�த� நாடக� ‘ச3தியவா� சாவி3திாி’ ம�ைர ெபாிய தகர� ெகா/டைகயி� 
அர?ேகறிய�. இ�ேபா� அ:த� ெகா/டைக இ�:த அைடயாளேம ெதாியவி�ைல. 
எ�லா� Q(க6 நிைற:� வி/டன. 
 
ேமல மாசி Qதியி� சி�ன3 தகர� ெகா/டைக ஒ�; இ�:த�. இ�ெபாD� அ� 
ச:திரா டா�கீ0 எ�; ெசா�ல� ப(கிற�. இ�விர�ைட3 தவிர அ�ேபா� 
ம�ைரயி� நா� அறி:த வைரயி� ேவ; நாடக அர?க� கிைடயா�. 
 
ெபய� ெப�ற நைக2,ைவ ந4க� தி� சி. எ0.சாம�ணா ஐய� எ?க��ெக�லா� 
ப+ட� ெதா/( ெந�றியிG/( ேவஷ� ேபா/( வி/டா�. என�.3 தைலயி� நிைறய 
�4 இ�:ததா� அதிேலேய ெகா�ைட ேபா/டா�க6. இ(�பி� �ழ?கா� வைர, 
N�கி ஒ� ம<ச6 ப/(3 ��ைட3 தா� ேபா/(� க/4னா�க6. அத�.ேம� 
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இ(�ைப2 ,�றி ஒ� சிவ� � ப/( இர�( கா�களிA� ‘கUைஜ’ க/ட�ப/ட�. 
நாரத� கதி3ைத ேபா/( ஆ4� ெகா�ேட வரேவ�(�. நா� அர?கி� 
பிரேவசி�.� சமய3தி� யாேரா ஒ�வ� வ:� எ� ைகயி� மர3தா� ெசIத ஒ� 
Qைணைய� ெகா(3தா�. 
 
எமைன� க�( பய� 
 
‘சாிகம பதநியா� ஏD ,ர நிைல லய ச?கீத ,கேம ெபாிய ,க�’ எ�ற பாடைல� 
பா4ய வ�ண� நா� ஆ4� ெகா�ேட அர?கி� பிரேவசி3ேத�. எ�ேலாாிA� 
நா� மிக2 சி;வனாக இ�:ததா� வ:த+டேனேய சைபயி� ைகத/டA� கலகல� 
 � ஏ�ப/டன. பா/( �4:த�� அ,வபதி ராஜா, அவ� மைனவி மாளவி,  த�வி 
சாவி3திாி )வ��பா/(�பா4 எ�ைன வண?கி உ/கார2 ெசா�னா�க6. 
ேமைடயி� உயரமான நா�. காG ேபாட�ப/4�:த�.ஒ� ைகயி� Qைண 
இ�:ததா� அ:த உயரமான நா�காGயி� உ/கார இயலாம� நா�ச�;, 
தய?கிேன�. பிற. ைகயிG�:த Qைணைய� கீேழ ேபா/(வி/(, நா�காGைய� 
பி43� ஏறி ஒ�வா; அதி� உ/கா�:ேத�. சைபயி� அத�.� ைக த/4னா�க6. 
என�. ஒ�;�  ாிய வி�ைல. பாட3ைத ம/(� தவறாம� ேபசிேன�; பா4ேன�. 
ஒ�வைகயாக நாரதாி� �த� கா/சி �4:த�. 
 
உ6ேள வ:த�� ,வாமிக6 எ�ைன3 N�கி �3தமி/(� பாரா/4னா�. ‘ைபய� 
சீ�கிர� ��9�. வ:�வி(வா�’ எ�; எ�ேலா��  க
:தா�க6. நாரத� வர 
ேவ�4ய அ(3த கா/சி. எமத�ம ராஜனி� சைப. நா� மகி
2சிேயா( சைபயி� 
பிரேவசி3ேத�. எம9�.� என�.� வாத� நட: த�. ச3தியவா� உயிைர� கவர� 
Hடாெதன நா� பல�ைற ேவ�4� ெகா�ேட�. எமத�ம� சாதாரணமாக 
வாதி3�� ெகா�ேட வ:தவ�, இ;தியாக� ேகாப� ெகா�(, “எ/4 நி�A� 
நாரதேர” எ�ற பா/ைட3 ெதாட?கி3 த� ைகயிG�:த Vலா@த3ைத நீ/4� 
ெகா�( எ�ைன ெந�?கினா�. 
 
நா� பய:� அலறிய வ�ண� உ6ேள ஓ4� ேபாI ,வாமிகைள� க/4� 
ெகா�ேட�. சைபயி� ஒேர சிாி� , ேகாலாகல�. திைர விட�ப/ட�. 
 
,வாமிக6 பாி+ 
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அ�; எம� ேவட� ேபா/4�:தவ� க:தசாமி எ�9� ெபய�ைடயவ�. அவ�ைடய 
ஊ� �ர3��.4. ேவஷ� ேபா/( ஒ3திைக பா��பெத�லா� அ�ேபா� கிைடயா�. 
�கெம�லா� நீல3ைத� Oசி, ெபாிய க;�  மீைச எDதி, க� களி� ஏேதா விழி 
பி�?கிய� ேபா�ற ஒ� நீல�க�ணா4ைய� ேபா/(�ெகா�(, பய?கரமான 
ேதா�ற3தி� நி�ற க:த சாமிைய� பா�3த�� நா� �தGேலேய பய:�வி/ேட�. 
அ� ற� அவ� ேகாப3ேதா( Vல3ைத நீ/4� ெகா�( எ�ைன ெந�?கிய�� 
ஏேதா ெசIய� ேபாகி�ெர�; அ<சி உ6ேள ஒ4 வி/ேட�. ேத�பி3 ேத�பி 
அழவார�பி3ேத�. ,வாமிக6 எ�ைன2 சமாதான�ப(3தினா�. எமைன� H�பி/(, 
எ� ப�க3தி� நி;3தினா�, அவ�ைடய தைலயிG�:த தகர� கிாீட3ைத@� 
‘ேடா�பா’ ைவ@� )�கி� ேபா/4�:த நீல வைல� க�ணா4ைய@� கழ�ற2 
ெசIதா�. “ந�ம க:தனடா இவ�: ந�றாI� பா�. எமனி�ைல! அெத�லா� ெவ;� 
ந4� !...பய�படாேத!” எ�; த/4� ெகா(3தா�, அ:த எம� க:தசாமி @� 
எ�ேனா( சிாி3�� ெகா�ேட ேபசினா�. ஒ�வா; பய� நீ?கிய�. 
 
மீ�(� திைர N�க�ப/ட�. கா/சிைய வி/ட இட3 திG�:� ெதாட?கினா� 
க:தசாமி, எ/4 நி�A� நாரதேர’ எ�ற பாடைல� பா4னா�. அ�ேபா�� நா� ச�; 
ந(?கி� ெகா�4�:ேத�. எம� ேபசி �43த��, “க2ைச க/4� ெகா�(, நாேன 
உ� ைகவாிைசைய� பா��கிேற�” எ�; பாட ஆர�பி3ேத�. அ�வள+தா�. 
சைபயி� ஒேர ைக த/ட�; சிாி� . நாரத� பய:� ஓ4�ேபானைத� பா�3த சைபேயா, 
இ�ேபா� ைகவாிைசைய� பா��கிேற�’ எ�றா� ேவ; எ�ன ெசIவா�க6? 
எ�ப4ேயா ந(�க3�ட� பா4 �43� உ6ேள வ:� ேச�:ேத�. 
 
அ:த �த� நாடக3தி� நா� பய:ேதா4ய ச�பவ� இ�9� ப,ைமயாக எ� 
நிைனவி� இ��ப�தா� விய�பாக இ��கிற�. 
 
க�ெபனியி� உாிைமயாள�க6 
 
இ:த2 ச:த��ப3தி� த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைபைய� ப�றி@�, 
தவ3தி� ச?கரதா0 ,வாமிகைள� ப�றி @� சில ெசIதிக6 .றி�பி(வ� 
அவசியெமன� க��கிேற�. 
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நாடக சைப�. உாிைமயாள�க6 நா�வ�. தி�வாள�க6 சி�ைனயாபி6ைள, 
பழனியாபி6ைள, க��ைபயாபி6ைள, ,�ரமணிய பி6ைள. இ:த நா�வாி� நாடக 
சைப�. அதிக �தX( ெசIதவ� சி�ைனயாபி6ைள. இவ� க�ெபனி Q/4� 
த?.வதி�ைல. அ4�க4 வ:� பா�3�வி/(� ேபாவா�. க��ைபயா பி6ைள 
க�ெபனியி� கண�. விவகார?கைளெய�லா� பா�3�� ெகா6வா�. ெப��பாA� 
க�ெபனி Q/4ேலேய த?.வா�. ,�பிரமணிய பி6ைள எ�ேபாதாவ� 
மாத3தி�ெகா� �ைற வ:� ேபாவா�. பழனியா பி6ைள ஒ�வ� தா� 
எ�ேலா�ட9� ெந�?கி� பழக� H4யவ�. அதிA� ஆசிாிய� ,வாமிகளிட� 
ஏதாவ� ெசா�ல ேவ�(மானா� பழனியா பி6ைள தா� ெசா�வா�. ம�ற 
உாிைமயாள�க6 ,வாமிகளிட� ெந�?கேவ பய�ப(வா�க6. 
------------- 

2. 2. 2. 2. ச/கரதா0 1வாமிக�ச/கரதா0 1வாமிக�ச/கரதா0 1வாமிக�ச/கரதா0 1வாமிக�    
 
அ:தநாளி� தமி
 நாடக உலகி� ,வாமிக6’ எ�றாேல ேபா��, அ� ச?கரதா0 
,வாமிக6 ஒ�வைர3தா� .றி�.�. ,வாமிக6 கால3தி� இ�:த மிக� ெபாிய 
 லவ�க�� நாடகாசிாிய�க�மான உ(மைல2 சரப� �3�2சாமி� கவிராய�, 
சி3திர�கவி ,�பராய �தGயா�, ஏைக சிவச��க� பி6ைள, .ட:ைத Qராசாமி 
வா3தியா� �தGேயாெர�லா� ,வாமிகளி�  லைம�.3 தைலவண?கி� 
பாரா/4னா�க6. 
 
ந4க�க6 ஒD�கமாக+�, க/(�பாடாக+� இ��க ேவ�(� எ�பதி� ,வாமிக6 
மிக+� அ�கைற@ைடயவராக இ�:தா�. ெவ�றிைல ேபா(வ�, ெபா4 ேபா(வ�, 
Y4 சிகெர/ �தGய லாகிாி� ெபா�/கைள உபேயாகி�ப� இைவ ெய�லா� 
,வாமிக��.� பி4�கா�. ந4க�க6 யாராவ� இவ�ைற உபேயாகி�பதாக3 
ெதாி:தா� அவ� பா( தீ�:த�. பிற. யா� த(3தாA� பயனி�ைல; பய?கரமான 
அ4 விD�. ,வாமிகளி� இ:த அ4�.� பய:� க�ெபனிைய வி/( ஓ4ய ந4க�க6 
பல��(. 
 
,வாமிக6 தாேம ந4� 2 ெசா�G� ெகா(�பைத நா� பல�ைற பா�3தி��கிேற�. 
எமத�ம�, இரணிய�, கேடா� கஜ� �தGய ேவட?க��. அவேரதா� ந4� � 
பயி�சி அளி�பா�. க�Yரமான அவர� .ர� ெவ�கல நாத�ேபா� ஒG�.�. 
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ஒேர நாளிரவி� ஒ� நாடக� �Dவைத@� க�பைனயாக எDதி �4�.� மக3தான 
ஆ�ற� ,வாமிக��. இ�:த�. இ� ெவ;�  க
2சிய�;; எ� க�க�ட 
உ�ைம. 
 
நாடக�  லைம 
 
அேநகமாக எ�லா நாடக?களிA� என�. நாரத� ேவடேம ெகா(�க�ப/( 
வ:ததாக ��  .றி�பி/ேடன�லவா? ஒ�நா6 பழனியா பி6ைள, ‘,வாமி! 
ந��ைடய ச��க� கதாநாயக9க ந4�பத�. ஏ�றப4 ஒ� நாடக� எDத 
ேவ�(�’ எ�; Hறினா�. 
 
,வாமிக6 அவைர� பா�3��  �னைக  ாி:தா�. அ:த விநா4ேய அவர� சி:தைன 
ெசய�பட ஆர�பி3�வி/ட�. பழனியாபி6ைள ெசா�Gய வா�3ைதக6 
,வாமிகளி� நாடக இதய3ைத ெதா/(வி/ட� எ�;தா� ெசா�ல ேவ�(�. 
அ�ெபாDதி�:ேத அவ� வான3ைத@� Oமிைய@� பா�3�2 சி:தி�க ஆர�பி3� 
வி/டா�. 
 
அ�; மாேலேய ,வாமிக6  3தக� கைட�.2 ெச�றா�. ‘அபிம�@ ,:தாி’ 
அ�மாைன� பாட� பிரதிெயா�; வா?கி வ:தா�. இர+ சா�பா/(�.� பிற. 
‘அாி�க� விள�ைக’ ைவ3�� ெகா�( எDத ஆர�பி3தா�. ம;நா6 ெபாD� 
வி4:� நா?க6 எD:தேபா� ,வாமிக6 நி�மதியாக உற?கி� ெகா�4�:தா�. 
அவ�ைடய ப(�ைகய�ேக அவ� எDதிய ைகெயD3�� பிரதிக6 இ�:தன. 
அபிம�@ நாடக� ம?கள� பா/(ட� �43� ைவ�க� ெப�றி�:த�. எ�ன 
ஆ2சாிய�! .... 
 
இ:த� கால3தி� ஒ� நாடக� எD�வ� எ�றா� எ3தைன எ3தைன �� 
ஏ�பா(க6; ஆேலாசைனக6; விவாத?க6. வசன� எD�வ� ஒ�வ�; பாட� 
இய�;வ� ேவெறா�வ�; இ�ப4ெய�லா� கTட�ப/( இய�றிய நாடக� 
ேமைடயி� ந4�பத�.� ெபா�3தமாக இ��.மாெவ�ப� ேவ; விஷய�. 
ச?கரதா0 ,வாமிக6 ஒேர நா6 இரவி� =�;� கண�கான பாட�க6 
உைரயாட�க�ட� அ43த�, தி�3த� இ�லாம� எDதியி�:த அபிம�@ ,:தாி 
நாடக3ைத� க�( எ�ேலா�� அதிசய�ப/டா�க6. ஒ� நாடக3ைத நக� 
எ(�பத�.�Hட ஒ�நா6 இரவி� �4யா�. நா�. மணி ேநர� நைடெபற� H4ய 
ஒ� நாடக3ைத� க�பைனயாகேவ ஒ� இர+�.6 எDதி �43�வி/டா� ,வாமிக6. 
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அவைர ��க� அ�6 ெப�ற அ�/ெப�� லவ� எ�ேற எ�ேலா�� விய:� 
பாரா/4னா�க6. 
 
‘அேட சி�ன� பயேல! இ:த அபிம�@ நாடக� உன� காகேவ எDத� ெப�ற�’ 
எ�; Hறி2 ,வாமிக6 அ�; எ� ��கிேல த/4யேபா� அ� என�.� ெபாிதாக3 
ேதா�ற வி�ைல. இ�; அைத எ�ணிெய�ணி� ெப�ைம�ப(கிேற�. ெப�மித� 
ெகா6கிேற�. 
 
த:ைதயா� ந43த நாடக� 
 
�த� நாடக� ச3தியவா� சாவி3திாி �4:த பிற., நா�. நா/க6 ஒI+ 
ெகா(�க�ப/ட�. இைடேய ஒ�நா6 நா?க6 ந43த அேத ெகா/டைகயி� 
,வாமிகளி� ேகாவல� நாடக� நைடெப�ற�. 0ெபஷ� நாடக ந4க�க6 அதி� 
கல:� ெகா�டா�க6. 
 
தி�. எ�.எ0.தாேமாதரரா� ேகாவலனாக ந43தா�. மாதவியாக ரத தினசாமி� 
பி6ைள@� க�ணகி, காளியாக எ� த:ைத 4. எ0 க�ணாசாமி�பி6ைள@� 
ந43தா�க6. எ�9ைடய நா�. வய�� ப�வ3தி� ஒ� �ைற எ� த:ைதயா� ந�ல 
த?கா6 நாடக3தி� ந�லத?ைகயாக ந43தைத� பா�3தி��கிேற�. அ�ேபா� நா� 
ந�லத?ைகயி� கைடசி� பி6ைளயாக ந43த நிைனவி��கிற�. நா<சி� 
நா/4A6ள தாமைர� .ள� எ�ற ஊாி� அ:த நாடக� நட:த�. ஆனா�, அ� 
ஏேதா கன+ேபால3தா� நிைனவி� இ�:த�. இ�ேபா� ேகாவல� நாடக3தி� 
அவ� க�ணகியாக ந43தைத3தா� �தA� கைடசி@மாI� பா�3ததாக� 
ெகா6ளேவ�(�. இ:த நாடக�� ,வாமிகளி� ஏ�பா/4ேலேய நைடெப�றதா� 
நா?க6 எ�ேலா�� நாடக� பா�3ேதா�. 
 
எ�. எ0. தாேமாதரரா� அ:தநாளி� மிக2 சிற:தந4கராக விள?கியவ�, அவ�ைடய 
நாடக?க6 பலவ�ைற நா� பா�3தி��கிேற�. நாடக� ேபராசிாிய� ப�ம� 
ச�ப:தனாாி� மேனாகர�, நாடக3தி� மேனாகரனக அ� தமாக ந4�பா� 
தாேமாதரரா� ச?கிG ய;�.� கா/சியி� அவ� ந4�பைத� பா��.� ேபா� 
ெமIசிG��.�. பழ�ெப;� ந4க�களிேல ஒ�வ� அவ�. 
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எ� த:ைதயா� ந4கராக� கல:� ெகா�ட� கைடசியாக அ:த� ேகாவல� 
நாடக3தி�தா�. அத�பிற. ந4�.� ச:த��ப� அவ� வா
�ைகயி� ஏ�படேவ 
இ�ைல. பி�பா/(� காரராகேவ இ;தி வைர@� வா
:தா�. 
 
த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பாலசைபயி� நாடக?க6 ம�ைரயி� ெதாட�:� ஒ� 
மாதகால� நைடெப�றன. பவள� ெகா4, சதிய9 Vயா, ,ேலாசன சதி, சீம:தனி, 
பிரகலாத�, ேகாவல�, பா�வதி க�யாண� �தGய நாடக?கெள�லா� ந4�க� 
ெப�றன. சி;வ�க6 ந4�.� நாடக� ஆனதா� சிற:த வரேவ�ைப� 
ெப�றனெவ�ேற ெசா�லேவ�(�. 
 
த?க� பத�க� பாி, 
 
அ(3த ஊ� வி���ப/4 ஆ�, வி���ப/4தா�; நம� தைலவ� தி�. காமராச� 
அவ�க6 பிற:த ஊ�தா�. வி��நக� எ�ற ெபய� அ�ேபா� இ�ைல. பல 
ஆ�(க��.� பிற.தா� ஏ�ப/ட�. வி���ப/4ைய நா� மற�க �4யா�. 
அ?.தா� 1936 இ� மனித.ல மாணி�க� ப�4த ேந� அவ�கைள3 தாிசி3ேத�. 
Qரா?கைனயாக இ�; விள?.� தி�மதி இ:திரா அவ�கைள இள�ப�வ3திேல 
க�ட இட�� வி��� ப/4தா�. 
 
வி���ப/4யி� நாடக?க6 ஆர�பமாயின. எ?க6 அ�னயா� ம�ைரயிேல 
இ�:தா�. த:ைதயா�ட� நா?க6 )வ�� க�ெபனி Q/4ேலேய த?கிேனா� 
வி���ப/4யி� தா� என�. �த��தலாக ஒ� த?க� பத�க� பாிசாக� 
கிைட3த�. வி���ப/4 ரயி�ேவ அதிகாாிக6 அைனவ�� ேச�:� அளி3த பாி, 
அ�. பி�னா� எ?க��. எ�வளேவா கTட?க6 ேந�:த கால?களி�Hட அ:த 
�த� பாிைச ம/(� விடா�பி4யாக ைவ3�� ெகா�4�:ேதா�. 
 
 ல?திர� எ?ேக? 
 
பவள�ெகா4 நாடக3தி� நா�  ல:திரனக ந4�ேப�. �த� கா/சியி� வ:�, 
தாயா� அ�G மகாராணியிட� பவள ரத� ேவ�(ெம�; ேக/(வி/(� 
ேபாIவி(ேவ�. பிற. நாடக3தி� கைடசியி�தா�  ல:திர� வரேவ�(�. ,மா� 
நா�. மணிேநர இைடேவைள இ��கிற�. அ3தைனேநர� எ�னா� எ�ப4 
விழி3�� ெகா�4��க �4@�! நாடக� அ:த நாளிெல�லா� இர+ 9.30 மணி�. 
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ஆர�பமாகி ஏற3தாழ இர+ 2.30 மணி�. �4+ெப;�. ப�க3 த/4களி� ஒர3தி� 
நி�; பா��ேப�. தவி��க �4யாத நிைலயி� N�க� வ:� எ� க�கைள3 
தDவி� ெகா6��. யா��.� ெதாியாதப4 எ?காவ� ஒ� மைறவி� ப(3� 
உற?கிவி(ேவ�. நா� வர ேவ�4ய கா/சி�. ��பாகேவ எ� த:ைதயா� 
எ�ைன3 ேத4� க�(பி43� எD�பி வி(வா�. இ�ேவ வழ�க�. 
 
வி���ப/4யி� ஒ� நா6 பவள�ெகா4 நாடக� நைட ெப�றேபா� நா� 
ப(3�ற?கிய இட� யா��.� ெதாியா� ேபாயி�;  ல:திர� கா/சி வ�வத�. 
��ேப எ�ைன3 ேதட3 ெதாட?கியவ�க6, அ:த� கா/சி வ��வைரயி� க�( 
பி4�கவி�ைல. கா/சி@� வ:�வி/ட�.  ல:திரைன� காேணா�. எ�ன 
ெசIவா�க6! 
 
“எ?ேக  ல:திர�? எ?ேக ஷ��க�?” எ�; ேத4னா�க6. கைடசியாக 
அ�Gேவட�  ைன:தி�:த ந4கேர எ�ைன� க�(பி43தா�. உற�க� 
கைல�க�ப/ட�� என�. ஒ�;ேம  ாியவி�ைல. சிறி� ேநர3தி�.� பிற.தா� 
ெதளி+ெப�ேற�. ,வாமிக6 எ�ன ெசIவாேரா ெவ�; பய:� ந(?கிேன�. 
கா/சி �4:� வ:த�� ,வாமிக6 எ�ைன3 த/4� ெகா(3� “ேட சி�ன� பயேல! 
இனிேம� எ�ேலா��.� ெதாி@� ப4யான இட3தி� ப(3�ற?.. இ�ப4 )ைல 
�(�.களி� கிட:� உற?காேத” எ�; அ�ேபா( Hறினா�. அ�; �த� 
பவள�ெகா4 நாடக3தி� ம/(� பகிர?கமாக எ�ேலா� ��னிைலயிA� உற?க 
என�. அ9மதி யளி�க�ப/ட�. 
 
விள�பர?க6 
 
நாடக சினிமா விள�பர?க6 இ:த� கால3தி� எ�வளேவா 
வள�2சியைட:தி��கி�றன.  திய  திய: �ைறகளி� ேபா/4 ேபா/(� ெகா�( 
விள�பர?க6 ெசIகிறா�க6. எ�வள+ சிற� ைடயதாக இ�:தாA� அைத2 
சாியான�ைறயி� விள�பர� ெசIயாவி/டா� விைல ேபாகா� எ�ற நிைலைம 
ஏ�ப/4��கிற�. 
 
 திய நாடக� ஒ�ைற அர?ேக�;வதனா� அைத� ெபா� ம�களிைடேய 
விள�பர�ப(3த, இ�; மிக+� சிரம� எ(3�� ெகா6ள ேவ�4யி��கிற�. 
ெபாிய ெபாிய சினிமா,வெரா/4 க��கிைடேய இ�ைறய2 சிறிய நாடக2 
,வெரா/4க6 ம?கி வி(கி�றன. �D� ப�க�, அைர�ப�க�, கா�ப�க� எ�; 
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சினிமா விள�பர?க6 வ�� ப3திாிைககளி� ‘இ<,’ � கண�கி� ெவளியிட�ப(� 
நாடக விள�பர?க6 ம�க��.3 ெதாிவதி�ைல. இ�; நாடக உலக� இ��.� 
நிைலயி� மிக� ெபாிய அளவி� விள�பர� ெசIவ� �4யாம� இ��கிற�. 
நாடக3தி�காக ஏ�ப(�ெசலவின?கேள அதிகமாக இ��பதா� 
விள�பர3தி�ெக�; ஒ� ெப�:ெதாைக ஒ��.வ� மிக+� கTடமாக இ��கிற�. 
 
இ:த� கால நாடக விள�பர நிைல இ�ப4 .... 
 
அ:தநாளி� நாடக3ைத விள�பர�ப(3�வ� எ�வள+ ,லபமாக இ�:த� 
ெதாி@மா? ,வாமிக6 த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைப�. எDதிய விள�பர3 
��(� பிர,ர?க6 மிக ேவ4�ைகயாக இ��.�. ‘பிரகலாத�’ நாடக3தி�. அவ� 
எDதிய விள�பர3தா6 ஒ�; இர�டா�(க��. �� வைர எ�னிட� இ�:த�. 
 
“இவ� யா�? ஏ� இ�ப4� பா��கிறா�? வல�  ற� தி�� �ேபா� க�களி� நீ� 
த�� கிற� இட�  ற� தி��  �ேபா� க�களி� ேகாபா�னி Q,கிறேத! ....” 
 
“ஆ�, இவ� இரணியகசி  -த� த�பி இர�யா/ச� இற:� ேபான ெசIதிைய3 
Nத� )ல� அறி:� வ�:�கிறா�. அேத சமய� த� த�பிைய� ெகா�ற 
மாயாவியான ஹாிைய� பழி வா?க ேவ�(ெம�ற ஆேவச உண�2சியா� 
ேகாபா�னி Q,கிற�” 
 
“Qர�, ேசாக�, ேகாப� ஆகிய )�; உண�2சிகைள@� மாறி மாறி3 
ேதா�;�ப4யாக2 ெசIவ� எ�வள+ அ� தமாக இ��கிற�”. 
 
இ�வா; ேக6வி@�, விைட@மாக நாடக3தி� ��கிய க/ட?கைள�ப�றிெய�லா� 
.றி�பி/(, நீளமான விள�பர அறி�ைக ெவளியி(வா� ,வாமிக6. இ:த 
விள�பர?கைள2 ேசகாி3� ைவ�பதி� அ:த நாளி� என�.� ெப�� ைப3திய�. 
 
மா/( வ�4� பயண� 
 
இ�ேபா� நா� ெசா�ல� ேபா.� ெசIதி உ?க��.� ெப�� விய�பாக இ��.�. 
க�பைனய�ல; உ�ைமயாக நட:த ச�பவ�. 
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வி���ப/4�.2 சில ைம� Nர3தி� ம�லா?கிண;: எ�; ஒ� சி�;ா�. 
வி���ப/4யி� ஒ� மாத கால� நாடக?க6 நட3தியபி� ம�லா?கிண; 
ெச�ேறா�. அ�ேபா� அ:த ஊ��.� ேபாவத�. ந�ல பாைதயி�ைல. ப0 
ேபா�. வர3ெத�லா� கிைடயா�. கர( �ரடான அ:த� பாைதயி� இர/ைட மா/( 
வ�4யி� அம�:� ேபாI2 ேச�:ேதா�. ெபாியவ�க6 சில� வ�4யி� 
ஆ/ட3தி�.� பய:� தமாஷாக� ேபசி�ெகா�ேட நட:� வ:� ேச�:தா�க6. 
 
ேவ/( விள�பர� 
 
நா?க6ேபான ம;நா6 நாடக� ைவ�க�ெப�றி�:த�. �த� நாடக� ச3தியவா� 
சாவி3திாி. விள�பர அறி�ைக கைள2 ேசகாி3� ைவ�பதி� அ:த நாளி� என�.� 
ெபாிய ைப3தியெம�; ��ேப .றி�பி/ேடன�லவா? நாடக ேநா/[0 
ேவ�(ெம�; சில ெபாியவ�களிட� ேக/ேட�. கிைட�கவி�ைல. “இ:த ஊாி� 
ேநா/40 ேபா(� வழ�க� கிைடயா�” எ�; ெசா�Gவி/டா�க6. எ?க��.� 
ெபாிய அதிசயமாக இ�:த�. விள�பர� ஒ�;� இ�லாம� நாடக3தி�. ம�க6 
எ�ப4 வ�வா�க6 எ�ற ேக6வி மன3தி� எD:த�. எவாிடமி�:�� சாியான விைட 
கிைட�வி�ைல. 
 
நாடக� இர+ ப3� மணி�. ஆர�ப� எ�; ெசா�னா�க6. இர+ 7.30 மணி�. 
நா?க6 எ�ேலா�� சா�பி/(� ெகா�4�:ேதா�. தி[ெர�; கா� ெசவி( 
ப(�ப4யாக ஒ� ெபாிய ேவ/(2 ச3த� ேக/ட� ஊேர அதி�:� வி(� ேபால 
இ�:த�. அ:த2 ச3த3ைத� ேக/ட�� எ�ேலா�� பய3�ட� நா�.  ற�� 
பா�3ேதா�. உடேன ச?கரதா0 ,வாமிக6,“ ேடI! ஒ�;மி�ைல. நாடக 
விள�பர3தி�காக ேவ/(� ேபா(கிறா�க6” எ�றா�, அ�ேபா�தா� எ?க��. 
விஷய�  ாி:த�. 
 
அ:த ஊாி� ெகா/டைக வாசG� ேவ/(� ேபா(வத�காக ஒ� இட� 
அைம�க�ப/4�:தைத� ேபா.�ேபா� பா�3ேதா�, இர+ 7.30 மணி�.ேம� 
)�; �ைற ேவ/(� ேபா(வா�களா�. அ:த ஊாிA�, ,�;� ற3தி� ,மா� ஏD 
எ/( ைம� Nர3தி� உ6ள சி�;ா� ம�க6 இ:த ேவ/(2 ச3த3ைத� ேக/(வி/(, 
ம�லா?கிண; H3� ேமைடயி� நாடக� இ��கிற� எ�; ெதாி:� 
ெகா6வா�களா�. எ�வள+ எளிைமயான விள�பர �ைற பா�3தீ�களா? 
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ெவளி2ச� ேபா(� �ைற 
 
இர+ 8.30 மணி�. எ�ேலா�� ெகா/டைக�.� ேபாI2 ேச�:ேதா�. 
அ�ேபாெத�லா� ம�ைரயிேலேய Hட மி�சார விள�. கிைடயா�. ஆக ெமா3த� 
நா�. கியா0 ைல/(க6 தா� ெகா/டைக �D�� ெவளி2ச� ெகா(�க ேவ�(�. 
பிரதான வாயிG� ஒ�;; ேமைட@6ேள ேவட�  ைன@� இட3தி� ஒ�;, 
ேமைடயி� இ� ற�� இர�( கியா0 ேல/(க6 ேமேல க/43 
ெதா?கவிட�ெப�றி��.�. ெகா<ச� ெபாிய நகரமாI இ�:தா� இ�9� இர�( 
கியா0 ைல/(க6 வ��. சைப ந(வி� ஒ�;; ேமைட ந(வி� ஒ�;. ம�லா? 
கிண; சி�;ாரானதா� நா�. ேல/(க6தா� இ�:தன. இ:த ெவளி2ச3தி� எ�ப4 
நாடக� பா�3தா�க6 எ�பைத இ�; எ�ணி� பா��கேவ �4யவி�ைல. ந� 
க�க��. இ�9� P�ணிய பா�ைவ இ�:தி��க ேவ�(ெம�ேற 
நிைன�கிேற�. மி�சார ெவளி2ச� வ:த பி� க� பா�ைவ�கி�:த வGைம 
ேபாIவி/ட�. ஒG பர� � ைம� வ:தபி� அைத� ேக/(� ேக/(, ந� ெசவிகளி� 
வGைம@� .ைற:� வி/ட�. 
 
திற:த ெவளி அர?க� 
 
இர+ ஒ�ப� மணியிG�:� ப3� மணி�.6 நாலா ப�க?களிAமி�:� இர/ைட 
மா/( வ�4களிA�, கா� நைடயிAமாக� ெப�: திரளாக ம�க6வ:� 
H4வி/டா�க6, ப3தைர மணி ,மா��. நாடக� ெதாட?கிய�. திற:த ெவளியி� 
ஆயிர�கண�கான ஆ�க�� ெப�க�� அம�:தி�:தா�க6. 
 
திற:த ெவளியிேல நாடக அர?க� அைம�ப� நம�.�  தித�;. ப�ைட� 
கால3திேலேய நாடக�, நடன�, பிற H3� வைகக6 எ�லா� திற:த ெவளி 
ேமைடகளி� தா� நைடெப�; வ:தன. தமி
நா/4� சிற� �.ாிய 
ஆலய?களிெல�லா� விழா� கால?களி�, அ�;� இ�;� கல நிக
2சிக6 
ெப��பாA� திற:த ெவளிகளிேலதா� நைட ெப�; வ�கி�றன. இ:த3 திற:த 
ெவளி அர?.கைள3 ‘ெத��H3� ேமைடக6’ எ�; ம�க6 .ைறவாக� க�தி 
வ:தா�க6. ெச�ற பல ஆ�(களாக3 திற:த ெவளி அர?கி� நிைன+ மாறாம�, 
அழியாம� பா�கா3� வ:தவ�க6 ெத�� H3� ஆ4யவ�க6தா� எ�ப� ம;�க 
�4யாத உ�ைம. அ� ம/(ம�;, பாரத வி(தைல� ேபாரா/ட3தி� த�ைன 
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�த� பGயாக� ெகா(3த Qரபா�4ய க/டெபா�மண3 தமிழ� மற:�விடாதப4 
நிைனJ/4� ெகா�4�:தவ�க6, இ:த3 திற:த ெவளி ேமைடகளிேல H3� 
நட3திய கைலஞ� கேள எ�றா� அ�+� ந�றியறிதேலா( ஒ� � ெகா6ள 
ேவ�4ய உ�ைம. எனேவ, திற:த ெவளி அர?க�  �ைம யானத�;, 
பழைமெய�லா� இ�;  �ைமயாக� க�த� ப(வ�ேபால3தா� இைத@� 
ெகா6ளேவ�(�. 
 
பய?கர அைமதி 
 
நாடக� நட:� ெகா�4�:த�. இ�ைல. நாடக3ைத ம�க6 ெதாியவி�ைல. உ6ேள 
சைபயி� ச3தேம ெகா<ச?Hட ரசி3ததாக3 இ�:தவ�க6 ஒ�வ��ெகா�வ� 
இைத�ப�றி �L�L3�� ெகா�4�:தா�க6. நா� சி�ன� ைபயனாக 
இ�:ததா� ேமைட�. வ:த+டேனேய ஜன?க6 ைகத/4 வரேவ�ப� வழ�க�. 
சைபேயா� ம:த மாக உ/கா�:தி��பைத� க�ட ச?கரதா0 ,வாமிக6, 
 
“எ�லா� ச��க� பய� ேமைட�.� ேபான+ட� சாியாI� ேபாIவி(�.” 
 
எ�; Hறிய� எ� காதி� விD:த�. நாரத� வர ேவ�4ய கா/சி@� வ:த�. “ச?கீத 
,கேம ெபாிய ,க�” எ�; பா4�ெகா�( நா� அர?கி� பிரேவசி3ேத�. வழ�க� 
ேபா� ெப�3த கரேகாஷ3ைத எதி�பா�3த என�.� ெபாிய ஏமா�ற� ஏ�ப/ட�. 
சைபயி� �D அைமதி நிலவிய�. Nர3தி� க�றாைழ�  த�க6; .ைறவான 
ெவளி2ச�, எதிேர பய?கரமான அைமதி. என�. எ�னேமா ேபாG�:த�. திற:த 
ெவளியி� ந4�ப� என�.�  திய அ9பவ�. அைவேயாாி� மரண அைமதி என�. 
அ2ச3ைத ஏ�ப(3திய�. �க3தி� ேசாக2,ைவ த��ப, நா� உ6ேள வ:� 
ேச�:ேத�. 
 
எமத�ம� ேதா�ற ேவ�4ய கா/சி வ:த�. சி:தைன யிேலேய உ/ ற� உலாவி� 
ெகா�4�:த ,வாமிக6, எம த�மனக ேவட�  ேன:தி�:த க:தசாமியிட� ேபாI 
ஏேதா காதி� ெசா�G�ெகா�4�:தா�. உடேன எமத�ம� காG� ‘சல?ைக’ 
க/ட� ெப�ற�. கா/சி ெதாட?கிய�. 
 
எமத�ம� ஆ/ட� 
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“வி�டல�� ம�டல�� எ�4ைச யட?க�� விள?.� கீதி மா��க� அ(�ேப�” 
 
எ�; ெதாட?.� பாடேல �ழ�கி� ெகா�( எம� க:தசாமி ேமைட�. வ:தா�. 
வழ�க3தி�. மா�க� ைகயிG�:த .லா @த3ைத2 ,ழ�றி� ெகா�(. ‘ைத த�க ைத 
த�க ைத’ எ�; .தி3�� ெகா�(, ‘ஜ� ஜ�’ என2 சல?ைகக6 ஒG ெசIய, 
அர?க� �Dவ�� ஆ/ட� ேபாட3 ெதாட?கினா�. 
 
சைபயி� ஒேர கரேகாஷ�! அைமதியாயி�:த சைபயி� ஆரவார�!! பேல பேல எ�ற 
ச3த� !!! 
 
அ�ேபா�தா� எ�ேலா��.� விஷய�  ாி:த�. ந4க�க6 ஆ4�ெகா�( 
வரேவ�(� எ�பைத@�, ஆடாத நாடக� அ�வைர ம�லா?கிண�றி� நட:தேத 
இ�ைல ெய�பைத@� ெதாி:� ெகா�ேடா�. 
 
இ:த நாளிேல Hட நாடக3ைத ‘ஆ/ட�’ எ�; ெசா�வ� வழ�கி� இ�:� 
வ�வைத� பா��கிேறாம�லவா? 
 
அ�ைறய நாடக3தி� எம9க ந43த க:தசாமி�.� பிரமாதமான ேப�. அவைர3 
தவிர ம�ற ந4க�க6 ந�றாயி�ைல ெய�; பல�� ேபசி� ெகா�டா�களா�. 
 
எ�ப4 ேவ/4� விள�பர�� விேனாத ஆ/ட��? 
 
ம�லா?கிண�றி� நாடக?க6 அதிக நா/க6 நைடெபற வி�ைல. ெவ. 
விைரவிேலேய சா3�ர� ேபாI2 ேச�:ேதா�, சா3�ாி� நாடக?க��. ந�ல 
வரேவ� � கிைட3த�. 
 
க�ெபனியி� ந4க�க6 
 
அ:த நா/களி� இ�ெபாD� நைடெப;வைத� ேபா� தினசாி நாடக� கிைடயா�, 
வார3தி�. )�; நா/க6 தா� நாடக?க6 நைடெப;�. இ�ெனா� 
விய� �.ாிய ெசIதி எ�னெவ�றா� ெபா� வி(�ைற நாளான ஞாயி�;� கிழைம 
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நாடக� ைவ�ப� வழ�கமி�ைல. இ�ெபாDெத�லா� சனி, ஞாயி;தா� ��கியமான 
நாடக நா/க6; அ:த� கிழைமகளி�தா� வVலா.� எ�ற நிைலைம ஏ�ப/( 
வி/ட� . அ:த� கால3தி� “பிரதி ெச�வாI, வியாழ�, சனி�கிழைமகளி� நாடக� 
நைடெப;�”, “ஆ/ட கால ச/ட3ைத அ9சாி�பேத �ைற”, “அடா� மைழ 
ெபIதாA� விடா� நாடக� நட3த�ப(�” எ�ெற�லா� விள�பர அறிவி�பிேலேய 
ேபா/( வி(வா�க6. ஆக ெமா3த� ஒ� மாத3தி� ப�னிர�( அ�ல� பதி)�; 
நாடக?க6 நைடெப;வ� வழ�க�. 
 
நட:ேத ெச�ேறா� 
 
ந4க�க�� ம�ற3 ெதாழிலாள�க�� எ�ேலா�மாக ஏற3தாழ நாடக சைபயி� 
ெமா3த எ�ணி�ைக =; ேபாி��கலா�. நா?க6 த?கியி��.� Q( நாடக� 
ெகா/டைக�. அ�கிG�:தாA� ெதாைலவிG�:தாA� எ�ேலா�� நட:ேத தா� 
ேபாI வ�ேவா�. மாைல நாடக� எ�பெத�லா� கிைடயா�. எ�ேபா�� இர+ 9.30 
மணி�.3 தான நாடக ஆர�ப�. இர+ 7 மணி�.6 சா�பி/(வி/( எ�ேலா�� 
 ற�பட3 தயாராகி வி(ேவா�. ெபாியவ� யாராவ� ஒ�வ�, ஒ� அாி�க� 
விள�ைக� ைகயி� பி43�� ெகா�( ��ேன ெச�வா�. அவைர� பி�ப�றி 
நா?க6 எ�ேலா�� ெச�ேவா�. Qதிகளி� ஆ?கா?. மி9�-மி9�’ ெக�; 
ெவளி2ச� ெதாி@�, சில இட?களி� ெவளி2சேம இரா�. இ�6 V
:தி��.�. 
பாைத ெதாி:� நட�பேத கTடமாக இ��.�. 
 
எ�ேலா��.� தைல�4 
 
அேநகமாக எ�லா ந4க�க�� தைல�4ைய நீளமாக வள�3தி�:தா�க6. இ:த 
நாைள�ேபா� ‘ேடா�பா’ ைவ3�� ெகா6ள ேவ�4ய அவசிய� ெப��பாA� 
ஏ�ப/டதி�ைல. ஆ� ேவடதாாிக6 தைல�4ைய� பி�ன� ,�/4 வி/(� 
ெகா6வா�க6. ெப� ேவடதாாிக6 ெகா�ைடேயா அ�ல� சைடேயா ேபா/(� 
ெகா6வா�க6. அO�வமாக யாராவ� ‘கிரா� 3 தைல ஆசாமி, ெப� ேவட�  ைனய 
ேவ�4ய ெந��க4 ஏ�ப(வ��(. அ�ேப��ப/ட சமய3தி� க�ெபனி யிG��.� 
‘ேடா�பா’ அவர� தைலைய அல?காி3�, அேகாரமாக� கா/சி அளி�.�. அ:த 
ந4க�� தம� ேடா�பா ைவ3த அழகிய �க3ைத� க�ணா4யி� பா�3�வி/( 
உடன4யாக3 தைல�4 வள��க ேவ�4ய அவசிய3ைத�  ாி:� ெகா6வா�. 
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க�ெபனியி� அ�ேபா� ��கிய ேவட?கைள3 தா?கிய ந4க�க6 சிலைர�ப�றி 
இ?ேக .றி�பி(வ� கடைமெயன� க��கிேற�. 
 
பா/டா ராமகி�Tண� 
 
அ�ேபா� நாடக சைபயி� ��கிய கதாநாயகனாகவிள?கியவ� தி� 4. ஆ�. 
ராமகி�Tண�. இவ� ச?கரதா0 ,வாமிகளி� ேபர�. இவைர நா?க6 எ�ேலா�� 
‘பா/டா’ எ�ேற அைழ�ப� வழ�க�. ச?கரதா0 ,வாமிகைள நா?க6 எ�ேலா�� 
,வாமி எ�; H�பி(ேவா�. இவ� ,வாமிகளி� ேபர� எ�ற �ைறயி� அவைர� 
‘பா/டா’ எ�ேற அைழ�பா�. எனேவ நாளைடவி� இவைரேய நா?க6 ‘பா/டா’ 
எ�; H�பிட3 ெதாட?கி வி/ேடா�. பா/டா எ�ற ெபயேர இவ��. நிைல3� 
வி/ட�. ,வாமிக�� இவைர� பா/டா எ�ேற H�பி(வா�. 
 
ச3தியவா� சாவி3திாி நாடக3தி� பா/டா இராம கி�Tண� ச3தியவானாக3 
திற�பட� பா4 ந4�பா�. 
 
சாாீர� கணிெர�றி��.�. சீம:தனி நாடக3தி� ச:திரா?கத9க+�, அபிம�@ 
,:தாியி� அரவா9க+�, ,ேலாசன சதியி� ஆதிேசட9க+� ந4�பா�. ஆ� 
ேவட3தி� எ�ப43 திறைமயாக ந4�பாேரா அ�ப4ேய ெப� ேவட3திA� ெபய� 
ெப�றவ�. பவள�ெகா4யி� அ�Gயாக+�, சதிய9Vயாவி� அ9Vயாவாக+� 
ேதா�;வா�. 
 
1922-இ� நாடக சைப தி�4வன3தி� நாடக� நட3தி� ெகா�4�:த ேபா�, இவ� 
க�ெபனியிG�:� விலக ேந�:த�. அத� பிற. பல நாடக சைபகளி� பணி 
 ாி:தி��கிறா�, 0ெபஷ� நாடக ந4கராக இல?ைகயி� சில ஆ�(க6 இ�:�, 
இ;தியாக நாடக3�ைறைய வி/ேட விலகி, இ�ேபா� ெசா:த ஊரான 
N3��.4யி� இ�:� வ�கிறா�. 
 
ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர� 
 
எ� )3த அ�ணா 4. ேக. ச?கர� நாடக சைபயி� ம�ெறா� கதாநாயகனாக  



31 

 

விள?கினா�. ‘,ேலாசன சதி’ நாடக3தி� அ�ணாதா� இ:திரஜி3�வாக ந4�பா�. 
சாாீர� ெக�Yரமாக இ��.�. வசன?கைள3 ெதளிவாக� ேப,வதி� இவ��. ஒ� 
தனி3 திறைம இ�:த�. ,ேலாசைனைய இ:திர ஜி3� சிைறெய(3�� 
ேபாவதாக3தா� கைத. ,வாமிக�� அ�ப4ேயதா� ம�றவ�க��., ,ேலாசன சதி 
நாடக3ைத எDதி� ெகா(3தி�:தா�. ஆனா� ெபாிய�ணாவி� ேப2,3 
திறைமைய� க�( மகி
:த ,வாமிக6, சிைறெய(3�� ேபாவைத மா�றி, 
,ேலாசைன தா9க மனமிைச:� இ:திரஜி3� +ட� ெச�Aவதாக� கைதைய 
அைம3�� ெகா�டா�. இத�காக இ:திரஜி3�+�. ஒ� நீ�ட வசன� எDதினா�. 
இ:த வசன3ைத� ேபசி �4�க2 ,மா� ப3� நிமிட?க6 ஆ.�. இ:த வசன3தி� 
தமிழி� சிற� �, தமிழ�களி� தி�மண வா
�ைக ப�றிய ெசIதிக�� விாிவாக 
இட� ெப�. றி�:தன. ஒ� ம?ைக த� மன3தி� கிைச:த ஆடவேனா( தனி3�2 
ெச�வ� தவ�கா� எ�பைத இ:திரஜி3� ,ேலா சைன�. விள�கமாக எ(3�2 
ெசா�வதாக அைம:�6ள வசன� இ�. இ:த வசன3ைத அ:த நாளி� ெபாிய�ணா 
ேபசி �43த�� சைபேயா� மகி
ேவா( ைகத/4� பாரா/( வா�க6. ‘தமி
 வசன�’ 
எ�ேற நா?க6 இைத� .றி�ப� வழ�க�. 
 
இ�9� சீம:தனியிேல அவேலாக�: பவள�ெகா4யி� அ�2,ன�; பிரகலாதாவி� 
இ:திர�; அபிம�@ ,:தாியி� �ாி ேயாதன� ஆகிய ேவட?களி� அ�ணா ந43� 
வ:தா�. இைட� கால3தி� 1924-இ� இவ� ந4�ைப� ைகவி/(� க� ெபனியி� 
கண�. ேவைலகைள� பா�3� வ:தா�. பிற. நா?க6 இசா:த� க�ெபனி 
�வ�கியேபா� மீ�(� ந4� 3 �ைற�. வ:� வி/டா�. 
 
கதாநாயகி சி?காரேவA 
 
ச3தியவா� சாவி3திாி நாடக3தி� �� சாவி3திாியாக ந43தவ� தி� சி?காரேவA. 
இவ� த��ைடய ெபய��. ஏ�ற ப4 சி?கார பாக?களி� மிக3 திறைமயாக 
ந4�பா�. அ:தநாளி� ��, பி� எ�; ஒேர பா3திர3ைத இ� ப.திகளாக� பிாி3�� 
ெகா(�ப� வழ�க�. அேநகமாக� காத� கா/சிகெள�லா� இவ��ேக 
ெகா(�பா�க6. ,ேலாசன சதியிA� இவ� �� ,ேலாசைனயாக ந4�பா�. 
பவள�ெகா4, அபிம�@,:தாி இ� நாடக?களிA� இவ� ,ப3திைரயாக3 
ேதா�;வா�. 1921- இ�ெச�ைனயி� ந43�� ெகா�4�:த சமய� சி?காரேவA 
‘ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனி’ �.� ேபாI வி/டா�. அ?., பல ஆ�(க6 ந43�� 
 க
 ெப�றா�. 
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ந�ல பாடக� ந�லக�ணா 
 
தி� க�லக�ணா தி�ெந�ேவGயி� பிற:தவ�. பி� சாவி3திாியாக+�, பி� 
,ேலாசைனயாக+� ந4�பா�. இனிைம யான .ர�; அ�ைமயாக� பா(வா�. 
ேசாகமாக ந4�க ேவ�4ய பாக?களி� இவர� ந4�  மிக2 சிற�பாக இ��.�. 
சதிய9Vயாவி� ந�மைதயாக+�, பவள�ெகா4யி� பவள� ெகா4யாக+� 
ேதா�;வா�. இவ� 1922-இ� க�ெபனி Oவி�:தவ�Gயி� இ�:தேபா� 
விலகி�ெகா�டா�. ேவ; சில நாடக சைபகளி� இ�:த பி� , தி�ெந�ேவGயி� 
ைதய� கைட ைவ3�� ெகா�4�:தேபா� நா� இவைர2 ச:தி�க ேந�:த�. 
 
எம� க:தசாமி 
 
எமனக நி�; எ�ைன� பய�;3திய தி� க:தசாமிைய நீ?க6 
மற:தி��கமா/[�க6 எ�; நிைன�கிேற�. இவ� தா� எ� நிைனவி� இ�9� 
ப,ைமயாக இ��பவ�, இரணிய� கேடா�கஜ� �தGய இரா/சதேவட?க6 
இவர� தனி உாிைம இவ�� N3��.4ைய2 ேச�:தவ�. இவ� 1922-இ� 
க�ெபனியிG�:� விலகினா�. பிற. ேவ; �ைறகளி� ஈ(ப/ட தாக� ேக6வி. 
 
ப\� ராமசாமி 
 
க�ெபனியி� ஒேர நைக2,ைவ ந4கராக3தனியர,  ாி:தவ� தி� ராமசாமி. எ�லா 
நாடக?களிA� இவ� நைக2 ,ைவ� பா3திர?கைள ஏ�; ந4�பா�. அ:த நாளி� 
அவசிய ெம�; க�த�ப/ட ‘பO�’ ஆக+� அ4�க4 வ:� பா4� ேபாவா�. 
அவ��ெக�ேற ,வாமிக6 சில  திய நைக2 ,ைவ� பாட�கைள இய�றினா�. இவ� 
ஆ<சேநயராக ந4�பத� ெக�ேற ‘இல?காதகன�’, நாடக�� தயாாி�க� ெப�ற�. 
க�ெபனி Oவி�:தவ�Gயி� இ�:த ெபாD� இவ�� விலகி� ெகா�டா�. நா?க6 
N3��.4�.� ேபா.� ேபாெத� லா� இவைர2 ச:தி�ப��(. 
 
சி�ன�ணா 4.ேக. �3�சாமி 
 
சி�ன�ணா தி�. 4. ேக. �3�சாமி க�ெபனியி� ஆர�ப கால3தி� சி; சி;  
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ேவட?க6தா�  ைன:� வ:தா�. ,ேலாசன சதியி� சி�ன�ணா ராமராக+�, நா� 
ல/,மண9க +� ந4�ேபா�. சீம:தனியிேல அவ� ,ேமதாவாக ந4�பா�. நா� 
சாமவானக ந4�ேப�. ம�ற நாடக?களி� எ�லா� சி�ன�ணா+�.� 
ெப��பாA� ேதாழி ேவட:தா�. 1921இ� ெச�ைன�. வ:தபிற.தா� அவ� 
கதாநாயகியாக ந4�க3 ெதாட?கினா�. சி�ன�ணா+�. ஆர�ப3தி� ந�றாக� 
பாட வரா�. அ:த� .ைறைய� ேபா�க அவ� அ��பா( ப/(2 ச?கீத� க�;� 
ெகா�டா�. பி�ன� அவ� ந��க� பாட+�, ஆ�ேமானிய� வாசி�க+�, 
ஆசிாியராக இ�:�, ம�றவ�கேள3 தயாாி�க+மாக3 த�ைம வள�3�� ெகா�டா�. 
1935-இ� நா?க6 சேகாதர�க6 நா�வ�� ந43த ேமனகா ேப,� பட3 தி�.2 
சி�ன�ணா ச?கீத ைடர�டராக+� இ�:தா� எ�பைத இ?ேக மகி
ேவா( 
.றி�பிட வி�� கிேற�. 
 
சா3�ளாிA� சிவகாசியிA� நாடக?க6 ந43�வி/( மீ�(� ம�ைர�. வ:� 
ேச�:ேதா�.  திய நாடக?க6 சில தயாாி�க� ெப�றன.  திய ந4க�க�� சில� 
க�ெபனியி� ேச�:தா�க6. ம�ைரயி� மீ�(� ஒ� மாத கால� ந43� வி/(2 
சிவக?ைக�.� பயணமாேனா�. 
 
பா/4 �3த�மா6 
 
சிவகாசி வைரயி� நா?க6 க�ெபனி Q/4ேலேய வசி3� வ:ேதா�. தாயா� 
ம�ைரயிேல இ�:தா�க6. அவ�கைள� பிாி:தி��ப� என�. ேவதைனயாக3தா� 
இ�:த�. த:ைத யாைர� ெப�ற தாயா� தி�மதி �3த�மா6 அ�ைனயா��.3 
�ைணயாக இ�:தா�க6. 1920-இ� எ?க��. ஒ� த?ைக பிற:தா6. ,�ப�மா6 
எ�; அவ��.� ெபய� V/ட� ெப�ற�.தாI�.� பா/4�.� மாமி, ம�மக6 
உற+ ஒ3�� ேபாகவி�ைல. சி�ன�ணா ெபாிய�ணா இ�வ�� தி�வன:த 
 ர3தி� பா/4யிடேம வள�:தவ�க6. ம�ைர�. வ��ேபா� நா9� பகவதி@� 
தானி�:ேதா�. ம�ைர வாச� உ;தி�ப/ட பிற., பா/4யா� அவ�கைள அைழ3� 
வ:தா�க6. ம�ைர�. வ:த பா/4யா�, இ;தி�கால� வைர எ?கேளா( இ��க3 
தி/டமி/(3தா� வ:தா�க6. அத�.3 தைடயாக இ�:த�, Q/4� எ:ேநர�� 
ச2சர+. தாயா� எ�வள+ அட?கி�ேபானA� ச�ைட ஓIவதி�ைல. இ:த 
நிைலயி� பா/4, த� சி�ன மகனிட� ேபாகேவ�(ெம�; ந2சாி3தா�க6. 
த:ைதயாரா� பா/4யி� ெதா�ைலைய� ெபா;�க �4யவி�ைல. 
வி���ப/4யிG�:தேபா� பா/4யாைர3 தி�வன:த ர3��. அ9�பி ைவ�க 
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�4+ ெசIதா� த:ைத. அத�ப4 இர�( நா6 ஒIவி� ம�ைர ெச�;, 
பா/4ைய@� அைழ3�� ெகா�( ெச?ேகா/ைட வைர ரயிG� ெச�றா�. பிற. 
தி[ெர�; எ�ன நிைன3தாேரா, ெதாியவி�ைல. பா/4யாைர3 தனிேய 
அ9�பிவி/(, அ?ேகேய தைலைய ெமா/ைட ேபா/(� ெகா�(, உ2சி� 
.(மிேயா( வி���ப/4 வ:� ேச�:தா�. “எத�காக இ:த ெமா/ைட?” எ�றா�க6 
அவர� ந�ப�க6. “தாயாைர ஊ��. அ9�பி வி/ேட�. இனிேம� மீ�(� 
அவ�கைள� பா��ேபென�ற ந�பி�ைக இ�ைல. எனேவ இ;தி� கடைமைய 
�43�� ெகா�ேட�” எ�; சமாதான� Hறினா�. இ�ேபா� சிவக?ைக�.� 
பயணமான+ட� அ�னயா�� உட� வ:தா�க6. சிவக?ைகயி� தாயா�ட� தனி 
Q/4ேலேய வசி3� வ:ேதா�. 
--------------- 

3. 3. 3. 3. ேப2 34ேப2 34ேப2 34ேப2 34    
 
சிவக?ைக, ஜமீ9�.2 ெசா:தமான நகர�. ஆ?கி ேலயைர எதி�3� Qர�ேபா� 
 ாி:த ராணி ேவAநா2சியா��, ம�� பா�4ய�க�� வா
:த பிரேதச�. அ:த 
ஊாி� க�ெபனி�. Qேட கிைட�காம� மிக+� கTட�ப/டா�க6. கைடசியாக� 
ெகா/டைக�. அ�கிேலேய ஒ� ெபாிய Q( கிைட3த�. அ�, சிவக?ைக 
அர�மைன�.2 ெசா:தமான Q(. அ:த Q(, பல ஆ�(களாக� O/4� 
கிட:ததாக+�, அதி� யா�ேம .4யி��பதி�ைலெய�;� ேபசி� ெகா�டா�க6. 
அ:த Q/(�.� ப�க3திேலேய ம�ெறா� ெபாிய Q( பாழ ைட:� கிட:த�. 
அ�+� அர�மைனைய2 ேச�:த Q(தா�. 
 
க�ெபனியா� .4யி�:த Q/4�, ஏ�கனேவ ேபIக6 .4யி��பதாக� பல�� 
ெசா�வி� ெகா�டா�க6. அ:த Q/4� இ�:த அர�மைனைய2 ேச�:த பல 
.(�ப?க6 நசி3�� ேபானதாக+� கைத கைதயாக� ேபசி�ெகா�டா�க6 
 
இ:த� கைதகைள உ;தி�ப(3�� �ைறயி� ஒ� ச�பவ� நிக
:த�. ஒ� நா6 
,ேலாசன சதி நாடக3தி� ஆதிேசட� ேவட�  ைன:தி�:த பா/டா 
இராமகி�Tண� த� ேவைல �4:� வி/டதா� ,வாமிகளிட� ெசா�Gவி/(� 
க�ெபனி Q/(�.� ேபாயி��கிறா�. சைமய� அ�பாஜிராவிட� சா�பா( ேபாட2 
ெசா�Gவி/(�  ழ�கைட� ப�க� ேபானவ�, எதிேர யாேரா ஒ�வ� நி�பைத� 
பா�3�, “யாைரயா?” எ�; ேக/4��கிறா�. உடேன தி[ெர�; அ:த உ�வ3தி� 
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க�களிG�:� ெந�� � ெபாறிக6 Qச+�, .6ளமாக இ�:த உ�வ� ெபாிய 
பைனமர� அள+�. வள�:� தைலவிாிேகால3 �ட� பய?கரமாக நி�றதா�. 
இைத� பா�3த இராம கி�Tண�, ‘ஐேயா’ எ�; H2சG/டலறி அ�ப4ேய சாI:� 
வி/டாரா�. 
 
நாடக� �4:� எ�ேலா�� Q( தி��பிய�� இ2 ெசIதிைய அறி:� இர+ 
�Dவ�� ந4க�க6 உற�கேம இ�லாம� இ�:தி��கி�.�க6. 
இராமகி�Tண9�.� காI2ச� க�(வி/ட�. ஒ� வார கால� சிரம� ப/டா�. 
ம;நா6 த:ைதயா� )ல� இ:த�ேபI விஷய3ைத� ேக/ட�� தாயா�ட� தனி 
Q/4� இ��க ேந�:தத�காக நா?க6 ச:ேதாஷ�ப/ேடா�. 
 
அத�பிற. ெகா/டைகயி� எ�ேபா�� ேபI� கைதக6 ேப,வ� சகஜமாகிவி/ட�. 
“ேந�றிர+ 12 மணி�. ஒ�ெப� தைலவிாிேகாலமாI அD� ெகா�4�:தைத நா� 
பா�3ேத�” எ�பா� ஒ� ந4க�. “வி4ய 4 மணி�.� பய?கரமான ச3த� )�; 
�ைற�ேக/ேட�” எ�பா� ம�ெறா� ந4க�. இ�ப4ேய நாளைடவி� ேபI� கலவர� 
அதிகமாகி வி/ட�. நைக2,ைவ ந4க� ராமசாமி, ஒ� நாளிர+ Q/4� ேபயாகேவ 
ந4�க3 ெதாட?கிவி/டா�. அவேரா( ச�ைட� ேபா/(� ெகா�ட இ�ெனா� 
ந4கைர� பய�;3�வத�. இ:த ேபI�கலவர3 ைத� பய�ப(3தி�ெகா�டா�. 
அ:தQ/4� ெந� ேபா/( ைவ�.� ெபாிய .தி� ஒ�; இ�:த�. அ:த� 
.தி��.6தா� இரவி� அ4�க4 ச3த� ேக/பதாக2ெசா�G�ெகா�டா�க6. ப\� 
ராமசாமி மிக+� �ணி2ச� ேப� வழி. அவ� இ:த� .தி��.6 ஏறி உ6ேள யி�:� 
ெகா�( இரவி� ேபயாக அலற3ெதாட?கினா�. இர�ெடா� நா/க6 இ�வா; 
அ/ட காச� ெசI� வ:த� ராமசாமி� ேபI. கைடசியாக ஒ� நா6 இரவி� 
தி[ெர�; ,வாமிக6 விழி3�� ெகா�டா�. .தி� அைசவைத� பா�3தா�. அவ��. 
உ�ைம விள?கிவி/ட�” ெபாிய விற.�க/ைட ஒ�ைற� ைகயிெல(3�� 
ெகா�( .தி� அ�ேக வ:தா�. “வா ேபேய ெவளிேய” எ�; க�ஜி3தா�. 
,வாமிகளி� க�ஜைனைய� ேக/( ந(?கிய ேபI, ெவல ெவல3�� ேபாI 
ெவளிேய வ:த�. .தி��.6ளி�:� ஏறி� .தி3த ராமசாமி� ேபைய� க�ட�� 
எ�ேலா�� பய3ேதா( வாைய)4�ெகா�( சிாி3தா�க6. அ�; ேபI 
,வாமிகளிட� ந�ல Oைச வா?கிய�. 
 
சிவக?ைகயி� ேவ; Q( கிைட�காைமயா� நாடக� �4@�வைர அ:த� ேபI 
Q/4ேலேய இ�:� கால� த6ளினா�க6. 
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,வாமிகளி� உ;தி 
 
சிவக?ைகயி� நாடக?க��. ம�ற ஊ�கைளவிட அதிக மான வV�. ஜமீ�தா�� 
அ4�க4 நாடக� பா�3� வ:தா�. ஒ�நா6 சதிய9Vயா நாடக3த�; ஜமீ�தா� 
வ:தி�:த ெபா� ந4க�க6 சில��.� பாி,க6 வழ?க�ப/டன. ச?கர தா0 
,வாமிக��.�. ஒ� பாி, .ெ◌ கா ( � க வி��பினா� ஜமீ�தா�. ,வாமிகைள 
ேமைட�. அைழ3தா�க6. ,வாமிக6 எ�ேபா�ேம ேமைட�. வ�வ� 
வழ�கமி�ைல. ஜமீ�தா� தம� திவான உ6ேள அ9�பி ,வாமிகைள ேமைட�. 
வ:� பாிைச� ெப�;�ெகா6�மா; ெசா�னா�. திவா� வ:� ெசா�Gய 
பிற.?Hட ,வாமிக6 பி4வாதமாக ேமைட�. வர ம;3�வி/ட� என�. ந��க 
நிைனவி��கிற�. 
 
 க
பாட ம;3த� 
 
நா?க6 சிவக?ைக�. வ��� ம�ைரயிG�:தேபா� இைத� ேபாலேவ ம�ெறா� 
ச�பவ� நிக
:த�. அ�கால3தி� தமிழறினா�கேள@�  லவ�கைள@� ஆதாி3�� 
ேபா�றி வ:த வ6ள� இராமநாத ர� ேச�பதி ம�னா� அவ�க6, ,வாமி கைள� 
காண வி��பினா�. ம�ன�ைடய அர�மைன நி�வாகி ஒ�வ� ,வாமிகைள அLகி, 
“நம� ேச�பதி ம�னைர� பாடாத  லவ�க6 ஒ�வ�� இ�ைலேய! 
,வாமிக6ம/(� ஏ� இ�9� ம�னா�மீ� பாடவி�ைல? ேநாி� வ:� ஒ� பாட� 
பா4ன� த?க��.� கனகாபிேஷக� ெசIவாேர ம�னா�!” எ�றா�. 
 
,வாமிக6 ெதாட�க �தேல மனித�கைள�  க
:�பா( வதி�ைலெய�; 
ேநா� ெகா�டவ�. ஆதலா� ம�னா�மீ�  க
மாைல பாட ம;3�வி/டா�. 
மீ�(� மீ�(� பல அ�ப�க6 வ:� இ�ப�றி வ� ;3தினா�க6. ,வாமிக6 
சின� ெகா�(, நா9� மறவ� ம�ன9� மறவ� எ�ைனவிட ம�ன� எ:த 
வைகயிA� உய�:தவன�ல� எத�காக நா� அவைன�  கழேவ�(�? 
ம�ன�மீ� பா4னா�தா� என�.  லைம ம�ன9�.�  ாி@ேமா?” எ�; 
Hறிவி/டா�. 
 
,வாமிகளி� இ3தைகய த� மதி�பி� ெப�ைம@�, ெந<,;தியி� அ�ைம@� 
என�.�  ாியவி�ைல.  ாி:� ெகா6ள இயலாத ப�வ�. இ�; அத� சிற�ைப 
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உண�:� ெப�மித� அைடகிேற�. ,வாமிக6 தம� வா
நாளி� இ;தி வைரயி� 
‘நர0�தி’ பாடேவயி�ைல எ�பைத இ?ேக மகி
 ேவா( .றி�பிட வி�� கிேற�. 
 
அ�ன� ஊ/4ய ெதIவ� 
 
சிவக?ைகயி� தாேயா( வசி3�வ:ததி� அ�ைம என�. ந��க3 ெதாி:த�. 
வி���ப/4, சா3�ர� �தGய ஊ�களி� நாடக� �4:� வ:த�� நா� அ�ப4ேய 
உற?கி வி(ேவ� ம�ைரயி� நாடக?க6 நைடெப�ற�ேபா� Hட Q( ெதாைல 
விG�:ததா� ெப��பாA� Q/(�.� ேபாவதி�ைல. க�ெபனி Q/4ேலேய 
ப(3�� ெகா6வ� வழ�க�. சிவக?ைகயி� தாயா�ட� தனிேய இ�:ததா� நாடக� 
�4:� வ:த+ட� உற?க �4வதி�ைல எ?க6 தாயா� பா�ேசா; பிைச:� 
அதிேலெகா<ச� ேமா� வி / ( ைவ3தி��பா�க6. நா?க6 வ:த+ட� அ:த2 
ேசா�ைற� பிைச:� எ?க��. உ�/4� ேபா(வா�க6, ,ட2,ட ,�ட� 
கறிேயா( அைத2 சா�பி(� ேபா� ேதவாமி�தமாI இ��.�. சில சமய?களி� 
அவ�க6 சாத3ைத� ெகா�( வ��� நா� உற?கி வி(ேவ�. 
 
அ�னயா�, உற?கிய எ�ைன ம4யி� ேபா/(�ெகா�( அ�ன3ைத 
ஊ/(வா�க6. நா� பாதி உற�க3திேலேய சா�பி(ேவ�. ம;நா6 காேலயி� 
என�. இர+ சா�பி/ட நிைனேவ இரா� “ஏன�மா, எ�ன எD�பி2 சா�பா( ேபாட 
வி�ைல?” எ�; தாைய� ேகாபி3�� ெகா6ேவ�. தாயா� சிாி�பா�க6. 
“ெபாிய�ணா ஏ�டா, �ர?கி� ெகா�ேட சா�பி/ட� நிைனவி�ைலயா?” எ�; 
ேக/பா�. அ�ேபா�தா� என�.2 சா�பி/ட நிைன+ வ��. அ:த அ�ைம3 தாயி� 
அ�பிைன எ�ணி ெய�ணி இ�ேபா� இ� ;கிேற�. 
 
ப/டாபிேஷக நாடக� 
 
சிவக?ைகயி� ஒ�மாத கால� நாடக� நட:த�. கைடசி ப/டாபிேஷக நாடக� 
‘பிரகலாத�’ ைவ�க� ெப�றி�:த�. நா� பிரகலாதனாக ந43ேத�. ந�ல H/ட�. 
நாடக� சிற�பாக நைடெப�ற�. 
 
நாடக சைபகளி� ஒ� வழ�க��(. கைடசி நாடக3த�; கா/சிக6 �4ய �4ய� 
பி� ற� திைரகைள அவி
3�� க/4 ம;நா6 பயண3தி�. ஆய3த� 
ெசI�ெகா�ேட இ��பா�க6. நாடக� �4@: த�வாயி� �� ற�6ள 
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இர�ெடா� திைரக6தா� இ��.�. அவ�ைற@� ேமேல பர� மீதி�:தப4ேய 
,�ைணேயா( ,�/4� க/4 ைவ3�, ம?கள� பா4 �4:த��, அ�ப4ேய 
,�ைணேயா( கீேழ இற�கி வி(வா�க6. இ� சைபேயா��. ேவ4�ைகயாக 
இ��.�. ேமA� கீDமாக ,��( உய�:� விD:� ெகா�4�:த திைரைய 
எதி�பாராத விதமாக� ,�ைணேயா( அ�ப4ேய கீழிற�.வதா�, சைபேயாாி� 
க�தி�T4 கழி:� வி(� எ�ற ந�பி�ைக@� இ�:த�. 
 
ப/டாபிேஷக நாடக3த�; அ:த நாளி� எ�லா ஊ�களிA� ந4க�க��.� பாி, 
வழ?.� வழ�க� உ�(. இ:த நாளி� அ� மைற:� வ�கிற�. அ:த நாளி� 
ரசிக�க6 இ�9� ெகா<ச� தாராள மன� பைட3தவ�களாக இ�:தா�க6. 
அ3ேதா(, விள�பர� பிாிய�களாக இ�லாமA� இ�:தா�க6. யா��. எ?கி�:� 
பாி, வர� ேபாகிற� எ�பேத ஒ�வ��.� ெதாியா�. பாி, ெகா(�பத�காகெவ�; 
எ:த� ெபாிய மனித��.� இலவச2 சீ/(� ெகா(�பதி�ைல. ந4க�க��. 
நிைறய� பாி,க�� கிைட3� வ:தன. 
 
ம; பிறவி 
 
நாடக� �4:த� வழ�க�ேபா� ம?கள� பா(வத�. ��, பாி, வழ?.வா�க6, 
ஒ�ெவா�வராக ேமைட�. வ:� ெபய�கைள2 ெசா�G� பாி,கைள வழ?கி� 
ெகா�4�:தா�க6. பிரகலாத9�. �4 V/(வேதா( நாடக� �4வைடவதா� 
நா� �4 V/4� ெகா�ட நிைலயி� அ�ப4ேய சி�மாதான3 தி� Q�றி�:ேத�. 
அ�; என�.� இர�( த?க� பத� க?க6 பாிசாக� கிைட3தைமயா� 
உ�சாக3ேதா( உ/கா�:தி�:ேத�. 
 
எ� த:ைதயா� பி�பா/(� பா(� இட3திG�:� உ/ ற3 த/4�.� ப�க3தி� 
வ:�, ஏேதா ைசைக ெசI� ெகா�4�:தா�. நா� த�ெசயலாக3 த:ைதைய� பா�3 
ேத�. அவர� ைசைகயா� எ�ைன2 சி�மாதன3தி� கீ
�ப4 யி� இற?கி உ/கார2 
ெசா�கி� ெர�ப�  ாி:த�. காரண�  ாியாத நிைலயி�, நா� அவ� ெசா�னப4 
இ�:த இட3தி G�:� ஒ�ப4 இற?கி உ/கா�:ேத�. 
 
அ�வள+தா�. அ(3த விநா4யி� எ� தைல�.ேம� க/ட�ப/4�:த த�பா� திைர 
அ�ப4ேய ,�ைணேயா( ‘தடா’ ெர�ற ச3த3�ட� விD:த�. எ�ேம� 
விழவி�ைல எ�றாA� அ� விD:த அதி�2சியா� நா� ,��( விD:ேத� உ6ேள 
நி�ற த:ைதயா� ஓ4 வ:�, எ�ைன வாாிெய(3� அைண3��ெகா�டா�. 
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ஒ� ப4 நா� கீேழ இற?கி உ/கா�:திராவி/டா� எ� வா
நா6 அ�ேற 
�4:தி��.�. ெதIவ3தி� தி�+6ள� ேவ; விதமாக இ�:ததா� பிைழ3ேத�. 
ஏேதா த�ெசயலாக நா� கீ
ப4யி� உ/கா�:ததாக எ�ணி, ,வாமிக6 ஆன:த� 
க�ணி� சி:தி, எ�ைன வா
3தினா� ெதIவ�, த:ைதயா� உ�வ3தி� நி�;, 
எ�ைன� கா3தைத அறி:தேபா� எ�ேலா�� அதிசயி3தனா�. 
 
எ� தைல�. ேநராக� கா/சி அைம�பாள� ஒ�வ�, ,�ைணேயா( திைரைய� 
க/4� ெகா�4�:தைத� பா�3த எ� த:ைதயா� ஏேதா எ�ணி, எ�ைன� 
கீழிற?.மா; ெசIதா� எ�பைத� பி�ன� அறி:ேத�. சில நிமிட?களி� பர� 
மீதி�:� கீழிற?கி வ:த கா/சியைம�பாள� தி� ராமசாமி எ�ைன� 
க/4யைண3�� ெகா�(, “ம; பிறவி எ(3தாேய அ�பா” எ�; கதறியDத கா/சி, 
இ�;� எ� மன� க� ��னா� நி�கிற�. 
---------------- 

4. 4. 4. 4. மற5க �6யாத இரசிக�மற5க �6யாத இரசிக�மற5க �6யாத இரசிக�மற5க �6யாத இரசிக�!!!!    
 
நாடக இரசிக�களிேலேய பல தர�ப/டவ�க6 உ�(. நா� எ� நாடக 
வா
�ைகயி� எ3தைனேயா விதமான இரசிக�கைள� பா�3தி��கிேற�. ஆனா� 
சிவக?ைகயி� எ?க��. அறி�கமான ஒ� இரசிகைர இ�9� எ�னா� மற�க 
�4ய வி�ைல. 
 
இ:த நாடக இரசிக� ஒ� �0X�. சிவக?ைகயி� எ?க6 நாடக?கைள விடாம� 
பா�3� வ:தா�. நாடக� �4:த ம; நா6 எ?க6 Q/(�. வ�வா�. வ��ேபா� 
மி/டாI பி0க3�, பழ?க6 �தGயவ�ைற� ெகா�( வ:� ெகா(�பா�. 
த:ைதயாேரா( நீ�ட ேநர� ேபசி� ெகா�4��பா�. த:ைதயா��. அ:த இரசிக� 
ேபானா� ேபா�ெம�றி��.�. ஆனா� இவ� ஒ� நா�� எளிதாக� ேபானேத 
இ�ைல. இ:த இரசிக� ேபாவத�காக மாியாைதயான �ைறயி� த:ைதயா� 
எ�ென�னேவா ெசIவா�. ஒ�;� அவாிட� பய�படா�. கைடசியாக, எ?க��. 
ேவைலயி��கிற�. நீ?க6 ேபாI வா�?க6, எ�; அ�ப/டமாக2 ெசா�ன 
பிற.தா� அவ� ேபாவா�. 
 
சிவக?ைகயி� இ:த இரசிகைர �த��தலாக2 ச:தி3த ேபா� எ?க��. 
மகி
2சியாக3தா� இ�:த�. ஆனா� ஒ�ெவா� நா�� அவ� வ:� 
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நாடக3ைத�ப�றி@�, ந4�ைப� ப�றி@�  க
:� ேபசி� ேபசி, எ?கைள2 
சG�பைடய2 ெசI� வி/டா�. த:ைதயா��. இவேரா( ேப,வேத ஒ� 
ெதா�ைலயாக� ேபாIவி/ட�. அ:த இரசிகேரா எைத� ப�றி@� சி:தைன�படாம� 
ெதாட�:� வ:� ெகா�ேடயி�3தா�. 
 
ப/டாபிேஷக� �4:த ம;நா6 காைலயிA� வழ�க� ேபா� வ:� வி/டா�. அ:த3 
திைரேயா( H4ய மர உ�ைள எ�மீ� விD:தி�:தா� எ�ன கதி ேந�:தி��.� 
எ�பைத� ப�றிெய�லா� நீ�ட ேநர� ேபசி� ெகா�4�:தா�. தாைர தாைரயாக� 
க�ணி� வி/டா�. அவ� அDதைத� பா��க என�ேக பாிதாபமாக இ�:த�. 
எ�ப4ேயா ஒ� வைகயாக அவைர ெவளிேய அ9�பினா� த:ைதயா�. 
 
பரம�.4� பயண� 
 
சிவக?ைகயி� நாடக� �4:த�� பரம�.4�.� பயணமாேனா�. அ�ேபா� 
சிவக?ைக�. இரயி� பாைத கிைடயா�. ம�ைரயிG�:� ப0 வழியாக3தா� 
ேபாேனா�. சிவக?ைகயிG�:� ப0^ேலறி மானாம�ைர ேபாI அ?கி�:� 
இரயிேலறி� பரம�.4�.� ேபாக ேவ�(�. நா?க6 அைனவ�� ப0^ேலறி� 
பயண3தி�.2 சி3தமாக இ�:ேதா�. ப0  ற�ப(� ேநர3தி� அ:த அ� த நாடக 
இரசிக� தி[ெர�; வ:� வி/டா�. “நா9� உ?கேளா( மா9ம�ைர வ:�, 
வழிய9�பிவி/( வ:� வி(கிேற�” எ�; Hறி� ப0^� ஏறினா�. எ�ன 
ெசIவ�? ப0  ற�ப/( வி/ட�. ேவ; வழியி�றி3 த:ைதயா�� தைலயைச3தா�. 
 
மானாம�ைர இரயி� நிைலய� வ:� ேச�:ேதா�. ப0^G�:� சாமா�கைள 
இற�.வதிA�, மீ�(� அவ�ைற இரயிG� ஏ�;வதிA� இரசிக� 
வ<சகமி�லாம� உதவி  ாி:தா�. இரயிA�  ற�ப/ட�. நா� தைலைய ெவளிேய 
நீ/4 அவைர� பா�3�� ெகா�ேடயி�:ேத�. க�களி� நீ� த��ப அவ� 
ஏ�க3ேதா( நி�றா�. 
 
பரம�.4�. வ:� ேச�:ேதா�. த:ைதயா� ��ேப ஒ� �ைற வ:� Q( பா�3� 
ைவ3தி�:ததா� நா?க6 எ?க6 தாயா�ட� தனிQ( ேபாI2 ேச�:ேதா�. 
அ�றிர+ பயண� கைள�  அதிகமாக இ�:த�. நி�மதியாக உற?கிேனா�. 
 
ம;நா6 காைல 
 



41 

 

ம;நா6 காைல ஏDமணி அளவி� எD:� நா� ப� �ல�கி� ெகா�4�:ேத�. 
த:ைதயா� அ�மா+ட� ஏேதா ச�ைட ேபா/(� ெகா�4�:தா�. கவனி3ேத�. 
அ�மா, காைலயி� ேகாபி ேபா(வத�.� ‘க��ப/4’ இ�ைலெய�; ெசா�G 
யி��கிறா�க6. அ�தா� ச�ைட�.ாிய விஷய�. 
 
ஆ�; அ:த நாளி� நா?க6 க��ப/4� காபி தா� சா�பி(வ� வழ�க�. 
இ�ேபா�Hட எ?க6 நாக�ேகாவிA�.� ேபா.� ேநர?களி� Q/4� எ� 
அ�ணியாாிட� க��ப/4� ேகாபி ேபாட2 ெசா�Aேவ�. அ:த� ‘காபி'யி� என�. 
ஒ� தனி ஆைச. 
 
“ெபாD� வி4:�, காபி .4�க ேவ�4ய ேநர3தி� தான க��ப/4 இ�ைலெய�; 
ெசா�வ�?” இ� அ�பாவி� ேக6வி. 
 
“இ�; ‘காபி’ ேவ�4யதி�ைல. த�ணீ� .43தா� ேபா��. ம�ற காாிய?கைள� 
பா�” எ�; த:ைதயா� இ;தியாக �4+ Hறி வி/டா�. அவ�� ப� �ல�க3 
ெதாட?கினா�. 
 
ெவளிேய யாேரா வ�வ�ேபா� ச3த� ேக/ட�. நா?க6 எ/4� பா�3ேதா�. ைகயி� 
ஒ� ெபாிய க��ப/4� ெபா/டல3ேதா( சிாி3�� ெகா�ேட நி�றா� சிவக?ைக 
நாடக இரசிக�. எ?க��. விய�பாக� ேபாIவி/ட�. இவ� எ�ப43 தி[ெர�; 
க��ப/4ேயா( வ:தா�...? 
 
நாடக இரசிக� எ?க6 பிாிைவ3 தா?கா� அ(3த வ�4யிேலேய பரம�.4�.� 
 ற�ப/( வி/டா�. காைலயி� எ?க6 Q/ைட3 ேத4� க�(பி43� 
வ:தி��கி�.�. உ6ேள அ�மா+� அ�பா+� க��ப/4�காக2 ச�ைட ேபா/(� 
ெகா�ட� அவ� காதி� விD:தி��கிற�. உடேன அவசரமாக ஒ4� ேபாI, 
ப�க3திA6ள கைடயிG�:� க��ப/4ைய வா?கி� ெகா�( வ:தி��கிறா�. 
 
இ:த விபர3ைத அறி:த�� த:ைதயா��. இவாிட� மி.:த அ9தாப� ஏ�ப/ட�. 
அவைர@� த�ேமா( பலகார� சா�பிட2 ெசா�னா�. பிற. நாடக� ைப3திய3தா� 
ஏ�ப(� தீைமகைள� ப�றிெய�லா� அவ��. விாிவாக+� விள�கமாக+� 
எ(3�� Hறினா�. அவைர ஒ�வா; சமாதான� ப(3தி3 தாேம உடனைழ3�2 
ெச�; இரயிG� ஏ�றி அ9�பிவி/(3 தி��பினா�. 
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நிலா2 சா�பா( 
 
பரம�.4யி� நாடக� ெதாட?கிய�. ந�ல வV�. சிவக?ைகயிA� பரம�.4யிA� 
வV� அதிகமா.� ெசIதிைய அறி:த�� க�ெபனி உாிைமயாள�க6 எ�ேலா�� 
அ4�க4 வ:�ேபானா�க6. ச?கரதா0 ,வாமிக6, ெபள�ணமிய�; நிலா2 
சா�பா( சிற�பாக� ேபாடேவ�(ெம�; தி/ட� ேபா/டா�. அ:த ஏ�பா(, 
உாிைமயாள�களி� இர�ெடா�வ��.� பி4�கவி�ைல. ,வாமிகளி� தி/ட�ப4 
அத�. அதிகமாக2 ெசலவா.ெம�; ெதாி:த�. உாிைமயாள�க6 ேயாசி3தா�க6. 
,வாமிக6, அவ�கைள�ப�றி� கவைல�படவி�ைல. தம� தி/ட�ப4ேய சிற�பான 
�ைறயி� நிலா2சா�பா/(�. ஏ�பா( ெசIதா�. ந4க�க��ெக�லா� ஒேர 
.�ரகல�, எ�ேலா�� �D நில+ உலாவ�� ந:நாளி� வி�:��( களி3ேதா�. 
 
உாிைமயாள�க6 தி/ட� 
 
உாிைமயாள�க6 H4�H4� ேபசினா�களா�. ,வாமிகளி� ேபா�கி� அவ�களி� 
சில��. அதி��தி ஏ�ப/டதா� ேதைவயான நாடக?கேளெய�லா� தயாாி3த+ட� 
,வாமிகைள வில�கிவிட+�, ச/டா�பி6ைள தி� .�றாலG?க� பி6ைளைய 
ைவ3�� ெகா�ேட நாடக?கைள3 ெதாட�:� நட3த+� தி/டமி/டதாக எ?க6 
த:ைதயா� வ:� Hறினா�. உைழ� � ப?காளியான தி� பழனியா�பி6ைள ஒ�வ� 
ம/(� இ:த ஏ�பா/(�. இைசயவி�ைலெய�;� ெசா�னா�. 
 
உாிைமயாள�களி� தி/டெம�லா� ,வாமிக��.3 ெதாி:�வி/ட�. அத� 
காரணமாக�  திதாக நாடக� தயாாி�ப�� நி;3த�ப/ட�. நிைலைமைய அறி:த 
உாிைமயாள�க6 சில நா/க6 அைமதியாக இ�:� பா�3�வி/( ம�ைர�.� 
ேபாI2 ேச�:தா�க6. பழனியா�பி6ைள ம/(ேம இ�:� நி�வாக3ைத� கவனி3� 
வ:தா�. 
 
பரம�.4 நாடக� �4:� தி�(�க�G� ஒ� மாத கால� நாடக?க6 நட3திவி/( 
மீ�(� ம�ைர வ:� ேச�3ேதா�. ம�ைரயி� சில நாடக?க6 நைடெப�றன. 
 
தி?க/கிழைம பஜைன 
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க�ெபனியி� தி?க/கிழைமேதா;� பஜைன நைடெப;வ� வழ�க�, ந4க�க6 
எ�ேலா�� H/டமாக2 ,வாமிகளி� பாட�கைள� பா(ேவா�. கைடசியி� 
தனி3தனியாக ஒ�ெவா� ந4க�� பாடேவ�(� H/ட3தி� ேகாவி:தா ேபா(� 
சில�, தனியாக� பா(�ேபா� .ளறி வழிவா�க6. இவ�கைளெய�லா� 
ச/டா�பி6ைள .றி3�� ெகா6வா�. பி�ன� ,வாமிக6 கவனி3�� ெகா6வா�க6. 
எனேவ பா(� ஒ�ெவா�வ�� பய ப�திேயா( பா(வா�க6. ம�ைரயி� ஒ� நா6 
 /(3ேதா�பிA6ள க�ெபனி Q/4� பஜைன வழ�க� ேபா� நட:த�. சி3திைர3 
தி�விழா நைடெப;� சமய� அ�. இரேவா4ரவாக, ெசா�ேகச� ெப�மா� ஊ�வல� 
 ற�ப/(  /(3ேதா� �. வ�கிற நா6. பஜைனயி� நா?க6 எ�ேலா�� 
பா4�43� வி/ேடா�. பஜைன�. வ:தி�:த ந�ப�களிA� சில� பா4னா�க6. 
கைடசியாக2 ,வாமிக6 பாட ேவ�(ெமன எ�ேலா�� வ� ;3தினா�க6 
,வாமிக6 சிறி� சி:தி3தா�க6. .;நைகேயா(, “எ�வள+ ேநர�பாட ேவ�(�?” 
எ�; ேக/டா�க6. “த?க6 மன�ேபா� பா(?க6” எ�றா� ஒ�வ�. ,வாமிகளி� 
 லைமைய ந�கறி:தவரான பழனியாயி6ைள, “,வாமி ஊ�வல� இ?. வ�கிற, 
வைர பா(?க6” எ�றா�. 
 
“ஆ�ட ச�ரவ�3தி” எ�; தி�� க
2 ச:த3தி� பாட3 ெதாட?கினா� ,வாமிக6. 
க�கைள )4ய வ�ண� பா4�ெகா�ேடயி�:தா�, ஏ�கனேவ ெந/(�� ேபா/ 
4�:த பைழய பாடல�;; அ�ேபா�தா� க�பைனயாக எD:த  திய பாட�. 
எ�ேலா�� விய�ேப வ4வாக Q�றி�:தனா�. பாட� �4யவி�ைல. ெதாட�:� 
பா4�ெகா�ேட பரவச நிைலயிG�:தா� ,வாமிக6. நீ�டேநர3தி�.� பி� ,வாமி 
ஊ�வல� வ�வைத அறிவி�.� நாத,ர இ�னிைச� ேக/ட�. ேமள2 ச3த� த� 
பா/(�. இைட\ராக வ:த நிைலயி� க�கைள3 திற:தா� ,வாமிக6. பாடைல 
�43தா�. ,மா� ஒ� மணி ேநர� ,வாமிக6 பா4யதாக எ�ேலா�� ேபசி�ெகா�ட� 
எ� காதி� விD:த�. ம�ைர நாடக?கைள �43�� ெகா�( வி���ப/4, 
சா3�ா�, தி�ெந�ேவG �தGய நகர?க��.2 ெச�ேறா�. வV� ,மாரான 
�ைறயி� இ�:� வ:த�. 
 
ஒ�ப:த நாடக� 
 
தம� ஊராகிய N3��.4யி� நாடக� நட3த ேவ�( ெம�; ,வாமிக6 
தி/டமி/டா�. தி�ெந�ேவGயிG�:� �ர3��.4�.� ேபாேனா�. 
�ர3��.4யி� நாடக� நட3தி� ெகா�4�:தேபா� ப�க3தி� ,மா� இ�ப� ைம� 
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ெதாைலவிA6ள ஏர� எ�9� ஊாிG�:� க�ெபனிைய� ‘க�/ரா�/’ ேபச ஒ�வ� 
வ:தா�. 
 
அவ�, மாத� பதி)�; நாடக?க��.2 சகல ெசல+க�� ேபாக ஆயிர3தி ஐ=; 
SபாIக6 த�வதாக ஒ�ப:த� ெசI�ெகா�டா�. இ�ேபாெத�லா� ஒ� 
நாடக3தி�. 1500 SபாIக6 ெகா(3தாA� நாடக� நட3�வ� கTடமாயி��கிற�. 
அ:த நாளி� 13 நாடக?க��. 1500 SபாIக6 எ�றா�, கால மா;பா/ைட 
எ�ணி� பா�?க6. எ�ேலா�� இர/ைட மா/( வ�4களி� பயண� ெசI� ஏர� 
ேபாI2 ேச�:ேதா�. ஏரG� Q( கிைட�காததா� தாயா� ம/(� N3��.4யிேலேய 
இ��க ேந�:த�. 
 
ஏரG� நாடக� ெகா/டைக�. எதிேரேய ‘க6��கைட’ இ�:த�. நாடக� பா�3�� 
ெகா�4��பவ�களி� பல� அ4�க4 ெவளிேய ெச�; வ�வா�க6. ஒ� சில� 
ெமா:ைத ேயா( உ6ேள வ:� உ/கா�3� ெகா�( .4�பா�க6. இ:த� 
ேகாலாகல3ைத� க�( யா�� அதிசய�ப(வ�மி�ைல; த(�ப�மி�ைல. 
நாடக?க6 ந�ல வVG� ெதாட�:� நைட ெப�; வ:தன. 
 
தகரா;� .ழ�ப�� 
 
நாடக3ைத� ‘க�/ரா�(’ எ(3தவ� மி.:த  3திசாG. அவ� ,வாமிகைள 
எ�ப4ேயா சாி�ப(3தி� ெகா�டா�. ,வாமிக��.3 ேதைவயான சகல 
வசதிகைள@� தனி�ப/ட �ைறயி� ெசI� ெகா(3� வி/டா�. ஒ�ப:த�ப4 
க�ெபனி�. அ�றாட2 சா�பா/(�.ாிய பண3ைத� Hட� ெகா(�காம� ஏேதேதா 
ெசா�G வ:தா�. சா�பா/(வைகயி� ஒ�நா6 தகரா; ஏ�ப/ட�� எ?க6 
த:ைதயா��.� பிரமாத� ேகாப� வ:�வி/ட�. அ�; கைடசி நாடக�, ந4க�க6 
எ�ேலாைர@� Q/(�.6 ைவ3�� O/4வி/( “ஒ�வ�� இ�; நாடக3தி�.� 
ேபாக� Hடா�” எ�; ஆைண பிற�பி3� வி/டா�. விபர� அறி:த+ட� 
க�/ரா�டாிடமி�:� ஆ6 வ:த�. வ:தவ� த:ைதயா� வாச�ப4யி� ைகயி� 
ெபாிய த4ேயா( உ/கா�:தி��.� நிைலைய� பா�3த+ட� பய:� ஓ4வி/டா�. 
பிற. க�/ரா�ட� ,வாமிகளிட� விஷய3ைத2 ெசா�ல, ,வாமிகேள ேநாி� வ:தா�. 
,வாமிக6 வ�வைத அறி:த�� த:ைதயா� ெப/4� பா�பாI அட?கிவி/டா�. 
ஒ�;� ேபசாம� கதைவ3 திற:�வி/(, எ?ேகா ேபாIவி/டா�. அ�; கைடசி 



45 

 

நாடக�; ,ைவயி�லாம� கவைலேயா( நட:� �4:த�. எ�ேலா�� N3��.4 
வ:� ேச�:ேதா�. 
 
இ:த2 ச�பவ3தி�.� பி� ,வாமிக��.�, எ?க6 த:ைதயா��.� மன� கச�  
வள�:த�. �ர3��.4�. வ:த�� தி[ெர�; ஒ� நா6 ,வாமிகளிட�� 
ெசா�லாம� த:ைதயா� எ?க6 எ�ேலாைர@� அைழ3�� ெகா�( இரயிேலறி 
ம�ைர வ:� ேச�:தா�. 
 
ம�ைர�. வ:த ம;நா6 த:ைதயா�, சி�ைனயா பி6ைளைய� ேபாI� பா�3தா�. 
ஏரG� நட:த விஷய?கைள ெய�லா� Hறினா�. இனிேம� க�ெபனியிG�:தா� 
,வாமிக��.� தம�.� மன3 தா?க� வள�ெம�;� கண�.3 தீ�3�3 த?கைள 
நி;3திவி(மா;� ேவ�4�ெகா�டா�. சி�ைனயா பி6ைள, க�ெபனியி� 
��கியமான ப?காளி. அதிக� பண� ேபா/டவ�. அவ� அ�ேபா� ம�ைர 
ெபா�னகர3தி� தம� .(�ப3ேதா( வசி3� வ:தா�. த:ைதயாாி� 
ெமாழிைய�ேக/ட��, அவ� த:ைதயாைர2 சமதான�ப(3தி வி/(, உ/ ற� 
ெச�; இர�( த:திகைள� ெகா�( வ:� ெகா(3தா�. அ�விர�( த:திக�� 
N3��.4யிG�:� ,வாமிகளா� ெகா(�க�ப/4�:தன. �த� த:தியி�, 
“க�ணாசாமி� பி6ைள ேகாT4யாைர ைவ3� இனிேம� ெதாழி� நட3த �4யா�. 
ேவ; ஏ�பா( ெசIய+�” எ�; .றி�பி/4�:த�. இர�டாவ� த:தியி�, 
 
“க�ணாசாமி�பி6ைள ேகாT4யா� எ�னிட� ெசா�லாம� ேபாI வி/டா�க6. 
உடன4யாக அ9�பி ைவ�க ஏ�பா( ெசIய+�” எ�; எDத�ப/4�:த�. 
மா;ப/ட க�3�டனி�:த இ�விர�( த:திகைள@� ப43�வி/(3 த:ைதயா� 
சிாி3தா�. 
 
�த� த:தி ெகா(3தேபா� நா?க6 N3��.4ைய வி/(�  ற�ப/(� ேபாIவி/ட 
ெசIதி ,வாமிக��.3 ெதாியா� ேபாG��கிற�. அ:த3 த:தியி� ,வாமிக��. 
எ?க6ேம� இ�:த ேகாப� ெதாிகிறத�லவா? ,வாமிக6 �4+ ெசI@��ேப 
நா?க6  ற�ப/(� ேபாIவி/ேடாெம�; ெதாி:த��, அ:த�ேகாப� ஒ�வா; 
தணி:தி��கிற�. இர�டாவ� த:திைய� ெகா(3தி��கிறா�. சி�ைனயாபி6ைள 
த:ைதயா��. நீ�ட ேநர� சமாதான� ெசா�னா�, கைடசி யாக மீ�(� 
க�ெபனி�.� ேபாக2 ச�மதி3�, த:ைதயா� Q/(�. வ:� ேச�:தா�. 
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த:ைதயா� வ:� அ�மாவிட� இ:த விஷய?கைள ெய�லா� ெசா�னா�. அ�மா 
மிக+� மகி
2சியைட:தா�க6. ,வாமிகேளா( மன ேவ�;ைம� ப(வ��, 
அத�காக� க�ெபனியிG�:� வில.வ�� அ�மா+�.� பி4�கேவயி�ைல. 
 
 திய� 3�ா� 
 
க�ெபனி  திய� 3���.� ேபாயி��பதாக+�, அ?. ேபாI2 
ேசரேவ�(ெம�;� ெசா�G, சி�ைனயாபி6ைள எ?கைள அ9�பி ைவ3தா�. 
 
மணியா2சி�.�, �ர3��.4�.மிைடேய ‘த/ட� பாைற’ எ�ெறா� 0ேடஷ� 
இ��கிற�. அ:த 0ேடஷனி� இற?கி, மா/( வ�4யி� ஏறி3தா�  திய� 3�ா� 
ேபாக ேவ�(�. நா?க6 த:ைதயா�ட�,  திய� 3�ா� வ:� ேச�:ேதா�. 
 திய� 3�ா� ஒ� சி�;ா�; அ:த ஊ� ம�க6 மிக+� ந�லவ�க6, எ?களிட� 
அ� � ஆதர+� கா/4னா�க6 நா6 ேதா;� ஊ� ம�களி� யாராவ� ஒ�வ�, 
க�ெபனி�.3 ேதைவயான காIகறிகைள� ெகா�( வ:� ெகா(�பா�. வார3தி�. 
இர�( நா6 எ�ெணI ேதI3�� ெகா6�ேவா�. அ:த நா/களி�  லா� உண+ 
ேபா(வ� வழ�க�. ஊ� ம�க6 ஆ(க6, ேகாழிக6 இவ�ைறெய�லா� அ� ட� 
அளி3� உதவினா�க6. 
 
நா?க6  திய� 3���. வ:த பிற., ,வாமிக6 சில நா/க6 எ?கேளா( 
ேபசாதி�:தா�. அவைர� பா��கேவ எ?க��.� பயமாக இ�:த�. எ�9ைடய 
பாட?கைள ெய�லா� ேவெறா� ைபய9�.� ெகா(3தா�. ெபாிய�ணாவி� 
பாட?கைள@� ேக/ட9�பினா�. என�. அDைக அDைகயாக வ:த�. நா� 
‘,ேலாசன சதி’ யி� ேபா(� நாரத�, இல/,மன�, சி�ன�ணா ேபா(� ‘ராம�’ 
ஆகிய பாட?கைள ெய�லா� ெகா�( வ��ப4 ஒ�நா6 எ�னிடேம ெசா�னா�. 
நா� அD�ெகா�ேட ேபாI அ�பாவிட� Hறிேன�. அ�பா+�.� ேகாப� 
வ:�வி/ட�. எ?க6 )�; ேப�ைடய பாட?க�� ைவ3தி�:த  3தக� 
ெப/4ைய அ�ப4ேய N�கி� ெகா�( ேபாI, ,வாமிகளி� ��னா� 
ேபா/(வி/( வ:தா�. ,வாமிக6 இ�ப4 நட�.ெம�; ச�;� எதி�பா��க 
வி�ைல. உடேன ஏேதா சமாதான� H;� �ைறயி�, “பாட?கைள� பலேப� 
ெந/(�� ேபா/( ைவ3தி�:தா� ேநாI ெநா4 ஏ�ப(� சமய?களி�, பய�ப(ேம 
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எ�பத�காக3தா� பாட?கைள� ேக/ேட�. ேவ; தவறான எ�ண� 
எ�+மி�ைல” எ�; மD�பினா�.  3தக� ெப/4 எ�லா� பாட?க�ட9� எ?க6 
அைற�. மீ�(� வ:� ேச�:த�. 
----------------- 

5. 5. 5. 5. ம�ைர மாாிய$ப 1வாமிக�ம�ைர மாாிய$ப 1வாமிக�ம�ைர மாாிய$ப 1வாமிக�ம�ைர மாாிய$ப 1வாமிக�    
 
பிரபல தமிழிைச� பாடக�, ம�ைர மாாிய� ப,வாமிகைள நா?க6 �த��தலாக� 
 திய� 3�ாாி�தா� ச:தி3ேதா�. அவ� தி�2ெச:N� ��க� ஆலய3தி�.��, 
தாேம நா�ைக அ;3�� ெகா�டாெர�;�, ��க� தி�வ�ளா� ந�ல பாட�கைள 
இய�;� திற9ைடயவராI விள?.கிறாெர�;� எ�ேலா�� 
ேபசி�ெகா�டா�க6. தி� மாாிய�ப ,வாமிக6 தி�2ெச:�T� ��க9�.� 
பா�காவ4�பிரா�3தைன ெசA3�வத�காக, ,வாமிகளிட� ெபா��தவிெபற 
வ:தி�:தா�. 
 
மாாிய�ப ,வாமிக6 ச?கரதா0 ,வாமிகளி� சிற:த மாணா�க�களிேல ஒ�வ�. 
,வாமிகளி� சமரச ச�மா��க நாடக சைபயி� பிரதம ந4கராக விள?கியவ�. ச?கீத 
ஒளி விள�காக3 திக
:த எ0 ஜி கி/ட�பா+�, அவர� சேகாதர�க�� ,வாமிகளி� 
மாணா�க�களாக, இ:த நாடக சைபயிேல பயி�சி ெப�றவ�க6தா�. 
 
“எ�ன மாாிய�பா! பாட�க6 எD�கிறாயாேம? எ?ேக நீ எDதின பாட�கைள� 
பா(. ேக/ேபா�” எ�றா� ,வாமிக6. மாாிய�ப ,வாமிக6 பாட3 ெதாட?கினா�. 
கைடசி அ4ைய� பா(�ேபா� ஏேதா சிறி� தய�க3�ட� நி;3தினா�. உடேன 
,வாமிக6, “எ�னடா, அ�ப� மாாிய�ப� எ�; �3திைர பா4 ைவ3தி��கிறாயா? 
பாதகமி�ைல, பா(” எ�றா�. எ?க��ெக�லா� ெப�� விய�பாக� ேபாIவி/ட�, 
,வாமிக6 Hறியப4ேயதா� அ:த� பாடG� அ4 அைம�க�ப/4�:த�. 
,வாமிக6 �வ�க �தேல தம� ெபயைர �3திைரய4யாக ைவ3�� பா(� 
வழ�கமி�லாதவ�. எனேவ மாாிய�ப ,வாமி க6 தம� ஆசிாிய� எதிாி� �3திைரய4 
ைவ3�� பாட3 தய?கினா� எ�பைத� பி�னா� உண�:ேதா�. 
 
ம�ைர மாாிய�ப ,வாமிக6 தமிழிைச�.� ெப�� பணி  ாி:தவ�களிேல தைலசிற:த 
ஒ�வ�. தமிழிைச இய�க� ேதா�;வத�.� பல ஆ�(க��. ��ேப தமிழிைச� 
ெப��  லவராக விள?கியவ� =�;� கண�கான சாகி3திய?கைள அவேர 
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 ைன:தி��கிறா�. அ3தைன@� அ�ைமயான பாட�க6. சி/டா 
0வர?க��ெக�லா� சாகி3திய?க6 அைம3�� பா4யி��கிறா�. 
 
ந�ப� க��ப�ண� 
 
 திய� 3�ராி� நாடக?க6 சிற�பாக நைடெப�; வ:தன. அ:த ஊாி� 
க��ப�ண� எ�; ஒ�வ� இ�:தா�. அவ�, ஒ� சலைவ3 ெதாழிலாளி. ஊாி� 
ெபாிய ேபா�கிாி அவ� க�ெபனி�.�, சிற�பாக எ?க6 த:ைதயா��.� ெந�?கிய 
ந�பரானா�. 
 
தி� க��ப�ண9�.� பதி�)�; மைனவிய� இ�:தா�க6. அவ�க6 ப�ேவ; 
சாதியினா�. ஒ�நா6 நா?க6 நாடக� ெகா/டைக�.� ேபா.�ேபா�, அவ�கைள� 
பா��க ேந�:த�. ெப�க6 பல� H/டமாக வாயிG� நி�பைத� பா�3�, “இவ�க6 
யா�?” எ�; ேக/ேடா�. உடேன அ?. நி�; ெகா�4�:த தி� க��ப�ண�, 
“இவ�கெள�ேலா�� அ4ேய9ைடய Q/(�காாிக6: உ?கைள� பா��பத�காக3 
தா� நி�கிறா�க6” எ�றா�. எ?க��. ஒேர ஆ2சாிய�! பதி� )�; மைனவியைர 
ைவ3��ெகா�(, இவ� எ�ப43தா� வா
�ைக நட3�கிறாேரா 
ஆ�டவ9�.3தா� ெதாி@�. 
 
பி6ைளயா� உைட�  
 
 திய� 3�ாி� ஒ� .றி�பிட3த�க விேசஷ� நட:த�. தைல�ைப� பா�3த�� 
திைக�பைடய ேவ�டா�. பி6ைளயாைர உைட�.� இய�க� பிற�காத கால� 
அ�. அ:த� கால3தி� ஒ�வ� பி6ைளயாைர உைட3தா� எ�றா� அ� 
விய� �.ாிய ெசIதிய�லவா? 
 
,மா� பதிைன:� வய�ைடய ஒ� இைளனா� க�ெபனியி� இ�:தா�. ந�ல 
இனிைமயான .ர�. அவ� பா(� உ2ச 0தாயி�., ஆ�ேமானிய3தி� க/ைடேய 
யி�ைலெய�;  கDவா�க6. அ�வள+ அ� தமான சாாீர�. ந4�பிA� ந�ல 
திறைம. எ:த� பாடமாயி�:தாA� சிலமணி ேநர?களி� ெந/(�2 
ெசI�விட�H4ய அபாரமான நிைனவா�றA� அ:த இைளஞாிட� இ�:த�. 
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இ3தைன த.தி@ைடய ஒ�ந4க9�. எ�ப4 ஓI+ இ��க �4@�? யாராவ� 
காI2ச�, தைலவG எ�; ப(3� வி/டா� உடன4யாக அ:த� பா3திர3ைத ஏ�க 
ேவ�4ய ெபா;�  அ:த இைளஞ� தைலயி� விD�. இ�வா; பல ந4க�களி� 
0தான3ைத�O�3தி ெசIய ேவ�4ய ெந��க4 அ4�க4 அவ��. 
ஏ�ப(வ��(. 
 
ஒ� நா6 பிரகலாத� நாடக�. இரணிய� ேவடதாாி க:தசாமி தி[ெர�; ேநாயாI� 
ப(3�வி/டா�. வழ�க� ேபா� நம� இைளஞேர இர�யனி� இட3ைத� O�3தி 
ெசIய ேவ�4யதாயி�;. ந4க��. ஒேர ஆ3திர�. எதி� பாரா� பல ேவட?களி� 
ந4�பத�.� கிைட�.� இ:த ந�ல வாI� �க6 அ:த ந4க��.2 சிறி�� 
மகி
2சிைய உ�டா�க வி�ைல. 
 
அ:த நாளி� காைல, மாைல, இ�ேவைளகளிA� ந4க�கைள ஊ�� ற3தி� உலாவ 
அைழ3�2 ெச�வ� வழ�க�. ஏாி� கைரைய அ(3த சமெவளியி� ஓ� அரசமர��, 
அத�கீ
 ெக�Yரமான ஒ� பி6ைளயா� சிைல@�, அைத2 ,�றி நாக�க�� 
அைம:தி�:தன. ந4க�க6 அ:த இட3ைத3 தா�43தா� ஏாி�கைர�.2 
ெச�லேவ�(�. பிரகலாத� நாடக� �4:த ம;நா6 அ:த வழியாக2 
ெச�A�ேபா�, ஏேதா ச3த� ேக/(2 சில ந4க�க6 தி��பி� பா�3தா�க6. நம� 
ந4க இைளனா� அரசமர3தி� �� நி�; ெகா�(, ஆேவச3ேதா( ைகயி� 
கிைட3த க�கைளெய�லா� எ(3�, எதிேரயி�:த பி6ைளயாாி� மீ� Qசி� 
ெகா�4�:தா�. 
 
“ஏன�பா, இ�ப4�பி6ைளயாைர உைட�கிறாI” எ�றா� ஒ�வ�. “இ:த நாசமா� 
ேபாற பி6ைளயா� என�. வளமான சாாீர3ைத� ெகா(3தி��பதால�லவா இ:த 
வ�ெப�லா� வ�கிற�. பாவிக6 எத�ெக(3தாA� எ�ைனேய ேபா/(2 
சாக4�கிறா�கேள! என�.2 சாாீர� ெக/(� ேபா.� வைர இ:த� பி6ைளயாைர 
உைட3ேத தீ�ேவ� எ�; ெசா�G மீ�(� க�கைள Qசினா�. அரச மர3த4� 
பி6ைளயா� சிறி� ேசதமைட:த�. ந�ல .ர� ேவ�(�, ந�ல ேவட�  ைனய 
ேவ�(� எ�ெற�லா� ஆைச�ப/(3 தின�� பி6ைளயாைர வழிப/( வ�� 
ந4க�க�� சில� இ�:தா�க6. அவ�க��. இைளஞர� ெசய� ெப�� விய�பாக 
இ�:த�. 
 
ஒ� நாேளா( அவ� இ:த� பி6ைளயா� உைட�ைப நி;3தவி�ைல. ,வாமிக6  
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காதி� ெசIதி எ/4� க�4�.� வைர தின�� இ�வா; பி6ைளயா� Oைச நட3தி� 
ெகா�ேட யி�:தா�. இ�ப4� பி6ைளயா� உைட�ைப நட3திய அ:த ந4க� ெப� 
Qர� யா� ெதாி@மா? ந�. ெம�ேகறிய பழ� ெப�� நைக2,ைவ ந4க� அவ�. 
அவர� ெபயைர அறி:� ெகா6ள ஆவ� உ�டாகிறத�லவா? அவ�தா� திைர�பட 
ந4க� தி� எ�. ஆ�. சாமிநாத�! 
 
எ�. ஆ�. சாமிநாத� 
 
மிக2 சிற:த ந4க�, நைக2,ைவ ந4க�க��.2 சாதாரணமாக எ�லா வித� 
பா3திர?கைள@� ந4�க வரா�. அ�ப4 ஒ� சில� ந43தாA� ரசிக�க6 நைக2 
,ைவ@டேனேய அவ� ந4�ைப வரேவ�ப� வழ�க�. தி� சாமிநாத� அத�. 
��றிA� வில�கானவ� எ:த� பா3திர3ைத@� ஏ�; ந43� ெவ�றி 
ெப�;வி(வா�. அவ� ெதாட�:� த3�வ மீனேலாசினி வி3�வ பால சைபயிA�, 
பிற. எ?க6 ெசா:த� க�ெபனியிA� பல ஆ�(க6 நைக2,ைவ ந4கராக விள?கி 
யி��கிறா�, நா?க6 �த� �தலாக3 திைர�பட3 �ைறயி�  .:தேபா�� எ?க6 
.Dேவா( ேச�:� “ேமனகா” பட3தி� ந43தவ�. கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண� 
அவ�க��., எ�. ஆ� சாமிநாத� அவ�கைள ‘ஆசா�’ எ�ேற .றி�பிடேவ�(�. 
இ�வ�� பல ஆ�(க6 எ?க6 .Dவி� நைக2,ைவ ந4க�களாக 
இ�:தி��கிறா�க6. 
 
ந4க� ம/(ம�; எ�. ஆ�, சாமிநாத�, ஒ� நாடகாசிாி ய�மாவா�. இவ� எDதிய 
‘ஜ� G?க�’ எ�9� சீ�தி�3த நாடக3ைத நா?க6 1934ஆ� ஆ�4� 
ந43தி��கிேறா�. கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண� ேகாய�3Nாி� ‘அேசாகன 
பி�ச�0’ எ�9� பட� க�ெபனி ைவ3தி�:தேபா�, எ�.ஆ�. சாமிநாத� கைத 
எD�� ெபா;�பிA� சிற:த �ைறயி� பணி  ாி:தி��கிறா�. பழனியாபி6ைள 
அவ�க6 R மீனேலாசனி பால ச�.ண நாடக சபா’ எ�9� ெபயரா� ஒ� ெசா:த� 
க�ெபனிைய நி;வி, இல?ைகயி� நாடக?க6 நட3தி வ:த ேபா� தி� எ�. ஆ�. 
சாமிநாத�, தி� 4. எ0.�ைரராU ஆகிய இ�ெப�� ந4கமணிக�� அ�.Dவி� 
பிரதம நைக2,ைவ ந4க�களாக விள?கி வ:தா�க6. 4. எ0. �ைரராU அவ�க6 
தயாாி3த "பாைன பி43தவ6 பா�கியசாG" எ�9� திைர� பட3தி� எ�. ஆ�. 
சாமிநாத� ஜ/காவாலா வாக ந43தைத இரசிக�க6 இ�9� மற:தி��க �4யா�. 
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இவைர�ப�றி இ�9� பல ச:த��ப?களி� .றி�பிட ேந�மாதலா� இ3ேதா( 
இ?ேக நி;3தி� ெகா6�கிேற�. 
 
சித�பரனைர3 த:த சி�_� 
 
 திய� 3Nாி� நாடக?க��. ந�ல வV� ஆயி�;. ஒ� மாத கால� நாடக� 
நட:த�. அ(3த ஊ� �4ம�;  திய�  3�ராிG�:� ,மா� ஏD ைம�க6 இ��.�. 
எ�ேலா�� மா/(வ�4களி� �4ம�9�.�  ற�ப/ேடா�. வழியி� 
ஒ/ட�பிடார� எ�9� ஊைர3 தா�4தா� ேபாக ேவ�(�. ஒ/ட�பிடார� 
க�பேலா/4ய தமிழ� வ.உ. சித�பரனாைர3 த:த சி�;ா�. அ�ேபா� தாAகாவி� 
தைல நகராக இ�:ததா� ெபாிய ஊராக3 ேதா�றிய�. சிற:த வாணிப3 தலமாக+� 
விள?கிய�. 
 
�4ம� ெச�றபிற. அ?. நாடக� ெகா/டைக இ�ைல ெய�பைத அறி:ேதா�. 
ப�க3தி� ேபாGநாI�க`�, எ�ெறா� சி�;ா�. அ:த ஊாி�தா� ெகா/டைக 
இ�:த�. �4 ம�னி� க�ெபனி Q(; ேபாGநாI�க`ாி� நாடக� ெகா/டைக. 
இைடேய@6ள ,மா� ஒ� ைம� Nர3தி�.2 சாியான பாைத கிைடயா�. 
 
க/டெபா�ம� சீைம 
 
�4ம�9�.2 ,மா� )�; அ�ல� நா�. ைம� ெதாைலவி� பா<சால?.றி2சி 
இ��பதாக� ெபாியவ�க6 ேபசி� ெகா�டா�க6. அ:த ம�ணா�ேக ஒ� தனி 
Qரெம�;�, �ய� நாைய3 �ர3��, பா�  கீாிைய3 �ர3�� எ�ெற�லா� கைத 
கைதயாக� ேப,வா�க6. அ:த� பா<சால?.றி2சி ம�ைண யா�� எ(3�� 
ேபாகாதப4 ெவ6ைள�கார�க6 காவ� ேபா/4��பதாக� Hட� ேபசி� 
ெகா�டா�க6. 
 
எ?க��ெக�லா� அ:த Qர� ெசறி:த பா<சால?.றி2சிைய� பா��க 
ேவ�(ெம�; ஆைச. எ�ன ெசIவ�? யாராவ� அைழ3�� ேபானா�தாேன? 
அ�; அ:த� பிரேதச3தி� ெப�ைம�.ாிய வரலா; எ?க��.3ெதாியா�. இ�; 
அைத�ப�றி எ�ணா� ேபாெத�லா� என�. உ6ள3தி� ஒ� தனி 
மகி
2சி@�டாகிற�. Qர சித�பரனா� பிற:த ஒ/ட�பிடார3தி�. அ�கி� 
ஐ�ப3ெதா� ஆ�(க��. �� நா?க6 நாடக� ந43தி��கிேறா� Qரபா�4ய 
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க/டெபா�ம� சீைமயி� எ?க6 கைல�பணி நட:தி��கிற�! ஆஹா, எ�ணா� 
ேபாேத உ6ள� Oாி�கிற�! 
 
ஒ�ைறய4� பாைத 
 
இ:த இட3தி� ஒ� ��கியமான நிக
2சிைய� .றி�பிட ேவ�4ய� எ� 
கடைமெயன� க��கிேற�. ேபாGநாI�9ாாி� நாடக�. �4ம�னிG�:� நா?க6 
எ�ேலா�� நட:ேத ெச�ல ேவ�(�. ச�பா3தி� க6ளிக��, �/ த�க�� 
நிைற:த கர(�ரடான ஒ�ைறய4� பாைத. இர+ ஏD மணி ,மா��. 
�4ம�னிG�:�  ற�ப(ேவா�. ம?கலான ெவளி2ச�6ள ஓ� அாி�க� 
விள�ைக� பி43�� ெகா�( ��னா� ஒ�வ� ேபாவா�. நா?க6 எ�ேலா�� 
அவைர ெந�?கியப4 நட:� ெச�ேவா�. நாடக� �4:� தி�� �ேபா� எ?களி� 
சில��.� .ைல ந(�க ெம(�.� சில சமய?களி� அ�கி� ‘ 0’ ெஸ�; ச3த� 
ேக/.�.  த�க��கிைடேய ஏேதா ஒ(வ� ேபால3 ேதா�;�. ப�க3தி� வ�� 
ெபாியவ�கைள� க/4� ெகா6�ேவா�. சில ேநர?களி� சைமய� அ�பாஜிரா� 
எ�ைன3 N�கி� ெகா6வா�. 
 
ஒ�நா6 வழ�க�ேபா� நாடக� �4:� தி��பி வ�� ேபா�,  த�களி� 
மைறவிG�:� தி4ெர�;, ஐயா, ஐயா, எ�; ஒ� .ர� ேக/ட�. எ�ேலா�� 
ச/ெட�; நி�றா�க6. என�. உட�ெப�லா� ந(?கிய�. ��னா� ெச�றவ�, 
விள�ைக �க3தி�. ேநேர பி43தப4, “யாைரயா?” எ�; அத/4� ேக/டா�. 
இ�ளி� வGைமைய இ�9� அதிக� ப(3தி� கா/(� அ:த ம?கிய ெவளி2ச3தி� 
காிய நிற�ைடய ஒ� மனித உ�வ� நி�ப� ெதாி:த�. ெபாிய ஆஜா9பா. வான 
ேதா�ற�: �D�� ெவ�ைம நிற�ைடய கி�தா மீைச; வல� ைகயி� நீளமான ஒ� 
ேவ� க� . அ:த உ�வ3ைத� பா��கேவ பயமாக. இ�:த�. 
 
“ச?கர தா0சாமி Hட வ�களா? அவ?கைள� பா�கL� ெசளகாியமாI� 
ேபசL�”. 
 
அ:த உ�வ� இ�வா; ேபசிய�. உடேன எ?களி� ஒ�வ�, “சாமி?க��. 
ஒட� சாியி�ேல, நாைள�.ெவ6ெளன �4ம�9�. வா?க பா�கலா�” எ�; 
ெசா�Gவி/( நட:தா�. நா?க�� அவைர3 ெதாட�:ேதா�. 
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உ�ைமதா�. �4ம�9�. வ��ேபாேத ,வாமிக6 உட�நல� .�றியி�:தா�. 
இரவி� நாடக� ெகா/டைக�. வ�வதி�ைல. ஒ�தனி Q/4� த?கியி�:தா�. 
ம;நா6 ெபாD�  ல�:த�� நா9� ம�;� சில ந4க�க�� ,வாமிக6 
இ�:தQ/4�.2ெச�ேறா�. இர+ க�ட� ேபயா, மனித உ�வமா எ�பைத3 
ெதளி+�ப(3தி� ெகா6வத�காக3தா�. 
 
ஏ/(2 ,வ4க6 
 
மனித�தா�, ஐயமி�ைல. அேத ெபாியவ�, ைக3த4ைய ஊ�றியப4 
இ�மி�ெகா�ேட வ:�, ,வாமிக6 அ�கி� உ/கா�:தா�. ,வாமிக��.� 
ெபாியவ��.� நீ�ட ேநர� ேப2, நட:த�. ெபாியவ� Hறியத� ,��க� 
இ�தா�. 
 
“க/டெபா�� ஊைம3�ைரைய� ப�றி@�’ தா.�பதி� பி6ைள, பகN� ெவ6ைள 
இவ�கைள� ப�றி@� பல�பல�ெபாI� கைதக6 க/4விட�ப(கி�றன. 
ெவ6ைளய��.� பய:� 
 
உ�ைமயான ெசIதிகைள2 ெசா�ல ம�க6 அ<,கிறா�க6. எ���ேனா�க6 
ெவ6ைளய3ேதவ� வ�ச3ைத2 ேச�:தவ�க6 எ?க6 Q/4� ஒ�பைழய ஏ/(2 
,வ4� க/( இ��கிற�. அதி� நட:த� நட:தப4ேய ெசI@/களாக அ:த� 
கால3தி� எ?க6 ெபாியவ�களா� எDதிைவ�க� ப/4��கிற�. நீ?க6 ெபாிய 
நாடகாசிாியெர�;�, மற� .ல3தி� பிற:தவெர�;� ேக6வி� ப/ேட�. அ:த2 
,வ4கைள உ?களிட� ெகா(3�வி(கிேற�. அவ�ைற ைவ3�� ெகா�( 
இ�ேபாதி�லாவி/டாA� எ�ேபாதாவ� ஒ�கால3தி� இ:த உ�ைம நிக
2சிகைள 
ம�க6 ெதாி:� ெகா6�� �ைறயி� நாடகமா�கி ந4�கேவ�(�.” 
 
இ�வா; Hறி வி/(3 த�ேமா( ெகா�( வ:தி�:த ஒ� சி; )/ைடைய 
அவி
3தா�. க:த� �ணியி�,�றியி�:த சில ,வ4� க/(கைள2 ,வாமிகளிட� 
ெகா(3தா�. இைத2 ெசா�A�ேபா� அவ� க�க6 சிவ�ேபறின. .ர� தDதD3த�. 
,வாமிக6 அைத வா?கி இர�ெடா� ஏ(கைள�  ர/4� பா�3�வி/(, 
“அ�ைமயான நைட” எ�; பாரா/4னா�. “இத�காக உ?க��. எ�ன ேவ�(�?” 
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எ�; ேக/டா� ,வாமிக6. ஒ�;� ேவ�டா�, எ?க6 ��ேனா�களி� சிற�ைப 
ஒ� கால3தி� உலக� அறிய ேவ�(�. அ�தா� எ� ஆைச” எ�றா� ெபாியவ�. 
 
அத�.ேம� அவ�க6 ேப2, எ?க��.2 ,ைவயளி�காததா� நா?க6 ேபாI 
வி/ேடா�. அத�பி� இர�ெடா� நா/க6 க�ெபனி Q( �Dவ�� க/டெபா�ம� 
ேப2,3தா�. ெபாியவ�க6 ஒ�ெவா�வ�� அ�Qரைன�ப�றி3 தா?க6 
அறி:தி�:த கைதகைளெய�லா� ெசா�னா�க6. ,வாமிக6 க/டெபா�ம� 
நாடக3ைத விைரவி� எDத உ3ேதசி3தி��பதாக+� ேபசி� ெகா�டா�க6. 
 
நிழ� பட?க6 
 
எதி�பாராதப4 ெச�ைன�.� க�ெபனிைய� ‘க�/ரா�(’ ேபச ஒ�வ� வ:தா�. 
ேப2ெச�லா� �4வைட:� அ(3தப4யாக2 ெச�ைன�.� ேபாவெத�; 
தீ�மானி�க� ப/ட�. அ�வைரயி� க�ெபனி�.�  ைக�பட?க6 எ�+� 
எ(�கவி�ைல. ெச�ைன�.� ேபாவெத�; �4வானதா�  ைக�பட� 
எ(�பத�காக ம�ைரயிG�:� ஒ�வைர அைழ3� வ:தா�க6. நாடகமி�லாத 
ஒ�நா6, ேபாGநாய�க`� ெகா/டைகயி� சில  ைக� பட?க6 எ(�க�ப/டன. 
அ�ேபா�தா� நா� �த� �தலாக� படெம(3�� ெகா�ேட�. �த� பட� எ�ன 
ெதாி@மா?... . நாரத�. 
 
ராஜா எ�. ஆ� 
 
அ�கி� .மார ர� எ�ெறா� சி�;ா�. �4ம�னிG�:� ,மா� ஆ; ைம�க6 
இ��கலா�. ராஜா எ�. ஆ�. ேகாவி:த சாமி� பி6ைளயி� நாடக� நட�பதாக� 
ேக6வி�ப/ேடா�. பி6ைளயவ�க6 ,வாமிகளி� அபிமான3தி�.ாிய மாணவ�. 
,வாமிகைள அவ�, “அ�பா” எ�;தா� அைழ�பா�. ��ேப ம�ைரயி� 
 /(3ேதா�பி� இ�:தேபா� அவைர ஒ��ைற பா�3தி��கிேற�. அ:த� 
கால3தி� பி6ைளயவ�க6 மிக� பிரசி3திெப�ற ந4க�. “ச:த2 சரப ச?கீத சாகி3ய 
ராஜ ேபாஜ ராஜா எ�. ஆ�. ேகாவி:தசாமி” எ�;தா� அவைர� .றி�பி(வா�க6. 
 
ஒ�நா6 ந�லத?காள நாடக� நட�பதாக அறி:ேதா�. ,வாமிக6 எ?கைள 
அைழ3�� ேபாI வ��ப4 ஆைணயி/டா�க6. த:ைதயா�ட� நா?க6 நாடக� 
பா��க2 ெச�ேறா�. ந�ல�ணைக வ:த ராஜா எ�. ஆ�. ‘கD. மாமைல ��கா’ 
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எ�; ெதாட?.� ஒ� பாடைல� பா4�ெகா�( ேமைட�. வ:தா�. எ�ன 
அ� தமான சாாீர�! இைடயிைடேய ேபசி� ேபசி, அவ� பா/ைட3 
ெதாட?.�ேபாெத�லா�, ம�க6 மகி
2சிேயா( ைகத/4 வரேவ�ற� என�. 
இ�9� நிைனவி��கிற�. 
 
நாடகேமைடயி� நி�ற நிைலயி� ெசா:தமாகேவ கவி பா(�  லைம ெப�றவ� 
ராஜா எ�. ஆ�. அ:த நாளி� ெத�பா�4� ப.தி �Dைம�.� நாடக ேமைட�. 
அவ� ராஜாவாகேவ விள?கினா�. 
 
 திய� 3�ா�, �4ம�, .மார ர� �தGய ஊ�கெள�லா� அ�ேபா� எ/ைடய ர� 
சம0தான3ைத2 ேச�:தைவ. எ/ைடய ர3ைத ஆ�( வ:தவ� ராஜா ெஜகQரராம 
ெவ?கேட,ர எ/ட�ப� அவ�க6. ராஜா எ�. ஆ�. ேகாவி:தசாமி�பி6ைள 
எ/ைடய ர� ம�னாி� ெச�ல�பி6ைளயாக விள?கினா�. அவ� ேமைடயி� 
 ைன:� வ:த ராஜ உைடகெள�லா� ம�னரா� பாிசளி�க�ெப�றைவ ெயன3 
த:ைதயா� )ல� அறி:ேதா�. எ?க6 த:ைதயா� அவேரா(� பல நாடக?களி� 
கதாநாயகியாக ந43தவராதலா� எ�. ஆ�. எ?கைள அ� ட� வரேவ�றா�, 
ெவளிேய ெந��க4யான H/ட�, நா?க6 ேமைடயிேலேய ஒ� ப.தியி� 
உ/கா�:� நாடக� பா�3ேதா�. நாடக� மிக2 சிற�பாக நைடெப�ற�. நாடக� 
�4:த�� எ�. ஆ�. எ?கைள விட வி�ைல. த:ைதயா�� அவ�� நீ�ட ேநர� பழ? 
கைதகைள ெய�லா� ேபசி� ெகா�4�:தா�க6. நா?க6 உற?கி வி/ேடா�. 
ெபாD�  ல�:த�� வ�4ேயறி �4ம�9�. வ:� ேச�:ேதா�. 
-------------- 

6. 6. 6. 6. ெச�ைன மாநகர�ெச�ைன மாநகர�ெச�ைன மாநகர�ெச�ைன மாநகர�    
 
ெச�ைன�.� ேபாவ� உ;தி ெசIய�ப/டதா� �4ம� நாடக� �4:த�� 
எ�ேலா�� ம�ைர�. வ:� ேச�:ேதா�. ச?கரதா0 ,வாமிகளி� உட�நிைல 
சாியி�லாததா� அவ�க6 ம/(� N3��.4�.�  ற�ப/டா�க6. உட� 
நிைலைய2 சாிெசI� ெகா�( தா� ெச�ைன�. வ�வதாக+� க� ெபனிைய2 
ெச�ைன�.� ேபா.�ப4யாக+� ,வாமிக6 ெசா�னதாக அறி:ேதா�. 
 
ம�ைர�. வ:தபி� ஒ�வார கால� ெச�ைன� பயண ஏ�பா(க6 ேகாலாகலமாக 
இ�:தன. எ?க��ெக�லா� ஒேர .�கல�. ப/4ன3ைத� பா��க� ேபாகிேறா� 
எ�பதி� ெப�மகி
2சி. நா6, ந/ச3திர�, ேயாக�, Vல� இரா.கால�, எமக�ட� 
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எ�லா� பா�3��  ற�ப/டா�க6. 1921 ெச�ட�ப� மாத� ம�ைரயிG�:� 
இரயிேலறி2 ெச�ைன�. வ:� ேச�:ேதா�. 
 
எD�Oாி� இரயிேல வி/4ற?கிய�� எ?க��. ஒ�;ேம  ாியவி�ைல. 
ெப�:திைக�பாக இ�:த�. இரயி� நிைலய��, ம�க6 H/ட��, இதர Vழ�க�� 
எ?க��.  �ைமயாக� கா/சியளி3தன. ம�ைர, தி�2சிரா�ப6ளி இரயி� 
நிைலய?கெள�லா� இ�; இ��.� அள+ ெபாியதாக அ�ேபா� இ�ைல. 
எனேவ, அ�ைறய2 ெச�ைன எD�O� இரயி� நிைலய� பிர�மா�டமானதாக3 
ேதா�றிய�. ந4க�கைள அைழ3�� ேபாக� கா�/ரா�ட�க6 கா�க6 ஏ�பா( 
ெசIதி�:தா�க6. எ�ேலா�� கா�களி� ஏறி�  ற�ப/ேடா�. வழியி� 4ரா� 
வ�4கைள� பா�3தேபா� ஒேர விய� ! இரயி� வ�4 ெத��களிேலேய 
ேபாவதாக எ�ணிேனா�. பிற. த:ைதயா�. “இ� மி�சார3தா� ஒ(� 4ரா� கா�” 
எ�; அைத� ப�றி விள�கியேபா�,  ாி:�ெகா�ட� ேபா� தைலயைச3ேதா�. 
ேவெற�ன ெசIவ�? மி�சார� எ�றாேல எ�னெவ�;  ாியாத எ?களிட3தி� 
மி�சார வ�4ைய� ப�றி2 ெசா�ன� எ�ப4�  ாி@�? 
 
மனித�க6 வ�4யிD�பைத நா� அ�வைரயி� பா�3ததி�ைல. மா(, .திைர 
ஆகிய மி�க?க6 இD�பைத3தா� பா�3தி��கிேற�. நாகாீக� மி.:த ெபாிய 
ப/4ன3தி� மனித�க6 இD�.� ாிய� ஷா’ வ�4கைள� பா�3தேபா� அ:த2 
சி�ன<சி; வயதிேல Hட என�.� கTடமாக3தானி�:த�. இ:த 
அதிசய?கேளெய�லா� பா�3��ெகா�ேட ‘கிரா�/ திேய/ட'��. வ:� 
ேச�:ேதா�. 
 
கிரா�/ திேய/ட� 
 
ெச�ைனயி� இ�ேபா� ��க� டா�கீ0 எ�ற ெபயரா� பட மாளிைக ஒ�; 
இ��கிறத�லவா? அேத ெகா/டைகதா� அ�ேபா� கிரா�/ திேய/டராக 
விள?கிய�. நா?க6 வ:� இற?கிய� காைல ேநரமானதா� எ�ேலா�� ப� 
�ல�கி� ெகா�( சி�;�4ய�:த ேமைடயி� உ/கா�:ேதா�. எ�ேலா��.� Oாி 
மசா� பாிமாற� ப/ட�. நா� அ�வைர யி� பா�3தறியாத  திய உண+ Oாி. 
இ/டளி, ேதாைச,  /(, இ4யா�ப�, �தGய பலகார?கைளேய சா�பி/( வ:த 
என�., Oாி. மசா� எ�னேவா ேபாG�:த�. அ� வட இ:தியாவி� பிரசி3தமான 
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உண+ எ�; ெசா�னா�க6. எனக.� பி4�கவி�ைல. பிற. த:ைதயா� இ/டளி 
வர வைழ3�� ெகா(3தா�. 
 
சி�;�4 �4:த�� க�ெபனியா� அைனவ�� அவ�க��காக ஏ�பா( 
ெசIய�ப/4�:த Q/(�.� ேபாI2 ேச�:தா�க6. நா?க6 ெப�ேறா�ட� ஒ� 
ஒ/(� .43தன3தி� .4ேயறிேனா�. 
 
ஞாயி�;�கிழைம நாடக� 
 
கிரா�/ திேய/டாி� நாடக� ெதாட?கிய�. �த� நாள�ேற H/ட� .ைறவாக 
இ�:த�. அ�வைரயி� கியா0 விள�.களி� நாடக� ந43� வ:த நா?க6 அ�; 
தா� �த� �தலாக மி�சார விள�கி� நாடக� ஆ4ேனா�. எ�றாA�, வV� 
இ�லாததா� எ?க��. உ�சாக� ஏ�பட வி�ைல. 
 
ஞாயி�;�கிழைம மாைல 6.30 மணி�. நாடக� எ�ற�� எ?க��. விய�பாக 
இ�:த�. அத�.�� எ:த ஊாிA� ஞாயிற�; நாடக� ேபா/டதி�ைல. அ�+� 
மாைல ேநர3தி� ந43தேதயி�ைல. ெச�வாI, வியாழ�, சனி�கிழைமகளி� ம/(� 
இர+ 6.30 மணி�. நாடக�. ஆக வார3தி�. )�; நாடக� எ�றி�:த� ேபாI 
ெச�ைன�. வ:தபி� வார3தி�. நா�. நாடக?க6 ஆயின. ஞாயி�;�கிழைம 
நட:த மாைல நாடக3��. வVA� ம�ற நா/கைளவிட அதிகமாக இ�:த�. சனி, 
ஞாயி�;�கிழைமகளி�தா� ெச�ைனயி� வVலா.� என எ?க6 த:ைதயா� 
Hறினா�. 
 
ேநா@� சிகி2ைச@� 
 
நாடக� ெதாட�:� நைடெப�ற�. நா9� எ� தைமய� மா�க�� ேநாயி� 
ப(3ேதா�. ெச�ைன�.�  திதாக வ�பவ�க��ெக�லா� ஒ� தி[� காI2ச� 
வ�வ� வழ�கமா�. அ:த� காI2ச� எ?கைள@� Y43ததா� மிக+� ெதா�ைல� 
ப/ேடா�. 
 
இ� ஒ�  � விதமான காI2ச�. நாடக� நட:த ெச�வாI, வியாழ�, 
சனி�கிழைமகளி�தா� இ:த� காI2ச� எ?கைள அதிகமாக� Y43த�. �ைற 
ஜூர� எ�றா�க6 சில�: மைலாியா ஜுர� எ�றா�க6 ேவ; சில�. பக� உண+ 
அ�:�� வைரயி� ஒ�;� இ��பதி�ைல. பி�பக� )�; மணி�.ேம� சகி�க 
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�4யாதப4 .ளி� எ(�.�. ஒ� மணி ேநர3தி�.� பி� காI2ச� அ4�.�. ம;நா6 
காI2ச� வி/(வி(�. 
 
அ�ைட அயG� இ�:தவ�க6 ெசா�Gய ம�:�கைள ெய�லா� எ?க6 
அ�ைனயா� ெகா(3�� பா�3தா�க6. ஒ�;� பG�கவி�ைல. எ?க6 தாயா� 
இ�கால3�� ெப�4ைர� ேபா�றவ�க6 அ�ல�. எ(3தத�ெக�லா� டா�டைர3 
ேத4ேயா(� நிைலயி� அவ� எ?கைள வள��கவி�ைல .ழ:ைதக��. வர�H4ய 
ேநாIக��, அத�.ாிய ம�3�வ சிகி2ைச �ைறக�� அ�ைனயா��. ந�றாக3 
ெதாி@�. ெச�ைன�. வ�� வைரயி� நா?க6 டா�டைர2 ச:தி3தேத யி�ைல. எ:த 
ேநாI வ:தாA� அ�ைனயாேர ஏதாவ� கஷாய� ேபா/(� ெகா(�பா�க6. 
இர�ெடா� நாளி� .ணமாI வி(�. இ�ெபாD� எ?கைள� Y43த�, 
ப/டண3தி�ேக உாிய  �� காI2சலாக இ�:ததா�, அவ�களா� ஏ�� ெசIய 
�4யவி�ைல. 
 
 திய ம�:� 
 
த:ைதயா� இர�( வார?க6 ஏேதேதா ம�:�கைள� ெகா(3�� பா�3தா�. 
ேநாயின� நாடக� தைட�படவி�ைல. அ� ெதாட�:� நைடெப�; வ:த�. நா?க6 
ஜுர3�ட� மிக+� ேபாரா4 எ�ப4ேயா ந43ேதா�. இ;தியாக3 த:ைதயா� தம� 
ெசா:த ம�:ைதேய ெகா(�க3 ெதாட?கினா�. .ளி� நி�; காI2ச� வ:த�� 
நாடக3தி�.�  ற�ப(� ேநர3தி� ெகா<ச� பிரா:திைய ஊ�றி எ?க��.� 
.4�க� ெகா(�பா�. இைத� .43த�� ேதக3தி� ஒ�  திய ெத�  ஏ�ப(�. 
ேநாயினா� உ�டா.� தள�2சி ெதாியாம� நா?க6 ந43� வி(ேவா�. காI2ச� 
உ�டா.� நா/களி� எ�லா� இ�வா; பிரா:திேய எ?க��. ம�:தாக இ�:� 
வ:த�. நாடக� �4வைட@� ேநர3தி� நா?க6 உண�வ�ற நிைலயி� இ��ேபா�. 
எ?கைள வ�4யி� ேபா/(3தா�.Q/4� ெகா�( வ:� ேச��ப� வழ�க�. 
 
ேதாழி கதாநாயகியானா6 
 
ஒ�நா6 ச3தியவா� சாவி3திாி நட:� ெகா�4�:த�. ந:தவன� கா/சி. 
சி�ன�ணா ேதாழியாக ந43தா�. ஒேர ஒ� வசன�தா� ேதாழி�. உ�(. 
சாவி3திாி ஒ� நீ�ட வசன3ைத� ேபசி �43த�� ேதாழி, 
 
“ஆ� அ�மா, இ?.6ள கிளிக6 உ�ெசா�கைள� ேக/(�, அ�ன?க6 உ�  
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நைடைய மதி3��, மயி�க6 உ� சாயைல�க�( ெவ/கி@� அ?க?. ப�?கி  
நாண �;கி�றன பா�!”.... 
 
என அத�. விைட பக�கிறா6. சி�ன�ணா தி� 4. ேக. �3�சாமி இ:த 
வசன3ைத ந4� ண�2சிேயா( ேபசிய�� சைபயி� ெப�3த கரேகாஷ� ஏ�ப/ட�. 
சாவி3திாிையவிட3 ேதாழி ந�றாயி��பதாI2 சைபேயா� ேபசி�ெகா�டா�க6. 
சி�ன�ணா+�. ேயாக� அ43த�; இர�டாவ� �ைற சாவி3திாி நாடக� 
ேபா/டேபா�, சி�ன�ணாேவ சாவி3திாி யாக ந43தா�. அத� பிற. ெதாட�:� 
பல நாடக?களி� கதாநாயகி ேவட� இவைர3 ேத4 வ:த�. 
 
ெச�ைன�. வ:த+ட� த:ைதயா� ஒ� நாத,ர வி3�வாைன எ?க��.2 ச?கீத� 
ெசா�G� ெகா(�க ஏ�பா( ெசIதா�. அ:த வி3�வானிட� சிர3ைதேயா( இைச 
பயி�றவ� சி�ன�ணா ஒ�வ�தா�. ேநாI, ெநா4 இவ�றினிைடேயHட விடாம� 
இைச� பயி�சியி� �D அ�கைர ெசA3தியதா� மிக விைரவி� சி�ன�ணா 
ந�றாக� பாட+� பழகி� ெகா�டா�. எ�லா நாடக?களிA� கதாநாயகியாக ந43� 
ந�ல  கைழ� ெப�றா�. 
 
தி(�கி(� ெசIதி 
 
ஒ�நா6 தி[ெர�; வ:த த:தி எ?க6 எ�ேலாைர@� தி(�கிட ைவ3த�. 
 
“,வாமிக6 வாத ேநாயா� Y4�க�ப/டா�; வாIேபச �4யவி�ைல. வல� ைக@�, 
இட� காA� �ட?கி வி/ட�. ப(�ைகயி� இ��கிறா�”. 
 
எதிாிக�� இர�க� ெகா6ள3த�க இ2ெசIதிைய அறி:த��, க�ெபனியி� 
உாிைமயாள�களி� ஒ�வரான பழனியா பி6ைள N3��.4�. விைர:தா�. 
ெச�ைனயிேலேய ைவ3�, சிகி2ைச ெசI@� ேநா�ேகா( ,வாமிகைள மிக+� 
சிரம�ப/(, ெச�ைன�.� ெகா�( வ:� ேச�3தா�. 
 
நா?க6 க�ெபனி Q/4�.2ெச�; ,வாமிகைள� பா�3ேதா�. எ�ேலா�ைடய 
க�களிA� நீ� ெபா?கி வழி:த�. எ3தைன எ3தைனேயா ந4க�கைள� ேபச ைவ3த 
ேபராசா� இ�; ேபச �4யாம� ஊைமயாக� கிட:தா�. எ�ண�ற நாடக?கைள 
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எDதி� .வி3த வல�கர� ெசயல�ற நிைலயி� �ட?கி� கிட:த�. ஏ;ேபா� 
நடமா4ய அவர� கா�க6 பிற� உதவியி�றி எD:தி��க இயலாத நிைலயி� 
அட?கி� கிட:தன; பா�3ேதா�, பாிதவி3ேதா�! 
 
ெச�ைனயி� யா� யாேரா  லவ� ெப�ம�க6, ந4க ந4ைகய�, ,வாமிகைள வ:� 
பா�3தா�க6. ப�ேவ; சிகி2ைச �ைறகைள� Hறினா�க6. ம�3�வ�க6 பல� 
வ:தா�க6. சிகி2ைச ெசIதா�க6. ஒ�;� பயனி�ைல. ,வாமிகளி� பணி 
விைட�காக3 தனியாக இ�வ� நியமி�க� ெப�றா�க6. உாிைமயாள�க6 
உ�ைமயான சிர3ைதேயா( ,வாமிக��.2 சிகி2ைச ெசI� வ:தா�க6. 
 
க/டெபா�ம�, ேஷ�0பியாி� ேராமிேயா+� ஜூGய3�� ஆகிய 
இ�நாடக?கைள@� ,வாமிக6 விைரவி� தயாாி�க3 தி/டமி/4�:தா�. என�. 
ஜூGய3 பாட� ெகா(�க� ெப�றி�:த�. இ:த2 சமய3தி� எதி�பாராத நிைலயி� 
,வாமிக6 ேநா@�ற� எ�ேலா��.� ெபாிய அதி�2சியாக இ�:த�. விைரவி� 
.ண�ப/( வி(வா�;  திய நாடக?கைள3 தயாாி�பா� எ�ெற�லா� 
உாிைமயாள�க6 எ�ணினா�க6. ந�பி�ைகேயா( சிகி2ைச ெசI� வ:தா�க6. 
 
எ�பிர0 திேய/ட� 
 
,வாமிகளி� பைழய நாடக?க6 சில பாட� ெகா(�க� ெப�றன. வ6ளி தி�மண�, 
அ�Gய�ஜுனா, .ேலபகாவG �தGய நாடக?கைள ந43ேதா�. இ:த ேநர3தி� 
ெச�ைன க�/ரா�( �4வைட:� வி/ட�. மீ�(� ஒ� மாத கால� 
ெச�ைனயிேல ெசா:தமாக நாடக� நட3த �4+ ெசIதா�க6. கிரா�( திேய/டாி� 
ெதாட�:� நட3�வைதவிட ேவெறா� திேய/ட��.� ேபாவ� ந�லெத�; 
எ�ணி, தி�வ�G�ேகணி எ�பிர0 திேய/டாி� நட3த ஏ�பாடாயி�;. 
 
இ�ேபா� 0டா� டா�கீ0 எ�9� ெபயேரா( தி�வ�G�ேகணி ெந(<சாைலயி� 
இ�:� வ�கிறத�லவா? இ�தா� அ:த நாளி� எ�பிர0 திேய/டராக விள?கிய�. 
திேய/ட� மாறிய�� க�ெபனி Q(�, எ?க6 Q(� தி�வ�G�ேகணி� ப.தி�. 
மா�ற�ப/டன. 
 
தி�வ�G�ேகணி�. வ:த�� எ?க��. ேநாI இ�9� அதிகமாயி�;. அ�மா,  
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அ�பா, த�பி பகவதி, த?ைக ,�  எ�ேலா�ேம காI2சG� ப(3�வி/டா�க6. 
நாடக?க��. வV� இ�லாததா� ெசல+�.� பண� கிைட�ப� Hட� 
கTடமாகிவி/ட�. 
 
பா/4யா� மைற+ 
 
இ:த ேநர3தி� தி�வன:த ர3தி� இ�:� எ?க6 பா/4 இற:� ேபானதாக 
ஒ�நா6 தகவ� வ:த�. அ�மா+�.� பா/4�.� ஒ3�� ேபாகாததா� பா/4 
த�இைளய மக9ட� தி�வன:த ர3தி� இ��க ேந�:ததாக ��ேப 
.றி�பி/4��கிேற�. இ:த மரண2ெசIதி வ:த அ�; இர+, நாடக� ைவ�க� 
ெப�றி�:த�. உாிைமயாள�களி� ஒ�வரான சி�ைனயா பி6ைள காைலயி� வ:த 
க4த3ைத இர+ ஏD மணி�.� ெகா�( வ:� த:ைதயாாிட� ெகா(3தா�. 
இ�வ�� ஏேதேதா ேபசினா�க6. எ�ேலா�� காI2சேலா( .ளி3�வி/( 
நாடக3தி� ந4�க2 ெச�ேறா�. ஊ��.�  ற�ப(� எ�ண� ைகவிட�ப/ட�. 
Q/(2 ெசல+�.� க�ெபனியிG�:� சாியாக� பண� கிைட�பதி�ைல. 
எ�ேலா�� ேநா@�றதா�, Q/4� யா�� சா�பிட ேவ�4ய அவசிய�� 
இ�லாதி�:த�. ெரா/4@�, காபி@�தா� எ�ேலா��.� உண+. இ�ப4ேய 
நா/க6 ஓ4ன. நாடக�� S. 50, 60 வVG� நட:� ெகா�4�:த�. 
 
காேம0வர ஐய� 
 
உாிைமயாள�களி� இ�வ� ஊ��.� ேபாI2ேச�:தா�க6. பழனியா�பி6ைள, 
க��ைபயாபி6ைள, இ�வ� ம/(ேம இ�:� நி�வாக3ைத நட3தி வ:தா�க6. 
க�ெபனி த6ளா4ய�. இ:த2 சமய3தி� தி�. காேம0வர ஐய� எ�ற ஒ�வ� வ:� 
ேச�:தா�. அவ� க��ைபயாபி6ைளயி� ந�ப�. அவ� தாமாகேவ க�ெபனி 
நி�வாக?களி� தைலயி/(� க�ெபனிைய ேவd��.� ெகா�(ேபாக ஏ�பா(க6 
ெசIதா�. அவ�ைடய �ய�சியா� எ�ேலா�� ெச�ைனைய வி/( ேவd��. 
வ:� ேச�:ேதா�. 
 
ேவd� ேதா/ட�பாைளய� ெகா/டைகயி� நாடக?க6 ெதாட?கின. 
நாடக?க��. வV� ந�ல �ைறயி� இ�:� வ:த�. அ�ேபா� ேதா/ட�-
பாைளய� ெகா/டைக�.2 ெசா:த�காரராக இ�:தவ� தி� க. மாணி�க �தGயா�. 
இவைர� கDைத மாணி�க �தGயா� எ�ேற இரசிக�க6 H�பி( வா�க6. இவ� 
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அ:த நாளி� ஒ� சிற:த ‘ராஜபா�/'டாக விள?கினா�. இவ�ைடய நாடக?கைள 
நா� பா�3தி��கிேற�. வடப.தி மாவ/ட?களி� மிக+� ெபய� ெப�ற ந4க� 
இவ�. ந�றாக� பாட� H4யவ�. ெபய��.�� வ:த தைலெயD3� ‘க’ வாக 
இ�:ததா� .;� 3தனமான இரசிக�க6 இவ��. கDைத மாணி�க� எ�ற 
�/ட3ைத2 V/4 வி/டா�க6. 
 
மற�க �4யாத மசா�வைட 
 
ெச�ைன�. வ:தபி� நாடக3தி� ந(வி� சில நிமிட?க6 இைடேவைள வி(வ� 
வழ�கமாகி வி/ட�. ேவdாி� அ:த வழ�க� ெதாட�:த�. இைடேவைள�காக 
ெகா/டைக�. உ6ேளயி�:த சிறிய ஒ/டG� உ� மா, மசா�வைட ேபா(வா�க6. 
மிக அ� தமாக இ��.�. மற�க�4யாத மசா� வைட. எ?க6 த:ைதயா� 
வா?கி�ெகா�( வ:� அ�ேபா( ெகா(�பா�. அ:த மசா� வைடயி� ,ைவ 
இ�9� நிைனைவ வி/( அகலவி�ைல. 
 
ேவd��. வ:த பி�9� எ?க6 காI2சA�. வி4+ ஏ�படவி�ைல. அ4�க4 
வ:� ெதா�ைல ெகா(3�� ெகா� 4�:த�. 
 
வ6ளி தி�மண� 
 
ஒ� நா6 வ6ளி தி�மண�. சி�ன�ணா வ6ளி ேவட� தா?.வ� வழ�க�. இர�( 
நா/களாக அ�ணா+�.� க(ைமயான காI2ச�. ேவ; ந4க� இ�லாததா� 
�த�நா6 காI2சேலா( ந43தா�. வ6ளி தி�மண3த�; அவரா� எD:� நி�கேவ 
�4யவி�ைல . இர+�.6 சாியாகிவி(ெம�ற ந�பி�ைகேயா( ஏேதேதா ைவ3திய� 
ெசIதா�க6. 
 
இர+ மணி எ/(. வழ�க�ேபா� எ�ேலா�� ேவட�  ைனவத�காக� 
ெகா/டைக�. வ:�வி/ேடா�. 9.30 மணி�. நாடக� ெதாட?க ேவ�(�. 
�தலாளிக�� எ?க6 த:ைத யா�� சி�ன�ணாைவ2 ,�றி 
உ/கா�:தி��கிறா�க6. 
 
“எ�ன �3�! ந4�க�4@மா?” ......இ� �தலாளியி� ேக6வி. இ:த� ேக6வி�.� 
பதிேல கிைட�கவி�ைல. அ�ணாவா� ேபசேவ �4யவி�ைல. ேக6வி�. 
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விைடயாக ஒ��ைற வா:திெய(3தா�. அ�; அவைர வ6ளி ேவட� ேபா/( 
நாடக� நட3த இயலாெத�ப� உ;தி ெசIய�ப/ட�. அ(3த ேயாசைன?... 
 
“ஏ�டா பச?களா! யாராவ� வ6ளியாக ந4�கிறீ?களாடா? இ�ேல�ன நாடக3ைத 
நி;3த ேவ�4ய�தா�...” அ4�க4 இ�ப4 யா��காவ� உட� நலமி�லா� 
ேபானா� அ(3த ேவட3ைத�  ைனய ‘நா� �:தி நீ �:தி’ எ�; ந4க�க6 
ேபா/4� ேபா/(�ெகா�( வ�வ� வழ�க�. எ�ேலா�� அேநகமாக எ�லா 
நாடக� பாட?கைள@� ஒரள+�.� ேக6வியிேலேய ெந/(�� ேபா/( 
ைவ3தி��பா�க6. ஆனா�, இ�; �தலாளியி� ேக6வி, பல� வாயிலாகமீ�(�. 
மீ�(� எதிெராளி3தேத தவிர யா�� ந4�க ��வரவி�ைல. 
 
யா� வ6ளி? 
 
மணி 9 ஆகிவி/ட�. நாடக3தி�. அ�; ந�ல வV�. ந4க�க6 எவ�� தாமாக 
��வராததா�, சில ந4க�கைள. அLகி வ6ளியாக ந4�.�ப4 �தலாளிக6 
வ� ;3தி@� பா�3தா�க6. ஒ�;� பG�கவி�ைல. 
 
அ�ேபா� .Dவி� இ�:தவ�களி� நா� மிக2 சி;வ�. எனேவ எ�ைன யா�� 
ேக/கவி�ைல “நா� ேவ�(மான�, நாரதராக ந4�கிேற�” எ�றா� ஒ� ந4க�. 
ஏ�கனேவ ஒ� தடைவ நா� ேநா@�றி�:தேபா� ந43தவ� அவ�. இ�9� சில�� 
நாரதராக ந4�க ��வ:தா�க6. நா�தா� எ�ெபாD�� நாரதராக ந4�ப� 
வழ�க�. 
 
பல நாரத�க6 �� வ:த��, “ச��க� வ6ளியாக ந4�க/(ேம” எ�ற� ஒ� .ர�. 
 
“ஆ! சாியான ேயாசைன! அவ� ந43�வி(வா� அ�ணா. �த� மணிைய அ4�க2 
ெசா�A?க6. ச��க�தா� வ6ளி” எ�ற� ம�ெறா� .ர�. �தலாளிக6 எ�ைன 
ெந�?கினா�க6. வானளாவ�  க
:தா�க6. ைதாிய� Hறினா�க6. “நீதா� ந4�க 
ேவ�(�” எ�றா�க6. நா�, “என�.� ெகா<ச� Hட� பாடமி�ைலேய” எ�ேற�. 
 
வ6ளியி� பாட�கைளெய�லா� நா� அ4�க4சி�ன�ணா+ட� ேபா/4  
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ேபா/(� பா4� ெகா�4��ப� எ� த:ைதயா��.3 ெதாி@�. அவ� எ� அ�கி� 
வ:�, 
 
“ேட, பயேல! ,�மா ேபா(டா. நா� பி�னேலநி�ணா பா4/ேற�” எ�றா�. 
 
ம:திர� ஒதினா� 
 
பாட� ெசா�G3 த�வதாக2 சில� உ�சாக� ப(3தி -னா�க6. நா� தய?கி� 
ெகா�ேட நி�ேற�. �தலாளிகளி� ஒ�வரான க��ைபயா�பி6ைள எ�ைன 
ஒ� றமாக3 �ா�கி� ெகா�( ேபானா�, காதி� ஒ� ம:திர3ைத2 ெசா�னா�. 
அ�வள+தா�; நா� ந4�பதாக ஒ� � ெகா�ேட�. 
 
நாடக� நட:த�. நா� வ6ளியாக ந43ேத�. உளறி� ’ெகா/டாம� ஒD?காகேவ 
ந43ேத�. எ�ேலா�� எ�ைன� பாரா/4னா�க6. எ�ைன ந4�பத�. 
ஒ� �ெகா6ள2 ெசIத அ:த ம:திர�...! �தலாளி க��ைபயா பி6ைள எ� காதி� 
ஒதிய அ:த ம:திர�-எ�ன ெதாி@மா? 
 
“ேட பயேல! நீ இ�னி�. வ6ளியாக ந42சா உன�. �Dசா அ<, SபாI இ�� 
த�கிேற�” எ�ப�தா�. 
 
�தலாளி க��ைபயாபி6ைள எ� காதி� ெசா�ன ஐ:� SபாI ரகசிய� நாடக� 
�4@�� ந4க�க��ெக�லா� ெதாி:� வி/ட�. பல� எ�ைன� பா�3� ேகG 
ெசIய3 ெதாட?கினா�க6. அ<, SபாI வ6ளி: அ<, SபாI வ6ளி’ எ�; எ� 
காதி� விD�ப4� கி�ட� ெசIதா�க6. நா� அவ�ைறெய�லா� இல/சிய� 
ெசIயேவயி�ைல. நாடக� �4:த�� என�. ஐ:� SபாIக6 ெகா(3தா� �தலாளி 
க��ைபயா பி6ைள. 
 
அ:த ஊாிேலேய சில நா/களி� எ?க6 ச�பள�� உய�3த�ப/ட�. சி�ன�L 
க�ெபனியி� பிரதம ந4கராI வி/டதா� அவர� ச�பள� மாத� எ/( 
SபாIகளிG�:� இ�ப3தி ஐ:� SபாIகளாக உய�:த�. என�.� அேத ச�பள� 
ேபாட�ப/ட�. ெதாட�க3தி� எ?க6 எ�ேலா��. மாக ெமா3த2 ச�பள வர+ 
ெதா�Lா�றி எ/( SபாIக6. இ�ேபா� ெமா3த� எ�ேலா��.� =�றி நா�ப� 
SபாIக6 ச�பள� கிைட3த�. 
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ஆசிாிய� .� சாமி நா@( 
 
ேவdாி� தி�. ேக.ஜி..� சாமிநா@( க�ெபனி�. ஆசிாியராக வ:� ேச�:தா�. 
இவ� ,வாமிகளி� மாணா�க�களி� ஒ�வ�. மிக2 சிற:த ெப�ேவடதாாிெய�; 
பல��  கDவா�க6. "தாராச சா?க�" நாடக3தி� ‘தாைர'யாக ந4�பதி� சிற:� 
விள?கியதா� தாைர .� சாமி நா@( எ�ேற இவைர� .றி�ப� வழ�க�. 
க�ெபனி�. வ:� ேச�:த சமய3தி� இவ� ேவட�  ைனவைத நி;3திவி/( 
நாடகாசிாியராகேவ பணி  ாி:� வ:தா�. ஒ�நா6 இவ� ,வாமிகைள� பா��க 
வ:தி�:தா�. வ:த இட3தி� ,வாமிக�ைடய வி��ப3தி�ப4 க�ெபனியி� இ��க 
ஒ� �ெகா�டா�. ேக. ஜி. .� சாமி நா@( ேச�:தபி� ம�;< சில  திய 
நாடக?க6 தயாராயின. அவ�றி� ��கியமான நாடக� ஞானெசள:தாி, ேவd� 
�4:த�� பிர<சி:தியாைவ2 ேச�:த பா�42ேசாி�.� பயணமாேனா�. 
 
ஞானெசள:தாி நாடக� 
 
பா�42ேசாியி� என�. ஞானெசள:தாி பாட� ெகா(�க ெப�ற�. 
சி�ன�ணா+�. ஞானெசள:தாியி� சி�ற�ைன ‘ேலனா6’ பாட� ெகா(3தா�க6. 
பா�42ேசாி�. வ:த+டேனேய அவசர அவசரமாக இ:த�  � நாடக3ைத 
அர?ேக�ற �ய�சிெய(3�� ெகா�டா�க6. பாட3ைத ெந/(�� 
ப�Lவத�.�Hட நா/க6 ேபாதா�. மிக+� �ாித� ப(3தின�க6. 
ஞானெசள:தாி மிக� ெபாிய பாட�. பாட3ைத� பா�3த+டேனேய என�.� பயமாக 
இ�:த�. நாடக3தி� ‘ேலனா'ளி� V
2சியா� ஞானெசள:தாியி� இ�ைகக�� 
ெவ/ட�ப(கி�றன. பாதி நாடக� �D�� ஞானெசள:தாி ைககைள� பி� ற� 
க/4�ெகா�ேட ந4�கேவ�(�. இ:த விஷய3ைத� ேக/ட+ட� என�. ேமA� 
பய� அதிகாி3த�. பாட� ெகா(3த+டேனேய நாடக3தி�.3 ேததி@� .றி3� 
வி/டா�க6. ஒ3திைகக6 ெதாட�:� நைடெப�; வ:தன. 
 
க(�க� பாி, 
 
நாடக அர?ேக�ற3தி�. இ�9� இர�ேட நா/க6. நா� சாியாக� பாட3ைத 
ெந/(�� ப�ணவி�ைல. �தலாளி க��ைபயாபி6ைள எ?க6 Q/(�. வ:தா�. 
ஒ� ஜைத� க(�க�கைள எ�னிட� ெகா(3தா�. அத� விைல ப3� SபாI, 
அ�ேபா� பா�42ேசாியி� ஒ� ப+னி� விைலேய பதி�)�; SபாIக6தா�. 
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அைர� ப+னி� ெசIய�ப/4�:த அ:த ஐ:� க�பதி3த க(�கைன� க�ட�� 
என�. மிக+� ஆைச உ�டாயி�;. வா?கி3 த��ப4 அ�பாவிட� 
வ� ;3திேன�. உடேன க��ைபயாபி6ைள “ஞானெசள:தாி பாட3ைத 
நாடக3த�; சாியாக ஒ�பி3� வி/டா� இைத உன�. இனமாகேவ ெகா(3� 
வி(கிேற�” எ�றா�. 
 
ேவdாி� வ6ளி நாடக3தி�ேபா� ஐ:� SபாIக6 ெசIத அ� த3ைத� 
பா�3தார�லவா? இ��ைற@� அவ�ைடய ேயாசைன பG3த�. க(�க� 
ேபா/(�ெகா6ளேவ�( ெம�ற ஆைசயி� ஒேர )2சாக உ/கா�:� 
ஞானெசள:தாி பாட3ைத ெந/(�� ேபா/( வி/ேட�. வா�களி3தப4 க(�கைன� 
பாிசாக� ெப�ேற�. 
 
�த� நாடக3த�; பிேல:திர� ஞானெசள:தாிைய� கா/4� ச:தி3� அைழ3�� 
ேபா.� கா/சியி�, ஞாபக மி�லாம� பி�ன� க/4� ெகா�4�:த ைககைள 
ெவளிேய எ(3� வி/ேட�. சைபேயா� ெகா� ெவ�; சிாி3� வி/டா�க6. 
இர�டாவ� நாடக3திG�:� �� ஜா�ரைதயாக எ� ைகக6 ெவ/ட�ப/ட+ட�, 
ைககளிர�ைட@� பி� றமாக2 ேச�3� ைவ3�, நாடா ேபா/(� க/4 
வி/டா�க6. 
 
,வாமிகளி� நாடக ஆ�வ� 
 
பா�42ேசாியி� ,வாமிகளி� உட�நிைல ,மாராக இ�:த�. அவ�� அ4�க4 
நாடக?க��. வ�வா�. உ6ேள ப�க3 த/4�க�ேக அவ��காக ஒ� கா�வா0 
ேச� ேபாட� ப(�. ,வாமிக6 அதி� ப(3��ெகா�( கைடசிவைர நாடக3ைத� 
பா�3��ெகா�ேடயி��பா�. ந4க� யாராவ� பாட� உளறி�ை◌ ,வாமிக6 
அவ�கைள எளிதி� விடமா/டா�. கா/சி �4:த+ட� உளறிய ந4க� ,வாமிக6 
இ��.� ப�க� ேபாகேவ பய�ப(வா�. ந4கைர� H�பி/( அவ� பாட� 
உளறியைத2 ைசைகயாேலேய ,/4� கா/(வா�. சில சமய?களி� அ4�க+� 
�யAவா�. ைக கா�க6 சாியாக விள? காத நிைலயி� இ�:ததா� ந4க�க6 
அ4விழாம� த�பி3�� ெகா6�வா�க6. எ�லா நாடக?க�� ,வாமிக��. மன� 
பாட�. நாடக�  3தக3ைத ைவ3�� ெகா�( பாட� ெசா�G� ெகா(�.� 
வழ�கேமயி�ைல. 
 
உளறA� பாரா/(� 
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ஒ� நா6 பா�கா ப/டாபிேஷக� நாடக� நட:த�. சி�ன�ணா 4. ேக. �3�சாமி 
பரதனாக ந43தா�. ேககய நா/4� பரத� தீயகனா� க�(, அைத3 த�பி 
ச3���கனனிட� ெசா�A� கா/சியி�, ‘த�பி ச3���கனா’ எ�பத�.� பதிலாக3 
“த�பி ல/,மணா” எ�; ெசா�Gவி/டா�. சைபேயா� அைனவ�� 
சிாி3�வி/டா�க6. 
 
இல?காதகன�, கேலாசனசதி ஆகிய நாடக?களி� சி�ன�ணா ராமராக+�, நா� 
ல/,மண9க+� ந4�ப� வழ�க�. பா�கா ப/டாபிேஷக3திA� என�. 
ல/,மண� ேவட:தா� ெகா(�க�ப/4�:த�. சி�ன�ணா பரதனாக நி�பைத 
மற:�, ராம� ேவட� ேபா/(� ேபசிய பழ�க3தி� “த�பி ல/,மணா” எ�; 
தவ;தலாக2 ெசா�G வி/டா�. ஆனா� அ:த3 தவைற உடேன  ாி:� ெகா�(, 
 
“த�பி ச3��கனா! எ�ேபா�� அ�ண� ராம2ச:திரைன@�, த�பி 
ல/,மணைன@� எ� மன� நிைன3�� ெகா�ேட யி��பதா� வாI தவறி 
உ�ைன@� ல/,மணாெவ�ேற அைழ3� வி/ேட�” எ�; ேபசி2சமாளி3தா�. 
அ�ணா+�. அ�ேபா� வய� ப�னிெர�( இ:த இள� வயதி� இ�வள+ 
சா�ாியமாக2 சமாளி3தத�காக2 சைபேயா� அைனவ�� கரேகாஷ� ெசI� 
பாரா/4னா�க6. கா/சி �4:� உ6ேள வ:த�� ,வாமிக6 சி�ன�ணாைவ� 
H�பி/டா�. அவ��.� பய:தா�. த�9ைடய தவ;தA�காக2 ,வாமிக6 
ேகாபி3�� ெகா6வாெர�ெற�ணி ந(?கி�ெகா�ேட வ:� நி�றா�, ,வாமிக6 
அ�ணாைவ அ�கி� அைழ3�, க�களி� மகி
2சி� பரவச3�ட� இட� ைகயா� 
த/4� ெகா(3தா�. 
 
‘ர�’ ெசIத ரகைள 
 
பா�42ேசாியி� காமா/சிய�ம� ேகாயி� ெத�வி� நா?க6 த?கியி�:ேதா�. 
எ?க6 Q/(�. அ(3தா�ேபா� ஒ� பிரபல வழ�கறிஞ� வசி3� வ:தா�. அவ��. 
நாடக�கார�க6 எ�றாேல பி4�பதி�ைல, நா?க6 அ4�க4 பா4� 
ெகா�4��ேபா�. எ?க6 Q/(2 ,வைரெயா/4னா� ேபாG�:த� அவர� 
ப(�ைகயைற. அ:த வழ�கறிஞ�, நாடக மி�லாத நா/களி� இர+ ேநர?களி� 
நா?க6 பா(�ேபாெத�லா� ஏதாவ� �L �L3�� ெகா�ேடயி��பா�. ஒ� 
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நா6 எ?க6 த:ைதயா� ‘ர�’ எ�9� ஒ�  � வைகயான ம�ைவ� .43� வி/( 
வ:தி�:தா�. ேபாைத தைல�ேகறி வி/ட�; ஒேர .ஷி, இர+ ஒ�ப� மணி: தம� 
ெக�Yரமான .ரைலெயD�பி� பாட3 ெதாட?கினா�. அவர� பா/ைட� 
ேக/ட+ட� வழ�கறிஞ��.� பிரமாத� ேகாப� வ:� வி/ட�. ஆ?கில��, தமிD� 
கல:த மணி�பிரவாள நைடயி� ஏேதேதா ஏச3 ெதாட?கினா�. இர+ ஒ�ப� 
மணி�.ேம� “இ�ப4� கDைதேபா�க3தினா� நா?க6 எ�ப43 �ர?.வ�?” 
எ�; ச3த� ேபா/டா�. Q/( வாசவி� ஒேர .ழ�ப�. எ?க� தாயா� 
வழ�கறிஞைர2 சமாதான� ெசIத9�பினா�. 
 
ந6ளிரவி� க2ேசாி 
 
த:ைதயா� பா(வைத நி;3திவி/(, அவசரமாக ெவளிேய ெச�றா�, நா?க6 
ஒ�;�  ாியாம� விழி3�� ெகா�4�:ேதா�. அ�ேபா� எ?க6 Q/4ேலேய 
�3�� க�னி ேம0திாி எ�ற க�ெபனியி� ைதய�கார�� த� மைனவி ேயா( 
.4யி�3தா�. ேம0திாி அ�பா+�. ந�ப�. எ�ேபா�� இ�வ�� ஒ�றாக3தா� 
ெவளிேய ேபாIவ�வ� வழ�க�. அ�; ேம0திாி@� ந�ல .4ேபாைதயி� 
இ�:தா�. அ�பா ேம0திாிைய Q/(�.� காவ� ைவ3� வி/(3 தனியாக 
ெவளிேய ெச�றதா� எ?க��. ேமA� விய�பாக இ�:த�. பதிைன:� 
நிமிட?களி� இர�(  T வ�4க6 வ:� வாசG� நி�றன. அவ�றி� 
ஆ�ேமானிய� தி� ைவ3திG?க� பி6ைள@�, மி�த?க� தி� �ைரசாமி நா@(+�, 
க�ெபனியி� அ�ேபா� மிக+� பலசாGெயன எ�ேலாராA� க�த� ெப�ற தி� 
ேகாபால பி6ைள@� வ:� ேச�:தா�க6. 
 
 Tவ�4 எ�ப� ாி� ஷாைவ� ேபா�; மனித�க6 இD�.� வ�4தா�. 
ாி� ஷாைவ ��னா� நி�; இD3�2 ெச�வா�க6. இ� நாA ச�கிர 
வ�4யாதலா� ெப��பாA� பி�ன� நி�; த6ளி2 ெச�வ� வழ�க�. வ�4யி� 
உ/கா�:தி��பவ�கேள த� ைகயி� ��னாA6ள க�பிைய� பி43�� ெகா�( 
வ�4ைய2 ெசA3த ேவ�(�. இ:த�  T வ�4 அ�ேபா�, பா�42ேசாியிA� 
கடdாிA� காண�ப/ட�. இ�ேபா� நா� பா�3ததாக நிைனவி�ைல. 
 
 T வ�4களி� ஆ�ேமானிய� மி�த?க3�ட� இவ�க6 எ�ேலா�� வ:த�� 
எ�ன நட�.ேமாெவன நா?க6 பய:� வி/ேடா�. இர+ மணி ப3தி��.�. 
Q/(�.6 க2ேசாி ெதாட?கிய�. த:ைதயா� த�மா� �4:த ம/(� ேமேல 
.ரெலD�பி� பா4னா�. ைவ3திG?க� பி6ைள@� �ைரசாமி நா@(+� அவேரா( 
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ேச�:� வாசி3தா�க6. �3��க�னி ேம0திாி@�, ேகாபா� பி6ைள@� Q/( 
வாயி� ப4யி� ைகயி� த4ேயா( காவ�  ாி:தா�க6. 
 
வழ�கறிஞாி� ம�னி�  
 
வழ�கறிஞ� ெவலெவல3��ேபாIவி/டா�. அவ� ஆ�� பா/டெம�லா� அட?கி 
வி/ட�, ச�ைட�.� க2ைச க/4 நி�பைத� க�ட��, அவ� .ர� கீேழ 
இற?கிவி/ட�. உ6ேள நட�.� க2ேசாிைய� ேக/க Qதியி� ரசிக�க6 
H4வி/டா�க6. பிற. வழ�கறிஞ�, �3��க�னி ேம0திாியிட� வ:� 
சமாதானமாக� ேபசினா�.�தG� தா� ஏசி� ேபசியத�காக ம�னி� � ேக/(� 
ெகா�டா�. எ�ப4யாவ� இ:த� க2ேசாிைய, நி;3தினா� ேபா�� எ�றாகி 
வி/ட� அவ��.. ேகாபாலபி6ைள ஒ�வா; எ�ேலாைர@� சமாதான�ப(3தின�. 
க2ேசாிைய நி;3த2 ெசIதா�. ஆ�ேமானிய�, மி�த?க வி3�வா�கைள 
Q/(�கைழ3�2 ெச�றா�. அ:த2 ச�பவ3தி�.� பிற. வழ�கறிஞ� எ:த 
வ� �.� வ�வேதயி�ைல. 
 
த?ைக பிற:தநா6 
 
1921ஆ� ஆ�( 4ச�ப� கைடசி நா6. அ�; அபிம�@ ,:தாி மாைல நாடக�; 
நாடக� �4:� Q/(�. வ:த�� அ�னயா� எ�ேலா��.� உண+ 
பாிமாறினா�க6. இர+ ஒ� மணியளவி� உற?கிேனா�. ஏேதா சலசல� � ேக/( 
விழி3ேதா�. இர+ )�; மணி�., எ?க��. இர�டாவதாக ஒ� த?ைக 
பிற:தி��பைத அறி:ேதா�; மகி
:ேதா�. 
 
காமா/சிய�ம� ேகாயி� ெத�வி� .4யி�:தா� த?ைக�.� காமா/சி என� 
ெபயாிட� ெப�ற� த?ைக பிற:த இர�டா� நா6 �த� �தலாக Q( 
ெப��.வத�. ஒ� ேவைல�காாிைய நியமி3ததாக3 த:ைதயா� தம� நா/.றி�பி� 
எDதி ைவ3தி��கிறா�. எனேவ ஏD .ழ:ைதக��.3 தாயா.� வைரயி� எ?க6 
Q/4� ேவைல�காாி ைவ�க ேவ�4ய அவசியேம இ�லாதப4 அ�ைனயாேர 
யாவ�ைற@� கவனி3� வ:தி��கிறா�க6 எ�; ெதாிகிற�. 
 
எ?க6 அ�ைனயா� ஒ�.அO�வ�பிறவி. அவ�க6 காைலயி� எD:தி��பைத@� 
இரவி� உற?.வைத@� நா� பா�3தேத யி�ைல. நா?க6 விழி3ெதD:த+ட� 
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ெவ:நீ� தயாராயி��.�. அவ�கேளதா� .ளி�பா/4 வி(வா�க6. எ?க6 
எ�ேலா��.� தைல�4 நீளமாக யி��.�. எ�ெணI ேதI3�� ெகா6�� 
நா/களி� ெபாிய�ணா+�.� தாயா� தா� தைல ேதI3� வி(வா�க6. அவ�க6 
எ�ெபாD� ஒI+ எ(3�� ெகா6வா�கேளா எ?க��.3 ெதாியா�. இய:திர� 
ேபா� சதா ேவைல ெசI� ெகா�ேட யி��பா�க6. அவ�க6 பிரசவ அைறயிG�:த 
நா/களி� நா?க6 மிக+� கTட�ப/ேடா�. ைதய� ேவைல �3��க�னி ேம0திாி 
எ?க�ட� .4யி�:தா ெர�; .றி�பி/ேடன�லவா? அவ��.� .ழ:ைதக6 
இ�ைல. அவர� மைனவியா� எ?க��. ேவ�4ய உதவிக6 ெசIதா�. 
 
பா�42ேசாியி� நாடக?க��. ந�லவரேவ�பி�:த� . பா�42ேசாி �4:� 
தி�4வன� ெச�ேறா�. அ?.� ந�ல வV�. ெச�ைனயி� வV� இ�லாம� 
கTட�ப/ட நிைல மாறி வி/ட�. ெதாட�:� ேவd�, பா�42ேசாி, தி�4வன� 
ஆகிய )�; ஊ�களிA� ந�ல வVலாயி�;. க��ைபயா பி6ைள ம�ற 
�தலாளிகைள விட�ெகா<ச� தாராளமான மன� உைடயவ�: PL�க� ெதாி:தவ�. 
அவ�� காேம,வர ஐய�� தா� இ�ேபா� க�ெபனிைய நி�வகி3� வ:தா�க6. 
உைழ� � ப?காளியான பழனியா� பி6ைள ஒ�;< ெசIய3 ேதா�றா� 
அவ�கேளா( ேப��. ஒ3�ைழ3தா�. 
 
ஏ. ேக. ,�பிரமணிய� 
 
தி�4வன3தி� பா/டா இராமகி�Tண�, க�ெபனிைய வி/(� ேபாIவி/டா�. 
அவ�ைடய 0தான3ைத அ�� � ேகா/ைட ஏ. ேக. ,�பிரமணிய� ெப�றா�. 
,�பிரமணிய� மிக2 சிற:த பாடக�, ந�ல வளமான சாாீர�; இய�ைகயாகேவ 
அவ�ைடய .ரG� ‘பி�கா’ ேப,�. ெச�ைன�. வ:த+டேனேய பல நாடக?களி� 
,�பிரமணிய� கதாநாயகனாக ந4�க3 ெதாட?கி வி/டா�, இ�ெபாD� பா/டா 
இராம கி�Tண� ேபாIவி/டதா�, எ�லா ேவட?க�� அவ��ேக ெகா(�க� 
ெப�றன. ,�பிரமணிய� ந43த ச3யவா�, ேகாவல�, வ6ளி நாடக3தி� ேவல� - 
ேவட� - வி�3த� �தGய பா3திர?களி� அவ� பா4ய பாட�க6 இ�9� எ� 
நிைனைவ வி/( அகலவி�ைல. வி�3த?க6 பா(�ேபா� அவ� ரசிக�களிட3தி� 
கரேகாஷ� ெப;வா�. இள�ப�வ3தி�றாகிய ,�பிரமணியனி� அபாரமான இைச3 
திறைம அ:த நாளி� எ�ேலாராA� பாரா/ட� ெப�ற�. 
 
தி�4வன3தி� க�ட� 
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தி�4வன3தி� என�. ஒ�ெபாிய க�ட� ஏ�ப/ட�. ஒ�நா6 ‘இல?காதகன�’ 
நாடக� நட:� ெகா�4�:த�. தா� �தG� இல/,மண9க+� கைடசியி� 
அ/சய .மாரனாக+� ந4�ப� வழ�க�. அ:த நாளி� தனிேய உ/கா�:� 
ஒ�வேரா( ஒ�வ� அர/ைடய4�ப� இ�ைல. ெப��பாA� ேவட�  ைனயாத 
ேநர?களி� ப�க� ப(தாவி� அ�ேக நி�; நாடக3ைத� பா�3�� 
ெகா�4��ேபா�. 
 
அ�; கட� கா/சிைய� ேபா/(�ெகா�4�:தா�க6 ��ன� கா/(3 திைர 
விட�ப/4�:த�. அ9மா� வானர? க�ட� பா4� ெகா�4�:தா�.நா� 
இல/,மண ேவட3ைத கைல3�வி/(, ெவ;� உட�ேபா( ேமைடயி� ந(ேவ 
நி�; கா/சி அைம�பைத� பா�3�� ெகா�4�:ேத�. அ�ேபா� தி�4வன3தி� 
மி�சார விள�.க6 இ�ைல. கியா0 விள�. க6தா� ேபாட�ப/4�:தன. 
ேமைடயி� கா/சி அைம�ைப� பா�3�� ெகா�4�:த எ� தைல�. ேநராக ஒ� 
கியா0 விள�.� க/ட�ப/4�:த�. கட� தா�(� ‘அ/ைட அ9மாைர 
அ?.மி?.மாக இD3�� பா�3�� ெகா�4�:தா�க6. நா� ,ைவேயா( 
அ:த�கா/சிைய ரசி3�நி�ேற�. 
 
யாேரா ஒ� கா/சி யைம�பாள� ேமைடயி� ந(ேவ: ெதா?கி� ெகா�4�:த கியா0 
விள�ைக ேமேல N�கி� க/ட �ய�றி��கிறா�, விள�ேகா4�:த =�கயி; 
பர�மீ� எ?ேகா )?கிG� சி�கி3 ேதI:� ேபாயி��கிற�. அவ� விள�ைக 
ெவ/4 இD3த�� கயி; அ;:� ேபாIவி/ட�. ெபாிய கியா0 விள�. அ�ப4ேய 
ேநராக� கீேழநி�ற எ�ேம� விD:த�. நா� ‘அ�மா’ எ�றலறி� கீேழசாI:ேத�. 
விள�.. ,�க� ,�கலாக உைட:�வி/ட�. 
 
த:ைதயி� ஆேவச� 
 
எ� அலற� ச3த3ைத� ேக/ட�� த:ைதயா� ஓ4 வ:தா�. ேமேல க/ட�ப/4�:த 
கியா0 விள�. எ�ேம� அ;:� விD:� வி/டைத@�, நா� கீேழ கிட�பைத@� 
க�டா�. ஆேவச� ெகா�டா�. அத�.6 சில� ஓ4 வ:� எ�ைன3 �ள�கி2 
ெச�றா�க6. த:ைதயா� த�ைமேய மற:� வி/டா�. ப+ட� ேபா(மிட3திA� 
ெவளிேய@� ேபாட� ப/4�:த கியா0 விள�.கைள3 த� ைகயாேலேய அ43� 
உைட3தா�. அவைர� பி43� நி;3த2 சில� ெப�� பா(ப/ டா�க6. என�.� 
ெபாிய அபாய� ஏ�மி�ைல ெய�பைத விள�கினா�க6. 
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கியா0 விள�. எ� தைலேயா( உராI:� ெகா�( இட� ேதாளி� விD:த�. 
விள�கி� அ4யிG�:த க�பி ஆழ மாக எ� ேதாளி� காய3ைத உ�டா�கிய�; 
இர3த� Yறி/ ட�. நா� )�2சி3� வி/ேட�. ேமைடயி� கா�றி�லாத தா� 
எ�ைன ெவளிேய N�கிவ:� ெகா/டைகயி� பிரதான வாயில�ேக ஒ� க/4G� 
ப(�க ைவ3தா�க6. அ�; நாடக� பா��க வ3தி�:த ஒ� டா�ட� என�.2 
சிகி2ைச ெசIதா�. காய� விைரவி� ஆறிவி(ெம�;� பய�பட ேவ�டாெம�;� 
எ� த:ைத�. ஆ;த� Hறினா�. 
 
நா� )�2ைச ெதளி:தேபா� ெவளிேய க/4G� ப(3 தி�:ேத�. நாடக� பா��க 
வ:த ஜன?களி� பல� எ�ைன2 ,�றி நி�; ெகா�4�:தா�க6 நாடக� நட:� 
ெகா� 4�3த�. என�.� பதிலாக அ/சய� ேவஷ3ைத யாேரா ஒ� ந4க� 
ேபா/டா�. ப(�ைகயி� கிட:த என�. அவைர� பா��க ேவ�(ெம�ற ஆைச 
உ�டாயி�;. நா� எD:� பா�3தா� ேமைட ந�றாக3 ெதாி@�. ஆனா� 
த:ைதயா� எ�ைன எD:தி��க விடவி�ைல. நாடக� �4@� வைர அ�ப4ேய 
ப(3தி�:ேத�. 
 
Q/(�. வ:த�� அ�ைனயா� என�.3 ‘தி�T4’ ,�றி� ேபா/டா�க6. மயில� 
��க� ெப�மான ேவ�4� ெகா�டா�க6. காய� ஆ;வத�. ஒ� வார� ஆயி�;. 
அ�மாேவா(� அ�பாேவா(� அ�கிG�:த மயில3தி�.2 ெச�; ��க� 
ெப�மாைன3 தாிசி3� வ:ேதா�. 
 
வ�4� பாைளய� 
 
தி�4வன3தி� இர�( மாத கால� நாடக� ஆ4ய பி� தி��பாதிாி� G\��. 
அ�கிA6ள வ�4பாைளய� ெச�றாே◌�. வ�4�பாைளய3தி� ந�ல வV� 
இ�ைல. தி��பா திாி� G\ாிேலேய நாடக� ந4�க �தலாளிக6 �4+ ெசI 
தா�க6. அ�வாேற உடன4யாக3 தி��பாதிாி� G\ாி� நாடக� �வ�க�ப/ட�. 
ந�ல வ�வா@� ஏ�ப/ட�. அ?. Q( கிைட�காததா� நா?க6 
வ�4�பாைளய3திேலேய இ��ேதா�. நாடக3தி�.� ேபாI வி/(, .திைர 
வ�4யி� வ�4�பாைளய� தி�� ேவா�. இ�ப4ேய ெதாட�:� நைட ெப�; 
வ:த�. 
 
ஒ�நா6 எ?க6 த:ைதயா��.�, மாேனஜ� நிைலயி G�:த காேம0வர ஐய��.� 
ெபாிய ச2சர+ ஏ�ப/ட�. காேம0வர ஐய� ஏேதா தவ�க� ேபச, 
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த:ைதயா�ெகா/டைக யி� ேபா/4�:த ப:த� காைல� பி(?கி�ெகா�( அவைர 
அ4�க�ேபாக, ஒேர .ழ�ப� ஏ�ப/( வி/ட�. ஐயைர எ�ப4@� அ43ேத தீ�வ� 
எ�; அ�பா+� �3��க�னி ேம0திாி@� பல�ைற �ய�றா�க6. 
 
சி�ைனயா யி6ைள வ�ைக 
 
காேம0வர ஐய� ந4க�களிட��, ஏைனய ெதாழிலாள� களிட�� நட:� 
ெகா�டவித� த:ைதயா��.� பி4�க வி�ைல. 
 
உாிைமயாள�க�� இதி� ேபாதிய கவன� ெசA3த வி�ைல. க�ெபனியி� ��கிய 
ப?.தாரரான சி�ைனயாபி6ைள ெச�ைனயிG�:த� ேபானவ� தி��பி வரேவ 
இ�ைல, காேம0 வர ஐயாி� நட3ைதைய� ப�றி@� அவ� ெதாழிலாள�களிட� 
நட:� ெகா6�� �ைறகைள� ப�றி@� த:ைதயா� ம�ைரயி G�:த 
சி�ைனயாபி6ைள�.� க4த� எDதினா�. க4த3தி�.� பதி� இ�லாததா� ஒ� 
நா6 ம�ைர�ேக ேநாி� ெச�; விவர?கேள எ(3�ைர3தா�. த:ைதயா� 
ம�ைர�.2 ெச� நி��பைத அறி:த�ேம காேம0வர ஐய� க�ெபனியிG�:� 
விலகிவி/டா�. சகல விவர?கைள@� த:ைதயாாி� )ல� அறி:த 
சி�ைனயாபி6ைள சில நா/களி� தி��பாதிாி� G\� வ:� க�ெபனியி� 
நி�வாக3ைத ஏ�;� ெகா�டா�. 
 
தி��பாதிாி� G\ாி� வV� இ�லாததா� மீ�(� ேவd��. �கா� 
மா�ற�ப/ட�. ேவdாிA� இ��ைற வVலாகவி�ைல. கா<சி ர� ேபாவெத�; 
�4+ ெசIதா�க6. கா<சி ர� வ:ேதா�. க�டேசைவ� ெப�விழா, நகாி� பிர 
மாதமாக நட�.� சமய�. ஆ4ச�ேப/ைட ெகா/டைகயி� நாடக�. ெவளிேய 
ஊெர?.� ஒேர ஜன3திர6. நாடக3தி�. ம/(� வV� மிக+� ேமாசமாக இ�:த�. 
சி�ைனயா பி6ைள வ:த�� இ:த நிைல ஏ�படேவ எ�ேலா�� அவ��. 
அதி�Tட� இ�ைலெய�; ேபசி� ெகா�டா�க6. 
 
மேலாியா+�. ம�3�வ� 
 
கா<சி ர3தி� எ?க6 Q/(�. அ�கி� ஒ� சி3த ம�3�வ� .4யி�:தா�. 
ெச�ைனயி� எ?கைள� Y43த காI2ச� கா<சி ர3திA� தைல கா/4ய�. அ:த 
ம�3�வ� வ:� பா�3தா�. அவாிட� நா?க6 நீ�ட காலமாக உபாைத� ப(� 
நிைலைய3 த:ைதயா� எ(3�2 ெசா�னா� அவ� ந�. சி:தி3� ஏேதா ஒ� 
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ப2சிைலைய அைர3�� ெபாிய உ��ைடகளா�கி, நா6 ஒ�;�. )�; ேவைல 
சா�பி(� ப4யாக )�;நா/க6 ெதாட�:� ெகா(3தா�. காI2ச� நி�ற�. அ�; 
நி�றேதா( ம/(ம�ல; இ�; வைர அ:த ேவதைன�.ாிய மேலாியா� காI2ச� 
என�. வ�வேதயி�ைல ெய�பைத மகி
ேவா( .றி�பிட வி�� கிேற�. 
சி3தம�3� வ3தி� ந�பி�ைகயி�லாத ந�ப�க6 இ�ப�றி2 சி:தி�க 
ேவ�(கிேற�. 
 
கா<சி ர3தி� நாடக� ெதாட�:�நைடெப�; வ:த�. தி[ெர�; ஒ�நா6 ��கிய 
ந4கனக இ�:த ஏ. ேக ,�பிரமணிய� ெசா�லாம� ஒ4�ேபாI வி/டா�. நாடக� 
நி;3த� ப/ட�. அவ��.� பதிலாக மீ�(� எ?கி�:ேதா பா/டா 
இராமகி�Tணன அைழ3� வ:தா�க6. மைழ@� அ4�க4 ெபIததா� சில நா/க6 
நாடக� நி;3த�பட+� ேந�:த�. கா<சி ர� யா��.ேம வVலாகாத ஊெர�; 
சிலேப� ஊாி� ேம� பழி ,ம3தினா�க6. 
 
வV� இ�லாத நிைலயி� நாடக?க6 நைடெப�; வ:தன. இ:த2 சமய3தி� 
அ�பா+�.� கா� ெப�விரG� ஒ� விஷ�க� .3தியதா� சி; காய� ஏ�ப/ட�. 
அைத அவ� அல/சிய மாI கவனியா� வி/( வி/டா�. சில நா/களி� அ:த� காய� 
ரணமாகி2 சீ
 வ4ய ஆர�பி3த�. ரண ைவ3திய� ஒ�வ� காய3ைத2 ேசாதி3�� 
பா�3தா�. காய� ப/ட இட3திG�:த �வார3தி� ஒ� சி; க�பிைய2 ெசA3தினா�. 
அ:த� க�பி .தி?கா� வைர வGேய யி�லாம� உ6ேள ேபாயி�; பாத� �D�� 
 ைறேயா4 இ��பதாக3 ெதாி: த�. அ;ைவ சிகி2ைச ெசIய�ப/ட�. அ�பா வG 
ெபா;�க மா/டாம� ப(�ைகயி� கிட:� சில நா/க6 கTட�ப/டா�. இத�.6 
கா<சீ ர� நாடக� �4:� வி/டதா� ைவ3திய ாிட� ம�:� வா?கி� ெகா�( 
ைசதா�ேப/ைட�.� பயண� பட ேந�:த�. 
 
ைசதா�ேப/ைட 
 
க�ெபனி ைசதா� ேப/ைட�.� ேபான )�; நா/ க��.� பிற. நா?க�� 
ைசதா� ேப/ைட�. வ:� ேச�: ேதா�. �த� நாடக3த�; ெப�மைழ ெபIத�. 
நாடக� நைடெபறவி�ைல. )�; நா/க��.� பி� மீ�(� நாடக� �வ�க� 
ெப�ற�. வV� ,மாராக இ�:த�. எ?க6 ஒ� ப:த� தீ�:� வி/டதா� ம;ப4@� 
ஒ�ப:த� ெசI� ெகா6ள ேவ�(ெமன உாிைமயாள�க6 வ� ;3தினா�க6. 
அ�பா+�.� உைழ� � ப?காளியான பழனியாபி6ைள�.� சி; சி; தகரா;க6 
ஏ�ப/(� ெகா�ேட யி�:ததா� ம; ஒ�ப:த� எD�வ� தைட�ப/ட�. 
பா/4யி� �த� ஆ�(3 திதி அ(3� வ:ததா� அத�.�.(�ப3�ட� 
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தி�வன:த ர� ேபாI வரேவ�(ெம�;�, அத� பிற. ஒ�ப:த� எDதி� 
ெகா6ளலாெம�;� அ�பா Hறி வி/டா�. அ:த நிைலயி� எ?கைள ஊ��. 
அ9�ப சி�ைனயாபி6ைள இைசயவி�ைல. 
 
பால மேனாகர சைப 
 
ெச�ைன ராய� திேய/டாி� அ�ேபா� தி� ெத. ெபா. கி�Tணசாமி� பாவலாி� 
பால மேனாகர சைபயா� நாடக?க6 நட3தி� ெகா�4�:தா�க6. ராய� திேய/ட� 
எ�ப� அ�ேபா� ெச�ைனயி� இ�:த எ�லா நாடக� ெகா/டைக களிA� சிற:த 
ஒ��க� க�த� ப/ட�. ஆைன�க+னி�. ேம� ற�6ள பால3தி�.� கீ
�ப�க�, 
சா�/ெகா/டைக�. அ�கி� அைம:தி�:த�. மிக� ெபாிய நாடக அர?க�. 
 
அ:த� கால3தி� ஒ� க�ெபனியிG�:�. ம�ெறா� க�ெபனி�.� ைபய�கைள� 
கட3தி� ெகா�(ேபாவ� சாதாரணமாக நிக
:� வ:த�. இ:த3 
தி��பணி�ெக�ேற சில தரக� க�� நிர:தரமாக இ�:� வ:தா�க6. நா?க6 
ைசதா� ேப/ைட�. வ:த நாளிG�:ேத பாவலாி� தரக�க6 எ?க��. வைலQச3 
ெதாட?கினா�க6. ஒ� நா6 எ?க��. நாடகமி�லாத நாளி� அ�பா+ட� 
ெச�ைன�.� ேபாI பாவல� க�ெபனியி� நாடக3ைத� பா�3� வ:ேதா�. பாவல� 
.4�பழ�க� உ6ளவ�. எ?க6 த:ைதயாேரா ேக/கேவ ேவ�4யதி�ைல. 
இ�வ�� மிக விைரவி� ேதாழைம ெகா�( வி/டா�க6. 
 
வைல Q,� படல� 
 
‘பாவல� க�ெபனி�.�ேபாக ேவ�(�’ எ�ற எ�ண3ைத3 த:ைதயா� 
அ�ைனயாாிட� ெதாிவி3தா�. அ�ைனயா� இ:த எ�ண3ைத வ�ைமயாக 
எதி�3தா�. ,வாமிக6 வாI ேபச இயலாத நிைலயி� ப(�ைகயிG��.� ேநர3தி� 
க�ெபனிைய வி/(� ேபாவ� ந�லத�லெவன� க�43தா�. தாயாாி� இ:த 
எ�ண3ைத� பாவல� அறி:த��, “தவ3தி� ச?கரதா0 ,வாமிக6 என�.� 
.�ைவ� ேபா�றவ�. அவைர@� நாேன ெச�ைன�. அைழ3� வ:� ேவ�4ய 
சிகி2ைசகைள2 ெசIகிேற�. அத�காக நீ?க6 கவைல�பட ேவ�டா�” எ�; 
சமாதான� Hறினா�. 
 
ஒ� நா6 மாைலயி� த:ைதயா� ெச�ைன�.2 ெச�றா�. என�.� 
சி�ன�ணா+�.� ம/(� மாத� இ�=�றி ஐ�ப� SபாI ச�பள� த�வதாக� 
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பாவல� ஒ� � ெகா�டா�. 250 �� பணமாக+� ெகா(3தா�. ெபாிய�ணா+�. 
அ:த2 சமய� ‘மகர� க/(’ வ:� சாாீர� சாியி�லாதலா� அவைர ேவட�  ைனய 
அ�பா அ9மதி�கவி�ைல. அ�ேபா� ெச�ைனயி� பாவல� க�ெபனியி� பி� 
பா/(� பா(� வழ�க� இ�ைல. அதனா� அ�பா+�.� ேவைலயி�ைல. எ?க6 
நா�வ��.� அ�பா+மாக2 ேச�3� 140 SபாIக6 இ?ேக ச�பள�. பாவல� 
க�ெபனியி� என�.� சி�ன�ணா+�.ேம 250 ச�பள�. 
 
=�றி� ப3� SபாIக6 அதிக வர+; எ?க6 வள�2சியிA6ள ஆ�வ� எ�லாமாக2 
ேச�:� த:ைதயா� பாவல� விாி3த வைலயி� விD:� வி/டா�. ஒ�நா6 இர+ 
ைசதா� ேப/ைடயி� ‘,ேலாசனா சதி’ நாடக� �4:த�� இர+ )�; மணி 
,மா��. பாவல� அ9�பியி�:த காாி� நா?க6 எ�ேலா��  ற�ப/ேடா�. 
சி:தாதிாி�ேப/ைடயிA6ள பாவல� Q/(�. வ:� இரேவா4வராக� 
.4ேயறிேனா�. த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைபயிG�:� 1922 ஆக0( 3 
ஆ� நா6 இர+ பாவலாி� பால மேனாகர சபா+�. வ:� ேச�:ேதா�. 
 
பாவலாி� திறைம 
 
நா?க6 வ:த இர�டா� நா6 ‘கதாி� ெவ�றி’ நாடக� ைவ�க�ப/4�:த�. 
அ�ைறய நாடக3தி�.2 ச��காாி� அ9மதி கிைட�கவி�ைல. பாவல� 
காைலயிG�:� படாத பா( ப/டா�. ��னா6 இரேவ 4ரா� வ�4களி� 
பிரமாதமாக விள�பர?க6 க/ட�ப/(�  ற�பட3 தயாராI இ�:தன. பாவல� 
ேநராக� கவ�னாிடேம ெச�றா�. அ�ேபா� ராஜதானியி� கவ�னராக இ�:தவ� 
லா�( ெவG?ட�. பாவல� சாரண� பைடயி� ஒ� தளபதியாக இ�:தா�. அ:த2 
சAைகயி� எ�ப4ேயா கவ�னாிடேம விேசஷ அ9மதி ெப�; வ:� வி/டா�. பக� 
12மணி�. ேம� விள�பர� ெசIய� ப/ட�. கதாி� ெவ�றி நாடக� சிற�பாக 
நைடெப�ற�. அேமாகமான வV�. பாவலைர எ�ேலா��  க
:தா�க6. அ�; 
நைடெப�ற கதாி� ெவ�றி நாடக3தி� நா?க6 ந4�கவி�ைல. 
 
 திய நாடக?க6 தயாரான ேவக� 
 
ம;நா6 ,வாமிகளி� ‘சதிய9Vயா’ நாடக� பாட� ெகா(�க�ப/ட�. த:ைதயா�� 
ெபாிய�ணா+� எ�லா� பாட?கைள@� எDதி� ெகா(3தா�க6. ந4க�க6 
மிகவிைரவி� ெந/(�� ப�ணிவி/டா�க6. நா?க6 வ:� ேச�:த ஒ�பதாவ� 



77 

 

நா6 சனி, ஞாயி; இ� நா/களிA� ‘சதிய9.யா’ நாடக� நட3த� ெப�ற�. ஒ� 
 திய நாடக3ைத ஒ�பேத நா/களி� அர?ேக�;வெத�ப� விய� �.றிய ெசIதி 
ய�லவா? எ?க��ேக விய�பாக3தா� இ�:த�. அ:த நாளிG�:த ந4க�களி� 
நிைனவா�றைல எ�ணி அதிசயி�கேவ�4யதாக இ��கிற�. இ:த நாளி� 
.ைற:த ப/ச� பதிைன:� நா/களாவ� ஒ3திைக நைடெப�றா�தா� சில 
ந4க�க��.� பாடேம ெந/(�வா.�. அ:த� கால3தி� ந4க�க��.. நாடக�, 
ந4� , ேவட� இவ�ைற�ப�றிேய சி:தைன. இ:த� கால3தி� ந4க�க��. 
எ3தைன எ3தைனேயா சி:தைனக6! எ�ன ெசIய �4@�? 
 
ப�3�ஹாி 
 
அ�ேபா� ெச�ைனயி� ‘ப�3�ஹாி’ எ�9� ஒ� ெமளன�பட� 
ஒ4�ெகா�4�:த�. பாவல� அ:த� கைதைய நாடகமாக ந4�க வி��பினா�. 
நாைல:� இர+க6 சிரம�ப/( நாடக3ைத எDதி �43தா�. எ�ேலா��.� பாட� 
ெகா(3தா�. என�. வி�ரம� பாட��, சி�ன�ணா 4. ேக. �3�சாமி�. ேமாகன 
பாட�� ெகா(�க�ப/ட�. ந4� � பயி�சி யளி�பத�.�Hட� ேபாதிய நா/க6 
இ�ைல. ந4க�க6 எ�ேலாைர@� ஒ� நா6 பட�பா��க அைழ3��ேபானா�. 
ஏற3தாழ� பட�கைதைய ய9சாி3ேத நாடக�� எDத�ப/4�:ததா� பாவல� 
எ?க6 அ�கி� இ�:� பட3தி� ந4�பவ�கைள� ேபாலேவ ந4�கேவ�(� எ�; 
Hறினா�. நா?க�� உ�னி�பாக அ:த ஊைம� பட3ைத� பா�3ேதா�. ஒேர நா6 
ஒ3திைக நட:த�. சதிய9.யா நைடெப�ற. ஆறாவ� நா6 ப�3�ஹாி நாடக� 
அர?ேகறிய�. அ�ேபா� ெச�ைனயி� ப�3�ஹாி பட�� ஒ4�ெகா�4�:ததா� 
ஊைம� பட3ைதவிட நாடக3தி�. அேமாகமான வ�வாI’ ஏ�ப/ட�. எ�ேலா�� 
பாவலாி� அபாரமான ஆ�றைல விய:�  க
:தா�க6. 
 
ேதசீய�  ர/சி நாடக� 
 
‘கதாி� ெவ�றி’ ஒ� ேதசிய� ர/சி நாடக�. தமி
: நா/4� �த� �தலாக 
நைடெப�ற ேதசீய ச)க நாடக�. அ:த நாடக3தி� சி�ன�ணா+�.� கதாநாயகி 
மரகத�: ேவட��, என�. வ�கீ� ேவட�� ெகா(3தா�க6. சி�ன�ணா 
ைகரா/ைடைய2 ,�றி�ெகா�( பா(� ஒ� பாட� என�. இ�9� 
நிைனவி��கிற�. 
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சீரான இ:தியாவி� ேப�ேபான 
ெதாழி� கெள�லா� 
ெச3�� கிட�.� இ:த 
சீ�.ைல:த கானவிேல 

 
ேச�:த ரா/4� ெப�ைம 
ெச� ேவ� ேகள�ைம 
தீ�ேம ந� வ;ைம..." 

 
பாவலாி� இ:த� பாடைல2 சி�ன�ணா மரகதமாக வ:� பா(�ேபா� சைபேயா� 
நீ�ட ேநர� ைகத/4� ெகா�ேட யி��பா�க6. நாடக3தி� இர�ெடா� 
பா3திர?கைள3 தவிர எ�ேலா�� கதராைடகைளேய  ைன:� வ�வா�க6. நாடக� 
�D�� கத� பிரசாரமாக3தா� இ��.�. 
 
பாவலாி� அவதான� 
 
பாவல� அபாரமான நிைனவா�றAைடயவ�. மிக2 சிற:த �ைறயி� அவதான� 
ெசIய� H4யவ�. ‘சதாவதான� பாவல�’ எ�ேற அவைர� .றி�பி(வா�க6. 
எ/(�ேப�ைடய ேக6விக��. விைட ெசா�Aபவைர ‘அ/டாவதானி’ எ�;�, 
ப3�� ேப��. விைட ெசா�Aபவைர3 ‘தசாவதானி’ எ�;�, பதினா; ேப��. 
விைட ெசா�Aபவைர2 ‘ேசாடசாவதானி’ எ�;�, =; ேப��. விைட 
ெசா�Aபவைர2 ‘சதாவதானி’ எ�;�, .றி�ப� வழ�க�. இ�கைலயி� ேத�2சி 
ெப�ேறா� இ�ேபா� மிக� .ைற:�வி/டா�க6. பாவல� இ:த�கைலைய ந�. 
பயி�றி�:தைமயா� நா?க6 எ�ேலா�� அவைர அவதான� ெசI� 
கா�பி�.மா; ேவ�4ேனா�. சி:தாதிாி� ேப/ைடயிA6ள க�ெபனி Q/4� 
ஒ�நா6 ேவ4�ைகயாக3 தசாவதான� நைடெப�ற�. நா� பாவலாி� ��கி� 
ப�கமாக இ�:� உ�:த�ப��ைப ஒ�ெவா��க அவர� ��கி� எறி@� 
ெபா;�ைப ஏ�;� ெகா�ேட�. சி�ன�ணா எதிாிG�:த கதைவ� O/43 
திற�.� பணிைய ஏ�;�ெகா�டா�. ம�;� பல ந4க�க6 பலவிதமான 
ெபா;� �கைள ஏ�றா�க6. ,மா� ஒ�மணி ேநர� அவதான� நைடெப�ற�. நா� 
எ3தைன உ�:�க6 ��கி� எறி:ேத� எ�பைத@�, சி�ன�ணா எ3தைன �ைற 
O/(3 �வார3தி� சாவிைய�  .3தினா� எ�பைத@�, பாவல� சாியாக2 
ெசா�னேபா� எ?க��ெக�லா� ெப� விய�பாக இ�:த�. இைத� 
ப4�பவ�களி� சில��. அவதான� எ�றாேல எ�னெவ�;  ாியாெதன 
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நிைன�கிேற�. அைத விாிவாக விள�.வ� க4ன�. அவதான3தி� இல�கண3ைத� 
ப�றி2 சரவண�ெப�மா6 கவிராய� ஒ� பாடG� .றி�பி(கிறா�.அ:த� பாடG� 
ஒ� ப.திைய இ?ேக ெசா�வ� ெபா�3தமாக இ��.ெம�; க��கிேற�. 
 

“மாறாம� வாIேவA மயிAெமன 
ேவெசா�ல, வாசக� ைகக6 எDத, 
வ�கண� ெகா� ற� தீர, ம�ெறா� 
 ற� வைர:தி(� இல�க மாற” 

 
வைள3 திைர� ./சிறி� க�லனி 
வ.�கி�ற வ�கண� கினி� பகர, 
ம�+ ெசா� க/டா9ம விைளயாட 
மைறவாக ைவ3� ச�ர?க மாட ....’ 

 
இ�ப4ேய இ�9� பலவைகயான அ� த2 ெசய�கைளெய� லா� 
நிைனவா�றேலா( ெசIய ேவ�(�. அவதான� ெசIேவா� சைப�.3 த�கவா; 
த� ெசய�கைள மா�றி� ெகா6வ�� உ�(. இ� ஒ� அO�வமான கைல, 
காக�ேகாவி� ஆ;�க�பி6ைள தசாவதான� ெசIவைத நா� இ��ைறபா�3 
தி��கிேற�. அபாரமான திறைம, நிைனவா�ற� இவ�ேறா( கட+ளி� தி�வ��� 
இ�:தா�தா� இ:த� கைலயி� ெவ�றி ெபற �4@� எ�ப� எ� ந�பி�ைக. 
 
சி:தாதிாி�ேப/ைடயி� க�ெபனி Q/ேடா( இ�:த� எ?க6 தாயா��.� 
பி4�கவி�ைல. அவ�க6 ெகா<ச� ைவதீக மன�பா�ைம உ6ளவ�க6. ேவ; தனி 
Q/(�.� ேபாக ேவ�(ெமன� பி4வாத� ெசIதா�க6. ேவ; வழியி�றி 
ஆைன�க+ணி ய�கி� ஒ� ஒ/(� .43தன3தி� ஒ� தனிQ( பா��க�ப/ட�. 
நா?க6 அ:த அ:த Q/4� .4ேயறிய�� பாவல�� க�ெபனி Q/ைட 
மா�றி�ெகா�( ஆைன� க+ணி�ேக வ:�வி/டா�. எ?கைள அதிக Nர3தி� 
த?கவிட� Hடாெத�ப� அவ� எ�ண�ேபா� ேதா�றிய�. 
 
மேனாஹரா 
 
ஆைன�க+ணி Q/(�. வ:த�� நாடக� ேபராசிாிய� ப�ம� ச�ப:த �தGயா� 
அவ�களி� ‘மேனாஹரா’ நாடக� பாட� ெகா(�க�ெப�ற�. என�. மேனஹர� 
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பாட�� சி�ன�ணா+�. வச:தேசன பாட�� ெகா(3தா�க6. ெதாட�:� 
ஒ3திைக நைடெப�ற�. பாவல� மிக2சிற:த �ைறயி� என�. ந4� � 
பயி�சியளி3தா�. அவ� ப�ம� ச�ப:த �தGயா� அவ�களி� ெச�ைன ,.ண 
விலாச சைபயி� சில கால� ந4கராக இ�:தவ�. �தGயாரவ�க6 மேனஹரனாக 
ந43தேபா� பாவல� ராஜ�பிாியனாக ந43தி��கிறா�. 
 
மேனாஹரா ஒ3திைக நட:�ெகா�4��.� ெபாDேத ,வாமிகளி� அபிம�@ 
,:தாி நாடக� பாட� ெகா(�க� ெப�; அர?ேகறிய�. அ:நாடக3தி� எ� 
ந4�ைப� பா�3த பாவல� எ�ைன� பாரா/4 உ�சாக�ப(3தினா�. மேனாஹர� 
நாடக3தி�. மிக� ெபாிய ,வெரா/4க6 அ2சி/(, ெச�ைன நகெர?.� ஒ/ட2 
ெசIதா�. பிரமாதமாக விள�பர?க6 ெசIய�ப/டன. �த� நாடக3தி�. 
மேனாஹரா நாடக3ைத எDதிய ப�ம� ச�ப:த �தGயா� அவ�கைளேய தைலைம 
தா?க2 ெசIதா�. ெதாட�:� ஒ3திைக நைடெப�; வ:ததா� நாடக3த�; என�.3 
ெதா�ைட க/4�ெகா�ட�. பாவல� எ�ைன3 த/4� ெகா(3�� பய�படாம� 
ந4�க2 ெசா�னா�. 
 
நா?க6 ேவட�  ைன:� ெகா�4��.�ெபாD� ப�ம� ச�ப:த �தGயா� 
அவ�கைள@� அவ�ட� கதாநாயகியாக ந4�.� தி�. ர?கவ4ேவA 
�தGயாைர@� பாவல� உ6ேள அைழ3� வ:� அறி�க�ப(3தினா�. நா?க6 
ெப�மகி
2சி யைட:ேதா�. என�.�, அ�; விஜயாளாக ேவட�  ைன:த 
த�மG?க3தி�.� ர?கவ4ேவA �தGயா� ப�க3தி� நி�; ஒ�பைன ெசIவதி� 
உதவி  ாி:தா�. ப�ம� ச�ப:தனா� பாரா/(ைர 
 
1922 அ�ேடாப� 7-ஆ� நா6 மேனாஹர� நாடக� ப�ம� ச�ப:த �தGயா� 
தைலைமயி� சிற�பாக அர?ேகறிய�. மேஞஹரனி� ��கிய க/டமான ச?கிG 
அ;�.� கா/சி �4:த�� பாவல� ஓ4வ:�, கீேழ கிட:த எ�ைன3 N�கி 
�3தமி/(� பாரா/4னா�. தைலைம தா?கிய ப�ம� ச�ப:த �தGயா� அவ�க6 
கீ
வ�மா; ஆ�கில3தி� ேபசினா�. 
 
“சீமா/4கேள, சீமா�கேள! நா� எDதிய நாடக?க6 யாவ�றிA� ‘மேனஹரா’ 
மிக+� உய�:த� எ�பைத நீ?க6 அறிQ�க6. 
 
இ: நாடக3ைத2 ெச�ற இ�ப3ைத:� ஆ�(களாக எ?க6 ,.ண விலாச சைபயி� 
நாேன மேனாஹரனாக ேவட� O�( ந43�வ�கிேற�. சிற:த ந4க�க6. பல� 
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மேஞஹரனாக ேவட� தாி3� ந4�பைத@� நாேன ேநாி� பா�3தி��கிேற�. 
என�ேகா வயதாகி வி/ட�. ��ைம� ப�வ3ைத ேநா�கி2 ெச�; 
ெகா�4��கிேற�. Qர மேனாகரனக ந4�பத�.ாிய வGைம .ைற:� வ�கிற�. 
நா� நாடக3 �ைறயிG�:� ஒI+ ெப;� கால� ெந�?கி� ெகா�4��கிற�. 
 
இ�றிர+ மா0ட� 4. ேக. ஷ��க� மேனாகரனாக ந43தைத� பா�3த�� 
எ�மனதி�.2 சா:தி@� மகி
2சி@� ஏ�ப/ட�. நா� ெவ.நா/களாக ஆவேலா( 
எதி��பா�3தி�3த ஓ� உ3தமந4க� ேதா�றிவி/டா� எ�பைத இ:த 
இள<சி;வ�ைடய ந4�  ெவளி� ப(3திய�. கட+6 இ2சிறியவ��. நீ�ட 
ஆ@ைள@� நாடக� கைல3�ைறயிA� ேம�மA� வள�2சிைய@� சிற�ைப@� 
த�வாராக.” 
 
நாடக� ேபராசிாிய� ேபசியைத ெய�லா� பாவல� தமிழி� ெமாழி ெபய�3� 
என�.2ெசா�னா�. �தGயா� அவ�க6ேபசி �43� உ6ேள வ:த��நா� அவர� 
பாத?களி�பணி:ேத�. ேபராசிாிய� எ�ைன மகி
ேவா( க/4�ெகா�( 
உ2சிேமா:� வா
3தினா�. 
 
ேபா/டா� ேபா/4 
 
அ�ேபா� ஒ�ைறவாைட3திேய/டாி� ம�ைர ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனி நட:� 
ெகா�4�:த�. ஒ� நா6 பாவல� க�ெபனியி� ‘அதிSப அமராவதி’ நாடக� நட3தி 
�43� வி/( நா?க6 எ�ேலா�� ஒாிஜன� பாI0 க�ெபனியி� சதிய9Vயா 
நாடக� பா��க2ெச�ேறா�. ெச�வாI, வியாழ� கிழைமகளி� நைடெப;� 
நாடக?கைள� பாவல� ந4க�களி� வி��ப3தி�ேக வி/(வி(வா�. சில நா/களி� 
நாடக� மிக விைரவி� �4:�வி(�. ‘சரச ச�லாப உ�லாச மேனர<சனி’ எ�; ஒ� 
நாடக� நட:த�. அதி� நா� மேனார<சனியாக ந43ேத�. ந4க�கேள தி/டமி/( 
நட3�� இ:த நாடக?க��.� ெப��பாA� ந�ல வVலானதி�ைல. 
 
நா?க6 மேனாகரா நாடக� ேபா/ட அ�; ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனியிA� 
மேனாகரா நைடெப�ற�. அ�ேபா� அ?. மேனாஹரனாக ந43தவ� எ�. ஜி. 
த�டபாணி. அவ� 1920� ,வாமிக6 க�ெபனியி� எ?கேளா( இ�:தவ�. அவ��. 
எ�ைனவிட நாைல:�வய� அதிகமி��கலா�. ‘ெவ?கல3வனி’ எ�. ஜி. 
த�டபாணி- பால மேனாகர�’ எ�; ஒாிஜின� பாI0 க�ெப9யா� விள�பர� 
ெசIதா�க6. உடேன பாவல�, யா� பால மேனாகர�? பால மேனாகரா சபா எ�?” 
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எ�ற ேக6வி@ட� ஒ� விள�பர அறி�ைக வி/டா� அதி�, “பால மேனாகர சபாவி� 
நிகர�ற பால மேனாகர� மா0ட� 4. ேக. ஷ��க�” என� .றி�பி/டா�. இ� 
க�ெபனியா��.� விள�பர அறி�ைககளிேலேய விவாத� நட:த�. மேனாகரா 
ேபா/டா� ேபா/4 நாடகமாக விள?கிய�. ம;வார� நைட ெப�ற மேனாஹரா 
நாடக3தி� ப�ம� ச�ப:த�தGயா� என�. ஒ� த?க�பத�க� பாிசளி3தா�. இ:�, 
,ேதசமி3திர� இ� ப3திாிைககளிA� ‘த?க� பத�க� பாிசளி� ’ எ�ற தைல�பி� 
இ2ெசIதி பிரமாதமாக ெவளியிட� ெப�ற�. நா?க6 ெப�மகி
2சியி� 
திைள3தி�:ேதா�. 
 
,வாமிகளி� நிைல 
 
நா?க6 ைசதா�ேப/ைடயிG�:� இரேவா4ரவாக2 ெச�ைன�. வ:த ம;நா6, 
ெசIதி எ�ேலா��.� ெதாி:� வி/ட�. இர�( நா/க6 நாடக� 
நைடெபறவி�ைல. த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பால சைப த6ளா4ய�. பிற. 
ேவ; யா� யாைரேயா எ?க��.� பதிலாக ேபா/( நாடக3ைத ெதாட�:� 
நட3தினா�க6. வV� மிக+� ேமாசமாக� ேபாI வி/ட�. க�ெபனியி� நிைலைய� 
க�ட ம�;< சில ந4க�க6 க�ெபனியிG�:� விலகி� ெகா�டா�க6. 
உாிைமயாள�களி� ஒ�வரான சி�ைனயாபி6ைள பண� ெகா�(வ�வதாக2 
ெசா�G ம�ைர�.� ேபா�வி/டா�. பழனியாபி6ைள எ�ப4ேயா சமாளி3� 
ஆசிாிய� ேக. ஜி. .� சாமிநா@(வி� உதவியா� க�ெபனிைய2 
ைசதாேப/ைடயிG�:� Oவி�:தவ�G�.� ெகா�(ேபாI2 ேச�3தா�. 
Oவி�:தவ�Gயி� நாடக� நட3தினா�க6. அ?.� வV� இ�ைல. நிைலைம 
மிக+� ெந��க4யாIவி/ட�. அ�றாட2 சா�பா/(�.�Hட பண� இ�லாம� 
கTட�ப/டா�க6. எதி�பாராத இ2 சிரம?களா� ,வாமிகளி� உட� நிைல மிக+� 
பாதி�க�ப/ட�. அவைர� கவனி�பதிA� அசிர3ைத ஏ�ப/ட�. அ�வ�ேபா� 
,வாமிகைள� காண வ:த ெபாியவ�க6 சிலாிட� அவ� தம� ைககளா� 
சாைடகா/4, இர�( ைபய�க6 இ�:தா�க6; அவ�க6 ஓ4�ேபாI வி/டா�க6; 
அதனா� வV� இ�ைல, கTட�ப(கிேற�” எ�; மன� ெநா:ததாக அறி:ேதா�. 
 
அ�ைனயி� ெவ�றி 
 
ஆைன�க+ணி�. Q( மாறி வ3தபி� .� சாமி நா@(வி� மைனவியா� அ4�க4 
எ?க6 Q/(�. வர3ெதாட?கினா�க6. அவ�க6 )ல� இ2ெசIதிகைளெய�லா� 
அறி:ேதா�. ,வாமிகளி� நிைலைய3 ெதாி:த�� எ?க6 தாயா� மிக+� 
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ேவதைன�ப/டா�க6. எ�ண3ைத வாIவி/(2 ெசா�ல �4யாத நிைலயி� 
,வாமிகளி� மன� எ�வள+ ேவதைன யைட@� எ�பைத எ�ணி ெய�ணி 
உ�கினா�க6. ஒ�நா6 அ�மா+�.� அ�பா+�.� இ�ப�றி� பல3த விவாத� 
நட:த�. பாவல� க�ெபனியி� நா?க6 ெப��  கDட� சீ�� சிற� மாக இ�:� 
வ�வைத அ�பா எ(3�� Hறினா�. மீ�(� பைழய க�ெபனி�.� ேபாI2 
சிரம�பட ேவ�(மா?’ எ�; ேக/டா�. அ�பாவி� எ:த2 சமாதான�� அ�மாைவ3 
தி��தி� ப(3தவி�ைல. “எ� .ழ:ைத க��.� .� சாப� பி43�வி(�, ெபா�6 
 க
 இ�லா� ேபானாA� .ழ:ைதக��. எ�+� ேநராதி��க ேவ�(�. உடேன 
எ�ப4யாவ� ,வாமிக6 க�ெபனி�ேக ேபாIவிட ேவ�(�’ எ�; ெசா�G, அ�மா 
அழ ஆர�பி3� வி/டா�க6. அ�பாவி� எ�ண�� மாறிய�. தாIைம @ண�2சி. 
ெவ�றிெப�ற�. நா@(வி� மைனவியாாிட� மீ�(� க�ெபனி�. 
வ:�வி(வதாக3 தகவ� ெசா�Gய9�பினா� த:ைதயா�. .� சாமி நா@( ெப� 
�ய�சி ெசI� Oவி�:த வ�GயிG�:� க�ெபனிைய3 த� ெசா:த ஊராகிய 
பா�42ேசாி�.� ெகா�(ேபாI2 ேச�3தா�. எ?க6 வ�ைகைய எதி�பா�3�� 
ெகா�( க�ெபனியா� கா3தி�:தா�க6. 
 
அ�பா எ?கைள@� அைழ3�� ெகா�( தி�வன:த ர� ேபாI வர ேவ�(ெம�; 
பாவலாிட� வி(�ைற ேக/டா�. அ3ேதா( ,வாமிக6 மிக+� அபாயமான நிைலயி� 
இ��பதா� அவைர@� பா�3� வரேவ�(ெமன� Hறினா�. க�ெபனியி�  கD� 
ெபா��� ஓ?கி உ2ச நிைலயைட:தி��.� அ:த ேநர3தி�, நா?க6 ேபாக� 
Hடாெத�; பாவல� க�4�பாக ம;3�வி/டா�. �� பணமாக� ெகா(3த 250 
SபாIகைள� கழி3�� ெகா6ளாமேலேய மாத2 ச�பள3ைத@� ஒD?காக� 
ெகா(3� வ:தா�. ஜனவாி மாத� �4:தபி� வி(�ைற அளி�பதா@� அ�ேபா� 
ஊ��.� ேபாI வரலாெம�;�, ேமA� பண� ேதைவ�ப/டா� ெகா(�பதாக+� 
Hறி வி/டா�. அ�பாவி� நிைல த�மச?கடமாகி வி/ட�. 
 
பாவல� க�ெபனி ந4க�க6 
 
பாவல� க�ெபனியி� அ�ேபா� இ�:த சில ��கிய ந4க�கைள�ப�றி இ?ேக 
.றி�பிட வி�� கிேற�. 
 
கதாநாயக�க6 இர�(ேப� இ�:தா�க6. ஒ�வ� ஏ. எ�. ராஜ�, ம�ெறா�வ� 4. 
எ�. ம�த�பா. இ�வி�வ�� இரசிக�களி� ந�மதி�ைப� ெப�றி�:தா�க6. ஏ. 
எ�. ராஜ� அ�ைமயாக� பாட� H4யவ�. 4. எ�. ம�த�பா திறைமயாக ந4�க� 
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H4யவ�. ப�3�ஹாி நாடக3தி� ஏ. எ� ராஜ� ப�3�ஹாியாக ந4�பா�. 
மேனாகர� நாடக3தி� 4. எ�. ம�த�பா  �ேஷா3தமனக ந4�பா�. கதாி� ெவ�றி 
யி� கதாநாயக� ,:தர� ேவட3ைத இ�வ�� திற�பட ந4�பா�க6. 
 
த�மG?க� எ�ற ஒ�வ� இ�:தா�. அவ��. எ�9ைடய வய�தா� இ��.�. 
அபிம�@ ,:தாியி� ,:தாி யாக+�, மேனாஹரனி� விஜயாளாக+� அ� தமாக 
ந4�பா�. ந�ல இைச ஞான�ைடயவ�. இனிைமயான .ர�. அ�ைமயாக� 
பா(வா�. சில ஆ�(க��.� பி� நா?க6 ெசா:த� க�ெபனி நட3திய ெபாD�, 
த�மG?க� எ?க6 க�ெபனியிA� சில கால� இ�:தி��கிறா�. 
 
ெகா�4� ைக ,வாமிநாத� 
 
,வாமிநாத� ஒ� சிற:த நைக2,ைவ ந4க�. அவைர ‘ெகா�4� ைக ,வாமிநாத�’ 
எ�;தா� எ�ேலா�� .றி�பி(வா�க6. அவ�ைடய ைககளி� ஒ�; ெகா<ச� 
ஊனமா யி�:த�. இவ�ைடய உட� பிற:த தைமயனா� தி� ப�கிாி சாமி� பி6ைள 
ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனியி�சிற:த நைக2 ,ைவ ந4கராக விள?கினா�. 
சேகாதர�க6 இ�வாி� ஒ�வ� பாI0 க�ெபனியிA�, ம�ெறா�வ� பாவல� 
க�ெபனியிAமாக இ�:த�, அ�ேபா� எ?க��.�  �ைமயாக3 ேதா�றிய�. 
ெநா�4� ைக ,வாமிநாத� ேமைட�. வ:த+டேனேய சைபேயா� சிாி3� 
வி(வா�க6. அவ� ெசIவெத�லா� ெகானTைடயாகேவ இ��.�. கதாி� 
ெவ�றியி� இ�0 ெப�டராக வ:� அவ� ெசI@� அ/டகாச?கேள இ�ேபா� 
நிைன3தாA� சிாி�  வ�கிற�. 
 
ஒ� நா6, கதாி� ெவ�றி நீதிம�ற� கா/சியி� ெநா�4�ைக ,வாமிநாத� 
இ�0ெப�டராக வ:� வா�. )ல� ெகா(3தா�. நா� ேகாட�பா�க3தி� எ�; 
அவ� ேபச3 ெதாட?கிய��, )�கி� ெசா�கியி�:க க�பிமீைச கீேழ 
விD:�வி/ட�. வ�கீலாக நி�ற என�.2 சிாி� 3 தா?க வி�ைல, சைபேயா� 
ைகத/42 சிாி3தா�க6. அத�காக அவ� ஒ�;� பத�றமைடய வி�ைல. 
இ�0ெப�ட� எ�வித பர� பர� � இ�லாம� சாவாசமாக� .னி:தா�. கீேழகிட:த 
மீைசைய எ(3தா�. ைக�./ைடயா� அைத3 த/4னா�. மீ�(� )�கி� ெசா�கி� 
ெகா�( ேபச3 ெதாட?கினா�. ேவ; எ�வித உண�2சிைய@� அவ� கா/டாம� 
அைமதியாக இைத2 ெசIததா� சைபேயாாி� சிாி�  அட?க ெவ. ேநர மாயி�;. 
மேனாகர� நாடக3தி� வச:தனாக அவ� ந4�பா�. “க�லாசன3தி� கீேழ 
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உ/கா�:�, ��. வைள:� ேபாI வி/ட�” எ�; வச:த� ெசா�A�ேபா� 
உ�ைமயாகேவ ��. வைள:� ேபான�ேபா� ந43�� கா/(வா�. அவ� உட� , 
ெசா�Aகிறப4 ெய�லா� வைள@�. 
 
பாயாச�� பா�3த சாரதி@� 
 
�ைர�க�L எ�; ம�ெறா� இள� ஹா0ய ந4க� இ�:தா�. அவ� கதாி� 
ெவ�றியி� ேவைலயாளாக ந4�பா�. அவைர� ‘பாயாச�’ எ�ேற சைபேயா� 
.றி�பி(வா�க6. பாயாச� ைப3திய� பி43த ேவைல�காரனாக அவ� ந4�பைத 
ம�க6 ெப�மகி
ேவா( பாரா/(வா�க6 எ:த நாடக3தி�, எ�ன ேவட3தி�, அவ� 
வ:தாA� ஜன?களி� சில� ‘பாயாச�, பாயாச�’ எ�; அவ��.� ப/ட� V/4� 
H�பி(வ� வழ�க�. 
 
ம�ெறா� ந4க� பா�3தசாரதி. இவ� ெப� ேவட� O�( ந4�பவ�. ெப��பாA� 
ேசாக2 ,ைவ� பா3திர?களிேல ேதா�றி3 திறைமயாக ந4�க� 
H4யவ�.மேனாஹரனி� ப3மாவதியாக ந4�பா�. பா�3தசாரதி பி�கால3தி� பல 
அரசிய� க/சிகளிA� ப3திாி�ைக3 �ைறயிA� இ�:தேபா� பா��.� வாI�  
என�.� கி/4ய�. இ�ேபா� இவ� திராவிட �� ேன�ற�கழக3தி� இ�:� 
வ�கிறா�. 
 
பாவலாி� ச:ேதக� 
 
த:ைதயா� வி(�ைற� ேக/ட� �த� பாவல��. எ?க6 ேம� ச:ேதக� 
உ�டாகிவி/ட�. எ?கேளா( ஒ/(� .43தன3திG�:த சிலாிட� நா?க6 
தி[ெர�; எ?காவ�  ற�ப/டா� உடேன தகவ� ெகா(�.�ப4யாக ரகசியமாக2 
ெசா�Gைவ3தா�. இ� த:ைதயா��.3 ெதாி:�வி/ட�. அ:த Q( 
வசதியி�ைலெய�;� ேவ; Q( பா��கேவ�( ெம�;� த:ைதயா� 
எ�ேலா�ைடய காதிA� விD�ப4யாக அ4�க42 ெசா�G� ெகா�4�:தா�. ஒ� 
வார3தி�.� பி� ெச?கா?கைட� ப�க� ஏேதா Q( கிைட3� வி/டதாக2 
ெசா�னா�. நா?க6 நாடக3தி�.� ேபானபி� ெபாிய�ணா அ�மாைவ@� 
அைழ3��ெகா�(  � Q/(�.� ேபாIவிட ேவ�(ெம�;�, தா� நாடக� 
�4:� ேநேர  � Q/(�. வ:�வி(வதாக+� ச:ேதக�படாத �ைறயி� 
ெசா�Gவி/(3 த:ைதயா�, எ?கைள@� அைழ3�� ெகா�( ராய� திேய/ட��. 
வ:தா�. 
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பா�4�. ஒ4ேனா� 
 
1922 அ�ேடாப� 15ஆ� நா6 ஞாயி�;�கிழைம. அ�; ‘அபிம�@ ,:தாி’ மாைல 
நாடக�. ச� சி. பி. இராமசாமி ஜய� தைலைம தா?கினா�. அவ� அ�ேபா� 
கவ�னாி� நி�வாக சைபயி� �த� ெம�பராக இ�:தா�. ச� சி. பி. நாடக3ைத� 
பாரா/4� ேபசினா�. பாவல�, சி. பி. ைகயா� என�. ஒ� த?க� பத�க� பாிசளி�க2 
ெசIதா�. நாடக� சிற�பாக நட:� �4:த�. த:ைதயாாி� ��ேன�பா/4�ப4 
ெபாிய�ணா அ�மா+ட� VைளயிA6ள ேக. ஜி. .� சாமி நாயி(வி� ந�ப� 
ஒ�வ� Q/4�.2 ெச�; வி/டா�. நாடக� �4:த�� நா?க6 ேநராக2 Vைள 
Q/4�.2 வ:� ேச�:ேதா�. இர+ உண+�.�பி� எ�ேலா�� காாி� 
ைசதா�ேப/ைட�. வ:�, அ?கி�:� ரயிேலறி ம;நா6 காைல பா�42ேசாிைய 
அைட:ேதா�. 
 
,வாமிகைள� க�ேடா� 
 
ம;நா6 காைல க�ெபனி Q/4�.2 ெச�; ,வாமிகைள� க�ேடா�. கீேழ 
விD:� வண?கிேனா�. ,வாமிகளி� க�க6 கல?கின. சிறி� ேநர� அைமதியாக 
நி�ேறா�. எ?க��.� அDைக வ:த�. க�கைள3 �ைட3�� ெகா�ேடா�. 
,வாமிக6 ஏேதேதா ெசா�ல வி��பினா�. வாI ேபச இயலாத நிைலயி� அவர� 
க�க6தா�, எ�ண?கைள ெவளி�ப(3தின. நீ�ட ேநர3தி�.� பி� ,வாமிக6 
 ��;வ� ெசIதா�. 
 
இர�( நா/களி� பா�42ேசாியி� நாடக� ெதாட?கிய�. வ�வா@� ,மாராக 
இ�:த�. விள�. அைண@�ேபா� ஒளி வி(வ� இய�ைகய�லவா? அைத�ேபால2 
,வாமிக��. ஒ� நா6 தி[ெர�;, ப�கவாத3தினா� �ட�க�ப/4�:த காA� 
ைக@�, நிமி�:� நி�றன. ஒ� சில நிமிட?க6தா�. மீ�(� பைழய நிைலையேய 
அைட:தா�. இ;தி நா/களி� ,வாமிக6 ப/ட கTட3ைத எ(3�2 ெசா�வேத 
க4ன�. எ�லா� ப(�ைகயிேலதா� நைடெப�றன. ேகா/டய� ேகாபாலபி6ைள@�, 
பா�42ேசாி .� சாமி@� ஒ� .ழ:ைதைய� கா3�� பராமாி�ப� ேபா� 
,வாமிக��. அ� ட� பணிவிைட ெசI� வ:தா�க6. அ�வி� பணியாள�களி� 
உ�ைமயான ேசைவைய எ�ேலா��  க
:தா�க6. 
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ப�+ட� மைற:த�. 
 
1922 நவ�ப� 13 ஆ� நா6, ,வாமிகளி� நிைல ெந��க4 யாI வி/ட�. எ�ேலா�� 
பதறினா�க6. அ�; தி?க/கிழைம. ,வாமிக��. மிக+� பி43தமான  னித நா6. 
வழ�க� ேபா� பஜைன நைடெப�ற�. இர+ 11 மணி�., ,வாமிகளி� ஆவி 
அைமதியாக� பிாி:த�. 
 
தமி
 நாடக3தாI ெபற�காிய  த�வைன இழ:தா6; தமி
 ந4க�க6 த?க6 
த:ைத�ெகா�பான ேபராசிாியைர இழ:தன�; கைல@லக� ஓ� ஒ�ப�ற மாேமைதைய 
இழ:� க�ணி� வ43த�. 
 
தமி
 நாடக உலகி� தைலைமயாசிாியராக+�, நாடக ஆசிாிய�க��ெக�லா� 
ேபராசிாியராக+� விள?கிய தவ3தி� ச?கரதா0 ,வாமிக6 தம� ப�+டைல 
வி/(�  கDட�ைப யைட:தா�. 1867ஆ� ஆ�4� N3��.4யிேல பிற:த அ� 
ெப�மகனா�, 1922-இ� பா�42ேசாியிேல சமாதியைட:தா�. 
 
ம;நா6 காைல ,வாமிகளி� சடல3�ட�  ைக�பட� எ(�க� ெப�ற�. 
.Dவினேரா( எ(3த பட3தி� த�பி பகவதி நி�க� பய:� ம;3� வி/டா�. 
அ�ேபா� பகவதி�. நா�. வயதி��.�. பிற. Oைஜ�.ாிய �ைறயி� 
,வாமிகைள3 தனியாக எ(3தா�க6. அ�ேபா� தி[ெர�; பகவதி�.3 ைதாிய� 
வ:� வி/ட�. “நா9� பட3தி� நி�கிேற�” எ�றா�.  ைக�பட�கார� “ஒேர 
‘ெநக/4�’ தானி��கிற�” எ�றா�. த�பி அழ ஆர�பி3தா�. பிற. அவைன2 
சமாதான� ப(3தி� ைகயி� மல�கைள� ெகா(3�, சடல3தி� ப�க3தி� நி�க2 
ெசI� படெம(3தா�க6. 
 
 லவ�களி� க�ணி� 
 
,வாமிக6 மைற:த ெசIதி நாெட?.� அறிவி�க� ப/ட�. தமி
 நா/4� அ�ேபா� 
வா
:த நாடக�  லவ�கெள�லா� இர?க� பா�க6 பா4 அ9�பியி�:தா�க6. 
,வாமிகேளா( ெந�?கிய ேதாழைம ெகா�டவ� உ(மைல ச�த2 சரப� 
�3�2சாமி� கவிராய�. அவ� ,வாமிகேளா( சக மாணவராக� பழனி த�டபாணி 
,வாமிகளிட� பாட� ேக/டவ�. கவிராய� அவ�க6 அ9�பியி�:த இர?க� 



88 

 

பா�க6, மன3ைத உ��.வதாக அைம:தி�:தன. ஒ� பா/ைட ம/(� இ?ேக 
.றி�பி(கிேற�. 
 

",:தரரா� �தலாக3 �ல?கண�த� 
வைரவ.3�2 ெசா�A? காைல 

எ:தகா டக3ைலவ� நீயி�றி 
நடனவர? ேகறி நி�றா�? 

அ:தமா�க க�ட9�க� றரனளி3த 
வர�ன�கி� ட�ைம யா2ேசா? 

ச:தமா� ச?கரதா0 சாமிநிைன 
யா?காL� த�ண ெம�ேற!" 

 
பாவல� ேநா/40 
 
பாவல� க�ெபனியி� நா?க6 இர�டைர மாத?கேள இ�:ேதா�. ஆனா� அ:த� 
.;கிய கால3தி� ந4� 3 �ைறயி� நா?க6 ெப�ற பயி�சி மிக2 சிற�பான�. அ� 
பயி�சி நாடக3 �ைறயி� ��ேன;வத�. எ?க��.� ெப�:�ைணயாக இ�:த� 
எ�பைத மகி
ேவா( .றி�பிட ேவ�4ய� எ� கடைம. 
 
பாவல� க�ெபனியிG�:� நா?க6 வ:த பி� அவ� ஏேதேதா �ய�சிக6 ெசIதா�. 
எ?க6மீ� .�ற� சா/4 ேநா/[0 வி/டா�. த:ைதயா�� ஒ�வ�கீைல� கல:� 
பதி� ேநா/[0 ெகா(3தா�. சில நா/க6 இ�வா; ேநா/[0களிேலேய வாத� 
நட:த�. கைடசியி� பாவல� தம� �ய�சிைய� ைகவி/டா�. 
 
,வாமிக6 மைறேவா( வVA� .ைற:� ேபானதா� சில 0ெபஷ� நாடக?கைள 
நட3த3 தி/டமி/டா�க6. பாலாமணி அ�மா6 .Dவினைர� ெகா�( ட�பா2சாாி 
நாடக� ேபாட2 ெசIதா�க6. இ�.Dவின� அைனவ�� ,வாமிகளிட� பாச�� 
ப�தி@� ெகா�டவ�க6. 
 
அ�ேபா� பாலாமணி அ�மா6 மிக+� வய��தி�:தவ�. அவ�தா� .Dவி� 
உாிைமயாள�. என�. �த� �தலாக� ப+ட� Oசிவி/ட சி. எ0. சாம�ணா ஐய�, 
.Dவி� மாேனஜராக இ�:தா�. இ:த� .Dவி� அதிகமான ெப�க6 இ�:தா�க6. 
‘ட�பா2சாாி’ நாடக� ேபா(வதி� இ:த2 சைபயா� மிக+� பிரசி3தி 
ெப�றி�:தா�க6. பாலாமணி அ�ைமயா� இளைம� ப�வ3தி� மிக2 சிற:� 
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விள?கினரா�. .�பேகாண3தி� பாலாமணி அ�ைமயா� கதாநாயகியாக+� 
பாலா�பா6 அ�ைமயா� கதாநாயகனாக+� ந43� வ:த கால3தி� 
த<சாJாிG�:� .�பேகாண3தி�., ‘பாலாமணி 0ெபஷ�’ எ�ற ெபயரா� ஒ� 
ரயிேல விட�ப/டதா�, பாலாமணி2 சா:�, பாலாமணி�  டைவ எ�ெற�லா� 
வியாபாாிக6 விள�பர�ப(3�வா�களா�. இவ�ைறெய�லா� எ� த:ைதயா� 
)ல� அறி:ேத�. 
 
ட�பா2சாாி உதவி 
 
பாலாமணி அ�ைமயாேர ட�பா2சாாியாக ந43தா�. கதாநாயகி மதன,:தாியாக 
வ4வா�பா6 ந43தா�. சி. எ0. சாம�ணா ஐய� �தGG�:� �4+ வைர 
ெமா3த� பதிெனா� ேவட?களி� ேதா�றினா�. அ� தமாக ந43தா�. அவைர 
‘இ:திய� சா�G சா�ளி�’ எ�ேற அ�கால3தி� .றி�பி/டா�க6. இ:த� ப/ட� 
அ�ேபா� ெச�ைன கவ�னராக இ�:த லா�( ெவ�G?ட� அவ�களா� இவ��. 
வழ?க� ப/ட�. பதிெனா� ேவட?க6 எ�; .றி�பி/ேடன�லவா? ஒ�பைன 
�ைறகெள�லா� ந�. வள�2சி ெபறாத அ:த நாளி� சாம�ணா ஐய� 
ப�ேவ;ப/ட .ண?கைள@ைடய இ:த� பா3திர?கைள3 தா?கி ந43த�தா� 
மிக+� விய� �.ாிய�. பா3திர?களி� ெபய�கைள� ேக/டா� நீ?கேள 
விய�பைடQ�க6. நாவித�, தவசி�பி6ைள, டாப� மாமா, எ<சினிய�, தமி
� லவ�, 
ேகா�/4 ெச/4யா�, ேஷ�மீரா ெல�ைப( அமீனா, வ�கி�, அ�ப�சாமிக6, 
ச/4�பரேதசி ஆகிய இ� ேவட?க6 அைன3ைத@�  ைன:� அ:த:த� 
பா3திர?க��. ஏ�றவா; அவ� ேபசி ந4�ப� பிரமி�க3 த�கதாக இ��.�. தமி
, 
ெதD?., ஆ?கில�, க�னட�, மைலயாள� �தGய ப�ேவ; ெமாழிகைள2 
சரளமாக� ேபச3 ெதாி:தவ� அவ�. சாம�ணா ஐயாி� இ:த அபாரமான திறைமைய 
எ�ேலா�� பாரா/4னா�க6. 
 
ட�பா2சாாி நாடக�, தமிழக3தி� த� �தலாக ந4�க� ெப�ற ச�தாய நாடக�. இ:த 
நாடக3தி� கைத உ�ைமயாகேவ நட:த ஒ� ெச�வ2சீமானி� கைத. தாசியி� 
ைமயG� சி�கி2 சீரழி:த ஒ�வாி� வரலா;. இைத� ேபா�ற கைதக6 ம�களி� 
உ6ள3தி� இ�;வைர நீ?கா� இட� ெப�றி��பைத நா� பா��கிேறா�, 
கட�பா2சாாி �த� “இர3த� க�ணி�” வைர எ3தைனேயா நாடக?க6 இ:த 
அ4�பைடயிேல எDதி ந4�க�ப/( வ:தி��கி�றன. 
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ட�பா2சாாி நாடக3தி�. ந�ல வVலாயி�;. அ:த உதவி@ட� எ?க6 நாடக சைப 
தி��பாதிாி� G\��. வ:� ேச�:த�. ,வாமிக6 காலமானேபா� 
வ:தி�:தவ�களி� �தலாளி சி�ைனIயாபி6ைள மீ�(� ம�ைர�.� ேபாI 
வி/டா�. க��ைபயாபி6ைள@�, காேம0வர ஐய�� க�ெபனியிேல மீ�(� இட� 
ெப�றா�க6. பழனியாபி6ைளயி� உதவி@ட� அவ�கேள க�ெபனிைய நட3தி 
வ:தா�க6. வVA� ,மாராக ஆயி�;. க�ெபனியிG�:� விலகிய பல ந4க�க6 
மீ�(� வ:� ேச�:தா�க6. மேனாகரா நாடக� நட3திேனா�.  திய நாடகமாதலா� 
பிரமாதமான வரேவ� � கிைட3த�. 
 
மேனாஹர� நாடக3தி� 
 
தி��பாதிாி� G\ாி� ஒ�நா6 மேனாஹர� நாடக� நட:� ெகா�4�:த�. 
மேனாஹரனி� ��கியமான கா/சி; ச?கிGகளா� க/ட�ெப�; ஆேவச? ெகா�ட 
நிைலயி� நி�கிறா� மேனாகர�. “எ� ைம:தனா நீ?” எ�கிறா� த:ைத 
 �ேஷா3தம�. உடேன மேனாஹர�, “எ�ன ெசா�னீ�?” எ�; ஆ�ேராஷ3ேதா( 
ச?கிGகைள அ;3�� ெகா�( எதிேர நி�.� காவலனி� வாைள உ�வி, 
த:ைதைய�ெகா�ல� பாIகிறா�. 
 
 �ேஷா3தம� ேப2, �4:த�. மேனாஹரனாக நி�ற நா�. “ஆ, எ�னெசா�னீ�?” 
எ�; க�ஜி3தப4 ச?கிவிகைள� பிைண3தி�:த ,��.� கயி�ைற இD3ெதறி:� 
வி/( அதாவ� ச?கிGகைள அ;3ெதறி:� வி/(, எதிேர நி�ற காவலனி� 
உைடவாைள உ�வி�ெகா�(, சி�மாதன3தி� வச:த ேசைன@ட� Q�றி�:த 
 �ேஷா3தமைர ேநா�கி�பாI:ேத�. 
 
பாிதாப நிைல 
 
சைபயி� ஒேர சிாி�ெபாG, எ�வள+ ரசைன� .ைறவான சைபயாயி�:தாA� 
சிாி�க� H4ய க/டம�ல அ�. எதிேர சி�மாசன3தி� Q�றி�:த  �ேஷா3தம� 
உத(களிA�  �னைக தவ
:த�.வச:தேசைன ேவட3திG�:த சி�ன�ணா+� 
சிாி�ைப அட�க �4யாம� தவி3�� ெகா�4�:தா�. ஒ� வி4ை◌ எனெகா�;� 
 ாியவி�ைல ...பிற., உ�ைமைய உண�:ேத�. எ� உயிேர ேபாIவி(�ேபா� 
இ�:த� Qர தீர மேனாஹர9ைடய அ�ேபாைதய நிைலைம மிக� 
பாிதாபகரமான�... . . ... விஷய� எ�ன ெதாி@மா? காவலனிட மி�:� நா� 
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உைடவாைள உ�வியேபா�, எ� ைகேயா( வ:த�, க3தியி� ைக�பி4 
ம/(�தா�. க3தி, பி4யிG�:� வி(ப/( ெவளிேய வராம� காவலனி� 
உைற�.6ேளேய த?கி வி/ட�. என�கி�:த உண�2சி ேவக3தி� நா� இைத� 
கவனி�கவி�ைல. ெவ;� ைக�பி4ேயா( நி�ற மேனாகரனி� நிைலைய� க�( 
யா�தா� சிாி�கமா/டா�க6? 
 
என� ந4க ந�ப�க��. இைத� ேபா�ற பாிதாப நிைல ஏ�படாதி��.மாக! 
எ�ேபா�� எ2சாி�ைகயாக இ��க ேவ�(�. அத�காகேவ இ:த நிக
2சிைய� 
.றி�பி/ேட�. 
 
அ�பா+�. ேநாI அதிக�ப/ட� 
 
தி��பாதிாி� G\ாிG�:� சில சி�;ர�க��.2 ெச�; சித�பர� வ:� 
ேச�:ேதா�. அ�ேபா� அ�ணாமைல� ப�கைல கழக��, அ�ணாமைல நக�� 
இ�லாத கால�. சித�பர3தி� ஒ(க6 ேவI:த ஒ�ெகா/டைகயி� நாடக?க6 
நைடெப�றன. ந�ல வVலாயி�;. த�பி பகவதி, ெதாட�க� ப6ளியி�, 
ேச��க�ப/டா�. கா<சீ ர3தி� த:ைதயா��.� காG� விஷ�க� .3தி ேநாI 
ஏ�ப/டதாக� .றி�பி/ேடன�லவா? அ:த ேநாI மீ�(� தைலகா/ட3 
ெதாட?கிய�. அ4�க4 உட� நலமி�லாம� சிரம�ப/டா�. தி[ெர�; ஒ�நா6 
மய�க� வ:�வி/ட�. தம�. இ;தி நா6 ெந�?கிவி/ட ெத�ற எ�ண� அவர� 
உ6ள3தி� ேதா�றி வி/ட�. .(�ப3ேதா(, பிற:த ஊ��.� ேபாகேவ�(ெமன 
�தலாளிகளிட� பி4வாத� ெசIதா�. எ?கைள ம/(� வி/(� ேபா.�ப4 
உாிைமயாள�க6 ஏேதேதா ெசா�னா�க6. அ�பா ஒ�பவி�ைல. 
 
“தா� தி[ெர�; இற:�ேபாக ேநரலா�. பிற:த ஊாி� ,�ற3தா� ��னிைலயி� 
இற�க வி�� கிேற�. பல ஆ�(க��.� பி� ஊ��.� ேபாவதா� 
பி6ைளகைள@� அவசிய� அைழ3�� ேபாகேவ�(�. ஒ� வார3தி� அவ�கைள 
அ9�பி வி(கிேற�. நா� சில மாத?க6 த?கியி�:� உட� நிைல 
,கமைட@மானா� வ�கிேற�” எ�; Hறினா�. ேவ; வழியி�றி �தலாளிக�� 
இைச:தா�க6. Nர� பயணமாதலா� �ைண�காக� ேகா/டய� தி� 
ேகாபாலபி6ைளைய@� அைழ3�� ெகா�(, எ�ேலா�� .(�ப3�ட� பிற:த 
ஊராகிய தி�வன:த ர3தி�.� பயணமாேனா�. 
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பிற:த நகர� 
 
தி�வன:த ர3தி�.� ேபாகிேறா� எ�பதி� எ?க��ெக�லா� ெப� மகி
2சி. 
நா9�, எ� தைமய�மா�க6 இ�வ�� தி�வன:த ர3தி�தா� பிற:ேதா�. 
சி�ன< சி; வயதி� நா� தவ
:� விைளயா4ய இட�. தி�வன:த ர3தி� 
இ�ேபா� இ��.� ெபாிய ரயி� நிைலய� அ�ேபா� இ�ைல. கட� ர3தி�. 
அ�கி� ஒ� சி�ன ரயி� நிைலய� இ�:த�. அதி� தா� இற?கிேனா�. .திைர 
வ�4க6 ெப/4 வ�4கைள� ேபா� அழகாக இ�:தன. என�. நிைன+ 
ெதாி:தபி� நா�, பிற:த ஊைரேய பா�3ததி�ைல. காL� கா/சிெய�லா� 
 �ைமயாக இ�:த�. எ�ேலா�� இர�( வ�4களி� ஏறிய�� ‘ 3த� ச:ைத’ 
எ�ற இட3தி�. வ�4ைய விட2 ெசா�னா� த:ைதயா�. 
 
ஆ�,  3த� ச:ைதயி�தா� எ?க6 உறவினா�க6 அதிகமாக இ�:தா�க6. நா?க6 
பிற:த இட�� அ�தா�. த:ைதயா� த� த�பி�.� க4த� எ�+� எDதாம� 
தி[ெர�;  ற�ப/டதா�, அவ� த?கியி�:த இட� ெதாியாம� ேத4னா�. 
கைடசியி� எ�ப4ேயா ஒ�வைகயாக எ?க6 சி�ற�பா ெச�ல�பி6ைள, த� 
மைனவி@ட� .4யி�:த Q/ைட� க�( பி43ேதா�. சி�ற�பா ச��காாி� ஏேதா 
ஒ� ‘பி\�’ ேவைலயி� இ�:தா�.அ4�க4 ெவளி\� ேபாகேவ�4ய ேவைல. 
நா?க6 ேபான சமயம சி�ற�பா ெவளி\� ேபாயி�:தா�. அவ� அ�ேபா�தா� 
 திதாக3 தி�மண� ெசIதி�:தா�. அ�க� ப�க3திA6ள உறவினா�க6 சி3திைய 
அ�மா+�. அறி�க�ப(3தி ைவ3தா�க6. சி�ற�பா மி.:த வ;ைம 
நிைலயிG�:தா�. அவ� .4யி�:த Q(� எ�ேலா�� த?.வத�. வசதியாக 
இ�லாதி�:த�. அ�கிேலேய ேவ; Q( பா�3�� .4ேயறிேனா�. இர�( 
நா/களி� சி�ற�பா வ:� ேச�:தா�. நீ�ட கால3தி�.�பி� ச:தி3த அ�பா+�, 
சி�ற�பா+� எ�+� ேபசாம� க�ணி� வி/(� ெகா�ட கா/சி, இ�9� எ� 
நிைனவி� இ��கிற�. 
 
தி�வ�ணாமைலயி� 
 
வா�களி3தப4 ஒ� வார� கழி:� வி/ட�. ேகாபால பி6ைள@ட9� ெபாிய 
அ�ணா+ட9�, நா9� சி�ன�ணா+� சித�பர� வ:� ேச�:ேதா�. 
சி�ற�பா+� எ?க�ட� சித�பர� வைர �ைண�. வ:� இர�( நா/க6 
த?கிவி/(3 தி��பினா�. க�ெபனி தி�வ�ணாமைல�. இட� மாறிய�. 
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தி�வ�ணாமைலயி� நாடக� பிரமாதமான வVG� நைட ெப�ற�. ச3தியவா� 
சாவி3திாி நாடக3தி�. ந�ல ேப�. அ:த நாடக� பல�ைற ந4�க� ெப�ற�. 
 
ஒ� நா6 ெபாிய�ணா+�. ஊாிG�:� த:தி வ:த�. அ:த3 த:திைய� பா�3த 
உாிைமயாள�க6, காவ4� பிரா�3தைன ெசA3த எ?கைள ஊ��. அ9�பிைவ�க 
ேவ�( ெம�; எDத�ப/4��பதாக+�, தி�வ�ணாமைல �4:� ஊ��.� 
ேபாகலாெம�;� ெசா�னா�க6.  3த�ச:ைத, ,�பிரமணிய,வாமி ேகாவிA�.� 
காவ4ெய(�பதாக ேந�3தி� கட� இ�:ததா� நா?க�� அைத ந�பி வி/ேடா�. 
அ�றிர+, பவள�ெகா4 நாடக� மிக2 சிற�பாக நைட ெப�ற�. 
 
ம;நா6 பகG� ம�ெறா� த:தி வ:த�. அைத� பா�3த உாிைமயாள�க6 
த?க��.6 ஏேதேதா ேபசி� ெகா�டா�க6. அ�; ஒI+ நா6. அ�ேபா� 
விD� ர3தி� தி�.க�ைனயா க�ெபனியி� நாடக?க6 நைடெப�; வ:தன. அ:த 
நாடக3ைத� பா��கேவ�(ெமன நா?க6 அ4�க4 ஆைசேயா( ேபசி� 
ெகா6ேவா�. உாிைமயாள� க��ைபயா பி6ைள எ?களிட�, “க�ைனயா நாடக� 
பா�3� வரலாமா?” எ�; ேக/டா�. ெபாிய�ணா ஒ� �ெகா�டா�. நா?க6 
)வ�� க��ைபயாபி6ைள@ட� மாைலயி� பயணமாேனா� விD� ர� ரயி� 
நிைலய� வ:த�. இற?கவி�ைல. பயண� ெதாட�:த�. அ�ணா, 
க��ைபயாபி6ைளயிட� காரண� ேக/டா�. ,�மா ேவ4�ைகயாக2 
ெசா�னதாக+�, காவ4� க/(�.3 தி�வன:த ர� வ��ப4யாக வ� ;3தி 
இர�டாவ� த:தியி� .றி�பி/4��பதாக+�, தி�வன:த ர� ேபாவதாக+� 
ெசா�னா�. நா?க6 சி:தைனயி� ஆ
:ேதா�. 
 
 ைகவ�4 ேவகமாக� ேபாI� ெகா�4�:த�. �தலாளி க��ைபயாபி6ைள 
எ?க6 சி:தைனைய� கைல�க. ஏேதேதா ேபசினா�. ெபாிய�ணா ம/(� 
அவ�ைடய ேப2சி� ஈ(படவி�ைல. நா9� சி�ன�ணா+� அவேரா( 
உைரயா4� ெபாD� ேபா�கிேனா�. நீ�ட ேநர3தி�.� பி� க�ணய�:ேதா�. 
 
த?ைதைய இழ:ேதா� 
 
ம;நா6 மாைல தி�வன:த ர� வ:� ேச�:ேதா�. Q/ைட ெந�?கிய�� அவல2 
ெசIதி எ?க��காக� கா3தி�:த�. ெவ6ைள�  டைவ @(3தி3 தைலவிாி 
ேகால3�ட� இ�:த அ�ைனயாைர� க�ட��, “ஐேயா” எ�றலறிேனா�. 
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“உ?கைள3 தவி�க வி/(/(� ேபாயி/டாேரடா அ�பா” எ�; அ�மாவி� 
அ4வயி�றிG�:� எD:த .ர�, ெந<ைச உ��.வதாக இ�:த�. 
 
ஆ�; 1923 ஏ�ர� 27ஆ� நா6 இர+ 12.30 மணி�., நா?க6 தி�வ�ணாமைலயி� 
பவள�ெகா4 நாடக3தி� ந43� ெகா�4�:த ேநர3தி� த:ைதயா� இைறவன4 
ேச�:தா�. பவள�ெகா4 நாடக3தி� கி�Tண� மாய� ெப�ணாக+�, அ�ஜுன� 
கிழவனாக+� ேவட� O�(, பவள�ெகா4ைய ஏமா�றி, வ�( க43� 
இற:த�ேபா� ந4�ப��ட�லவா? அ:த� கா/சியி� அ�ஜுனன� ப(�கைவ3�, 
நா� மாய� ெப�ணாக நி�; ஒ�பாாி ைவ3� அD� ெகா�4�:த அேத 
ேநர3தி�தா�, த:ைதயா� இற:தி��கிறா�! இைதயறி:த ேபா� இைறவனி� 
ெசயைல எ�ணி எ�ேலா�� விய:தா�க6. அ�ேபா� ெபாிய�ணா+�. வய� 
பதிேனD. நிைலைமைய அறி:த�� அவ� அழேவயி�ைல. உ6ேள வ:� 
அ�மாைவ� பா��க+மி�ைல. அ�ப4ேய ெவளி3தி�ைணயி� உண�வ�; 
உ/கா�:� வி/டா�. அவர� உ6ள3திG�:த ஆயிரமாயிர� எ�ண அைலகளா� 
ஏ�ப/ட உண�2சியி� ெகா:தளி:  க�களி� ெதாி:த�. இர3த2 சிவ�ேபறி நி�ற 
அவர� க�கைள� க�( எ�ேலா�� பய:தா�க6. அவர� அ�கி� ேபாI 
உ/கா�:� ஆ;த� Hறினா�க6. அ�மாைவ@�, ஐ:� த�பி த?ைக மா�கைள@� 
கா�பா�ற ேவ�4ய ெப�� ெபா;� , த�ேம� ,ம3த� ெப�றைத@�, அ:த எதி� 
கால வா
ைவ@� எ�ணி ஏ?கினா� ேபாG��கிற�. 
 
எ?க6 நிைல 
 
அ�பாவி� இ;தி2 சட?.க6 நட:ேதறின. நா?க6 ேபா/4�:த சில நைககைள@�, 
பாி, ெப�ற த?க ெமட�கைள@� தவிர ேவ; ஆ0தி எ�+� இ�ைல. எனேவ 
அத�கான .ழ�ப?க6 ஒ�;� ஏ�படவி�ைல. அ�பாவி� அள+�. மீறிய 
.4யினா� அவர� ஈரG� �வார?க6 விD:� வி/டதா@� அதனாேலேய 
விைரவி� மரண� ஏ�ப/டெத�;� ம�3�வ� Hறினா�. 
 
பதினாறாவ� நா6 சட?. �4@� வைர �தலாளி எ?கேளா( த?கியி�:தா�. ம; 
நா6 தி�வ�ணாமைல�.�  ற�பட �4+ ெசIேதா�. சி�ற�பா 
ெச�ல�பி6ைள@� எ?க6 தா@ட� பிற:த மாமா ெச�லமபி6ைள@� 
எ?கேளா(வ�வதாக அறிவி3தா�க6. அ�மா+� அைத வி��பினா�. அவ�க6 
இ�வ��.� ெவளி ேவைலக6 ஏதாவ� ெகா(�பதாக� க��ைபயாபி6ைள 
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Hறினா�. ைக�ைம� ேகால� ஏ�றதா@ட9� சி�ற�பா, மாமா, எ�ேலா�ட9� 
ம;நா6  ற�ப/(3 தி�வ�ணாமைல வ:� ேச�:ேதா�. 
------------------ 

7. 7. 7. 7. �)��சாமி5 கவிராய��)��சாமி5 கவிராய��)��சாமி5 கவிராய��)��சாமி5 கவிராய�    
 
தி�வ�ணமைலயி� நாடக?க6 ெதாட�:� நைட ெப�றன. மாமா+� சி�ற�பா+� 
எ?கேளா( தனி Q/4� த?கினா�க6. அவ�க6 இ�வ��.� ேவைல ெகா(3�, 
ஆ��. இ�ப3ைத:� SபாIக6 Qத� ச�பள� ெகா(�க� ெப�ற�. எ?க��.� 
ெகா(3� வ:த இ�=�றி இ�ப3தி ஐ:� SபாI ச�பள�, அ�பா காலமானதா� 
=�; எDப3ைத:தாக� .ைற:த�. 
 
சில நா/களி� உ(மைல ச:த2 சரப� �3�சாமி� கவிராய� எ?க6 க�ெபனி�. 
நாடகாசிாியராக வ:� ேச�:தா�. இவ� தமி
, ெதA?., ஆ?கில� ஆகிய )�; 
ெமாழிகைள@� ந�. பயி�றவ�. )�றிA� கவி ைன@� ஆ�ற� ெப�றவ�. 
எ�ேலாாிட�� இனிய �ைறயி� பழக� H4யவ�. சா�ாியமாக� ேபசி 
அைனவைர@� சிாி�க ைவ�.� த�ைம வாI:தவ�. ேவ4�ைக கைதக6 
ெசா�Aவதி� கவிராய� நி ண�. எ�ேபா�� க�ெபனி� பி6ைளகைள� H/4 
ைவ3� ஏதாவ� கைதக6 ெசா�G� ெகா�ேடயி��பா�. பாட3ைதவிட� 
கைதகைள3தா� நா?க6 அதிக ஆ�வ3�ட� ேக/ேபா�. பாட� ெசா�G� 
ெகா(�.� ேநர?களி� Hட அைத மற:� வி/(, கைதக6 ெசா�A�ப4 நா?க6 
வ� ;3�ேவா�. அவ�� சைள�காம� அ�ேபா( ெசா�Aவா�. ச?கரதா0 
,வாமிகைளவிட வயதி� )3தவ�. வாயி� ஒ� ப� Hட இ�ைல. ெபா�ைக வாI� 
கிழவராக� கா/சி அளி3தா�. ம�ைரQர�, ம�மத தகன� ஆகிய இ� 
நாடக?கைள@� அவ� எDதி� ெகா(3தா�. ம�ைர Qரனி� என�., ‘ச�கிG2சி’ 
பாட� ெகா(�க�ெப�ற�. சி�ன�ணா+�.� ‘ெபா�மி’ பாட�� ‘பிரதி’ பாட�� 
தர� ெப�றன. ம�ைர Qர� நாடக3தி� ெதA?.� பாட�க�� உைரயாட�க�� 
இைடயிைடேய உ�(. 
 
ேசஷா3திாி ,வாமிக6 
 
தி�வ�ணமைலயி� அ�ேபா�, ேசஷா3திாி ,வாமிக6 இ�:த கால�. அவ�ைடய 
சி3� விைளயாட�களி� ம�க��. அதிக ந�பி�ைக இ�:� வ:த�. ேசஷா3திாி 
,வாமிக6 தி[ெர�; ஒ�நா6, ச3தியவா� சாவி3திாி நாடக� நட:� 
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ெகா�4��.� ேபா� ெகா/டைக�.6 வ:தா�. நா� நாரதராக ந43�� 
ெகா�4�:ேத�. யாேரா ஒ�வ� ைவ3�� ெகா�4�:த மாைலைய� பி(?கினா�. 
ேவகமாக ேமைட மீ� ஏறினா�. மாைலைய எ� கD3தி� ேபா/( வி/(� 
ைகத/4னா�. அ?கி�:த அைனவ�� மகி
2சிேயா( கரேகாஷ� ெசIதா�க6. 
அ(3த விநா4யி� ேவகமாக� கீழிற?கி� ேபா� வி/டா�. ,வாமிகளி� ைகயா� 
மாைல வா?கிய அ� பா3திய3ைத எ�ேலா�� விய�பாக2 ெசா�G� 
ெகா�டா�க6. அ:த நாளி� என�ெகா�;�  ாியவி�ைல. இ�; ேசஷா3திாி 
,வாமிகளி� ெப�ைமைய@� அவர� அ� த2 ெசய�கைள@� உண�:த நா� 
அ:த� பைழய நிக
2சிைய எ�ணி� ெப�ைமயைடகிேற� உ�ைமயிேலேய அ� 
ெப�றகாிய ேப; எ�ேற க��கிேற�. 
 
தி�வ�ணாமைலயிG�:� ேம�க��, ெச?க�, கா<சி ஆகிய சி�;ா�க��.2 
ெச�; நாடக� ந43ேதா�. சிறிய கிராம?களாக இ�:தாA� ேம�க�ாிA� 
ெச?க3திA� வV� பிரமாதமாக இ�:த�. ேம�க�ாி�, ந4க�க6 ேமைடயி� 
ேபா/(� ெகா6ள, ஊாிA6ள தாIமா�க6 த?க6 விைல @ய�:த நைககைள 
அ�ேபா( ெகா(3�தவிய� எ?க��. ஆ2சாியமாக இ�:த�. 
 
ெதIவ3 ெதா�ட� ேதவ ேசனாதிபதி 
 
ேம�க�ாி� ஒ� சிவாலயமி�:த�. நா?க6 .4யி�:த Q( அத� அ�கிG�:த�. 
அ�ேபா� க�ெபனியி� எ� ஒ�வைன3 தவிர எ�ேலா��  லா� உ�ண� 
H4யவ�க6. நா� ஒ�வ�தா� ைசவ�. அ:த ஊாி� ஒ/டA� இ�ைல. என�. 
ம/(� தனியாக2 ைசவ உண+ தயாாி�ப� சிரமம�லவா? ஆலய3தி� அ�2சகராக 
இ�:� வ:த ஒ�ெபாியவாி� .(�ப3ேதா( ெதாட�  ெகா6ள, இ� ஒ� வாI�பாக 
அைம:த�. க�ெபனியி�  லா� ேபா(� நா/களி� ஆலய� .��க6 Q/4� 
என�.2 சா�பா(. பக� ேவைளகளி� .��களி� பி6ைளகேளா( ேச�:� நா?க6 
ேகாG விைளயா(வ� வழ�க�. இதி� ேதவ� எ�ற ஒ� சி;வ� எ� H/டாளி. 
சி�ன< சி; ப�வ3தி� ஏ�ப/ட ந/ப�லவா? எ�ப4 மற�க �4@�? இ:த ந/  
வி(படாதி��க இைடயிைடேய அ2 சி;வைன2 ச:தி�.� வாI� � 
என�ேக�ப/ட�. அ2 சி;வ� தா� இ�; ெச�ைன இராய�ேப/ைட சி3தி 3தி 
விநாயக� ேகாயி� அ�2சகராக இ��.� ேதவ ேசனதிபதி .��க6. 
 
ேம�க�� �4:� மீ�(� தி�வ�ணாமைல�. வ:� நாடக?க6 ந43ேதா�. 
ப/டாபிேஷக நாடக3த�; நா� மற�க �4யாத ஒ� விேசஷ� நட:த�. 
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பாி, ெகா(�பதி� ேபா/4 
 
ச3தியவா� சாவி3திாி�. ந�ல வரேவ�  எ�; ��ேப .றி�பி/ேடன�லவா? 
அைதேய ப/டாபிேஷக நாடகமாக+� ைவ3தி�:தா�க6. நாடக �4வி� 
வழ�க�ேபா� அ�ேபா� ச/டா� பி6ைளயாக இ�:த தி� க�யாண Qரப3திர� 
ேமைட�. வ:�, “ந4க�க��.� பாி, ெகா(�பவ�க6 ெகா(�கலா�” எ�; 
அறிவி3தா�. சைபயிG�:த சில�, ‘பO� ேவடதாாிட� பாி,கைள�ெகா(�க, அவ� 
பாி, ெகா(3த ஒ�ெவா�வ� ெபயைர@� ெசா�G, ந4க�க��.� பாி,கைள 
வழ?கினா�. 
 
ச3தியவானாக ந43த ஏ. ேக. ,�பிரமணிய9�.�, சாவி3திாியாக ந43த 
சி�ன�ணா 4. ேக. �3�சாமி�.� ஊாி� ந�லெபய�. “ச3தியவா�தா� உய�:த 
ந4க�” எ�றா�க6 சில ரசிக�க6. “இ�ைல; சாவி3திாிதா� உய�:த ந4கர” 
எ�றா�க6 ேவ; சில�. இ�வா; ஊாிA6ள நாடக ரசிக�க6 இ� 
ந4க�களிட3திA� ஆதர+ கா/4 வ:ததா�, “ஊ� இர�( ப/டா� H3தா4�.� 
ெகா�டா/ட�” எ�9� பழெமாழி�ப4 அ:த இ� ந4க�க�ைடய 
ஆதரவாள�க�� ேபா/4 ேபா/(� ெகா�( பாி,கைள வழ?கினா�க6. 
 
நாரத�� நாடக3தி� ஒ� ��கியமான பா3திரம�லவா? அ�; நாரதராக ந43த 
அ4ேயைன ஒ�வ�ேம கவனி�கவி�ைல. ம�ற ஊ�களி� எ�லா� என�.3தா� 
அதிக� பாி,க6 கிைட�ப� வழ�க�. தி�வ�ணாமைலயி� எ�9ைடய அதி�Tட� 
ேவ; விதமாக இ�:த�. ச3தியவா9� சாவி3திாி@� பாி, ெப;� ேகால3ைத� 
பா�3�2 ேசா�:� ேபாI, ஏமா�ற3ேதா( நா� நி�; ெகா�4�:ேத�. இ: 
நிைலயி� எமத�மனாக ந43த இராமா9ஜ3தி�.� ஒ� த?க� பத�க� கிைட3த�. 
 
த?க� பத�க?க6 ெகா(�க� ெப�; �4:த��, சைப யிG�:த ஒ�வ�, 
ச3தியவா9�.� ப3� SபாI’ எ�; ஒ� ேநா/ைட வி/ெடறி:தா�. உடேன 
ம�ெறா�வ�, ‘சாவி3திாி�. இ�ப� SபாI’ எ�; இர�( ேநா/(�கைள� 
ெகா(3தா�. இதிA� ேபா/4 ஏ�படேவ =�;� கண�கான SபாIக6 ேமைட�. 
வர3 ெதாட?கின. மாறி மாறி2 ச3தியவா9�.� சாவி3திாி�.ேம ேநா/(க6 
வ:தன. ஏ?கி நி�ற எ�ைன எவ�ேம ெபா�/ப(3தவி�ைல. 
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நாரதாி� அDைக 
 
நாரத��. ெந<ச� .�றிய�. க� கல?கிய�. அ:த நிைலயிA� எ�ைன யா�ேம 
கவனி�கவி�ைல. இர�ெடா� நிமிட?களி�, ெபா�மைல அட�க �4யாம� அழ 
ஆர�பி3ேத�. ம?கள� பா4 �4:த�� திைர விட� ெப�ற�. உ6ேளயி�:� நா� 
ப(� ேவதைனைய� பா�3�� ெகா�4�:த க��ைபயா பி6ைள எ�னிட� வ:� 
“சீ, இத�காகவா அDகிறாI? இ:த ஊ� ஜன?க��. ரசி�கேவ ெதாியவி�ைல” 
எ�; ெசா�G, எ�ைன2 சாமாதான� ப(3தினா�. ப�க3திG�:த ந4க� சில� 
சிாி3தா�க6. ேவ; சில� அ9தாப� கா/4னா�க6. ஆனாA� எ� அDைக 
ஓயவி�ைல. 
 
எத�காக அ�; அ�ப43 ேத�பியDேத� எ�பைத எ�ணிெய�ணி� 
பா��கிேற�. இ�9� அத� ம�ம� என�.�  ாியவி�ைல. பி<, உ6ள?களி� 
இ�ேபா�ற நிக
2சிக6 ெப�� ேவதைனயாக இ��.�ேபா� ேதா�;கிற�. 
 
தி�வ�ணமைலயி� நாடக� �4:த�. தி��ேகாவிdாி� நாடக� ெதாட?க� 
ெப�ற�. ந�ல வV�. ரசிக�க6 பல� எ?கேளா( ெந�?கி� பழகினா�க6. 
தி��ேகாவிdாி�தா� நா?க6 �த� �தலாக ரசிக�க6 அைழ�பி�கிண?கி வி�: 
��.� ேபாை◌ே◌�. ரசிக ந�ப�கேளா( 1923இ� எ(�க� ெப�ற  ைக�பட�, 
இ�9� எ?க6 ெபாிய�ணா இ�ல3தி� இ��கிற�. 
 
ஆ+ைடய�ப �தGயா� 
 
தி��ேகாவிdாி� ந�ல வ�வா@ட� க�ெபனி நட:� ெகா�4�:த நிைலயி�, 
ம�ைரயிG�:� சி�ைனயாபி6ைள வ:தா�. இவ� க�ெபனி�.� பண� அதிகமாக� 
ேபா/டவ�. ஆனா� இ�வைர எ�வித�பயைன@� அைடயாதவ�. க�ெபனிைய 
எ�ப4யாவ� ம�ைர�ப�க� அைழ3�� ேபாக ேவ�(� எ�ப� இவ�ைடய 
எ�ண�. அத�காக� Hடேவ ஒ� கா�/ரா�டைர H/4 வ:தி�:தா�. 
 ��ேகா/ைட, காைர�.4 இ�நகர?களிA� இர�( மாத?க6 நாடக� நட3த 
ஒ�ப:த� ெசIவதாக ஏ�பா(. இ:த விவர?கைள அறி:த��, மாேனஜ� காேம0வர 
ஐய��, க��ைபயா�பி6ைள@� கா�/ரா�டைர3 தனிேய அைழ3�, உபேதச� 
ெசIதா�க6.  ��ேகா/ைட ேபாவ� அதிக2 ெசலெவ�;�, ப�க3தி� விD� ர�, 
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ப�L�/4 ேபான� அதிக லாப� கிைட�.ெம�;� ஆைச� கா/4னா�க6. 
கா�/ரா�ட� ஆ+ைடய�ப �தGயா�, அவ�க6 ேப2சி� மய?கி அ�ப4ேய 
வ� ;3தி ஒ�ப:த� ெசIதா�. 
 
விD� ர3திA�, ப�L�/4யிA� நாடக?க6 நைட ெப�றன. 
தி��ேகாவிAாிA� தி�வ�ணாமைலயிA� பிரமாதமாக வVலான க�ெபனி�., 
விD� ர3திA� ப�L�/4யிA� ெபாிய நTட� ஏ�ப/ட�. ஆ+ைடய�ப 
�தGயா� அவதி� ப/டா�. 
 
ஈ ேஜாசிய� 
 
ஆ+ைடய�ப �தGயாாி� தைமயனா� ஒ�வ� இ�:தா�. அவ� ஒ�ெவா� நா�� 
எ?க6 Q/(�. வ�வா�. சி;��(� காகித?களி� நாைல:� நாடக?களி� 
ெபய�கைள எDதி� ேபா(வா�. அவ�றி� �தலாவதாக எ:த� காகித3தி� “ஈ” வ:� 
உ/கா�கிறேதா, அைத� பிாி3�� பா�3� அ:த நாடக3ைதேய ேபாட ஏ�பா( 
ெசIவா�. இவ�ைடய ெசயைல� பா�3� நா?க6 இவ��. ‘ஈ ேஜாசிய�’ எ�; 
ெபய� ைவ3ேதா�. எ:த ேஜாசிய�� பG�கவி�ைல. வV� வர வர� .ைற:� 
ெகா�ேட வ:த�. 
 
இ:த நிைலயி� ஆ+ைடய�ப �தGயா��.2 ெசா:தமாக� க�ெபனி நட3த 
ேவ�(ெம�ற ஆைச@� ஏ�ப/ட�. வV� இ�லாத அ:த நிைலயிA�Hட என�. 
அவ� அ�வ�ேபா� ஐ:� SபாIக6 பாிசளி3� வ:தா�. சி�ைனயாபி6ைள�.� 
ேதைவேபா� பண� ெகா(3தா�. கைடசியாக, கா�/ரா�/ �4@� சமய3தி� 
க�ெபனியா� கா�/ரா�ட��.� பண� தி��பி� ெகா(�க ேவ�4ய நிைல 
ேநாி/ட�. ஆ+ைடய�ப �தGயா� த� பண3தி�.3 ெதா:தர+ ெகா(�கேவ, 
சி�ைனயாபி6ைள �D3 ெதாைக�.� ேநா/( எDதி� ெகா(3� வி/(� 
Hடd��.� க�ெபனிைய� ெகா�( ெச�றா�. 
 
க��ைபயாபி6ைள ெசா:த� க�ெபனி 
 
Hடdாி� நாடக� நட:த�. வV� மிக+� ேமாசமாக இ�:த�. இ:த நிைலயி� 
�தலாளி க��ைபயாபி6ைள, சி�ைனயா பி6ைள@ட� ேவ�;ைம� ப/( 
க�ெபனிைய வி/( விலகி� ெகா�டா�. தி��பாதிாி� G\ாி� உடன4யாக2 
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ெசா:த� க�ெபனி �வ�க ஏ�பா(க6 ெசIதா�. காேம0வர ஐய� ம/(� அவேரா( 
ேபாகாம� எ?க6 க�ெபனியிேலேய இ�:� வ:தா�. 
 
Hடdாி� ெகா/டைக�.ாிய வாடைக சாியாக� ெகா(�க� படவி�ைல, அத�காக� 
ெகா/டைக�கார� ஒ� ஆைள 4�ெக/ வி�.� அைறயிேலேய இ��க2 ெசI� 
வV� பண3ைத எ(3�வர ஏ�பா( ெசIதா�. அ:த ஆ6 பேல ேப�வழி. அ:த நாளி� 
ெகா/டைக�கார��. ஒ�ெவா� நாடக3தி�.� இலவச அ9மதி2 சீ/(க6 
ஏராளமாக� ெகா(�ப��(. அ:த இலவச 4�ெக/(�கைளெய�லா� இ:த ஆ6 
வி�;2 ெசா:த3 தி� பண� திர/ட3 ெதாட?கினா�. அதனா� க�ெபனி�. வ�வாI 
ேமA� .ைற:த�. 
 
காேம0வர ஐயாி� தி�A��Aக6 
 
க�ெபனி மாேனஜ� காேம0வர ஐய�, சி�ைனயாபி6ைளயிடமி�:� ந�ல 
ந4க�கைளெய�லா� கைல3�� க��ைபயாபி6ைளயி� க�ெபனி�.� 
ெகா�(ேபாI2 ேச��.� தி��பணியி� ஈ(ப/4�:தா�. ெபாிய�ணாைவ@�, 
மாமாைவ@� ஒ�நா6 தி��பாதிாி� G\��. அைழ3��ேபாI, 
க��ைபயா�பி6ைளைய2 ச:தி�க2 ெசIதா�. க��ைபயா�பி6ைள, எ?கைள3 த� 
க�ெபனி�. வ:�வி(�ப4@� அதிக2 ச�பள� தா� த�வதாக+� வ� ;3தினா�. 
ெபாிய�ணா, அ�மாவிட� கல:� ெகா�( இத�.� பதி� ெசா�Aவதாக� 
Hறிவி/டா�. இ:த2 ெசIதி எ�ப4ேயா சி�ைனயா பி6ைள�.3 ெதாி:�வி/ட�. 
அவ� அலறிய43�� ெகா�( அ�மாவிட� வ:� அDதா�. “யா� ேபானA� நா� 
க�ெபனிைய நட3தி� ெகா6ேவ�. நீ?க�� ேபாIவி/டா� என�. ேவ; 
வழிேயயி�ைல. எ?ேக யாவ� ேபாI விD:� உயிைர வி(வெத�; �4+ ெசI� 
வி/ேட�. எ� மைனவியி� மா?க�ய3ைத நீ?க6 தா� கா�பா�ற ேவ�(�” 
எ�;  ல�பினா�. 
 
�தலாளி க��ைபயாபி6ைள, எ?கேளா( மிக+� ெந�?கிய ெதாட�  
ெகா�4�:தா�. த:ைத இற:த சமய3தி� அவ� ெசIத உதவிக6 மற�க 
�4யாதைவ. அவ��. நா?க6 மிக+� கடைம�ப/4�:ேதா�. எ�றாA�, 
சி�ைனயா பி6ைளயி� அ�ேபாைதய நிைலைய எ�ணி� பா�3தேபா�, 
அ�மா+�. அவ�மீ� இர�க� உ�டாயி�;. எ�ன ேந�:தாA� 
க��ைபயாபி6ைளயி� க�ெபனி�.� ேபாவதி�ைலெயன �4+ Hறி வி/டா�. 
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எ?க6 சி�ற�பா ெச�ல�பி6ைள ந�ல உட�க/(� வGைம@� உைடயவ�. 
அவைர� க�டா� எ�ேலா�� பய�ப(வா�க6. அவ� ஒ�நா6 காேம0வர ஐய� 
வ:தி�:தேபா� எ2சாி�ைக ெசIதா�. HடdாிA� தி��பாதிாி� G\ாிAமாக 
இர�( க�ெபனிகளி� ஒேர சமய3தி� நீ� இ�வா; தி�A��A ேவைலக6 ெசI� 
வ:தா� Qணாக அ4ப/(2 சாக ேநாி(�’ எ�; ேகாப3�ட� அ2,;3தினா�. 
இத� பிற. காேம0வர ஐய� க��ைபயாபி6ைள க�ெபனி�ேக ேபாI வி/டா�. 
க�ெபனியி� ��கிய ந4கராக இ�:த ஏ. ேக. ,�பிரமணிய�, அவேரா( வ:த 
ம�;< சில ந4க�க6 எ�ேலா�� க��ைபயாபி6ைள க�ெபனி�.� ேபாI2 
ேச�:தனா�. 
 
ேபா0/ மா0ட� உதவி 
 
Hடdாி� க�ெபனியி� நிைலைம மிக+� ெந��க4யாI வி/ட�. கா/சியைம� � 
ெபா�/கைளெய�லா� ெகா/ட ைக�கார� ெகா(�க ம;3�வி/டா�. ஒ� 
.றி�பி/ட கால3தி�.6 வாடைக� பண� ெகா(�கா� ேபானா� எ�லாவ�ைற@� 
ெகா/டைக�காரேர எ(3��ெகா6ளலாெம�;� எDதி� ெகா(�க�ப/ட�. 
 
மாமா+�, பழனியாபி6ைள@� சித�பர� ேபாIெகா/டைக ேபசிவ:தா�க6. 
��பண� ெகா(�க� பண� இ�லாததா� மாமா, தம� ேமாதிர3ைத வி�;� பண� 
ெகா(3� ஒ�ப:த� ெசI� வ:தா�. சித�பர� ேபாக இரயி� ெசல+�.� பண� 
இ�ைல. சி�ைனயாபி6ைள ெசIவதறியா� தி�டா4னா�. அ�ேபா� Hடdாி� 
ேபா0/மா0டராக இ�:த கி�Tணசாமி ஐய� சிற:த நாடக ரசிக�. அவ� 
எ?க��. ந�பராக+� இ�:தா�. அவ��, Hடd� 0ேடஷ� மா0ட�� 
ேப�தவி ெசI�, எ�வித2 ெசல+மி�லாம� க�ெபனிைய2 சித�பர3தி�. அ9�பி 
ைவ3தா�க6. 
 
இராஜா�பா6 நாடக� 
 
சித�பர3தி� வV� ,மாராக இ�:த�. எ0. எ�. இராைமயா எ�9�  திய ந4க� 
ஒ�வ� வ:� ேச�:தா�. ந�ல இனிைமயான .ர�. அவ��.� கதாநாயக� ேவட� 
ெகா(�க�ப/ட�. 
 
ச�கரவாக�பி6ைள எ�; ஒ�  திய ஆசிாிய�� க�ெபனி�. வ:� ேச�:தா�. அவ�  
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ஏ�கனேவ பாலாமணி அ�மா6 க�ெபனியி� இ�:தவ�. அ?ேக அவ��.� 
பாடமாகியி�:த ேஜ. ஆ�. ர?கராஜூ அவ�களி� இராஜா�பாைள எ?க��.� 
பயி�;வி3தா�. இராஜா�பா6 நாடக3தி�. அ9மதி ,லப3தி� கிைட�கவி�ைல. 
மிக+� கTட�ப/( மாமா ேநாி� ெச�ைன�.�ேபாI ர?கராஜுவிட� அ9மதி 
வா?கி வ:தா�. ர?கராஜுவி� ச/ட தி/ட?க6 நிர�ப+� ெக(பி4யானைவ. 
அவர� நாவ�கைள யா�� எளிதி� நாடகமாக ந43�விட இயலா�. அவ�ைற-
ெய�லா� பி�னா� விவரமாக2ெசா�Aகிேற�. மாமா அ9மதிெப�; வ:த�� 
கைடசிநாடகமாக “இராஜா�பா6” ந43�வி/( எ�ேலா�� த<சாJ� ேபாI2 
ேச�:ேதா�. 
 
ஆாிய கான சைப 
 
த<சாJ� வ:த அ�;, நா?க6 ந4�கவி�:த ெகா/டைகயி� ஆாிய காண சைபயி� 
கைடசிநாடக� சதி ,ேலாசன நைடெப�ற�. நா?க6 வழ�கமாக ந43�வ�� 
நாடகமாதலா� எ�ேலா�� இர+ அ:நாடக3தி�.� ேபாயி�:ேதா�. 
 
ம�னா�.4 எ� ஜி. நடராஜபி6ைள இ:திரஜி3�வாக+� ேக. எ0. 
அன:தநாராயணகIய� ,ேலாசைனயாக+� ந43தா�க6. இவ�க6 இ�வ�� ந43த 
அ:த நாடக� மிக+� சிற�பாக இ�:த�. இ�வ�� அ�ைமயாக� ேபசினா�க6. 
அன:த நாராயணIயாி� த��.�, .A�.�, ஒ� ெப�ைண� ேபாலேவ .ைழ:� 
.ைழ:�ேப,� அழ.�, இைச3திறைம@� மற�க �4யாதைவயாக இ�:தன. 
இைடயிைடேய இவ�க6 ெசா:தமாக� ேபசி�ெகா�ட சில உைரயாட�கைள3 
தவிர, எ�லா� நா?க6 ந4�.� ,வாமிகளி� பாட�தா�, எனேவ, நாடக� 
எ?க��. மிக+� ,ைவயாக இ�:த�. ,வாமிகளி� க�ெபனி ந4க�க6 
எ�றறி:த�� அன:தநாராயணIய�� நடராஜபி6ைள@� எ?கைள அ� ட� 
வரேவ�றா�க6. 
 
ச?கீத� காவல� 
 
ம;நா6 த<ைச காமா/சிய�பா6 நாடக� ெகா/டைகயி� நாடக� ெதாட?கிய�. 
எ0. எ�. இராைமயாவி� பா/(�.� பிரமாதமான ேப�. ேகாவல� நாடக3தி� 
பாட�க6 அதிக�. அ:த நாடகேம பல�ைற ைவ�க� ெப�ற�. ேகாவல� 
நாடக3தி� நா� இைட2சியாக+�, ந�ம:திாி யாக+� ந43ேத�. நா� இைட2சி 
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ேவட3தி� ‘தயி� வா?கேலேயா’ எ�; பா4, ேமைடயி� வ��ேபா� சைபயி� சில 
ரசிக�க6 சி�லைர நாணய?கைள@�, SபாIகைள@� எ� மீ� Qசி எறிவா�க6. 
 
அ�ேபா� ச?கீத ஒளி விள�காக� க�த� ெப�ற எ0. ஜி. கி/ட�பா ம�ெறா� 
ெகா/டைகயி� வ:� 0ெபஷ� நாடக� ேபா/டா�. அ:த2 சமய� அவ��. 
மகர�க/( ஏ�ப/( சாாீர� ெதா:தைர ெகா(3�� ெகா�4�:த கால�. 
அவ�ைடய நாடக?க��. வV� ஆகவி�ைல. “எ0. எ�. இராைமயா பா/(�. 
��, கி/ட�பா பா/( ெச�லா�” எ�ெற�லா� ரசிக�க6 ேபசி�ெகா6வதாக� 
ெபாிய�ணா அ4�க4 ெசா�G வ�3த�ப(வா�. அவ��.� கி/ட�பா பா/4� 
அதிக மய�க�, கி/ட�பாவி� நாடக?கைள� பா�3�வி/( வ:�, அ�ணா 
எ?களிட� சதா  க
:� ெகா�ேடயி��பா�. இ�:தாA�, எ�ன ெசIவ�? 
கி/ட�பா நாடக?க��. வV� இ�ைல. எ0. எ�. இராைமயா ந43த எ?க6 
ச?கீத� ேகாவல9�.� பிரமாதமான வV�. அ:த நாளி� த<ைசயி� எ/( �ைற 
ேகாவல� நாடக� ைவ�க� ெப�றெத�றா�, அ:த நாடக3ைத ம�க6 எ�ப4 
வரேவ�றி��பா�க6 எ�ப� ெதாிகிறத�லவா? 
 
த<சாJாி� நாடக?க6 நட:� ெகா�4��.� ெபாDேத நாைக�ப/4ன3��.� 
ேபாI ேகாவல� நாடக� ேபா/( வ:ேதா�. த<ைசயி� ந�ல வVலானதா� 
ஏ�கனேவ இ�:த பல கட�க6 தீ�:தன. ந4க�க��.�, ம�ற3 
ெதாழிலாள�க��.� பல மாத?க6 இ�:� வ:த ச�பள� பா�கி@� தீ�:த�. 
அ(3த ஊ�,  ��ேகா/ைட ேபாவதாக �4+ ெசIதா�க6. 
-------------- 

8. 8. 8. 8. நா845ேகா8ைட நகர)தி�நா845ேகா8ைட நகர)தி�நா845ேகா8ைட நகர)தி�நா845ேகா8ைட நகர)தி�    
 
 ��ேகா/ைட அ�ேபா� தனி சம0தானமாக இ�:த�. பல க�ெபனிக6 
 ��ேகா/ைட�.� ேபாI வV� இ�லாம� சிரம�ப/டதாக அறி:ேதா�. பிரசி3தி 
ெப�ற ந4கராகிய மனேமாகன அர?கசாமி நா@(வி� நி�வாக3தி� இ�:த 
ஆல:�ா� ஒாிஜின� 4ராம4� க�ெபனியா�  ��ேகா/ைடயி� அதிக� 
கTட�ப/டதாக+�, அத�பிற. யா��  ��ேகா/ைட�ேக ேபானதி�ைலெய�;� 
ேபசி� ெகா�டா�க6. பல ஆ�(களாக�  ��ேகா/ைடயி� நாடகேம நட:த 
தி�ைலெய�பைத அறி:தேபா� எ?க��ெக�லா� அ2சமாக இ�:த�. 
த<ைசயிG�:�  ��ேகா/ைட�. அ:த நாளி� லாாி வசதிகெள�லா� இ�ைல. 
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தி�2சி வழியாக ரயி�Hட இ�லாத கால� அ�. சாமா�கைள இர/ைட மா/( 
வ�4களி� ஏ�றி அ9�பிவி/(, நா?க6 ப0^� ேபாI2 ேச�:ேதா�. 
 
 ��ேகா/ைடயி� �த� நாடக� ெதாட?கிய�. வV� ,மாராக இ�:த�. 
இர�டாவ� நாடக3திG�:த� எதி� பாராதப4 அேமாகமாக வVலாயி�;. 
எ?க��. ஒேர .�ரகல�.  �ேகா/ைட பிரஹதா�பா6 திேய/டாி� ேவ; எ:த� 
க�ெபனி�.� இ�ப4 வVலானதி�ைலெய�; எ�ேலா�� அதிசய�ப/டா�க6. 
நாடக� பா��க வ:த ரசிக�களி�, நா/(�ேகா/ைட ெச/4�பி6ைளக6 அதிகமாக 
இ�:தா�க6. 
 
சி�ைனயாபி6ைளயி� மனமா�ற� 
 
நாைல:� நாடக?க6 நட:த�� Hடd� ெகா/டைகயி� அட.ைவ�க�ப/4�:த 
சாமா�கைள மீ/( வர, சி�ைனயா பி6ைள பண3�ட� ேபானா�.நா�. 
நா/களி� தி��பினா�. அட. ைவ�க�ப/4�:த தவைண நா/க6 தீ�:�வி/டதா� 
ெகா/டைககார� சாமா�கைளெய�லா� வி�; வி/டதாக+�, அவ�ைற3 த� 
த�பிேய வா?கியி��பதாக+�, த�பியிட மி�:� தா� வாடைக�. வா?கி 
வ:தி��பதாக+� Hறினா�. ம�ற�ப?காளிகைள வ<சி�.� ேநா�க�ட� 
இ�வா; ஒ� த:திர� ெசIதி��பதாக ஊகி3ேதா�. இவ�ைற எ�ேலா�� ந� � 
வித3தி� ப3திர?க�� தயா� ெசI� ெகா�( வ:தி�:தா�. 
 
 �ேகா/ைட�. வ:தபி� ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர� க�ெபனியி� 
கண�.�பி6ைள ேவைல�.2 ேச�3�� ெகா6ள� ப/டா�. அவ��. இ�ப3ைத:� 
SபாI ச�பள� ேபாட� ெப�ற�. சி�ைனயாபி6ைள Hடd��.� ேபா.� ேபா� 
வVலா.� பண3ைத ந4க�க��. ெகா(�.� ப4யாக� ெபாிய�ணாவிட� 
ெசா�Gவி/(� ேபானா�. அத�ப4ேய ெகா(�க�ப/ட�. தி��பி வ:த�� Oரா� 
பண3ைத@� ெசல+ ெசI� வி/ட� ப�றி� க4:� ெகா�டா�. எ?கைள� ப�றி3 
தா;மா�க3 த� � தவ;� ேபசியதாக ம�ெறா� ப?காளியான பழனியாபி6ைள 
�ல� அறி:� வ�:திேனா�. ேப2, வா�3ைத வள�:த�. இ;தியாக அ:த ஊேரா( 
க�ெபனிைய வி/( விலகி� ெகா6வதாக3 ெதாிவி3� வி/( வ:தா� ெபாிய�ணா. 
 
பிற., சி�னயாபி6ைள அ�மாவிட� வ:�, தா� ஒ�;ேம தவ�க2 
ெசா�லவி�ைலெய�;�, யாேரா ேவ�( ெம�; ேகா6 )/4யி��கிறா�-
கெள�;� Hறினா�. க�ெபனி�. ந�ல வVலாகி வ�வதா� பாவல� க�ெபனியி� 
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ெகா(3� வ:த இ�=�றி ஐ�ப� SபாIக6 ச�பள� ேபா/(3 தா� த�வதாக+� 
அறிவி3தா�. மீ�(� சமரச� ஏ�ப/(� க�ெபனியி� இ��க ஒ� �ெகா�ேடா�. 
என�.� சி�ன�ணா+�.� S. 250 ச�பள� ேபாட�ப/ட�. 
 
பி. \ சி�ன�பா 
 
 ��ேகா/ைடயி� பி�கால3தி� பிரசி3தி ெப�ற ந4கராக விள?கிய பி. \. 
சி�ன�பா ,வாமி க�ெபனியி� ந4கராக வ:� ேச�:தா�. அவ�ைடய சாாீர� 
கணிெர�றி�:த�. அவ��. இராஜா�பா6 நாடக3தி� ��பறி@� ேகாவி:தைன 
அ4�.� ெரள4களி� ஒ�வனான ‘அ�மாவாைச’ ேவட� ெகா(�க�ப/ட�. 
சாவி3திாி நாடக3தி�  �ணிய  �ஷனாக வ:� அ�ைமயாக� பா4னா�. 
 
சி�ன�பா சி;வயதி� ப(,/4யாக இ�:தா�. க�ெபனி Q/(�.� பி� ற� 
ெபாிய ெத�ன:ேதா�  இ�:த�. சி�ன�ணா+�, சி�ன�பா+� அவ�றி� ஏறி, 
இளநீ�� .ைலகள� பறி3�, எ�ேலா��.� தான� வழ?.வா�க6. ஒ�நா6 
வா3தியா� .�றாலG?க�பி6ைள, சி�ன�பா ெத�ைனமர3தி� இ��பைத� 
பா�3� வி/டா�. அவ��.2 சாியான Oைச கிைட3த�. அ�வள+தா�. ம; நா6 
சி�ன�பாைவ� காேணா�. அவ�ைடய Q( ேத4� ேபானா�க6. ைபய� அ4 
ப/4��பைத� பா�3த அவர� த:ைதயா�, சி�ன�பாைவ அ9�ப ம;3� 
வி/டதாக2 ெசா�னா�க6. 
 
4. பி. இராஜெல/,மி நாடக�. 
 
 ��ேகா/ைட நாடக� �4:� காைர�.4�.� ேபாேனா�. அ�ேபா� 
காைர�.4யி� 4.பி. இராஜல/,மியி� நாடக� நட:�ெகா�4�:த�. நா9�, 
சி�ன�ணா+� சி�ற�பா+ட� நாடக� பா��க� ேபாயி�:ேதா�. அ�;. 
சாவி3திாி நாடக�. எ�. ஜி. நடராஜபி6ைள ச3தியவா�க+�. எமத�மனக+� 
ந43தா�. எ0. வி. ,�ைபயா பாகவத� நாரதராக ந43தா�. அ:த நாளி� 4. பி. 
இராஜல/,மி�., ெச/4 நா/4� அபாரமான ேப�. கைடசி நாடகமானதா� ம�க6 
ெப�:திரளாக� H4யி�:தா�க6. 
 
காைர�.4யி� அ�ேபாதி�:� வ:த வழ�க3ைத@�, நா/(� ேகா/ைட2 
ெச/4�பி6ைளக6 நாடக� பா��.� �ைறைய�ப�றி இ?ேக ச�; விபரமாக�  
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.றி�பிடேவ�4ய� இ�றியைமயாத� என� க��கிேற�. 
 
காைர�.4 அ�கால3தி� ெச�வ� ெகாழி�.� நகரமாக விள?கிய�. ம�ற 
ஊ�களிெல�லா� இ�லாத ஒ�  �ைமைய� காைர�.4யிேல க�ேடா�. நாடக� 
ெகா/டைகயி� �த� வ.�  கா�வா0ேச�-அதாவ� சாIமான நா�காG, 
ஐ:=�;�. ேம�ப/ட சாIமான நா�காGகளி� உ/கா�:� ெகா�(�, சில 
ேநர?களி� ப(3�� ெகா�(தா� ெச/4� பி6ைளக6 நாடக� பா��பா�க6. அ:த 
நாளி� ம�ற ஊ�களி� �த� வ.�  S. 1- 8.0 ேபா(வ� வழ�க�. காைர� .4யி� 
ம/(� �த�வ.�  S. 2- 8.0 ேபாட�ப/4��பைத� .பா�3� நா?க6 
விய�பைட:ேதா�. சைபயி� நா�கி� ஒ� ப.திைய நீளமாக3 தனிேய த(3� அ:த 
இட� ெப�க��காக ஒ��க� ெப�றி�:த�. ��னா� சிறி� Nர�வைர பாI 
விாி3தி��.�. அத�. எ/டணா க/டண�. ெவ;� தைரயி� உ/கா�வத�. 
ஆறL க/டண�. இதி� ��கியமாக� .றி�பிட ேவ�4ய� எ�னெவ�றா�, 
ெப�க6 யா�� �த� வ.� 2 சாIமான நா�காGகளி� உ/கார� Hடா�. 
ஆ�கேளா( ெப�க�� சாிசமானமாக இ��க� Hடா� எ�ப� அவ�க6 
எ�ண�. இைத யா�� எதி��காததா� நைட�ைறயி� இ:த விதி ஒD?காக2 ெசய� 
ப/( வ:த�. 
 
ஆ� ெப�ணாண அதிசய� 
 
4.பி. இராஜல/,மியி� நாடக3ைத� பா�3� நா9� சி�ன�ணா+� பிரமாதமாக 
ரசி3�� ெகா�4�:ேதா�. நா?க6 சி�ற�பாேவா( சாIமான நா�காGயி� 
அம�:தி�:ேதா�, சி�ன�ணா+�. அ�ேபா� பதிைன:� வய�. அழகிய 
ேதா�ற�; நீளமான தைல �4; ெப� ேபாலேவ இ��பா�. ைககளி� கா� , 
ெகாA,, சி; த?க வைளய�க6 எ�லா� ேபா/4�:தா�. காதி� ஐ:� க� பதி3த 
க(�க9� இ�:த�. எ?க6 ப�க3தி� உ/கா�:தி�:த ஒ� ெச/4யா�, 
சி�ன�ணாைவ �ைற3� �ைற3�� பா�3தா�. யாேரா ஒ� ெப�தா� ேவ/4, 
ச/ைட ேபா/(�ெகா�( வ:தி��பதாக எ�ணி�ெகா�டா�. அவ� ந�றாக� 
.43தி�:தா�. அ:த� ேபாைத@� இ�ப4 எ�ணாவத�.3 �ைண ெசIத�. 
அவரா� ,�மா இ��க �4யவி�ைல. ப�க3திG�:த ம�ெறா� ெச/4யாாிட� 
சி�ன�ணாைவ� கா/4�  கா� ெசIதா�. அ:த2 ெச/4யா�, நா?க6 ம;நா6 
நாடக� ேபாட� ேபாவைத அறி:தவ�. எனேவ அவ�, “அ� ைபய�தா�, 
ெப�ண�ல” எ�; Hறினா�. நாடக� நட:� ெகா�4��.� ேபாேத �த� 
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வ.�பி� இ� ப�றி2 சலசல�  ஏ�ப/ட�. ெப�ெண�ேற க�திய ெச/4யா�, 
இ;தியாக ேநாிேலேய ேக/(விட �4+ ெசIதா�. ெம�வாக2 சி�ன�ணாவிட� 
ெந�?கி, “ெப�க6 இ?ேக உ/கார� Hடா�” எ�றா�, உடேன சி�ற�பா சிாி3�� 
ெகா�ேட, “ெப�ண�ல ஐயா, அவ� ைபய�” எ�; Hறினா�. இ�:தாA� 
ெச/4யா� மன� அைமதி@றவி�ைல. சில நிமிட?க6 கழி3� மீ�(�, “நீ 
ெப�ணா, ஆணா?” எ�; சிறி� ேகாப3ேதா( ேக/டா�. சி�ற�பா+�.� ேகாப� 
வ:� வி/ட�. அவ� ஆ3திர3ேதா(, எD:�, “எ�னIயா, நா�தா� ைபய�எ�; 
ெசா�ேனேன; ஒ� மணி ேநரமாக அவதி� ப(கிறீேர ! ைபயனா ெப�ணா. எ�; 
பா��கிறீரா?” எ�; ச3த� ேபா/டா�. சைபயி� .ழ�ப� ஏ�ப/ட�. அ� ற� 
ெதாி:தவ�க6 சில� வ:�, சி�ற�பாைவ@� ெச/4யாைர@� சமாதான� 
ப(3தினா�க6. பிற. இ;திவைரயி� இ�:�, நாடக3ைத ந�. ரசி3�� 
பா�3ேதா�. 
 
அபராத� காணி�ைக 
 
ம;நா6 எ?க6 நாடக� ெதாட?கிய�. வV� அேமாகமாக இ�:த�. இத�. �� 
எ:த ஊாிA� இ:த அள+�. வVலானதி�ைல. )�; நாடக?க6 நைடெப�ற�� 
சி�ைனயா பி6ைள�.� ெகா<ச� ந�பாைச ஏ�ப/ட�. �த� வ.�  ம/(� 
இர�டைர SபாயிG�:� )�; Sபாயாக உய�3த� ெப�ற�. அத�.� ெச/4� 
பி6ைளக6 சைள�கவி�ைல. ேமA� இர�( நாடக?க6 நைட�ெப�றன. மீ�(� 
�த� வ.� � க/டண� )�றைர Sபாயாக உய�:த�. அ�ேபா�தா� ெச/4� 
பி6ைளக6 க/டண� உய�வைத� ெகா<ச� கவனி3தா�க6. இர�( 
நாடக?க��.� பி�, �த�வ.�  நா�. SபாI என அறிவி�க�ெப�ற�� 
ெச/4�பி6ைளக6 விழி3�� ெகா�டா�க6. அ�;� ந�ல H/ட�. நாடக� 
ெதாட?கிய�� �� வாிைசயி� இ�:தவ�க6 எ�ேலா�� எD:� நி�; க/டண� 
நா�. Sபாயாக உய�3த�ப/டத�.� க�டன� ெதாிவி3தா�க6. 
சி�ைனயாபி6ைள வ:� அத�காக ம�னி� � ேக/(� ெகா�டா�. அ�ைறய 
நாடக3தி�. ஆன வVG G�:� 125 SபாIக6 ெகா� ைடய�ம� ேகாயிA�. 
அபராத� காணி�ைகயாக2 ெசA3தேவ�(� எ�றா�க6 சில ெபாியவ�க6. 
சி�ைனயாபி6ைள அ�வாேற அபராத� ெசA3தினா�. அ� ற� நாடக� ெதாட�:� 
நைடெப�ற�. ம;நா6 �த� - )�றைர SபாI க/டண3ேதா( �தலாளிதி��தி 
அைட:தா�. 
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ஐ=; SபாI ச�பள� 
 
காைர�.4யி� வ�வாI அதிகமாக ஏ�ப/ட�� சி�ைனயாபி6ைளயி� 
,பாவ3திA�ெபாிய மா;த� ஏ�ப/ட�. ெபாிய�ணா+�.� அவ��.� அ4�க4 
தகரா;க6 ேந�:தன. தா� ேபா/ட பணெம�லா�  �ேகா/ைட, 
காைர�.4யிேலேய வ:� வி/டதாக+�, இனி யா��.� பய�பட� 
ேபாவதி�ைலெய�;� ஆ3திர3ேதா( ேபசியதாக� பழனியா பி6ைள Hறினா�. 
அ�மாவி� ெசவி�. இ:த2ெசIதி எ/4ய�� அவ�க6, உடேன நா?க6 அ?கி�:� 
விலகி, ேவ; க�ெபனி�.� ேபாகேவ�(ெம�; �4+ெசIதா�க6. 
இைத�ேக6வி� ப/ட�� சி�ைனயாபி6ைள மீ�(� வ:�, தா� ஒ�;� 
ெசா�லவி�ைலெய�; சாதி3தா�. நீ�ட ேநர� வாத பிரதி வாத?க6 நட:தன. 
கைடசியாக இனிேம� க�ெபனியி� இ��க ேவ�(மா9� என�.� 
சி�ன�ணா+�.� ஐ=; SபாI ச�பள��, ஆயிர� SபாI ��பண�� ெகா(�க 
ேவ�(ெம�; ெபாிய�ணா ேக/டா�. ேவ; வழியி�றி இ:த2 ச�பள3தி�.2 
ச�மதி3� ��பணமாக ஐ=; SபாI ெகா(3தா� சி�ைனயாபி6ைள. 
 
நா?க6 ேக/டப4 ஐ=; SபாI ச�பள� ெகா(3�� சி�ைனயாபி6ைளயிட� 
ெபாிய�ணா+�. ந�பி�ைக ஏ�பட வி�ைல. Hடdாி� அவ� த�ெகாைல ெசI� 
ெகா6ள2 சி3தமாயி�:த நிைலையெய�லா� மற:� வி/டா�; ஆதலா� எ:த 
நிமிஷ3திA� க�ெபனிைய வி/( நி;3திவிட� H(� எ�ெற�ணினா� அ�ணா. 
காைர�.4 நாடக��4:த�� மீ�(�  ��ேகா/ைடயி� சில நாடக?க6 நட3தி 
வி/( ம�ைர�.� பயணமாேனா�. 
 
ெசா:த� க�ெபனி�. ஆய3த� 
 
ம�ைர வ:த�� ெபாிய�ணா கண�க� ேவைலயிG�:� விலகி� ெகா�டா�. 
அ�ணா+� மாமா+� கல:� ேயாசி3தா�க6. எதி�பாரா� க�ெபனியி� தகரா; 
ஏ�ப(மானா� உடேன ெசா:தமாக� க�ெபனி ெதாட?.வத�கான ஆய3 த?கைள2 
ெசIதா�க6. ஒ� ைதய�காரைர Q/4ேலேய அம�3தி, நாடக?க��. உைடக6 
தயாாி�க ஏ�பா( ெசIதனா�. ெவ�ெவ/, சாிைக �தGயைவக6 வா?க�ப/டன. 
என�.� சி�ன�ணா+�.� எ�லா நாடக?க��.� உைடக6 தயாராயின. 
 
இ:த விபர3ைத அறி:த சி�ைனயாபி6ைள ெபாிய அ�ணாைவ� H�பி/(�  
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காரண� ேக/டா�. “த?க�ைடய மனநிைல எ�ப4ெய�லா� மா;ெம�; 
எ?க��.�  ாிய வி�ைல. எதி�பாராத நிைலயி� தி[ெர�; க�ெபனிைய வி/( 
வில�கி வி/டா� எ�ன ெசIவ�? அத�காக, �� எ2சாி�ைகயாI3 தயாராகிேறா�. 
தா?க6 சாியாக நட:� ெகா6�� வைரயி� நா?க6 க�ெபனியிG�:� 
விலகமா/ேடா�” எ�; ெபாிய�ணா உ;தி Hறினா�. 
 
உைடக6 தயாாி3த� அ�மா+�.� பி4�கவி�ைல ெய�றாA�, ெபாிய�ணா+� 
மாமா+� இ:த வைகயி� மிக+� பி4வாதமாக இ�:ததா� வி/(� ெகா(3தா�. 
ம�ைரயி� நாடக?க6 ந�ல வVேலா( நைடெப�றன. 
------------------ 

9. 9. 9. 9. (மார எ8ட$ப மகாராஜா(மார எ8ட$ப மகாராஜா(மார எ8ட$ப மகாராஜா(மார எ8ட$ப மகாராஜா    
 
ம�ைரயி� நைடெப�ற நாடக?கைள எ/ைடய ர� அர�மைன அதிகாாிக6 சில� 
வ:� பா�3தா�க6. அவ�க6 )ல� நாடக?களி� சிற�ைப அறி:த எ/ைடய ர� 
அரச�, தம� திவாைன அ9�பி� க�ெபனிைய எ/ைடய ர3தி�. அைழ3தா�. 
அரசனி� அைழ�ைப ஏ�;, எ/ைடய ர� ெச�றாே◌�. எ/ைடய ர� 
ெகா/டைகயி� நாடக?க6 நைட ெப�றன. அ�ேபா� எ/ைடய ர� அரசராக 
இ�:தவ� .மார எ/ட�ப மகாராஜா. இவ� மி.:த கைல@��2சி@ைடயவ�: வய� 
�தி�:தவ�; தா3தா மகாராஜா எ�;தா� இவைர� .றி�பி(வா�க6. இவர� 
 த�வ�க6 இ�வ )3தவ� த?க மகாராஜா. இைளயவ� காசி மகாராஜா. எ�ேலா�� 
கைலயறி+ நிைற:தவ�க6. ஊ��.� ெபா�வாக அைம�க� ெப�றி�:த நாடக 
அர?க3ைத3 தவிர, அரச��ெக�;�, அவர�  த�வ�க��ெக�;� 
தனி3தனியாக� பல நாடக அர?.க6 அ?தவ� அர�மைன�.6ேளேய அைம�க� 
ெப�றி�:தன. தா3தா மகாராஜா+�. ��ன� அரசராக இ�:தவ� ராஜா ெஜகQர 
ராம ெவ?கேட,ர எ/ட�ப�. அவ� காலமாகிவி/டதாA�, அவ��.�  த�வ�க6 
இ�லாததாA� ஜமீ� ப/ட� அவர� சி�ற�பாவாகிய இைளய பர�பைர�. வ:� 
வி/ட�. 
 
தா3தாவி� அறி+ைர 
 
எ/ைடய ர� ேபான இர�டா� நா6 நா?க6 அைனவ�� தா3தா மகாராஜாைவ� 
பா��க� ேபாேனா�. பிர�மா�டமான அர�மைன, அத�. �� அைத� ேபா�ற 
ஒ�க/4ட3ைத நா?க6 பா�3தேத இ�ைல. அரச� சாIமான நா�காGயி� 
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உ/கா�:தி�:தா�. அவ� எ?கைள� ேபாலேவ இ(�பி� ேவ/4, ேமேல ச/ைட 
எ�லா� ேபா/(� ெகா�( சாதாரணமாக இ�:தா�. நா� அரசைர ேவ;விதமாக 
உ�வக� ப(3தி ைவ3தி�:ேத�. ெவ�ெவ/ சாிைகயி� கா�ச/ைட, ேமல?கி 
ெய�லா� அணி:தி��பா�; Yதா�பர� ேமேல ேபா/4��பா�, எ�ெற�லா� 
எ�ணியி�:ேத�. அரச� சாதாரணமாக+�, எளிைமயாக+� இ��கேவ 
எ?க��.3 ைதாிய� ஏ�ப/ட�. நா?க6 எ�ேலா�� ைகH�பி வண?கி 
நி�ேறா�. அவ� எ?களிட� நாடக?கைள�ப�றி� ேபச3 ெதாட?கினா�, ஓயாம� 
ேபசி� ெகா�ேட இ�:தா�. தி[ெர�; ஒ� நிமிட� ேப2ைச நி;3திவி/(, 
“நீ?கெள�லா� .4கார�களாகி� ெக/(� ேபாக� Hடா�. எ�. ஆ�. ேகாவி:தசாமி, 
.4யினா�தா� அழி:தா�. இ�9� எ3தைனேயா கைலஞ�க6 .4� பழ�க3தா� 
நாசமாகியி��கிறா�க6. இ:த� கால3தி� த:ைதயா� Hட3 த�  த�வ�க��. 
ம�:� எ�; ெசா�G ம� வைககைள� ெகா(�கிறா�க6. அ�ப4� ெகா(3தாA� 
நீ?க6 .4�க� Hடா�. பிற. அ�ேவ பழ�கமாகி வி(�” எ�றா�. 
 
அரச� இ�வா; Hறிய�� நா9�, சி�ன�L+� ஒ�வைர ஒ�வ� பா�3�� 
ெகா�ேடா�. ெச�ைனயி� எ?க6 த:ைதயா� மேலாியா ஜுர3தி�.� பிரா:திைய 
ம�:தாக3 த:த� நிைனவி�. வ:த�. 
 
க�யாணராைமய� 
 
அரசாி� எதிேர ஆ6 உயர3தி� ஒ� பட� ,வாி� மா/ட� ெப�றி�:த�. ேவ/4ைய 
)ல� க2சமாக� க/4, நீ�ட ேகா/(, தைல�பாைகெய�லா� அணி:�, அ:த� 
பட3தி� காண�ப/ட உ�வ3ைத நா?க6 யாேரா அரச .(�ப3ைத2 ேச�:தவ� என 
எ�ணிேனா�. அரச� அ:த� பட3ைத எ?க��.2 ,/4� கா/4, 
 
“இேதா, இ:த� பட3திG��பவ�தா� பிரபல ந4க� க�யாணராைமய�. ெப�ணாக 
ந4�பத�. அவைர�ேபா� இனிெயா�வ� பிற�க ேவ�(�. பாமா விஜய3தி� 
அவ� ச3தியபாமாவாக ந43த� இ�9� எ�க���ேன நி�கிற�. அவர� 
நிைன+ மாறாதி��கேவ இ:த� பட3ைத எதிேர ைவ3தி��கிேற�. 
நானறி:தவைரயி� இவ� ஒ�வ�தா� .4�காத ந4க�” எ�; Hறினா�. 
 
பிற., க�யாணராைமய� நாடக� .Dவி� சிற�ைப@�, அ:த� .Dவி� ந4க�களாக  
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இ�:த ரா�( ஐய�, ச?கரதா0 ,வாமிக6 ஆகிேயா� ெப�ைமைய@�ப�றி 
நீ�டேநர� ேபசி� ெகா�4�:தா�. சி;வ�களாக இ�:ததா�, அவ�ைடய நீ�ட 
ேப2, எ?க��. அA3�� ேபாIவி/ட�. பிற., த� சம0தான3தி� ெவளி'டாக 
அ2சி/ட க�யாணராைமயாி� பாமா விஜய�, லதா?கி ஆகிய இ� நாடக?கைள@� 
ெகா�( வர2 ெசா�G, எ� ைகயி� ஒ� பிரதி@� சி�ன�ணா ைகயி� ஒ� 
பிரதி@� ைகெயD3தி/(� ெகா(3தா�. 
 
மேனாஹர9�.2 சிற�  
 
அ�றிர+ அரசாி� அர�மைன அர?கி� மேனாஹரா நாடக� ைவ�க� 
ெப�றி�:த�. அரச��, அவர� இகளய  த�வ� காசி மகாராஜா+�, ம�;� சில 
அதிகாாிக�� ம/(� H4யி�:தா�க6. அவ�க��.� பி� ற� அ:த� ர� 
ெப�க6 இ��பதாக� ேபசி� ெகா�டா�க6. ஆனா�, எ?க��.3 ெதாியவி�ைல. 
ப3�� பதிைன:� ேப� ��னிைலயி� நாடக3ைத ந4�ப� எ?க��. மிக+� 
சிரமமாக இ�:த�. அ�; என�.� சி�ன�ணா+�.� மிக� ெபாிய பத�க?க6 
பாிசளி�க� ப/டன. ஒ�ெவா� பத�க�� ஆ; ப+னி� ெசIய�ப/4�:ததாக2 
ெசா�னா�க6. கா/சிக6 நட:� ெகா�4��.�ேபா� இைடேய எ�ைன 
அைழ3தா�க6. நா� ேபாI வண?கி நி�ேற�. காசி மகாராஜா தம�  த�வாி� 
கD3திG�:த ஒ� ைவர� பதி3த ச?கிGைய� கழ�றி எ� கD3தி� ேபா/டா�. 
அ�ப4ேய சி�ன�ணா+�.� ஒ�த?க2ச?கிG பாி, கிைட3த�. ம�;� 
பலந4க�க��.� பாி,க6 வழ?கினா�க6. நாடக� �4:�, Q( தி��பிேனா�. 
 
ம;நா6காைல மீ�(� அரச� எ?கைள� H�பி/ட9�பினா�. �த� நா6 அரச� 
உ/கா�:தி�:த இட3தி�. மிக அ�கிேலேய ஒ� சிறிய நாடக அர?. இ�:த�. 
மேனாஹர� ச?கிGய;�.� கா/சிைய அ:த அர?கிேல ந4�க2 ெசா�னா� 
அரச�. என�. எ�னேவாேபாG�:த�. பக�ேவைள, உைடக6 இ�ைல; ஒ�பைன 
இ�ைல; ச?கிGயி�ைல. இர�(ேப�. ேம� ��ைட எ� ைககளிேல 
க/4யிD3�� பி43�� ெகா�டா�க6. நா� எ�ப4ேயா ஒ� வைகயாக ந43ேத�. 
அரச�, த� ேபராி� ைகயிேல ேபா/4�:த ேமாதிர3ைத� கழ�றி எ� ைகயிேல 
ேபா/டா�. அவர� ேபா�ற3 த.:த அ:த� கைல@ண�2சி, அ�; என�.� 
 ாியவி�ைல. இ�; அத� சிற�பிைன எ�ணி� ெப�மகி
2சியைடகிேற�. 
அ�ைறய ம; நா6 காசி மகாராஜா அர�மைனயிA6ள நாடக அர?கி� 
மேனாஹர� நாடக� நட:த�. அ�; தா3தா மகாராஜா வரவி�ைல. ம�றவ�க6 
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அைனவ�� வ:தி�:தா�க6. ம�;� பல பாி,க6 வழ?க� ெப�றன. 
சி�ன�ணா+�. அ:த� ர� ெப�க6 ஒ�  டைவைய� பாிசாக அ9�பினா�க6. 
-------------- 

11110. 0. 0. 0. கைலவ�ள� காசி$ பா"6ய�கைலவ�ள� காசி$ பா"6ய�கைலவ�ள� காசி$ பா"6ய�கைலவ�ள� காசி$ பா"6ய�    
 
காசி� பா�4ய� அவ�கைள�ப�றி இ?ேக சிற�பாக� .றி�பிட ேவ�(�. 
Qரபா�4ய� க/டெபா�மைன� கா/4� ெகா(3த� எ/ட�ப� பர�பைர எ�; 
நா� எ�ேலா�� ேபசி வ�கிேறா�. அேத ேநர3தி� அ:த� பர�பைரயி� பி�னா� 
ேதா�றிய பல ஜமீ�தா�க6, தமி
 ெமாழி�.�, தமி
� கைல�.� ெசI�6ள சிற:த 
ேசைவைய நா� ந�றி @ண�ேவா( ேபா�ற+� கடைம� ப/4��கிேறா�. 
இராமநாத ர� ேச�பதி ம�னா�க6, தமி
�  லவ�கைள ஆதாி�பதி� எ�வா; 
��னணியி� நி�றா�கேளா, அேதேபா�; கைலஞ�கைள ஆதாி�பதி� காசி� 
பா�4ய� அவ�க��, அவர� �:திய பர�பைரயின�� ��னணியி� நி�றா�க6 
என� H;வ� சிறி�� மிைகயாகா�. இைச, நடன�, நாடக�, சி�ப�, சி3திர� ஆகிய 
P�கைலகைளெய�லா� நம� தமி
 ம�னா�க6 ஆதாி3� வள�3தா�க6 
எ�பத�.2 சா�றாக விள?க� H4யவ� காசி� பா�4ய� அவ�க6. காசி� 
பா�4ய� சி3திர� கைலயி� வ�லவ�.  ைக�பட� எ(�பதி� நி ண�. இைச� 
கைலயிேல ேத�:தவ�. இவர� அர�மைனயி� எ�ேபா�� இ�னிைச �ழ?கி� 
ெகா�ேட இ��.�. இவர� ைகயா� வைர:த அ� த2 சி3திர?க6 ,வைர 
அழ.ப(3தி நி�.�. இைச� கைலஞ�க��.�, நாடக� கைலஞ�க��.� பாி,� 
ெபா�/கைள வாாி வாாி வழ?கிய ெப� வ6ள� என இவைர� Hறலா�. இவர� 
அர�மைனேய ஒ� கா/சி சாைலயாக விள?கிய�. இவ�க6 த:த பாி,க��, 
கா/4ய ஆதர+� எ?க6 நாடக வா
�ைகயி� .றி�பிட3 த�க இட� 
ெபற�H4யைவயா.�. 
 
எ/ைடய ர அரசாி� அைழ�  எ?க��. எ�லா வைக யிA� சிற�பாக அைம:த�. 
ம�;� சில நாடக?கைள ந43� வி/( ம�ைர�.3 தி��பிேனா�. 
 
தீ விப3� 
 
ம�ைரயி� நாடக� �4:த�� இராமநாத ர3தி� - நாடக� ெதாட?.வதாக ஏ�பா(. 
இராமநாத ர3தி� அ�ேபா� ெகா/டைகயி�லாததா� ெசா:த3தி� கீ�;� 
ெகா/டைக ேபா/டா�க6. எ/ைடய ர� நாடக� �4:த�� இராமநாத ர� 
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ேபாவதாக இ�:ததா�, க�ெபனியி� கா/சி2 சாமா�க�� இராமநாத ர3தி�. 
அ9�ப�ப/டன. நா?க6 ம�ைர�.3 தி��பிய�� தி(�கிட3த�க ெசIதி 
கிைட3த�. இராமநாத ர� ெகா/டைக@� அதிG�:த சாமா�க�� யாேரா ைவ3த 
தீயா� எாி:� சா�பலாகி வி/டதாக அறி:ேதா�. சி�ைனயாபி6ைள அலறிய43�� 
ெகா�( இராமநாத ர3தி�. ஓ4னா�. 
 
எ/ைடய ர� நாடக3தி�காக உைடகைள� ைகேயா( ைவ3தி�:ததா� அைவ 
ம/(� விப3��. இைரயாகாம� த�பின. இராமநாத ர� ெச�றி�:த 
சி�ைனயாபி6ைள �யர3ேதா( தி��பினா�. அ�ேபா�; பிரபல ஓவிய� 
ெகா�ைடயராஜு க�ெபனியி� இ�:தா�. அவைர� ெகா�(  திய சாமா�க6 
எDத3 தி/ட� ேபா/டா�க6. ம�ைரயிேலேய ேமA� சில நாடக?க6 நட3திவி/(3 
தி�ெந�ேவG�.� பயணமாேனா� 
 
பழனியாபி6ைள விலகினா� 
 
தி�ெந�ேவG மேனாரமா திேய/டாி� நாடக?க6 ந�ல வVAட� நைடெப�றன. 
ஒவிய� ெகா�ைடயராஜு  திதாக2 சாமா�க6 எDத3 ெதாட?கினா�. இ:த 
நிைலயி� பழனியா பி6ைள�.� சி�ைனயாபி6ைள�.� மன ேவ�;ைம 
ஏ�ப/ட�. ஆதி�தேல உ�ைமயாக உைழ3� வ:தவ� பழனியாபி6ைள. அவ� 
பண� எ�+� ேபாடாதவ�. உைழ� � ப?காளி.  �� ேகா/ைட, காைர�.4, 
ம�ைர ஆகிய இட?களி� வV� மிக+� லாபகரமாக இ�:த�. அ:த2 சமய3தி�Hட 
பழனியா பி6ைள�.� ப?. எ�+� ெகா(�கவி�ைல. எனேவ பழனியா பி6ைள 
க�ெபனியிG�:� விலகி� ெகா�டா�. அவ� ெதாட�:� க�ெபனியி� உைழ3� 
வ:தவரானதா� எ�ேலா ��.� அவாிட� மதி� � அ9தாப�� இ�:தன. 
பிாி:�ேபான அவ� உடன4யாக2 ெசா:த க�ெபனி �வ�க ஏ�பா( ெசIவ தாக+� 
அறி:ேதா�. அவ�மீ� ப�;� ெகா�ட சில ந4க�க6 க�ெபனிைய வி/(2 
ெசா�லாமேலேய விலகி அவாிட� ேபாI2 ேச�:தா�க6. ேவ; சில ��கியமான 
ெதாழிலாள� க�� அவ��காக விலகின�க6. தி�ெந�ேவG நாடக� �4:� 
நாக�ேகாவிA�.2 ெச�ேறா�. 
------------- 

11. 11. 11. 11. நா;சி� நா86�நா;சி� நா86�நா;சி� நா86�நா;சி� நா86�    
 
நாக�ேகாவிG� எ?க��. உறவினா�க6 பல� இ�:தா�க6. நா�, என�. அறி+ 
ெதாி:த ப�வ� �த� ம�ைரயி� இ�:� வ:ததா� உறவினா�க6 எவைர@ேம 
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ச:தி3ததி�ைல. நாக�ேகாவிG�தா� �த��தலாக அ:த வாI�  ஏ�ப/ட�. 
த:ைத வழியி� ெசா:த�கார�களான பலைர அ�மா என�. அறி�க�ப(3தினா�க6. 
அ�மாவி� உட� பிற:த த?ைக, அ���./4ய�மா6 நாக�ேகாவிA�.� ப3� 
ைம� ெதாைலவிA6ள அழகிய பா�4ய ர3தி� வா
�ைக�ப/4�:தா�. 
சி�ன<சி; வயதி�, சில கால� நா9� அழகிய பா�4ய ர3தி� சி3தி Q/4� 
இ�:தி��கிேற�. சி3திைய� பா�3த�� சி�ன<சி; ப�வ3தி� நட:த நிக
2சிக6 
எ� நிைன+�. வ:தன. 
 
சி�ன<சி; வயதி� 
 
அ�ேபா� என�. நா�. வய� இ��.�. அழகிய பா�4ய ர3தி� சி3தி Q/4� 
இ�:ேத�. நா� எ�ேபா� ேபானாA� சி3தி என�. அவ� விரவி�ெகா(�பா�க6. 
நா<சி� நா/(2 ச�பா அவ� மி.:த ,ைவயாக இ��.�. அவைல உரG� ேபா/( 
இ43�, ெவ�ல2ச��கைர, ேத?காI3 ��வ�, ஏல�, ,�. இைவ எ�லா� ேபா/( 
விரவி3 த�வா�க6. ஒ� நா6 யாேரா ந�ப�க6 Q/4�. வ:தி�:தா�க6. சி3தி 
இ��பா� ெசIய�ப/ட அைர�ப4 நாழிைய எ(3�� ெகா�(, Q/4� 
எதிேர@6ள கைடயி� அவ� வா?க�  ற�ப/டா�க6. உடேன நா� நாழிைய 
அவ�களிடமி�:� பி(?கி� ெகா�(, அவ� வா?க� கைட�. ஓ4ேன�. அவைல 
வா?கி� ெகா�( மீ�(� ேவகமாக Q/(�.3 தி��பிேன�. ஏேதா க� 
த(�கிய�; கா� இடறி நாழிேயா( கீேழ .� ற விD:ேத�. விD:த ேவக3தி� 
நாழியி� Hரான விளி� , எ� நா4யி� வல� ற3தி� தா�கிய�. ஆழமான காய�, 
ர3த� ெகா/4ய�. சி3தி ஓ4 வ:�, எ�ைன மா�ேபா( அைண3�� ெகா�டா�க6. 
உடன4 சிகி2ைச ெசIய� ெப�ற�. காகித? க6 சிலவ�ைற� ெகா�3தி, 
அ:த�காிைய3 ேத?காெய�ெண யி� .ழ�பி� காய�ப/ட இட3தி� ைவ3�� 
க/4னா�க6. ர3த� வ�வ� நி�ற�. இர�ெடா� நா/களி� காய�� ஆறிவி/ட�. 
ேவ; எ:த ம�:�� ேபா/டதாக என�. நிைனவி�ைல. 56 ஆ�(க6 ஓ4வி/டன. 
ஆனா�, அ:த� காய3தி� வ(ம/(� சி3தி Q/4� நிைனவாக இ�9� மாறாம� 
இ��கிற�. சி3தியிட3தி� அ�மா அதிகமான அ�  ைவ3தி�:தா�. 
வ;ைமயாயி�:த நிைலயி�Hட2 சி3தி�.� பல வைககளி� உதவி ாி:� வ:தா�. 
 
பகவதி பிற:த ஊ� 
 
நாக�ேகாவிGG�:� க�னியா.மாி�.� ேபா.� வழியி� )�றாவ� ைமG�,  
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ஆசிராம� எ�ற ஒ� சி�;ா�. அ:த ஊாி� த:ைதயா� .(�ப3ேதா( சில கால�  
வசி3� வ:தா�. ஆசிராம3தி� த�பி பகவதி பிற:தா�. என�. ந�றாக 
நிைனவி��கிற�. அ�ேபா� நா� ஒ� தி�ைண� ப6ளி�Hட3தி� ஏ( ப43�� 
ெகா�4�:ேத�. எ?கைள3 தனிேய வி/( அ�பா அ4�க4 நாடக3தி�காக 
ெவளி\�க��.� ேபாவா�. ஒ��ைற தாமைர�.ள� எ�9� அ�ேக@6ள 
சி�;ாாி� அ�பா ந�லத?கா6 ேவட� O�( ந4�பைத நா� பா�3தி��கிேற�. 
அ�;, நா� ஏழாவ� பி6ைளயாக ந43தைத ��ேப Hறியி��கிேற�. ஏேதா 
கன+ேபா� இ��கிற�. அ�பா ஆ; பி6ைளகைள@� கிண�றி� ேபா/(வி/( 
எ�ைன3 N�க வ:தா�. நா� அழ3 ெதாட?கிவி/ேட�. அவ� பி4�. அக�படாம� 
உ6ேள ஒ4ேன�. அ�பா எ�ைன3 �ர3தி� பி43�� கிண�றி� ேபா/டதாக 
நிைன+. 
 
,/43தன� 
 
ஒ�நா6 Q/4� ெவளிேய ந(3ெத�வி� விைளயா4� ெகா�4�:ேத�. 
க�னியா.மாி�.� ேபா.� ��கியமான சாைல அ�. அ:த� கால3தி� ேபா�. 
வர3� அதிக� இ�ைல. எ�றாA�, மணி�ெகா� வ�4யாவ� 
ேபாI�ெகா�(தா� இ��.�. யாேரா ஒ�வ� ைச�கிளி� ேவகமாக வ:தா�. 
அவைர3 த(�க ேவ�(ெம�; என�.3 ேதா�றிய�. ைச�கிைள வழிமறி3� 
நி�ேற�. அவ� ம�ெறா�  றமாக விலகி2 ெச�றா�. நா9� விடவி�ைல. அ:த� 
ப�க�� ஒ4 வழிமறி3ேத�. எ�ைன3 தா�42 ெச�ல அவ� ைச�கிைள இ� ற�� 
தி��பி ஒ/4னா�. அ�+� பG�கவி�ைல. நா� Qரன�லவா? வி(ேவனா? 
.;�ேக விD:� த(3ேத�. அவ� ேவகமாக� ேபாக �ய�றதா� ைச�கி6 எ�மீ� 
பலமாக ேமாதிய�. நா9� அவ�� கீேழ விD:தேதா(, ைச�கி�� விD:த�. 
Qதியி� ஒேர .ழ�ப�. அ�பா ஓ4 வ:�, எ�ைனெய(3� அைண3�� ெகா�டா�. 
ைச�கி6கார��. ந�ல Oைச@� விD:த�. அவைர� பா��க என�ேக பாிதாபமாக 
இ�:த�. பாவ�, அவ� எ�னெசIவா�? நான�லவா .�றவாளி! நாக� ேகாவிG�, 
இ:த�பைழய நிைன+கெள�லா� என�. இ�பமாக இ�:தன. 
 
பகவதி பால பா�/( 
 
நாடக?க6 ஒDகினேசாி சர0வதி திேய/டாி� நைட ெப�றன. ந�ல வVA� 
ஆயி�;. அ:த நாளி� ‘பாலபா�/(’ எ�; ஒ� ேவட� உ�(. )�; அ�ல� 
ஐ:� ேப�, திைர N�கிய+ட� ேமைடமீ� நி�; ேதா3திர� 
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பாட�கைள�பா(வா�க6. அவ�க6 சில பாட�கைள� பா4வி/(, உ6ேள வ:த�� 
‘பO�’ ேபாவா�. அவ�� சில பாட�கைள� பா(வா�. அத� பிற.தா� நாடக� 
கா/சி ெதாட?.�. இ:த� பால பா�/(களி� ஒ�வைக3 த�பி பகவதி@� 
நாக�ேகாவிG� அர?ேகறின�. ந4க�க6 H/டமாக�பாட� பயி�சி ெப;வத�. 
இ:த பால பா�/( மிக+� உபேயாக�ப/ட�. தாள� சாியாக 
வராதவ�கைளெய�லா� பால பா�/4� ஒ� மாத கால� ேபா/( ைவ3தா�, 
H/ட3ேதா( பா4 அவ�க��.3 தாள� வ:�வி(�. பகவதி@� இ�வா; பயி�சி 
ெபற3 ெதாட?கின�. நாக�ேகாவி� நாடக� �4:�, தி�வன:த ர� 
ேபாகலாெம�; சி�ற�பா, மாமா ஆகிேயா� க�3�3 ெதாிவி3தா�க6. 
தி�வன:த ர� எ?க�ைடய ெசா:த ஊரானதா� நா?க6 அ?ேகேய க�ெபனிைய� 
கைல3�விட� H(ெமன2 சி�ைனயாபி6ைள பய:தா�. எனேவ, ெகா�ல� 
ெகா/டைகைய� ேபசி வ:தா�. நாக�ேகாவி� நாடக� �4:� ெகா�ல3தி�.2 
ெச�ேறா�. 
 
மகர�க/( 
 
ெகா�ல�, காயி�கைர �தலாளி சாI வி� ெகா/டைகயி� நாடக?க6 
நைடெப�றன. ெகா�ல3தி� சி�ன�ணா+�., “மகர� க/( ஏ�ப(வத�.ாிய 
அறி.றிக6 ேதா�றின. ெப�க6 ம?ைக� ப�வ� அைட@�ேபா� உடGேல 
மா;த� ஏ�ப(வ�ேபா� ஆ�களி� ப�வ வள�2சிைய� கா/(வத�.ாிய 
அறி.றிதா� ‘மகர�க/(’ எ�ப�. பதிைன:� அ�ல� பதினாறாவ� வயதி� இ:த 
மகர�க/( ேதா�;�. இனிைமயான .ர� மாறி கனமான .ர� ஏ�ப(�. இ:த 
இைட�கால� அ:த நாளி� ந4க�க��. மிக+� பய?கரமான காலெம�; 
ெசா�லலா�. .ர� நா� நிைன�கிறப4 க/(�படாம� அத� ேபா�கி� ந�ைம 
இD3�� ேபா.�. பிசி� அ4�.� ப�வ� எ�; நா?க6 இைத� .றி�பி(ேவா�. 
பா/(�. �த�ைம யி�:த காலமாதலா� ெப��பாலான ந4க�க6 
இ:த�க/ட3ைத3 தா�(வ� கTட�. இ:த மகர�க/( வ�� சமய3தி� 
ெப��பாA� ந4க�க6 மதி�பிழ:� வி(வா�க6. .ரGேல ேகாளா; ஏ�ப(கிற� 
எ�; ெதாி:த�� அவ�ைடய ேவட?கெள�லா� உடன4யாக மா�ற�ப(�. 
அதிA� ெப�ேவட�  ைன@� இைளஞ�க��. இ:த ேநர3தி� ெசா�ல �4யாத 
மேனாேவதைன. 
 
சி�ன�ணா+�. மகர�க/( ஏ�ப(வைத� க�ட சி�ைனயாபி6ைள ஏேதேதா 
ெசா�னதாக அறி:ேதா�. “இனி ேம� �3�சாமி, ேவட3தி�.� பய�பட மா/டா�. 
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ஷ��க3தி�. ம/(� ஐ=; SபாI ச�பள� தர இயலா�” எ�; சி�ைனயா� 
பி6ைள ெசா�னதாக� ெபாிய�ணா வ:� Hறினா�. .ைற:த ச�பள� ேபா/(� 
 திதாக ஒ�ப:த� எDத ேவ�(ெம�;� ேபசி� ெகா�டதாக அறி:ேதா�. 
ெபாிய�ணா+�.� சி�ைனயா� பி6ைள�.� ேப2, வா�3ைத த43த�. 
அ�மா+�. இ:த2 ெசIதி எ/4ய��, எ:த� காரண3ைத� ெகா�(� 
க�ெபனியிG�:� விலக�Hடாெத�; ெசா�G�ெகா�4�:த அவ�க6, 
உடேனேய க�ெபனியிG�:� விலகிவிட ேவ�(ெமன அறிவி3தா�க6. இர�( 
நா/களி� க�ெபனிைய வி/(� பிாி:� தி�வன:த ர� வ:� ேச�:ேதா�. 
---------------- 

12. 12. 12. 12. < பால ஷ"�கான�த சபா< பால ஷ"�கான�த சபா< பால ஷ"�கான�த சபா< பால ஷ"�கான�த சபா    
 
தி�வன:த ர� ஆாிய சாைல3 திேய/டாி�, உ6ேளேய சில Q(க6 இ�:தன. 
அ?ேக வ:� த?கி, ெசா:த� க�ெபனி ஆர�பி�க ஏ�பா(க6 ெசIேதா�. மாமா 
ெச�ல�பி6ைள பல இட?க��.� ேபாI,  திய ைபய�கைள� ெகா�( வ:� 
ேச�:தா�. எ0. எ0. ச?கர� ந�றாக� பாட� H4யவ�. அவைர3 
தி�ெந�ேவGயிG�:� அைழ3� வ:தா�க6. அவ��.� ேகாவல� பாட� 
ெகா(�க�ெப�ற�. க�ெபனி�., R பால ஷ��கான:த சபா என� ெபய� V/ட� 
ெப�ற�. தி�வன:த ர3தி�தா� க�ெபனிைய3 �வ�கிேனா�. எ�ேறாA�, 
ம�ைர நகர3தி�பா� எ?க��. ஏ�ப/4�:த ப�;தGன� ‘ம�ைர R பால 
ஷ��கான:த சபா’ எ�ேற ெபய� ைவ3ேதா�. நாடக?க6 ேவகமாI3 தயாராயின. 
 
விைள@� பயி� �ைளயிேல 
 
மாமா நாக�ேகாவிGG�:� நாைல:� ைபய�கைள�H/4 வ:தி�:தா�. 
அவ�களி� ஒ�வ�ைடய சாாீர�, மகர� க/( வ:�, ேதறிய சாாீர� ேபா� 
கனமாக+� க�Yரமாக+� இ�:த�.  திய ைபய�க��.� பா/(கைள2 ெசா�G 
ைவ�.� ெபா;�  எ�னிட� ஒ�பைட�க� ெப�ற�.  திதாக வ:த நா�. 
ேபைர@� உ/கார ைவ3� நா�, ‘)ல ம:திர ேமான ந�ெபா�ேள’ எ�9� 
,வாமிகளி� பாடைல2 ெசா�G� ெகா(3ேத�. ஐ:தா; �ைற ெசா�G� ெகா(3� 
வி/(3. த�ணி� .4�க2 ெச�ேற�. மீ�(� மா4�. வ��ேபா�,  திதாக 
வ:தவ�களி� கனமான சாாீர�ைடயவ�, ம�ற )�; ேப��.� அ:த� பாடைல2 
ெசா�G� ெகா(3�� ெகா�4�:தா�. என�. ஒேர விய�பாக இ�:த�. “இ:த� 
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பா/( உன�. ஏ�கனேவ ெதாி@மா?” எ�; அவைர� ேக/ேட�. “நாக�ேகாவிG� 
உ?க6 நாடக� நைடெப�றேபா� நா� அ4�க4 வ:� பா�3தி��கிேற�. பால 
பா�/(க6 இ:த� பாடைல3 தின�� பா(வைத� ேக/4��கிேற�” எ�றா�. 
என�.� ெப�மகி
2சி ஏ�ப/ட�. “சாி, நீேய ெசா�G� ெகா(” எ�; ெசா�G 
வி/(, நா� ேவ; ேவைலைய� கவனி�க2ெச�ேற�. பாட� ெசா�G�ெகா(3த 
�த� நாேள ஆசிாிய� ெபா;�ைப ஏ�;�ெகா�ட அ:த இைளஞ� யா� ெதாி@மா? 
அவ�தா� கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண�. விைள@�பயி� �ைளயிேல ெதாி@� 
எ�பா�க6. அைத�ேபால எ�. எ0. கி�Tண�, வ�?கால3தி� மேகா�னதமாக 
விள?க�ேபாகிறா� எ�பைத அவர� இள� ப�வ2 ெசய�க6 கா/4ன. 
 
விைளயா/(3 திற� 
 
மாத� பதி)�; நாடக?க6 நட:�ெகா�4�:த காலமாதலா� எ?க��. நிைறய 
ஒI+�(. ஒI+ேநர?களி� பX� ச(.(, கிளித/(, ெநா�4, பி6ைளயா� ப:� 
�தGய பலவிதமான விைளயாட�கைள நா?க6 ஆ(ேவா�. எ:த விைளயா/(�.� 
இர�( க/சி உ�ட�லவா? க/சி பிாி�.� ேபா� ஒ� ெவா�வ��, எ�. எ0. 
கி�Tண� எ:த� க/சியி� இ��கிறாேரா, அ:த2 க/சியி� ேசரேவ வி�� வா�க6. 
ஏ� ெதாி@மா? எ�. எ0. கி�Tண� இ��.� க/சி க�4�பாI ெவ�றி ெப;�. 
நா� எ�ேபா�� எ�. எ0. ேக. க/சியி� தா� ேச�ேவ�. 
 
‘கிளி3த/(’ எ�ப� ஒ� ந�ல விைளயா/(, அதி� ஒ�ெவா� க/சியிA� கிளியாக 
இ��பவ��.2 சில தனி உாிைமக6 உ�(. க/ட3ைத2 ,�றி வர+�, .;�ேக 
தா�4ய4�க+� கிளி�. மா3திர� உாிைம@�(. இ:த ஆ/ட3திA� வழ�கமாக 
எ�. எ0. ேக. க/சிதா� ெவ�றி ெப;�. அவ� கிளியாக நி�; அ� தமாக 
விைளயா(வா�. வழ�கமாக அவ� க/சி ெஜயி�பைத� க�ட��, நா?க6 
எ�ேலா�� அவைர இ� க/சியா��.� ெபா�� கிளியாக இ��க ேவ�(ெம�; 
ெசா�ேவா�. அ�வாேற அவ� ெபா��கிளியாக இ�:�, ஒ�ெவா� ஆ/ட3தி� 
ேபா�� த� க/சி�. ெவ�றிைய3 ேத4� ெகா(�பா�. 
 
விைளயா/(களி� இ�வா; �த�ைம ெப�றி�:தாA� நாடக?களி� சிறிய 
பா3திர?கைளேய தா?கி வ:தா�. அவ� ேகாவலனி� பா�4ய�, சாவி3திாியி� 
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ச3தியவானி� த:ைத �@ம3ேசன�, மேனாஹரனி� ெபள3தாயண� இைவதா� 
எ�. எ0. கி�Tண9�.3 �வ�க3தி� கிைட3த ேவட?க6. 
 
எ0. ஆ�. ஜானகி நாடக� 
 
தி�வன:த ர� ஆாிய சாைலயி� எ?க6 க�ெபனி ெதாட?கிய ேநர3தி�, ஓவிய� 
ெபா�9சாமி� பி6ைள க�ெபனியா� அ?ேக நாடக?க6 நட3தி வ:தா�க6. 
அவ�க�� எ?க�டேனேய திேய/ட��.6 .4யி�:தா�க6. அவ�க�ைடய 
நாடக?க6 சிலவ�ைற� பா��க எ?க��. வாI� � கிைட3த�. அ:த� 
க�ெபனியி� எ0. ஆ�. ஜானகி அ�மா6 கதாநாயகனாக ந43� வ:தா�. கதாநாயகி 
எ0. எ� இராஜல/,மி, ஜானகிய�மா6 மிக ந�றாக பா(வா�. அவர� .ர� 
ெக�Yரமாக இ��.�. ேவட�  ைன:�, ேமைட�. வ:�வி/டா� ெப� எ�ற 
நிைனேவ சைபேயா��. ஏ�படா�, ேதா�ற�, நைட, பாவைன எ�லா� ஆ� 
ேபாலேவ இ��.�. அவ�க6 ந43த நாைல:� நாடக?கைள3 ெதாட�2சியாக� 
பா�3த�� எ?க��ெக�லா� அவ�க6 மீ� ப�;த� உ�டாகி வி/ட�. நா?க6 
எ?க6 அ�ைனயா�ட� அவ�க6 த?கியி�:த அைற�. அ(3த அைறயிேலேய 
த?கியி�:ேதா�. எ0.ஆ�. ஜானகிய�மா6 எ?க6 தாயா�ட� ெந�?கி� 
பழகினா�க6. அ?., சிலநா/க6 ஒ�றாக� .4யி�:� வி/(, அவ�க6 பிாி:� 
ெச�றேபா� எ?க��. வ�3தமாக இ�:த�. 
 
நாடக3 �வ�க� 
 
1925 பி�ரவாி 15 ஆ� நா6 சி�ைனயாபி6ைள க�ெபனிைய வி/( விலகிேனா�, 
ஒ�றைர மாத3தி�.� பி� 1925 மா�2, 31ஆ� நா6, ஆாியசாைல3 திேய/டாி�, 
எ?க6 ெசா:த� க�ெபனியி� �த� நாடக� அர?ேகறிய�. ஆர�ப நாடக� 
ேகாவல�. 
 
நாடக� க�ெபனி ெதாட?.வத�காI நா?க6 ெசலவி/ட பண� ,மா� ஐ=; 
SபாI. சி�ைனயாபி6ைள க�ெபனியிG�:� பல ந4க�க6 எ?க6 க�ெபனி�. 
வர3 தயாராக இ�:தா�க6. எ�றாA�, அ�மா யாைர@� ேச�3�� ெகா6ள� 
Hடாெத�; க�4�பாக2 ெசா�Gவி/டா�க6. ேகாவலனாக ந43த எ0. எ0. 
ச?கர� ��ேப நாடக?களி� ந43தவ�. ம�ற ந4க�க6 அைனவைர@�  திதாகேவ 
ேச�3�� ெகா�ேடா�. நைக2 ,ைவ ந4க� எ�. ஆ�. சாமி நாத� ஒ�வ� ம/(� 
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சி�ைனயாபி6ைளயிடமி�:� விலகி� பி4வாதமாக வ:� எ?களிட� ேச�:� 
ெகா�டா�. அவ�ைடய ேவ�(ேகாைள அ�மாவாA� த(�க�4யவி�ைல. 
 
�த� நாடக3தி� த�பி பகவதி பOனாக ந43தா�. ,வாமிகளி� அ�ைமயான 
நைக2,ைவ� பாட�கைள அவ� பா4யேபா�, சைபேயா� ெவ.வாக ரசி3தா�க6. 
இர�டாவதாக மேனாஹரா நைடெப�ற�. ெமா3த� ஆ; நாடக?கேள 
தயாராகியி�:தன. அவ�ைற ந43�வி/( நாக�ேகாவிA�.2 ெச�ேறா�. 
 
ெசI. த�பி� பாவல� தீ��க தாிசன� 
 
நாக�ேகாவிGA� இேத ஆ;நாடக?க6 நைடெப�றன. ேகாவல� நாடக3தி�.� 
ெப��  லவரான ேகா/டா; சதாவதான� ெசI.த�பி� பாவல� வ:தி�:தா�. 
ஒDகினேசாி சர0வதி ஹாG� நாடக?க6 நைடெப�றன. எ�. எ0. கி�Tண� 
ஒDகினேசாிைய2 ேச�:தவராதலா�, அ?.6ள சில ந�ப�க6 ஒ�; ேச�:�, எ�. 
எ0. கி�Tண9�. ஒ� த?க� பத�க� பாிசளி3தா�க6. அ:த� பத�க3ைத� 
பாவலைர� ெகா�(, வா
3தி� ெகா(�க ஏ�பா( ெசIதா�க6. ெசI. த�பி� 
பாவல� இ�; ந�மிைடேய இ�ைல. அவ� ெப��  லைம வாI:தவ�.  3ேதாி, 
கவிமணி ேதசிகவிநாயக� பி6ைள யவாக6, பாவல� மைற:தேபா� பா4ய ஒ� 
உ��கமான பாட�, அவர� ெப��  லைம�.2 சா�றாக நி�கி�ற�. 
 

"ஒ�� அவதான� ஒ�=; ெசIதி:த� 
பாாி�  க
பைட3த ப�4தைன2-சீாிய 
ெச:தமி
2 ெச�வன, ெசI.த�பி� பாவலைன 
எ:தகா6 கா�ேப� இனி?" 

 
இ3தைகய ெப��  க
பைட3த �0X� ெபாியா�, அ�; ேமைடேயறி, பா�4ய� 
ேவட3தி� நி�ற எ�. எ0. கி�Tணைன வா
3தி� பாிசளி3தா�. 
 
“ந� நா<சி�நா/( இள<சி;வ� எ�.எ0. கி�Tண� வ�?கால3தி� மகா 
ேமைதயாக விள?க� ேபாகிறா�. இவ9ைடய  கழா� ந� நா<சி�நா( ம/(ம�ல; 
தமி
நாேட ெப�ைமயைடய� ேபாகிற�.” 
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என2 ெசI.த�பி� பாவல�த� ெச:தமி
3 தி�வாயா� வா
3திய� எ� நிைனவி� 
இ��கிற�. அ�ெபாியார� தீ��க தாிசன3ைத எ�ணி, இ�ேபா�� நா� 
ெப�ைமயைடகிேற�. கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண� எ3தைனேயா �ைற 
இைத� ெப�ைமேயா( ெசா�G மகி
:தி��கிறா�. 
 
யா� உாிைமயாள�? 
 
க�ெபனி தி�ெந�ேவG�. வ:த�. ெகா�ல3தி� நா?க6 விலகியபி� 
சி�ைனயாபி6ைள மிக+� சிரம�ப/டதாக அறி:ேதா�. எ�ப4ேயா த/(3 த(மாறி 
அவ�� தி�ெந�ேவG�. வ:� ேச�:தா�. எ?க6 க�ெபனி மேனாரமா 
திேய/டாிA�, சி�ைனயாபி6ைள க�ெபனி கணபதி விலா0 திேய/டாிA� 
நைடெப�ற�. பல ந4க�க6 ேபாI வி/டதா� அவ�ைடய க�ெபனி த6ளா4� 
ெகா�4�:த�. 
 
சேகாதர�க6 நா?க6 நா�வ�� சி;வ�களாI இ�:ததா� மாமா ெச�ல�பி6ைள, 
த� ெபயைர@�, சி�ற�பா ெபயைர@� உாிைமயாள� 0தான3தி� ேபா/டா�. 
இைத� பா�3த சி�ற�பா யாராவ� ஒ�வ� ெபய� இ�:தா� ேபா��’ எ�றா�, 
உடேன மாமா, த� ெபயைர எ(3� வி/டா�. ‘4. எ0.ெச�ல�பி6ைள 
உாிைமயாள�’ எ�; சி�ற�பா ேபேர விள�பர� ப(3த� ப/ட�. இ:த நிைலயி� 
நா?க6 ெசா:த� க�ெபனி ெதாட?கிய விஷய� ெதாி:�, பைழய மாேனஜ� 
காேம0வர ஐய� வ:� ேச�:தா�. க��ைபயாபி6ைள க�ெபனி அத�.6 கைல:� 
வி/டதா� ,�மா இ�:த ஐயைர அவர� வி��ப3தி�ப4 எ?க6 க�ெபனியி� 
ேச�3�� ெகா�ேடா�. அவ�ைடய ேபா�. எ?க��.� பி4�காவி/டாA� ந�ல 
நி�வாக3 திறைமைய� க�தி, இடமளி3ேதா�. மாேனஜ� ஐய� வ:� ேச�:த+ட� 
இர�டா� நாேள ஒ� மா;த� ெசIதா�. உாிைமயாள� 0தான3திG�:த சி�ற�பா 
ெபயைர நீ�கி வி/டா�. இர�( நாடக விள�பர?களி� எ:த�ெபய�� 
இ�லாதி�:த�. சி�ற�பா+�.� ேகாப� வ:� வி/ட�. ஐயைர� க(ைமயாக� 
க�43தா�. ஐய� ஏேதா சமாதான� ெசா�G� பா�3தா�. ஒ�;� சாி�படவி�ைல. 
கைடசியாக2 சி�ற�பா ெபய� ம;ப4@� ஒD?காக விள�பர?களி� ேபாட� 
ெப�ற�. 
----------------- 
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13. 13. 13. 13. =)�5(6 கலவர�=)�5(6 கலவர�=)�5(6 கலவர�=)�5(6 கலவர�    
 
தி�ெந�ேவG நாடக� �4:� N3��.4 ெச�ேறா�. அ:த நாளி� அேநகமாக 
எ�லா ஊ�களிA� ெரள4க6 உ�(. அவ�க6 நாடக�கார�களிட� எ�ேபா�� 
த?க6 ைகவாி ைசைய� கா�பி�ப� வழ�க�. இத�காக ஒ�ெவா� ஊாிA� சில 
ெரள4க��. ஒசி 4�க/ ெகா(3�2 சாி�ப(3�வ��(. N3��.4யி� 
இ�ப4�ப/ட ெரள4க6 அ:த நாளி� அதிக�. நா?க6 �ர3��.4யி� நாடக� 
�வ�கிய அ�;, சி� ெரள4க6 க�ெபனி Q/(�. வ:தா�க6. நா9� மாேனஜ� 
ஐய�� தி�ைணயி� உ/கா�:தி�:ேதா�. ஐயாிட� அவ�க6 ஏேதா ேபசினா�க6. 
எ:த� க�ெபனி வ:தாA� தா?க6தா� Pைழ+ வாயிG� இ��ப� வழ�கெம�;�, 
அத�காக ஒ� .றி�பி/ட ெதாைக தரேவ�(ெம�;� ெசா�னா�க6. ஐய�, 
வ:தவ�களிட� ெபா;ைமேயா( ேபசவி�ைல. ேப2, வள�:� தகரா; ��றிய�. 
வ:த ெரள4க6, ‘இ�; நாடக� நட�பைத� பா��கலா�’ எ�; ேபாI வி/டா�க6. 
ஐய� ேகாப3ேதா(, “இ� எ�ன ெவ6ளாி�காI ப/டணமா?” எ�; 
�L�L3தா�. ெகா/டைகேயா )�கேம0திாியி� பைழய ஓைல� ெகா/டைக. 
�ர3��.4ைய�ப�றி என�. ந�றாக3 ெதாி@�. எனேவ, இர+ நாடக3தி� ேபா� 
எ�ன ேந�ேமாெவ�; நா� பய:� ெகா�ேட இ�:ேத�. 
 
�த� நாடக� அபிம�@ ,:தாி. நாடக� ெதாட?கி நட:� ெகா�4�:த�. 
ெவளிவாயிA�.2 ,மா� ஐ�பத4 Nர3தி�தா� அர?கி� Pைழவாயி�. 
ெகா/டைக �D�� ெம�Gய )?கி� பாயினா� ேபாட� ெப�றி�:த�. நா� 
)?கி� பாயி� இ(�.களி� வழியாகெவளிவாயிைல�பா�3�� ெகா�4�:ேத�. 
.ழ�ப� ஏதாவ� நட�கிறதாெவன அ4�க4 விசாாி3�� ெகா�ேட நி�ேற�. 
,:தாி, அபிம�@+�. ஒைல எDதிய9� � கா/சி@� �4:த�. அ(3� அபிம�@ 
வரேவ�4ய கா/சி. நா� ேவ/ைட� பா/(� பா4யப4 ேமைட�. வ:ேத�. 
அ�வள+தா�. 
 
வாயிG� .ழ�ப� 
 
ெவளிேய வாயிG� ஏேதா .ழ�ப� நட�ப� ந�றாக3 ெதாி:த�. 4�க/ 
வி�.மிட3திA� ஒ� H/ட� பாI:த�. அ4, .3�, ெவ/( எ�ெற�லா� ெப�< 
ச3த� ேக/ட�. பல3த அ4த4 நட�பைத ேமைடயிG�:ேத பா�3ேத� . என�.� 
.ைல ந(�க� எ(3த�. இதி� ெபாிய ஆ2சாிய� எ�ன ெவ�றா�, உ6ேளயி�:த 
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சைபேயா� அ�ப4ெயா� கலவர� நட�பதாகேவ க�தியதாக3 ெதாியவி�ைல. 
அைமதியாக நாடக3ைத� பா�3�� ெகா�4�:தா�க6. எவ�� இ:த� 
.ழ�ப3ைத�ப�றி2 ச/ைட ெசIயவி�ைல. ஆணக6தா� அ�ப4ெய�றா� 
ெப�க�� Qரா?கைனகளாக இ�:தா�க6. யா�� எD:தி��கவி�ைல. 
கலவர3ைத� கவனி�க+மி�ைல. எ�+� நடவாத�ேபா� நாடக3ைத� பா�3�� 
ெகா�4�:தா�க6. எ?க��. இ�  திய அ9பவமாயி�:த�. H2சA�, 
.ழ�ப�� அதிகாி3த�. கலவர� உ2சநிைலயைட:த�, �� திைர விட�ெப�ற�. 
நா� அ2ச3ேதா( பி� ற� நி�; ெகா�4�:ேத�. ஆ�ேமானிய� 
கி�Tண)�3திஐய� வாசி3�� ெகா�4�:தா�. அ�ேபா� ஆ�ேமானிய�, 
மி�த?க� எ�லா� அர?கி� வல� ற3தி�தா� இ��.�. ��னா� உ/கா�:� 
ெகா�4�:த ஒ� ரசிக��., நாடக3ைத நி;3திய� பி4�கவி�ைல ேபாG��கிற�. 
நாடக3ைத3 ெதாட�:� நட3��ப4 ச3த� ேபா/டா�. அ3ேதா( நி�கவி�ைல. தா� 
உ/கா�:தி�:த நா�காGைய3 N�கி, ஆ�ேமானிய�காராி� ேம� Qசினா�. ந�ல 
ேவைளயாக நா�காG அவ�ேம� விழவி�ைல. �� Qதி3 திைரைய� கிழி3�� 
ெகா�(, உ6ேள நி�ற எ� கால4யி� வ:� Q
:த�. 
 
அர?கி�.6 ஆ��பா/ட� 
 
இ:த2 சமய3தி� ெப�?H2சAட� ேமைட�.6 ஒ� H/ட� Pைழ:த�. “இேதா 
இ��கி��டா” எ�ற� ஒ� .ர�. அ(3த வினா4 யா��ேகா பலமான- அ4 
விD:த�. ஐ�ப� அ;ப� ேப� தா�கினா�க6 ஒ�வைர. அ4�ப/டவ� “நானி�ேல, 
நானி�ேல’ எ�; கதறினா�. அ:த�.ர� எ?க6 சைமய� மாதவ� நாய�ைடய 
.ர�. நா?க6 பதறிேனா�; சி;வ�க6 அைனவ�� அ<சி ந(?கி ஒ� றமாக 
நி�ேறா�. வ:தவ�களி� ஒ�வ�, “ேட, ைபய�கைள யா�� ஒ�ணா� 
ெசIயாதீ?கடா” எ�; ெதIவ�ேபா� .ர� ெகா(3தா�. இத�.6 சைமய� 
மாதவ� நாயைர உ�;� பா�3த ஒ�வ� “அேட, இவனி�ேலடா, .3தினவ� ேவ; 
ஆ�. வா?க ெவளிேய ேபாI� பா��ேபா�” எ�; ெசா�Gவி/( ெவளிேய 
ெச�றா�. அைனவ�� அவைர�பி� ெதாட�:தா�க6. 
 
சில நிமிட?களி� ெகா/டைகயி� பி� றமி�:த )?கி� பாைய� கிழி3�� 
ெகா�( ஒ� உ�வ� எ/4�பா�3த�. அவ� எ?க6 சி�ற�பா. கலவர�கார�க6 
அவைர3தா� ேத4� ெகா�4��கிறா�க6 எ�ப� ெதாி:த�. அவைர� ேபாI 
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வி(மா; ேவ�4�ெகா�ேடா�. அவ�, தா� அ�கிேலேய இ��பதாக+�, 
பய�படாதி��.மா;� Hறிவி/(மைற:தா�. இத�.6 நாடக3ைத நட3�மா; 
சைபேயா� ச3த� ேபா/டா�க6. இ3தைன�.ழ�ப3திA� நாடக� பா��க 
வ:தவ�களி� யா�� கலவர� அைடயவி�ைல. இ�ேபா�ற கலவர?க6 பலவ�ைற 
அவ�க6 அ4�க4 பா�3� பழகிவி/ட�தா� காரணெம�; பி�னா� ெதாி:த�. 
நாடக� ெதாட�:� நைட ெப�; �4:த�. க�ெபனி Q( அ�கிேலேய இ�:த�. 
எ�றாA� எ?க��. ெவளிேய ேபாக� பயமாகேவ இ�:த�. ெபாியவ�க6 சில� 
ைதாியமாக நி�; அைழ3�2 ெச�றா�க6. ம; நா6 ெபாD�  ல�:த பிற., 
சி�ற�பாவி� )ல� நட:த விபர?க6 ெதாிய வ:தன. 
 
க�டேகாடாி@� க3தி Q2,� 
 
மாேனஜ� ஐயாிட� பய�;3தி வி/(� ேபான ெரள4க6 இர+ ந�றாக� 
.43�வி/(, ஆ/கைள3 திர/4� ெகா�( வ:தி��கிறா�க6. சி�ற�பா+� 
ம�ெறா�வ�� ெவளிவாயிG� அவ�கைள3 த(3தி��கிறா�க6. 
சி�ற�பா+டனி�:த ம�ெறா�வ�, தா� ைவ3தி�:த க�டேகாடாியா� ஒ�வைர3 
தா�கியி��கிறா�. ர3த�காய�. ஏ�ப/ட�� கலவர� வA3� வி/ட�. பிற. 
சி�ற�பா, த� ைகயிG�:த நீ�ட க3தியா�, பலேபைர� .3தியி��கிறா�. கலவர� 
வA3�விடேவ ைபய�க��. ஆப3� வர�H(ெம�; அ<சி� H/ட3திG�:� 
மைற:� வி/டா�. க�டேகாடாியா� தா�கியவ�� தைல மைறவாI ேபாIவி/டா�. 
இ�வைர@� ேத4� ெகா�( தா� கலவர�கார�க6 அர?கி�.6 
வ:தி��கிறா�க6. இ3தைகய எதி��ைப� கலவர�கார�க�� எதி��பா��கவி�ைல. 
.3தியவைர3 ேத4� பா�3�வி/(, ேவ; எ�+� ெசIய3 ேதா�றா� அவ�க6 
தி��பி2 ெச�றி��கிறா�க6 எ�ப� ெதாி:த�. 
 
சமாதான� 
 
,வாமிகளி� ந�ப��, பரதவ� ச)க3தி� மி.:த ெச�வா�.6ளவ�மான 
அல?கார�பாி, எ�பவ� கலவர2 ெசIதியறி:� க�ெபனி Q/(�. வ:தா�. 
கலவர� ெசIதவ� கைள@� சி�ற�பாைவ@� ஒ�றாக ைவ3��ேபசி2 சமரச� 
ெசI� ைவ3தா�. இர�டாவ� நாடக3தி�.� கலவர� ெசIதவ�கேள 
ெவளிவாயிG� இ��.� ெபா;�ைப ஏ�;�ெகா�டனா�. கலவர� ெசIத 
ெரள4கேள ெபா;�ைப ஏ�;�ெகா�ட பி� கலவர� நட�.மா? அத� பிற. 
நாடக?க6 அைமதியாக நைட ெப�றன. இ�வள+ .ழ�ப3திA� ேபாXஸா� யா�� 
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தைலயிடாத� எ?க��.� ெப��விய�பாக இ�:த�. கலவர� விைளவத�.� 
காரணமாயி�:த மாேனஜ� காேம0வர ஐய�, ெவளிவாயிG� அ4த4 விD:த�ேம 
ஓ4�ேபானவ� ம;நா6 தா� க�ெபனிQ/4�. வ:�ேச�:தா�. N3��.4 
நாடக?க6 �4:�, சா3�ா��.�  ற�ப/ேடா�. 
 
காசி�பா�4யனி� கைல ஆ�வ� 
 
சா3�ராி� எ/ைடய ர� இைளயராஜா காசி� பா�4ய� தின�� நாடக� பா��க 
வ:தா�. ந4க�க��.� ெப�� பாி,க6 வழ?கினா�. த�  த�வ�க6 காதி� 
ேபா/4�:த ைவர� க(�க�கைள� கழ�றி, என�.�, சி�ன�ணா+�.� 
ேபா/டா�. த� ைகயி� ேபா/4�:த ைவர ேமாதிர?கைள@� பாிசாக� ெகா(3தா�. 
ம�ெறா� நா6 தி[ெர�; த� மைனவி கD3திG�:த ெக�  அ/4ைகைய� 
கழ�றி2 சி�ன�ணா கD3தி� ேபா/டா�. இவ�ைறெய�லா�விட அவ� ெசIத 
ம�ெறா� ெசய� எ?கைள� பிரமி�க ைவ3த�. ஒ�நா6 மேனாஹரா நாடக3தி� 
ேபா� சி�ன�ணா உ(3தியி�:த  டைவ அவ�ைடய மன3தி�.3 
தி��தியளி�கவி�ைல. வச:த ேசைன இ�மாதிாி�  டைவையயா உ(3தி� 
ெகா6வ� என அவ��.3 ேதா�றிய� ேபாG��கிற�. த� மைனவியி� காதி� 
ஏேதா ரகசியமாக2 ெசா�னா�. அ:த அ�ைமயா� கா��.2 ெச�;, ம�ெறா� 
சாதாரண�  டைவைய உ(3தி� ெகா�( தி��பி வ:தா�. அவ�க6 �தG� 
உ(3தியி�:த விைல@ய�:த ப/(� டைவ, சி�ன�ணா+�.�பாிசாக வழ?க� 
ெப�ற�. அ(3த கா/சியி� அைத உ(3தி� ெகா�( வ�� ப4யாக� க/டைள@� 
பிற:த�. இைளயராஜா காசி வி0வநாத பா�4யைன@�, அவர� 
கைலயா�வ3ைத@� எ�ணா�ேபா� இனி அ�ப4ெயா�வ� ேதா�;வாரா எ�ேற 
விய�பாக இ��கிற�. சா3�ா� �4:� தி�2சி�.� ேபாேனா�. 
 
தி�2சியி� எ?க��.� ெப�� நTட� ஏ�ப/ட�. தி�டா4ேனா� எ�ேற 
ெசா�லேவ�(�. தி�2சியி� பிர�( ராமசாமி க�ெபனி�. வ:� ேச�:தா�. 
அ�ேபா� அவர� ெப�ேறா� யாெர�ேற அவ��.3 ெதாியா�. மைலயாள ெமாழி 
அவ��.3 ெதாி:தி�:ததா� ேகரள3தி� எ?ேகா பிற:தி��க ேவ�(ெம�ப� 
ம/(�  ாி:த�. 
-------------- 
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14. 14. 14. 14. கைலவாணாி� வள��சிகைலவாணாி� வள��சிகைலவாணாி� வள��சிகைலவாணாி� வள��சி    
 
தி�மய3திG�:� சாI  ஒ�வ� க�ெபனிைய ஒ�ப:த� ேபசி3 தி�மய3தி�. 
அைழ3�� ேபானா�. மாத� பதி)�; நாடக?க��. SபாI 1500 எ�; ஒ� � 
ெகா�ேடா�. இ:த நாளி� ஒேர ஒ� நாடக� நட3த 1500 SபாIக6 
ேதைவ�ப(கிற�. அ�; பதி)�; நாடக?க��.�ெகா/டைக வாடைக, 
விள�பர2 ெசல+ ம/(� நீ�கி, SபாI 1500 எ�றா� ஆ2சாியமாக இ�ைலயா? 
கா�/ரா�டாி� அதி�Tட� தி�மய3தி� ந�ல வVலாயி�;. இர+ 8.45 வைரயி� 
H/டேம இரா�. இர+ 9 மணி ,மா��., நா�.  ற?களிG�:�� ேர�ளா 
வ�4களிA�, மா/( வ�4களிAமாக2 ெச/4� பி6ைளக6 வ:� H4 
வி(வா�க6. 
 
பா� � கா( 
 
தி�மய3தி� ஓ� அதிசய� நிக
:த�. ஒ�நா6 அ�G அ�Uஜுன நாடக� 
நட:�ெகா�4�:த�. பா� � பிடார� ம.4 ஊ�� கா/சியி� ஆ�ேமானிய� 
கி�Tண)�3தி ஐய� ஆ�ேமானிய3தி� ம.4 வாசி3தா�. கா/சி �4@�ேபா� 
ஆ�ேமானிய�காராி� ப�க3 த/4யி�, ஒ� நாக�பா�  இ��பைத� 
பி�பா/(�கார� சாமி�க�L பா�3� வி/டா�. H2ச� ேபாடாம� 
ஆ�ேமானிய�கார��. ஜாைட )ல� அறிவி3தா�. அ:த� பா�ைப அ4�க 
�ய�றா�க6. அத�.6 பா�  சரசரெவ�; கீழிற?கி எ?ேகா மைற:�வி/ட�. 
தி�மய� அ:த நாளி� ஒ� பா� � காடாகேவ இ�:த�. க�றாைழ�  த�க��.�, 
கைரயா�  �;�க��.� ந(ேவதா� ெகா/டைக அைம:தி�:த�. இர+ 
ெகா/டைக�.� ேபாI வரேவ எ?க��.� பயமாக இ��.�. 
 
மாைல ேநர?களி� ெவளிேய ேபா.�ேபா� அ4�க4 பா� கைள� பா��க ேந��. 
அ� எ�ன பா�  எ�; எ?க��.6 விவாத� நிகD�. ஒ�ெவா�வ�� பலவிதமான 
பா� களி� ெபய�கைள� .றி�பி(வா�க6. �ணி+6ள சில ைபய�க6 
இ�:தா�க6. அவ�க6 எ�ன பா�ெப�; ேசாதி3�� பா��க �ய�வா�க6. ஒ� 
நா6 க�றாைழ�  த�களி� ந(ேவ நா?க6 நி�; ெகா�4�:ேதா�. சரசரெவ�; 
ச3த� ேக/ட�. ,மா� நால4 நீள�6ள ஒ� பா� , எ?கைள ல/சிய� ெசIயாம� 
 த�க��கிைடேய ெச�ற�. “அ� விாிய� பா� ” எ�றா�க6 சில�. இ�ைல, 
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“ஓைல� பா� ” எ�றா� நைக2,ைவ ந4க� எ�. ஆ�. சாமிநாத�. இத�.6 
 த�க��கிைடேய ெச�ற பா� , இைர விD?கிய� ேபா� ெம�வாக ஊ�:� 
ெகா�4�:த�. சாமிநாத� த� வா�ைக ெமI�பி3�� கா/ட எ�ணி, ெகா<ச� 
ம�ைண அ6ளி அத�மீ� Qசினா�. அ�வள+தா�; ஊ�:� ெகா�4�:த பா�  
நி�ற�; தைலைய3 �ா�கி, தா� இ�னா� எ�பைத� கா/(வ�ேபா� ெம�வாக� 
பட3ைத விாி3த�. ‘ஐேயா, ந�ல பா� ’ எ�; சில� அலறி�ெகா�( ஓ4னா�க6. 
அ� ற� நா?க6 ஏ� அ?ேக நி�கிேறா�?...இ�வா; தி�மய3தி� பா�ைப� ப�றி 
நிைன�காத ேநரேம இ�ைல எ�9�ப4யாக� பல நிக
2சிக6 நைட ெப�றன. 
 
ந4க� பர�பைர 
 
தி�மய3தி� சதிய9 Vயா நாடக� தயாராயி�;. அதிேல ஒ� ராஜா, அ:த 
ராஜா+�.� ெபய� இ�ைல. இ�/( ராஜா எ�; நா?க6 .றி�பி(வ� வழ�க�. 
ந;மைதயி� சாப3தா� உலக� இ�ளைட:� வி(கிற�. கதிரவ� ஒளியி�றி� 
.4க6 கTட�ப(கிறா�க6. இ�6நீ�கி, ஒளி கா/4 உத+மா; இ�/( ராஜா, 
பதிவிரைத அ9Vயாவிட� �ைறயி(கிறா�. இ:த இ�/( ராஜாவாக2 
,வாமிகளிட� பாட� ேக/( ந43தவ� எ?க6 ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர�. 
இ�/( ராஜா ேவட� இ�ேபா� எ�.எ0 கி�Tண9�.� ெகா(�க� 
ெப�றி�:த�. ெபாிய�ணா பயி�சியளி3�� ெகா�4�:தா�. 
 

எ�ன ஆ2சாிய� இ�-ஆகா! 
எ�ன ஆ2சாிய� இ� 
எ?.� இ�6 V
:�ல கி��4��.�, 
ஏDநா6 ஓ� வார3��. ேமலான� .. (எ) 

 
இ� இ�/(ராஜா பாட ேவ�4ய பா/(. எ�. எ0. கி�Tண� பா4னா�. ‘ஆகா!’ 
எ�9� இட3தி� ெகா<ச� தாள3ைத� கவனி3� எ(�கேவ�(�. ெபாிய�ணா 
நாைல:� �ைற ெசா�G� ெகா(3தா�. தாள� சாியாக வரவி�ைல. 
ெபாிய�ணா+�. ஆ3திர� வ:த�. ‘நிமி/டா�பழ�’ ெகா(3தா�. நிமி/டா� பழ� 
எ�றா� ெதாி@ம�லவா? ெதாைடயி� ெப�விரைல@� ,/(விரைல@� ேச�3�� 
ெகா�( கி6�வ�. சகி�க �4யாத வGெய(�.�. இெத�லா� அ:த கால3தி� 
ச�வ சாதாரண�. எ�. எ0. கி�Tண� அD�ெகா�ேட பா4னா�. அDைக 
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வ:தாA� பா(வைத நி;3த� Hடா�. நி;3தின� ேமA� Oைச விD�. எ�. எ0. 
கி�Tண� ஆகா எ�; அD� ெகா�ேட பா4ய� எ?க��ெக�லா� 
சிாி� �டா�கிய�. பாட� ெசா�G� ெகா(3� வி/(� ெபாிய�ணா ெவளிேய 
ெச�றா�, நா?க6 எ�. எ0. கி�Tண� பா4ய�ேபா� பா4� கா/42 சிாி3ேதா�. 
 
“ஏ�பா சிாி�கிறீ?க... அ�ணா2சிதாேன அ42சா�; பரவாயி�ேல. அவ�� 
இ:த�பா/ைட� க3��கிட ச?கரதா0 ,வாமி�கி/ட அ4 வா?கி3தா� இ��பா�. 
நா9� இனிேம எ3தைனேயா ேபைர இ�ப4 அ4�க3தா� ேபாேற�. இ� தாேன 
ந4க பர�பைர. இ�  ாியாேம ஏ� சிாி�கிறீ?க?” எ�றா� கைலவாண�. அ�ேபா� 
அத� ெபா�6 எ?க��.�  ாியாததா� மீ�(� சிாி3ேதா�. தி�மய� �4:த�� 
க�ெபனி காைர�.4�.2 ெச�ற�. 
 
காைர�.4யி�தா� எ�. எ0. கி�Tண� நைக2,ைவ ந4கராவத�.ாிய V
நிைல 
உ�வாயி�;. சாவி3திாி நாடக3தி� ஒ��ைற சாவி3திாியி� த:ைத அ0வபதியாக 
அவ� ந43தா�. அ:த� கால3தி� ெப��பாA� ந�றாக� பாட� H4ய ந4க�களாக 
இ�:தா� அர?கி� பிரேவசி�.� ேபாேத பா4� ெகா�( வ�வ� வழ�க�. 
தி��பர?.�றி� விள? .� .கா எ�9� ம�ர பா0கரதா^� பாடைல எ�. எ0. 
கி�Tண� மிக ந�றாக� பா(வா�. அ0வபதி ேமைட�. வ��ேபா� அ:த� 
பா/ைட� பா4�ெகா�( வ:தா�. சைபேயா� அ�; இவைர உ�னி�ேபா( 
கவனி3தா�க6. 
 
என�.� கைலவாண��.� க�ெபனி ெதாட?கிய நாளிG�:� ெந�?கிய ெதாட�  
ஏ�ப/4�:த�. விைளயா/(, கைத ேப,த�, எ�லாவ�றிA� நா?களி�வ�� 
இைண:ேத கல:� ெகா6ேவா�. நா� எ�ேபாதாவ� ேசா�:தி��.� ேநர3தி�, 
என�.2 சிாி�O/(வத�காக ஏதாவ� ேவ4�ைக ெசIவா� அவ�. கைலவாணாி� 
இய�ைகயான நைக2,ைவ� ப�ைப அறி:த நா�, நாடக?களி� எ�. ஆ�. 
சாமிநாத� ேபா/( வ:த நைக2,ைவ� பா3திர?கைளெய�லா� ெந/(�� ேபா/( 
ைவ�.�ப4யாக அ4�க4 அவாிட� H;வ��(. 
 
எ�. ஆ�. சாமிநாதனிட� ஒ� ெக/ட .ண� இ�:த�. எ:த� .DவிA� நிர:தரமா� 
இ��க மா/டா�. தி[� தி[ெர�; ெசா�லாம� ஒ4�ேபாI வி(வா�. அ� ற� 
தி[ெர�; ெசா�லாமேல வ:� வி(வா�. அவ�ைடய த?ைக மீனா/சி@� 
அ�ேபா� எ?க6 .Dவி� ந43�� ெகா�4�:தா6. அவ6தா� மேனாஹரனி� 
விஜயாளாக ந4�பா6. அ�ண9� த?ைக@� ஒ�நா6 ெசா�லாம� 
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ேபாIவி/டா�க6. அ�; மேனாஹர� நாடக� ைவ�க� ெப�றி�:த�. விஜயாளாக 
ந4�பத�., ெச�ல� எ�9� ஒ� ைபயைன ஏ�கனேவ பயி�சி ெகா(3� 
ைவ3தி�:ேதா�. ைப3திய�கார� வச:தைக யா� ந4�பெத�ப� ெப�� 
பிர2ைனயாI வி/ட�. பைழய ந4க�க6 யா�� அ�ேபா� க�ெபனியி� இ�ைல. 
இ:த2 ச:த��ப3ைத� பய�ப(3தி� ெகா6��ப4யாக நா� எ�. எ0. 
கி�Tணைன3 N�4ேன�. ெபாிய�ணாவிட� ேபாI, “எ�. எ0. கி�Tண� 
ந4�பதாக2 ெசா�கிறா�. அவ� ந��க ந4�பாெர�; ேதா�;கிற�” எ�ேற�. 
அ�ணா எ�. எ0. ேக. ைய� H�பி/(� ேக/டா�. அவ� �தG� அ<சினா�; 
நா?க6 அைனவ�� உ�சாக�ப(3தேவ ஒ� � ெகா�டா�. அ�; மேனாஹர� 
நாடக� சிற� பாக நட:த�. எ�. ஆ�. சாமிநாத9�.2 சிறி�� .ைற+ படாத 
�ைறயி� எ�. எ0. கி�Tண� அ�; வச:தனாக ந43தா�. என�. எ�ைலய�ற 
மகி
2சி. எ�ேலா�� அவைர� பாரா/4னா�க6. அ�; �த� எ�. ஆ�. சாமிநாத� 
 ைன:� வ:த எ�லா ேவட?கைள@�, எ�. எ0. கி�Tண9�ேக ெகா(3தா� 
ெபாிய�ணா. கைலவாண�, க�ெபனியி� நிர:தர நைக2 ,ைவ ந4கரானா�. 
1956இ� இராஜா அ�ணாமைல ம�ற3தி� இராஜராஜேசாழ� நாடக� 
நட:தேபா� கைலவாண� தைலைம தா?கினா�. அ�ேபா� இ:த2 
ெசIதிகைளெய�லா� ேமைடயிேலேய ெவளி�பைடயாக அவ� Hறி, எ�ைன� 
பாரா/4ய ேபா� எ?க6 இ�வ� க�க�� கல?கின. 
 
சி�ைனயாபி6ைள வ�ைக 
 
காைர�.4யி� ந�ல வVG� க�ெபனி நட:� ெகா�4��.� ெபாD� 
சி�ைனயாபி6ைள வ:தா�. ந4க�க�� ஏைனய ெதாழிலாள�களி� பல�� 
பழனியாபி6ைளயி� R மீன ேலாசனி பால ச�.ண நாடக சைப�.� ேபாI 
வி/டதாக� Hறினா�. த3�வ மீனேலாசனி வி3�வ பாலசைப )ட�ப/ட ேசதிைய� 
ேக/( வ�:திேனா�, நா?க6 ெசா:தமாக� க�ெபனி நட3த ஆர�பி3த பிற.தா� 
அதிA6ள கTட?கைள ஒ�வா; உணர �4:த�. ெபாிய�ணா+�.� 
சி�ற�பாவி� நி�வாக3தி� க�ெபனிைய3 ெதாட�:� நட3த இTட மி�ைல. 
எனேவ, நா?க6 அ�வைர க�ெபனி�காக2 ெசல+ ெசIத SபாI 20003ைத@� 
ெகா(3� வி/டா� க�ெபனிைய அ�ப4ேய சி�ைனயாபி6ைளயிட� ஒ�பைட3� 
வி(வதாக� ெபாிய�ணா Hறினா�. சி�ைனயாபி6ைள அ�ேபா� அைத ஏ�க 
இயலாத நிைலயி� இ�:ததா� ேபாIவி/டா�. ேமA� பல நாடக?கைள 
நட3திவி/( நா?க6 கS��.2 ெச�ேறா�. 
------------------- 
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15. 15. 15. 15. ெகா/( நா86�ெகா/( நா86�ெகா/( நா86�ெகா/( நா86�    
 
மாேனஜ� காேம0வரIய� கSாி� சில தகி(த3த ேவைலக6 ெசIய ஆர�பி3தா�. 
நாடக� �4:த�� காைலயி� கண�.� பா��.� ெபா;�  மாேனஜாிட� 
ஒ�பைட�க� ெப�ற�. இர+ ெகா/டைகயி� H/ட� பிரமாதமாக இ��.�. 
ஆனா� காைலயி� வV� கண�ைக� பா�3தா� மிக+� .ைறவாக இ��.�. இ� 
எ�ேலா��.� அதிசயமாக இ�:த�. அ:த நாளி� தைர 4�க/(கைள� ெகா<ச� 
கனமான அ/ைட களிேலேய அ2சி/(�ெகா(3� வ:தா�க6. பலவ�ண 
அ/ைடகளி� இவ�ைற அ2சி/( ைவ3��ெகா�(, ஒ�ெவா� நாடக3தி�.� 
வ�ண?கைள மா�றி� ெகா6வ� வழ�க�. தவிர 4�ெக/(கைள� கிழி�பதி�ைல. 
மாேனஜ� ஐய� ஒ� த:திர� ெசIதா�. தைர வாயிG� 4�ெக/(கைள வா?கி ஒ� 
ெப/4யி� ேபா/( வி(வா�க6. மாேனஜ� காைலயி� அ:த� ெப/4ைய3 திற:� 
வி�பைனயான 4�ெக/(களி� பலவ�ைற ம;ப4@� கண�.� ெப/4�.6 
ைவ3� வி/( அவ�;�.ாிய பண3ைத எ(3�� ெகா6வா�. இ�ப4ேய ஐயாி� 
ேவைல நைடெப�; வ:த�. ஒ�நா6 ெபாிய�ணா ச:ேதக?ெகா�(. ஐய��.3 
ெதாியாம� இரேவ வV� கண�ைக� பா�3� �43� வி/(� ெப/42 சாவிைய 
ஐயாிட� ெகா(3� வி/டா�. விபர� ெதாியாத ஐய�, வழ�க�ேபா� தம� 
காாிய3ைத2 ெசIயேவ அவ�ைடய தி�/( ெவளி�ப/( வி/ட�. மாமா, ஐயைர 
உடேன நீ�கிவிட ேவ�(ெம�; ஆ3திர�ப/டா�. ெபாிய�ணா சிபாாிசி� ேபாி� 
ஐய��. ம�னி�  அளி�க�ப/ட�. அத� பிற. மாேனஜாிட� ெப/42 சாவி 
ெகா(�பைத நி;3தி� ெகா�டா�க6. மாமாேவ ��னி�; எ�லா� 
காாிய?கைள@� ேம�பா�3� வ:தா�. மாேனஜ��. ெவளி அAவ�கைள ம/(ேம 
கவனி3�� ெகா6�� ெபா;�  ெகா(�க�ப/ட�. அ(3த ஊ� தி��O� ேபாவதாக 
�4+ ெசIதன� 
 
தி��O��. நா?க6 ேபானேபா� த�ணி�� ப<ச� அதிகமாயி�:த�. பல 
ஆ�(களாக மைழேய இ�ைல. எ?. பா�3தாA� வற�( ேபாயி�:த�. 
காைலயிA� மாைலயிA� த�ணி��காக ெந(:�ார� ெச�; வ�ேவா�. இற?கி� 
.ளி�க� H4ய �ைறயி� சில கிண;க6 இ�:தன. சில� .ளி�க அ9மதி�பா�க6. 
ஒ�சில� Hடாெத�; ம;3� வி(வா�க6. எ�ப4ேயா ெக<சி� H3தா4, இலவச 
4�ெக/(க6 ெகா(3�, சிலைர2 சாிப(3தி� ெகா�ேடா�. 
 
கா�ைக வG�  
க�ெபனியி� எ�. ச?கர� எ�; ஒ� ந4க� இ�:தா�. அவ� ெப� ேவட�  
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 ைனபவ�. அவ��. கா�ைகவளி ேநாI உ�(. அ� எதி�பாராம� தி[ெர�; 
வ:�வி(�. அ�+� த�ணி�3�ைறகளி�தா� இ:த ேநாI ெப��பாA� வ�வ� 
வழ�க�. ஒ�நா6 ��பகG� நா?க6 எ�ேலா�� எ�ெணI ேதI3�� .ளி3�� 
ெகா�4�:ேதா�. எ�. ச?கர� சாவ காசமாகேவ எைத@� ெசIவா�. .ளி�பதிA� 
அ�ப43தா�. �தG� ஒ� கிண�றி� சீய�காI ேதI3�3 தைலைய ந�றாக 
அலசிவி/(, பிற. அ�கிA6ள ம�ெறா� கிண�றி� .ளி�க ேவ�(�. எனேவ 
ந4க�க6 இர�( கிண�றிAமாக� .ளி3�� ெகா�4�:ேதா�. 
 
�த� கிண�றி� ச?கர9�, சி�ன�ணா+� இ�9� இர�ெடா�வ�� ம/(ேம 
இ�:தா�க6. ச?கர� தி[ெர�; ைக கா�கேள அ43��ெகா�( த�ணிாி� 
)
கினா�... ஒ� நிமிட�, இர�( நிமிட�; )
கியவ� ெவளிவரேவ இ�ைல. 
ப�க3தி� .ளி3�� ெகா�4�:தவ�க6 பரபர�பைட:தா�க6. சி�ன�ணா 
ெகா<ச� �ணி+6ளவ�. )
கி� பா�3தா�. ஆழமான கிண;. அ4� ற3தி� ஏேதா 
உ�வ� கிட�ப� ேபா�  ல�ப/ட� அவ��.. இர�டாவ� �ைற@� )
கி3 
�ா�கி� பா�3தா�. �4யவி�ைல. இத�.6 ெசIதியறி:� ப�க3�� கிண�றி� 
.ளி3�� ெகா�4�:தவ�க�� ஓ4 வ:தா�க6. வ:தவ�களி� ேகாபா� பி6ைள 
மிக+� ைதாிய சாG, அவ� வ:த ேவக3திேலேய கிண�றி� .தி3� )
கினா�. 
அ(3த நிமிட3தி� ச?கரைன@� N�கி� ெகா�( ேமேல வ:தா�. எ�ேலா�� 
விய�ேபா(�, கவைலேயா(� அவைரேய பா�3��ெகா�( நி�ேறா�. கைர�.� 
ெகா�( வ:�, )�2சி3�� கிட:த ச?கரைன3 தைலமீ� ைவ3�� ெகா�( 
,�றினா�. ச?கர� வாIவழியாக3 த�ணி� ெவளிேயவ:த�. சில நிமிட?க��.� 
பிற. ச?கர9�. )2, வ:த�. எ?க��.� உயி� வ:த�.ேகாபாலபி6ைளயி� 
�ணிைவ எ�ேலா��. பாரா/4 வா
3தினா�க6. 
 
ேகாபால பி6ைள இ�வா; பலச:த��ப?களி� எ?க��. மக3தான உதவிக6 
 ாி:தி��கிறா�. இவ� ேகா/டய3திேல பிற:தவ�. ஆ�ேமானிய� ேக. 4. கடராஜ 
பி6ைள நட3தி வ:த சி;வ� க�ெபனியி� சில ஆ�(க6 பணி ாி:தவ�. பி�னா� 
த3�வ மீனேலாசினி வி3�வ பாலசைபயி� ஆைடயணிவி�.� ெபா;�பி� பல 
ஆ�(க6 சிற�பாக2 ெசயலா�றியவ�. நா?க6 ெசா:த� க�ெபனி ெதாட?கியபி� 
உாிைமேயா( எ?களிட� வ:�, பணியாளராக ம/(ம�லா�, பா�கா�பாளராக+� 
இ�:� வ:தா�. இவ�ைடய வGைம@� Qர��. எ?க6 .D+�.3 ேதா�றா3 
�ைணயாக இ�:� வ:தன. 
--------------------- 
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16. 16. 16. 16. சீ�தி�)த நாடகாசிாிய�சீ�தி�)த நாடகாசிாிய�சீ�தி�)த நாடகாசிாிய�சீ�தி�)த நாடகாசிாிய�    
 
தி��Oாி� நாடக?க6 நட:�ெகா�4�:தெபாD�, சீ� தி�3த நாவ� 
நாடகாசிாிய�’ என� க
ெப�ற தி� எ� க:தசாமி �தGயா� எ?க6 க�ெபனி�. 
வ:�ேச�:தா�. �தGயா ேரா( அவர�  த�வரான ந4கமணி எ�. ேக. ராதா+�, 
ம�ெறா� சிற:த ந4கரான ேக ேக. ெப�மா�� வ:தா�க6. ஏ�கனேவ நட:� வ:த 
இராஜா�பா6 நாடக�, ஆசிாிய� �தGயா� வ:த��  �ைம ெப�ற�. க:தசாமி 
�தGயா� ெச�ைன ,.ண விலாச சைபயி� ெப� ேவடந4கராக இ�:தவ�. ப�ம� 
ச�ப:த �தGயாாிட� பயி�சி ெப�றவ�. பாலா�பா6 க�ெபனி, பி. எ0. ேவAநாய� 
க�ெபனிக��ெக�லா� ப�ம� �தGயாாி� மேனாஹர� நாடக3ைத இவ�தா� 
ெசா�G ைவ3தா�. ம�ைர ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனியி� நீ�டகால� இ�:தா�. 
ேஜ. ஆ�. ர?கராஜூவி� இராஜ�பா6, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா, ஆன:த 
கி�Tண� ஆகிய நாவ�கைளெய�லா� நாடகமா�கி அர?ேக�றினா�. இவைர 
எ?க6 ஆசிாியராக� ெப�ற� ெப�� பா�கிய� எ�ேற க�திேனா�. தி��O� 
நாடக� �4:� க�ெபனி பால�கா( ெச�ற�. 
 
 திய நாடக?க6 
 
பால�கா( வ:த�� ப�ம� ச�ப:தனாி� இர3தினாவளி பாட� ெகா(�க� ெப�ற�. 
அ�ேபா� எ?க6 க�ெபனியி� எ0. எ�. இராைமயா, மேனாகரன3 தவிர 
ம�ெற�லா நாடக?களிA� கதாநாயக9க ந43� வ:தா�. இர3தினவளியி� 
வ3சராஜ� பாட� மிக+� அதிகமான வசன?க6 உ6ள�. அைத இராைமயா+�.� 
ெகா(�க வா3தியா� வி��பவி�ைல. “+��க�தா� ேவ�(�” எ�; 
வ� ;3தினா�. வ3சராஜ� பாட� என�.� ெகா(�க�ெப�ற�. பால�கா( அமி/4 
ஹாG� இர3தி9வளி நாடக� அர?ேகறிய�. எ�. ேக. ராதா வச:தக�க+�, ேக. 
ேக. ெப�மா6 பா�ர�ய�க+�, எ�. எ0. கி�Tண� டா�ர�ய9க+�, சிற�பாக 
ந43தா�க6. சி�ன�ணா வாசவத3ைத இர3தினவளி பா3திர3ைத இ� 
ப.திகளாக� பிாி3�, ��ப.திைய2 ேச�ராம9� பி� ப.திைய2 ெச�ல�� 
ந43தா�க6. நாடக� மிக+� ந�றாI இ�:ததாக அைனவ�� ெசா�G� 
ெகா�டா�க6. 
 
த�பி பகவதி அ�வைர பO� ேவடேம  ைன:� வ:தா�. வா3தியா� வ:த�� 
அவ9�. ேவ; ேவட?க�� ெகா(�க� ப/டன. மேனாஹரனி� ராஜ�பிாிய� 
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ேவட� ெகா(3�, ந��க ந4� � ெசா�G� ெகா(3தா�. விள�பர?களிA� 
அவைன�ப�றி3 தனியாக� .றி�பி/( எDதினா�. இராஜா�பா6 நாடக3தி� நா� 
வ�கீலாக+�, பகவதி பாாி0டராக+� ந4�ேபா�. கைடசியாக நைடெப;� 
நீதிம�ற� கா/சியி� ஆ?கில3தி� என�.� பகவதி�.� வசன� 
எDதி�ெகா(3தா�. ஆ?கில3ைத தா?க6 தமிழிேலேய எDதி ெந/(�� 
ேபா/ேடா�. ஆ?கில� ந��க அறி:தவ�க6 ேப,வைத�ேபா� அ:த வசன3ைத� 
ேபச+� எ?க��.� பயி�சி ெகா(3தா�. நா9� பகவதி@� ஆ?கில3தி� 
ேபசியைத ரசிக�க6 ெப�3த கரேகாஷ� ெசI� வரேவ�றா�க6. 
 
இராேஜ:திரா 
 
பால�கா( �4:�, ேகாய�3�� ெச�ற�� இராேஜ:திரா நாடக� தயாராயி�;. 
இராேஜ:திரா ஒ� ச)க2 சீ�தி�3த நாடக�, வரத/சைணயி� ெகா(ைமைய 
உய�:த �ைறயி� எ(3�� கா/(� நாடக�. 1922� பாவல� க�ெபனி�.� ேபான 
சமய� ேவஷ3ைத நி;3திய ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர�, நாவ� நாடக?க6 
தயாரான�� ேவட�  ைனய3 ெதாட?கினா�. இராேஜ:திரனி� ெபாிய�ணா+�. 
ராகவ�ேவட� ெகா(�க� ெப�ற�. நா� ராகவனி� மக6, ல/,மியாக ந43ேத�. 
ஒ� ப(ெகாைலைய ேநாி� பா�3ததா�, ல/,மி�.� ைப3திய� பி43� வி(கிற�. 
அ� மிக+� சிரம�ப/( ந4�க ேவ�4ய கா/சி. அ:த� கா/சியி� ந4�பத�. 
வா3தியா� என�.� பிர3திேயக� பயி�சி அளி3தா�. ல/,மியி� காதல� ர?கநா3, 
ஒ� காத� கா/சியி� மகாகவி ேஷ�0பிய� ச?கீத3ைத� ப�றி2 ெசா�Gயி��.� 
சில வாிகைள ஆ?கில3தி� ெசா�ல ேவ�(�. ர?கநா3தாக ந43த ராைமயா+�. 
ஆ?கில3தி� ேபச வரவி�ைல. எனேவ அ:த வசன3ைத ல/,மிேய ேபச 
ேவ�4யதாயி�;. “மகாகவி ேஷ�0பிய� ெசா�Aகிறா�”...எ�; ெசா�ல3 
ெதாட?.வா� ராைமயா. உடேன நா� இைடமறி3�, “ஒ, அ�வா? என�.3 
ெதாி@ேம” எ�; ேஷ�0பியாி� கவிைய2 ெசா�G �4�ேப�. ராைமயா ேபச 
ேவ�4ய வசன3ைத3தா� நா� ேப,கிேற� எ�; ரசிக�க6 எளிதாக�  ாி:� 
ெகா�டா�க6. நாடக அர?ேக�ற3த�;, இ:த ஆ?கில வசன3ைத நா� ேபசி 
�43� ராைமயா மீ�(� ேபச3 ெதாட?கிய�� ரசிக�க6 ைகத/4 வரேவ�றா�க6, 
 
வரத/சைணயி� ெகா(ைம 
இராேஜ:திரனாக எ�. ேக. ராதா+�, ��மணியாக2 சி�ன�ணா 4. ேக.  
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�3�சாமி@� அ� தமாக ந43தா�க6. இராேஜ:திரனி� ��கியமான க/ட� இ�: 
ேகாபாலா2 சாாியி� V
2சியா� சி�ற�ைன ர?க�மா6, ��மணி�. மய�க 
ம�:ைத� பாG� கல:� ெகா(3� வி(கிறா6. R ர?க நாதைர3 தாிசி3� 
வரலாெம�; ேபா�.� கா/4 ஆலய3��. அைழ3� வ�கிறா6. வ�கிற வழியி� 
��மணி�. மய�க� வ:� வி(கிற�. உடேன அ�கிG��.� ேகாபாலா2 சாாியி� 
Q/(�.6 Pைழகிறா�க6. அ?. ��மணிைய� ப(�க ைவ�கிறா�க6. 
ேகாபாலா2சாாியி� தி/ட�ப4 அ?ேக கா3தி��கிறா� இராேஜ:திர�. 
��மணிைய3 தனிேய அைறயி� க/4G� கிட3திவி/( ர?க�மா��, ேகாபாலா2 
சாாி@� மைறகிறா�க6. ��மணி மய�கமாயி��.� அ:நிைலயி� இராேஜ:திர� 
த� ஆைசைய நிைறேவ�றி� ெகா6கிறா�. இளைமயி� ெவறி அட?கிய�� அவ� 
உ6ள3திA6ள ந�Aண�+க6 ேமெலD� கி�றன. மன2சா/சி அவைன� 
க�4�கிற�. ஒD�க3ைத உயிெரன மதி�.� அ:த இள� ெப�, உண�+ ெப�;3 
த� அல?ேகால நிைலைய� க�( த�ெகாைல ெசI� ெகா6ள� Hடாேத எ�; 
எ�ணாகிறா�, அவளிட� ம�னி� � ேக/க3 �4�கி�றா�. த�ெகாைல ெசI� 
ெகா6ள� Hடாெத�; அவளிட� வா�.;தி ெபற வி�� கிறா�. அவ� 
சி:தைனயி� )
கி3 த3தளி3� நி�.� இ:த ேநர3தி�, ��மணி க�விழி�கிறா6; 
,�; ��;� பா��கிறா6; சி3தி, த�ைன ேமாச� ெசI� வி/டைத உண�:� 
ஆேவச� ெகா6�கிறா6. 
 
ந4� 3 திறைம�ேக சவா�வி(� ஒ� அ� தமான க/ட� இ�. இ:த� கா/சியி� எ�. 
ேக. ராதா+� சி�ன�ணா+� அபாரமாக ந43தா�க6. க�பிழ:த அ:த நிைலயி� 
நி�;, கதறி, அதைன2 Vைறயா4ய அ:த இைளஞைன2 சபி3�, ஆேவசமாக� ேபசி, 
“ஐேயா, அ�மா, அ�பா” எ�; அலறி ��மணி )�2ைசயைடகிறா6. 
 
சி�ன�ணா இ:த� கா/சியி� )�2சி3� விD:த�� சைபேயா� மி.:த 
உண�2சி@ட� பலமாக� ைகத/4� பாரா/4னா�க6. கா/சிைய� 
பா�3��ெகா�(, உ6ேள இ�:த எ?க��ெக�லா�  �லாி3�� ேபாIவி/ட�. 
கா/சி �4:த�� வா3தியா�, சி�ன�ணா ந43தைத அபாரமாக� பாரா/4� 
 க
:தா�. 
 
இராேஜ:திரனி� சிற:த நைக2,ைவ� பா3திர� ேகாபாலா2சாாி. அ:த� பா3திர� 
எ�. எ0. கி�Tண9�ேக தர�ெப�ற�. எ�. எ0. ேக. அைத3 திற�ெபற ந43�, 
வா3தியாாி� பாரா/ைட� ெப�றா�. த�பி பகவதி�., சீனிவாச� ேவட� ெகா(�க� 
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ெப�ற�. சீனிவாச� ஒ� சி�ன வி�ல� பா3திர�. அதி� பகவதி�. ந�லேப�. 
மிக2சி;வனாக இ�:ததா� அ4�க4 ரசிக�க6 ைகத/4 மகி
2சிைய3 
ெதாிவி3தா�க6. 
 
ேக. ேக. ெப�மா6, ��பறி@� ேகாவி:தைக ந43தா�. இராேஜ:திர9�காக 
Rர?க� ேகாவி�, காளிவி�ரஹ� �தGய சில  திய கா/சிகைள@� தயாாி3ேதா�. 
ேகாைவ, ெவைர/4 ஹாG� இராேஜ:திர� நாடக3தி�. அபாரமான வVலாயி�;. 
ெகா/டைக உாிைமயாள� தி�. வி�ெச�ைட வா3தியாேர ேநாி� க�(, 
சினிமா+�. உபேயாகி�.� ‘ஆ�� ைல/ைட'� ெகா(3�த+�ப4யாக� ேக/(� 
ெகா�டா�, “ெவைர/4 ஹா� உாிைமயாள� வி�ெச�/ அவ�க6, அ� ட� 
உதவிய சினிமா கா�ப� ஆ�� ைல/4� ஒளியி� எ?க6 அ� த� கா/சிகைள� 
காண3 தவறாதீ�க6” எ�; ஆ�� ைல/ைட� .றி3�3 தனியாக விள�பர�� 
ெசIதா�. நாடக� நைடெப;�ேபா� R ர?க� ேகாவி�, காளிவி�ரஹ3தி� அ�ேக 
நட�.� ெகாைல, ��மணி பா?� ஆகிய ��கிய கா/சிகளி�, ெமளன� பட� 
கா�பி�.� அைறயிG�:� ஆ�� ைல/4� ெவளி2ச� விதவித நிற?களி� 
பளி2சி/( ஒளி Q,�, ரசிக�க6 அ:த நாளி� இ:த2 சாதாரண� கல� ைல/ைட 
விய�ேபா( பா�3தா�க6. அ:த ைல/ கா�பி�க�ப(� ேபாெத�லா� 
மசி
2சிேயா(�, ஆரவார3ேதா(� வரேவ�றா�க6. 
------------- 

17. 17. 17. 17. திைர$பட�� நாடக��திைர$பட�� நாடக��திைர$பட�� நாடக��திைர$பட�� நாடக��    
 
ேகாைவயி�தா� �த� �தலாக3 திைர�பட� கா�பி�.� திேய/டாி� நாடக� 
ந43ேதா�. மாைல 6.30 �த� 9.மணி வைர ெமளன� பட� ஏதாவ� நைடெப;�. 
அத� பிற. 9.30 �. நாடக� ெதாட?.ேவா�. நா?க6 எ�ேலா�� பட� பா��.� 
ஆைசயா� விைரவாகேவ சா�பி/(வி/(� ெகா/டைக�. வ:�வி(ேவா�. 
 
ெவைர/4 ஹாG� நா?க6 நாடக� நட3திய சமய3தி� ஆ?கில சீாிய� பட?க6 
ஒ4� ெகா�4�:தன. வி�Gய� ெட0/மா�/ எ�9� ந4க� ந43த நீள� பட� 
எ?கைள மிக+� கவ�:த�. ஒ� பட3தி�.2 ,மா� 60 ,�ைணக6 இ��.�. இ:த2 
,�ைணகைள நா�. ப.திகளா�கி� ெகா6வா�க6. ஒ�ெவா� பாக3ைத@� ஒ� 
வார� ேபா(வா�க6. ெவ6ளி�கிழைம பாக� மா�;வா�க6. ெபா�ம�க6 
ெதாட�:� ஒ� மாத� பட3ைத� பா�3தா�தா� �D� கைதைய@�  ாி:� ெகா6ள 
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�4@�. ஒ�ெவா� ப.தி@� �4@� ேநர3தி� கதாநாயகைனேயா, அ�ல� 
கதாநாயகிையேயா மிக+� அபாயகரமான நிைலயி� சி�க ைவ3�வி/(, அ:த 
அபாய3திG�:� அவ�க6 எ�ப43 த� கிறா�க6 எ�பைத� பா��க� ெபா� 
ஜன?களி� உண�2சிைய3 ��4 வி(வா�க6. அ(3த ப.திைய எ�ேபா� 
பா��க� ேபாகிேறாெம�; எ?க��. ஏ�கமாக இ��.�. நிக
2சி மா�ற3த�; 
சா�பா/ைட�Hட மற:� வி/(, ��னா4ேய சில� ெகா/டைக�. 
வ:�வி(வ���(. 
 
க4கமணி சக0ரநாம� 
 
ேகாைவயிG�:தேபா�தா� ந4கமணி எ0. வி. சக0ர நாம� க�ெபனியி� வ:� 
ேச�:தா�. அவ� ேச�:தேத ஒ� ,ைவயான நிக
2சி. க�ெபனியி� ெப�ேறா�க6 
அ9மதி யி�லாம� யாைர@� ேச��ப� வழ�கமி�ைல. சக0ரநாம� வ:� 
ேக/டேபா� அவ��. 13 வயதி��கலா�. “உ� தக�பனாிடமி�:� க4த� வா?கி� 
ெகா�( வா ேச�3�� ெகா6கிேற�” எ�றா� ெபாிய�ணா. உடேன சக0ரநாம� 
க�ெபனியி� ேசரேவ�(ெம�ற ஆ�வ3தா�, தக�பனா� எD�வ�ேபா� ஒ� 
க4த3ைத3 தாேம எDதினா�. ெபாிய�ணாவிட� ெகா�( வ:� ெகா(3� வி/(� 
க�ெபனியி� ேச�:� ெகா�டா�. பிற. அ:த� க4த3தி� க�ட �கவாி�.� 
ெபாிய�ணா க4த� எDதினா�. தக�பனா� அலறிய43�� ெகா�( வ:� 
ேச�:தா�. அவ��. சக0ரநாம3ைத� க�ெபனியி� ேச��க வி��ப� இ�ைல. 
ெபாிய�ணா அவேரா( ெவ. ேநர� வாதா4னா�. “நாடக3 �ைறயி� 
வி��பமி��.� ைபயைன ேவ; �ைற�. அ9� வ� சாிய�ல” எ�; எ(3�2 
ெசா�னா�. கைடசியாக3 த:ைதயி� Oரண ச�மத3ேதா( சக0ரநாம� க�ெபனியி� 
ேச�:� ெகா�டா�. 
 
எ4ேபாேலா, எ�ேமா 
 
ேகாைவ நாடக� �4:த�� க�ெபனி ேசல� ெச�ற�. ேசல� ெகா/டைககளிA� 
சினிமா சீாிய� பட?க6 நட:� வ:தன. அைவ எ4ேயாேலா, எ�ேமா ந43த 
பட?க6. இ�வி� ந4க�க�� சீாிய� ெமளன� பட?க6 வ:த கால3தி� 
பிரமாதமான ெபய� ெப�றி�:தா�க6. இ:த இ� ந4க�க��.� தனி3தனி ரசிக�க6 
இ�:தா�க6. இவ�க6 அ:ந4காி� ெபயரா� க/சியாக நி�றன�. எ?க6 க�ெபனி 
ந4க�களி� சில� எ4ேபாேலா க/சி; சில� எ�ேமா க/சி; இ�வாி� யா� ந�ல 
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ந4க�? யா� பலசாG? எ�பதி� இ� க/சியாள��.� ேபா/4. சில சமய?களி� 
இத�காக வாI2 ச�ைடHட ஏ�ப(வ��(. பழ?கால3தி� நைடெப�ற இ:த2 
ச�பவ?கேள ெய�லா� நிைன3தா� சிாி� 3தா� வ�கிற�. இ�ேபா�� 
க/சி2ச�ைடக6 ேவ; உ�வ?களி� இ�:� வ�கிறேத தவிர, அ4�பைட 
உண�2சி மாறிவி/டதாக� H;வத�கி�ைல. இ�வா; நா?க6 சினிமா பா�3� 
வ:த ேபாெத�லா� இ:த2 சினிமா� பட� வாI திற:� ேப,வ� ந� காதி� விD: 
தா� எ�வள+ அ� தமாக இ��.� என எ�ணி� பா��ப��(. நா�� ஒ� 
கால3தி� சினிமா� பட3தி� ந4�க ேந�ெமன நா?க6 அ�ேபா� கன+ Hட� 
காணவி�ைல. 
 
பிரதாப2ச:திர� 
 
ேசல3தி� பிரதாப2ச:திர� நாடக� தயாராயி�;. இ:நாடக� பல ஆ�(க��. 
�� இராமசாமி ராஜா எ�பவரா� எDத� ெப�ற�. தி�. க:தசாமி �தGயாேர 
இ:நாடக3ைத� பயி�;வி3தா�. நா� பிரதாப2ச:திரனி� வி,வாசகாதக� எ�9� 
பா3திர3ைத ஏ�ேற�. ெபயேர பா3திர3தி� ப�ைப உண�3�கிறத�லவா? நா� 
�த� �தலாக3 திேயானாக ேவட� தா?கிய� இ:த நாடக3தி�தா�. இ: 
நாடக3ைத ெமா3த� நா�. �ைறேய ந43தி��கிேறா�. ெதாட�:� 
நைடெபறவி�ைல. காரண�, இ� ெப��பாA� ட�பா2சாாி நாடக3ைத 
அ4�பைடயாக� ெகா�ட�. இள<சி;வ�க��. ேவ�டாத பல க�3��க6 
இ:நாடக3தி� இ�:தன. சி;வ�க6 இ:நாடக3தி� ந4�பைத ரசிக�க6 
அ�வளவாக வரேவ�கவி�ைல. உைரயாட�க6 தமி
, ஆ?கில�, ெதA?. ஆகிய 
பல ெமாழிகைள� ெகா�4�:தன. இ:நாடக3தி� எ�. ேக. ராதா, �Dவ�� 
ெதA?. ேப,� ெச/4யாராக ஒ� நைக2,ைவ� பா3திர3ைத ஏ�;, அ� தமாக 
ந43தைத எ�னா� மற�க �4யவி�ைல. 
 
ரயி�ேவயி� ல<ச� 
 
ேசல3தி� ச:திரகா:தா நாடக� பாட� ெகா(�க� ெப�ற�. ஒ3திைக@� ெதாட�:� 
நைடெப�; வ:த�. அ(3த ஊாி� அர?ேக�றமா.� என ந�பி� ெகா�4�:ேதா�. 
இ:த ேநர3தி� க�ெபனி ெப?க���.�  ற�ப/ட�. ெப?க�� 
க�ேடா�ெம�/ லeிமி திேய/டாி� நாடக?க6 நட3திேனா�. இ?. நாடக� 
ெதாட?. ��ேப சிறி� ெதா�ைல ஏ�ப/ட�. ேசல3திG�:� சீ� சாமா�கைள� 
H/0 வ�4யி� ஏ�றிவி/(, நா?க6 ெப?க���.� ேபாI வி/ேடா�. சாமா� 
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.றி�பி/டப4 வ:�வி(ெம�; ந�பி நாடக3 ேததி@� விள�பர� ெசI� வி/ேடா�. 
ஆனா�, சாமா�க6 .றி3த ேததியி� வரவி�ைல. எ?க��.� எ�வித3 தகவA� 
இ�ைல. ேசல� ஜ?ஷனி� H/0 வ�4 கழ�றி விட�ப/4��பதா� அ� சாியான 
நிைலயி� இ�ைலெய�;�, மீ�(� எ?க6 ஆ/க6 வ:� சாமா�கைள ேவ; 
வ�4யி� ஏ�ற ேவ�(ெம�;�, ேசல3திG�:� வ:த ஒ� ந�ப� Hறினா�. 
பிற. ேசல� ேபாI விசாாி3ததி� இ�, ரயி�ேவ H/0 ெஷ/ அதிகாாி ஒ�வ��. 
இலவச 4�ெக/ ெகா(�காததா� ஏ�ப/ட விைனெய�ப� ெதாிய வ:த�. அ:த 
அதிகாாி த�னா� இய�ற  �ணிய3ைத2 ெசI�, �த� நாடக3ைதேய நி;3�� 
ப4யாக2 ெசI� வி/டா�. விபர� ெதாி:த�� அவ��. ல<ச� ெகா(3�, அேத 
வ�4ைய மீ�(� ெப?க���. அ9�ப ஏ�பா( ெசI� வ:தா� மாேனஜ�. 
 
பா�சி க�ெபனி நாடக� 
 
ெப?க�ாி� எ?க6 நாடக� நைடெப;வத�. �� அேத ெகா/டைகயி� பா�சி 
க�ெபனியாாி� இ� நாடக?கைள� பா�3ேதா�. கா/சி அைம� க6 பிரமாதமாக 
இ�:தன. பிரதான நாடக3திேலேய நைக2,ைவைய இைண�காம� அத�ெக�; 
ஒ� தனி நாடகேம ந43தா�க6. பிரதான நாடக3தி� ஒ� கா/சி �4:த��, 
நைக2,ைவ நாடக3தி� கா/சி ெயா�; நைடெப;�. இ� நாடக?களி� 
கா/சிக�� ஒ�ற� பி� ஒ�றாக3 ெதாட�:� நைடெப;�. பிரதான நாடக� �4@ 
��ேப நைக2,ைவ நாடக� �4:�வி(�. இ:த �ைற எ?க��.�  திதாக 
இ�:த�. இ�:தாA�, நாடக?கைள ந�. ரசி3ேதா�. இ:த நாடக3ைத� 
பா�3ததி� )ல� சில  திய அ9பவ?கைள� ெப�ேறா�. ெப?க�ாி� சாியானப4 
வV� ஆகவி�ைல. இ:த நிைலயி� வா3தியா� க:தசாமி �தGயா��, எ�. ேக. 
ராதா+�, ேக. ேக. ெப�மா�� தி[ெர�; க�ெபனியிG�:� விலகி� 
ெகா�டா�க6. வா3தியா� தயாாி3த நாடக?கைள அவ� இ�லா� நட3�வ� 
கTடமாகி வி/ட�. ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர�, எ�. ேக. ராதா  ைன:� வ:த 
பா3திர?கைள ஏ�க ேவ�4ய ெந��க4 ஏ�ப/ட�. ெப?க�ாி� விைரவி� 
நாடக3ைத �43��ெகா�( தி��ப3N� வ:�ேச�:ேதா�. 
 
பிர�(�. ேயாக� 
 
அ�ேபா� க�ெபனியி� சி; ேவஷ?கைள� ேபா/(� ெகா�4�:த பிர�( 
ராமசாமி�. ேயாக� அ43த�. ெப�மா6 ேபா/( வ:த ��பறி@� ேகாவி:த� 



139 

 

பா3திர3ைத இராஜா�பா6, இராேஜ:திரா ஆகிய இ� நாடக?களிA� அவ� 
ஏ�றா�, ெதளிவாக� ேபசி3 திற�ெபற ந43தா�. அ:த� கால3தி� ��பறி@� 
ேகாவி:த� ஒ�;தா� பா/(க6 இ�லாத பா3திர�. பிர�( ராமசாமி�. 
ந�றாக� பாட வரா�. ��பறி@� ேகாவி:த� ேவட3தி� அவ��. அபாரமான 
ெபய� கிைட3த�. இர3தினாவளியி� எ�.ேக. ராதா ந43த வச:தக� ேவட3ைத@� 
ராமசாமிேய திறைமயாக ந43தா�. 
 
எ�. எ�. சித�பரா◌ாத� நாடக� 
 
தி��ப3�ாாி� நா?க6 ந43�� ெகா�4�:தேபா�. அ�கிG�:த கி�Tணகிாியி� 
எ�. எ�. சித�பரநாதனி� அாி2ச:திரா மயான கா�ட� நாடக� நட:த�. நா?க6 
பாவல� க�ெபனிைய வி/(� பிாி:தபி� பாவலாிட� பயி�சி ெப�; ��9�. 
வ3தவ� சித�பரநாத�. அாி2ச:திரா நாடக3தி� அ�ேபா� அவ��. ந�ல ெபய�. 
அ�; எ?க��. நாடகமி�லாததா� நா9� ம�;<சில�� கி�Tணகிாி�. 
நாடக� பா��க2 ெச�ேறா�. அ�ேபா� கி�Tணகிாி�.3 தனியாக ரயி� வ�43 
ெதாட� இ�:த�. சி�ன ரயி� அ�. இ�ேபா� ெபா�/கா/சிகளி� ஒ(� 
விைளயா/( ரயி�ேபால இ��.�. அதி� பயண� ெசIத� எ?க��. மி.:த 
.�ரகலமாக இ�:த�. அாி2ச:திரா நாடக3தி� சித�பரநாத� மி.:த 
,;,;�பாக+�, அ� தமாக+� ந43தா�. ச:திரமதியாக ந43தவாி� ெபய� 
நிைனவி�ைல. ஆனா�, சி�ன<சி;வைக நி�ற அாி2ச:திர9�., ச:திரமதி 
தாIேபால3 ேதா�றமளி3தா�. சித�பரநாத9�. அ�ேபா� பதின�. 
வயதி��கலா�. ச:திரமதியாக ந43தவ� ��ப� வய��. ேம�ப/ட அ�ைம. யாராக 
இ�:தா�. சித�பரநாத� திறைமயாக ந43தேதா( அ�ைமயாக+� பா4னா�. அ:த 
நாளி� பிரசி3தி ெப�றி�:த 4. எ0. ேவல�மா6, தாLவ�மா6, 4. 4. ��மணி, 
எ0. 4. ,� ல/,மி, 4. பி. இராஜல/,மி, 4. ஆ�. �3�ல/,மி, மிக+� ��ைம� 
ப�வமைட:த வி. பி. ஜானகிய�மா6 உ6ளி/ட ெபாிய ந4ைகய� அைனவ�� 
சித�பரநாதேனா( ச:திரமதியாக ந43தி��கிறா�க6 எ�ப� இ?. .றி�பிட3 
த�கதா.�. நாடக� �4:த�� சித�பரநாதன� பா�3�� பாரா/4வி/(, 
தி��ப3�ா��.3 தி��பிேனா�. 
 
ச+�க4 ச:திரகா:தா 
 
வா3தியா� ஏ�ெகனேவ பயி�சி அளி3தி�:த ச:திர கா:தா நாடக3ைத நட3த 
நா?கேள �ய�சி3ேதா�. ஓவிய� ேக. மாதவ� அ�ேபா� எ?க6 க�ெபனியி� 
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இ�:தா�. அவாிட� அ:த நாளிேலேய அ� தமாக வைர@� ஆ�ற� நிர�பியி�:த�. 
அவைர�ெகா�( ச:திரகா:தா+�.�ெப�� ெபா�/ ெசலவி� கா/சிகைள 
உ�வா�கிேனா�.நாடக ஒ3திைக தீவிரமாக நட:த�. ஏராளமான  ைக�பட?க6 
எ(3�� பிரமாத விள�பர� ெசIய� ெப�ற�. 
 
ேஜ. ஆ�. ர?கராஜு 
 
ச:திரகா:தாைவ நாவ� வ4வி� எDதிய ேஜ.ஆ�. ர?க ராஜூ ேநாி� வ:� 
பா�3�3தா� அ9மதி ெகா(�ப� வழ�க�. இராஜா�பா6 நாடக3தி�. இ�ப3தி 
ஐ:� SபாIக��, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா ஆகிய நாடக?க��. ��ப� 
SபாIக�� அவ��. ‘ராய�4’ யாக� ெகா(�க ேவ�(�. அவ� ெசா�வ�தா� 
ச/ட�. நாடக3தி� எ:த அ�சமாவ� அவ��.3 தி��தியளி�காவி/டா� அ9மதி 
ெகா(�க மா/டா�. ச:திரகா:தா நாடக3தி�.3 ேததி@� ேபா/(2 ,வெரா/4க6 
ஒ/ட� ெப�றன. நாடக?க��. இர�( நா/க��. �� ேஜ. ஆ�. ர?கராஜு 
வ:தா�. அ�ேற காைலயிA� மாைலயிAமாக உைடகைள� ேபா/(� 
கா/சிக�ட� ஒ3திைக நட3தி� கா�பி3ேதா�. ஒ3திைக �4:த�� 
சிலதி�3த?கைள2 ெசா�Gவி/(� ேபாIவி/டா�. மாமா+�, சி�ற�பா+� அவ� 
த?கியி�:த இட3தி�.2 ெச�றா�க6. அ9மதி அளி�கேவ�(ெம�; 
ேக/டா�க6. அவாிடமி�:� கிைட3த பதி� சிறி�� எதி�பாராததாக, அதி�2சி 
த�வதாக இ�:த�. 
 
நாடக� சாியி�ைல; கா/சிகளி�அைம� 2 சாியி�ைல; ந4க�களி� ந4� 2 
சாியி�ைல; பாட?க6 சாியி�ைலெய�; எ�லாவ�ைற@ேம .ைற ெசா�Gவி/(, 
“இைவ ெய�லாவ�ைற@� விைரவி� சாிப(3தி� ெகா�( எD�?க6. ம;ப4@� 
வ:� ஒ3திைக பா��கிேற�” எ�; ெசா�Gவி/(2 ெச�ைன�.� 
 ற�ப/(வி/டா�. அ�;, அவ�மீ� எ?க��. வ:த ேகாப�, இ�வள+ 
அ�வளெவ�; ெசா�ல �4யா�. எ�ன ெசIவ�? அ9மதியி�லாததா� .றி3த 
ேததியி� நாடக� நைடெபறவி�ைல. மீ�(� ச:திரகா:தாைவ நட3�� 
எ�ண3ைத� ைகவி/ேடா�. 
 
ஒவிய� மாதவனி� உ�னத� கா/சிக6 
 
ச:திரகா:தா+�காக ஒவிய� மாதவ� எDதிய கா/சிக6 எ?கைள� பா�3�2  
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சிாி3தன. அவ�றி� தி��க6�� ப�டார ச:நிதியி� அ:த� ர� ஒ�ைற மிக 
அ�ைமயாக சி�T43தி�:தா�. அதி� ஆ; கத+க6 இ�:தன. அ:த ஆ; 
கத+களிA� ஒ� ஆ6 உயர3தி� எDத� ெப�றி�:த மடாதிபதியி� காத� 
மைனவியாி� உ�வ?க6 க�ைண@�, க�3ைத@� கவ�வனவாக அைம:தி�:தன. 
ஆ; ேப�� ஆ; ஜாதி� ெப�க6; உயி�ட� நி�ப� ேபாலேவ பா��பவ��.3 
ேதா�;�. அ:த அ� த� கா/சிைய� கா�பி�க �4யாம� ெசI�வி/ட ேஜ. ஆ�. 
ர?க ராஜுைவ நா9�, கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண9� சபி3�� ெகா�ேட 
இ�:ேதா�. 
 
ெபாிய�ைம விைளயா/( 
 
இ:த2 சமய3தி� க�ெபனியி� சில ந4க�க��. அ�ைம ேநாI வ:த�. 
அவ�கைள3 தனியாக ைவ3�, சிகி2ைச  ாிவ� சிரமமாக இ�:த�. எ?க6 தாயா� 
நிேமானியா ஜுர3 தா� மிக+� கTட�ப/டா�க6. த?ைக ,�ப�மா6, சி�ற�பா 
ெச�ல�பி6ைள இ�வ��.� அ�ைம ேபா/4�:த�. இ�9� சில ைபய�க�� 
அ�ைம ேநாயா� அவ0ைத� ப/டா�க6. இ:த நிைலயி�நா?க6 
ப/டாபிேஷக3ைத �4�காம�ேகாைவ நாடக3ைத நி;3திவி/ேடா�. 
ேநா@�றவ�கைளெய�லா� ேகாைவயிேலேய த?கைவ3�, ேவ�4ய ஏ�பா(க6 
ெசI� வி/(� கS��. வ:� ேச�:ேதா�. லஷுமண� எ�9� ஒ� ந4க� 
க�ெபனியி� இ�:தா�. ெப�ேவட�  ைனபவ�. ந�றாக நடன� ஆட�H4யவ�. 
தா�பாள நடன� ஆ4�ெகா�ேட  றா மாதிாி �ணியி�  ைன:� கா/(வா�; 
பரதநா/4ய� ேபா�ற ப�ேவ; நடன?கைள@� ந�றாக ஆ(வா�; நாடக3திA� 
ெப� ேவட?களி� மிக3 திறைமயாக ந4�பா�. அவ� அ�ைம ேநாI�. அதிகமாக� 
பய:தவ�. கS� ரயி� நிைலய3தி� இற?கிய�� லஷுமண�, “அ�பா! ஒ� 
வைகயாக அ�ைம ேநாயிG�:� த�பிவி/ேட�” எ�; Hறினா�. எ�ேலா�� 
க�ெபனி Q(வ:� ேச�:ேதா�. ம;நா/ காைலயி� லஷுமண9�. அ�ைம� 
ெகா�பள?க6 இ��பைத� க�( எ�ேலா�� அதிசயி3�� ேபாேனா�. அவ� 
��னா6 ரயி� நிைலய3தி� ேபசியதி� விைளேவ இ� எ�; பலேப� 
அபி�ராய�ப/டா�க6. இதி� அ�ம� விைளயா/(, ெதIQக ச�தி எ�ப� 
ெமIேயா, ெபாIேயா, ஆனா� லஷுமண�ம/(� அ�ெதIவச�திெய�;: 
உ;தியாக ந�பிவி/டா�. அவைர, அ(3த ரயிG� ேகாைவ Q/(�. அ9�பி 
ைவ3ேதா�. ேகாைவயி� எ�ேலா��.� .ண� ஆயி�;. ஆனா� லஷுமண� 
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அ�ைம விைளயா/(�.� பGயானா�. க�ெபனி �வ?கியபி� அ�தா� �த� 
மரண�. அவைர அட�க� ெசI�வி/(, சி�ற�பா �தGயவ�க6 வ:� ேச�:தா�க6. 
 
எ0. எ�. இராைமயா 
 
கSாி� நாடக?க6 ெதாட�:� நைடெப�; வ:தன. எ?க6 க�ெபனியி� அ�ேபா� 
கதாநாயகனாகேவட�  ைன:� வ:தவ� எ0. எ�. இராைமயா எ�பைத ��ேப 
ெசா�G யி��கிேற�. ,வாமிக6 நாடக?க6 எ�லாவ�றிA� இவ� கதாநாயக9க 
ந43� வ:தா�. மிக ந�றாக� பாட� H4யவ�. ஏ�கனேவ சி�ைனயாபி6ைள 
க�ெபனியி� எ?கேளா(: இ�:தவ�. அ:த� க�ெபனி நி;3த�ப/ட�� நா?கேள 
வி��பி ராைமயாைவ2 ேச�3�� ெகா�ேடா�. அவ�, த� .(�ப3�ட� தனிேய 
வசி3� வ:தா�. அவ��.� பல  திய ந�ப�க6 ேச�:தா�க6. அவ� க ளி� 
ேபாதைனயின� ராைமயா, அதிக2 ச�பள� ெகா(3தா�தா� க�ெபனியி� இ��க 
�4@� என அறிவி3தா�. மாத� ஆயிர� SபாIக6 ேவ�(ெம�; ேக/டா�. 
அவ��.� பி�பலமாக உ6�ாிA6ள ஒ� வ�கீ� இ�:� ேவைல ெசIதா�. 
இராைமயாைவ: நி;3திவி/(, நா?க6 நாடக� நட3த ஆர�பி3ேதா�. அவ��.3 
�ைணயாக இ�:த வ�கீ�, கSாி� ந�ல ெச�வா�.. உைடயவ�. அவ�ைடய 
ஆ/க6 நாடக� நைடெபறாம� .ழ�ப� ெசI� வ:தா�க6. ேவ; வழியி�றி� 
ப<சாய3�� ேபசி SபாI ஐ=; ச�பள� த�வதாக2 ெசா�G இராைமயாைவ 
மீ�(� ேச�3�� ெகா�ேடா�. 
 
கSாிG�:� க�ெபனி  ��ேகா/ைட�.� ேபான�� இராைமயா மீ�(� 
ெதா�ைல ெகா(�க3 ெதாட?கினா�. அவைர வில�கிவி/( ந�னில� நடராஜ� 
எ�9�  திய ந4க� ஒ�வைர2 ேச�3�� ெகா�ேடா�. 
------------------- 

18. 18. 18. 18. ��5ேகா8ைட��5ேகா8ைட��5ேகா8ைட��5ேகா8ைட) த��4 பாகவத�) த��4 பாகவத�) த��4 பாகவத�) த��4 பாகவத�    
 
 ��ேகா/ைடயி� த� ( பாகவத� எ�றா� அைன வ��.� ெதாி@�. அ�ேபா� 
எ?க6 க�ெபனியி� ஆ�ேமானிய� வாசி3� வ:த பி. ஆ�. கி�Tண)�3தி ஐய� 
 ��ேகா/ைடைய2ேச�:தவ�.அவ�தா� த� ( பாகவதைர எ?க��. அறி�க� 
ெசI� ைவ3தா�. த� ( பாகவத� சிற:த ச?கீதஞான� உைடயவ�; கதா 
கால/ேசப� கைலயி� வி�ப�ன�;  ��ேகா/ைடயிேலேய த� த:ைதயி� ெபயரா� 
ஒ� சிற:த கலாசாைலைய நட3தி வ:தா� அவ�. 
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இள< சி;வ�க��.� பாட�கைள� பயி�;வி�பதி� இவ��. நிகரான ஒ�வைர 
நா� இ�வைரயிA� க�டதி�ைல. சித�பரபாகவத� எ�ப� இவர� ெபய�. 
ஆனா� எ�ேலா�� த� ( பாகவத� எ�ேற அைழ�பா�க6. 
 
இவ� ��வ2 சாி3திர3ைத நாடகமாக எ?க��.� பயி�;வி3தா�. பாட?க6 
அைன3�� ந�ல க�னடக இைசயி� அைம:தி�:தன. அவ�ைற அவ� எ?க��.� 
பயி�;வி3த �ைறேய ேபா�ற3 த�கதாக இ�:த�. நா� ��வைக ந43 ேத�. 
 ��ேகா/ைடயி� ��வ� நாடக3தி�. அேமாகமான வரேவ�  இ�:த�. 
இைதநா?க6 ச�;� எதி�பா��கவி�ைல.  ��ேகா/ைடயிG�:� காைர�.4 
ெச�ேறா�. அ?.� ��வ� நாடக3தி�.� பிரமாதமான வரேவ� �, வVA� 
இ�:தன. காைர�.4யி� ம/(� ெதாட�:� ��வ� நாடக3ைதேய பல�ைறக6 
ந43ேதா�. நாடக� ம�கைள மிக+� கவ�:த�. 
 
��வனி� ஆ?கில� 
 
அ:தநாளி� 0ெபஷ� நாடக ந4க�க6  ராண இதிகாச நாடக?களி� சாதாரணமாக 
ஆ?கில வா�3ைதகைள� பய� ப(3�வா�க6. ஆனா� பால� க�ெபனிகளி� 
இ:த� ெகா(ைம ெய�லா� இ�ைல. ��வ2 சாி3திர3தி� ம/(� ஆ?கில� 
எ�ப4ேயா இட� ெப�; வி/ட�. 
 
��வ� நாடக3தி� ஒ� கா/சி. ��வ9�, உ3தான பாத மகாராஜாவி� இைளயா6 
பி6ைள உ3தம9� விைளயா(� கா/சி அ�. அ:த நாளி� எ�லா� 
பாட�க6தாேன! பி6ைளக6, பாட�களிேலேய விைளயா(கிறா�க6. பி6ைளக6 
H4 விைளயா(� இட3தி� விகட� ைபய9� ஒ�வ� இ�:தாக ேவ�(ேம!...... 
��வ� பா4ய��, விகட� ைபயனாக ேவட�  ைன:த கைலவாண� எ�. எ0. 
கி�Tண� பா(வா�: 
 

ெட�னி0  /பால43� 
ர+�ட�0 பிேள ெசIதி(ேவா� 
4ப� ெகா<ச�எ(�க 
4 காபி பா�3தி(ேவா� 
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பாடைல� கவனி3தீ�களா? ெட�னி0,  /பா� இைவேபா�ற விைளயாட�கைள 
எ�லா� ��வ9�, உ3தம9� விைளயா(கிறா�க6! எ�ப4? அ:த� கால3�� 
 ராண இதிகாச நாடக?களி� ஆ?கில ெமாழி எ�ப4 ஆதி�க� ெசA3தியி��கிற�. 
பா�3தீ�களா? இ:த� ேகG� H3ைதெய�லா� ெபா� ம�க6 அேமாகமாக 
ரசி�க3தா� ெசIதா�க6! 
 
ப�த ராமதா0 தயாாி�  
 
ப�த ��வனி� மக3தான ெவ�றிைய� க�ட��. த� ( பாகவத�, ம�ெறா� சிற:த 
கால/ேசப� கைதயான ப�த ராமதாைச@� எ?கள� ேவ�(ேகா��கிண?கி 
நாடக. மா�க �ைன:தா�. காைர�.4 �4:�, சிவக?ைக ெச� ேறா�. ப�த 
ராமதா0 பாட� ெகா(�க�ப/ட�. வழ�க� ேபா� எ�ேலா��.� பாட�கைள 
�தG� ெசா�G� ெகா(3. தா� பாகவத�. ��வ2 சாி3திர3தி� அவ� பாட�கைள2 
ெசா�G� ெகா(3தேபாேத கண3த .ரG� அவ� பா(�. பாணி, சாதாரணமாக2 
சில��. நைக�ைபேய உ�டா�.�. நைக2,ைவ ந4க�க��.� ேக/க 
ேவ�(மா, எ�ன! அவ� பா(�ேபா� தைலைய அைச�.� பா?ைக@�, உத(க6 
.வி:� விாி@� ேதா�ற3ைத@� அ�ப4ேய கா�பிய43தா�க6 சில�. இவ�களி� 
கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண9�,  ளி)/ைட ராமசாமி@� �த�ைமயாக 
இ�:தனா�. ராமதாசி� Rராம நவமி உ3ஸவ3தி� சா�பி/( வி/( வ:�, 
அைத�ப�றி வ�ணி3�� பா(� இ� பிராமண�களாக ந4�க ேவ�4ய நிைல 
இ�வி�வ��.� ேந�:த�. பிற��.2 ெசா�G� ெகா(� பைதேய ைநயா�4 
ெசI@� இவ�க6, தா?கேள பயிA� நிைல ஏ�ப/டேபா�, நிர�ப+� 
தி�டா4னா�க6. ஒ� நா6 எ�. எ0. கி�Tணைன@�, ராமசாமிைய@� எதிேர 
உ/கார ைவ3�� ெகா�( பாகவத� பா/(2 ெசா�G� ெகா(3தா�. 
 

H/(�கறிக6 பா�ேம 
ேகாச�பாி ச/னி ப2ச4 லா�பா� (H/() 
அ�பளமி� ெச�பாிதா.� 
ெசா�பன3திA� க�4ேலா� 
ேஷா�. ேஷா�ெக� ;�4(ேவா� (H/() 

 
இைத3 த� ( பாகவத� அவ�ைடய வழ�கமான ‘ப:தாவி�’ பாட3 ெதாட?கிய 
உடேனேய எ�. எ0. கி�Tண9�.2 சிாி�  வ:� வி/ட�. அவ� ேநராக� 
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பாகவத� �க3ைத� பா��காம� சிாி�ைப அட�கி�ெகா�(, ராமசாமிைய� பா�3 
தா�. அவ�� அேத நிைலயி� இ�:தா�. வாைய3 திற�காம� உத/ைட� க43த 
வ�ண� இ�:தா� ஒரள+ சிாி�காம� சமாளி�க �4@�; ஆனா� வாைய3 திற:� 
பாடேவ�(ேம! இர�( )�;�ைற பாகவத� பா4வி/(, ‘நீ?க6 பா(?க6, 
பா(?க6’ எ�றா�. இ�வ�� பா(வத�. வாைய3 திற:�, “H/( கறிக6 பா�ேம” 
எ�றா�க6. ‘பா’ எ�ற ெசா�Gேலேய ப�க6 ��ப3திர�(� ெதாி@�ப4யாக 
‘. �’ எ�; இ�வ�� சிாி3�வி/டா�க6. இ� பாகவத��. எ�ப4 இ�:தி��.�. 
இள�பி6ைளகளி� விைளயா/( எ�ற �ைறயி� ெப�: த�ைமேயா( “சாி 
நாைள� பாடலா�” எ�; எD:� ேபாI வி/டா�. ெசIதி ெபாிய�ணா 
கா�வைர�.� எ/4ய�. அவ�, இ�வைர@� H�பி/(� க�43தா�. “இனிேம� 
சாியாக� பா(கிேறா�” எ�றா�க6 நைக2,ைவ ந4க�க6 இ�வ��. 
 
வாI�பிைன இழ:ேதா� 
 
ம;நா6 ெபாD� வி4:த உடேனேய, இ�; சிாி�காம� பாடேவ�(� எ�; 
இ�வ�� த?க��.6ேளேய உ;தி ெசI� ெகா�டா�க6. பாகவத� வ:� 
உ/கா�:தா�. இ�வ�� த?கைள� க/(�ப(3தி� ெகா�(, ஒD?கான 
பி6ைளகளாக வ:�, எதிாி� அம�:தா�க6. பாகவத� பைழய ேதாரைணயி� 
பாடைல3 ெதாட?கினா�. எ�. எ0. கி�Tண9�, ராமசாமி@�, பாகவத� �க3ைத 
ஏறி/(� பா��காம� தைலைய� .னி:� ெகா�ேட பாட3 ெதாட?கினா�க6. 
ஆனா� மி.:த சிரம3ேதா( அவ�க6 அட�கி ைவ3தி�:த அ:த சிாி�  ஒ� 
�ைறதா� க/(�ப/4�:த�. இர�டா� �ைற அவ�க6 க/(�பா/ைட 
உைட3�� ெகா�(, ச3த3ேதா( ெபா/42 சிதறிய�. இ�வ�� விD:� விD:� 
சிாி�க3 ெதாட?கினா�க6. பாகவத� ெபா;ைம இழ:தா�. “இ:த� பி6ைளக��.� 
பாட� ெசா�G� ெகா(�க எ�னா� இயலா�” எ�றா�. அ�ப42 ெசா�னேதா( 
ம/(� நி�லாம� உடன4யாக�  ��ேகா/ைட�.� பயணமானா�, ெபாிய�ணா 
அவைர எ�வளேவா சமாதான�ப(3தி@� பயனி�லாம� ேபாயி�;. எ�. எ0. 
கி�Tண� இத�காக ம�னி� � ேக/(� பாகவத��.� க4த�� எDதினா�. 
ஆனா� பாகவத� தி��பி வரேவ இ�ைல. நா?க6 மிக+� வ�:திேனா�. �� ெமாழி 
நாடகமான ப�த ராமதாைச அர?ேக�;� வாI�  அ�ேபா� எ?க��.� 
கி/டவி�ைல. அ:த ந�ல வாI�  ம�ைர R பால மீன ர<சனி ச?கீத சபா+�.�  
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கிைட3த�. பி�ன� சிவக?ைகயிG�:� தி�ெந�ேவG�.� ேபாI2 ேச�:ேதா�. 
 
தி�ெந�ேவGயி� மீ�(� வா3தியா� க:தசாமி �தGயா��, அவர�  த�வ� எ�. 
ேக. ராதா+�, ேக. ேக. ெப�மா�� வ:� ேச�:தா�க6. இ��ைற அவ�கேளா( ேக. 
பி. காமா/சி ,:தர�� வ:� ேச�:தா�. அவ�க6 வ:தபி� ச:திர கா:தா நாடக� 
மீ�(� பாட� ெகா(�க� ெப�ற�. 
 
த�பி பகவதி�. ைடபாI( 
 
தி�ெந�ேவGயி� த�பி பகவதி, அ�மா,சி�ற�பா )வ�� ைடபாI( ஜுர3தா� 
Y4�க�ப/டா�க6. Q/4� ைவ3� சிகி2ைச ெசIய�4யவி�ைல. 
பாைளய?ேகா/ைடஆ0ப3திாியி� மாத�கண�கி� அவ�க6 இ��க ேநாி/ட�. 
இதனா� நா?க6 மிக+� சிரம�ப/ேடா�. அ�மா+�, சி�ற�பா+� விைரவி� 
.ணமைட:தா�க6. த�பி பகவதி ம/(� நீ�ட கால� ஆ0ப3திாியிேலயி�:� 
சிகி�ைச ெப�றா�. ஆ0ப3திாியி� பிரதம க�ப+�ட� ர?கம�னா� நா@(+�, 
க�ப+�ட� ஷ��க ,:தர� பி6ைள@� இ:த2 சமய3தி� எ?க��.� ேப�தவி 
 ாி:தா�க6. இத� காரணமாக அவ�க6 எ?க6 .(�ப ந�ப�களாகேவ 
ஆகிவி/டா�க6. 
 
க�ெபனியி� நட3தி� ெகா�4�:த எ�லா நாடக?கைள@� ந43� வி/ேடா�. 
ேம�ெகா�(  திய நாடக� ஏதாவ� நட3தினா�தா� வVலா.�ேபா� 
ேதா�றிய�. நிைலைம ெந��க4யாI வி/ட�. ெவளி\�களி� 0ெபஷலாக2 சில 
நாடக?கைள நட3திேனா�. வVலாகவி�ைல. த�பி பகவதி�.3 �ைணயாக 
அ�மாைவ@� ஆ0ப3தியிாிேலேய இ��க2 ெசI� வி/(, நா?க6 ம�ைர�.2 
ெச�ேறா�. ம�ைரயிG�:� எ/ைடய ர� இைளயராஜா காசிவி0வநாத 
பா�4ய� அவ�க6 ேவ�(ேகாளி�ப4 மீ�(� எ/ைடய ர� ெச�ேறா�. ஒேர 
ஒ� இர3தினவளி நாடக� ம/(� ேபாடேவ�(� எ�ற ஏ�பா/4� தா� 
ேபாயி�:ேதா�. ஆனா� எ/ைடய ர3தா� எ?கைள விடவி�ைல. தா3தா மகாராஜா, 
த?க மகாராஜா, காசி மகாராஜா ஒ�ெவா�வ� அர�மைன அர?கிA� 
இர3தினவளி நாடக� சிற�பாக நைடெப�ற�. வா3தியா� க:தசாமி �தGயா��. 
எ/ைடய ர� அரச� ஏராளமான ச�மான?க6 ெசIதா�. இர3னவளியாக ந43த 
ெச�ல3தி�. இர�( ைக� ெகாA,க6 பாிசாக அளி3த� .றி�பிட3த�க ஒ� 
விேசஷ�. கைலவாண� எ�. எ0 கி�Tண9�. ைவர�க�க6 பதி3த த� 
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ைக�ெக4யார3ைதேய காசிமகாராஜா அ�பளி�பாக� ெகா(3�வி/டா�. ம�;� 
எ�லா ந4க�க��.� பாி,க6 வழ?க�ெப�றன. 
 
கைலவாண� தம�ைகயா� Q/4� 
 
எ/ைடய ர3தி� எ�. எ0. கி�Tணனி� )3த சேகாதாி இ�:� வ:தா�. நா?க6 
சேகாதர�க6 நா�வ��: கைலவாண�ட9�, வா3தியா� �தGயா�ட9� அவர� 
இ�ல3தி� உண+  சி�ப� வழ�க�. வா3தியா�ட� நா� அ4�க4 
சி;பி6ைள3தனமாக ஏதாவ� விைளயா4� ெகா�4��ேப�. ஒ�நா6 நா?க6 
எ�ேலா�� உண+ அ�:தி� ெகா�4�:தெபாD�, வா3தியா��.3 தாக� 
எ(3த�. அவ�, எதிாிG�:த ட�ளைர எ(�க� ைகைய நீ/4னா�. நா� உடேன 
விைளயா/டாக அவ��.�� அ:த ட�ளைர எ(3�, அதிG�:த த�ணிைர� 
.43�வி/(, ெவ;� ட�ளைர வா3தியா� ��னா� ைவ3ேத�. எ�ேலா�� 
சிாி3தா�க6. மீ�(� ட�ளாி� ஜல� ஊ�ற�ப/ட�. வா3தியா� ைகைய நீ/4னா�. 
ம;ப4@� நா� ட�ளாிA6ள நீைர எ(3�� .43� வி/ேட�. அ�வள+தா�. 
வா3தியா� வி�கி வி�கி3 தவி3தா�. அவர� க�க6 ேமேல ெச�கி� ேபாIவி/டன. 
அ�ப4ேய பி�னா� சாI:தா�. உடன4யாக3 , த�ணி� ெகா�(வர�ப/(, 
அவர� �க3தி� ெதளி�க�ப/ட�. த�ணீைர� .43தா�. பிற. ஒ�வாறாக2 
சமாளி3� எD:� உ/கா�:தா�. நா� தி(�கி/(� ேபாIவி/ேட�. இ�ப4 
ேந�ெம�; எதி�பா��கேவ இ�ைல. எ�ேலா�� எ�ைன� ேகாப3ேதா( 
பா�3தா�க6. ெபாிய�ணாவி� க�கைள� பா��கேவ என�.� பயமாக இ�:த�. 
“சி;பி6ைள விைளயா/டாக2 ெசI�வி/டா�” எ�; வா3தியாேர ம�றவ�கைள2 
சமாதான� ப(3திய�, என�.� ெப�� ஆ;தலாக இ�:த�. 
 
எ/ைடய ர3தி� அர�மைன�. ெவளிேய@� ஒ� ெபாிய நாடக� ெகா/டைக 
இ�:த�. இர3தினவளி நாடக� அ?.� ந4�க�ெப�ற�. ஆக, ஒேர ஒ� 
நாடக3தி�காக எ/ைடய ர� ெச�ற நா?க6, அர�மைனயி� உ6ளிA�, 
ெவளியிAமாக ெமா3த� பதிைன:� நாடக?க6 ந4�க ேந�:த�. ம�ைர�.3 
தி��பிய�� விைரவி� ப/டாபிேஷக3ைத �43�� ெகா�(, மீ�(� 
தி�ெந�ேவG�. வ:� ேச�:ேதா�. 
 
ச:திரகா:தா அர?ேக�ற� 
இ��ைற ச:திரகா:தா நாடக� எ�வித வி�கின�� இ�லாம� அர?ேகறிய�. இதி�  
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ஒ� விேசஷ� எ�னெவ�றா�, ேகாைவயி� ேநாி� வ:� ஒ3திைக பா�3� அ9மதி 
ெகா(� காம� ேபான ேஜ. ஆ�. ர?கராஜு, இ�ேபா� அைத� பா�� காமேல 
அ9மதி ெகா(3�வி/டா�. வா3தியா� �தGயாாி� நாடக3 தயாாி�பி� அவ��. 
அ�வள+ ந�பி�ைக. 
 
ச:திரகா:தா, இராேஜ:திரா �தGய நாவ� நாடக?களி� இ�ேபா� ேக. பி. 
காமா/சி பிரதம ேவட� தா?கினா�, காமா/சி மிக2 சிற:த ந4க�. “இ:திய� 
எ4ேபாேலா” எ�; அைடெமாழி ெகா(3�, அவ� ெபயைர விள�பர� ப(3�வ� 
வழ�க�, அவ�ைடய ந4� , ம�றவ�க6 ந4�பினி�;� ��றிA� 
ேவ;ப/4��.�. ைககா�கேள அதிகமாக அைச� காம� �க3திேலேய 
உண�2சிகைள� கா/4 ந4�பா�. அவர� அ� தமான ந4� 3 திறைமைய 
எ�ேலா��  க
வா�க6. 
 
காைர�.4யி� க�ெபனிைய வி/(�ேபான எ�. ஆ�. சாமிநாத� மீ�(� இ�ேபா� 
க�ெபனியி� ேச�:தி�:தா�. ஆனா� பைழய 0தான� அவ��.� கிைட�கவி�ைல. 
எ�. எ0. கி�Tண� அவ�ைடய இட3ைத� பி43��ெகா�டதா� சாமிநாத� 
ேவ; சி�லைர ேவட?கேள  ைனய ேந�:த�. நாடக?களி� இர�டாவதாக வ�� 
நைக2,ைவ ேவடேம அவ��.� ெகா(�க� ெப�ற�. ச:திரகா:தாவி� நாவித� 
�னிசாமி@�, தி��க6�� ப�டார ச:நிதி@� கைலவாண ��ேக கிைட3தன. எ�. 
ஆ�, சாமிநாத9�. ெமா:ைத\� ப�டாரச:நிதி ேவடேம ெகா(�க�ப/ட�. நா� 
அவாிட� மிக+� அ9தாப� ெகா6ேவ�. ஆனா� சாமிநாத� இ�ப�றி� 
கவைல�படாதவ� ேபா� கா/4� ெகா6வா�. கைலவாண� எ�. எ0. 
கி�Tண9�., அவர� மனநிைல ஒ�வா; ெதாி@�. எனேவ அவ�, எ�. ஆ�. 
சாமிநாதனிட� எ�ேபா�� மாியாைத ெகா(3�, அ� டேனேய பழகி வ:தா�. 
 
,�f� இளவரச� 
 
நா� ,�f� இளவரசனாக ந43ேத�. சி�ன�ணா ச:திரவதனாவாக ந43தா�. 
ச:திரகா:தாவி� ,�f� இளவரச� ஒ� ெபா;�பான பா3திர�. அ:த ேவட3தி�. 
என�ெக�ேற தனியாக வா3தியா� ஒ� ஆ?கில வசன� எDதினா�. அ:த வசன� ஒ� 
சிற:த கவிைதேபா� அைம:தி��.�. அத�.3 ெதளிவாக� ெபா�6 Hறி2 
ெசா�G� ெகா(3தா�. அ:த ஆ?கில வசன3ைத நா� ேபசியெபாD� ரசிக�க6 
மகி
2சி ேயா( ைகத/4� பாரா/4னா�க6. ,�(� இளவரச� ேவட3தி� என�.� 
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ெபாிய வரேவ� � கிைட3த�. அ:த நாளி� நா� ந43த பா3திர?களி�, என�. 
மிக+� பி43தமான பா3திர� ,�f� இளவரச�தா�. 
 
மாமா+ட� மன3தா?க� 
 
ஆ0ப3திாியிG�:� த�பி பகவதி உட� நலமாகி Q( வ:� ேச�:தா�. ைடபாI( 
ஜுர� அவைன உ��.ைல3தி�:த�. மிக3 ெதளிவாக� ேபசி� ெகா�4�:த 
பகவதியி� வா�3ைதயி� இ�ேபா� த(மா�ற� காண�ப/ட�. 
தி�ெந�ேவGயிG�:� நாக�ேகாவி� வ:� ேச�:ேதா�. நாக� ேகாவிG� நாடக� 
ெதாட?கிய�. அ�ேபா� ைகவசமி�:த ெசா�ப3 ெதாைகைய� ெகா�( 
நாக�ேகாவிG� ஒ� நில� வா?க எ?க6 தாயா� தி/டமி/டா�க6. மாமா ெச�ல� 
பி6ைள ஒ� நில� பா�3� வ:தா�. அ:த நில� அ�மா+�.� பி4�கவி�ைல. அ� 
ச�ப:தமாக அ�மா+�.�, மாமா+�.� க�3� ேவ�;ைம ஏ�ப/ட�. வா�3ைத 
வள�:த�. மாமா ஏேதா தவறாக� ேபசினா�. அ�மா மாமாைவ� க�ன3தி� 
அைற:� வி/டா�க6. அவ�க6 த�பி எ�ற �ைறயி� அ43தாA�, அ�வள+ 
ெபாியவைர அ43த� எ?க��ெக�லா� கTடமாகேவ இ�:த�. 
 
இ:த2 ச�பவ3ைத3 ெதாட�:� ெபாிய�ணா+�.�, மாமா+�.� மன3தா?க� 
ஏ�ப/ட�. அ(3த ஊ� தி�வன:த ர� வ:த�� மாமா, க�ெபனியிG�:� விலகி� 
ெகா�டா�. அவ��.� ெபாிய�ணா+�.� ஏ�ப/ட மன0தாப3தி� காரண3ைத 
அறிய எ?களா� �4யவி�ைல. ெபாிய அ�ணா+� அைத யாாிட�� 
ெசா�லவி��பவி�ைல. தி�வன:த ர3ைத வி/(�  ற�ப/டேபா�, அ�ேபா� 
��கிய ெப� ேவடதாாியாக இ�:த ெச�ல�, க�ெபனிேயா( வர ம;3� வி/டா�. 
அவைன மாமா மிக+� அபிமான3ேதா( நட3தி வ:ததா�, மாமா இ�லாம� அவ� 
வர வி��பவி�ைல. மாமாேவ ெச�ல3ைத� ேபாக ேவ�டாெம�; ெசா�G நி;3தி 
வி/டதாக+� ேக6வி�ப/ேட�. பண� ச�ப:தமாக+� மாமா எ?க��.� ெபாிய 
ேமாச4 ெசI�வி/டதாக அ�மா Hறினா�க6. எனேவ, ேம�ெகா�( நா� எ�+� 
ேக/க வி��பவி�ைல. 
 
காவ4� க/( 
 
தி�வன:த ர�  3த� ச:ைதயிA6ள ,�பிரமணிய ,வாமி ேகாவிG� என�.� 
காவ4 எ(�.� ேந�3தி� கட� இ�:த�. அ�மா எ�ேபாேதா ேந�:தி�:தா�க6. 
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இத�. �� தி�வன:த ர� ெச�றேபாெத�லா� இ�கடைன3 தீ��க2 ச:த��ப� 
வாI�கவி�ைல. இ��ைற அைத நிைறேவ�ற �4+ ெசIதா�க6. காவ4ைய3 
N�கி3 ேதாளி� ைவ3த�� ,வாமி வ��; த� நிைனேவ இரா� எ�; நா� 
ஏ�கனேவ ேக6வி�ப/4�:ேத�. நா� கட+6 ந�பி�ைக உைடயவ�. எ�றாA� 
இதி� என�. ந�பி�ைகயி�ைல. ேந�+� கட� தீ��.� தின3த�; காைல நீரா4� 
காவி@ைட க/4, Oைஜ�. ஆய3தமாேன�. ெச�ைட, �ர,, நாத,ர�, த+� 
ேபா�ற ேமளதாள2 ச3த?க6 எ� ெசவிகைள3 �ைள�க3 ெதாட?கின. காவ4 
எ(3�3 ேதாளி� ைவ3த��, எ� ��ேன இைச�க�விகைள உ2ச 0தாையயி� 
�ழ�கி, ஆ/ட� ேபாடலாயினா�. அ�வள+தா�. தைல ,�;வ� ேபா�ற நிைல; 
எ� உண�வி� ஒ� எD2சி. நிைனைவ இழ:ேத�. மீ�(� என�. நிைன+ 
வ:தேபா�, ,�பிரமணிய ,வாமி ேகாவிG� �� காவ4ேயா( நி�; 
ெகா�4�:ேத�. ஏற3தாழ ஒ� ைம� ெதாைலவிA6ள ேகாவிA�. எ�ப4 
வ:ேத� எ�; என�ேக ெதாியவி�ைல. இ:த அ9பவ� என�.�  �ைமயாக 
இ�:த�. 
------------------ 

19. 19. 19. 19. மைலயாள நா86�மைலயாள நா86�மைலயாள நா86�மைலயாள நா86�    
 
தி�வன:த ர3திG�:� க�ெபனி ெகா�ல� வ:� ேச�:த�. ெகா�ல3தி� வV� 
மிக+� ேமாசமாக இ�:த�. நாடக?கைள விைரவி� �43�� ெகா�( 
ஆல� ைழ�.2 ெச�ேறா�. ஆல� ைழயி� நாவ� நாடக?க��. ம/(� ,மாராக 
வV� ஆயி�;. அ:த நாளி� மைலயாள3தி� அ:த� ப.தியி� ப0 
ேபா�.வர3�க6 அதிகமாக இ�ைல. எ?. பா�3தாA� நீ�ட நீ�� பர� ; ‘காய�’ 
எ�; அைத� .றி�பி(வா�க6. ேவ�ப நா/(� காய�, காய?.ள� காய� ேபா�ற 
பல காய�க6 ஒ�; ேச�:� ச�3திர�ேபா� கிட�.�. சாமா�கைளெய�லா� 
ெபாிய வ6ள?களி� ஏ�றி அ9�பிவி/( நா?க6 எ�ேலா�� சி; க�ப�கைள� 
ேபாG��.� ேபா/(களி�தா� பிரயாண� ெசIேதா�. ெகா�ல3திG�:� 
எ�ணா.ள� வைர இேத நிைலதா�. ஆல� ைழ, ெகா2சி �தGய ஊ�களி� நாடக� 
நட3திவி/(3 தி�2V� வ:� ேச�:ேதா�. தி�2VாிA� வVலாகவி�ைல. ெதாட�:� 
வV� இ�லாத அ�ைறய நிைல என�. மிக+� கவைலைய அளி3த�. நாடக?க6 
சிற�பாக நைடெப�றன. ந�ல திறைம@6ள ந4க�க6 க�ெபனியி� இ�:தா�க6. 
வV� ம/(� ஆகவி�ைல. இராஜா�பா6, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா �தGய 
எ�லா நாடக?க�� ேதா�வி யைட:தன. ேக.பி. காமா/சி, எ�. ேக. ராதா, ேக. ேக. 
ெப�மா6, எ�. எ0. கி�Tண�, எ�. ஆ�. சாமிநாத�, ந�றாக� பாட�H4ய பல  
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இள� ந4க�க6 எ�ேலா�மி�:�� பயனி�ைல. மிக+� சிரம�ப/ேடா�. 
 
மக3தான �ேராக� 
 
க�ெபனி தி�2VாிG�:� எ�ப4யாவ� த�பி� பிைழ3தா� ேபா�� ேபாG�:த�. 
ெபா6ளா2சியி� ெகா/டைகைய ேபசிவ:தா� ெபாிய�ணா. எ�ேலா�� 
ெபா6ளா2சி�.�  ற�ப/ேடா�. வா3தியா� க:தசாமி �தGயா� தனி Q/4� 
இ�:தா�. அவ��, ம�;� சில ��கியமான ந4க�க�� இர�( நா/க��.�பி� 
வ�வதாக2 ெசா�னா�க6. ஒ� சில� ெசா:த ஊ��.� ேபாI வ�வதாக� 
 ற�ப/(2 ெச�றா�க6. நா?க6 ெபா6ளா2சி வ:� ேச�:ேதா�. �த� 
நாடக3தி�.2 ,வெரா/4க6 அ4�க� ெப�றன. விள�பர அறிவி� க�� 
தயாராயின. தி�2Vாி� த?கியவ�க6 வ�ைக�காக� கா3தி�:ேதா�. .றி3தப4 
இர�( நா/களாயின. யா�� வரவி�ைல. ஊ��.� ேபானவ�களிடமி�:�� 
எ�வித3 தகவA� இ�ைல. எ?க��. ஒ�;�  ாியவி�ைல. இ:த நிைலயி� 
தி�2Vாி� நா?க6 த?கியி�:த Q/4� ெசா:த�காராிடமி�:� ஒ� க4த� வ:த�. 
அ:த� க4த�, இ4 ேபா�ற ஒ� அதி�2சியான ெசIதிைய3 தா?கி வ:த�. 
தி�2Vாி� த?கியவ�க��, ஊ��.� ேபாவதாக� ற�ப/டவ�க�� ஆக 
எ�ேலா�மாக� பதினாA ேப�க6-ேவ; ஒ� க�ெபனியி� ��பண� வா?கி� 
ெகா�( ம?க���.� ேபாIவி/டா�க6 எ�; அ�க4த3திG�:� ெதாிய வ:த�. 
நா?க6 சிறி�� எதி�பாராத இ:த2 ெசIதி எ?கைள3 தி(�கிட2 ெசIத�. 
வா3தியா� க:தசாமி �தGயா�, அவர�  த�வ� எ�. ேக. ராதா, ேக.பி. காமா/சி, 
ேக.ேக. ெப�மா6, எ�. ஆ�. சாமிநாத�, ந�னில� நடராச� உ6ளி/ட பதினாA 
ேப�கைள3 தி[ெர�; இழ:த நிைலயி� எ�ப4 நாடக?கைள நட3த �4@�? 
 
�ேராக3தி� சி�காத Nயவ� 
 
ஊ��.�ேபான சில ந4க�களி� ெப/4கைள3 திற:� பா�3ேதா�. சில 
ெப/4களி� ஒ�;ேம இ�ைல. இர�ெடா� ெப/4களி� ெவ;� காகித� 
.�ைபக6 கிட:தன. ஒ�வ� மிக+�  3திசாG. ெப/4 கனமாக இ��பத�காக அவ� 
இர�(, கன3தெப�?க�கைள உ6ேளைவ3தி�:தா�. இ�வள+ ெபாிய 
�ேராக3ைத எ?களி� யா�� கன+Hட� காணவி�ைல. 
 
ஆனா� ஒ�வ��. ம/(� இ�ப4 நட�.ெம�; ��னா4ேய ெதாி:தி�:த�. 
அவைர@� ஓ4� ேபானவ�க6, த�ேமா( வர அைழ3தி�:தா�க6.ஆனா� 



152 

 

அவ��.� க�ெபனியி� மீ� இ�:த ப�;த�, ந�றி@ண�2சி, அவ�கேளா( 
ேபாகவிடா� த(3� வி/டன. அவ� எ�னிட� இ:த உ�ைமைய� Hறியேபா�, 
நா� அவைர ஆன:த3�ட� தDவி� ெகா�ேட�. அவ�தா� கைலவாண� எ�. 
எ0. கி�Tண�. 
 
��கிய ந4க�க6 பல� ேபாIவி/டதா� ெபா6ளா2சியி� நாடக?கைள3 �வ�க 
இயலாம� சிரம�ப/ேடா�. பதிைன:� நா/க6 நாடக� நைடெபறவி�ைல. 
சி�லைர ேவட?கைள�  ைன:� வ:த பல ந4க�க��. ந�ல ேவட?கைள3 
தா?க2 ச:த��ப?க6 கிைட3தன.  திதாக2 சில ந4க�க6 ேச��க� ப/டனா�. 
எ�ப4ேயா ஒ�வாறாக நாடக� மீ�(� �வ?கிய�. இ:த நிைலயி� வVைல 
எதி��பா��க �4@மா? மிக+� கTட� ப/ேடா�. 
 
காலவ ாிஷி 
 
ெபா6ளா2சியி� இ:த� கTட3திA�  திய நாடகமாக, ப�ம� ச�ப:தனாி� 
காலவாிஷி தயாராயி�;. அ:நாடக அர?ேக�ற3த�; ேவ4�ைகயான ஒ� ச�பவ� 
நிக
:த�. 
 
காலவாிஷி நாடக� ெதாட?கி நட:�ெகா�4�:த�. காலவ �னிவ� ஆ�றி� 
ந(ேவ நிTைடயி� அம�:தி��கிறா�. அவ��. ம�(, கம�( எ�9� இ� 
சீட�க6. அவ�க�� கைரய�ேக க�கைள )4யவ�ண� Q�றி��கிறா�க6. 
 
திைர உ��( உய�:த��, சி3திரேசன� எ�9� க:த�வ� ஊ�வசி சேமதனாI 
உ�லாச3�ட� விமான3தி� பற:� வ�கிறா�. விமான� ஆ�ைற� கட:� 
ெச�A�ேபா� த�வாயிG�:த தா�Oல3ைத� கீேழ உமி
கிறா�. அ� ஆ�றி� 
க�கைள )4� ைககைள நீ/4 நிTைடயிG�:த காலவ �னிவாி� வல�கர3தி� 
விDகிற�. கர3தி� ஏேதா விD:�நிTைட கைல�க�ப/ட�� காலவ� நா� ற�� 
பா��கிறா�. சின3�ட� சிTய�கைள அைழ�கிறா�. பிற. ஞான தி�T4யா�, 
உ�ைமயறி:�, ஏேதா சபத� ெசIகிறா�. இத� காரணமாக, கி�TL�ஜுன @3த� 
நட�கிற�. இ�தா� நாடக� கைத. 
 
காலவ� நிTைடயிG��.� நிைலயி� கா/சி ெதாட?கிய�. அ�; காலவராக 
ேவட�  ைன:தி�:தவ� தி�. மாதவரா� எ�9� சிற:த ஹா0ய ந4க�. 
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சாதாரணமாக Q/4ேலHட அவ�ைடய நடவ4�ைகக6 எ?க��.2 சிாி�ைப3 
த�வனவாக இ��.�. காலவாி� சிTய�களான ம�(, கம�( ேவட?களி� 
கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண�, ,:தரைமய� இ�வ�� ந43தா�க6. ேமேல 
பற:� ெச�A� க:த�வ� சி3திரேசன9க நா� ந43ேத�. 
 
நாடக� அ�;தா� �த� �ைறயாக ந4�க� ெப�றதா� ந4க�க6 அைனவ�� 
உண�2சிேயா( ந43தா�க6. 
 
ேமைடயி� .;�ேக க/ட�ப/(6ள க�பியி� இைண�க� ப/4�:த ஒ� அ/ைட 
விமான3தி� நா� ஊ�வசி@ட� பற:� ெச�ேற�. ஆ�றி� ந(ேவ விமான3ைத 
நி;3தி3 தா�Oல3ைத@� உமி
:ேத�. 
 
ெகா�ைட பறிேபான� 
 
சைபயி� ஒேர கரேகாஷ�. அைத3 ெதாட�:� ெப�< சிாி� . கா/சிைய ம�க6 
பிரமாதமாக ரசி3ததாக எ�ணி� Oாி�பைட:ேத�. 
 
“அேட ம�(, கம�(” எ�; ஆேவச3�ட� H2சG/(, “எ� வல�கர3தி� 
உ2சிTட3ைத உமி
:தவ� யா�?” என அலறினா� காலவராக Q�றி�:த ந4க� 
மாதவரா�. ம�(+�, கம�(+� 0வாமி எ�; ஒ4 வ:த�� சைபயி� ேமA� 
சிாி�ெபாG அதிகாி3த�. 
 
திைர மைறவி�, ேமேல விமான3தி� இ�:த என�. எ�ன நட�கிறெத�ப� 
ெதாியவி�ைல. தைலைய நீ/4� பா�3ேத�. சிTய�களான எ�. எ0. கி�Tண9�, 
,:தரைமய�� மாதவராைவ� பா�3�, வாைய� ெபா3தியவா; சிாி� 3 தா?காம� 
ெபா�மி� ெகா�4�:தா�க6. சிTய�களி� சிாி�ைப� க�ட சைபேயா�, ேமA� 
ைக த/42 சிாி3தா�க6. மாதவரா� இ�:த இட� என�.3 ெதாியவி�ைல. இத�.6 
உ6ேள@� சிாி�ெபாGக6 ேக/க3 ெதாட?கின. எ�.எ0.ேக. ேபசேவ�(�, 
அவேரா ேபச �4யாம� “0வாமி, த?க6 த?க6..."எ�; தவி3�� ெகா�4�:தா�. 
 
இ:த நிைலயி� “திைர வி(?க6, திைர வி(?க6” எ�ற பல .ர�க6! திைரவிட� 
ப/ட�. விமான� கீேழ இற�க� ப/ட பிற.தா� என�. உ�ைம விள?கிய�. 
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விமான� காலவைர� கட:� ெச�A� ேபா� அ:த அ/ைட விமான3தி� நீ�( 
ெகா�4�:த ஒ� ஆணி,நிTைட யிG�:த �னிவாி� நீள� ெகா�ைடேயா( 
H4ய சைட�4 ேடா�பாைவ@� O�ேபால எ(3�� ெகா�( ேபாI வி/ட�. 
விமான� மைற:த��, நிTைட கைல:த காலவ� ெமா/ைட3 தைலயி� உ2சி� 
.(மிேயா( சைப�.� கா/சியளி3தா�. உண�2சிேயா( Q�றி�:த அவ��.� 
ெகா�ைட பறிேபான�Hட3 ெதாியவி�ைல. இ:த நிைலயி� �னி ?கவைர� 
பா�3த சிTய�களா� எ�ப4 வாI திற:� ேபச �4@�?... ரசிக�களா�தா� எ�ப42 
சிாி�ைப அட�க �4@�? 
 
நாடக?க��. வ�வாI .ைறவாக இ�:தாA�, இ�வா; ேமைடயி� நிகD� 
,ைவயான நிக
2சிக6 எ?க6 கவைல�. ம�:தாக அைம:தன. ெபா6ளா2சி 
�4:� ஈேரா( வ:ேதா�. 
-------------- 

20. 20. 20. 20. ந6$பிைச$ �லவ� ராமசாமிந6$பிைச$ �லவ� ராமசாமிந6$பிைச$ �லவ� ராமசாமிந6$பிைச$ �லவ� ராமசாமி    
 
ஈேரா/4� நாடக?க6 ,மாரான வVG� நைடெப�றன. நாவ� நாடக?களி� 
ெபாிய�ணா ��கிய ப?ெக(3�� ெகா�டா�. ஈேரா/4G�:� மீ�(� 
ேகாைவ�. வ:ேதா�. நா?க6 தாயா�ட� இ��க3 தனி Q( கிைட�காததா� 
தாயா� ம/(� ஈேரா/4ேலேய த?க ேந�:த�, நா?க6 ேகாைவ�. வ:தபி� 
ம�ைர ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனியா� ஈேரா/4� நாடக?க6 ந43தா�க6. 
அவ�க6 அ�ேபா� சி. க�ைனயா க�ெபனியா� தயாாி3தி�:தைத�ேபா� 
ஏராளமாக� ெபா�/ ெசல+ ெசI�, தசாவதார� நாடக3ைத ந43�� 
ெகா�4�:தா�க6. நாவ� நாடக?கைள அதிகமாக ந4�பதி�ைல. எ?க6 தாயா� 
ஈேரா/4ேலேய இ�:ததா�, ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனி ந4க�களி� சில�, 
அவ�கைள� பா�3��ேபாக அ4�க4 வ:தா�க6. அ�ப4 வ:த சில ந4க�கிளி� 
ஒ�வ�தா� ேக.ஆ�.ராமசாமி அவ��. எ?க6 க�ெபனி�. வரேவ�(ெம�ற 
ஆவ� இ�:த�. அ:த ஆவைல எ?க6 அ�ைனயாாிட� ெசா�G,எ�ப4யாவ� 
த�ைன� க�ெபனியி� ேச�3� வி(மா; ேக/(� ெகா�டா�. அ�ேபா� ேக. ஆ�. 
ராமசாமி�.� பதி)�; வயதி��.�. அவ�ைடய தக�பனா��. எDதி, அத�. 
ஏ�பா( ெசI@மா; அ�ைனயா� ெசா�G வி/டா�க6. தி[ெர�; ஒ�நா6 ேக. 
ஆ�. ராமசாமி த�ன: தனிேய  ற�ப/(� ேகாைவ�. வ:� ேச�:தா�. ஈேரா/4 
G�:� அ�மாதா�, த�ைன அ9�பியதாக2 ெசா�னா�. அ�மா+�, ந4க�க6 
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சில� வ:� ேபா.� ெசIதிகைள� ெபாிய அ�ணா+�.� க4த)ல� 
அறிவி3தி�:தா�க6. ேக. ஆ�. ராமசாமிைய� பாட2 ெசா�G� ேக/ட+ட� 
எ�ேலா��.� நிர�ப+� பி43� வி/ட�. அவ�ைடய சாாீர� மிக+� 
இனிைமயாக+�, ெக�Yரமாக+� இ�:த�. ெபாிய�ணா அவைர� க�ெபனியி� 
ேச�3�� ெகா6ள2 ச�மதி3� வி/டா�. ம�ைர ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனியி� 
அ�ேபா� ஆசிாிய 0தான3தி� இ�:தவ� காளி. எ�. ர3தின�. அவ� 
ெபாிய�ணா+�.� க4த� ெகா(3�, ஒ�வைர அ9�பியி�:தா�. அவ� வ:த�� 
ெபாிய�ணா, ராமசாமி�. வி��பமி�:தா� அைழ3�� ேபாவதி� 
எ?க��ெகா�;� தைடயி�ைல எ�; Hறினா�. வ:தவ� எ�ென�னேவா 
ெசா�Gராமசாமிைய அைழ3�� ேபாக �ய�றா�, எ�+� பG�கவி�ைல. ஒேர 
உ;தியாக ராமசாமி ஒாிஜின� பாI0 க�ெபனி�. வர�4யாெத�; 
ம;3�வி/டா�. ராமசாமி�. உடன4யாக அபிம�@, ,:தாி நாடக3தி� கி�Tண� 
ேவட� ெகா(�க� ப/ட�. 
 
யா
�பாண� ச��க� பி6ைள 
 
ேகாைவ �4:� தாரா ர� ெச�ேறா�. தாரா ர3தி� இ�:தேபா�, ெகாD� �. 
வரேவ�(ெம�; யா
�பாண� ச��க� பி6ைள வ:� அைழ3தா�. இவ� அ:த 
நாளி� இல?ைகயி� பிரசி3தி ெப�ற கா�/ரா�ட�. இவைர�ப�றி” நிைறய 
ேக6வி�ப/4�:ேதா�. எ0. ஜி. கி/ட�பாைவ �த� �தலாக இல?ைக�.� 
ெகா�( ெச�றவ� ச��க� பி6ைள தா� எ�; சில� ெப�ைமயாக2 ெசா�G� 
ெகா�டா�க6. ேபாகவர2ெசல+ நீ�கி, மாத� ஒ�;�. ஆ�யிர�SபாI ேபசி, 
மாத� பதின; நாடக?க6 நட3�வதாக ஒ�ப:த� ெசIய� ப/ட�. ஒ�ப:த� 
�4:த�� கS��. வ:� ேச�:ேதா�. 
 
ச�பள3 தகரா; 
 
ெகாD� � பயண� நி2சயமான�� எ�ேலா��: ச�பள� அதிக� ெகா(�க 
ேவ�(ெம�; ேக/டா�க6. அ:த நாளி� இல?ைக�.� பயண� எ�றா�, மாத� 
இ�ப� SபாI ச�பள� ெப;� ஒ�வ��. இல?ைகயி� நா�ப��, ப�மாவி� 
அ;ப��, மைலயாவி� எ�ப�மாக2 ச�பள� ெகா(�கேவ�(�. ெகாD� +�. 
எ�ேலா��.� இர/4� 2 ச�பள� த�வதாக� ெபாிய�ணா ஒ� �ெகா�டா�. 
கSாி� சில நாடக?க6 ந43தபி� இல?ைக�.� பயணமாேனா�. 
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--------------- 
21. 21. 21. 21. இல/ைக$ பயண�இல/ைக$ பயண�இல/ைக$ பயண�இல/ைக$ பயண�    

 
1928ஆ� ஆ�4� இல?ைக�. �த� �ைறயாக ரயி� )லமாக�  ற�ப/ேடா�. 
பயண� மிக+� கTடமாக இ�:த�. த9Tேகா4ைய ெந�?கிய�� ம�டப� 
ேக��பி� எ?கைள இற�கி வி/டா�க6. ஒ� வார கால� அ?ேகேய த?க ேவ�4ய 
ெந��க4 ஏ�ப/ட�, ைவ3திய� ச��க�பி6ைள ஏ�கனேவ ஒ� நாடக� 
க�ெபனிைய� ெகா�( ேபாயி��கிறாெர�;�, அவ�கேள இ�9� 
தி��பி�ெகா�(வ:� ேச��காததா� நா?க6 ேபாக இயலாெத�;� 
ெசா�ல�ப/ட�. ஒ� க� ம�டப3தி� த?கி, நா�ற� பி43த அாிசிைய2 சைம3�2 
சா�பி/(�ெகா�( மிக+� கTட�ப/ேடா�. ச��க�பி6ைள எ�ப4ேயா 
நிைலைமைய2 சமாளி3�, இல?ைக�. எ?கைள� ெகா�( ேபாக அ9மதி 
ெப�;வி/டா�. ஒ�வார3தி�.� பி� த9Tேகா4 ேபாI� க�பேலறிேனா�. 
க�பG� Qசிய மண� சிலேப��.� பி4�கவி�ைல. தைல2,�;, மய�க� எ�லா� 
வ:தன. இர+ எ/( மணியளவி� தைலம�னா� ேபாI2 ேச�:ேதா�. தைலம�னாி� 
ெகாD� �.�  ற�பட ரயி� கா3�� ெகா�4�:த�. எ�ேலா�� 
விD:த43��ெகா�( ரயிG� ேபாI ஏறிேனா�. ரயிG� உ/காரேவ இடமி�ைல. 
மிக+� ெந��க4. இைடயி� A?கி@�, ேமேல ஜா�ெக/ ம/(� ேபா/ட சி?கள� 
ெப�க6 சில� வ:�, ெந��கி3 த6ளி� ெகா�( உ/கா�:த� எ?க��. 
விய�பாக இ�:த�. அA�  மி.தியாக இ�:ததா� நா� விைரவி� உற?கி 
வி/ேட�. அதிகாேலயி� ெகாD�  ம�தாேன ரயி� நிைலய3 தி�. வ:� 
ேச�:ேதா�. ச��க�பி6ைள எ?கைள வரேவ�; ஜி:��பி/4 ஹாA�.� 
ெகா�( வ:� ேச�3தா�. 
 
ஜி?��பி/4 ஹா� 
 
அ�ெபாD� ெகாD�பி� நாடக� நைடெப;� ெபாிய திேய/ட� ஒ�;தானி�:த�. 
அ�தா� ஜி:��பி/4 ஹா�. ,மா� இர�டாயிர� ேப� தாராளமாக உ/கார�H4ய 
நாடக அர?க�. தைர இ�ைல. அத�.� பதிலாக ஏற�.ைறய ஆயிர� ேப� வசதியாக 
உ/கார� H4ய �ைறயி� காலாி அைம3தி�3த�. 5, 4, 3, 2, 1 என� க/டண� 
ைவ3�, ஐ:� வ.� க6 பிாி3தி�:தா�க6. இ:த� க/டண� நா?க6 தமி
நா/4�: 
அ:த நாளி� ேக6வி�படாத க/டண�. நாடக� ெகா/டைக இ�:த இட� ஒ� ெபாிய 
,�; வ/டைக�.6 காலனிேபா� தனியிடமாக இ�:த�. ெகா/டைக இ�:த 
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வ/டைக� .6ேளேய ,மா� ப3� Q(க��. ேமG�:தன. �த� Q( எ?க��. 
ஏ�பா( ெசIய�ெப�றி�:த�. அ:த Q/4� .4ேயறிேனா�. அ4�க4 
நாடக?கைள ஒ3திைக� பா��க+�, பக� ேநர?களி� விைளயாட+� ெகா/டைக 
எ?க��. வசதியாக இ�:த�. த�பி பகவதி, ேக. ஆ�. ராமசாமி, பிர�/ ராமசாமி, 
சக0ரநாம� இவ�கைளெய�லா� சா�பா/( ேநர� தவிர ம�ற ேநர?களி�, 
ெகா/டைகயி�தா� பா��கலா�. நாடகேமைடயி� �D�� பலைக ேபா/(, 
அ4யி� ஒ� ஆ6 உயர� வசதியாக இடமி�:ததா� ெவயி� படா� 
ஓ4விைளயா(வத�. ெசளகாியமாக இ�:த�. காலாி ேபா/4�:த இட3திA� அேத 
ேபா�; வசதியி�:த�. இ�வி� இட?கைள@� நா?க6 விைளயா(வத�காக� 
பய�ப(3தி� ெகா�ேடா�. பக� ேநர� �D�� அ?.தானி��ேபா�. 
 
ெப�? கலக� 
 
நாடக� ெதாட?கிய�. ந�ல வVலாயி�;. ைவ3திய� ச��க�பி6ைள ஒேர 
உ�சாகமாக இ�:தா�. நா�காG,ெப<சி, காலாி�.ாிய வாயி�களி� நி�பத�காக 
நாைல:� ேபைர நிர:தரமாக ைவ3தி�:தா�. அவ�களி� )�.�பாி எ�பவ� 
ஒ�வ�. ந�ல ஆஜா9பா.வான ஆசாமி. பா��பத�ேக பயமாக இ��.�. ஏற3தாழ 
எ/ட4 உயரமி��பா�. அவ� எ�ேபா�� ெகா/டைகயி�தா� ப(3�� ெகா6வ� 
வழ�க�. பி�பக� ேநர?களி� )�.�பாி .43�வி/(வ:� அ/டகாச� ெசIவா�. 
இர+ நாடகமாதலா�, பக� உண+�.�பி� எ�ேலா�� உற?.வா�க6. இவ� 
யாைர@� உற?கவிடாம� உப3திரவ� ெசIவா�. ஒ�நா6 த�பி பகவதிைய� 
பிாிய3ேதா( N�கி� கீேழ ேபா/(வி/டா�. ேவ�(ெம�; ேபாட வி�ைல. 
.4ெவறியி� த6ளா4� ெகா�4�:த நிைலயி� அ�வா; ேந�:�வி/ட�. இ:த2 
ெசIதி சி�ற�பா கா��. எ/4ய�� அவ� ச��க� பி6ைளயிட�  கா� ெசIதா�. 
)�.�பாிைய� க�4�பதாக2 ச��க�பி6ைள� Hறினா�. )�.�பாியி� 
அ/டகாச� ெதாட�:� நைடெப�; வ:த�. ஒ�நா6 பி�பகG� )�.�பாி 
ந�றாக� .43�வி/( வ:� வழ�க�ேபா� ெரள43தன� ெசI�ெகா�4�:தா�. 
ெசIதி அறி:த�� க�ெபனி Q/4G�:� எ�ேலா�� ஓ4னா�க6. �தG� ேபான 
க�ெபனி பலசாG ேகாபாலபி6ைள, )�.� பாிைய ஒேர அைறயி� கீேழ 
Q
3தினா�. சி�ற�பா )�.�பாிைய இ(�.� பி4�ேபா/(� பி43��ெகா�டா�. 
அ:த�பி4 இ�� � பி4யாக இ�:த�. க�ெபனியி� பதிென/( வய��. ேம�ப/ட 
ஒ�ெவா�வ�� )�.�பாிைய ஆைச தீர அ43�3 தம� வ<ச3ைத3 தீ�3�� 
ெகா�டா�க6. ெபாிய�ணா ஒ�வ� ம/(� இ:த அ4த4யி� 
கல:�ெகா6ளவி�ைல. அ43�� க/4� ேபா/(வி/( எ�ேலா�� 
ேபாIவி/டா�க6. ச�; ேநர� கழி3�� ேபாைத ெதளி:தபி� அவ� எD:தா�. 
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ெகா/டைகையவி/( ெவளிேய வ:தா�. அவ��.3�ைணயாக ஒ� ெப�?H/ட� 
இ�:த�. அ:த� H/ட3தாைர3 திர/4� ெகா�( மீ�(� ெகா/டைக�.6 
Pைழ:தா�. 
 
அ�ேபா� நாவ� நாடக?களி� பய�ப(3�வத�காக நா?க6 ாிவா�வ� 
ைவ3தி�:ேதா�. ெபாI3 ேதா/டா�கைள உபேயாகி�பத�.3தா� அ9மதி 
இ�:த�. ஆனா� உ�ைமயான ேதா/டா�கைள உபேயாகி�க+� அ9மதி 
இ��பதாக ஒ� வத:திைய� பர�பி வி/4�:ேதா�. நாடக?களி� நா?க6 ாிவா�வ� 
உபேயாகி�பைத )�.�பாி பா�3தி�:தா�. எனேவ இ:த வத:திைய அவ�� 
ந�பியி�:தா�. சி�ற�பா ாிவா�வைர� ைகயி� ைவ3��ெகா�( கலக� 
H/ட3தா� யாராவ� க�ெபனி Q/4�.6 Pைழ:தா� ,/(� ெபா,�கி 
வி(வதாக� பய�;3தினா�. உயி��.� பய:த கலக� H/ட� உ6ேள Pைழயாம� 
வாயிA�. ெவளியிேலேய நி�; H2ச� ேபா/(� ெகா�4�:த�. 
சி�ற�பாைவ@�, �தG� த�ைன அ43� Q
3திய ேகாபா� பி6ைளைய@� 
ெகா�; வி(வதாக )�.�பாி சபத� ெசIதி��பதாக அறி:ேதா�. இர+ 
ேநர?களி� உற�கேம வ�வதி�ைல. எ:த ேநர3திA� எ�ன நட�.ேமாெவ�; 
அ2சமாயி�:த�. 
 
நீதி ம�ற3தி� 
 
க�/ரா�ட� ச��க� பி6ைள எ�+� ேநராெத�; எ?க��ெக�லா� ைதாிய� 
Hறினா�. இ:த� கலக3தா� யா�� ெவளிேய ேபாகேவா, எைத@� பா��கேவா 
இயலாம� மி.:த கTட�ப/ேடா�. எ?க��.�, )�.�பாி�.� நீதிம�ற3தி� 
வழ�. நட:த�. சி�ற�பா நீதிம�ற3தி�.� ேபா.�ேபா� அவ��.� பா�கா�பாக 
இ� ேபாX0கார�க��, ெகாD�பிேல இ�:த ேவ; சில தமி
 Qர�க�� 
உதவினா�க6, )�.� பாி@� அவர� ஆ/க6 சில�� எ:ேநர�� ெகா/டைகயி� 
ெவளி வாயில�ேக ஒ� க/ைடயி�தா� உ/கா�:தி��பா�க6. அவ�க6 
நிைலைய@� உ;திைய@� க�ட ெபாிய�ணா, எ:த� காரண3ைத�ெகா�(� 
யா�� ெவளிேய ேபாக�Hடாெத�; உ3தர+ ேபா/( வி/டா�. எ�ேலா�� 
இ;திவைர ெகா/டைகயிேலேய அைடப/(� கிட:தா�க6. நீதிம�ற3தி� வழ�. 
சமரசமாI� ேபாக2 ச��க�பி6ைள ஏ�பா( ெசIதா�. சி�ற�பாைவ@� 
)�.�பாிைய@� இைண3� ைவ3தா�. )�.�பாி�.3 த�ைன �தG� அ43த 
ஒ�வைர ம/(:தா� ந�றாக3 ெதாி@�. அவைர மா3திர� எ�ப4யாவ� தீ�3�� 
க/4 வி(வெத�; �4+ ெசI� ெகா�டா�. 
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நா?க6 ெசIத த:திர� 
 
)�.�பாி�.3 ெதாியாம� ேகாபா�பி6ைளைய3 தமி
 நா/(�. அ9�பிவிட� 
ெபாிய�ணா ஏ�பா(க6 ெசIதா�. ேகாபா�பி6ைள ந�ல Qர உ6ள� பைட3தவ�. 
எனேவ, அவ� இ�வா; ேகாைழ3தனமாக ஓ4�ேபாக2 ச�மதி�க வி�ைல. 
எ�றாA�, .Dவி� ெபா� ந�ைமைய� க�தி� ெபாிய�ணா வ� ;3தேவ 
ஒ�வா; இைச:தா�. ஒ�நா6 )�.�பாி ெவளியி� இ�லாத சமய� பா�3�, 
த:திரமாக� ேகாபா� பி6ைளைய ெவளிேய�றி ரயிA�. அ9�பிைவ3ேதா�. அவ� 
எ�வித இைட\;மி�றி� கS� ேபாI ேச�:தா�. கSாிG�:� க4த� 
வ:தபிற.தா� என�. நி�மதி ஏ�ப/ட� 
 
நாடக� ந�ல வVAட� நைடெப�; வ:த�. யா
� பாண� ச��க� பி6ைள�. 
எ�ைன நிர�ப+� பி43தி�:ததா�, அவ�ைடய ேவ�(ேகாளி� ேபாி� நா� சில 
நாடக?களி� கதாநாயகனாக ந43ேத�. ச3தியவா� சாவி3திாியி� நாரதராகேவ 
ந43� வ:த நா�, ெகாD�பி� ச3தியவாைக ந43ேத�. ச��க�பி6ைள எ�ைன 
மிக+� பாரா/4னா�. ெவளிேய எ?.� ேபாக �4யாதைத�ப�றி நா?க6 - 
ந4க�க6 கவைல� படவி�ைல. பக� ேநர?களி� விைளயா(வத�. ேவ�4ய 
வசதி க6 இ�:ததா� மகி
2சியாகேவ ெபாDைத� ேபா�கிை◌ே◌�. 
 
கைலவாண� க�பைன@� ம�னி� � 
 
ஒ�நா6 மேனாகரா நாடக� நட:த�.வழ�க�ேபா� கைலவாண� எ�. எ0. 
கி�Tண� வச:தனக ந43தா�. அவ� எ:த நாடக3திA� க�பைனயாக ஏதாவ� 
ேவ4�ைக ெசIவா�. அவ�� சி�ன�ணா+� இ�ப�றி Q/4ேலேய தி/ட� 
ேபா/(� ேபசி �4+ ெசI� ெகா6வா�க6. மேனாகரனி� ந:தவன� கா/சி 
நைடெப�ற�. வச:த� க�லாசன3தி� இேழ ஒளி:தி�:� மேனாகர� த� தாயா� 
ப3மாவதியிட� சபத� ெசIவைத� ேக/.� கா/சி அ�. ப3மாவதி ேபான பி� 
விஜயா6 வ:� மேனாகரன விைளயாட அைழ�கிறா6. மல� மாைலயா� அவைன� 
க/4 இD�கிறா6. இ:த2 சமய3தி� ராஜ� பிாிய� வ:� மேனாகரன� ேகG 
ெசIகிறா�, வச:த� க�லா சன3தி� கீழி�:� ெவளிேய வ�கிறா�. ��. 
வைள:�ேபாI வி/டதாக�  ல� கிறா�. அவ9ைடய ைப3திய2 ெசய�கைள� 
க�( எ�ேலா�� சிாி�கிறா�க6. வச:தனி� தாIவச:தேசைன வ�கிறா6. அவ� 
த� தாயிட�  கா� ெசIகிறா�. மேனாஹர9� விஜயா�� தனிேய ஒ� ற� நி�; 
சிாி�கிறா�க6. உடேன வச:த�, “அ�ணா3ேத, நீ அ:3� ெபா�ைண வ2,�கி/( 
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சிாி; நா� இ:த�ெபா�ைண வ2,�கி/(2 சிாி�கிேற�" எ�; த� தாைய� க/4� 
ெகா6கிறா�. இைத� ேக/( ேமA� எ�ேலா�� சிாி�கிறா�க6. 
 
கைலவாண� ேபசிய இ:த வசன�, ப�ம� ச�ப:தனாி� நாடக3தி� இ�ைல. எ�. 
எ0. ேக. க�பைனயாக� ேபசிய�. இ:த வசன3��.2 சைபயி� ெப�3த ைகத/ட� 
ஏ�ப/ட�. கா/சி �4:த�� ச��க�பி6ைள உ6ேள வ:தா�. எ�. எ0 . 
கி�Tணைன� H�பி/டா�. 
 
“எ�ன�பா, மேனாஹர� மைனவிைய ைவ3�� ெகா�( சிாி3தா�, வச:த� த� 
தாைய ைவ3�� ெகா�( சிாி�பதாக2ெசா�வதா? எ�னதா� ைப3திய�காரனாக 
இ�:தாA� தாI�. மாியாைத ெகா(�க ேவ�டாமா?” ச��க� பி6ைளயி� 
ேக6வி இ�. எ�. எ0. கி�Tண� அவ� இ�வா; ேக/பாெர�; 
எதி�பா��கவி�ைல. இ�:தாA� ேக/டபி� நிைலைமைய2 சமாளி�க ேவ�(ேம! 
 
ஆசிாிய� ச�ப:த �தGயா� அ�ப43தா� எDதியி��கிறா�, அைத3தா� 
ேபசிேன�” எ�றா� கைலவாண�. 
ச��க� பி6ைள�.� ேகாப� வ:� வி/ட�. “எ�ன�பா, கைதயள�கிறாI? 
ச�ப:த �தGயாைர என�.3 ெதாியாதா? நா� இ�ெபாD�தான மேனாகர� 
நாடக� பா��கிேற�. அவ�ைடய நாடக3ைதேய நா�தாேன இ?. நட3திேன�. 
என�.3 ெதாியாதா?” எ�றா�. எ�. எ0. ேக. இத� பிற. வாதாடவி�ைல. தா� 
தவறாக� ேபசிவி/டதாக� Hறி, அவாிட� ம�னி�க ேவ�4னா�. கைலவாண� 
அ�வா; அட?கி� ேபான��, ம�னி�  ேக/ட�� எ?க��ெக�லா� விய�பாக 
இ�:த�. அவ� எ?க6 .DவிG�:த கால�வைர, ம�னி� � ேகாாிய�, இ�தா� 
�த� தடைவ. ேமA�. ச��க� பி6ைளயிட� வாதாடாம� சமரசமாக� ேபானத�. 
நா?க6 எ�ேலா�� ச:ேதாஷ� ப/ேடா�. கைலவாணைர� பாரா/4ேனா�. 
------------------- 

22. 22. 22. 22. தமிழக� தி��பிேனா�தமிழக� தி��பிேனா�தமிழக� தி��பிேனா�தமிழக� தி��பிேனா�    
 
ெகாD�பி� இர�( மாத?க6 ந43த பிற., ேமA� பல ஊ�க��. 
வரேவ�(ெம�; ச��க� பி6ைள வ� ;3தினா�. ெகாD�பி� ஏ�ப/ட 
)�.�பாி கலக அ9பவ3தா� ேவ; ஊ�க��.� ேபாக நா?க6 ச�மதி�கவி�ைல. 
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நாடக?க6 �4:தன.ெகாD� , ேகா/ைட ரயி� நிைலய3��. எ�ேலா�� 
 ற�ப/ேடா�. எதி�பாராத நிைலயி� எ?க��. எ�+� அபாய� ஏ�படாதி��க2 
ச��க� பி6ைள ஏ�பா( ெசIதி�:தா�. இ�:தாA� கைடசி நிமிஷ3தி� எ�ன 
ேந�ேமாெவ�; ந4க�க6 பய:� ெகா�4�:தா�க6. )�.�பாி சமரசமாக� 
ேபாIவி/டதா� எ�ேலாைர@� பா��கேவ�(ெம�; ரயி� நிைலய3��. 
வ:தி�:தா�. சி�ற�பா அவ� அ�கிேலேய நி�; ெகா�( ஜா�கிரைதயாக அவர� 
ஒ�ெவா� ெசயைல@� உ�னி�பாக� கவனி3� வ:தா�. ��.�பாியி� 
சிவ�ேபறிய க�க6 ேகாபா� பி6ைளைய3 ேத4� ெகா�4�:தன. 
ெபாிய�ணாவிட� ம/(� )�.�பாி அபார மதி�  ைவ3தி�:தா�. ெபாிய�ணா 
அவைர ெந�?கி, “யாைர� பா��க ேவ�(�?” எ�; ேக/டா�. “எ�ைன �தG� 
அ43தாேன, அ:த3 ைதாியசாGைய� பா��க ேவ�(�. அ:த ஆசாமி எ?ேக?” 
எ�; ேக/டா� அவ�. “ஒ� அவசர காாியமாக அவ�, ��ேப ஊ��.� 
ேபாIவி/டாேர” எ�றா� ெபாிய அ�ணா. இ:த2 ெசIதிைய அறி:த�� )�.�பாி, 
‘ஆஹா ேமாச� ேபாIவி/ேடேன; அவைனய�லவா தீ�3�� க/ட3 தி/ட� 
ேபா/4�:ேத�’ எ�; வ�3த�ப/டா�. இைத )�.�பாி வாIவி/(2 
ெசா�Gய��, எ?க��ெக�லா� .ைல ந(�க� எ(3த�. அத�.6 ரயிA� 
 ற�ப/( வி/ட�. எ�ேலா�� மீ�(� க�பGA�, ரயிGAமாக� பிரயாண� 
ெசI� கS��. வ:� ேச�:ேதா�. 
 
கைலவாண� ஊட� 
 
கSாி� மீ�(� நாடக?க6 ெதாட?கின. எ�. எ0. கி�Tண9�.� 
சி�ற�பா+�.�. ஏேதா சி; தகரா; ஏ�ப/ட�. கி�Tண9�.� ெபாிய�ணா 
அதிகமாக2 சAைக ெகா(3� வி/டதாக+�, அதனா� த�ைன அவ� 
மதி�பதி�ைல ெய�;� சி�ற�பா  கா� ெசIதா�. ெபாிய�ணா எ�. எ0. 
கி�Tணைன� H�பி/(�ேக/டா�. அவ�ைடய பதி� தி��தி யளி�கவி�ைல. 
எனேவ, உடன4யாக� கண�.3 தீ�3�, அவைர� க�ெபனியிG�:� நி;3தி 
வி/டா�. 
 
எ?க��. நிர�ப+� கவைலயாயி�:த�. கைலவாண� க�ெபனியி� ��கிய 
ந4கராக ம/(� இ�ைல. எ?க6 எ�ேலா�ைடய உ6ள?கைள@�. கவ�:தி�:தா�. 
மீ�(� அவைர� க�ெபனியி� ேச�3��ெகா6ள2 சி�ன�ணா எ�வளேவா 
�ய�றா�. பயனளி�கவி�ைல. கைலவாண�� உடேன ஊ��.� ேபாகவி�ைல. 
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அவ��.� க�ெபனிைய வி/(� ேபாக மன�மி�ைல. க�ெபனி Q/( அ�கிேலேய 
ஒ� தனி அைறைய வாடைக�. எ(3�� ெகா�(, அ4�க4 எ?க6 க�ணி� 
ப(�ப4யாக� ேபாவ�� வ�வ�மாக இ�:தா�. ஒ� நா6 “க6வ� தைலவ�” 
நாடக� நைடெப�ற�. அத�. 4�க/ எ(3�� ெகா�( ��வாிைசயி� வ:� 
உ/கா�:� நாடக�பா�3தா�. அவ�, நாடக3தி� ‘வய3தா�’ எ�ற பா3திர3ைத 
ஏ�;, மிக2 சிற�பாக ந4�பா�. அ:த� பா3திர3ைத அ�;, ம�ெறா� நைக2,ைவ 
ந4கராகிய ,:தரைமய� ேபா/4�:தா�. ஒ�வ��.� நாடக3தி� மன� 
ெச�லவி�ைல. எ�.எ0. கி�Tணைனேய பா�3�� ெகா�( ந43தா�க6. பல 
ந4க�க6 பக� ேநர?களி� அவ�ைடய தனியைற�.� ேபாI� ேபசி� 
ெகா�4��ப� வழ�கமாகி வி/ட�. எ�. எ0. கி�Tண� விலகிய�� த� 
த:ைத�.�க4த� எDதியி��பா�ேபா� ெதாிகிற�. நால:� நா/களி� அவர� 
த:ைதயா� ,டைல�3�� பி6ைள நாக�ேகாவிG� இ�:� வ:� ேச�:தா�. 
சி�ற�பா+ட� கல:� ேபசினா�. இ�வ��.� .4�பழ�க� இ�:ததா� 
ஒ�றாகேவ ேபாI� .43�வி/( வ:தா�க6. .4யினா� ஏ�ப(� ந/  மிக+� 
வGைமயான� எ�; நா� ேக6வி�ப/4��கிேற�. அ� ��றிA� உ�ைம. 
பிற. சி�ற�பாேவ வ:� கி�Tணைன மீ�(� க�ெபனியி� ேச�3��ெகா6ள 
ேவ�(ெம�; ெபாிய�ணாவிட� சிபாாி, ெசIதா�. ,மா� பதிைன:� நா/க6 
க�ெபனிேயா( கைலவாண��கி�:� வ:த ஊட� நீ?கிய�. மீ�(� க�ெபனியி� 
ேச�3��ெகா6ள� ெப�றா�. 
 
கைலவாணாி� ஆ�ற� 
 
அ:த நாளிேலேய எ�. எ0. கி�Tண9�. அபாரமான திறைம இ�:த�. 
ஆ�ேமானிய� வாசி�பா�. மி�த?க� வாசி�பா�; ஒவிய� வைரவா�. ஒவிய� ேக. 
மாதவனிட� அவ��. ெந�?கிய ந/ ற+ இ�:த�. மாதவ� அவ�க6, எ�. எ0. 
கி�Tணனி� ஓவிய� கைல உண�2சிைய வள��பதி� ெப�� ப?. ெகா�டா�. 
மாதவ9� மி�த?க� வாசி�க� H4யவ�; இராக?கைள அ� தமாக� பா(வா�. ேக. 
ஆ�. ராமசாமி�., மாதவ� அ4�க4 இைச�பயி�சி அளி�ப��(. 
 
ஒ�நா6, நாடக3தி� மி�த?க� வாசி�பவ��. உட� நல� ெக/(வி/ட�. ேவ; 
யா�� கிைட�கவி�ைல. அ:த ெந��க4யி�, அ�; எ�. எ0. கி�Tண�தா� 
மி�த?க� வாசி3�, நாடக3ைத2 சிற�பாக நட3தினா�. இேத ேபா�; சில 
நாடக?க��. எ�. எ0. கி�Tண� ஆ�ேமானிய� வாசி�கேவ�4ய 
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ச:த��ப?க�� ஏ�ப/ட��(. ஒவிய� மாதவ� இ�லாத ேநர?களி� கா/சிக�� 
வைர:� ெகா(3தி��கிறா�. ெபா�வாக� கைலவாண� கி�Tண� ஒ� சகல கலா 
வ�லவராகேவ விள?கி வ:தா�. அவைர� ப�றிய அO�வமான .றி� க6 ேமA� 
ெதாட�மாதலா� இ�ேபா� இ�வளேவா( வி/(வி/( ேமேல ெச�Aகிேற�. 
 
ேக. பி. ,:தரா�பா6 அ�ைமயா� 
 
கSாிG�:தேபா� எ?க��.� தி�மதி ேக. பி. ,:தரா�பா6 அ�ைமயா��.� 
ெந�?கிய பழ�க� ஏ�ப/ட�. அவ� அ4�க4 எ?க6 Q/(�. வ�வா�. 
பவள�ெகா4 நாடக3தி� நா� கி�Tணனாக ந4�ேப�. அ:த ேவட3தி�.ாிய 
பாட�க6 சிலவ�ைற, என�.2 ெசா�G� ெகா(3தா�. நா?க�� அவ� Q/4�.� 
ேபாவ��(. ஒ�நா6 எ?க6 தாயா�ட� ெகா(�4யிA6ள தம� இ�ல3தி�. 
எ?கைள அைழ3�2 ெச�றா�. காேவாியி� எ�ேலா�மாக� .ளி3�வி/(, பாட� 
ெப�ற  �ணிய3 தலமாக விள?.� ெத�பா�4� ெகா(�4 ஈ0வர� 
ஆலய3தி�.2 ெச�; வழிப/ேடா�. பிற. அ�ைமயா� இ�ல3தி� த?கி வி�:� 
 சி3ேதா�. அ�ேபா� அவ� எ0.ஜி.கி/ட�பா ஐயேரா( ஊட� ெகா�4�:த 
இைட� கால�. அவர� இ�ல3தி� கி/ட�பா ஐய�ட� அவ� எ(3�� ெகா�ட 
ப�ேவ;  ைக�பட?க6 இ�:தன. அவ�ைறெய�லா� எ�னிட� கா�பி3�3 
தம� .ைறகைளெய�லா� கைத கைதயாக2 ெசா�னா�. எ?க6 தாயா��., ேக. பி. 
எ0. மீ� அதிகமான ப�;த� ஏ�ப/4�:த�. கS��.� ேபா.� ெபாDெத�லா� 
நா?க6 ,:தரா�பா6 அ�ைமயா� Q/(�.� ேபாகாம� இ��பதி�ைல. 
 
ேமனகா அர?ேக�ற� 
 
கS� �4:�, ேவ; பல ஊ�க��.2 ெச�றபி� ம�ைர�. வ:ேதா�. மீ�(� 
வா3தியா� க:தசாமி தம� �தGயா�,  த�வேரா( வ:� ேச�:தா�. இ��ைற 
வ(J� ேக. �ைரசாமி ஐய?கா� எDதிய ேமனகா எ�9� அ�ைமயான நாவைல, 
நாடகமாக3 தயாாி3தா�. தி�ெந�ேவG யிG�:தேபா� பாட� ெகா(�க�ெப�ற�. - 
ந4�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. ராமசாமி ேமனகா, த�பி பகவதி வராகசாமியாக+�, எ�. 
ேக. ராதா 4�4� கெல�ட� சா�பசிவமாக+�, எ�. எ0. கி�Tண� சாமா 
ஐயராக+� ந4�க ஏ�பாடாயி�;. ேமனகாவி� நா� ைநன�கம�வாக+�, தாசி 
கமலமாக+� ஒேர சமய3தி� இ� ேவட?களி� ந43ேத�. ெப�ேவட� 
 ைனபவ�க6 அ�ேபா� க�ெபனியி� பல� இ�:தா�க6. எ�றாA�, தாசி கமல� 



164 

 

நா�தா� ந4�கேவ�( ெம�; வா3தியா�� கைலவாண�� வி��பினா�க6. 
ேவ; வழி யி�றி நா� அைத ஏ�;� ெகா�ேட�. ேமனகா+�. ஏராளமான 
ெபா�6 ெசல+ ெசI� கா/சிகைள@�, உைடகைள@� தயாாி3ேதா�. 
க�Gைட�.றி2சியி� ேமனகா அர?ேகறிய�. ேக. ஆ�. ராமசாமி ேமனகா 
பா3திர3ைத மிக அ� தமாக. ந43தா�. அ�ைமயாக� பா4னா�. மா\ர� 
ேவதகாயகனாாி� ‘நாயக� ப/சம4 என�க� ஆயிர� ல/சம4’ எ�ற பாடைல அவ� 
பிலஹாி இராக3தி� பா4ய�, இ�9� ப,ைமயாக எ� நிைனவி� இ��கிற�. 
பகவதி�.�, ராமசாமி�.� கணவ� மைனவி இைண� ெபா�3த� பிரமாதமாக 
இ�:த�. இ:த இைண� � ெபா�3த3ைத� பா�3�, ேமA� பல நாடக?களி� 
கணவ� மைனவி பா3திர?க6 இவ�க��ேக அளி�க�ப/டன. ேமனகா+�. ந�ல 
ேப��,  கD� கிைட3தன. ேமனகா அர? ேகறியபி�, நா?க6 ந43த எ�லா 
நாடக?களிA� இ�ேவ �த�ைமயாக நி�ற�. 
 
க�Gைட�.றி2சி எழி� மி�க சி�;ா�. வாI�காGA�, தாமிரபரணி ஆ�றிA� 
நிைறய3 த�ணி� ஓ4�ெகா� 4�:த�. எ�ேலா�� காைலயி� ஆ�றி� .தி3� 
விைளயா4� .ளி3� வி/(3தா� Q( தி�� ேவா�. க�Gைட�.றி2சி டா�ட� 
ச?கரIய��, அவர� மைனவி ல/,மிய�மா�� பிரபல மாணவ�க6. ேதசீய 
இய�க3தி� ஈ(ப/டவ�க6. அவ�க6 எ?க6 ந4க�களிட� மி.:த அ�  
கா/4னா�க6. நாடக� ெகா/டைக�. அ�கிேலேய அவ�க6 Q(� இ�:த�. எ? 
க��. ஏதாவ� தைலவG,காI2ச�எ�றா� உடேன ச?கரIய� Q/(�.� 
ேபாேவா�. அவ�க6 Q(, எ?க6 ெசா:த Q( மாதிாி, அ:த அள+�. ெந�?கி� 
பழகிேனா�. 
 
ேமனகா நாடக� பல வைகயி� எ?க��.3 ெதா�ைல ெகா(3த�. �0X�க6 
அதிகமாக இ��.� ஊாி� “இ:�� ெப�ைண ஒ� �0X��. வி�பதா?” எ�; 
Hறி, இ:��க6 நாடக3ைத எதி��பா�க6. ஜாதி இ:��க6 அதிகமாக இ��.� 
ஊாி�, “ஒ� �0Xைம அேயா�கியணாக� கா/(வதா?” எ�; Hறி, �0X�க6 
நாடக3ைத எதி��பா�க6. இ�ப4ேய பல ஊ�களி� எ?க��.2 சிரம� ஏ�ப/( 
வ:த�. ஆனா�, எ�லா ஊ�களிA� ந(நிைலேயா( நாடக� பா��.� ரசிக�க�� 
இ��பா�கள�லவா? அவ�களி� �ைணேயா( இ:த எதி�� �கைள ெய�லா� 
சமாளி3� வ:ேதா�. 
----------------- 
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23. 23. 23. 23. ெபாிய"ணா தி�மண�ெபாிய"ணா தி�மண�ெபாிய"ணா தி�மண�ெபாிய"ணா தி�மண�    
 
க�Gைட�.றி2சியி� இ�:தேபா� ெபாிய�ணா+�.3 தி�மண ஏ�பா( 
நைடெப�ற�. நாடக� �4:தபி� சாமா�கைளெய�லா� ெகா�ல3தி�. 
அ9�பிவி/( எ�ேலா�மாக நாக�ேகாயி� ேபாI2 ேச�:ேதா�. கவிமணி ேதசிக 
விநாயகனாாி� ஊராகிய  3ேதாிைய2 சா�:த தி�மதி ேப2சிய�ைம அவ�க��.� 
ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர� அவ�க��.� 1929 நவ�ப� 21 இ�  3ேதாியி� 
தி�மணம நட:ேதறிய�. இ�ேவ எ?க��.3 ெதாி:�, .(�ப3தி� நட:த �த� 
தி�மண�, நா?கெள�லா� மகி
2சியி� திைள3தி�:ேதா�. ஆனா�, 
ெபாிய�ணா+�. ம/(� , தி�மண� மகி
2சிைய உ�டா�கவி�ைல. 
 
தி�மண3தி�காக நா?க6 எ�ேலா�� நாக�ேகாவி� ஒDகினேசாியி� ஒ� 
இ�ல3தி� த?கியி�:ேதா�. தி�மண� �4:த இர�டா� நா6 இர+, 
சி�ற�பா+�.�, எ�. எ0. கி�Tண9�.� சி; தகரா; ஏ�ப/ட�. சி�ற�பா எ�. 
எ0. சி�Tணைன வாயி� வ:தப4 தி/4வி/டா�. எ�. எ0 கி�Tண� மிக+� 
உண�2சி வச�ப/(, தி[ெர�; அ�றிரேவ ம�ைர�.�  ற�ப/(� ேபாI, 
ெஜக�னாைதIயாி� பால மீன ர<சனி ச?கீத சைபயி� ேச�:�ெகா�டா�. விபர� 
அறி:த நா?க6 வ�:திேனா�. ெபாிய�ணா+�. ஏ�கனேவ மண வா
வி� 
ெவ;�  ஏ�ப/4�:த நிைலயி� எ�. எ0. கி�Tண� ஒ4�ேபான ெசIதி ேமA� 
ேவதைனைய வள�3த�. 
 
கைலவாணாி� ந�Aண�+ 
 
நா?க6 ெகா�ல� நாடக� �4:�, ஆல� ைழயி� ந43�� ெகா�4�:ேதா�. 
ெஜக�னாதIய� க�ெபனியி G�:� அ�ேபா� தா� நவா� ராஜமாணி�க�, 
காம4ய� சார?கபாணி, ஏ. எ�. ம�த�பா, சித�பர� ெஜயராம� �தGேயா� விலகி, 
அவ�க��.� ெஜக�னதIய��.� வழ�. நட:� ெகா�4�:த�. இ:த2 
சமய3தி� எ�. எ0. கி�Tண� தம� க�ெபனி�. வ:த�� ஐய� மிக+� 
ச:ேதாஷ�ப/(, சார?கபாணி ேபா/( வ:த ேவட?கைள ெய�லா� 
கி�Tண9�.� ெகா(3�� ெகளரவ3ேதா( நட3தி வ:தா�. 
 
ெஜக�னாதIயாிட� ெச�வா�ேகா( இ�:� வ:த அ:த நிைலயிA�, எ�. எ0.  
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கி�Tண9�. எ?க6 .Dவி� மீேத ப�;த� இ�:� வ:த�. இரவி� உற�க� 
பி4�கவி�ைல. அவசர3தி� ஐய��. ஒ�ப:த�� எDதி� ெகா(3தி�:தா�. ஒ� 
நா6 தி[ெர�;  ற�ப/(, ேநராக ஆல� ைழ�ேக வ:� வி/டா�. த�மா� 
அ?கி��க �4யவி�ைலெய�;�, பயி�சி ெப�ற இட3திேலேய இ;திவைர இ��க 
ேவ�(ெம�; தம� ந�Aண�+ N�4யதாக+� Hறினா�. நா?க6 அைனவ�� 
அளவ�ற மகி
2சியைட:ேதா�. 
 
கைலவாண��. ெந��க4 
 
சில நா/க6 ெச�றன. ஒ�நா6 எ�ேலா�� ‘பா/ மி�ட� விைளயா4� 
ெகா�4�:ேதா�. யாேரா ஒ�வ� வ:�, எ�. எ0. கி�Tணைன� 
பா��கேவ�(ெம�; Hறினா�. நா?க6 கி�Tணைன�கா/4ேனா�, வ:தவ� 
ரகசிய�ேபாXைச2 ேச�:தவ�. அவ� உடேன எ�. எ0. கி�Tணைன� ைக� ெசI� 
அைழ3�2 ெச�றா�. எ?க��ெக�லா� ெபாிய அதி�2சி! ெஜக�னாதIய�, எ�. 
எ0. கி�Tணைன3 தி�/( வழ�கி� ச�ப:த�ப(3தி, வழ�.3 ெதாட�:தி�:தா�. 
*அர0/ வார�/ பிற�பி3தி��பதாக� ேபசி�ெகா�டா�க6, மாேனஜ� 
காேம0வர ஐய��, சி�ற�பா+�, ேபாX0 0ேடஷ9�.2 ெச�; ஏேதேதா ெசI� 
பா�3தா�க6. ஜாமீனி� வி(வி�க �ய�சி ெசIய�ப/ட�. தி�வா?H� 
சம0தான3தி� ‘பிாி/4T ெரசிெட�/’ க/டைள�ப4 ைக� ெசIய�ப/டதா� 
எ�+� ெசIய இயலவி�ைல. ம�ைர�.� ேபாI3தா� ஜாமீனி� வி(தைல�. 
�ய�சி�க ேவ�(ெம�; தி�வா?H� ேபாXசா� Hறிவி/டா�க6. 
ைகதிைய�ேபா� ைகயி� வில?. O/ட�ப/(� கைலவாண� கா�நைடயாகேவ 
ெகா�ல�வைர அைழ3�2 ெச�ல�ப/டதாக அறி:� எ�ேலா�� 
ேவதைன�ப/ேடா�. ேவ; �ய�சிக6 எ(3�� ெகா6ள�H4ய வசதிக6 
ஏ�மி�லாததா� ச�திய�ற நிைலயி�  ல�பி� ெகா�4�:ேதா�. ெபாிய�ணா 
மீ��, சி�ற�பா மீ�� எ?க��ெக�லா� வ�3த� ஏ�ப/ட�. ம�ைரயி� ஏேதா 
ெசIய� ேபாவதாக எ�ணியி�:ேதா�. ம�ைரயி G�:த எ?க6 ந�ப�க6 Qரமணி 
ஐய��.� கி/( ராஜு வி�.� இ:த2 ெசIதி அறிவி�க�ப/ட�. ெஜக�னதIயாி� 
V
2சியி� ��, அவ�களாA� எ�+� ெசIய �4யவி�ைல. இ;தியி� எ�. எ0. 
கி�Tணனி� த:ைதயா� ம�ைர�.2 ெச�;, கி�Tணைன ஐய� க�ெபனியிேலேய 
இ��க2 ெசIத பிற.தா� தி�/( வழ�. வாபஸாயி�;. க�ெபனியிG�:� 
விலகி2 ெச�A� ந4க�க6மீ� இ�வா; தி�/(� .�ற� ,ம3�வ��, 
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ேபாXஸாைர� ைகயி� ேபா/(� ெகா�( ெதா�ைலக6 ெகா(�ப��, வி(பட 
இயலாத V
நிைலைய உ�டா�கி அவ�கைள மீ�(� த?க6 க�ெபனியி� ேசர 
ைவ�ப�� அ�; சில .றி�பி/ட நாடக �தலாளிகளி� வழ�கமாக இ�:� வ:த�. 
 
இ� சேகாதர�க6 
 
ெபாிய�ணா+�.3 தி�மண� �4:�  ற�ப/டேபா� இ� சேகாதர�க6 
க�ெபனி�. வ:� ேச�:தா�க6. )3தவ� எ�. எ0. பாலகி�Tண�. இைளயவ� 
எ�. எ0. ேவல�ப�. இ�வ�� ெவ. விைரவி� ��9�. வ:தா�க6. எ�. எ0. 
பாலகி�Tண� க�ெபனியி� ��கிய ெப� ேவடதாாியாக விள?கினா�. 
ேவல�ப9� மாயா V��பனைக ேபா�ற பா3 திர?களி� ம�களி�  க
2சி�.� 
பா3திரமானா�. பால கி�Tண� சிற:த �ைறயி� ந43� வ:தேதா(, ஒI+ ேநர? 
களி� ஆ�ேமானிய�� பயி�; வ:தா�. எதி�கால3தி� அவ� ஒ�ச?கீத 
ைடர�டராக3 திகDவா� என நா� எதி�பா��கேவ இ�ைல. ஆ�; பி�கால3தி� 
பிரபல3 திைர�பட� பி�னணி ச?கீத இய�.நராக+�, எ�. ஜி. ஆ�. .Dவி� ச?கீத 
ைடர�ட ராக+� விள?கிய எ�. எ0. பாலகி�Tணைன3தா� .றி�பி( கிேற�. 
எ�. எ0. கி�Tண� திைர�பட3 �ைறயி�  .:த பி� அவ� பாலகி�Tண9�.3 
ெதாட�:� ஆதரவளி3� வ:ததாA�, தம� இைடவிடா �ய�சியிAை◌� இவ� ஒ� 
சிற:த ச?கீத ைடர�டராக விள?கினா�. 
 
ச?கரேமன� 
 
ேகரள� ப.தி�. நா?க6 ெச�றேபா� ச?கரேமன� எ?க6க�ெபனியி� 
ேச�:தா�.இவ� மிகந�றாக ஆ�ேமானிய� வாசி�பா�. ஏ�கனேவ ெஜக�9ைதய� 
க�ெபனியி� நீ�ட கால� இ�:தவ�. இவ� க�ெபனியி� ேச�:தபி� ந4க�க6 
எ�ேலா��.� �ைறயாக ச?கீத� பயி�சி அளி�க�ப/ட�. ேக. ஆ�. ராமசாமி, 4. 
ேக. பகவதி, நா�, சி�ன�ணா அைனவ�� இவாிட� இைச பயி�;வ3ேதா�. 
ஜ�ைட வாிைச யிG�:� ெதாட?கி, வ�ண� வைர எ�லா ந4க�க�� க�நாடக 
இைசைய இவாிட� பயி�றா�க6. தியாைகய�, தி/சித�, சாமா சா0திாி, ப/4ன� 
,�பிரமணிய ஐய� ஆகிேயாாி� ெதA?. வடெமாழி� கீ�3தைனகைள இவ� ந�. 
பயி�;வி3தா�. ஏ�கனேவ ந�ல இைச3 திறைம@6ள ந4க�க6, இவ� அளி3த 
பயி�சியா� ேமA� ேத�2சி� ெப�; விள?கினா�. சில� பி�கால3தி� 
இைச� லவ�களாகேவ விள?. வத�. இவ� அளி3த பயி�சிேய பய�ப/டெத�;  
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ெசா�ல ேவ�(�. இவைர ச?கர பாகவத� எ�ேற நா?க6 அைழ3� வ:ேதா�. - 
 
ெபாிய�ணாவி� உ;தி 
 
க�ெபனி ெதாட�:� நைடெப�; வ:த�. ெபாிய�ணா வி� தி�மண3தி�.�பி� 
நா?க6 மதினிேயா(�, தாேயா(� தனிேய வசி3� வ:ேதா�; ெபாிய�ணா 
Q/4�. வ�வேத இ�ைல. அ�மா+�. இதனா� ஏ�ப/ட மன வ�3த� ெசா�G 
�4யா�. ெபாிய�ணா+�. இர�டா: தாரமாக ம�ெறா� அழகிய ெப�ேண 
மண�ெசI� ைவ�க எ�வளேவா �ய�றா�, ெபாிய�ணா மைனவி@ட� 
மனெமா3த வா
�ைக நட3தவி�ைல ெய�றாA�, ம;தார� ெசI� ெகா6ள� 
பி4வாதமாக ம;3�வி/டா�. ‘ஒ�வ9�. ஒ�3தி’ எ�ற ெகா6ைகயி� உ;தியாக 
இ�:தா�. அ�மா+�. இ�ேவ ெபாிய கவைலயாக� ேபாIவி/ட�. அ4�க4 
ஏதாவ� ேநாI வ:� ெதா�ேல ெகா(�க ஆர�பி3த�. 
 
மனேநாI�. ம�:ேத�? அ�ைனயா� எ�ேபா�� இேத நிைனவி� இ�:� மன� 
ெவ��பினா�. )3த  த�வாி� வா
�ைகைய� பா
ப(3தி வி/ேடாேம எ�ற 
உண�2சி அவைர உ��.ைல3� வி/ட�.ெபாிய�ணா Q/4�. வ�வேத இ�ைல. 
உண+, உற�க� எ�லா� க�ெபனி Q/4ேலேய நட:�வ:தன. மதினியாாி� நிைல 
மிக+� பாிதபி�க3 த�கதாI இ�:த�. பாவ�! ெப�ண�லவா? அவ� தம� மன 
உண�2சிகைளெய� லா� அட�கி�ெகா�( ஒ� உ3தமமான .(�ப3 தைலவி� 
.ாிய �ைறயி� எ�ேலாாிட�� அ�ேபா(�, ப�ேபா(� பழகினா�. நா9� 
சி�ன�ணா+� மதினியாாி� நிைலைய எ�ணிெய�ணி வ�:திேனா�. �க அழ. 
.ைற:�வி/டா�: எ�ன? ேவ; எவாிட�� கா�பத�காிதான அக அழ.. 
அ�ணியாாிட� நிைற+ ெப�றி�:த�. அ�ேவ அவர�: வா
�ைகைய 
உயி��பி3த� எ�;� ெசா�லலா�. 
 
உ3தமமான மனித� 
 
இ:த2 சமய3தி� ஆல� ைழயி� எ� சி; தவ�� ேநர இ�:த ஒ� ேபாிழ�  எ� 
நிைனவி�. வ�கிற�. நா?க6 எ?க�ைடய பாி,� ெபா�/க6 அைன3ைத@� ஒ� 
சி; ெப/4 யி� ைவ3�, நாடக3தி�.� ேபா.�ேபா� ைகயி� ெகா�(. ெச�வ�� 
தி�� �ேபா� ப3திரமாக� ெகா�( வ�வ��. வழ�க�. அ�ெப/4யி� இ�:த 
ெபா�/களி� ெமா3த மதி�  அ:த நா6 கண�.�ப4 ப3தாயிர� SபாIவைர 
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இ��கலா�. ஒ�நா6, நாடக� �4:� தி��பியேபா� மி.:த அசதியாக இ�:த�. 
இர+ இர�( மணி�. வ:�, Q/(� கதைவ3 த/4ேனா�. கதைவ3 திற�க2 ச�; 
ேநரமானதா� ெப/4ைய ைவ3�வி/( �� தி�ைணயி� உ/கா�:ேதா�. ச�; 
ேநர3. தி� கத+ திற�க�ப/ட�. எ�ை◌ே◌( வ:த சி�ன�ணா+�, பகவதி@�, 
சி�ற�பா+� உ6ேள ெச�றா�க6. நா9� மறதி யா� ெப/4ைய எ(�கா� 
அவ�கைள� பி� ெதாட�:ேத�. ெப/4ைய� ப�றிய நிைனேவ என�கி�ைல. 
வர�ைல. வழ�க� ேபா� உற�க3தி� ஈ(ப/ேடா�. ெபாD� வி4:த�. அ�ேபா� 
ெப/4ைய� ப�றிய நிைன+ வரவி�ைல.ெவளியி� யாேரா அைழ�பதாக ஒ� 
ைபய� சி�ற�பாைவ� H�பி/டா�. அைழ3தவாி� ெபயைர� ேக/ட�� சி�ற�பா 
விைரவாக2 ெச�றா�, ஒ�மணி ேநர3தி�.�பி� ��னா� இர+ தவற வி/ட 
ெப/4ேயா( தி��பி வ:த அவைர� க�ட�� என�. ‘பகீ�’ எ�ற�. இர+ 
தி�ைணயி� ைவ3த ெப/4ைய உ6ேள எ(3�வர மற:த� அ�ேபா�தா� 
நிைன+ வ:த�. 
 
ஆல� ைழயி� தி�. ராஜ�ப ெர/4யா� எ�பவ� ெபாிய வணிக�. நா?க6 
த?கியி�:த இட3தி�. அ�கிேலேய அவர� Q( இ�:த�. வழ�க�ேபா� 
அதிகாைலயி� உலாவ�  ற�ப/ட அவ�, க��கி�/4� தி�ைணயி� ஒ� 
ெப/4யி��பைத�க�( ,�;��;� பா�3தி��கிறா�, எ?.� யாைர@� 
காணவி�ைல. ச�;ேநர� நி�; பா�3�வி/(, ெப/4ைய அவேர எ(3�� 
ெகா�( ேபாயி��கிறா�. Q/(�.2 ெச�; ெப/4ைய3 திற:� பா�3த�� 
அவ��.3 N�கிவாாி�ேபா/ட�. ெமட�களிG�:த ெபய�கைள� பா�3த�� 
அவ��. உ�ைம விள?கி வி/ட�. உடேன சி�ற�பா+�. ஆள9�பியி��கிறா�, 
*சி�ன�பி6ைளக6 மற:தாA�, “ெபாியவராகிய நீர�லவா ெப/4ைய� ப3திரமாக� 
ெகா�( ேபாயி��க ேவ�(�!” எ�; சி�ற�பாைவ@� க4:�ெகா�டா� அவ�. 
எ?க��.� ெபா�ளாதார ெந��க4 அதிகமாயி�:த அ:த ேநர3தி�, ! நா?க6 
அ�ெப/4ைய இழ:தி�:தா� எ�ன ஆயி��.� எ�பைத எ�ணி� பா�3தேபா� 
எ?க��. உ�ைமயிேலேய அDைக வ:�வி/ட�. ெப/4 ஒ� உ3தமமான 
மனிதாி� ைகயி� கிைட3தத�காக இைறவ9�. வண�க� ெசA3திேனா�. 1931-
இ� க�ெபனி�. மிக�ெபாிய கTட� வ:த கால3தி� இ:த� ெப/4யிG�:த 
விைல@ய�:த ெபா�/க6 தா� எ?க��. உதவின எ�பைத 
எ�ணி�பா��.�ேபா� இ�ேபா�� அ:த உ3தமமான மனிதைர நிைன3�� 
ெகா6கிேறா�. 
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மீ�(� கைலவாண� வ:தா� 
 
ஆல� ைழ�.� பிற. ேகா/டய�, ெகா2சி, தி�2V�, ெபா6ளா2சி �தGய பல 
ஊ�க��.2 ெச�ேறா�. எ?.�. வ�வாI இ�லாம� மி.:த சிரம�ப/ேடா�. 
சிலமாத?க��.� பி� கS� வ:� ேச�:ேதா�. தி[ெர�; ஒ� நா6 
இல?ைகயிA6ள யா
�பாண3திG�:� ஒ� க4த� வ:த�. எ�. எ0. கி�Tண� 
எDதியி�:தா�. ெஜக�னைதய� க�ெபனி யா
� பாண3தி� கைல:�விட� H4ய 
நிைலயி� இ��பதாக+�, அ�ப4 ஏ�ப(மான� மீ�(� எ?க6 க�ெபனி�ேக 
வ:� வி(வதாக+� .றி�பி/4�:தா�. இ:த2 ெசIதி எ?க��.� ெப�, மகி
2சி 
அளி3த�. ஒ� வார3தி�.�பி� எ�. எ0. கி�Tண� த:தி ெகா(3தி�:தா�. ஐய� 
க�ெபனி கைல:� வி/டதாக+�, உடேன பண� அ9� �ப4யாக+� வ:த 
த:திைய� க�ட��, ெபாிய�ணா மகி
:� த:தி மணியா�ட� அ9�பினா�. 
கி�Tண� )�; நா/களி� கS��. வ:�ேச�:தா�. ெஜக�னைதய� க�ெபனி2 
ெசIதிகைளெய�லா� கைத. கைதயாக2 ெசா�னா�. ஒ� வார கால� அவ� Hறிய 
,ைவயான கைதகைள� ேக/பதிேலேய ெபாDைத� ேபா�கிேனா�. 
 
 திய இைளஞ� 
 
கSாி�  திய இைளஞ� ஒ�வ� எ?க6 .Dவி� ேச�:தா�. இவ� N3��.4ைய2 
ேச�:தவ�. அ?.6ள பி6ைளயா� ேகாயிG� அ�2சகராக இ�:தவ�. ைவதீக� 
பிராமண�ேபா� .(மி ைவ3தி�:தா�. ,மாராக� பி4� வாசி�க� H4யவ�. 
த�ேமா( ஒ� பி4ைல@� ெகா�( வ:தி�:தா�. சி�ன�ணா+� பி4� வாசி�க� 
H4யவரானதா� அவ��  திய இைளஞ�� அ4�க4 பி4� வாசி3� வ:தா�க6. 
இைளஞ��. ந�ல வா/டசா/டமான சாீர�. சாாீர�� அத�ேக�றப4 
அைம:தி�:த�. அ�ேபாெத�லா� இரணிய�, எமத�ம�, கேடா�கஜ� �தGய 
பா3திர?கைள எ�லா� எ?க6 ெபாிய�ணா 4. ேக. ச?கர� தா� ஏ�; ந4�ப� 
வழ�க�. அவ� த� ேவட?கைள ஒ�ெவா�றாக� .ைற3�� ெகா�( வ:தா�. 
 திதாக வ:த இைளஞ� இர�ெடா� நாடக?களி� சி�லைர ேவட?களி� ந43�� 
பழகினா�. பிற. அவ��. அபிம�@ ,:தாியி� கேடா�கஜ� ெகா(�க�ப/ட�. 
 
அபிம�@ கைத 
 
ச?கரதா0 ,வாமிகளி� அபிம�@ ,:தாி நாடக� கைத உ?க��.3 
ெதாி@ம�லவா? Rகி�Tண பரமா3மா, தம�  த�வி ,:தாிைய3 �ாிேயாதன� 
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மக� இல�கண9�.� ெகா(�க �4+ ெசI� வி(கிறா�. இ:த2 ெசIதியறி:த 
,:தாி த� அ3ைத மக� அபிம�@+�. ஒைல அ9� கிறா6. Qர� அபிம�@ 
அ:த3 தி�மண3ைத3 த(3�2 ,:தாிைய மீ/க Qராேவச3ேதா(  ற�ப(கிறா�; 
வழியி� Yம� மக� கேடா� கஜன2 ச:தி�கிறா�. இ�னாெர�; ெதாியாம� 
இ�வ�� ச�ைட ேபா/(� ெகா6கிறா�க6. கைடசியி� உ�ைம யறி:� உறவா4 
இ�வ�மாக�  ற�ப(கிறா�க6. அத� பி� அ�ஜூனனி� ம�ெறா� மக� 
அரவாைன2 ச:தி�கிறா�க6. அ?ேக@� ஆ6 ெதாியாம� ேபா� நட�கிற�. 
இ;தியி� சகா ேதவ� மக� ெதா:திெச/4 .;�கி(கிறா�. அ?ேக@� ச�ைட 
நட�கிற�. பிற. சமாதான�. ஒ�வைரெயா�வ�  ாி:� ெகா�( நா�வ�� 
�வாரைக�.2 ெச�Aகிறா�க6. �ாிேயா த�தியைர �றிய43� ெவ�றி 
ெப;கிறா�க6. அபிம�@+�.� ,:தாி�.� தி�மண� இனி� நைடெப;கிற�. 
இ� தா� நாடக� கைத. 
 
ெதா:திெச/4 ஒ� நைக,ைவ� பா3திர�. சேகாதர� )வேரா(� அவ� ச�ைட 
ேபா(கிற கா/சி மிகேவ4�ைகயாக இ��.�. கேடா�கஜ9�, ெதா:திெச/4@� 
ம�ேபா�  ாிவ�, சைபேயாாிைடேய ெப�� ஆரவார3ைதெயD� �. இ;தியி� 
ெதா:திெச/4ேய ேதா�வியைடய ேவ�(�.  திய இைளஞ� கேடா�கஜ� ேவட� 
தா?கி மிக ந�றாக ந43தா�. ேதா�றேம கேடா�கஜ9�.� ெபா�3தமாக 
இ�:ததா� விைரவி� சைபேயாாி� பாரா/ைட� ெப�றா�. ெதா:தி ெச/4ேயா( 
நா?க6 ச�ைட ேபா(� கா/சி வ:த�. எ�ன ெசIயேவ�(� எ�பைதெய�லா� 
ஒ3திைகயி� அவ��.3 ெதளிவாக2 ெசா�Gயி�:ேதா�. அ:த� கேடா� கஜ�, த� 
உட� வGைமயி� ந�பி�ைக ைவ3�, ஹா0ய ந4கரான ெதா:தி ெச/4ைய 
அலா�காக ேமேல N�கி� கீேழ ேபா/( உ�/ட எ�ணினா�. அத�. �� 
கேடா�கஜ9க ந43தவ�க6 யா�� அ�ப42 ெசIததி�ைல. அ:த� கா/சியி� 
ேமைட�. வ��ேபா� கேடா�கஜ� எ�னிட� இ:த ஆைசைய ெவளியி/டா�. நா� 
சிாி3�� ெகா�ேட, “�4:தா� ெசI@?க6. அதிெலா�;� தவறி�ைல. 
ேவ4�ைகயாக3 தானி��.�” எ�; Hறிேன�. 
 
கேடா�கஜ� Q
:தா� 
 
கா/சி நைடெப�ற�. ச�ைட �வ?கிய�. கேடா�கஜ� ெதா:தி ெச/4ைய3 N�க 
�ய�றா�. எதி�பாராத நிைலயி� ெதா:தி ெச/4 லாவகமாக விலகி� ெகா�டா�. 
அ3ேதா( நி�கவி�ைல. கேடா�கஜனி� வல� ைகைய� பி43� அ�ப4ேய அவைர 
��கி� N�கி3 தடாெர�; கீேழ ம�லா:� விழ2 ெசIதா�. எ�லா� 
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இைமெகா/(� ேநர3தி� நட:� வி/ட�. கேடா�கஜ� கீேழ பாிதாபமாக� 
கிட�கிறா�. ேதா�வியைடய ேவ�4ய ெதா:திெச/4, ெவ�றி� ெப�மித3ேதா(, 
“ெதா:திெச/4ைய3 N�கவா பா��கிறாI?” எ�; Hறி நைக�கிறா�. 
அபிம�@வாக நி�ற என�. எ�ன ெசIவெத�ேற  ாியவி�ைல. சைபயி� ஒேர 
கரேகாஷ�. 
 
ெதா:திெச/4யாக ந43தவ� எ�. எ0. கி�Tண�. அவ� ஒ�Gயான 
சாீர�ைடயவ�. ஆனா� ெகா<ச� .0தி �ைறகெள�லா� ெதாி:தவ�. ந�ல 
�ணி2ச� ேப�வழி. அவ� மைல ேபா�ற சாீர3ைத3 N�கிய43த� எ�ேலா��.� 
ெப� விய�ைப அளி3த�. ேமைடயி� நி�ற என�.� அரவா9�.� . சிாி� 3 
தா?கவி�ைல. ெதா:தி ெச/4 த�ைம3 �ா�க �4@ெமன� கனவிA� க�தாத  திய 
இைளஞ� கேடா�கஜ� அச/(2 சிாி� ட� எD:� நி�றா�. அ�; அ�வா; 
தி�டா43 திணறிய கேடா�கஜ� மைல ேவ; யா�ம�ல. நம�  ளி)/ைட 
ராமசாமிேய! 
 
பி6ைள விைளயா/( 
 
 ளி)/ைட ராமசாமி ந�றாக� பா(வா�. கதா கால/ ேசப� ெசIவா�. 
வடெமாழியி� உ6ள ம:திர?க6 பலவ�ைற எ?க��.2 ெசா�G� ெகா(3தா�. 
நா?க6 எ�ேலா�� காைலயி� அமராவதி ஆ�;�.� ேபாI .ளி�ப� வழ�க�. 
ேபா.�ேபா� நா�, எ�. எ0. கி�Tண�,  ளி)/ைட ராம சாமி, எ0. வி. 
சக0ரநாம�, ம�ெறா� நைக2,ைவ ந4க� ,:தர� ஐய� எ�ேலா�� ஒ�றாக� 
ைகைய� ேகா�3�� ெகா�( Qதியி� ம:திர?கைள �ழ�கி� ெகா�ேட 
ேபாேவா�. 
 

"ச�ேனா மி3ரச� வ�ணஹ 
ச�ைன யவ3 �ாியமா� 
ச�ன இ:3ேரா 
பி�ஹ0 பதிஹி" 

 
என இ�வா; நா?க6 ம:திர?கைள2 ெசா�G� ெகா�( ேபாவைத Qதியி� 
அைனவ�� பா�3�2 சிாி�பா�க6. சில பிரா மண�க6, இைத� பி6ைள 
விைளயா/டாக� க�தாம� த?கைள� ேகG ெசIவதாக எ�ணி� 
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ெபாிய�ணாவிட�  கா� ெசIதா� க6. இத� பிற. ம:திர?கைள Qதியி� 
ெசா�ல� Hடாெத�; எ?க��.3 தைட@3திர+ ேபாட�ப/ட�. 
-------------- 

24. 24. 24. 24. ��ப)தி?� சிாி$���ப)தி?� சிாி$���ப)தி?� சிாி$���ப)தி?� சிாி$�    
 
கSாிG�:�  ��ேகா/ைட�.2 ெச�ேறா�. அ�ேபா� மைழ�கால�. 
 ��ேகா/ைடயி� க(ைமயானமைழ. வVேல இ�லாம� மி.:த சிரம� ப/ேடா�. 
ெபாிய�ணா நில3ைத அடமான� ைவ3�� பண� ெகா�( வர நாக� 
ேகாயிA�.� ேபாயி�:தா�.  ��ேகா/ைடயி� நா�.  ற?களிA� ெப� 
மைழயா� உைட� க6 ஏ�ப/( வி/டன.  ��ேகா/ைட ஒ� தீ+ேபால 
ஆகிவி/ட�. 
 
ஒ� நா6 சாவி3திாி நாடக�. வV� ஏேழ SபாIக6. ஆனாA� நாடக3ைத 
நி;3தாம� நட3திை◌ே◌�. மி�சார விள�.�காக3 தனிேய பாலகி�Tண சா0திாி 
எ�பவாிட� ஒ� ப:த� ெசIதி�:ேதா�. அவர� இ<சி� )ல� எ?க��. 
மி�சார� கிைட3� வ:த�. அ:த இ<சி�, ெகா/டைகயி� பி� ற� ஒ4� 
ெகா�4�:த�. மைழயி� ேவக3தா� இ<சி�  ைத:தி�:த இட� �Dவ�� 
ெவ6ள� காடாகி வி/ட�. இ<சி� ஒடவி�ைல. ெகா/டைகயி� இ�6 V
:த�. 
வழ�க�ேபா� இர�( கியா0 ேல/(க6 ேமைடயி� ைவ�க� ப/டன. சாவி3திாி 
நாடக� ெதாட�:� நட:த�. அ�; நா� ச3தியவானக ந43ேத�. எ�. எ0. 
கி�Tண� ,மாவியாக ந43தா�. ச3தியவானி� தி�மண2 ெசIதிைய2 ,மாGயிட� 
ெசா�Gய9� கிறா�க6. ,மாவி ஒ� கிழவ9க மா;ேவட� O�( வ:�, 
ச3தியவா9�.� ேகாப3ைத )/(கிறா�. ச3தியவா� ேகாப3தி� அவன� 
தா4ைய� பி43� இD�க, தா4 ைகேயா( வ:� வி(கிற�. உ�ைம ெவளியாகிற�. 
இ:த� கா/சி நைடெப�;� ெகா�4�:த�. எ�. எ0. கி�Tண� அ�; கிழவைக 
ேவட� O�( வ:� ெசIத ேவ4�ைகக6-க�பைனக6 என�.3 தா?க �4யாத 
சிாி�ைப @�டா�கின. ேகாபி�க ேவ�4ய நா�, சிாி3�� ெகா�ேட நி�ேற�. 
உடேன எ�. எ0. கி�Tண� “நா� எ�ன ெசI தாA� உன�.� ேகாப� வரா� 
ேபாG��கிறேத? “ எ�றா�, நா�, “நீ� யாெர�; என�. ந�றாக3ெதாி@�. 
ச3தியவாைன உ�மா� ஏI�க �4யா�” எ�; Hறி�ெகா�ேட அவ�க/4 யி�:த 
தா4ைய இD3ேத�. அவ�� நா� இ�ப42 ெசIேவ ென�; எதி�பா��கவி�ைல. 
விD:� விD:� சிாி3தா�. சைப யி� அ?ெகா�வ� இ?ெகா�வராக அம�:தி�:த 
ெபா� ம�க �� எ?க6 விைளயா/ைட� பா�3�2 சிாி3தா�க6. ��பமய மான 
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அ:த ேநர3திA� எ?க��.2 சிாி�O/4 இ�ப3ைத3 த:த அ:த� ெபா�ைன 
நா/கைள எ�ன� மற�க �4ய வி�ைல. 
 
ெவ6ள3தி� நீ:தினா� 
 
நில3ைத அடமான� ைவ3�� பண� ெகா�(வர2 ெச�ற ெபாிய�ணா, 
பண3ேதா( தி��பினா�.  ��ேகா/ ைட�. அவ� வர�4யாம� மைழயி� ஏ�ப/ட 
உைட� க6 த(3தன. எ?.� ஒேர ெவ6ள� கா(. காைர�.4�.� 
 ��ேகா/ைட�.� இைடேய பாைத உைட�ெப(3�� ெகா�ட�. கா/டா; கைர 
 ர�( ஓ4ய�. ெபாிய�ணாவி� வ�ைகைய ஒ�ெவா�வ�� எதி�பா�3�� 
ெகா�4�:ேதா�. ெந��க4யான நிைலைம. 
 
பண3�ட� வ:த ெபாிய�ணா ெவ6ள3ைத� க�டா�; சி:தி3தா�. ெவ6ள� 
.ைற:த பி� ேபாகலாெம�; எ�ண+� இடமி�ைல. மைழ ேமA� 
ெபI�ெகா�ேட இ�:த�. ஒ� �4+�. வ:தா�. ேவ/4, ச/ைடைய� கைள:� 
எ�லா வ�ைற@� பண3ேதா( தைலயி� க/4� ெகா�டா�. ஒ(� ெவ6ள3தி� 
.தி3� நீ:த3 ெதாட?கினா�.அவ�ைடய இ:த3 �ணிைவ� க�(, H4 நி�ற 
ம�க6 எ�ேலா�� விய�பைட: தா�க6. ெபாிய�ணா ந��க நீ:த� H4யவ�. 
சிறி�� அ<ச வி�ைல, �ணிேவா( நீ:தி ம; ப�க� வ:� ேச�:தா�. ெபாி ய�ணா 
வ:�, தா� நீ:தி வர ேந�:த நிைலைமைய� ப�றி2 ெசா�னேபா�, 
எ?க��ெக�லா� பயமாகஇ�:த�. க�ெபனி யி� இ:த� கTடமான நிைலயிA� 
ந4க�க6 அ�ேபா( மன� கல?கா� ஒ3�ைழ3தா�க6. 
 
நைக2,ைவ ந4க� சிவதாL 
 
 ��ேகா/ைடயி� க�ெபனி இ�வா; த6ளா4� ெகா�4�:த நிைலயி�, அ�மா 
நாக�ேகாவிA�.� ேபாI3 தி��பியேபா� சிவதா9ைவ@� அைழ3� வ:தா�க6. 
சிவதாL எ?க6 ஒ�;வி/ட தம�ைக மீனா/சிய�ைமயாாி�  த�வ�. 
ப6ளி�Hட3தி� மிக+� .;� க6 ெசI� ெகா�4�:த சிவதாLைவ எ?க6 
தம�ைகயா�,தாயாேரா( அ9�பி ைவ3தா�க6. சிவதாL�வ� க�ட�� எ?க6 
.DவிG�:த ந4க�க6 சிாி3தா�க6. பா��பத�. �ர/(3 தனமாக இ�:த 
சிவதாL, ஒ� நைக2,ைவ ந4கராக வர� H(ெம�; யா�� எ�ணவி�ைல. 
 ��ேகா/ைடயி� அ�மா+�. உட� நல� .�றிய�. ப(�ைகயிேலேய 
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கிட:தா�க6. இ:நிைலயி� நா?க6 காைர� .4�.� பயணமாேனா�. காைர�.4 
ெவ�றி விநாயக� திேய/டாி� நாடக� ெதாட?கிய�. அ�மா ம/(�  �� 
ேகா/ைடயிேலேய இ�:தா�க6. காைர�.4யி� அேமாகமாக வVலாயி�;. நாவ� 
நாடக?க��. ந�ல ேப�.  ��ேகா/ைடயி� தி�டா4� ெகா�4�:த 
க�ெபனி�.� காைர�.4 வV� விய�ைப அளி3த�. 
 
சீனிவாசபி6ைள க�ெபனி 
 
அ�ேபா� காைர�.4 ஷ��க விலா0 திேய/டாி�, பிர சி3தி ெப�ற 
சீனிவாசபி6ைள க�ெபனியா� ந43� வ:தா�க6. ஏராளமான கா/சி-
யைம� �க��, க� கவ�� உைடக�� ைவ3தி�:த ெபாிய க�ெபனி அ�. 
அவ�க6 இராமாயண�, மகாபாரத�, மயி� இராவண�,  � ைலயா�, 
அGயா�ஷா �தGய நாடக?கைளெய�லா� ந43தா�க6.  � ைலயா� 
நாடக3தி� ேமைடயிேலேய இரயி� ஒ(வ�ேபா� கா�பி�பா�க6. அ� வள+ 
ெபாிய க�ெபனி�. ஐ�ப�, =;தா� வVலாகிய�. அேத ேநர3தி� பைழய ஓ/ைட 
உைடச� சாமா�கைள ைவ3�� ெகா�( நாடக?கைள ந43த எ?க��. ஆயிர� 
SபாIக6 வைர வVலாயி�;. எ?க�ைடய சி;வ� க�ெபனி, ெபாியவ�க6 
க�ெபனி�.� ேபா/4யாக நி�; சமாளி3�, ெவ�றி@� அைட:த�. 
சீனிவாசபி6ைள க�ெபனியா� ேவ; ஊ��. மா�றி� ெகா�( ேபாI வி/டா�க6. 
எ?க6 ந4க�க��. ஒேர .Nகல�. தி[ெர�; ஒ�நா6 அ�மா அபாயகரமான 
நிைலயிG��பதாக3 தகவ� வ:த�. நாடக� �4:த�� ந�ப� ஒ�வ� உதவிய 
காாி� நா?க6 நா�வ�� இரேவா4ரவாக�  ��ேகா/ைட�. வ:ேதா�… அ:த� 
க�ட3திG�:� அ�மா ஒ�வா; த�பி� பிைழ3தா�க6. 
 
.ட:ைதயி� காலரா காைர�.4 நாடக� �4:த பி� தி�வாSாி� ஒ� மாத கால� 
ந43� வி/(� .�பேகாண� வ:ேதா�. வாணி விலா0 திேய/டாி� நாடக?க6 
நைடெப�; வ:தன. .�பேகாண3தி� அ�ேபா� காலரா ேநாI ேவகமாக� பரவி� 
ெகா�4�:த�. அ:ேநாI �த��தலாக எ�ைன@�, எ�. எ0. 
பாலகி�Tணைன@� Y43த�. எ?க6 இ�வ��.� அ�மாேவ பல ம�:�க6 
ெகா(3தா�க6. 
 
ேநாேயா( ேபாரா4� ெகா�ேட நா?க6 இ�வ�� ெதாட�:� நாடக?களி� 
ந43�� ெகா�4�:ேதா�. அ�மாவி� ம�:� எ?க6 ேநாைய� .ண�ப(3திய�. 
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நாடக3தி�. வV� மிக ேமாசமாக இ�:த�. இ:நிைலயி� க�ெபனியி� ��கிய 
ேவட� தா?கி வ:த ,�ைபயா எ�9� சி;வ9�.� காலரா ேநாI க�ட�. 
,�ைபயா ந�ல ந4க�; பாட?கைள விைரவாக ெந/(�� ேபா(� ஆ�ற� 
வாI:தவ�. ஒ� சமய� ேமனகா நாடக3தி� ேமனகா பாட3ைத ஒேர நாளி� பாட� 
ெசI� ந43தவ�. அவ� மீ� எ�ேலா�� அபிமான� ைவ3தி�:ேதா�. அவ� 
தி[ெர�; ேநாI க�ட இர�டா� நாேள இற:� வி/டா�. இ:த எதி�பாராத 
அதி�2சியா� நாடக� நி;3த�ப/ட�. இைதய(3�, சி�ன�ணா 
4.ேக.�3�சாமி�.� காலரா ேநாI க�ட�. ஏ�கனேவ மனேநாI பி4:தி�:த 
நிைலயி�, அ�மாவினா� இ:த அதி�2சிைய3 தா?க �4ய வி�ைல . அவ�க6 
எ�ென�னேவா ம�:�கைள� ெகா(3�� பா�3தா�க6. எ�+� 
பயனளி�கவி�ைல. 
 
டா�ட� சா�பசிவIய� 
 
அ�ேபா� .�பேகாண3தி� டா�ட� சா�பசிவIய� பிரசி3தி ெப�ற டா�டராக 
இ�:தா�. அவாிட� சி�ன�ணாைவ� ெகா�( ேபாI வ:ேதா�. அவ�� ஏேதா 
ம�:� ெகா(3தா�; ஊசி ேபா/டா�; Q/(�.� வ:� பா�3தா�. “பிைழ�ப� 
க4ன�. ஏேதா�ய�கிேற�.இைறவ� தி�வ�6’ எ�; ெசா�G� ேபாIவி/டா�. 
இ:த2 ெசIதி அறி:த��, அ�மா+�. ஆ;த� Hற �4யவி�ைல. சி�ன�ணா 
��னிைலயி� அழ�Hடாெத�; ெசா�G அ�மாைவ ஒ�வா; சா:த� 
ப(3திேனா�. )3த�பி6ைளேயா �க?ெகா(3�� ேப,வதி�ைல. இர�டாவ� 
பி6ைள பிைழ�ப� க4ன� எ�; டா�ட� ெசா�Gவி/டா�. இைத ஒ� தா@6ள� 
எ�ப4 தா?க �4@�? 
 
அ�மா மன3 �யர?கைளெய�லா� அட�கி� ெகா�( அ�ணாைவ� 
கவனி3தா�க6. இைடவிடா� அவ� அ�கிேலேய இ�:� ேவ�4ய� ெசIதா�க6. 
)�றா� நா6 காைல அ�மா +�.� காலரா ேநாI வ:�வி/ட�. டா�ட� வ:� 
பா�3தா�. ஏ�ெகனேவ மிக+� பலஹlனமான உட�.பிைழ�ப� கTட�’ எ�; 
ெசா�G வி/டா�. நா� ெப�: �யர3திலா
:ேத�. அைற�.6 ப(3தி�:த 
சி�ன�ணாைவ ெவளிேய Hட3தி� ப(�க ைவ3�வி/(, அ�மாைவ அைற�.6 
ப(�கைவ3ேத�. 
---------------------- 
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25. 25. 25. 25. அ�மாவி� அ�திய ேநர�அ�மாவி� அ�திய ேநர�அ�மாவி� அ�திய ேநர�அ�மாவி� அ�திய ேநர�    
 
அ�மா+�. ேநாI க�ட அ�; மாைல ெபாிய�ணா வ:தி�:தா�. க�யாணமான 
நாளிG�:� அவ� அ�மாேவா( ேப,வ�� இ�ைல; Q/(�. வ�வ�� இ�ைல. 
அ�; வ:தவ� வாசGேலேய நி�; விசாாி3�வி/(� பா��காம� ேபாI வி/டா�. 
காலரா க�( .ணமைட:தவ� ஆைகயா� நா� அ�மாவி� அ�கிேலேய 
இ�:ேத�. அ�ேபா� என�. எ�;மி�லாத �ணி+ ஏ�ப/4�:த�. அ�மாவி� 
வயி�றி� Oச டா�ட� ஒ� ம�:� ெகா(3தி�:தா�. நா� அ:த ம�:ைத� Oசி� 
ெகா�4�:ேத�. மதினி ேகா�ைம3 தவி( வ;3�� ெகா�( வ:� 
ெகா(3தா�க6. அைத வா?கி டா�ட� ெசா�னப4 ஒ3தட� ெகா(3ேத�. 
அ�மா+�.3 த� நிைன+ இ�ைல, க�க6 ேமேல ெசா�கின. மதினி பய:� அழ3 
ெதாட?கினா�க6. ெவளிேய சி�ன�ணா+� மரண3 த�வாயி� ப(3தி��பைத2 
ைசைகயா� கா/4, நா� மதினியி� அDைகைய அட�கிேன�... சில நிமிட?களி� 
அ�மா மீ�(� க� திற:தா�க6. “ெபாிய�ணாைவ அைழ3� வர2 
ெசா�ல/(மா?” எ�; ேக/ேட�. அ�மா ேவ�டாெம�; ைகயைச3தா�க6. ேபச 
�4யவி�ைல. ேகா�ைம3 தவி( ெகா(3�வி/(� ேபான மதினிைய2 ,/4� கா/4 
“அவைள� ைக விடாதி��க2 ெசா�” எ�; ஜாைட கா/4னா�க6. மீ�(� ஏேதா 
ெசா�ல �ய�றா�க6. ேப2, வரவி�ைல. நா� அ�கி� .னி:� ‘எ�ன�மா’ 
எ�ேற�. அவ�க6 கா/4ய ைசைகயிG�:� த?ைகமா�கைள நிைன+ 
ப(3�வதாக�  ாி:� ெகா�ேட�. “,� -காமா/சிைய� ப�றி� கவைல�பட 
ேவ�டா� அ�மா” எ�ேற�. அ�மாவி� க�க6 மல�:தன. ச�; ேநர3தி� 
மீ�(� க�க6 ேமேல ெசா�கி� ெகா�டன. அ�மா உற?.வதாக நிைன3� நா� 
ெவளிேய வ:ேத�. சி�ன�ணா+�.� உற�க� இ�ைல. வாயா� ேபச+� 
இயலாத நிைல.அவர� க�க6,அ�மாவி� நிைலைய அறிய ஆவ� ெகா� 4��ப� 
ெதாி:த�. அ�மா உற?.வதாக அவ��.2 ைசைக கா�பி3� வி/(,வாயிG� 
இற?கிவிதி�. வ:ேத�.ந6ளிர+: Qதியி� ஜன நடமா/டேம இ�ைல. வான� 
நி�மலமாயி�:த�. ந/ச3திர?க6 பளி2சி/டன. க�ெபனியி� நீ�ட பணியாளரான 
ேகாபா�பி6ைள ம/(� தி�ைணயி� ப(3தி�:தா�. உ6ேள த?ைகமா�க6 
,� +�, காமா/சி@� உற?கி� ெகா�4�:தா�க6. இர�ெடா� நாIக6 
ஊைளயி/டன. அ�கிG�:த க�ெபனி Q/(�.� ேபாIவர எ�ணி இர�ட4 
நட:ேத�. மீ�(� தய�க3�ட� Q/496 Pைழ:ேத�. அைற�.6ேள மதினி 
அD�ெகா�4��ப� ெதாி:த�.அைற� .6 அ4ெய(3� ைவ3ேத�. அ�மா 
எ�வித2 சலன�மி�றி அைமதியாக� கிட:தா�க6. ேகாபா�பி6ைளைய அைழ3� 
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பா��க2 ெசா�ேன�... அவ� பா�3தா�. அ�மா எ?கைள வி/(� பிாி:� 
வி/டா�க6 எ�பைத அவ� �க� கா/4ய�. 
 
எ� ெந<ச� ஏேன க�லாI உைற:தி�:த�!அDைகேய வரவி�ைல. மதினிைய@� 
அழ ேவ�டாெம�; சமாதான� ப(3திேன�. சி�ன�ணா ஒ�;�  ாியாம� 
விழி3தப4 கிட: தா�. ெப�ற அ�ைனயா� எ?கைள� பிாி:� ெந(:�ார� ெச�; 
வி/டா�க6. ெகா(? காலரா ேநாI ெப�ற தாைய விD?கி� ெகா�ட�. 1931 
ஜனவாி 29-ஆ� நா6 இர+ 12.30�. எ?க6 அ�னயா� இைறவன4 ேச�:தா�. 
 
ம;நா6 ��பக� 11 மணியளவி� அ�மாவி� உட� தகன� ெசIய�ப/ட�. 
இ�தா� எ?க6 நாடக வா
�ைகயி� ஏ�ப/ட ெப�� ேசாதைன� கால�.க�ெபனி 
நிைல த3தளி3த�. திைச ெதாியாத கா/4�, ேச; நிைற:த பாைதயி� சி�கி� 
ெகா�ட வ�4�கார9ைடய நிைலைமயி� நா?க6 இ�:ேதா�. க�ெபனி எ�9� 
வ�4ைய எ�ப4 ேமேல ெகா�( ெச�வ�? ந4க�களி� ெப�ேறா�க6 பல� தம� 
ைபய�கைள ஊ��. அ9�பி ைவ�.மா; க4த?க6 வைர: தனா�. சில� 
ேநராகேவ வ:� அைழ3�2 ெச�றனா�. ஒ� மாத கால� நாடக� நி;3த�ப/ட�. 
 
பாி+ கா/4ய பா�ய ந�ப�க6 
 
இ:த ெந��க4யான ேநர3தி� எ?க��. இ� ந�ப�க6 உதவி 
 ாி:தா�க6.ஒ�வ� கி/(ராஜூ, ம�றவ� Qரமணி ஐய�. இ�வி�வ�� 1924ஆ� 
ஆ�( �த� எ?கேளா( ெந�?கி� பழகியவ�க6. ெப�� ெச�வ:த�களாக� 
பிற�கவி�ைலெய�றா A� ந�ல மன� உைடயவ�க6.இ�வி� ந�ப�க�� 
அ4�க4 வ:� ச:தி3தா�க6;ஆதர+ Hறினா�க6. ெபா�6 ெகா(3�� 
உதவினா�க6. ைகயி� ெபா�ளி�றி� கட� ேக/க மனமி�றி, வி(பட வழி@மி�றி, 
நா?க6 ேவதைன�கடA6 ஆ
:� கிட:த ேபா�, பாச3ேதா( பாி+ கா/4ய க�ப� 
கி/(ராஜுைவ உயி �6ள வைர மற�க �4யா�. பல நாடக ரசிக�களா� எ? 
க��.� பாிசாக� ெகா(�க�ப/ட த?க� பத�க?க�� நைக க�� இ�:தன. 
எ/ைடய ர� ஜமீ:தா� காசி வி0வநாத பா�4ய� அ� ட� வழ?கிய ைவர 
ேமாதிர?க6, க(� க�க6, ெக�  அ/4ைக �தGய விைல@ய�:த ெபா�/க6 
எ�லா� இ:த ேநர3தி� க�ெபனி�. உயி� ெகா(3தன. 
 
எ?க6 நி�வாக� 
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அ�மாவி� மரண3தி�.� பி� சி�ற�பா+�.�, ெபாிய�ணா+�.� மன3தா?க� 
ஏ�ப/ட�. எதிA� ெபா;�பி�லாம� நட:� ெகா�ட சி�ற�பா, இனி3 தா� 
க�ெபனியி� உாிைமயாளராக இ��க இயலாெத�; Hறி வி/டா�. 
ெபாிய�ணா+� இைதேய எதி�பா�3தி�:தா�. மி.:த மகி
2சி@ட� எ?க6 
சா�பி� நி�வாக� ெபா;�ைப ஏ�;� ெகா�டா�. க�ெபனி ேநர4யாக எ?க6 
நி�வாக3 தி� வ:த�. இ:த ெந��க4யான V
நிைலயி� கைலவாண� எ�. எ0. 
கி�Tண9�. நாக�ேகாவிG� தி�மண� நைட ெப�ற�. அ�மா இற:த சமய� 
எ�. எ0. கி�Tண� நாக� ேகாவிG� இ�:தா�. தி�மண ச�ப:தமாக அவ��. 
பண உதவி,ட ந�ப� கி/(ராஜுேவ ெசIதா�. ெகா(? காலரா ேநாI அ�மாைவ� 
ெகா6ைள ெகா�டபி� ேவ; யாைர@� �� ;3தவி�ைல. சி�ன�ணா 
ம;பிறவிஎ(3த� ேபா� ப4� ப4யாக� .ண� அைட:தா�. தி�மண3தா� 
ெபாிய�ணா +�. ஏ�ப/4�:த மன�கச� � அ�மாவி� மைற+ட� தீ�:த�. 
இனி� .(�ப3ைத� பராமாி�க ேவ�4ய �D� ெபா;� � ெபாிய�ணாவி� 
தைலயி� ,ம:த�. சி; .ழ:ைத களாக இ�:த இர�( த?ைகமா�கைள� 
கா�பா�றி� க�யாண� ெசI�ெகா(�க ேவ�4ய கடைம@� அ�ணா+� 
கி�:த�. எனேவ அவ� பைழய ெவ;�  மேனாபாவ3ைத வி/(3 தம� 
மைனவி@ட� ஒ�;ப/4�:� வா
�ைக நட3த3 ெதாட?கினா�. 
 
கி/ட�பா ந:தனா� 
 
நா?க6 நாடக3ைத நி;3தியி�:த சமய3தி� எ0. ஜி. கி/ட�பாவி� 0ெபஷ� 
ந:தனா� நாடக� ஒ�; எ?க6 ெகா/டைகயிேலேய நட:த�. நா?க6 எ�ேலா�� 
நாடக� பா��க� ேபாயி�:ேதா�. 
 
அ�; காயக சிகாமணி ஹாிேகசவக�d� �3ைதயா பாகவத�� உ6ேள 
எ?கேளா( உ/கா�:� நாடக� பா�3தா�. கி/ட�பா ந:தைகவ:�,அ�; பா4ய 
அ� தமான பாட�க6 இ�9� எ� ெசவிகளிேல ாீ?கார� ெசI� ெகா�4�� 
கி�றன. சைபேயா� கி/ட�பாவி� இைசய�த3ைத� ப�கி, ம�+�ட வ�(ேபா� 
மய?கி� கிட:தனா� எ�ேற ெசா�ல ேவ�(�. பாட�களிேல ந4� ண�2சிைய� 
ெகா/4� பா(� பாவ3ேதா( H4யபாட�கைள நா?க6 அ�;தா� ேக/ேடா�. 
எ� வா
நாளி� அ�ப4� பா4ய ஒ� ச?கீத ெதIவ3ைத நா� இ�9� 
ச:தி�கவி�ைல. எ?க��. ஏ�ப/4�:த எ�ண�ற கவைலகைளெய�லா� மற:�, 
நா�. மணி ேநர� கி/ட�பாவி� இைச ெவ6ள3திேல )
கி� கிட:ேதா�. 
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மாேனஜாி� �ேராக� 
 
க�ெபனி�. ந�ல வ�வாI ஏ�ப/ட கால3திெல�லா� அவ�ைற உ6ளி�:த 
மனித� கைரயா�க6 அாி3�3 தி�; ெகா�4�:தன. மாேனஜ� காேம0வர ஐய� 
இ�ப42 ெசIதவ�களிேல �த�வ�. எ3தைன எ3தைனேயா ��ப?க��. அவ� 
காரணமாக இ�:தா�. நைககைள அட. ைவ�பதி� எ�ென�னேவா த:திர?கைள� 
ைகயா�டா�. சில நைககைள3 தாேம ைவ3�� ெகா�( பண� ெகா(3தா�. 
அவ�றி� ெக( தீ�:த�� ஏல3தி� ேபாIவி/டதாக� ெபாI@ைர3தா�. அவ�ைடய 
�ேராக2 ெசய�கேள3 ெதாி:தி�:�� வி(பட வழியி�றி அவ0ைத�ப/ேடா�. 
சி�ற�பா நி�வாக3ைத வி/டேதா( காேம0வர ஐயைர@� க�ெபனியிG�:� 
வில�கிேனா�, அவ��. ஒ� ெப�:ெதாைக ச�பள� பா�கியாக� ெகா(பட 
ேவ�4யி�:த�. அைத2 சில மாத?களி� ெகா(3�வி(வதாக� ெபாிய�ணா 
எDதி� ெகா(3தா�. எ�ப4யாவ� மாேனஜ� ேபானா� ேபா�ெம�றி�:த�. 
 
கா/சி அைம�பாள�க6 
 
இ2சமய� கா/சியைம�பாள�களி� �த�வராயி�:த பகவதியாபி6ைள இர�( 
திைரகைள யா��ேகா வி�;வி/டா�. ம�ெறா�வ�� இத�. உட:ைதயாக 
இ�:தா� எ�; ெதாி:த�. எ�ன ெசIவ�? நி�வாக3தி� .ழ�ப�. நாடக� 
நைடெபறாத நிைலைம. எ�லா� ஒ�; ேச�:� அவ�கைள இ�வா; ெசIய3 
N�4யி��க ேவ�(�! பகவதியாபி6ைள ஆர�பகால3தி� எ?களிட� 
உ�ைமயாக உைழ3த ஊழிய�களி� ஒ�வ�. காகித3தி� ெச4, ெகா4, O 
இவ�ைற2ெசIவதி� நி ண�. அவ� இ�வா; நட:� ெகா�ட� எ?க��ெக�லா� 
ேவதைன அளி3த�. ேமA� ேமA�, நாடக அர?கி� பல ெபா�/க6 களவாட�ப/( 
வ:தன. கைடசியாக ேவ;வழி யி�றி� பகவதியாபி6ைளைய வில�க ேந�:த�. 
.�பேகாண3திG�:� ேவ; ஊ��.�ேபாக �4+ ெசIேதா�.  � ஊ�க6 எதிA� 
ெகா/டைக கிைட�கவி�ைல. ெபாிய�ணா+� ேகாபா� பி6ைள@� பல 
ஊ�க��.� ேபாI3 தி��பினா�க6. கைடசியி� த<சாJ��.�ேபாக �4+ 
ெசIய� ெப�ற�. 
 
ேமாகன,:தர� 
 
த<ைசயி� வா3தியா� க:தசாமி �தGயா� மீ�(� க�ெபனி�. வ:�ேச�:தா�. 
ேமாகன,:தர� நாடக� தயாராயி�;. ேமாகன,:தர� ஒ� அ�ைமயான நாடக� ேஜ. 
ஆ�. ர?கராஜுவி� சிற:த நாவ�களி� இ�+� ஒ�;. ��ேபா�.� க�3��க6 
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அைம:த நாடக�. பி�ன�திைர�பட3தி� எ�ேலா��க�( 
மகி
:தி��கி�ே◌மாதலா� இைத�ப�றி விாிவாக� .றி�பிட ேவ�4ய அவசிய� 
இ�ைல. இ:நாடக� மிக2 சிற�பாக அர?ேகறிய�. க�ெபனியி� இ:த� கTடமான 
நிைலயிA�  திய நாடக3தி�.� கா/சிக6 தயாராயின. சி�ன�ணா 
Xலாவதியாக+�, எ�. ேக. ராதா ,:தர �தGயாராக+� ேதா�றி ந4�.� கா/சிக6 
மிக ந��க இ��.�. இ:நாடக3தி� ��கியபா3திரமான விசாலா/சியாக எ�. ஆ�. 
ச:திர� எ�ற இைளனா� ந43தா�. இவ� மிக அழகிய ேதா�ற� உைடயவ�. 
ஒ�பைன ஒ�;� இ�லாம� சாதாரண நிைலயிேலேய பாவாைட, தாவணி 
க/4வி/டா� பகG� Hட. இவைர� ெப�ெண�ேற எ�ேலா�� நிைன�பா�க6. 
தைல�4 @� ந�றாக வள�:தி�:ததா� யா�� ச:ேதக�பட மா/டா�க6. இவாிட� 
ஒ� சிறிய .ைறபா( இ�:த�. எ�ேபா�� ெதா�ைட ‘கரகர’ எ�; இ� 
.ர�களிேலேய ேப,�. ஒ�பைன �4:த பி� இவைர3 ெதாட�:� ஐ�ப� ேதா� � 
கரண?க6 ேபாட2 ெசா�ேவா�. ெகா<ச� )2, வா?கினா� ெதா�ைடயிA6ள 
அ:த� கரகர�  ேபாIவி(�. பிற. சாாீர� இனிைமயாக இ��.�. இவ� மிக 
ந�றாக ந4�க� H4யவ�. ேமாகன,:தர3தி�. ,மாராக வVலாயி�;. 
-------------- 
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