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1931-ஆ� ஆ�:� தா� நா>க4 அரசிய� விஷய>களி� ேநர:யாக3 ெதாட�  
ெகா4ள ஆர�பி3ேதா�. அ�ைனயா� இற5த சில நா/களி� ப�:த ேமாதிலா� 
ேந� இற5ததாக@ ெசAதி� ப:3ேதா�. .�பேகாண� கா5தி பா��கி� அவ��காக 
ஒ� அBதாப� C/ட� நட5த�. அ5த� C/ட3தி�தா� நா� �த� �தலாக� 
பாரதி பா/)�க4 பா:ேன�. தDைச�. வ5தபி�, பகவ3சி> :�E ச/டசைப யி� 
.�) ேபா/ட ெசAதிகைளF�, அ�ப�றிய வழ�.கைளF� நா>க4 ெதாட�5� 
ப:3� வ5ேதா�. 
 
திGெர�2 ஒ�நா4 பகவ3சி> H�கிEட�ப/ட ெசAதிைய� ப3திாி�ைககளிேல 
ப:3தேபா� எ>க��ெக�லா� உ4ள� .�றிய�. அரசிய� விஷய>களி� 
மன3ைத ஈ) ப)3தி� ெகா�:�5த எ>க��., இ@ெசAதி அதி�@சிைய3 த5த�. 
அ�2 மாேல தDைச ெபாியேகாயிJ�. அ�ேகF4ள ைமதான3தி� ஒ� க�டன� 
C/ட� நைடெப�ற�. ேதச ப�த� ேவ>கடகி�Kணபி4ைள தைலைம வகி�பாெரன 
அறிவி�க� ெப�றி�5த�. அ�ேபா� எ>க4 க�ெபனியி� சி�ன�ணா :. ேக. 
�3�சாமிF� எ�. எ0, கி�KணB� தீவிரவாதிக4. இ�வ�� இைணபிாியாத 
ேதாழ�க4. நாடகேமைட ச�ப5தமான ெபா2� களானJ� சாி, ேவ2 எ�வானாJ� 
சாி, இ�வ�� கல5ேத �:, ெசAவ� வழ�க�. அ�ேபாெத�லா� நா� 
-ேய@ைசயாக ெவளிேய ெச�J� வழ�கமி�ைல. அ�2 நைடெப2� க�டன� 
C/ட3தி� கல5�ெகா4ள ேவ�)� ேபா� எ�B4ள� �:3த�. அ�2 C/ட� 
நைடெபறாெத�2�, தைட ெசAய�ப/:��பதாக,� வத5திக4 வ5தன. 
சி�ன�ணா,� கைலவாண�� C/ட3தி�.� ேபாயி�5தா�க4. C/ட3தி� 
ேவ>கடகி�Kணபி4ைள ைக� ெசAய�ப/டா�. பிர�மா�டமான C/ட3ைத� 
ேபாLசா� த:ய: ெகா)3�� கைல3தா�க4. சில அ:க4 சி�ன�ணா,�.� 
கைலவாண��.� கிைட3தன. M/)�. வ5� அவ�க4 இ@ெசAதிைய அறிவி3த, 
ேபா� எ�னா� தா>க �:யவி�ைல. உண�@சி விவாி�க இயலாததாக இ�5த�. 
எ�ைன ஈ�ற தாAநா/:�. எ�னா� இய�ற பணிைய@ ெசAய ேவ�)ெம�ற 
ஆ�வ� ேமெலN5த�. ஒ� �:,�. வ5ேத�. ம2நா4 எ�Bைடய ேமனிைய� 
 னிதமான கதராைட அழ. ெசAத�. 
 
நா�ப3ெதா� ஆ�)க4 கட5தன. அ�2 �த� இ�2 வைர நா� ெதாட�5�  
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கதராைடதா� உ)3தி வ�கிேற�. ெதாட�க3தி� சா�., ச��காள� இவ�ைற 
உ)3�வ� ேபா�ற சி2 உண�, ேதா�றிய��). ஆனா� உ4ள3தி� 
அைலேமாதி� ெகா�:�5த ேதசிய உண�@சி�.�� இ5த ெம�ைம உண�,-
கெள�லா� பற5ேதா:வி/டன. எ>க4 நாடக� .Nவி� ெந��க:யான 
கால>களி� அதிக� பண� ெகா)3� உைடக4 வா>.வத�.� இயலாதி�5த 
எ3தைனேயா ச5த��ப>களி� கதேர உ)3�வ� எ�ற இல/சிய3ைத நிைறேவ�ற 
நா� ப/ட கKட>கெள�லா� இ�ேபா� நிைன,�. வ�கி�றன. 
 
வா3தியா� மீ�)� விலகினா� 
 
தDைசயிE�5� ஒ�வைகயாக3 த/)3 த)மாறி ம�ைர�. வ5� ேச�5ேதா�. 
பைழய நாடக>க��. வO� இ�லாததா�  திய நாடக� தயா� ெசAF�ப: 
வா3தியா� �தEயாாிட� ெபாிய�ணா வ� 23தினா�. ‘-5தர திர�’ எ�B� ஒ� 
நாவ� நாடக� பாட� ெகா)�க� ெப�ற�. இர�ெடா� நா/க4 ஒ3திைகF� 
நைடெப�ற�. அத�.4 வா3தியாேரா) ச�பள3 தகரா2 ஏ�ப/)வி/ட�. அதிக@ 
ச�பள� ெகா)3தா�தா� இர, நாடக3தி�. வர�:F ெம�2 வா3தியா� 
க�:�பாக� க:த� எNதியB�பி வி/டா�. இ5த� க:த3ைத� க�ட�� 
கைலவாண� எ�. எ0. கி�KணB�.� ேகாப� வ5�வி/ட�. அவ� ேநராக 
வா3தியா� இ��பிட� ெச�றா�. க�ெபனியி� நிைலைய உணராம� அதிக@ 
ச�பள� ேக/ப� �ைறய�லெவன எ�வளேவா எ)3�� Cறினா�. 
 
வா3தியா��.� எ�. எ0. கி�KணB�.� வா�. வாத� வள�5த�. கைடசியாக� 
கைலவாண� வா3தியாைர� க�டப: ேபசிவி/) வ5தா�. அ�றிர, ேமாகன-5தர� 
நாடக�. �த� மணிய:�.�வைர வா3தியா��, எ�. ேக. ராதா,� வரவி�ைல. 
ெபாிய�ணா -5தர�தEயா� ேவட3ைத� ேபாட3 ெதாட>கினா�. அ5த@ சமய� 
திGெர�2 ராதாேவா) வா3தியா� வரேவ ெபாிய�ணா ேவட3ைத� கைல3�வி/) 
ராதாைவேய ேபாட@ ெசா�னா�, ம2நா4 காைல வா3தியா� கண�.3 தீ�3�� 
ெகா�) க�ெபனிைய வி/) விலகி� ெகா�டா�. அ:�க: இ�வா2 க�ெபனி�. 
வ�வ�� ேபாவ�மாக இ�5த வா3தியாாி� ேபா�. எ>க��.� பி:�க வி�ைல. 
இ�5தாJ� எ�ன ெசAய �:F�? ேமைதக4 சில� இ�ப:3தா� இ��கிறா�க4! 
--------------- 

27. 27. 27. 27. ேதசப�திேதசப�திேதசப�திேதசப�தி    
 
எ>க��ெக�லா�  திய நாடக� தயாாி�க ேவ�) ெம�ற ஒேர ஆவ�. அ�ேபா�  
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ம�ரகவி பா0கரதா0 ம�ைரயி� ஒ� சிற5த நாடகாசிாியராக இ�5தா�. அ5த 
நாளி� அவ�ைடய பாட�கைள� பாடாத 0ெபஷ� ந:க�கேள இ�ைல ெய�2 
ெசா�லலா�. பா0கரதா0 ஒ� ேதசீயவாதி. இ5திய3 ேதசீய3 தைலவ�களி� 
ேபாிெல�லா� ஏராளமான பாட�க4  ைன5தி��கிறா�, பி@ைசெய)�.� 
சி2வ�க4Cட� பா0கர தாசி� ேதசீய� பாட�கைள�பா)வைத நா� 
ேக/:��கிேற�. ெசா�-ைவF�, ெபா�/-ைவF� நிைற5� கால3ேதா) ஒ3தி�5த 
அவர� பாட�க4 மிக� பிரசி3தி ெப�2 விள>கின. பா0கரதா0 எ>க��. 
அறி�கமானா�. ெவ. சாமிநாத ச�மா எNதிய பாண ர3�Mச� எ�B� ஒ� 
நாடக3தி� அ@-� பிரதிைய அவ� ெகா�) வ5தா�. அைத� ப:3�� பா�3ேதா�. 
அ�ேபாதி�5த எ>க4 ேதசீய உண�@சி�. அ5த நாடக� நிர�ப,� பி:3த� 
இைடயிைடேய சில  தியகா/சிகைள@ ேச�3� அவேர எNதி� ெகா)3தா�. 
அ�ேபா� பாண  ர3�Mர� நாடக� ச��காரா� தைட ெசAய�ப/:�5த�. எனேவ 
அ5நாடக3தி�.3 ேதசப�தி எ�2ெபய� ைவ3ேதா�. 
 
ேதசப�தி 
 
நாடக� ேவகமாக3 தயாராயி�2. பா0கரதா0 உண�@சி மி.5த பாட�கைள 
இய�றி3 த5தா�. அ3ேதா) மகாகவி பாரதியி� ‘எ�2 தணிFமி5த -த5திர தாக�’ 
‘வி)தைல வி)தைல,’ ‘ஆ)ேவாேம ப4�� பா)ேவாேம’ �தEய பாட�கைளF� 
இைடயிைடேய ேச�3�� ெகா�ேடா�. ேதசப�தி நாடக3தி�தா� �த� �தலாக� 
பாரதியி� பாட�க4 பாட� ெப�றன. அ5த நாடக3தி�  �ைமயாக ஏதாவ� ெசAய 
ேவ�)ெம�2 சி�ன�ணா,�, கைலவாண�� ேயாசி3தா�க4. மகா3மா 
கா5திய:கைள� ப�றிய வரலா�2�  3தக� ஒ�2 வா>கி வ5தா�க4, கா5தி 
மகா� கைதைய வி�J�பா/டாக� பாடலாெமன �:, ெசAய�ப/ட�. 
கா5திய:களி� பிற�  �த� அவ� வ/டேமைஜ மாநா/ )�.�  ற�ப/ட� வைர 
வி�J�பா/டாக அைம�க�ப/ட�. ஒ� நா4 இர, உண,�. ேம� நாB� 
கைலவாண�� உ/கா�5� பாட�கைள எNதி �:3ேதா�. ம2நா4 ஒ3திைக 
ஆர�பமாயி�2. தயாாி�  ேவைலக4 -2-2�பாக நட5தன. ேதசீய Mர�க��.� 
Mரா>கைனக��.�  னிதமான கதாிேலேய உைடக4 ைத�க�ப/டன. வா3தியா� 
க�ெபனிைய வி/) விலகிய பதிேனழாவ� நா4 அவசர அவசரமாக3 ேதசப�தி 
அர>ேகறிய�. 
 
உண�@சி ேவக� 
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1931 ேம 19 ஆ� நா4. ஆ�; அ�2தா� ேதசப�தி அர>ேக�ற�. அ�2 எ>க��.  
ஏ�ப/:�5த உண�@சிைய விவாி�க இயலா�. ஏேதா ஒ� உண�@சிF� எN@சிF� 
எ�ேலா�� .� இ�5த�. நாெட>.� ெகா5தளி� ! வி)தைலFண�@சி ெகாN5� 
வி/) எாி5த கால�! பாரத Mர� பகவ3 சி>.� அவர� ேதாழ�க4 -கேத�, ராஜ.� 
ஆகிேயா�� H�கிEட�ப/)@ சில நா/கேள ஆகியி�5தன. அ5த ெநD-��.� 
ெசAதிக4 நா/) ம�க4 உ4ள3தி� ெப�� ஆேவச3ைத ஊ/:யி�5தன. நா/:� 
O
நிைல, ந:க�களாகிய எ>க4 உ4ள3ைத ம/)� பாதி�காதா, எ�ன! நா>க�� 
உண�@சியி� திைள3� நி�ேறா�. 
 
நாடக� ெதாட>கிய�. �த� கா/சி ெபா��C/ட�. 
 
ேதச ப�திேய ��தியா� 
ெதAவ ச�தியா� 
 
எ�ற பாடைல நா� �தE� பா:ய�� சைபேயா� உண�@சி வச�ப/), மகா3மா 
கா5தி�. ேஜ!” எ�2 ேகாஷமி/டனா�. பா/) �:5த�� பாண ர3தி� தைலவ�, 
வாLசனாக ந:3தவ� ேபசினா�. அவர� ேப@-3 ெதளி,�, ெக�Qரமான .ரJ�, 
ெமA�பா/)ண�@சிF� சைபயின��. ம/)ம�ல, எ>க��.� உண�@சி 
ஊ/)வனவாA இ�5தன. ெப�3த ைக3த/டJட� �த�கா/சி �:5த�. 
 
உயிைர ஊசலாட வி/டா� 
 
இர�டாவ� கா/சி ஈசான ர ம�னனி� விசாரைண ம�டப�. -த5திர Mரைன 
வாLசB�.3 H�.3 த�டைன விதி�க�ப)கிற�. *�றாவ� கா/சி 
H�.ேமைட, வாLச� H�கிEட�ப/) ம:கிறா�. அவன� மரண3தி�.� பி� 
 ேரச� எ�ற தைலவ� ெபா2�ேப�2� ேபாரா:, பாண  ர3ைத அ:ைம3 
தைளயிE�5� வி)வி3�@ -த5திர நாடா�.கிறா�. இ� கைத...... 
 
H�.ேமைட� கா/சிைய� பல �ைறக4 ஒ3திைகக4 பா�3�, உ�ைமேபா� 
ேதா�2வி�க ஏ�பா)க4 ெசAய�ப/ :�5தன. வாLச� ேமைடமீ� ஏறிய�� 
-��.� கயி�ைற3 தாேன எ)3�� கN3தி� மா/:� ெகா4கிறா�. அதிகாாி 
ைகயைச�கிறா�. உ4ேள மணி@ ச3த� ேக/கிற�. கீேழ நி�.� காவல� 
பலைகைய3 த/: வி)கிறா�. இ�வா2 கா/சி நைட ெபற ேவ�)�. 
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வாLசBக ந:3தவ� -��.� கயி�ைற� கN3தி� மா/:� ெகா4��ேபாேத 
அதேனா) இைண�க�ப/:�5த ஒ� இ�� � ெகா�கிைய3 தன� இ)�பிேல 
க/ட�ப/:�5த ம� ெறா� கயி�றி� மா/:� ெகா4ளேவ�)�. இ�ப:@ ெசAதா� 
அவ� ெதா>.�ேபா� அவர� உட� பார3ைத இ�� � ெகா�கி தா>கி� ெகா4��. 
கN3�@ -��. இ2�கா�. 
 
*�றாவ� கா/சி ெதாட>.� ேபா� வாLசBக ந:3தவ� உண�@சி� பிழ�பாக 
இ�5தா�. �ா�. ேமைடயி� ஏறி ஆேவச3�ட� Mர �ழ�க� ெசA�வி/)� 
கயி�ைற� கN3தி� ேபா/)� ெகா�டா�. ஆனா� இ�� � ெகா�கிைய ஒ3திைக� 
ப: மா/:னா�களா எ�பைத� கவனி�க மற5� வி/டா�, 
 
நாடக� ெதாட>கிய� �த� ெநD- படபட�க3 திைர மைறவி� நி�2 ெகா�:�5த 
எ>களி� எவ�ேம இைத� கவ னி�கவி�ைல. H�.ேமைட� பலைகைய இN�.� 
காவலனாக நி�ற ந:க�� இைத�ப�றி@ சிறி�� கவைல ெகா4ளவி�ேல. 
-��ைக� கN3தி� மா/:னா� வாLச�. Mர �ழ�கமி/டா�. மணிய:�க�ப/ட�. 
பலைக இN�க�ப/ட�. வாLச� அ5 தர3தி� ெதா>கினா�, ெமA மற5தி�5த 
சைபேயா�, “பகவ3 சி>.�. ேஜ” எ�2 பல�ைற ேகாஷமி/டனா�. நா� அ)3த 
கா/சி�காக3 திைர மைறவி� H�.ேமைடய�ேக நி�2 ெகா�:�5ேத�. 
வாLச� ெதா>கியேபா� ெகா)3த .ர� எ�னேவா ேபாE�5த�. அவர� 
��.� ற� இ�� � கயி�றி� ெகா�கி மா/ட�படாதைத அ�ேபா�தா� 
உண�5ேத�. எ�ைன�ேபாலேவ ம�2� சில� இைத� கவனி3தா�க4 
ேபாE��கிற�. “திைர, திைர, ப)தா ப)தா” எ�2 பல .ர� க4 ஓலமி/டன. அைர 
நிமிட ேநர� ெதா>கிய பிறேக திைர விடேவ�)ெமன ஒ3திைகயி� 
அறிவி�க�ப/:�5த�. சைபேயாாி� ேஜ ேகாஷ3தி� ஒல� .ர�க4 உடேன 
ேக/கவி�ைல. திைரவிட@ சில வினா:க4 தாமத� ஏ�ப/ட�. 
 
கட,4 கா�பா�றினா� 
 
திைர விN5த�� சில� ஓ:�ேபாA வாLசனாக ந:3தவைர3 H�கி� பி:3�� 
ெகா�) இ2கி�ேபாயி�5த கN3�@ -��ைக அவி
3தா�க4. ந:க��.� 
பிர�ைஞ இ�ைல. சைபேயா��. இைத�ப�றி எ�,� ெதாியா�. உண�@சி 
வச�ப/ட அவ�க4 அ)3தகா/சி ெதாட>.� வைர “பக3சி>.�. ேஜ! 
பக3சி>.�. ேஜ!” எ�2 �ழ>கி�ெகா�ேட இ�5தா�க4. 
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வாLசனாக ந:3தவ��.3 த� நிைன,வர அைர மணி ேநரமாயி�2. அ�2 
வாEசனாக ந:3�, உண�@சி� பிழ�பாக நி�2 உயிைர ஊசலாடவி/ட உ�ைம 
ந:க�தா� ந:கமணி எ0. வி. சக0ரநாம�. அவர� கN3�@ -��ைக�ப�றி� 
கவைல ெகா4ளாம� காவலனாக நி�2 பலைக இN3த  �ணியவா� ேவ2 
யாறாம�ல. நம� நைக@-ைவ@ ெச�வ� :. எ�. சிவதாB. 
 
ேதசப�தி நாடக3தி� நா�  ேரசனாக ந:3ேத�. சி�ன�ணா எ� மைனவி -த�மா 
ேதவியாக ந:3தா�. ஈசான  ர3� ம�ன� அதிரதனாக  ளி */ைட ராமசாமி 
ந:3தா�. ேசனதிபதி ேசமMரனாக ந:3தவ� யா� ெதாிFமா? நைக@-ைவ ந:க� எ�. 
ஆ�. சாமினாத�. அவ� மிக அழகாக� க3தி@ ச�ைட ேபா)வா�. நாB� அவ�� 
ேதசப�தியி� ஆேவச3�ட� க3தி@ ச�ைட ேபா)ேவா�. எ�. ஆ�. சாமிநாத� தா� 
என�.� க3தி@ ச�ைட ேபாட� க�2� ெகா)3தா�. எ5த ேவட3ைத� ேபா/டாJ� 
திறைமயாக@ ெசAய� C:யவ� சாமிநாத� எ�2 ��ேப .றி�பி/:��கிேற�. 
அ�லவா? ேதசப�தி நாடக3தி� சாமினாதைன எ�ேலா�� பாரா/:னா�க4. எ�. 
எ0. கி�Kண� பல ேவட>க4  ைன5� சைபேயாைர� பரவச� ப)3தினா�. கா5தி 
மகா� வி�J� பா/)�.� பல�ைற ைகத/ட� கிைட3த�. நாடக3தி�.� 
பிரமாதமான ேப�. ஆனா� வO�தா� அத�ேக�றப: இ�ைல. 
 
த�பி பகவதி 
 
இ5த நாடக3தி� த�பி பகவதி ம�ெறா� -த5திர Mர� நாகநாதனாக ந:3தா�. 
 ேரசB� ேசமMரB� வா/ேபா�  ாிF� ெபாN�, நாகநாத� ேசமMரேனா) வ5த 
காவல�க�ட� ச�ைடயி/) அவ�கைள விர/டேவ�)�. த�பி பகவதி�.� 
க3தி@ ச�ைடேபாட அ�வளவாக வரா�; க/:�  ர�) ம�ேபா�  ாிவெத�றா� 
நிர�ப� பி:�.�. எனேவ நாகநாத� காவல�க�ட� ம�ேபா�  ாி5� விர/)வதாக 
அைம3�� ெகா�ேடா�. த�பி பகவதி�. ம�ேபா� பி:�.� எ�2 ெசா�J� 
இ5த@ சமய3தி� ம�ைரயி� நட5த ம�ெறா� நிக
@சி எ� நிைன,�. வ�கிற�. 
அ�ேபா� க�ெபனியி� �த�ைமயான ெப� ேவடதாாிகளி� ஒ�வராக இ�5தா� 
ஒ� ந:க�. அவைர ஊ��. அைழ3��ேபாக அவர� மாமன�� தைமயB� 
வ5தி�5தா�க4. த�பிைய ெஜக�னாதAயாி� க�ெபனியி� ேச��ப� தைமயனி� 
தி/ட�, ெபாிய�ணா இைத�  ாி5� ெகா�டா�. அ5த ந:க� ��கிய பா3திரமாக 
ந:�க ேவ�:ய நாடக>க4 நட�க ேவ�:யி�5 ததா�, அ5நாடக>க4 �:5த 
பிற. அைழ3�� ேபா.�ப: ேக/)� ெகா�டா�. வ5தவ�கேளா உடன:யாக� 
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ேபாக ேவ�)ெமன� பி:வாத� பி:3தா�க4. ந:கB� அவ�கேளா) ேபாக3 
�:3தா�. அ�றிர, நாடக3தி� ந:�க அவைர3 தவிர ேவ2 ஆ4 இ�ைல. 
ெபாிய�ணா நயமான �ைறயி� எ�வளேவா எ)3�@ ெசா�னா�. அJவ� 
அைறயி� நீ�டேநர� நட5� ெகா�:�5த இ5த உைரயாடைல நா>க4 
தைலமைறவாக நி�2 ேக/)� ெகா�:�5ேதா�. ந:காி� தைமய� ஒேர C@ச� 
ேபா/டா�. ெபாிய�ணா கா/:ய ெபா2ைம எ>க��.� ெப� விய�ைப அளி3த�. 
C@ச� ேபா/டவாி� ஆேவச� உ@சநிைல�.� ேபாA�ெகா�:�5த�. 
கைடசியாக� ெபாிய�ணா சிறி� ேகாப3ேதா), “நாடக� �:5தபிற.தா� அவேன 
அB�ப�:F�. எ5த�காரண3ைத� ெகா�)� இ�ேபா� அB�ப இயலா�” எ�2 
Cறினா�. இ� ேக/ட�� ந:காி� தைமய� ேமJ� ஆ3திர� அைட5தா�. 
“அெத�லா� �:யா�. உ>க4 நாடக3ைத�ப�றி என�.� கவைலயி�ைல; நா>க4 
இ�ேபாேத  ற�பட3தா� ேபாகிேறா�”, எ�2 ெசா�Eவி/)3 த� த�பிைய� 
பா�3� “எ)டா ெப/: ப)�ைகைய” எ�றா�. அ�ண� இ�ப:@ ெசா�J ��ேப 
ஆய3தமாக இ�5த ந:க3 த�பி, உடேன ெப/: ப)�ைகேயா)  ற�பட@ 
சி3தமானா�. தைமயB�, மாமB� ��ைன ெச�ல3 த�பி அவ�கைள� பி� 
ெதாட�5தா�. *வ�� அJவ� அைறைய3 தா�:னா�க4. 
 
ெவறி ெகா�ட ேவ>ைக! 
 
‘பளா�’ எ�றாெ◌� ச3த�. அைத3ெதாட�5� “ஐேயா’’ எ�ற அலற�! என�. 
ஒ�2�  ாியவி�ைல. எ/:� பா�3ேத�. ந:காி� தைமய� அ: ெபா2�க 
�:யாம� கீேழ கிட5தா�. அவ� எதிேர ெவறி ெகா�ட ேவ>ைக ேபா� ஒ� மனித 
உ�வ� நி�2 ெகா�:�5த�. அத� வாயிE�5� வா�3ைதக4 ேவகமாக வ5தன. 
“இ�ன�ேக  ற�பட3தா� ேபாறயா! எ>கடா  ற�ப)! நீ ெபாற�ப/)� ேபாறைத 
நா� பா��கிேற�” எ�ற வா�3ைதகேளா) கீேழ கிட5தவB�., ேமJ� சில 
அ:க4 விN5தன. ந:க� ெப/: ப)�ைகைய� ேபா/) வி/) அலறிய வ�ண� 
உ4ேள ஓ:னா�. மாமனா� ெசAவதறியா� ஒ� *ைலயி� ஒ�>கினா�. தைமய�, 
“ஐேயா, ெகா�றாேன” எ�2 ஒலமி/டா�. ெபாிய�ணா விைர5� ெச�2 அ5த 
ேவ>ைகைய� பி:3� அட�கினா�. மனித உ�வி� நி�ற அ5த ேவ>ைகதா� த�பி 
பகவதி. அ�ேபா� த�பி பகவதி�. வய� பதினா�.-ந:க��.� ஏற3தாழ அேத 
வய�தா� இ��.�. அ:ப/ட தைமயன��. இ�ப3தி ஐ5� வய��.ேம� 
இ��கலா�. எத�காக இ5த நிக
@சிைய� .றி�பி/ேட�. ெதாிFமா? பகவதிFைடய 
�ர/)3தன�, உட� வEைம, தீைமைய எதி��.� ேபா�., இவ�ைறெய�லா� 
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இ5நிக
@சி எ)3�� கா/)கிறத�லவா? இத� பிற. அ5த ந:க� ம�ைர 
நாடக>க4 �:F� வைர க�ெபனியி� இ�5� வி/)3தா� ேபானா�; ேதசப�தியி� 
நாகநாதனி� காதE -5தாியாக,� அவ� ந:3தா�. 
 
ேதசீய நாடக3தி�.3 தைட 
 
ேதசப�தி நாடக3ேதா) ம�ைர �கா� �:5த�, தி�ெந�ேவEயி� நாடக� 
�வ�கிேனா�. ேதசப�தி நாடக3தி�.� ேபாL0 அதிகாாிக4 வ5� .றி�ெப)3�� 
ெகா�) ேபானா�க4. நாடக� �:5த ம2நா4காைல க�ெபனி M/:�. இர�) 
ேபாLசா� வ5தா�க4. உாிைமயாளைரF�, நாடக ஆசிாியைரF� உடேன ேபாL0 
0ேடஷB�. அைழ3� வ��ப: இ�0ெப�ட� உ3திரெவ�2 Cறினா�க4. 
ெபாிய�ணா ெவளிU� ேபாயி�5தா�. சி�ற�பா த� மைனவிேயா)� எ>க4 
த>ைககேளா)� ம�ைரயிேலேய இ�5தா�. க�ெபனியி� பிரதிநிதிகளாக 
சி�ன�ணா :. ேக. �3�சாமிF�, எ�.எ0. கி�KணB� ேபாL0 
0ேடஷB�.@ ெச�றா�க4. இ�0ெப�ட� அ�வி�வாிட�� பல ேக4விகைள� 
ேக/டா�. கைடசியாக3 ேதசப�தி நாடக� நைடெபற ேவ�)மான� தா� ெசா�J� 
தி�3த>கைள ஏ�2� ெகா4ள ேவ�)ெம�2�, இ�ைலயானா� நாடக� தைட 
ெசAய�ப)ெம�2� க�:�பாக� Cறினா� இ�0ெப�ட�. அவ�ைடய 
ஆ/ேசபைனக4 எ�னெவ�ப� வாசக�க��.@ -ைவயாக இ��.�. 
 
ஆ/ேசபைணக4 
 
�த� கா/சியி� நா>க4 ெசா�ெபாழி, நிக
3�ேவா�. எ�.எ0.கி�Kண�, சி. ஐ. 
:.யாக ேவட�  ைன5� ேதா�2வா�. எ>க4 ேப@-�கைள� .றி�ெப)�.�ேபா� 
அத�ேக�றவா2 உண�@சிகைள3 த� �க3திேல ேதா�2வி�பா�. நா� 
ேப-�ேபா�, “இேதா எ>க4 ெசா�ெபாழிைவ� .றி�ெப)�கிறாேர, இவ�� ந� 
நா/டவ�தா�. நம� சேகாதராி� ஒ�வ�தா�. ஆனா� இ5த நா/:� பிற5�, இ5த 
நா/:� வள�5�, இ5த நா/) உ�ைபேய தி�2 ெகா�:��.� இ5த மனித 
உ�வ� த� ெசா5த@ சேகாதர�கைளேய அ�னிய நா/டாB�.� கா/:� 
ெகா)�.� �ேராக@ ெசயைல@ ெசA� ெகா�:��கிற�! பாவ�. எ�ன ெசAவ�? 
வயி�2� பிைழ� !” எ�2C2ேவ�. உடேன எ�. எ0. கி�Kண� ைக 
கா�கெள�லா� பத�ற3தா� ஆ)வ� ேபால ந:�பா�. சைபேயா� ைகத/:@ 
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சிாி�பா�க4. இ�0ெப�ட� இ5த� கா/சியி� எ�. எ0. கி�Kண� 
வர�Cடாெத�2 ஆ/ேசபி3தா�. 
 
இர�டாவதாக, -த5திர Mர�  ேரசB�, ஒ�மித வாத� கனவாB� ேபசி� 
ெகா4�� கா/சி. மிதவாதி ச��கா� க/சிைய3 தா>கி� ேப-வா�. நீ�ட ேநர� 
வாத� நைட ெப2�. �:வி� நா� ஆேவச3�ட�, “தாAநா/ைட அ�னிய��.� 
கா/:� ெகா)�.� ச�டாள�க4, த� தாைய மா�றாாிட� C/:� ெகா)�.� 
ெகா)ைமைய@ ெசAகிறா�க4 எ�2 ஏ� ெசா�ல� Cடா�?” எ�2 ேக/ேப�. 
இ5த� கா/சியிJ� எ�. எ0. ேக. தா� மிதவாதியாக வ�வா�. எ� ேக4வி�. 
விைடயாக அவ� ெகா)�.� �கபாவ��, ஆ3திர3 ேதா) நட5� ெகா4�� 
ந:� � சைபேயாாிைடேய ெப�> ேகாஷ3ைத எN� �. இ5த� ேக4விையF� 
இ�0ெப�ட� ஆ/ேசபி3தா�. 
 
*�றாவதாக, நாடக3தி� இ2தியாக வ�� ச�ைட� கா/சியி� கைலவாண� எ�. 
எ0. கி�Kண� தைலைமயி� ஒ� ெதா�ட� பைட கா/சியளி�.�. பைடயி� 
தளபதி கைலவாண� ெபாிய ைகரா/ைட ஒ�ைற� ைகயி� தா>கிய வ�ண� 
ேதா�2வா�. இ5த� கா/சியி� ெகா/டைகேய கலகல3�� ேபா.�ப: சைபேயா� 
ைகத/)வா�க4. இ5த� கா/சிையF� எ)3�விட ேவ�)ெம�றா� 
இ�0ெப�ட�. 
 
இ�B� சி�லைர மா2த�க4 சிலவ�ைற@ ெசா�னா�. இவ�றி� எ�,� 
நாடக3ைத� பாதி�காதப:யா� இ�0ெப�டாி� ஆ/ேசபைனகைள ஏ�2� 
ெகா�), அ�ப:ேய தி�3த� ெசAவதாக� Cறி, எ�. எ0. ேகF� சி�ன�ணா,� 
தி��பி வி/டா�க4. ம2நா4 நாடக� இ�0ெப�ட� ெசா�ன மா2த�க�ட� 
நட3த� ெப�ற�. 
 
அ5த நாளி� எ>க��கி�5த உண�@சியி� இ�0ெப�டாி� இ5த ஆ/ேசபைனக4 
நிர5தரமாக நீ:3� நி�கவி�ைல. ம2 வார� மீ�)� ேதசப�தி நைடெப�ற�. 
அ�2 ேபாLஸா� யா�� வரவி�ைல. எனேவ இ�0ெப�ட� ஆ/ேசபி3த 
கா/சிகைளெய�லா� ��னிJ� ப�மட>. சிற�பாக நட3தி� கா/:ேனா�. சி. ஐ. 
:.க4 யாேரா வ5தி�5தா�க4 என நிைன�கிேற�. நாடக� அ�2 ெப�� 
ேகாலாகல3�ட� நட5த�. ம2நா4 நாேல நா>க4 மகி
@சிேயா) உைரயா:� 
ெகா�:�5ேதா�. ேபாL0 அதிகாாி ஒ�வ� வ5� ஏேதா ெகா)3�வி/)� 
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ேபானா�. தி�ெந�ேவE மாவ/ட� �Nவ�� ேதசப�தி நாடக� தைட 
ெசAய�ப/:��பதாக அறிவி3�4ள தைடF3திர, அ�. 
 
கா>கிர-�. ந�ெகாைட 
 
தி�ெந�ேவEயி� ப/டாபிேWக� �:5த பிற. மாவ/ட� கா>கிர0 கமி/: 
நிதி�காக ஒ� ேதசப�தி நாடக� ந:3�� ெகா)3ேதா�. தி�மதி ல/-மி ச>கரAய� 
தைலைம தா>கினா�. இேத ேபா� ெதாட�5� பல ஊ�களி� கா>கிர0 
கமி/:க��.3 ேதசப�தி நாடக3ைத எ�வித ஊதிய�� ெபறாம� ந:3�� 
ெகா)3தி��கிேறா�. எ>க4 கண�.�ப: தமி
நா) �NவதிJ� கா>கிர0 
கமி/:க��. X�றி ஐ�ப3தி ஏN நாடக>க4 இ�வைர ந�ெகாைடயாக கட3தி� 
ெகா)�க� ெப�24ளன. இவ�ைறெய�லா� பைழய கா>கிர0 ந�ப�க4 
நிைனவி� ைவ3�� ெகா�:��கிறா�களா எ�ப� ச5ேதக�. 
 
நில3ைத அடமான� ைவ3ேதா� 
 
தி�ெந�ேவE நாடக� �:5தபி� Yைவ.�ட�, சா3�ா�, வி��நக� ஆகிய 
ஊ�க��.@ ெச�ேறா�. வி�� நகாி� மாேனஜ� காேம0வர ஐய� வ5� தம� 
பா�கி� பண3தி�காக ெதா5தர, ெகா)3தா�. ஏ�கனேவ அவ�ைடய கட� 
பா�கி�. ேநா/) எNதி� ெகா)3தி�5தைமயா� எ�வித@ சமாதான�� 
Cற�:யாம� ெபாிய�ணா தய>கினா�. அ�ேபா� எ>க��கி�5த ெசா�ப 
நில3ைத அடமான� எNதி� ெகா)3�� பண� வா>க �:, ெசAதா�. இத�காக 
நா>க4 சேகாதர�க4 நா�வ�� நாக�ேகாவிJ�.� ேபாகேவ�:யதாக இ�5த�. 
ஒ�நா4 நாடக� �:5த��, நா�வ��  ற�ப/) நாக�ேகாவி� ேபாA@ேச�5ேதா�. 
அ�ேற ஒ�வாிட� நில3ைத அடமான�ப)3தி இர�டாயிர� ZபாAக4 ெப�ேறா�. 
ெந�ேலயி�, இத�காக3 த>கியி�5த காேம0வர ஐயாிட� அவ�ைடய பா�கிைய� 
ெகா)3�3 தீ�3�வி/) வி��நக��. ரயிேலறிேனா�. அ5த ரயி� எ�ேபா�� 
இர, 10 மணி�.3தா� வி��நக��. வ�வ� வழ�க�. இர, 9-30 மணி�. 
வி��நகாி� ேமனகா நாடக� ைவ�க�ப/:�5த�. எ>க4 ந�ப� கி/)ராஜூ 
அ5நாளி� ரயி�ேவ அதிகாாிக�ட� ெந�>கிய ெதாட�  ெகா�:�5தா�. எDஜி� 
:ைரவராக நி�2 ரயிைல ஒ/)வத�.� அவ� ந�றாக� பழகியி�5தா�. 
மணியா@சியி� அவ� எDசிB�.4 ஏறி :ைரவைர ஒ� ப�க� உ/கார ைவ3� 
வி/)3 தாேம ரயிைல, ஒ/:னா�. ப3� மணி�. வி��நக��. வரேவ�:ய ரயி� 
இர, 9 மணி�ேக வ5� ேச�5த�. இ�ப: நட5தி��.மா எ�2 வாசக�களி� சில� 
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ந� வ�Cட சிரம5தா�. ஆனா� இ�ேபா� நா� ெசா�Eயைவ அைன3�� 
உ�ைமயாக நட5தைவ. 
 
மீ�)� ெச/: நா) 
 
வி��நக��.�பி� மீ�)� ெச/:நா/:�.� பயண� ெதாட>கிேனா�. இ��ைற 
காைர�.: ைக ெகா)�கவி�ைல.  திய நாடக� நட3த எ�ணி Y கி�Kண 
Lலாைவ3 தயாாி3ேதா�. அத�காக இ5த ெந��க:யான க/ட3திJ� நைககைள 
ெய�லா� அட. ைவ3�@ சாமா�கைள3 தயா� ெசAேதா�. எதி�பாராதப: அ5த@ 
சமய� ம�ெறா� ெகா/டைகயி�  ளிய மாநக� பாA0 க�ெபனி நாடக� நட3தி 
வ5த�. அதி� ��கிய பா3திர� ஏ�2 ந:3த பி. எ0. ேகாவி5தB�. அபாரமான 
ேப�. அவ�க�ைடய நாடக>க��. ந�ல வOJ� ஆயி�2.  ளியமாநக� பாA0 
க�ெபனியி� சிற5த ந:க�க4 இ�5தா�க4. பாA0 க�ெபனி எ�ற ெபய��ெகா�ப 
எ�ேலா�� சி2வ�களாக,� இ�5தா�க4. எ>க4 க�ெபனியி� பைழய ந:க� 
க�யாண Mரப3திர� தா�, அ>. வா3தியாராக இ�5தா�. அவ� தயாாி3த 
-வாமிகளி� அபிம�F -5தாி நாடக3ைத நா>க�� பா�3ேதா�. பி. எ0. 
ேகாவி5த� Mர அபிம�Fவாக நாேன விய�.� �ைறயி� ந:3தா�. கேடா� கஜனக 
ந:3த காளீ0வர�, -5தாியாக ந:3த மயி�வாகன� ஆகிேயா�� மிக அ�ைமயாக 
ந:3தா�க4.  திய கா/சிகைள3 தயாாி3� Yகி�KணLலாைவ அேமாகமாக 
நட3திF� எ>க��. வO� இ�ைல. விைரவி� நாடக3ைத �:3�� ெகா�) 
தி�மய3தி�.� பயணமாேனா�. 
 
நாக�ேகாவிE� .)�ப� நிைல3த� 
 
இ5த@ சமய>களிெல�லா� சி�ற�பாவி� .)�ப� ம�ைரயிேலேய இ�5� வ5த�. 
இ2தியாக� ெபாிய�ணா ஒ� �:,�. வ5�, சி�ற�பா, அவ� மைனவி, 
த>ைகமா�க4, ெபாிய�ணாவி� மைனவி எ�ேலாைரF� நாக�ேகாவிE� ஒ�M) 
பா�3�, அ>ேகேய நிர5தரமாக3 த>க@ ெசA� வி/), தி�மய� தி��பினா�. 
தி�மய3திJ� வO� இ�ைல. எ>க4 ெபாிய தக�பனா� மக� :. எ0. திரவிய� 
பி4ைள நாக�ேகாவிE� இ�5தா�. க�ெபனியி� நி�வாக ேவைலகைள� 
கவனி�பத�. ஒ�வ� ேதைவ� ப/ட�. அ5த ேவைலைய3 திரவிய�பி4ைள 
அவ�க��.� ெகா)�க எ�ணி, அவைரF� அைழ3� வ5தா� ெபாிய�ணா. சில 
மாத கால� திரவிய� பி4ைளயி� ேம�பா�ைவயி� க�ெபனி நைடெப�ற�. 
அவ�ைடய ேபா�., க�ெபனியிE�5த ந:க�க4 யா��.� பி:�கவி�ைல. 
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எ�றாJ� அைத ெவளிேய ெசா�ல அDசி, எ�ேலா�� ேபசாதி�5தா�க4. இ5த 
நிைலயி� க�ெபனி தி�)�க� ெச�ற�. 
------------ 

28. 28. 28. 28. �ெமாழி நாடக��ெமாழி நாடக��ெமாழி நாடக��ெமாழி நாடக�    
 
தி�)�க�E� இ�5தேபா� எ�. எ0. கி�Kண� ெஜக�னதAய� க�ெபனியி� 
பிரபலமாA விள>கிய ப�த ராமதா0, நாடக3ைத நட3த வி��பினா�. அத�கான 
ெபா2� �கைள அவேர ஏ�2� ெகா�டா�. நாடக ஆசிாிய�,  ��ேகா/ைட த� ) 
பாகவத� வ5தா�. இவ� ஏ�கனேவ ��வ� நாடக3ைத எ>க��.� பயி�2-
வி3தவ�. அத� பிற. சிவ க>ைகயிE�5த ேபா� ராமதா0 நாடக3ைதF� பாட� 
ெகா)3தி�5தா�. எனேவ அதைன3 தயாாி�க இ�ேபா� அதிக சிரம� எ)3�� 
ெகா4ளவி�ைல. நாடக� தயாராயி�2. ஆனா� நாடக3��.3 ேதைவயான 
கா/சிக4, உைடக4 �தEயவ�ைற@ ெசAய ேவ�)ேம; எ>க��கி�5த 
ெபா�ளாதார ெந�� க:யி� எ�,� ெசAய இயலவி�ைல. இ�5த சில கா/சிகைள 
ைவ3�� ெகா�ேட நாடக3ைத நட3த �ைன5ேதா�. ராமதாசைர அைட3� 
ைவ�.� சிைற@சாைல ஒ�2 ம/)� ேதைவ�ப/ட�. அ�ேபா� ஓவிய� யா�� 
இ�ைல. சிைற@ சாைல� கா/சிைய எ�. எ0. கி�Kணேன ஒேர நாளி� எNதி 
�:3தா�. நவா,�. ந�ல உைடக4 இ�ைல. �N�� ஜாிைகயாலான �ணி 
ேவ�)ெம�2 எ�ேலா�� ெசா�ேனா�. கா/சியைம�பாள�களி� ஒ�வரான 
மாதவ� அத�.� ஏ�பா) ெசAதா�. ஜாிைகேபா� ேதா�2� ப,� வ�ண�4ள 
ெபாிய ேர� காகித>கைள வா>கி, அதிேலேய உைடக4 தயாாி�க� ப/டன. காகித� 
நீ:3� இராெத�றாJ� க�ணா�. அழகாகேவ இ�5த�. ராமதா0 தமி
, 
ெதJ>., இ5�0தானி ஆகிய ��ெமாழிகளி� அைம5த நாடக�. நா� 
ராமதாசராக,� ெபாிய�ணா :. ேக. ச>கர� நவா� தானிஷாவாக,� ந:3ேதா�. 
எ�. எ0. கி�Kண� மா2ப/ட ப3� ேவட>களி� ேதா�றி மிக அ� தமாக 
ந:3தா�. நாடக� சிற�பாக அர>ேகறிய�. ராமதா0, எ�. எ0. கி�KணBைடய 
�N3 திறைமையF� ெவளி�ப)3�� நாடகமாக அைம3த�. தி�)�க� �:5த�� 
க�ெபனி தி�@சி, தDைச �தEய நகர>க��.@ ெச�ற�. 
 
எ5த ஊாிJ� வO� இ�ைல. மிக,� கKட�ப/)� க�ெபனிைய நட3தி வ5ேதா�. 
இ5த@ சமய3தி� ேப-� பட>க4 தமி
 நா/:� ேவகமாக வர3 ெதாட>கின. 
ஏேதேதா கன,க4 க�) ெகா�:�5த எ>க��.� ேப-� பட>களி� வ�ைக 
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இ: விN5த� ேபாE�5த�. படம�லவா ேப-கிற�?... மனித�க4 ேப-வைத யா� 
ேக/பா�க4? 
 
ேப-� பட� ேபா/: 
 
ஆகாசவாணி ேப-வதாக,�, அசாீாி ஒலமி)வதாக,�, ப�ைமக4 வாA திற5� 
பா)வதாக,� பழ> கைதகளி� ப:3தி�5த ம�க4, பட� ேப-கிற� எ�ற,ட� 
தி�விழா,�.� ேபாவைத�ேபா� சாாி சாாியாக� ேபாக3 ெதாட>கினா�க4. 
 திதாக வ5த நிழ� மனிதBட�, உயி� மனித� ேபா/:யிட இயலவி�ைல. 
க�ெபனி க:ய ேவக3தி� ப4ள3ைத ேநா�கி� பாA5த�. :. பி. ராஜல/-மி ந:3த 
வ4ளி தி�மண� பட� அேமாகமாக ஓ:ய�. ஜன>க4 ெவறிபி:3தவ�கைள� 
ேபால3 திைர�பட� ெகா/டைகயி� ேபாA விN5தா�க4. திைர�பட>களி� 
அ�ேபா� பாட�க��.3தா� �தEட� ெகா)�க� ெப�றி�5த�. எனேவ 
ச>கீத3தி� ேத�@சி ெப�றி�5த ந:க�க��. அதிக மதி�  இ�5த�. 
நாடக3திேலேய பாட�கைள� .ைற3�� ெகா�) நா>க4 ச�தாய நாடக>கைள 
நட3தி வ5ேதா�. எ>க4 நாடக>களி� ந:� �.3தா� �தEட�. எனேவ எ>களா� 
ெபா�ம�கைள� கவர �:யவி�ைல. 
 
-5தரரா� 
 
தDைசயி� நாடக>க4 நட5�ெகா�:�5தேபா�, அ>.4ள அைம@O� 
சைபக�ட� எ>க��.3 ெதாட�  ஏ�ப/ட�. அ5நாளி� ெச�ைன�. 
அ)3தப:யாக3 தDைசயி� தா� அதிகமான அைம@O� சைபக4 இ�5தன. -த�சன 
சபா மிக� பைழய அைம@O� .N. இைத3 தவிர விஜய விலாச சபா. ச�ரதா சபா, 
.மரகான சபா �தEய பல சைபக4 இ�5தன. .மரகான சைபைய@ ேச�5த எ�. 
வி0வநாதAய� பல நாடக>கைள எNதி ந:3�, அ@- வ:விJ� ெகா�) 
வ5தி�5தா�. விஜயவிலாச சபா, ச�ரதர சபா இவ�2ட� நா>க4 ெந�>கிய 
ெதாட�  ெகா�:�5ேதா�. இ5த@ சைபகளி� ஆசிாியராக,� ந:கராக,� 
விள>கினா� -5தரரா�. ந�ல எ)�பான ேதா�ற� உைடயவ�; ெக�Qரமான .ர� 
மிக@ சிற5த ந:க�. உஷா பாிணய�, பிரகலாத� இ� நாடக>கைள நா>க4 
பா�3ேதா�. பிரகலாதனி� இர�யனாக,�, உஷாபாிணய3தி� பா\Oரனாக,� 
-5தரரா� அபார3திறைமFட� ந:3தா�. அேத ேநர3தி� ேப-� பட>களி� வ5த 
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வ�ற� உ�வ>கைள� பா�3தேபா�, ‘இ�ேப��ப/டவைரய�லவா ரா/சத ேவட� 
ேபாட@ ெசAய ேவ�)�’ எ�2 நா>க4 எ�ணி� ெப�*@- வி/ேடா�. 
 
-5தரராவி� க�ெல�ண� 
 
எ>க4 நாடக>கைளF� ந:�ைபF� பா�3�� பரவச� ப/ட -5தரரா� எ>கேளா) 
அ�னிேயா�னியமாக� பழகினா�. ஒ3திைகக4 நைடெப2� ேபா� தாமாகேவ 
வ5� உ/கா�5� ெகா4வா�, வா3தியா� இ�லாததா� -5தரராேவ அ5த 
0தான3ைத ஏ�2�ெகா�), ந:� @ ெசா�E� ெகா)�பா�. ெபாிய�ணா,ட� 
ெந�>கி� பழ.வ� எ�ேலாராJ� இயலா�. அ�ேவ ஒ� தனி� கைல எ�2தா� 
ெசா�ல ேவ�)�. -5தரரா� எ�ப:ேயா ெபாிய�ணாைவ� கவ�5� வி/டா�. 
இ�வ�� மிக ெந�>கி உறவா:னா�க4. -5தரரா� இர�டாவ� மகாF3த3தி� 
ேசைவ  ாி5தவ�, அ�ேபா� கைல�ட� அJவலக3தி� ேவைல பா�3� வ5தா�. 
ச��காரா� அவ��.� ெகாDச� நில� மா�யமாக� ெகா)�க� ெப�றி�5த�. 
எ>க4 நிைலைய ந�.ண�5� அBதாப�ப/ட -5தரரா� தம� நில3ைத அட. 
ைவ3�� பண� வா>கி3 த�வதாக,�, ந�ல கா/சி உைடகைள3 தயாாி3� 
நாடக>கைள@ சிற�பாக நட3�மா2� ஆேலாசைன Cறினா�. ெபாிய�ணா அத�. 
ஒ�பவி�ைல. கKட>க4 �NவைதF� தாேம ஏ�2�ெகா4வதாக,�, ந�ப� கைள 
இதி� ப>. ெகா4ள@ ெசAய வி��பவி�ைலெய�2� ெசா�Eவி/டா�. பி�B� 
-5தரரா� எ>க��. ஒ� ெகளரவ ஆேலாசைனயாளராக,�, ஆசிாியராக,�, 
நா>க4 ேபா.�. ஊ�க��ெக�லா� வ5� கல5� ெகா�டா�. 
 
எ�. ஆ�. ராதா 
 
ப/)�ேகா/ைடயி� நா>க4 நாடக>க4 நட3தி� ெகா� :�5த ேபா� ந:கேவ4 
எ�. ஆ�. ராதா எ>க4 க�ெபனியி� வ5� ேச�5தா�. எ�. எ0. கி�Kண�, 
ெஜகனாைதய� க�ெபனியிE�5தேபா�, எ�.ஆ�. ராதாேவா) ெந�>கிய ந/  
ெகா�:�5ததா� அவேர க:த� எNதி ராதாைவ வரவைழ3தா�. ராதா வ5த�� 
ஏ�கனேவ நட5� வ5த நாடக>களி�, சில நைக@-ைவ ேவட>கைள3 திறைமயாக 
ந:3தா�. பதிப�தி நாடக� தயாராயி�2. பதிப�தி நாடக3தி� ராதா,�.. அ5நாளி� 
பிரமாதமான  க
 இ�5� வ5த�. ெஜகனாைதய� நாடகசைப யா
�பாண3தி� 
கைல5�ேபான பிற., ஐயாி�  த�வ� ராம-�  அ5த�க�ெபனிைய ஒ�வா2 
ஒN>.�ப)3தி ம�ைர�.� ெகா�)வ5தா�. அ5த� க�ெபனியி� பதிப�தி நாடக� 
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அ�ேபா� �தEட� ெப�ற�. நாடக ஆசிாிய� எ�. எ0. �3�கி�Kண� 
க>காதரனாக,�, எ�. ஆ�. ராதா ��பறிF� ச5தானமாக,� ேதா�றி ேமைடயி� 
பய>கரமாக@ ச�ைட ேபா)வா�க4. இைத நா>க4 ஏ�கனேவ ஒ��ைற 
பா�3தி��கிேறா�. பதிப�தியி� நா� ராஜேசகரனாக ேவட�  ைன5ேத�. த�பி 
பகவதி க>காதரBக,�, எ�. ஆ�. ராதா ��பறிF� ச5தானமாக,� ந:�க3 
தி/டமி/:�5தனா�. ச�ைடேபா)� ]\�க>கைளெய�லா� பகவதி�. ராதாேவ 
ெசா�E�ெகா)3தா�. பகவதிF�.அ�ேபா� �ர/)� ேப�வழி. சாதாரண 
விைளயா/)களிேல Cட ராதா,�. ஈ)ெகா)�க� C:யவ� பகவதி ஒ�வ�தா�. 
பதிப�தியி� அவ�க4 ச�ைட ேபா)� கா/சிைய�காண நா>க4 
ஆவேலா:�5ேதா�. பதிப�தி ஒ3திைக ெதாட�5� நைடெப�2 வ5த�. 
 
ராஜேசகர� 
 
தDைச எ�.வி0வநாைதய� எNதிய ராஜேசகர� நாடக அ@-�  3தக3ைத ஒ�நா4 
நாB� ராதா,� ப:3ேதா�. அ5த நாடக� எ>க��. நிர�ப,� பி:3த�. ராதா 
ராஜ ேசகரனக ந:�பெத�2 �:வாயி�2. உடேன பாட� எNத3 ெதாட>கிேனா�. 
ஆனா�, பதிப�தி ெவ�றிகரமாக நைடெப2வத�. ஆ�வ3ேதா) ஏ�பா)கைள@ 
ெசAத ராதா, பதிப�தி அர>ேக2வத�. ��ேப க�ெபனிைய வி/)@ ெசா�லாம� 
ேபாA வி/டா�. அவ� ேபாAவி/டைத அறி5த எ�. எ0. கி�Kண� “அட�பாவி, 
நா�தா� ராதாைவ� க�ெபனியி� ேச�3ேத�; எ�னிட�Cட@ ெசா�லாம� 
ேபாAவி/டாேன!” எ�2 வ�5தினா�. பிற. ராதா ேபாடேவ�:ய ச5தான� 
ேவட3ைத எ�. எ0. கி�Kணேன ேபா/டா�. -வாமி நாடக>களி� ராதா,�.� 
ெபா�3தமான ேவட>க4 ஒ�2� இ�லாதப:யா� அவ��.3 தி��தி 
ஏ�படவி�ைல. இ�5த வைர எ>கேளா) அ� ட� பழகினா�. ந�ல �ைறயி� 
நட5�ெகா� டா�. ெபாிய�ணாவிட3தி� அவ��. மி�க மதி�  ஏ�ப/:�5த�. 
ராதா வ��ேபா� அவைர�ப�றி ��னாேலேய ேக4வி�ப/:�5த எ>க��. அவ� 
எ�ப:யி��பாேரா ெவ�2 ேயாசைனயாக3தா� இ�5த�. வ5� சிலகால� இ�5� 
ேபான பிற. அவர� ந/ ற, எ>கைள மிக,� வ�3திய�. ப/)�ேகா/ைட, 
ம�னா�.:, �தEய ஊ�களி� ந:3�வி/) நாக�ப/:ன� ெச�ேறா�. 
 
ேகா�ட� ேகாவி5தசாமி நாF) 
 
வO� நிைலைம நா��. நா4 ேமாசமாகி� ெகா�ேட வ5த�. எ�ேலா�� ேச�5� 
க�ெபனிைய இN3� நி23த �ய�ேறா�. இயலவி�ைல. சா� ஏறின� �ழ� 
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ச2�கிய�. பண� எ�B� கயி2 இ�5தா�தா� க�ெபனிைய� க/: இN�க 
�:F� எ�ற நிைல ஏ�ப/)வி/ட�. ெபா�4 வEைம Fைடய ஒ�வாிட� 
க�ெபனிைய ஒ�பைட3� ந:க�களாகேவ ஊதிய� ெப�2� க�ெபனியி� ெபய� 
மைறயாதப:யாவ� கா�பா�றி� ெகா4ளலா� என எ>க��.3 ேதா�றிய�. 
ெச�ைன ேகாவி5தசாமி நாF), ேகா�ட� க�ெபனி எ�B� ஒ� ெபாிய நாடக� 
.Nைவ ைவ3�@ சிற�பாக நட3தியவ�. அவ� எ>க4 நாடக� .Nைவ வ�ஷ 
ஒ�ப5த� ேபசி, எ)3� நட3த ��வ5தா�. -5தரரா� இ�ப: நிர5தரமாக� 
க�ெபனிைய ம�ெறா�வாிட� ஒ�பைட�பைத எ�வளேவா த)3தா�. பல ஆ�)க4 
வO� இ�லா�, மன� கச5� இ��.� நிைலயி� ெபாிய�ணா -5தரராவி� 
ேயாசைனைய ஏ�க வி�ைல. சகல ெசல,க�� ேகாவி5தசாமி நாF)ேவ ெசA� 
ெகா4வெத�2�, நா>க4 நா�வ�� ந:�பத�காக,�, கா/சியைம� க4, 
உைடக4 இவ�றி�காக,� ஆ�)�. ஆ�யிர� ZபாAக4 ெப�2� 
ெகா4வெத�2�, க�ெபனியி� ெபய� Yபாலஷ��கான5தசபா எ�ேற 
இ��கேவ�)ெம�2� ேபசி �:, ெசAய�ப/ட�. எ>க4 ந:க�க4 அைனவ�� 
இ5த ஏ�பா/)�. வ�3த3�ட� ஒ� � ெகா�டா�க4. எ�. எ0 கி�Kண�, 
ெபாிய�ணா,ட� எ�வளேவா த)3�� ேபசி� பா�3தா�. இ2தியாக அவ�� 
ஒ� � ெகா�டா�. *�றா�)க4 இ�வா2 நைடெபற ேவ�) ெம�2 ேகா�ட� 
ேகாவி5தசாமி நாF),ட� ஒ�ப5த� �:வாகிய�. காைர�காE� கைடசியாக 
நாடக� நட3தி வி/) 1932இ� க�ெபனிைய நாF)விட� ஒ�பைட3ேதா�. 
------------- 

29. 29. 29. 29. ேகா�ட# சாரதா�பா�ேகா�ட# சாரதா�பா�ேகா�ட# சாரதா�பா�ேகா�ட# சாரதா�பா�    
 
�த� �தலாக உ)மைல�ேப/ைடயி� நாடக� ெதாட>கிய�. Yபால 
ஷ��கான5த சைபயி� ெபயரா� நட3த� ப/டாJ� அ� உ�ைமயி� ேகா�ட� 
க�ெபனியி� நாடகமாகேவ விள>கிய�. நாF)வி� மைனவியாக இ�5த 
சாரதா�பா4 அ�ைமயா� க�ெபனியி� ��கிய இட� ெப�றா�. இராமாயண� 
நாடக3தி�.�  � ெம�. ெகா)�க�ப/ட�. சாரதா�பா4 மிக@ சிற5த 
ந:ைகயாதலா�  திய ந:க�க��.3 தின�� �ைறயாக ந:� � பயி�சி ெகா)3� 
வ5தா�. ெதாட�க3தி� அ:�க: தகரா2க4 ஏ�ப/டன. நா>க4 அவ�ைற� 
ெபா�/ப)3தாம� ஒ3�ைழ3ேதா�. எ>க4 ந:க�க�� உ4ள�ேபா) 
உ�ைமயாக உைழ3தா�க4. எ�ன ெசA�� பயனி�ைல. எ>கைள� பி:3த ‘ஏழைர 
நா/டா�’ நாF)ைவF� பி:3��ெகா�ட� ேபாJ�! 
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ேகா�ட� க�ெபனியா� ஒ� கால3தி� இராமாயண�, மகாபாரத�, Yகி�Kண  
Lலா �தEய ெபாிய நாடக>கைள ெய�லா� பிரமாதமாக நட3தியவ�க4. எனேவ 
 திதாக மகா பாரத� பாட� ெகா)�க�ெப�ற�. மகாபாரத3தி� சாரதா�பா4 
அ�ைமயாேர �ேராபைதயாக ந:3தா�. 
 
க�ெபனியி� எ�லா� ெபா2� �கைளF� நாF)ேவ கவனி3� வ5தா�. எனேவ, 
ெபாிய�ணா, ந:க�க4, ஏைனய, ெதாழிலாள�க��.ாிய ச�பள3 ெதாைகைய 
ஒ�ப5த�ப: தாேம வா>கி� ெகா)�க வி��பவி�ைல. ேநர:யாக நாF) விடேம 
எ�ேலா�� ச�பள� ெப�2�ெகா4ள ஏ�பா) ெசAதா�. நாF)�. இ5த ஏ�பா) 
மிக,� ெசளகாியமாக� ேபாAவி/ட�. அவ� இைத� பய�ப)3தி� ெகா�) ந:க� 
கைளF�,ெதாழிலாள�கைளF� தம� வச�ப)3தி� ெகா4ள ��ப/டா�. 
உ)மைல�ேப/ைட வO� தி��திகரமாக இ�ைல. தி��9��.@ ெச�ேறா�. 
அ>.� வO� இ�ைல. 0ெபஷலாக@ சில ெபாிய ந:க�கைள� ேபா/) நட3தினா� 
வOலா.ெம�2 நாF) எ�ணினா�. நா>க4 அவ�ைடய வி��ப3��.@ 
ச�மதி3ேதா�. 
 
பி. எ0. ேவJநாய� 
 
பிரசி3தி ெப�ற ந:க� பி. எ0. ேவJநாயைர� ெகா�) ச3தியவா� சாவி3திாி, 
ேகாவல� ஆகிய இ� நாடக>க4 நட3த ஏ�பாடாயி�2. �த� நாடக� ச3தியவா� 
சாவி3திாி நட5த�. பி. எ0. ேவJநாய� ��ப.தியி� ச3தியவானாக,� 
பி�ப.தியி� எமத�மBக,� ந:3தா�. சாரதா�பா4 அ�ைமயா� சாவி3திாியாக 
ந:3தா�. ம�ற எ�லா ேவட>கைளF� எ>க4 ந:க�கேள ஏ�2 ந:3தா�க4. நா� 
நாரதராக ந:3ேத�. நாடக� �வ>.வத�. ஒ� மணி ேநர� இ��.�ேபா�தா� 
நாய� அர>கி�.4 வ5தா�. எ�ேலாைரF� அைழ3தா�. “உ>க4 அைனவ��.� 
-வாமிகளி� பாட� தாேன?” எ�2 ேக/டா�. எ�ேலா�� ‘ஆமா�’ எ�2 தைல 
யைச3ேதா�. நாய� மகி
@சிேயா) “அ�ப:யானா� கவைல யி�ைல” எ�றா�. 
 
நாயாி� நாவ�ைம 
 
எ>க4 த5ைதயா� ேவJநாயேரா) ெப�ேவட� தா>கி ந:3தவ�. தாயாி� ேப@-3 
திறைமைய� ப�றி அவாிட� நிைறய� ேக4வி�ப/:��கிேற�. மி.5த வாத3 
திறைமேயா) ேபச�C:ய சிற5த ேப@சாளெரன அவைர எ�ேலா��  க
வா�க4. 
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ேக. எ0. அன5த நாராயண ஐய��, ேகா�ட� சாரதா�பா��தா� நாய�ைடய 
ேப@-�. ஒ�வா2 ஈ). ெகா)�க�C:யவ�க4 எ�2 ந�ப�க4 
ேபசி�ெகா�டா�க4. அவ� எ�ன ேப-வாேரா வழ�கமான பாட3ைத வி/) ேவ2 
எைதயாவ� ேபசினா� எ�ன ெசAவ�? எ�ற அ@ச� எ>க4 எ�ேலா�ைடய 
உ4ள>களிJ� .: ெகா�:�5த�. நாய� ச3தியவானக ந:3த �த� ப.தியி� 
-மாEயாக ந:3த எ�. எ0. கி�KணBட� ஏேதேதா  திய ேக4விக4 ேபா/டா�. 
நைக@-ைவ ந:கரானதாJ�, ஏ�கனேவ சைபேயாாிட� ந�மதி�ைப� 
ெப�றி�5ததாJ� எ�. எ0. ேக, ஒ�வா2 சமாளி3தா�. சாரதா�பா4 அ�2 மிக3 
திறைமயாக ந:3தா�. ேவJநாய��.�, அவ��.� நட5த உைரயாடைல 
சைபேயா� ந�. ரசி3தா�க4. ச3தியவாைக ந:3த ��ப.தி �:5த�. அ)3த� 
எமத�ம� கா/சி. சி3திர.�தனிட� விசாரைண நட5த�. ச3தியவா� உயிைர� 
கவ�5� வர� கி>கர�க4 அB�ப� ப/டா�க4. அ)3� நாரத� வர ேவ�:ய 
க/ட�. நா� வ5ேத�. ேவJநாய� நா>க4 வழ�கமாக� ேப-� வசன>கைளேய 
ேபசினா�. -வாமிகளி� பாட3ைத அவ� ஒN>காக� ேபசிய� என�. விய�பாக 
இ�5த�. 
 
வா�. வாத� 
 
ச3தியவா� உயிைர� கவராதி��.�ப: நாரத� எம த�மைன ேவ�)கிறா�. 
இ�வ��.� வாத� நைடெப2கிற�. �:வி� எம� ேகாப� ெகா4கிறா�. “எ/: 
நி�J� நாரதேர” எ�B� பா/); இத� பிற. நாரத� சபத� ெசA� ெகா�) 
உ4ேள ேபாகேவ�)�. நாரத��.� எமB�.� வா�.வாத� நைடெப�ற�. 
வழ�க�ப: ேப-� -வாமிகளி� பாட>கைளேய நாய� ேபசி வ5தா�. நாB� 
ஒN>காக� ேபசிேன�. -வாமிகளி� பாட� �:5த�. எம�, “எ�ன ெசா�னீ�?” 
எ�2 Cறி� பா/ைட3 ெதாட>க ேவ�)�. நாய�, நா� எதி�பாராதப: ேமJ� 
ஏேதா ேபசி� ெகா�:�5தா�. என�. எ�ன ெசAவெதன3 ேதா�றவி�ைல. 
 
நாரதாி� திணற� 
 
இ�மாதிாி 0ெபஷ� நாடக>களி� ேபசி ந�. பழ�கமி�லாததா� நா� 
திணறிேன�. நாரத� திண2வைத� பா�3த நாய�, ேமJ� சிாி3�� ெகா�ேட 
ேபசினா�. எம� ேகாப�ப/ட பிற. ேபச ேவ�:ய ஒேர ஒ� வசன� ம/)� 
பா�கியி�5த�. ‘ஏ மறL! ��  மா��க�டB�காக@ சிவெப�மானிட� உைத 
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வா>கி அவமான�ப/டைத மற5� வி/டாயா?” எ�ற வசன� அ�. ேவ2 வழியி�றி 
எம� ேகாப�படாத நிைலயிேலேய, அைதF� ேபசி �:3ேத�. எமனாக நி�ற நாய� 
அத� பிற.� ேகாப� ெகா4ளவி�ைல. “எ�ன நாரதேர! அாிF�, அயB� 
கா�பத�. அாிதான எ�ெப�மா� தி�வ: எ� மீ� ப/டைதயா அவமான� எ�2 
ெசா�கிறீ�? ஆஹா, அத�. நா� எ�ன பா�கிய� ெசAதி��க ேவ�)�?” எ�2 
ேமJ� சிாி3��ெகா�ேட ேபசினா�. என�. எ�,� ேதா�றவி�ைல. எம� 
ேகாப�ப/டால�லவா நாரத�� ேகாப3ேதா) சபத� ெசAய �:F�? சிாி3�� ேப-� 
எமனிட� எ�ப:� ேகாப� ெகா4வ�? திணறிேன�; ஏேதேதா .ளறிேன�. 
கைடசியாக எ�Bைடய பாிதாப நிைல�. இர>கி நாய� ேகாப� ெகா4வ� ேபா� 
ந:3த பிற.தா� நாடக� நக�5த�. நாB� பா/)� பா:@சபத� ெசA�வி/)3 
த�பி3ேதா�, பிைழ3ேதா� எ�2 உ4ேள வ5� ேச�5ேத�. ஒ�வா2 நாடக� 
�:5த�. ம�ெறா� நாடக3ைதF� ந:3�வி/) ேவJநாய� ேபாA ேச�5தா�. அ5த 
இ� நாடக>க��.� எதி�பா�3தப: வOலாக வி�ைல. பா/)�. அதிகமான 
மதி�  இ�5த காலமாதலா� ேப@சிJ�, ந:�பிJ� வ�லவரான ேவJநாயைர� 
ெபா� ம�க4 அ�வளவாக வி��பவி�ைல. 
 
மகாபாரத� 
 
மகாபாரத3தி� ெபாிய�ணா �ாிேயாத�னாக ந:3தா�. நா� �@சாத�னாக3 
ேதா�றிேன�. M/:� ஒ3திைக நைட ெப�ற�. இ�னி�னவா2 ெசAய 
ேவ�)ெம�2 சாரதா�பா4 அ�ைமயா� -��கமாக@ ெசா�னா�க4. �கிJாிF� 
கா/சிைய� ப�றிய .றி�  எ�,� விள�கமாக3 ெதாி5� ெகா4ள எ�னா� 
�:யவி�ைல. இைத�ப�றி அவ�களிட� ேக/க எ� மன� Cசிய�. �@சாதனனாக 
ந:�க ேந�5த எ� ���பா�கிய3ைத எ�ணி வ�3திேன�. நாடக3த�2 க�ெபனி 
M/:� ேராஜா�9 வ�ண3தி� ேதாA3�� பலேசைலகைள உல�3தியி�5தா�க4. 
இ5த ேசைலகைளெய�லா� �கிJாிF� கா/சியி� அ�ைமயா� உ)3தி� 
ெகா4வா�க4 எ�2 ெசா�ல�ப/ட�. நாடக� ெதாட>கிய�. �கிJாிF� கா/சிF� 
வ5த�. எ� உ4ள� ஏேனா பதறிய�. ைக, ந)>கின. �ாிேயாதனனாக ந:3த 
ெபாிய�ணாவி� மனநிைல எ�ைனவிட ேமாசமாக இ�5தி��கேவ�)�! 
அவ�ைடய �க3தி� இன� ெதாியாத ஒ� Qதி .:ெகா�:�5த�. 
 
ேசைலைய� கைளFமா2 �ாிேயாதன� ஆைணயி/டா�. நா� ைக ந)�க3�ட� 
�ேராபைதயி� ேசைல3 தைல�ைப� பி:3ேத�. சாரதா�பா4 அ�ைமயா� 
அ�ேபா� த:3த அ� தமான ந:�ைப விவாி�க இயலா�. “கி�Kணா, க�ணா, 
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ேகாபாலா, மாதவா” எ�2 கதறி�ெகா�) அவ�க4 இ� கர>கைளF� ேமேல 
உய�3தி� .�பி/ட��, -ழ�2 -ழ�2 உ)3தியி�5த ேசைலக4 லாவகமாக 
வி/)� ெகா)3த�� எ�லா� உ�ைமயிேலேய மாயா ஜால�ேபா� விள>கின. 
உ�ைமயாகேவ நா>க4 பிரமி3�வி/ேடா�. அ5த� கா/சி �:5த பிற.தா� 
என�. உயி� வ5த�. 
 
வச5தனி� ஆ��பா/ட� 
 
தி��9ாி� மேனாஹரா நாடக� நைடெப�றேபா� ஒ� -ைவயான ச�பவ� நட5த�. 
எ�. எ0.கி�Kண� மேனஹராவி� வச5தனாக ந:3தா�. ெப��பாலான 
நாடக>களி� அவ� ப,ட� ேபா)� வழ�க� இ�ைல. இத�. விதிவில�காக 
இர�ெடா� நாடக>க4 உ�). அவ�றி� ஒ�2 மேனாஹரா. நைக@-ைவ 
ந:க�களி� அேநக� உ@சி� .)மி ைவ3��ெகா�:�5த கால�. நைக@-ைவ�.� 
உ@சி� .)மி�.� ெந�>கிய ெதாட�  இ��பதாக அ5த நாளி� க�த�ப/) வ5த�. 
எ�. எ0. கி�KணB� அ�ேபா� உ@சி� .)மி ைவ3�� ெகா�:�5தா�. 
மேனாஹராவி� ம/)� வச5தB�. ஒ� பைழய ‘ேடா�பா’ (ெபாA@ சிைக) ைவ3�� 
ெகா4வ� வழ�க�. 
 
நாடக� நட5� ெகா�:�5த�. வச5த�  �ேஷா3தம மஹாராஜாவி� 
ஆைடயாபரண>கைளெய�லா�  ைன5� ெகா�) வ5� ஆ��பா/ட� ெசAF� 
கா/சி நட5த�. கைலவாண� ஒ�ெவா� மேனாஹராவி� ேபா��  தி�  திதாக 
ஏதாவ� க�பைன ெசA� ந:�ப� வழ�க�. எனேவ ப�க3 த/:களி� மைறவி� 
ந:க�க4 C/டமாக நி�2 ேவ:�ைக� பா�3�� ெகா�:�5தா�க4.  �ேஷா3தம 
ராஜாவி�ஆைட யாபரண>க�ட� வச5த� அைவயி�  .5தா�. ‘திாிேலாக �� 
 �.� -5தர திர விர Oர� நாேன” எ�ற பாட� �ழ>கிய�. H>கி�ெகா�:�5த 
விகடைன எN�பி, ேதச விசாரைண நட3தினா�.  திய க�பைனகைள உதி�3தா�. 
எ>க��ெக�லா� ஒேர சிாி� . C�5� கவனி3��ெகா�:�5ேதா�. 
 
சி�ெற2�பி� தி�விைளயாட� 
 
எ�. எ0. ேக. �க3தி� திGெர�2 ஏேதா மா2த� ஏ�ப/ட�. தைலயிE�5த ேர�. 
ஒ/:ய தகர� கிாீட3ைத அ:�க: எ)3�, சாி�ப)3தி�ெகா�டா�. ஏேதா 
அவ0ைத� ப)வ�ேபா� அவ�ைடய �க� ேதா�ற� அளி3த�. வச5தனி� 
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அ/டகாச� வழ�க3தி�.ேம� அதிகமாக இ�5த�. எ>க��. ஒ�2�  ாிய 
வி�ைல. 
 
“விகடா, என�. ெரா�ப அவசர�. நா� அதிக ேநர� இ>ேக நி�க �:யா�. 
எ�னா� தா>க �:யவி�ைல. நா� உ4ேள ேபாகிேற�. பிற. வ5� ேபசி� 
ெகா4கிேற�”. 
 
எ�2 ெசா�E, அவசர அவசரமாக உ4ேள வ5தா�. கிாீட3ைத3 H�கி எறி5தா�. 
தைலயி� ேபா/:�5த ேடா�பா ைவ�ைகயி� எ)3தா�. “ஆ...ஆ...உ0...” 
எ�ெற�லா� அர�றினா�. விஷய� விள>காம� எ�னேமா ஏேதா எ�2 
திைக3ேதா�, “எ�ன, எ�ன?” எ�2 எ�ேலா�� O
5� ெகா�ேடா�. 
“ஒ�Bமி�ேல�பா, சி�ெற2�பி� தி�விைளயாட�” எ�2 சிாி3��ெகா�ேட 
Cறினா�. 
 
நட5த� இ�தா�. நாடக3தி� ��ப.தி �:5�, ேடா�பாைவ� கழ�றியேபா� 
ஒ�பைனயாளாிட� “ஏ�பா, இ��. ேத>கா எ�ெணA ேபா/), ெகாDச� 
சாி�ப)3தி ைவ3தி��க� Cடாதா?” எ�2 ேக/:��கிறா�. அவ�ைடய 
ஆைணைய உடேன நிைறேவ�றிய ஒ�பைனயாள�, எ�ெணA ேபா/), 
ேடா�பாைவ@ சாி�ப)3தி3 தனிேய ப3திரமாக ஓாிட3தி� ைவ3�வி/டா�. ேடா�பா 
ைவ3த இட3தி� எ2� க4 ஏகா5தமாக ஆதி�க� ெசJ3தி�ெகா�:�5தன. 
எ�ெணA மண3தி� ேடா�பாைவ3 த>க4 இ��பிடமா�கி� ெகா�ட 
சி�ெற2� க4 கைலவாணாி� உ@சி�.)மி3 தைலைய ந�றாக� பத� 
பா�3�வி/டன. இ5த@ ச�பவ3தி�.� பிற. நீ�ட கால� வைரயி� கைலவாண� 
ேடா�பா ைவ�.� ேபாெத�லா� சி�ெற2� க4 ெசAத இ5த3 
தி�விைளயாட�கைள@ ெசா�E@ ெசா�E@ சிாி�பா�. 
---------------------- 

30. 30. 30. 30. பாகவத$ ச%தி&'பாகவத$ ச%தி&'பாகவத$ ச%தி&'பாகவத$ ச%தி&'    
 
தி��9� �:5� ேவ2 சில ஊ�க��.@ ெச�ேறா�. ெபா�னமராவதியி� நாடக� 
ந:3�� ெகா�:�5தேபா� 0ெபஷலாக வ4ளி3தி�மண� நாடக3தி�. எ�. ேக. 
தியாகராஜ பாகவத� வ5தா�. அவ� அ�ேபா�தா�  திதாக ேமைட�. வ5� 
ெகா�:�5தா�. சாியாக� ேபச3ெதாியா�. ஆனா� அ� தமான சாாீர�. 
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இனிைமயாக� பா)வா�. பாகவத� அர>கி�. வ5த�� எ>கைள அைழ3�, “நா� 
ஒ�2� ெதாியாதவ�.  திதாக நாடகேமைட�. வ5தி��கிேற�. நீ>க4 பாA0 
க�ெபனி ந:க�க4. ந�றாக ந:�க,�, ேபச,� ெதாி5தவ�க4. நா� ஏதாவ� 
தவ2ெசAதாJ� நீ>க4தா� சாி�ப)3தி�ெகா�) எ�ைன� ெகளரவி�க 
ேவ�)�” எ�2 ேக/)�ெகா�டா�. அவ� அ�வா2 அட�க3�ட� ேபசிய� 
எ>க��. அதிசயமாக இ�5த�. 
 
வ4ளி3தி�மண� நாடக�, கNகாசல� கா/சி ெதாட>கிய�. பாகவத� பா: �:3�� 
ேபசிய�� நா� நாரதராக வ5ேத�. அவ� ஏேதா ேபசினா�. வா�3ைதக4 சாியாக 
வராம� தைட�ப/டன. அவ� ேபச�:யாம� திண2வைத� பா�3� நாேன ேபசி 
அவ� ேபசேவ�:ய ப.திைய நிைன,ப)3திேன�. ஒ�வா2 கா/சி �:5த�. 
உ4ேள வ5த�� பாகவத� எ�னிட� ந�றி ெதாிவி3��ெகா�டா�. அவ� 
அ�றாே◌) அ5த@ ச�பவ3ைத மற5�விடவி�ைல. பிற. திைர�பட3�ைறயி� 
ஈ)ப/) ந/ச3திரமாக3 திக
5த நா/களிேலCட எ�ைன@ ச5தி�.�ேபா�, இ5த� 
பைழய நிக
@சிைய நிைன,ப)3தி ம�றவ�களிட� இைத� ெப�ைமேயா) ெசா�E, 
எ�ைன அறி�க� ெசA� ைவ3த ெப�5த�ைமைய எ�2� மற�க �:யா�. எ�. 
எ0. கி�Kண� திைன� ன� காவலராக3 ேதா�றி� பாகவதைர3 திணற அ:3தா�. 
 
பாகவத� ந:3த வ4ளி3தி�மண� நாடக3தி�. ந�ல வOலாயி�2. மீ�)� பைழய 
நிைலதா�. மகாபாரத3தி� ம/)� ந:3�� ெகா�:�5த சாரதா�பா4 ேவ2 சில 
நாடக>களிJ� ந:�க3 ெதாட>கினா�. இராமாயண3தி� மாயா O��பனைகயாக 
ந:3தா�. ராமராக ந:�க, ராம� ந:�பி� பிரசி3தி ெப�ற பர-ராமபி4ைள 
வ5தி�5தா�. அவ� ேகா�ட� க�ெபனியி� ஏ�கனேவ ந:3தவ�. சீனிவாச 
பி4ைளைய� ேபாலேவ அவ�� ெசா5தமாக� க�ெபனி ைவ3� நட3தி�  க
 
ெப�றவ�; ந�றாக �2�கிய மீைசேயா) அவ� ராமராக வ5தா�; அ� தமாக 
ந:3தா�; அ�ைமயாக� பா:னா�. நா� ல/-மணனாக ந:3ேத�. ல/-மண�, 
ராமB�. �:O/)வைத3 த)3த அைனவைரF� அழி3ெதாழி3� வி)வதாக 
ஆ��பா/ட� ெசA� வி/) உ4ேள ேபா.�ேபா� ராம� வ�கிறா�. வ��ேபாேத 
“ஆ2த� சினேம” எ�ற பா/). இ5த� பா/ைட உ4ளி�5தப:ேய இர�) *�2 
�ைறக4 பா:� ெகா�:�5தா� பர-ராமபி4ைள. அவ� பி�னா� 
நி�2ெகா�:�5த ேகாவி5தசாமி நாF),�. இ� பி:�கவி�ைல. “ெவளிேய 
ேபாA3தா� பா)ேமAயா” எ�2 பர-ராமபி4ைளைய ��கி� ைக ைவ3�3 
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திGெர�2 த4ளிவி/டா�. அவ� த4ள�ப/ட நிைலயி� த)மாறி�ெகா�) வ5� 
நி�ற�� என�.@ சிாி�  வ5� வி/ட�. 
 
சாரதா�பாளி� கி�ட� 
 
அ�2 என�.3 ெதா�ைட மிக,� க�மியி�5த�. சாியாக� ேபச �:யவி�ைல. 
ச�திைய �Nவ�� உபேயாக�ப)3தி� ேபசிேன�. ேபசேவ �:யவி�ைல-
ெய�றா� பா/) எ�ப: யி��.�?... ஒேர அலறலாக இ�5த�. O��பனைகயி� 
காதைல ராம�  ற�கணி3� வி/)� ேபானபி� அவ4 ல/-மணேனா) 
வாதா)கிறா4. O��பனைக�.�, ல/-மணB�.� வாத� நட5த�. நா� ேபச 
�:யாம� திண2வைத� க�) சாரதா�பா4 அ�ைமயா��. ஒேர சிாி� . எ� 
ெதா�ைடயிE�5� நாைல5� .ர�க4 ெவளி வ5தன. இ5த ல/சண3தி� நா� 
பாட3 ெதாட>கிேன�. 
 

"ேவ�டாேத எைன3 
தீ�டாேத ெமாழி 
தா�டாேத Hர நி�...” 

 
எ�B� பாடைல நா� மிக,� சிரம�ப/)� பா: �:3ேத�. உடேன சாரதா�பா4, 
 
“ஐயா, நீ� எ�ைன� ெகா�Jவத�.4 உ��ைடய உயி� ேபாAவி)� 
ேபாE��கிறேத! ேவ�டாைமயா ேவ�டா�. நீ� எ�ைன வி��பாவி/டா� 
ேபாகிற�. உ��ைடய நிைலைய� பா��க� பாிதாபமாக இ��கிற�. ெகாDச� 
அைமதியாக இ��” எ�2 சிாி3�� ெகா�ேட ெசா�னா�. சைபேயா�� 
நிைலைமைய உண�5� ைகத/:@ சிாி3தா�க4. 
 
ெசா5த@ சைமய� 
 
ெபா�னமராவதியிE�5� கீழ@வேச�ப/:�.� ேபாேனா�. க�ெபனி M/:� 
எ�லாேரா)� இ��ப� ெபாிய�ணா,�. வசதி� .ைறவாக3 ேதா�றிய�. 
அவ�ைடய வி��ப�ப: ேவ2 தனி M/:� வசி3� வ5ேதா�. ஒ/ட� சா�பா) 
பி:�காததா� நா>கேள சைம3� உ�ேடா�. ெபாிய�ணா கறிகாAகைள எ�ப:� 
பாக� ெசAய ேவ�)� எ�பைத விள�கி@ ெசா�Jவா�. அவேர கறிகாAகைள 
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அாி5�� ெகா)�பா�. மசாைல அைர�க ேவ�:ய ேவைல எ� ெபா2� . 
சி�ன�ணா அ)�ப:யிE�5� எ�லாவ�ைறF� ஆ�கி3 த�வா�. நா>கேள 
சைம3� உ�ட� மிக,� -ைவயாக3தா� இ�5த�. அ:�க: க�ெபனியி� 
எ>களிட� பாச�� பாி,�ைடய பி4ைளக4 வ5� அBதாப3ேதா) உதவி 
 ாிவா�க4. 
 
கீழ@ேசவ�ப/:யி� வO� இ�ைல. ேமJ� சில ஊ�க��.@ ெச�ேறா�. அ>.� 
இேத நிைலைம. கைடசியாக கZ��. வ5ேதா�. ேகாவி5தசாமி நாF)வி� மக4 
கி�KணேவணிF� சில நாடக>களி� எ>கேளா) ந:3� வ5தா�. ராமாயண3தி� 
சீைதயாக ந:�பா�. ச5திரகா5தாவி� ச5திரவதBவாக ந:�பா�. கZாி� 
ச5திரகா3தா நாடக3தி� ஒ�-ைவயான நிக
@சி நட5த�. நாடக� நட5� 
ெகா�:�5த�. -�)� இளவரச� ச5திரவைதை◌வ� பலா3கார� ெசAய�ேபாA 
உைத வா>.� க/ட�. நாடக3தி� இ� ஒ� -ைவயான கா/சி. 
 
பாிதாப பலா3கார� 
 
9>காவி� ச5திரவதனா உலாவி� ெகா�:��கிறா4. -�_� இளவரச� அ>. 
வ�கிறா�, தன�. அவ4 மீ�4ள தணியா� காதைல�ப�றி விவாி�கிறா�, 
ச5திரவதனா. அவைன வி��ப ம2�கிறா4. கைடசியி� ெவறி ெகா�ட இளவரச� 
அவைள� பலா3கார� ெசAய �ய�கிறா�. ச5திரவதனா C@சE)கிறா4. அவ4 
காதல� ராகவெர/: திGெர�2 ேதா�றி, -�)� இளவரசைன அ:3� M
3தி@ 
ச5திரவதனைவ� கா�பா�2கிறா�... கா/சி இ�வா2 நைடெபற ேவ�)�. 
 
இ5த@ -ைவயான கா/சி ெதாட>கிய�. -�)� இளவரச� வ5தா�. 
ச5திரவதனாவிட� தன� காதE� த�ைமைய� ப�றி அபாரமாக அள5தா�. தமிழி� 
ம/)ம�ல; ஆசிாிய� தி� எ�. க5தசாமி �தEயா� பயி�சியளி3தி�5தப: 
ஆ>கில3திJ�, தா� ெகா�ட ‘ல�’ைவ� ப�றி� ெபாழி5�த4ளினா�. 
பE�கவி�ைல. கைடசியாக, 
 

அ/:யி�றி க/: 
�3தமிடாவி:� நாேன-உ�ைன3 
தி/ட� பலா3கார� ெசA.ேவ� 
ச3திய� தாேன 
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எ�2 பா/:ேலேய ச3திய�� ெசA�வி/)@ ச5திரவதனாைவ� பலா3கார� 
ெசAவத�.� பாA5தா�. வழ�க� ேபா� ச5திரவதனா ப�க3த/:வைர ஓ:னா4; 
C@சE/டா4. இளவரச� அவ4 ைகைய� பி:3�வி/டா�. அ)3த விநா:யி� 
ராகவ ெர/: வ5� இளவரச� ��கிேல அைறய ேவ�)�. 
 
எ>ேக ராகவெர/:?... காேணா� அவைர! ச5திரவதனா,�. எ�ன ெசAவெத�2 
 ாியவி�ைல. எதிேர காதலைர� காணவி�ைல. ேவ2 எ>கி�5தாவ� வர� 
C)ெமன ந�பி இளவரசனி� பி:யிE�5� திமி2வ�ேபா� சிறி� ந:3தா4. 
ராகவெர/: வரேவ இ�ைல. திைரமைறவி� பல .ர�க4 ராகவெர/:ைய3 ேத:ன. 
��கி� அ: விNவைத எதி� பா�3� நி�ற -�)� இளவரசB�. ஒேர திைக� . 
பலா3கார� ெசAய� ைகைய� பி:3தாயி�2. வழ�க�ேபா� அைற விழவி�ைல. 
பி�ன� தி��பி� பா��க,� Cடா�. எ�ன ெசAவா� இளவரச�? ச5திரவதனா. 
ெப� ேவட�  ைன5த ஆணாக இ�5தாலாவ� சிறி� அதிகமாக ந:�கலா�. 
அத�.� வழியி�ைல. அவ4 நிஜமாகேவ ெப�. அதிJ� ம>ைக� ப�வ� கட5த 
ெப�. பலா3கார� ெசAய� பி:3த ைகைய விட,� �:யாம�, ேவ2 வழிF� 
ேதா�றாம� தி�டா:னா� இளவரச�. 
 
அ�ணாசாமியி� ஆேவச� 
 
ராகவெர/: எ>ேகா ஒ� *ைலயி� அைமதியாக உற>கினா� எ�ப� ம/)� 
 ாி5த�. அர>கி� உ/ ற� அம��கள� ப/ட�. -ேபதா� அ�ணாசாமியாக ேவட� 
 ைன5தி�5த ெபாிய�ணாவி� .ர� உ/ ற� பய>கரமாக ஒE3த�. அவ�ைகயி� 
ைவ3தி�5த ச,�.� யா� மீேதா சா3�ப: ஆயி�2. “பளா�, பளா�” எ�ற 
ஒைசFட� விN5த சில 9ைசகளி� ஒEF� ேக/ட�. 
 
ச5திரவதன,� -�)� இளவரசB� ேமைடயி� பலா3கார� க/ட3தி� நி�2 
பாிதவி3�� ெகா�:�5தா�க4. திGெர�2 ேபயைற5த� ேபா�ற ஒ� 
பய>கரமான அ: இளவரசனி� ��கி� விN5த�. அ�வள,தா�; அைற5தபி� 
ராகவ ெர/:யா� கீேழ இN3�3 த4ள�பட ேவ�:ய இளவரச�, அைற-
ப/ட,டேனேய விN5�வி/டா�. ஐேயா பாவ�... ந�ல உற�க� கைல�க� 
ப/டதா� உ�டான ேகாப�; உ4ேள தா� வா>கிய பல3த அ:களா� ஏ�ப/ட 
ஆ3திர�: எ�லாவ�ைறF� ேச�3�@ -�)� இளவரசைன� பல� ெகா�ட ம/)� 
தா�கிவி/டா� அ5த ராகவெர/:யா�. கீேழ விN5தபி� மீ�)� எN5� 
ராகவெர/:ைய� பா�3� உ2மி வி/)� ேபாக ேவ�:ய -�)� இளவரச�, 
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எN5தி��க �:யாம� அவ0ைத�ப/) எ�ப:ேயா ஒ� வைகயாக3 த/)3 
த)மாறி உ4ேள ேபாA@ேச�5தா�. பலா3கார� ெசAய� ேபாA பாிதவி3த அ5த� 
பாிதாப3��.ாிய -�)� இளவரச� ேவ2 யா2ம�ல�; அ:ேய� தா�. 
.�பக�ண� ேசைவயிE�5� வி)ப/), உ4ேள அைறF� ப/), வ5த 
உண�@சியி� எ�ைன� ேபயைற அைற5த ராகவெர/: என� அ�ைம3 த�பி 
பகவதி. 
 
நாF),�.� எ>க��.� அ:�க: தகரா2 ஏ�ப/ட�. வO� இ�லாததா� 
நாF),�. எ>கைள� க�டாேல ெவ2�பாக இ�5த�. 
 
எ�. எ0. ேக. ேயாசைன 
 
இ5நிைலயி� ம�ைர பால விேனாத ச>கீத சைபயி� உாிைமயாளராகிய ப�கிாி 
ராஜா, கZ��. வ5தா�. அ�ேபா� அவ�ைடய க�ெபனியிE�5� நவா� 
இராஜமாணி�க� ேக. சார>க பாணி �தEேயா� பிாி5� ெசா5தமாக3 ேதவி பால 
விேனாத ச>கீத சபா எ�B� க�ெபனிைய3 �வ�கியி�5தா�க4. ப�கிாி ராஜா எ�, 
எ0. கி�Kணனிட� தனியாக� ேபசினா�. அவைர3 தம� க�ெபனி�. வ�மா2 
அைழ3தா�. ெபாிய�ணா ப�கிாி ராஜாைவ@ ச5தி3�, எ�. எ0. கி�Kணைன 
அைழ3��ேபாவதா� தம�ெகா�2� ஆ/ேசபைன இ�ைலெய�2 Cறி அBமதி 
யளி3தா�. ம2நா4 கி�Kண� ெபாிய�ணாவிட� வ5�, ப�கிாி ராஜா எ>க4 
நா�வைரF� வி�� வதாக,�, நாெம�ேலா�� ஒ� .Nவாகேவ ேபாA� ெகாDச 
கால� நி�மதியாக இ��கலா� எ�2� ேயாசைன Cறினா�. ெபாிய�ணா அத�. 
உட�படவி�ைல. நா>க4 ம23� வி/டதா� எ�. எ0. கி�KணB� ப�கிாி ராஜா 
க�ெபனி�.� ேபாக ம23� வி/டா�. 
 
ஒ�ப5த� ர3தாகிய� 
 
கZாி� எ>க��.� நாF),�.� வழ�. நைடெபற� C:ய அள,�.� 
.ழ�ப>க4 வள�5தன. ெபாிய�ணா மிக,� ேவதைன�ப/டா�. ெதாட�5� வ5த 
��ப3ைத� ேபா�கி� ெகா4ள ேவ�:� க�ெபனிைய ஒ�வாிட� ஒ�பைட3ேதா�. 
ஆனாJ� எ>க4 ��ப� தீரவி�ைல. ெசல,�.� பண� ெப2வேத கKடமாக� 
ேபாAவி/ட�. இ5நிைலயி� தி�@சிரா�ப4 வி�. வ5� ேச�5ேதா�. 
*�றா�)க4 நாF),ட� ெசA� ெகா�ட ஒ�ப5த3ைத ர3� ெசAேதா�. 
ஒ�ப5த�ப: பதிெனா� மாத கால5தா� நாடக� நட5த�. எ>க��. வர ேவ�:ய 
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ச�பள� பா�கி�. ேநா/) எNதி� ெகா)3தா� நாF). க�ெபனியி� இ��க 
வி��பமி�லாதவ�க4 எ>கேளா) வ5� விடலாெம�2� அவ�கைள அB�பி 
ைவ�பதாக,� ெபாிய�ணா Cறினா�. ெப��பாேலா� எ>கேளா) வர 
வி��பவி�ைல. ஒரா�) காலமாக3 ெதாட�  வி/)�ேபானதா� எ�ேலா�� 
நாF),டேனேய இ��க வி�� வதாக,� Cறிவி/டா�க4. 
 
மீ�)� காேம0வரAய� 
 
எ>கி�5ேதா பைழய காேம0வரAய� வ5� ேச�5தா�. தா� பண� த�வதாக,�, 
க�ெபனிைய3 ெதாட�5� நட3த ேவ�)ெம�2� �ா�:னா�. ெபாிய�ணா 
அ�ேபா� ஆ3திர3ேதா) Cறிய வா�3ைதகைள இ�B� எ�ன� மற�க 
�:யவி�ைல. 
 
“எ�வளேவா கKட>க4 எ>க��. வ5த�; ஆனாJ� நா>க4 கல>கவி�ைல. 
எ>க��ெக�றி�5த ஒேர ஒ� சி2 நில3ைத உ>க4 ச�பள� பா�கி�காக அட. 
ைவ�.� ெந��க:ைய உ�டா�கினீ�க4. நில�� அட. ைவ�க� ப/ட�. உ>க4 
ச�பள�� வO� ெசAய�ப/ட�. இ�ேபா� ஒ3தாைச ெசAவதாக� பாசா>. 
ெசAகிறீ�க4! அன5தேகா: வ5தன�. உ>க4 ஒ3தாைசயி� க�ெபனி நட�பைத 
நா� வி��பவி�ைல. எ>க4 தைலெயN3��ப: நட�க/)�. நீ>க4 
ேபாAவரலா�”. 
 
எ�2 க� கல>க� Cறினா� ெபாிய�ணா, கா/சிக4, உைடக4 
இவ�ைறெய�லா� ஒ� M/ைட வாடைக�.� ேபசி, அதிேலேபாட �:, ெசAதா�. 
நா>க4  ற�ப)� சமய� சாமா�கைள வாடைக M/:� ேச��பி�க�Cட யா�� 
ஒ3தாைச�. வரவி�ைல. தி�@சிரா�ப4ளி ர>கவிலா0 திேய/ட��. உ4ேளேய 
க�ெபனி M) இ�5த�. நாF) வாயிE� நா�காEயி� ேம� உ/கா�5தி�5தா�. 
அவ��.� பய5�ெகா�) ந:க�க4 யா�ேம ெவளி வரவி�ைல. 
 
ந�றி கா/:யவ�க4 
 
நாF) அதிக@ ச�பள� த�வதாக எ�வளேவா ஆைச கா/:F� அத�.� 
க/)�படாம� எ>கேளா) வ5தவ�க4 சில�. அவ�களி� �த�வ� எ�. எ0. 
கி�Kண�. இ�B� சீ� ேம0திாி ப3மனாபபி4ைள, ெகா�ல� பாலகி�Kண�, 
ேக. ேகாவி5தசாமி, :. எ�. சிவதாB, எ�. எ0. பால கி�Kண�, எ�. எ0. 
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ேவல�ப�, பிர�) ராமசாமி ஆகிேயா�, எ�ேலா�மாக@ சாமா�கைள ெவளிேய 
ெகா�) ேச�3தனா�. விைடெப�2� ெகா�) ெவளிேயறிேனா�. அ�ேபா� நவா� 
இராஜமாணி�க� பி4ைள நகரசைப3 திேய/டாி� (ேதவ� ம�ற�) நாடக� நட3தி� 
ெகா�:�5தா�. ெசா5த� க�ெபனி ஆர�பி3த  திதாைகயா� எ5ேநர�� ஒ3திைக 
-2 -2�பாக நைடெப�2 வ5த�. விலகியவ�க4 எ�ேலா�� நவா�பி� 
வி�5தினராக, ஒ� நா4 அவ�க4 க�ெபனி M/:ேலேய த>கிேனா�. எ�ேலா�� 
உ/கா�5�  ைக� பட� எ)3�� ெகா�ேடா�. ம2நா4  ற�ப/) நாக� 
ேகாவிJ�. வ5� ேச�5ேதா�. 
----------------- 

31. 31. 31. 31. ேதவி பால ஷ�கான%த சபாேதவி பால ஷ�கான%த சபாேதவி பால ஷ�கான%த சபாேதவி பால ஷ�கான%த சபா    
 
நாக�ேகாவிE� எ>க��. அைமதி ஏ�படவி�ைல. த>ைகமா�க4 இ�வ�� 
சி�ற�பாவி� பராமாி�பி� மிக,� கKட3�ட� கால� கழி3� வ�வைத 
அறி5ேதா�. நா>க4 மாத� மாத� ஒN>காக� பண� அB�பிF� அவ�க��. 
நி�மதியான வா
வி�ைலெய�பைத அறி5தேபா� எ>க4 உ4ள� 
ேவதைன�ப/ட�. எ�,� ெசAய �:யாத நிைலயி�  N>கிேனா�. 
 
நாக�ேகாவிJ�. நா>க4 வ5த ஒ� மாத3தி�.4 ெகாரடா@ேசாிைய@ ேச�5த 
த�மராஜபி4ைள எ�பவ� எ>கைள@ ேச�3�� ெகா�) ேதவி பால ஷ��கான5த 
சபா எ�B� ெபய�ட� க�ெபனிைய நட3த �� வ5தா�. அவ�ைடய அைழ�ைப 
ஏ�2� ெகா�ேடா�. அவைர� ெபாிய ெச�வ5த� என எ�ணிேனா�. 
சாமா�கைளெய�லா� வாடைக ேபசி அவாிட� ஒ�பைட3ேதா�. எ>க4 
நா�வ��.� மாத� இ�X�றி ஐ�ப� ZபாA ச�பள� த�வதாக3 த�மராஜபி4ைள 
ஒ� � ெகா�டா�. எ�.எ0. கி�Kண� �தEய எ>க4 .Nவின�� ெக�லா� 
தனியாக@ ச�பள� ேபசி �:, ெசAய�ப/ட�. எ�ேலா�மாக3 தDசா`� ேபாA@ 
ேச�5ேதா�. 
 
:. எ�. தியாகராஜ� 
 
தDைசயி� ேதவி பால ஷ��கான5த சைபயி� நாடக>க4 ெதாட>க�ப/டன. :. 
எ�. தியாகராஜ� எ�B� சி2வ�  திதாக வ5� ேச�5தா�. அவBைடய 
அ� தமான சாாீர�� ச>கீத ஞான�� எ�ைன� கவ�5தன. அபிம�F -5தாி 
நாடக3தி� அவB�.@ -5தாி பாட� ெகா)�க�ப/ட�. பாட�கைள அவB�.@ 
ெசா�E� ெகா)�.�ேபா� என�ேக ஆன5தமாக இ��.�. �� எவ�� பாடாத 
�ைறயி�  திய  திய ச>கதிகைள� ேபா/)3 தியாகராஜ� பா:ன�. ஒ�நா4 
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பா/)@ ெசா�E� ெகா�:��.� ேபா� அச/ைடயாக எ>ேகா கவனி3�� 
ெகா�:�5தா�. எதிேரயி�5த நா�, ைகயி� பிர�ைப எ)3� “எ>ேக 
கவனி�கிறாA?” எ�2 அவன� தைலயி� த/:ேன�. பிர�பி� ]னி அவ� 
தைலயி� ெபா3�� ெகா�ட�. ெகாட ெகாடெவ�2 ர3த� ெகா/:வி/ட�. நா� 
பதறி�ேபாA வி/ேட�. அவ� அழேவயி�ைல; எ�Bைடய அறியா3தன3தி�காக 
அ�றிர, �N�� வ�5திேன�. உற�கேம வரவி�ைல. 
 
வ4ளி3தி�மண� நாடக3திேல தியாகராஜ� வ4ளியாக ேவட� தா>கி வ�வா�. 
“எ5த மானிட ேவட� நீ�கா�” எ�B� வி�3த3ைத@ ச>கராபரண3திேல அவ� 
பா)� ேபா� நா� ேவடனாக நி�ேப�; ெமA மற5� நி�ேப�. எ�றாவ� ஒ� நா4 
அவ� நாடக3�ைறைய வி/) இைச3 �ைற�.� ேபாA, அபார3 திறைமேயா) 
விள>.வாெனன அ�ேற எ�ணிேன�. எ� எ�ண� M� ேபாகவி�ைல. அ5த 
இளDசி2வ�தா� இ�2 ச>கீத வி�ப�னராக விள>.� இைசேமைத தDைச :. 
எ�. தியாகராஜ�. 
 
ப-ைவ விைல ேபசினா� 
 
தDைசயி� சில நாடக>கைள நட3தி வி/)3 தி�)�க� வ5� ேச�5ேதா�. 
தி�)�க�E� வOலாகவி�ைல. த�மராஜ பி4ைள ெப�� ெச�வ5த� என 
எ�ணிேனாம�லவா? அத�. ��றிJ� மாறாக ஒ/ைட *>கிலாக இ�5தா� அவ�. 
அவர� மன�பா�ைமைய விள�.வத�. ஒ� விஷய3ைத� .றி�பி)கிேற�. 
 
க�ெபனி�.� காைல மாைல இ� ேவைளகளிJ� கா�பி�காக� பா� வா>.வ� 
வழ�க�. ஏ�கனேவ எ>க��.� பழ�கமாயி�5த ஒ� பா�கார� பா� ெகா)3� 
வ5தா�. தி�)�க�J�. வ5த *�றா� நா4 பா�கார� வ��ேபா� த�மராஜ 
பி4ைளF� இ�5தா�. பா�காராிட� பாE� விைல, �தEய விபர>கைளெய�லா� 
விசாாி3தா�. திGெர�2 “இ5த� ப- எ�ன விைல?” எ�2 ேக/டா�. பா�கார�. 
ஏேதா ஒ� விைலைய@ ெசா�னா�. “சாி, இ5த� ப-ைவ என�.� ெகா)3� 
வி)கிறாயா?” எ�2 ேக/டா� பி4ைள. பா�கார�� ச�மதி3தா�. த�மராஜபி4ைள 
வா>கி� ெகா4வதாக3 தீ�மானி�க�ப/ட�. இர�) *�2 தின>களி� பண� 
ெகா)3� வி)வதாக �:, ெசAய�ப/ட�. அத� பிற. த�மராஜபி4ைள அ:�க: 
தDைச�.� ேபாA வ5� ெகா�:�5தா�. ஆனா� பண� ெகா�) வர,� இ�ைல; 
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ப-ைவF� வா>கவி�ைல. பா�கார� வழ�க�ப: பா� ெகா)3� வ5தா�. பண3ைத 
ஏ�பமி/டா� 
 
-மா� இ�ப� நாடக>க��.� பி� பா�கார� வ5�, மாேனஜாிட� பா� 
ெகா)3தத�.� பண� ேக/டா�. அ5த@ சமய� க�ெபனி M/:E�5த 
த�மராஜபி4ைள, 
 
“எ�வள, பண�?” எ�2 ேக/டா�. பா�கார� தம�.@ ேசர ேவ�:ய ெதாைகைய@ 
ெசா�னா�. 
 
“அேடய�பா, அ�வள, ெதாைகயா? ப-தா� எ�Bைடயதா@ேச�பா!... பாைல� 
கண�.� ப�ணாேத. நீ இ3தைன நா/க4 பக,�.� ேபா/ட தீவன3தி�.ாிய 
ெதாைகைய ம/)� வா>கி� ெகா4” எ�றா�. 
 
இ5த வா�3ைதைய� ேக/ட�� பா�கார� ம/)ம�ல; நா>க�� பிரமி3� 
வி/ேடா�. ப-ைவ வா>கி� ெகா4வதாக வாயா� ேபசியைத3 தவிர ேவ2 எ�,� 
நட�கவி�ைல. அத�காக �� பண�� ெகா)�கவி�ைல. இ5த நிைலைமயி� ப- 
த��ைடய� எ�2 உாிைம ெகா�டாட3 த�மராஜபி4ைள �ணி5� 
வி/டாெர�றா� அவ�ைடய -பாவ� எ�ப:�ப/டதாக இ��க ேவ�)�? இ5த@ 
ச�பவ� எ>க��.� ெப�� அதி�@சிைய3 த5த�. பா�கார��.� பி4ைள�.� 
நீ�ட ேநர வாத� நட5த�. இ2தியாக� பா�கார�, பி4ைளைய�க�டப: 
ஏசிவி/)� ேபாA@ ேச�5தா�. 
 
மீ�)� ஊ� தி��பிேனா� 
 
வO� இ�லாம� சா�பா/) நி�வாக� த3தளி3த�. எ�ன ெசAவெத�2 
ேதா�றவி�ைல. ஒ� மாத கால� நாடக� நட5த�. நீ:3� நட3த �:யாம� 
த�மராஜபி4ைள ஒ� நா4 ெசா�லாமேல ேபாAவி/டா�. நாடக� ெகா/டைக@ 
ெசா5த�கார� த� வாடைக� பா�கி�காக@ சாமா�கைள ைவ3�� ெகா�டா�. 
கா/சிக4, உைடக4 �தEய எ>க4 சாமா�க4 ெகா/டைகயி� இ�5தன. அைவ 
எ>க�ைடயெத�2 ெகா/டைக�கார� மீ� வழ�.3 ெதாட�5�, அவ�ைற மீ/க 
ேவ�:ய ெந��க: ஏ�ப/) வி/ட�. எ�ப:ேயா ஒ� வைகயாக@ சாமா�கைள 
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மீ/), அவ�ைறெய�லா� ஒ�M/:� ேபா/) ைவ3ேதா�.  திதாக@ ேச�5தி�5த 
சில ைபய�கைள அவரவ� ஊ��. அB�பி ைவ�க ேவ�:ய ெபா2� � எ>க4 
தைலயி� -ம5த�. எ�ேலாைரF� அB�பிவி/), ஊாிE�5�  ற�ப/ட எ>க4 
சிறிய .N,ட� நாக�ேகாவிJ�.3 தி��பிேனா�. 
 
ெபாிய�ணா மன@ ேசா�, 
 
ெபாிய�ணா,�. மி.5த மன@ேசா�, ஏ�ப/)வி/ட�. எ>க4 *வைர ம/)� 
ஏதாவ� ஒ� க�ெபனியி� ேச�5�விட எ�ணினா�. சில காலமாவ� க�ெபனி 
நட3�� ெதா5தரவி E�5� நி�மதி ெபற வி��பினா�. நவா� ராஜமாணி�க� 
பி4ைள�.�Cட எNதியதாக அறி5ேதா�. எவாிடமி�5�� அBCலமான பதி� 
வரவி�ைல. 
 
இர�) மாதகால� அைமதியி�றி� கால� கழி3ேதா�. அத�.4 எ�. எ0. 
பாலகி�Kண�, எ�. எ0 ேவல�ப� இ�வ�� சாரதா�பா4 க�ெபனி�.� 
ேபாAவி/டா�க4. நா>க4 க�ெபனி ஆர�பி�க� ேபாவைத எதி�பா�3� எ�. எ0. 
கி�Kண� ம/)� கா3தி�5தா�. நா/க4 ெச�ல@ ெச�ல அவ�ைடய உ2திF� 
தள�5த�. எ�ேலாாிட�� வ2ைம தா�டவமா:ய�. தின�� எ�. எ0. கி�Kண� 
எ>கைள@ ச5தி�பா�. க�ெபனிைய3 ெதாட>க@ ெசா�E வ� 23�வா�. ஒ�நா4 
ெபாிய�ணா, எ>க��காக நீ கா3தி��க ேவ�டா�. எ5த� க�ெபனியிலாவ� 
ேச�5� ெகா4. பிற. நா>க4 க�ெபனி ெதாட>.�ேபா� உ�ைன அைழ3�� 
ெகா4கிேறா�” எ�2 ெசா�னா�. எ�. எ0. கி�Kண� வ�3த3�ட� பி�B� சில 
நா/க4 இ�5� பா�3தா�. பயனி�ைல. நாF) அ:�க: அவ��.� க:த� எNதி 
வ� 23தினா�. அ@சமய� ேகா�ட� க�ெபனிேய நாக�ேகாவிJ�. வ5� வி/ட�. 
நாடக>க4 ெதாட�5� நைடெப�றன. நாB� எ�. எ0. ேக.F� அ:�க: 
நாடக>க4 பா�3ேதா�. சாரதா�பா4 எ�.எ0.கி�Kணைன3 த� க�ெபனியி� 
ேச�5� வி)�ப: ேநாி� ேக/)�ெகா�டா�. எ�. எ0. ேக. அ�ப�றி 
ேயாசி�பதாக� Cறினா�. நாக�ேகாவி� �:5� க�ெபனி தி�வன5த ர� ெச�ற�. 
அ>. ெச�ற பிற.� நாF)வி� வ� 23த� க:த>க4 வ5தன. இ2தியாக ேவ2 
வழியி�லாத நிைலயி� எ�. எ0. கி�Kண� ஒ�நா4 எ>களிட� வ5� க�களி� 
நீ� த��ப� பிாியாவிைட ெப�2, சாரதா�பா4 க�ெபனி�.� ேபாA@ ேச�5தா�. 
----------- 
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32. 32. 32. 32. *ெபஷ� நாடக ந+&'*ெபஷ� நாடக ந+&'*ெபஷ� நாடக ந+&'*ெபஷ� நாடக ந+&'    
 
நீ�ட கால� நாடக3தி� ந:3�வி/), ஊாி� வ5� ேவ2 ேவைல எ�,மி�றி 
இ�5ததா�, நாDசி� நா/:J4ள நாடக ந�ப�க4 0ெபஷ� நாடக>களி� ந:�க 
எ�ைன அைழ3தா�க4. ெபாிய�ணா இைத வி��பவி�ைல. இ5த3 ெதா5தர, 
அ:�க: ஏ�ப/டதா� தவி��க �:யாம� இ� நாடக>களி� ந:�க ேந�5த�. ஒ�2 
அ�E அ�ஜூனா, ம�ெறா�2 சதார�. 0ெபஷ� நாடக அBபவ� என�கி�ைல. 
எ�றாJ� ஏராளமான 0ெபஷ� நாடக>கைள� பா�3தி��பதா� சமாளி3�� 
ெகா4ளலா� எ�ற �ணிேவா) ஒ� � ெகா�ேட�. �த� நாடக� அ�E 
அ�ஜூனா, -சீ5திர3ைத அ)3த தாமைர� .ள3தி� நட5த�. எ� த5ைதயாேரா) 
இளைமயி� ந:3த ஐய�ப� உைடயா� பி4ைள, அ�2 Y கி�Kணனக ந:3தா�. 
நா� அ�ஜுன�, நாDசி� நா/:� அ�ெபாN� பிரபலமாA இ�5த நாக� ேகாவி� 
லbமி அ�Eயாக ந:3தா�. 
 
ஒசரவிைள உைடயா�பி4ைள 
 
இவ� நாDசி� நா/:� .றி�பிட3த�க நாடக ஆசிாிய�. மிக@சிற5த ஐய�ப-வாமி 
ப�த�. எ�ேபா�� இவ�ைடய வாA ‘சாமிேய சரண� ஐய�பா’ எ�2 �தி3த 
வ�ணமி��.�. நவா� இராஜமாணி�க� க�ெபனி�. பிரசி3தி ெப�ற சபாிமைல 
ஐய�ப� நாடக3ைத எNதி� பயி�2வி3தவ� இவேர தா�. ேமJ� இவ� த� ெப� 
�ய�சியா� நிதி வOE3�, இ2தியாக3 தா� வா
5� வ5த க)�கைர எ�ற 
சி�2ாாி� ஐய�ப சாமி�. ஒ� ஆலய� அைம3�4ளா�. இவ� எ� த5ைத�. மிக,� 
ேவ�:யவராதலா� எ�ைன� க�ட�� அ�  பாரா/: அைண3��ெகா�) 
பாச�� பாி,� கா/:னா�. 
 
இர�டாவ� 0ெபஷ� நாடக� சதார�. நாக�ேகாவி� மீனா/சி ர3திJ4ள 
Yமீனா�பிகா திேய/டாி� நட5த�. அதி� நா� மேயானாக ந:3ேத�. ம�ற� 
பா3திர>கைள3 தா>கி ந:3தவ�களி� ெபய�க4 என�. ந�. நிைனவி�ைல. 
சதார3ைத@ ச�லாப� ெசAய அைழ�.� க/ட3தி�, நா� பா:ய காத� 
பா/)�கைள ரசிக�க4 பிரமாதமாக ரசி3�� ைகத/:� பாரா/:னா�க4. 
-வாமிகளி� நாடக>களிJ4ள எ3தைனேயா காத� பா/)�க��, 
உைரயாட�க�� என�. மன�பாடமாA இ�5ததா� சிறி�� சிரம� படாம� 
சமாளி3ேத�. தாமைர� .ள3ைத� ேபாலேவ இ>.� ெப��  க
 கிைட3த�. 
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இர�) 0ெபஷ� நாடக>களிJ� ேப��  கN� ெப�2 வி/டதா� 0ெபஷ� 
நாடக� கா�/ரா�ட�க4 எ�ைன ��2ைக யி/டா�க4. ஆனா� என�ேகா, எ� 
சேகாதர�க��ேகா இ5த நாடக>க4 மகி
@சி அளி�கவி�ைல. நாடக3 �ைறயி� 
எ>க��. ஒ� இல/சிய� இ�5ததா�, இ5த நாடக>களி� *ல� ந�ல வ�வாA 
வ5த ேபாதிJ� க/)�பா:�லாத இ5 நாடக>களி� ெதாட�5� ந:�க நா� 
வி��பவி�ைல. 
 
ஆட�பர�� அ�J� 
 
0ெபஷ� நாடக3தி�. நா� ந:�க ஒ� �ெகா�ட�� என� ம�மக� :. எ�. 
சிவதா\,�.�, எ>க4 பைழய ந:க�� எ>க4 அ� �. பா3திர�மான ெகா�ல� 
பால கி�KணB�.� ஒேர .வி. 0ெபஷ� நாடக ராஜபா�/) கார�க��.@ சில 
ைகயா/க4 நட3�� ஆட�பர� படாேடாப>கைள என�.� நட3த இவ�க4 
ஆைச�ப/டா�க4. �த� நாடக3த�2 நா� காாி�ேபாA தாமைர� .ள� நாடக� 
ெகா/டைக�. �� இற>கிய�ேம இவ�கள� இ5த அ�� ெதாட>கிவி/ட�. எ� 
��ைன C:நி�றவ�கைள ெய�லா� ‘வில.>க4 வில.>க4’ எ�2 ெசா�E, 
அமளி �மளி�ப)3தினா�க4. இ� என�. மிக,� C@சமாக இ�5த�. நா� 
எ�வளேவா த)3� வில�கிF� இவ�க4 ேக/கவி�ைல. 0ெபஷ� நாடக 
ராஜபா�/)�. இ5த ஆட�பரெம�லா� ேதைவெய�2 ெசா�E எ� வாைய 
அைட3� வி/டா�க4. கா/சி �:5� நா� உ4ேள வ��ேபா�, நா�காE ெகா�) 
வ5� ேபா)வ��, ேசாடா ேவ�)மா, காபி ேவ�)மா எ�2 ேக/ப��, விசிறி 
ெகா�)வ5� M-வ�மாக, நாடக� �:5� நா� மீ�)� காாி� ஏ2�வைரயி� 
அவ�க4 அர>கி� .4 நட3திய பாவைன, படாேடாப>கைள ெய�லா� இ�ேபா� 
நிைன3தாJ� சிாி�  வ�கிற�. 
 
பாலகி�Kண சா0திாி க�ெபனி 
 
திGெர�2 ஒ� நா4 பாலகி�Kண சா0திாியிடமி�5� க:த� வ5த�. ம:5� 
ெகா�:�5த பைழய ெஜகனாைதய� க�ெபனி ந:க�களி� சில� அவ�ைடய 
நி�வாக3தி� ேவcாி� நாடக� நட3தி� ெகா�:�5தா�க4. பாலகி�Kணசா0திாி 
ஏ�கனேவ எ>க��.� பல ஆ�)களாக அறி�கமானவ�. மி�சார� இ�லாத 
ெகா/டைககளி� அவ�தா� இDசி� ெகா�) வ5�, வாடைக�. மி�சார� 
ெகா)3� உத,வா�. எ>களிட� அவ��. அபார ந�பி�ைக. ேவc��. வ5�, தா� 
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நட3�� க�ெபனியி� ஒ3�ைழ�க ேவ�)ெம�2 அவ� க:த� எNதியி�5தா�. 
ஊாி� -�மா இ��பைதவிட@ சில கால� அவர� நி�வாக3தி� இ��கலாெமன 
எ�ணிேனா�, ெபாிய�ணாைவ ஊாி� அைமதியாக இ��கவி/) நா�, 
சி�ன�ணா, பகவதி *வ�� ேவc��.� பயணமாேனா�, ேவc��. 
வ5தபி�தா� அறி5ேதா� க�ெபனியி� நிைலைமைய. 
 
பால-�பிரமணிய3தி� அ�  
 
க�ெபனியி� நி�வாக� யாாிட3தி� இ��கிறெத�ேற  ாியவி�ைல. சா�பா/) 
நி�வாக� ஒN>காக இ�ைல. :. பால -�பிரமணிய� தாFட� தனிேய 
.:யி�5தா�. நா>க4 வ5தத�காக உ�ைமயி� ச5ேதாஷ�ப/டவ� அவ� 
ஒ�வ�தா�. அவ�� நா>க�� ந�. அளவளாவி மகி
5ேதா�. அவ�ைடய தாயா� 
எ>களிட� மிக,� பாி, கா/:னா�க4. :. பால -�பிரமணிய� ெஜகனாைதயாி� 
Yபால மீன ரDசனி ச>கீத சைபயி� இ�5தவ�. பழ� ெப�� ந:க�. ஐய� 
க�ெபனியி� ச>கரதா0 -வாமிக4 ஆசிாியராக இ�5த கால3தி�, அவாிட� 
பயி�றவ�. -வாமிகளிட� அள,கட5த ப�திFைடயவ�. இல�கிய� ப�2 மி.5தவ�. 
-வாமிகளி� ப�தி ரச� கீ�3தைன எ�ற XEைனF�, லவ.சா நாடக� 
ைகெயN3�� ப:யிைனF� அவ� காலமா.�� என�.� ெகா)3� உதவியவ� 
எ�பைத ந�றிேயா) இ>.� .றி�பி/)� ெகா4கிேற�. 
 
நா>க4 ேபானபி� ேவcாி� சில நாடக>க4 நட5தன. வO� இ�ைல. சா0திாி 
அ:�க: ெவளிU��.� ேபாA� ெகா�:�5தா�. சா�பா/) நி�வாக� ஒேர 
ஊழலாக இ�5த�. ஒ�நா4 பக� பதிெனா� மணிவைர அ)�ேப எாியவி�ைல. 
அத�. ேம� அாிசி காA கறிக4 எ�லா� வ5தன. சைமய� ஆர�ப மாயி�2. 
பி�பக� இர�டைர மணி�.3தா� உண, கிைட3த�. நா>க4, இ��.� 
நிைலைமைய� பா�3� வ�5திேனா�. எ>க��. ஒ�2�  ாியவி�ைல. 
க�ெபனி�. யா� ெபா2�பாளி ெயன சா0திாிைய� ேக/ேடா�. தி��தியான பதி� 
கிைட�கவி�ைல. “நா>க4 இ5த நிைலைமயி� இ>ேக இ��ப� சா3தியமி�ைல; 
எ>கைள ஊ��. அB�பி வி)>க4” எ�2 ேவ�:ேனா�. சா0திாிF� சி5தி3தா� 
கைடசியாA எ�ப:ேயா ஒ�வைகயாக நா>க4 தி�)�க�J�. வ5� ேச�5ேதா�: 
 
எ/ைடய ர3தா� பாி, 
 
எ/டய ர� இைளயராஜா காசி வி0வநாத பா�:ய� சில கால� ெசா5த� க�ெபனி  
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ைவ3� நட3தினா�. ெப�� நKட� ஏ�ப/டதா� க�ெபனி கைல�க�ப/ட�.  
அ�க�ெபனியி� கா/சிக�� உைடக�� அவாிடமி�5தன. அவ�றி� 
உபேயாகமான ெபா�/கைள எ>க��. ெகா)3� உத,வதாக� Cறினா�. மீ�)� 
க�ெபனிைய3 ெதாட>.மா2 வ� 23தினா�. 
 
எ>களிட� ஏ�கனேவ இ�5த கா/சிக4, உைடக4 இவ�2ட� எ/ைடய ர� 
இைளய ராஜா காசி வி-வநாதபா�:ய� அவ�க4, அ� டனளி3த சில 
சாமா�கைளF� ைவ3�� ெகா�) மீ�)� தி�)�க�Eேலேய க�ெபனிைய3 
�வ�கிேனா�. பைழய ந:க�களி� பல� ம2ப:F� வ5� ேச�5தா�க4.  திதாக@ சில 
ந:க�கைளF� ேச�3��ெகா�ேடா�. க�ெபனி ஒN>காக நைடெப�ற�. 
---------------- 

33. 33. 33. 33. ெபாியா$ ெபாியா$ ெபாியா$ ெபாியா$ ----    ஜீவா ந.'ஜீவா ந.'ஜீவா ந.'ஜீவா ந.'    
 
தி�)�க�E� இ�5� ெபா4ளா@சி, ஈேரா) �தEய ஊ�க��.@ ெச�ேறா�. 
ஈேரா/:� ஒ� நா4 ஈ. ெவ. ரா. ெபாியா� அவ�கைள� காண அவர� .:யர- 
அ@சக3தி�.@ ெச�ேற�. �� ற அைறயி� உ/கா�5தி�5த ஒ�வ� எ�ன 
அ� ட� வரேவ�றா�. 
 
க23� அட�5த மீைச, க�Qரமான ேதா�ற�, ேப@சிேல இனிைம தவ
5த�. அவ� 
எ>க4 ேதசப�தி நாடக3ைத@ சிற�பாக�  க
5தா�. அதி� பாரதி பாட�கைள� 
பா)வத�காக மிக,� பாரா/:னா�. த>க4 ெபயெர�ன? எ�ேற�. ஜீவான5த� 
எ�2 பதி� கிைட3த�. ேதசிய உண�@சி ஏ�ப/ட பி� , ெதாட�5� தமிழி� ெவளி 
வ5த எ�லா�ப3திாிைககைளF� நா� ப:3� வ5ேத�. அவ�றி� 9வா�� அ. 
பா�ன� பலஞாி� “ச�ட மா�த�” ஒ�2. அதி� ப:3த, ேதாழ� ஜீவாவி� பாட� 
எ� நிைன,�. வ5த�. 
 

ப@ைச� .ழ5ைத�.� பாJமி�ைல-அத� 
ப/:னி யNைக ேக/பதி�ைல 
இ@ைசFட� பாைல@ சாமி�ெக�ேற க�E� 
இ/) வண>.றா� �3தி�ெக�ேற 

 
பாட� பல அ:கைள� ெகா�ட�. இ5த� பாடைல எNதிய ஜீவான5த� எ� 
இதய3தி� இட� ெப�றி�5தா�. அவேர இ�ேபா� எதிாி� இ��பவ� எ�பைத 
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அறி5த�� எ� உ4ள� மகி
5த�. ேதாழ� ஜீவா எ�ைன� ெபாியாாிட� அைழ3�@ 
ெச�றா�. அறி�க�ப)3தி ைவ3தா�. எ>க4 நாடக>கைள� ப�றி�  க
5தா�. 
ெபாியா� அவ�க4 எ�ைன மகி
,ட� வர ேவ�றா�. .:யர-� பதி�பக�, 
ப.3தறி, X�பதி� � கழக� ஆகியவ�றி� சா�பி� தா� ெவளியி/ட X�கைள-
ெய�லா� ெகா�)வர@ ெசா�னா�. சிறி�� அய�,��, அ3தைன X� களிJ� 
ைகெயN3தி/)� ெகா)3தா�. அ�2�த� ெபாியா� ஜீவா, ப/)�ேகா/ைட 
அழகிாிசாமி உ4ளி/ட -யமாியாைத இய�க3 ேதாழ�க�ட� எ>க��. ெந�>கிய 
ந/ ற, ஏ�ப/ட�. 
 
கட,/ ெகா4ைகயி�எ>க��. மா2ப/ட க�3��க4 இ�5தன. எ�றாJ� 
-யமாியாைத இய�க3தி� சாதி ஒழி� , .ழ5ைத மண3தைட, கல� மண�, 
ைக�ைம மண� �தEய ச�தாய@ சீ�தி�3த� ெகா4ைக4 எ�ைனம/)ம�ல, 
எ>க4 .Nவினா� அைனவைரF� கவ�5தன. ேதாழ� ஜீவாவி� சமத�ம உண�,�, 
அ� ப�றிய அவர� பாட�க�� ெசா�ெபாழி, க�� என�. ஒ� உ2தியான 
ல/சிய3ைத வ.3�3 த5தன ெவ�ேற ெசா�ல ேவ�)�. என�. அரசியலறி, 
ஊ/:ய அறிஞ�களி� �தலாவதாக� .றி�பிட3 த�கவ� ேதாழ� ஜீவான5த� 
அவ�கேள ஆவா�. 
 
நா>க4 நட3தி வ5த ச�தாய@ சீ�தி�3த நாடக>கைள� ெபாியா� அ:�க: வ5� 
பா�3தா�.அ5த நாடக>க4 அவைர மிக,� கவ�5தன. எ>க4 மீ� ப�2� ெகா4ள@ 
ெசAதன. எ>க4 .Nவினா� அைனவ��.� ஒ� நா4 ெபாியா� இ�ல3தி� வி�5� 
நட5த�. அ�ேபா� ெபாியா� அவ�களி� �ைணவியா� காக�ைமயா� உயி�ட� 
இ�5தா�க4. அவ�க4 எ>கைள அ� ட� வரேவ�2 உபசாி3தா�க4. ெபாியா� 
அவ�க4 எ>க4 நாடக� க�ெபனி�. வி�5� ைவ3தைத� க�) ஊேர விய5 த�. 
எ�ேபா�� சி�கன3ைத� ைகயா�� ெபாியா� அவ�க4 ஒ� நாடக� 
க�ெபனியாாிட� இ�வள, தாராளமாக� பழகிய�� வி�5� ைவ3த�� 
விய� �.ாிய ெசAதிய�லவா! 
 
ப�பாA ெமயி� 
 
ஈேரா/:� சதாவதான� ேத. ெபா. கி�Kணசாமி பாவல� அவ�க4 எNதிய ப�பாA 
ெமயி� நாடக� தயாராயி�2. அத�. ந�ல வரேவ� � கிைட3த�. ஈேரா/:� 
இ�5� ெகா�ேட பவானி, ெகாமாரபாைளய�, ேகாபி@ ெச/:�பாைளய� ஆகிய 
இட>களி� 0ெபஷலாக� ப�பாA ெமயி�,பதிப�தி நாடக>க4 ேபா/) வ5ேதா�. 
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பாவலாி� இ�வி� நாடக>க�� க�ெபனி யி� �த�ைமயான நாடக>களாக 
விள>கின. 
 
பாலகி�Kண சா0திாி க�ெபனியி�, ேவcாி� எ>க��. அறி�கமான ஏ. :. 
த�மராஜூ ஈேரா/:� வ5� ேச�5தா�. நீ�டகாலமாக� ெபாிய�ணா பா�3� வ5த 
கண�. ேவைல இவாிட� ஒ�பைட�க� ெப�ற�. இவ� ந�ல நி�வாக3 திறைமF� 
நாணய�� உைடயவ�. 1970 வைர இவேர க�ெபனியி� நி�வாக� ெபா2�ைபF� 
.)�ப ச�ப5தமான இதர ேவைலகைளF� கவனி3� வ5தா�. சா0திாியாாி� 
க�ெபனி கைல5�ேபானதா� ம�2D சில ந:க�க4 வ5� ேச�5தா�க4. இவ�களி� 
.றி�பிட3த�கவ�க4 :. எ� தியாகராஜ�, :. எ. காசிகாத�, :. எ0. 
த/ச\*�3தி, இ�2 ேதவி நாடக சைபயி� அதிபராக இ��.� ேக. எ�.ர3தின� 
�தEேயா�. 
 
ஜீவாவி� பா/) 
 
1981 ஆ� ஆ�) �தேல ப3திாி�ைககைள� ப:�பதி� என�. ஆ�வ� அதிக�. 
ேதாழ� ஜீவான5த� அவ�கேளா) ந/ ற, ஏ�ப/டபி� இ5த ஆ�வ� ப�மட>காக 
வள�5த�. ஒA, ேநர>களி� எ�ேபா�� தனிேயயி�5� ப:3�� ெகா�ேட-
யி��ேப�. 
 
நா>க4 ேபா.� ஊ�க��ெக�லா� ஜீவா C/ட>க��காக அ:�க: வ�வா�. 
ெப��பாJ� எ>க4 Cடேவ த>. வா�. நாடக>கைள� ப�றி உைரயா)வா�. 
அவேரா) ேபசி� ெகா�:��பேத எ>க��.� ெப�� உ�சாகமாக இ��.�. 
ப�பாA ெமயி� நாடக3தி� நா� பா)வத�ெக�ேற ஒ� வி�3த� எNதி� 
ெகா)3தா�. அ�ப� ெப�மானி� ேதவார� பாடைல@ சிறி� மா�றி எNதி-
யி��கிேற� எ�2 ெசா�னதாக நிைன,. அைத நா� ேகதார ெகளளராக3தி� 
Mராேவச3ேதா) பா)ேவ�. பா)கிற என�ேக உட�  �லாி�.�. பாட� 
�:F�ேபா� ெப�3த ைகத/ட� விN�. அ5த� பா/) இ�. 
 

“ �றி�வா
 அர,� கDேசா� 
        ெபாAய�த� ெமAF� கDேசா� 
வி�ெறாழி� ேவ5த�� கDேசா� 
        ெவDசிைற வா
,� கDேசா� 
ெகா�ெறாழி� Qர> கி�.� 
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        ெகா)�பண3 திமி��. மDேசா� 
ப�றிலா ஏைழ க�ணி� 
        பா��ககா� அD- ேவாேம! 

 
இ5த� பா/) அ5த நாளி� ப�பாA ெமயி� நாடக3தி� தர3ைதேய உய�3திய�. 
 
ைகெயN3�� ப3திாிைக 
 
ஈேரா) �:5த�� ேசல�, ஆ3H� �தEய இட>க��.@ ெச�ேறா�. ஆ3Hாி� 
ப�பாA ெமயி� நாடக3தி�. அேமாகமான ஆதர, கிைட3த�. பக� ேநர>களி� 
எ>க��. நிைறய ஒA,�). அைத� பயB4ள வழியி� ெசலவழி�க 
வி��பிேன�. ைகெயN3�� ப3திாிைகெயா�2 ெதாட>க3 தி/டமி/ேட�. சில 
ந:க ந�ப�க4 எ� ேயாசைனைய மகி
@சிFட� வரேவ�றா�க4. 
 
9.12-34 இ� அறி,@-ட� எ�B�ெபய�ட� ைகெயN3�� ப3திாி�ைகயி� �த� 
இத
 ெவளி வ5த�. ந:க�க�� ஏைனய ெதாழிலாள�க��  ைனெபயாி� க/)ைர 
எNதி எ�னிட� ரகசியமாக� ெகா)3� வி)வா�க4. நா� அவ�ைறெய�லா� 
ஒN>.ப)3தி, ப3திாிைக �NவைதF� எ�ைகயாேலேய எN�ேவ�. கைத, 
க/)ைர, அரசிய� ச�தாய@ சீ�தி�3த� விகட3 �\�.க4, அ5தர3 தபா�க4, 
தி��.ற4 விள�க� இவ�2ட� நாடக ச�ம5தமான அறி,ைரக�� அறி,@-டாி� 
இட� ெப�றன. ந:க�க4 உ�சாக3ேதா) எNதினா�க4.  ைனெபய�களி� 
எN�பவ�களி� உ�ைம� ெபய�கைள நா� ஒ�வாிட�� ெசா�வதி�ைல. எனேவ 
எN�பவ�க4 யாெர�2 ெதாியாம� ஒ�வ��ெகா�வ� ச�ைடயி/)� 
ெகா�டா�க4. வார5ேதா2� ஞாயிற�2 தவறாம� ப3திாிைகைய ெவளி பி/) 
வ5ேத�. ந:க�க4 அறி, வள�@சி ெபற,�, ெபா� விஷய>கைள3 ெதாி5� 
ெகா4ள,� க/)ைர, கைதெயNதி பழக,� ந�ல வாA�  ஏ�ப/:�5த�. ஆனா� 
ஒ� சில ந:க�க�� ெதாழிலாள�க�� இைத3 ெதாட�5� நட3த �:யாம� 
ெதா�ைல ெகா)3தா�க4. 
 
ஆ3H�, வி�3தாசல�, ப�ணா�/: ஆகிய *�2 ஊ�களிJமாக ெமா3த� ப3� 
இத
க4 ெவளிவ5தன. த��ைடய .�ற� .ைறகைள� ப3திாி�ைகயி� 
எN�வைத@ சில� வி��பவி�ைல. இதனா� அ:�க: ச@சர,க4 ஏ�ப/டன. 
கைடசியாக� ெபாிய�ணா ஒ�நா4 எ�னிட�, 



41 

 

 
“‘உ�Bைடய ப3திாிைகயா� Mணாக@ ச�ைட ஏ�பா)கிற�. நீ ெசAவ� 
பயனி�லாத ேவைல!” எ�றா�. ேவ2 வழியி�றி� ப3தாவ� இதேழா) அறி,@-ட� 
நி23த�ப/ட�. 
 
சி2வ5தா) மாநா) 
 
ப�ணா�/:யி� வO� இ�ைல. இராமாயண�, ப�பாA. ெமயி� இ� 
நாடக>க��. ம/)� -மாராக வOலாயி�2. ப�ணா�/:�. அ�கி� ப3தாவ� 
ைமE� சி�வ5தா) எ�B� சி�2ா� இ��கிற�; மகா3மா கா5திய:க4 கா>கிர0 
மாநா)க4 நகர>கைள வி/)@ சி�2ா�களி� நைடெபற ேவ�)ெமன ஆைண-
யி/:�5தா�. அத�கிண>க3 தமி
 மாகாண மாநா) �த��தலாக@ சி2வ5தா) 
கிராம3தி� நட5த�. எ>களி� சில� கா>கிரசி� தீவிர� ப�2� ெகா�:�5தா� 
சி2வ5தா) மாநா/:� கல5� ெகா4ள �:, ெசAேதா�. மாநா/)�. �த� நா4 
இராமாயண� ைவ�க� ப/:�5த�. நாடக� வி:ய ஆ2மணிவைர நட5த�. நாடக� 
�:5த�� நாB�, த�பி பகவதிF� ம�2� சில�� .2�. வழியி� கா�-
நைடயாகேவ  ற�ப/)@ சி2வ5தா) ேச�5ேதா�. மாநா) மிக@ சிற�பாக நட5த�. 
எ>க��. அறி�கமான ந�ப�க4 பல� மாநா/)�. வ5தி�5தா� நிக
@சிகளி� 
கல5� ெகா�) நா� பாரதி பாட�கைள� பா:ேன�. அ�2 மாைலேய 
ப�ணா�/:�.3 தி��பிேனா�. 
 
ராஜ ேசகர� 
 
ப�ணா�/:யி�  திதாக ராஜேசகர� நாடக� தயாராயி�2. இ5 நாடக� தDைச 
எ�. வி0வநாதAயரா� எNத� ெப�ற�. எ�. ஆ�. ராதா இ�5தேபாேத நட5த 
எ�ணிய நாடக� இ�. ந�ல ��ேபா�கான க�3தைம5த நாடக�. இ5நாடக3தி�. 
நா� சில பாட�க�� எNதிேன�. கா/சிக4, உைடக4 ஒ�2�  திதாக3 தயாாி�க 
வசதி இ�ைல. எ�றாJ� நாடக� சிற�பாக நட5த�.நா� ராஜேசகரனாக 
ந:3ேத�. எ>க4 .Nவி� அ�ேபா� பிரதம ெப� ேவடதாாியாக விள>கிய பி. 
எ0. திவா�ர� ராஜ.மாாி ப3மேலாசனியாக ந:3தா�. திவாகர� ந�ல அழ.� 
இனிய .ரJ� வாA5த இைளஞ�. அவ�ைடய ேதா�ற� ெப�ேபாலேவ இ��.�. 
பல நாடக>களி� கதாநாயகியாக ந:3தி��கிறா�, மிக@ சிற5தந:க�, திவாகர� 
இ�ேபா� ெச�ைனயி� ‘ெச�0ேபா�’ எ�B� இைச� க�விைய மிக அ�ைமயாக 
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வாசி3� வ�கிறா�, மைலயாள� பட>க��.@ ச>கீத ைடர�டராக,� இ�5� 
வ�கிறா�. 
 
ராஜேசகர� நாடக3தி�.� வO� இ�ைல. ப�ணா�/:ைய வி/) ேவெற>.� 
ேபாக �:யாம� கKட�ப/ேடா�. இ5த நிைலயி� நாக�ேகாவிE� இ�5த எ>க4 
*3த த>ைக�. வர� பா��பத�காக� ெபாிய�ணா அ:�க: ஊ��.� ேபாக 
ேவ�:�5த�. பாலகி�Kண சா0திாி, க�ெபனி�. மாேனஜராக வ5� ேச�5தா�. 
 
சா0திாியி� நி�வாக� 
 
சா0திாியா� க4ள� கப) இ�லாதவ�; ேந�ைமயானவ�; ஆனா� எ�ேபா�� 
வாA3�)�காக� ேப-வா�. இ5த� ேபா�. க�ெபனியி� யா��.� பி:�கவி�ைல. 
எ�ேலா�� அவ�ட� ெவ2�ேபா) பழகினா�க4. இைத� .றி3�� 
ெபாிய�ணாவிட�  கா�ெசAய,� ஒ�வ��.� ைதாிய� வரவி�ைல. எனேவ 
எ�ேலா�� ெபா�மி� ெகா�) -�மா இ�5தா�க4. 
 
ப�ணா�/:யி� நாடக�� நி23த�ப/ட� க�ணd�, ேம/)�பாைளய� ஆகிய 
ஊ�களிE�5� க�/ரா�ட�க4, வ5� ேபானா�க4. பயனி�ைல. சிற5த ந:க�க4, 
உய�5த நாடக>க4, ஓரள,�.� கா/சியைம� , உைடக4 எ�லா� இ�5�� வO� 
இ�ைலெய�றா� எவ� உ4ள5தா� ேவதைன யைடயா�? ெபாிய�ணா 
எ�ேபா�� ேசா�5தப: சி5தைனயி� இ��க3 ெதாட>கினா�. இ5நிைலயி� ஒ� 
வார� ெச�ற�. ெதAவ@ ெசயலாக மீ�)� ேம/)� பாைளய� க�/ரா�ட� 
வ5தா�. ேம/)�பாைளய3��. ரயி� ெசல, நீ�கி ஒ� மாத3தி�. ஆயிர3� 
அ2X�றி இ�ப3ைத5� ZபாAக4 த�வதாக@ ெசா�னா�. க�ெபனியி� ஒ�மாத@ 
சா�பா/)�.�, ச�பள3தி�.� .ைற5த ப/ச� அ�ேபா� இர�டாயிர� ZபாAக4 
ேதைவ�ப/டன. எ�றாJ� எ�ப:யாவ� ப�ணா�/:ைய வி/) ெவ.Hர� 
ேபாAவிட ேவ�)� எ�B� எ�ண� ேதா�றியதா� ெபாிய�ணா ஒ� � 
ெகா�டா�. ஊ��.� ேபாA பண� அB� வதாக@ ெசா�E�ேபான க�/ரா�ட� 
ெசா�னப: பண� அB�பவி�ைல. ரயி� ெசல,�.� பண� வ5� ேசர ஒ�வார� 
பி:3த�. பண� வ5த பிற. உ4��� கட�கைளெய�லா� தீ�3�வி/) 
ேம/)�பாைளய3தி�.�  ற�ப/ேடா�. வழியி� எ3தைனேயா கKட>க4 
ஏ�ப/டன.எ�லாவ�ைறF� சமாளி3��ெகா�) ேம/)�பாைளய� வ5� 
ேச�5ேதா�. 
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.ழ�பமான O
நிைல 
 
ேம/)�பாைளய3தி� -)கா/:� அ�கி�தா� எ>க��.� .:யி��க இட� 
கிைட3த�. ெபாியாாி� ெதாட�  ஏ�ப/டபி�, ேபA பிசா-� பய� ேபாAவி/டதா� 
�ணிவாக இ�5ேதா�. பய>கரமான மைழ ேம/)�பாைளய3தி�. ெகா/டைகயி� 
தகர� ஒ�நா4 கா�றி� பிA3��ெகா�) ேபாAவி/ட�. நாடக>க��. வO� 
இ�ைல. கா�/ரா�டாிடமி�5� பண� ெபற வழியி�ைல. அ:�க: தகரா2 
ஏ�ப/) வ5த�. ந:க�க�� ெதாழிலாளிக�� அ:�க: ேகாைவ�.� ேபாA 
வ5தா�க4. க�ெபனியி� ச/டதி/ட>க��. யா�� க/)�ப)வதாக3 
ெதாியவி�ைல. ேகாைவயி� அ�ேபா� ஏ. எ� ம�தாசல� ெச/:யா�, மேனாரமா 
பிE�0 எ�B� பட� க�ெபனிைய3 ெதாட>கியி�5தா�. அவ� சதிLலாவதிைய 
படமா�க3 தி/டமி/:��பதாக� ேக4வி�ப/ேடா�. அத�காக@ ெச/:யா� 
ந:க�கைள3 ேத:� ெகா�:�5தா�. எ>க4 க�ெபனியி� அ�ேபா� நைக@-ைவ 
ந:கராக இ�5த -5தரைமய� எ>க4 அBமதி இ�லாமைல ெச/:யார� பட3தி�, 
ந:�க ��பண� வா>கியதாக அறி5ேதா�. ம�2� சில ந:க�க�� இ�வாேற 
நட5� ெகா�டா�க4. ெச/:யா� எ>கைளF� பட3தி� ந:�க அைழ3தா�. 
ெபாிய�ணா இத�. ஒ�பவி�ைல. இ5த நிைலயி� கா�/ரா�) �:5த�. உதக 
ம�டல3தி�.� ேபாA ெசா5தமாக நாடக� நட3த �:, ெசAய�ப/ட�. 
உதகம�டல3தி� .ளிைர நா� ஒ��ைற ஏ�கனேவ அBபவி3தி�5ேத�. எனேவ, 
.ளி��. ேவ�:ய ஆைடக4 எ�,� இ�லாத நிைலயி� இ5த �:, ெசAத� 
என�.3 தி��தியளி�கவி�ைல. 
----------------- 

34. 34. 34. 34. நீலகிாி மைலநீலகிாி மைலநீலகிாி மைலநீலகிாி மைல    
 
1935 ஏ�ர� 19ஆ� நா4 பி�பக� எ�ேலா��  ற�ப/) இர, ஏN மணி�. 
உதகம�டல� எ�2 அைழ�க�ப)� நீலகிாிமைல�. வ5� ேச�5ேதா�. அ�வைர 
அBபவி3திராத க)>.ளி� எ>கைள மிக,� வ�3திய�. இர, ேநரமானதா� 
எ�ேலா�� கKட�ப/டா�க4. நாடக� நைடெப2� இடமாகிய  � ம,�ட� 
திேய/ட��. அ�கிேலேய க�ெபனி M) இ�5த�. ெகா/டைகயி� பி� ற 
வழியாகேவ க�ெபனி M/)�.� ேபாAவிடலா�. இ� எ>க��. மிக,� வசதியாக 
இ�5த�. 
 
�த� நா4 இரைவ எ�ப:ேயா கழி3ேதா�. ம2நா4 வாடைக�.� க�பளிக4 
ெகா)�.� ஒ� கைட�.@ ெச�2 சில க�பளிகைளF�, உ�ல� ம�ள�கைளF�, 
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பனிய�கைளF� வா>கி வ5தா�க4. நா�. ேப��. ஒ� க�பளி Mத� ேபா�3தி� 
ெகா�)தா� உற>.வ� வழ�க�. அ�வள, க)ைமயான .ளி�. 
 
நாடக� ெதாட>கிய�. �த� நாடக� ச5திரகா5தா நட5த�. நா>க4 அதிகமான 
வOைல எதி�பா��கவி�ைல. ஆனா�, எதி�பா�3தைதவிட பரம ேமாசமாக இ�5த� 
வO�. .ளிாி� ந:�ப� சில��. மரண ேவதைனயாக இ�5த�. எ�ன ெசAவ�? 
ேவ2 வழியி�றி ந:3ேதா�. நீலகிாி மிக அழகான பிரேதச�. அ>. வசி�பவ�க4 
அ>.4ள .ளி��ேக�ற உைடகைள அணி5� ெகா�) வா
கிறா�க4. வாடைக�. 
வா>கிய உைடக4 மிக,� கிழி5� ேபானைவயாதலா� ெவளிேய ேபாக வர 
அவ�ைற� பய�ப)3த �:யவி�ைல. திேய/டைரF� க�ெபனி M/ைடF� தவிர 
ந:க�க4 எ>.ேம ேபாகவி�ைல. 
 
ஜீவா ெசா�ெபாழி, 
 
ேதாழ� ஜீவான5த� அ�ேபா� நீலகிாியி� வ5� த>கி யி�5தா�. அவ�� நாB� 
தனிேய அம�5� ப�ேவ2 விஷய> கைள� ப�றி ேபசி� ெகா�:��ேபா�. 
க�ெபனியி� கKடமான நிைலைய�ப�றி நா� அ:�க: ேவதைன�ப)ேவ�. 
அ�ேபா ெத�லா� ஜீவான5த� என�. ஆ2த� Cறி3 ேத�2வா�. ஒ� நா4 ச*க@ 
சீ�தி�3த ச>க3தி� சா�பி� ஒ� C/ட� நைட ெப2வதாக� Cறி, எ�ைனF� த�பி 
பகவதிையF� அைழ3�@ ெச�றா�. C/ட� ஒ� M/:� நட5த�. அ5த M/:� 
��  ற� Cட3தி� -மா� ஐ�ப�ேப� உ/கார இடமி�5த�. ஆனா� 
வ5தி�5தவ�க4 ஐ5ேத ேப�க4தா�. ஜீவான5த�, ேதாழ� ஆ�. கிஸ�, அவர� 
மைனவி, நா�, பகவதி-எ>கைள3 தவிர யா�ேம வரவி�ைல. நா� ஜீவாைவ� 
பா�3�@ சிாி3ேத�. அவ� அ�ப�றி� கவைல�ப/டதாகேவ ேதா�றவி�ைல. 
எ�ைன� பாட@ ெசா�னா�. பா:ேன�. பா/) �:5த�� ஜீவா ேபச3 
ெதாட>கினா�. அவ�ைடய க�ஜைனைய� ேக/), ம�2� நா�. ேப� வ5� 
உ/கா�5தா�க4. ஆக@ெசா�ெபாழிவாள� உ/பட ஒ�ப� ேப�. இ5த மாெப�� 
C/ட3தி� ேதாழ� ஜீவா, ச�க சீ�தி�3த3ைத� ப�றி ஒ�றைர மணி ேநர� ஒ� 
அ�ைமயான ெசா�ெபாழிவா�றினா�. அவ�ைடய ெநD-3 �ணிைவ நா� 
பாரா/:ேன�. 
 
ஒ:விட3 தீ�மானி3ேத� 
 
நாடக� ெதாட�5� நைடெப�ற�. ஒ� நா4 ப�பாA ெமயி� நாடக�. -5தர�  
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கிண�2�.4ளி�5� த� த�பி ேகாபலன3 H�கி வ�� கா/சியி� இ�வ�� ேமேல 
த�ணீைர ஊ�றி�ெகா4ள ேவ�)�. நா� ெவ5நீ� ேவ�) ெம�2 
ேக/:�5ேத�. ஆனா�, கா/சியி� நா� கிண�றி E�5� .தி3தேபா� கீேழ 
 ைத�க�ப/:�5த :ர�மி4 ஜி�ெல�ற த�ணி� தா� இ�5த�. கா�கெள�லா� 
ெவட ெவடெவ�2 ந)>.வ�ேபா� ந:�க ேவ�)�. ஆனா� இ�ேபா� 
உ�ைமயாகேவ ைககா�க4 ந)>கின. -5தர� கிண�றி� .தி3த�� கிண�றி� 
ேம� ற3ைத� ெபாிய பலைகயா� *: வி)கிறா�க4 எதிாிக4. -5தர� த�பிைய 
��கி� க/:�ெகா�) ேமேல வ�கிறா�. வழி பலைகயா� *ட� ப/:��பைத� 
பா��கிறா�. பி� உ4ளி�5ேத கிண�றி� -வைர இ:3� வழிF�டா�கி, அத� 
வழியாக ெவளிேய வ�கிறா�. மிக,� அ� தமான கா/சி இ�. இ3த� கா/சி 
பதிைன5� நிமிட>க4 நைடெப2�. எ�ன ெசAவ�? ேநர� இர, ப�னிெர�) 
மணி. தா>க �:யாத .ளி�. ஐ0 ேபா�றி�5த த�ணிைரேய ேமேல ஊ�றி� 
ெகா�) ந:3ேத�. நாB�, ேகாபாலனாக ந:3த :. ஏ. காசிநாதB� .ளி� தா>க 
�:யாம� அவ0ைத�ப)வைத@ சைபேயா� பா�3� அBதாப�ப/ட� எ>க��. 
ஆ2தலாக இ�5த�. 
 
ப�பாA ெமயி� �:5த ம2நா4 தனிேய 9>காவி�.@ ெச�ேற�. க�ெபனியி� 
நிைலைமைய எ�ணி� பா�3ேத�. *லதன� எ�,� இ�லாம� ேமJ� 
க�ெபனிைய நட3தி� ெகா�) ேபாவ� சாிெயன3 ேதா�றவி�ைல. 
உ/கா�5தி��க �:யவி�ைல. எN5� உலவிேன�. ைப3திய� பி:3தவைன� 
ேபால� 9>காெவ>.� -�றிேன�. ஒAவி�லா� உைழ3��, உ)3தி� ெகா4ள@ 
சாியான உைடக�� இ�லாத நிைல எ�ைன மிக,� �� 23திய�. 
சேகாதர�கைள வி/) எ>ேகயாவ� ஒ:�ேபாAவிட ேவ�)� எ�ற உண�@சி 
எ�ைன உ5தி3 த4ளிய�. நீ�ட ேநர� ேயாசைன ெசAேத�. இ2தியாக, 
ஓ:வி)வ� எ�ற �:,�ேக வ5ேத�. 
 
அ�பாி� அறி,ைர 
 
திGெர�2 ஜீவான5த� வ5தா�. அவாிட� நா� எ� மன ேவதைனைய� கா/:� 
ெகா4ளாம� சிாி3�� ெகா�ேட ேபசிேன�. ஜீவா அரசிய� விஷய>கைள� ப�றி� 
ேபசினா�. ேதச3தி�காக� பல இ�ன�கைள அBபவி3த Mர�களி� கைதக4 
சிலவ�ைற@ ெசா�னா�. அ5த� கைதகைளெய�லா� ேக/ட பிற., எ� �:, 
.ைல5த�. உ4ள� உ2தி�ப/ட�. எ3தைன ��ப>க4 வ5தாJ� அவ�ைற-
ெய�லா� தீர3ேதா) ேபாரா:@ சமாளி�க ேவ�)� எ�ற ெநD-ர� ஏ�ப/ட�. 
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ேதாழ� ஜீவா,�. ஆ�டவ� இ��பதாக ந�பி�ைக இ�ைல. ஆனா� ஓ:� ேபாக3 
தீ�மானி3த என�., அறி,ைர Cறி3 தி�3த ஆ�டவேன ஜீவாைவ அB�பியதாக 
எ�ணிேன� நா�. 
 
நீலகிாியி� வO� இ�லாமேல ஒ�மாத கால� நாடக� நட5த�. மீ�)� ேம/)�-
பாைளய� வ5ேதா�. .ழ�ப நிைல திரவி�ைல. மயி�ராவண� நாடக3ைத�  திய 
�ைறயி� எNதி@ சிற�பாக3 தயாாி3தா� சி�ன�ணா. நாடக� அ�ைமயாக 
அைம5த�. வO�தா� இ�ைல. அ�கிJ4ள ேகாபி@ெச/:� பாைளய� 
ேபாவெத�2 �:, ெசAதா�க4. ப0eேலேய ேகாபி@ெச/:�பாைளய� வ5� 
ேச�5ேதா�. 
 
மயி�ராவண� தகரா2 
 
ேகாபி@ெச/:� பாைளய3தி� மயி�ராவணB�.�, ப�பாA ெமயிJ�.� ந�ல 
வOலாயி�2. மயி�ராவண� நாடக3தி� எ�. ஆ�. சாமிநாத� காளிேகாயி� 
அ�@சகராக ந:�பா�. கைடசியாக ஆDசேநய�, காளி சிைல�.� பி�ன� மைற5� 
ெகா�) ேப-� க/ட3தி�, எ�. ஆ�. சாமிநாத� உ4ேள ேபாக� பய5�, நா� 
பிராமணேன இ�ைலெய�2 9fைல� கழ�றி� ெகா)3�வி/) ஓ:� ேபாவா�. 
இ5த� கா/சியி� அவ� ேப-� ேப@ைச� ேகாபி@ெச/:�பாைளய3திJ4ள சில 
பிராமண�க4 ெவ23தா�க4. நாடக அைம�பி� இ5த� கா/சியி� தவ2 ஒ�2� 
இ�லாததா� நா>க4 ம�றவ�க�ைடய ெவ2�ைப ல/சிய� ெசAயவி�ைல. 
 
மயி�ராவண� நாடக� �:5த ம2நா4 வழ�க�ேபா� எ�ேலா�� வாA�காJ�.� 
.ளி�க� ேபாேனா�. அ>ேக பிராமண�க��ெக�2 தனியாக ஒ� ப:3�ைற 
இ�5த�. அ5த� ப:3�ைறயிJ� சில ந:க�க4 .ளி3தா�க4. அத�. 
��ெப�லா� ஒ�2� ேபசாத சில பிராமண�க4, அ�2 பிராமண�க4 
ப:3�ைறயி� நா>க4 .ளி�க� Cடாெத�2 ஆ/ேசபி3தா�க4. எ�. ஆ�. 
சாமிநாத� .2� � ேப�வழி. அவ� ப:3�ைறைய வி/)3 த�ணிாி� இற>கி 
நி�2 ெகா�) .ளி3தா�. ப:3�ைறதாேன பிராமண�க��.@ ெசா5த�? 
வாA�கா� எ�லா��.� ெபா�தாேன? பிராமண�க4 .ளி�பத�. �� ற�ேபாA 
வாA�காE� அவ� நி�2 ெகா�டா�. பிராமண�க4 �\�\3தா�க4. அ�2 
மாைல நா>க4 வழ�க�ேபா� ெவளிேய ேபாAவி/) வ��ேபா� அ�ரஹார3தி� 
ஏேதா C/ட� நட�பைத� பா�3ேதா�. ெபDசி�மீ� நி�2 ஒ� ைவதீக� பிராமண� 
ேபசி� ெகா�:�5தா�. மயி�ராவண� நாடக3தி� நா>க4 பிராமண�கைள 
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இழி,ப)3�வதாக,�, வாA�கா� ப:3�ைறயி� அ�ரம� ெசAததாக,�, அதனா� 
Y பால ச��கான5த சைபயா� நட3�� நாடக>க��.� பிராமண�க4 
ேபாக�Cடாெத�2� பிரச>க� ெசAதா�. நா>க4 அவ�ைடய அறியாைமைய 
எ�ணி@ சிாி3ேதா�. இ5த� பிரச>க3தி�.� பிற. மயி� ராவணB�. அதிக 
வOலாயி�2. ப�க3திJ4ள ச3தியம>கல3திJ� மயி� ராவண� 
ேபாடேவ�)ெம�2 அைழ�  வ5த�. அ>.� 0ெபஷலாக� ேபாA@ சில 
நாடக>க4 நட3திவி/) வ5ேதா�. 
------------------ 

35. 35. 35. 35. ேமனகா திைர&பட�ேமனகா திைர&பட�ேமனகா திைர&பட�ேமனகா திைர&பட�    
 
ேகாபி@ெச/:�பாைள3தி� நாடக>க4 ந�ல வOE� நட5�ெகா�:�5தேபா�, 
தி��9� Y ச��கான5தா டா�கீசா� வ5தா�க4. நா>க4 நட3தி வ5த ேமனகா 
எ�B� ச*க நாடக3ைத3திைர�பட ெம)�க வி��பினா�க4. எ>க4 க�ெபனியி� 
ெபய�� பட� க�ெபனியி� ெபய�� ஒ�றா யி�5த�. இ�, இ� க�ெபனிக��.� 
ஏேதா ெந�>கிய ெதாட�  இ��ப�ேபா� கா/:ய�. நாடக>க��.@ -மாராக 
வOலாகி வ�� சமய3தி� திGெர�2 நி23திவி/)3 திைர�பட3தி� ந:�க@ 
ெச�வெத�றா� மன3தி�.� கKடமாக3தானி�5த�. எ�றாJ� எ>க4 உ�வ� 
பா)வைதF�, ேப-வைதF�, ந:�பைதF� நா>கேள பா�3� மகிழ� கிைட3�4ள 
இ5த அாிய வாA�ைப இழ5�விட வி��பவி�ைல. எனேவ ஒ� �ெகா�ேடா�. 
ஒ�ப5த� �:வாயி�2. எ>க4 நா�வ��.�, .Nவினா� அைனவ��.மாக� 
பதினாலாயிர� ZபாAக4 ெகா)�பெத�2 �:, ெசAய�ப/ட�. ேகாபி@ெச/:� 
பாைளய3தி� ச*க@ சீ�தி�3த@ ச>க3தி�காக� ெபாியா� ஈ. ெவ. ரா. தைலைமயி� 
ப�பாA ெமயி� நைடெப�ற�. ெபாியா� நாடக3ைத� பிரமாதமாக� பாரா/:னா�. 
ந�ல வOJ� ஆயி�2. ஏ�கனேவ எ>க4 ேம� ேகாப� ெகா�:�5த 
பிராமண�க��. இ5த நாடக நிக
@சி ேமJ� ேகாப3ைத */:ய�. ேகாபி 
�:5த�� ஈேரா) வ5� ேச�5ேதா�. 
 
ஈேரா/:� எ�. ஆ�. சாமிநாத� ஜ� E>க� எ�B� ஒ� ச*க நாடக3ைத எNதி� 
ெகா)3தா�. அ5த நாடக3ைத அவசரமாக3 தயாாி3� அர>ேக�றிேனா�. இ� 
விதைவ�. ம2மண� ெசAய ேவ�)� எ�பைத வEF23�� ஒ� சிற5த நாடக�. 
ேதாழ� ஜீவான5த� ‘ெப�ணாாிைம� கீத>க4’ எ�B� X� ஒ�2 ெவளி-
யி/:�5தா�. அதி� “க�னி விதைவ3 �ய� நிைன5திட� க� கல>கி)ேம” எ�B� 
ஒ� பாடைல எNதியி�5தா�. அ�பாட� ஜ� E>க� நாடக3தி�காகேவ 
எNத�ப/ட� ேபா� இ�5த�. நாடக3தி� அ5த� பாடைல@ ேச�3�� 



48 

 

ெகா�ேடா�. எ�ேலா�� பாரா/:னா�க4. நா>க4 ப�பாA  ற�படவி��பைத 
ெயா/:� பல ந�ப�க4 வி�5�க4 நட3தி வா
3தினா�க4. ெபாியா�� ஒ� 
ெபாிய வி�5� நட3தினா�. ச*க@ சீ�தி�3த ச>க3தி�. நாடக� நட3தி� 
ெகா)3தத�காக� ெபாியா� ஒ� பாரா/)� C/ட�� நட3தினா�. எ�ேலா�� 
அதிசய�ப)� ப)�ப:யாக அவ� அ5த� C/ட3தி� என�. ஒ� த>க�பத�க�� 
பாிசளி3தா�. இ5த� பத�க� ஒ� ப,னி� தம� ெசா5த� பண3தி� ெசAய�ப/ட� 
எ�பைத� ெபாியா� அறிவி3தேபா� எ�ேலா�� விய�பைட5தா�க4. ெபாியா� 
அவ�கைள ந�கறி5தவ�க4 அவாிடமி�5� பாி- ெப2வ� எ�வள, ெபாிய 
காாிய� எ�பைத ந�. உண�வா�க4. அதனா�தா� இைத இ>ேக .றி�பி/ேட�. 
 
1935, ெச�ெட�ப�, 2ஆ� ேததி எ�ேலா�� ேமனகா பட�பி:�பி�காக� 
ப�பாA�.� பயணமாேனா�. 
 
 ைகவ�: ப�பாைய ேநா�கி� ேபாA� ெகா�:�5த�. எ>க4 எ�ேலா�ைடய 
உ4ள>களிJ� மகி
@சியி� தா�டவ�. ஆ>கில� பட>கைள� க�) 
அதிசயி3த��, வட இ5திய� பட>கைள� க�) மகி
5த��, கைடசியாக ந� 
தமிழிேலேய பட� ேப-வைத� க�) பிரமி3த�� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக எ� மன� 
க��� ேதா�றி மைற5தன. ரயி� வ�:ேய அ�ேலால க�ேலால�ப/ட�. 
எ�ேலா�ைடய நாவிJ� சினிமா� ேப@-தா�, எ:ேபாேலாவிE�5� எ�. ஆ�. 
கி�Kண*�3தி ந:� வைர எ>க4 ந:க�க4 ேபசி3 தீ�3�வி/டா�க4. நா� 
ம/)� ம�றவ�க4 ேப@சி� கல5� ெகா4ளாம� இ�ப� கன,களி� 
ஆ
5தி�5ேத�. நம� பட3ைத, நம� ேப@ைச, நம�பா/ைட நாேம சிலமாத>களி� 
சினிமா3 திைரயி� பா��க,� ேக/க,� ேபாகிேறா� எ�பைத எ�ணி எ�ணி எ� 
உ4ள� 9ாி3த�. 
 
இவ�தான�மா உ� கணவ�! 
 
ெரயி@O� ஜ>ஷனி� Yஷ��கான5தா டா�கீசாாி� ப>.தார�களி� ஒ�வரான 
தி�, எ0. ேக. ெமாAதீ� அவ�க4 ெப� ந:ைகய� இ�5த ெப/:�., எ>கைள 
அைழ3�@ ெச�2 அறி�க�ப)3தினா�. எ�. எ0. விஜயா��. நா� அறி�க� 
ப)3த�ப/ட�� அவ� எ�ைன@ -/:� -ா/: ேக. :. ��மணியிட�, 
“இவ�தான�மா உ� கணவ�” எ�றா�. ேக. :. ��மணி சைள�கவி�ைல. அவ� எ� 
த�பி பகவதிைய@ -/:�கா/: எ�. எ0. விஜயாளிட�, “இவ�தா� உ� கணவ�” 
எ�றா�. என�.3 H�கிவாாி� ேபா/ட�. ேமனகா பட3தி� X�ஜஹானக ந:�.� 
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ேக. :. ��மணியி� கணவனாக நாB�, ேமனகா,� ந:�.� எ�.எ0. விஜயாளி� 
கணவனாக3 த�பி பகவதிF� ந:�க ஏ�பா) ெசAதி�5தைத ெயா/: அவ�க4 
இ�வா2 தமாஷாக� ேபசி�ெகா�டா�க4. எ�றாJ� இளம>ைகய� கணவ� எ�ற 
பத3ைத இ�வள, தாராளமாக உபேயாகி3த� என�.�  திய அBபவமாக 
இ�5த�. சில மணி ேநர� அ5த வ�:யி� இ�5�வி/)� தி��பிய,ட� எ� 
மகி
@சிெய�லா� எ>ேகா பற5ேதா: வி/ட�. மன� பலவிதமாக� .ழ�ப��ற�. 
 
இ�� � கா5த�� 
 
ஐ5தா� ேததி காைல ப�பாA தாத� ரயி� நிைலய3தி� இற>.�வைர இைத�ப�றிய 
நிைன,தா�. திைர�பட� �:5� தி�� வத�.4, அ�சர0 திேலா3தைமயா� 
சேகாதர�க��.4 ச�ைட பி:3��ெகா�ட -5ேதாப-5தா� கதி எ>க��. 
ேநராதி��க ேவ�)ேம எ�ெற�ணி� ெப�*@- வி/ேட�. அ5த@ சமய� எ>க4 
ெபாிய�ணா :. ேக. ச>கர� அவ�கைள3 தவிர எ>களி� எவ��.� 
மணமாகவி�ைல. நா>க�� எ>க4 .Nவி� ஏைனய ந:க�க�� �4ளி3 திாிF� 
ப�வ�ைடய வாEப�க4! வ5தி��.� ந:ைகயேரா இளைமF� எழிJ� .J>க 
நி�.� ம>ைகய�! இ5நிைலயிேல “இ�� � கா3த�� ெபா�5�� த�ைமேபா�” 
விபாீத விைள,க4 ஏ�ப)வ� இய�ைகய�லவா? இ5த� பய� அ�ணா,�.� 
ஏ�ப/:�5த� எ�ப� சினிமா� க�ெபனி M/:�.4 ]ைழ5த,டேனேய 
ெதாி5த�. தாதாி� 0):ேயாவி� அ�கிேலேய ஒ� ெபாிய ப>களா ஏ�பா) 
ெசAய� ெப�றி�5த�. ெப�க��. மா: மீ��. எ>க��.� கீேழF� இட� 
ஒ��க� ப/ட�. M/:� அ:ெய)3� ைவ3த,டேனேய எ>க4 ெபாிய�ணா, 
“எ�ேலா��.� ெசா�கிேற�. எவ�� எ5த� காரண3ைத ��னி/)� மா:�. 
அBமதியி�றி� ேபாக�Cடா�” எ�2 க�:�பான உ3தர, ேபா/)வி/டா�. 
---------------- 

36. 36. 36. 36. ைடர�ட$ ராஜா சா�ேடாைடர�ட$ ராஜா சா�ேடாைடர�ட$ ராஜா சா�ேடாைடர�ட$ ராஜா சா�ேடா    
 
ேமனகா பட3தி� ைடெர�ட� ராஜாசா�ேடா அவ�க�ைடய ஆட�பர3ைதF� 
அ5த03ைதF� ப�றி நா>க4 பலவிதமாக� க�பைன ெசA� ைவ3தி�5ேதா�. 
அவ�றி� ெக�லா� மாறாக ராஜாசா�ேடா, ஒ� .ைடைய� ைகயி� பி:3�� 
ெகா�) ச�வ சாதாரணமாக நட3ேத க�ெபனி M/:�. வ5த,ட� 
உ�ைமயிேலேய எ>க��.� ெப�� விய� �டாயி�2. பல ஆ�)களாக 
வடநா/:ேலேய இ��கிறாேர, தமி
 ெமாழிையேய மற5�, ஆ>கில ேமாக3தி� 
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ஆ
5தி��பாேராெவன எ>களி�சில� ஐF�றி�5ேதா�. �த� நா4 ச5தி�பிேலேய 
அ5த@ ச5ேதக3ைத நீ�கிவி/டா� ராஜா. தமி
 ெமாழிைய மறவாத� ம/)ம�2. 
தமிழிேல அ�ைமயாக எNத,� ஆ�ற� ெப�றி�5தா�. தமி
 வாிவ:வ இல�கண�, 
ந�d�, நிக�) �தEயவ�ைறெய�லா� அவ� மன�பாட� ெசAதி�5த�, 
எ>க��. ஆ@சிாியமாயி�5த�. ஏற3தாழ இ�ப� ஆ�)க��. ேமலாக 
வடநா/:ேலேய வசி3� இ5தி, மரா3தி, .ஜரா3தி, ஆ>கில� �தEய பிற 
ெமாழிகளிேலேய ேபசி� பழகி� ெகா�:�5த ராஜா,�.3 தமி
 நா/)� பழ> 
கிழவிக4 ெசா�ல�C:ய சாதாரண� பழெமாழிக�� மற�காம� இ�5தன. ந:� @ 
ெசா�E� ெகா)�பதி� ராஜா,�. இைணயான ைடர�ட� இ5திய நா/:ேலேய 
இ�ைலெய�ப� அ�2 வடநா/டா�� ஒ� �ெகா�ட உ�ைம. ராஜா பாரத 
நா/:� ஒ� ய�வ�ற ந:க� ேபரரச�. அவாிட� பயி�சி ெப2� ேபா�, ந:�பவ� 
சE�பைடவாேனய�றி@ ெசா�E� ெகா)�.� ராஜா சிறி�� சE�பைடய மா/டா�. 
 
ஆ�கேள ெப� ேவட� 
 
ஏழா� ேததி எ�ேலா��.� பாட� ெகா)�க�ப/ட�. ேமனகா, X�ஜஹாைன3 தவிர 
ம�2� சில ெப� பா3திர>க4 இ�5தா�க4. தாசி கமல�, ேகாமள�, கனக�மா 
ஆகிய ேவட>கைள� ேபா)வத�. உட� பிற5த சேகாதாிய� *�2 ேப� 
வ5தி�5தா�க4. பிராமண விதைவயாகிய ெப�5ேதவி ேமனகாவி� ஒ� ��கியமான 
பா3திர�. அ5த, ேவட3ைத நாடக3தி� சி�ன�ணா :. ேக. �3�சாமி ேபா)வ� 
வழ�க�. தைலைய ெமா/ைடய:3�� ெகா�ட பிராமண� ெப�க4 யா�� அ5த 
நாளி� சினிமா3 �ைற�. வர@ ச�மதி�கவி�ைல. கைடசியி� சினிமாவிJ� 
சி�ன�ணாேவ ெப�5ேதவி ேவட3ைத� ேபாட ேந�5த�. ேவைலயா4 
ர>கராஜூவி� மைனவிF� மக��, எ>க4 .Nவி� அ�ேபா� பிரதான 
ந:க�களாக இ�5த :.எ�.-�ைபயா,�, பி.எ0. திவாகரB� ேபா)வதாக �:, 
ெசAய�ப/ட�. ேமனகா பட� ெவளிவ5தேபா�, அத�. ஆன5தவிகடனி� 
விம�சன� எNதிய க�கி ரா.கி�Kண*�3தி அவ�க4 சி�ன�ணாவி� ெப� ேவட 
ந:�ைப� பிரமாதமாக�  க
5� எNதி இ�5தேதா), “ெப�5ேதவியாக ந:�பவ� 
ஒ� ஆ� மக� எ�பைதேய எ�னா� ந�ப �:யவி�ைல” எ�2� 
.றி�பி/:�5தா�. ெபாிய�ணா :�: கைல�டராக ந:3தா�. ந:கமணி எ0. வி. 
சக0ரநாம� தாசி�தா� தா5ேதானிராயராக,�, பிர�) ராமசாமி, ந:�பிைச� லவ� 
ேக.ஆ�. ராமசாமி, நைக@-ைவ@ ெச�வ� :. எ�. சிவதா\ �தEேயா� 
ைப3திய�கார�களாக,� ந:3தா�க4. ேமனகா பட ஒ�ப5த� �:5த அ�ேற சாமா 
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ஐயராக ந:�பத�. எ�. எ0. கி�Kணைனேய அைழ3� வர ேவ�)ெம�2 ெபாி 
ய�ணா Cறினா�. அத�ப: எ�.எ0. கி�KணB� எ>கேளா) வ5தி�5தா�. 
அவேர ஐயராகந:3தா�. ம�2� எ>க4 .Nவி அJ4ள ெபாியவ�க4 பல சி�லைர 
ேவட>களி� ந:3தா�க4. 
 
பா/)3 தகரா2 
 
ேமனகா நா>க4 ந:3த �த� திைர�படமாதலா� அ5த@ ெசAதிக4 மிக@ -ைவயாக 
இ��.�. அதனா�தா� -��கமாக@ ெசா�லாம� ச�2 விாிவாகேவ எN�கிேற�. 
அ�ப�பா! பாட�க��. ெம/) ேபா)� விஷயமாக ஏ�ப/ட தகரா2 இ��கிறேத, 
அத�ேக ஒ� தனி அ3தியாய� எNத ேவ�)�. எ�வள, ரசமான விஷய�! பா/) 
வா3தியா� 9மிபாலகதா0 ெப��  லவ�. அவ� ப/ட பா) ெகாDச நDசம�ல. 
பா/)�. ெம/) அைம�பதா, ெம/)�.� பா/) அைம�பதா எ�2 நீ�ட ேநர� 
விவாதி�க�ப/ட�. கைடசியாக ெம/)�ேக பா/) அைம�க ேவ�)� எ�2 �:, 
ெசAதா�க4.  லவ� 9மிபாலகதா0 ெகாDச� சிரமப/டா�. சி�ன�ணா தா� 
ச>கீத ைடர�ட�. தமிழிேலF4ள இைச� பாட�கைள�ேபா� ஒ� வர� �.4 
அட>காத இ5தி ெம/)களிேல எ�ைக ேமாைன �தEய இல�கண விதிக��. 
உ/ப/)� பாட�க4  ைனவெத�றா� எளிதான காாியமா? அதிJ� இைச�பயி�சி 
யி�லாத  லவ� எ�ன ெசAவா�? இ5த3 ெதா5தர,களிெல�லா� மா/:� 
ெகா4ளாம� எ�. எ0. கி�Kண� அவ� பா3திர3��.ாிய இர�) பாட�கைளF� 
அவேர ேபா/)� ெகா�டா�. என�.ாிய *�2 பாட�கைளF� நாேன  லவ�ட� 
இ�5�  ைன5� வா>கி�ெகா�ேட�. 
 
 
தாசி கமலமாக ந:�க வ5தி�5த அ�ைமயா�, அவ� பாடேவ�:ய பா/:J4ள 
ஒ�ெவா� வா�3ைத�.� தகரா2 ெசAய3 ெதாட>கினா�. 
 

ஆைச ெய�ப� அள, மீறிேய 
ஆஹா ெவ. ேமாகமாேன� 
அைணய வா�� �ைரேய கீ�� 

 
எ�ப� அவர� பா/:� �தல:. இதி� ‘அைணய வா�� �ைரேய’ எ�ற வாிைய� 
பாட �:யாெத�2 அ�ைமயா� ம23�வி/டா�. பா/) வா3தியாேரா அ5தவாிைய 
மா�றேவ �:யாெத�2 Cறி வி/டா�. தகரா2 ��றிய�. கைடசியி� சி�ன�ணா 



52 

 

அவ�க4 ‘அைணய வா�� �ைரேய’ எ�பைத ‘அ�கி� வா�� �ைரேய’ எ�2 
மா�றி�ெகா)3தா�. இைத� ேபா�ற சில சி�க�க��கிைடேய பா/)� ேபா)� 
படல� �:5த�. 
 
சாமிநாத� �ரதி�Kட� 
 
ஒ3திைக ஆர�பமாயி�2. �த� நா4 எ�.ஆ�.சாமிநாத� ந:�க ேவ�:ய 
கா/சிக4. ந:�  இய�ைகயாக இ��க ேவ�)� எ�பத�காக ராஜா 
விஷய>கைள3 ெதளிவாக விள�கி� ப@ைச� .ழ5ைதக��.@ ெசா�Jவ� ேபால� 
ப��ைற ெசா�னா�. சாமிநாத� ந�ல க�பனா ச�திF4ள மிக@சிற5த ந:க�தா�. 
எ�றாJ� ஒ3திைகயி� 9ரணமாக ந:�பதி�ைல. எனேவ ராஜா அவைர ந:�க3 
ெதாியாதவ� எ�2 �:, க/: வி/டா�. சாமிநாதனி� �ரதி�Kட3ைத எ�ணி 
நா>க4 வ�3த�ப/ேடா�. பிற. ராஜா,�. ஏ�ப/ட அ5த எ�ண3ைத மா�ற 
எ�வளேவா �ய�ேறா�. கைதயி� வ�� ர>கராஜு பா3திர3ைத ராஜா பிரமாதமாக 
உ�வக�ப)3தி ைவ3தி�5தா�. சாமிநாத� ஒ3திைகயி� ந:3தைத� பா�3த�� 
அவ��. மிக,� கவைலயாக� ேபாA வி/ட�, “இ5த� பா3திர3ைத� ேபாட ேவ2 
யா�� இ�ைலயா?” எ�2 ெவளி� பைடயாக� ேக/ட� எ>கைள3 �� 23திய�. 
நா� சாமி நாதB�.@ சமாதான� Cறி, ந:�க@ ெசAேத�. ஒ3திைகயி� 
சாமிநாதB�. ஏ�ப/ட இ5த விப3ைத� பா�3த�� நா� ெகாDச� விழி3�� 
ெகா�ேட�. ஒ3திைகயிேலேய �N3திறைமையF� கா/:, ‘சபாK’ ெபற 
ேவ�)ெம�2 �:, க/: ைவ3தி�5ேத�. ம2நாேள எ� ஒ3திைக. 
 
காத� சிாி�  
 
ைநனா �க�ம� X�ஜஹா� காத� கா/சி. நா� ேக.:. ��மணிேயா) ந:�க 
ேவ�:ய -ைவயான க/ட�, ெப� ேவட3தி� நி�.� ஆ�கேளா)தா� நா� 
ந:3தி��கிேற�. ப�வ� ெப�கேளா) காத� கா/சியி� ந:�பெத�ப� அ�2 
தா� என�. �த� அBபவ�. வ5த� �த� நா� மா:�.� ேபாக,� இ�ைல, 
ெப�க4 எவ�டB� ேபச,� இ�ைல. இ5த நிைலயிேல ஒ3திைக ெதாட>கிய�. 
 
X�ஜஹா� உ/கா�5� ெகா�:��கிறா4. ைநனா �க�ம� விைர5� வ5�, 
அவ4 �கவாA�க/ைடைய� பி:3�3 த�ப�க� தி��பி� ேபச ேவ�)�. 
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ராஜா இர�) �ைற ந:3�� கா�பி3தா�. என�. எ�னேவா ேபாE�5த�. 
‘ெப�ணி� மீ� ைக ைவ3�3 ெதா/) ந:�க ேவ�:ய இ5த எழைவ எ�லா� 
0):ேயாவி� பட� பி:�.� ேபா� ைவ3�� ெகா4ள� Cடாதா?’ எ�2 ராஜாைவ 
மன3தி�.4ளாகேவ சபி3ேத�. பட �தலாளிகளி� ஒ�வரான எ0. ேக. ெமாAதீ� 
எதிாி� உ/கா�5� சிாி3�� ெகா�:�5தா�. எ� ந�ப�க4, சேகாதர�க4 
எ�லா�� எதிேர M�றி�5த�க4. எ�ேலா�ைடய க�க�� எ�மீேத பதி5தி�5தன. 
என�ேகா ஒேர C@ச�. ராஜா ‘உ� ைர/’ எ�றா�. நாB� மனைத3 திட� ப)3தி� 
ெகா�) அவ� ந:3�� கா�பி3தவாேற ந:�க �ய�ேற�. ��மணியி� 
�கவாA�க/ைடைய� பி:3�3தி��பிேன�. எ>க4 இ�வ�ைடய க�க�� 
ச5தி3தன. அ�வள,தா�. ��.மணி சிாி�க3 ெதாட>கினா�. என�.� சிாி�  
வ5�வி/ட�. எ�வளேவா �ய�2� அ5த@ சிாி�ைப அட�க �:யவி�ைல. 
��.மணி�.� அேத நிைலதா�. அவ�ைடய �க� நாண3தா� சிவ5�வி/ட�. 
ந�ல ேவைளயாக அ�2 ெபாிய�ணா ம/)� இ�ைல. ராஜா இர�)�ைற 
ேகாபி3�� பா�3தா�, நா>க�� சிாி�காம� ந:�க ஆன ம/)� �ய�ேறா�. 
ஒ�2� பE�கவி�ைல. நாைல5� �ைற இ�வா2 எ>க4 �ய�சியி� ேதா�வி 
ஏ�ப/ட�� எ�ேலா�� சிாி�க ஆர�பி3தா�க4. ேகாபி3�� பயனி�லாதைத� 
க�ட ராஜா,� சிாி3� வி/டா�. இ�வா2 அ�ைறய ஒ3திைக சிாி�பிேலேய 
�:5த�. விஷய� ெபாிய�ணா கா��. எ/:ய�� மிக,� ேகாப�ப/டா�. ‘ஏ� 
அ�ப:@ சிாி3ேதா�?’ எ�ப� என�ேக  ாியவி�ைல. “இ�தா� காத� சிாி� ” 
எ�றா� எ�.எ0.கி�Kண�. 
 
கா�பிய:�காேத! 
 
ம2நா4 மிக3 �ணிேவா) ஒ3திைகயி� ந:3ேத�. ராஜா எ�ப:@ ெசா�E� 
ெகா)3தாேரா அ�ப:ேய ந:3ேத�. உடேன ராஜா கலகலெவ�2 சிாி3�வி/டா�. 
 
“நா� ெசAவைத அ�ப:ேய கா�பிய:�காேத. அ� ந:�ப�ல. ெசா�Jவைத� 
ேக/)�  ாி5�ெகா�), அ5த� க�3ைத மன3தி� பதிய ைவ3�� ெகா�), 
உன�. இய�ைகயாக எ�ப: வ�கிறேதா அ�ப:@ெசA. ஒ�ெவா�வ�� அவ�களி� 
உட� அைம�பி�.�, அ>க அைச,க��.� ஏ�றவா2 தா� ந:�க ேவ�)�. ஒ� 
வைர� பா�3�� கா�பிய:�ப� அவரவ��. உ�டான இய�ைக ந:�ைப� 
ெக)3�வி)�” எ�றா�. ராஜாவி� இ5த அறி,ைர நா� ந:� 3 �ைறயி� 
வள�@சி� ெபற� ெப�5 H�)ேகாலாக இ�5த�. 
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அ5தநாளி� ப�பாA 0):ேயா�க4 ெப��பாJ� நா>க4 த>கிய ெத�விேலேய-
தா� இ�5தன. ேபசா� பட3திேலF�, ேப-� பட3திேலF� நா>க4 க�ட பல 
ந:க�க4 எ>க4 க�களிேல ெத�ப/டா�க4. பி�EேமாாியாைவF�, ஜா�-
ெம�@ெச�ைடF�, ேபசா� பட� க3தி@ச�ைட Mர�களான வி/ட� ப@- 
�தEேயாைரF� ேநாி� க�டேபா� எ>க��. ஒேர .�ரகலமாA இ�5த�. 
 
தைலF� மீைசF� த�பிய� 
 
�த��தலாக நா� ேவட�  ைனய ேவ�:ய நா4 வ5த�. ராஜா காைலயிேலேய 
நாவிதைர அைழ3� எ� தைலைய கிரா�, ெசAய ேவ�:ய மாதிாிைய@ 
ெசா�Eவி/)� ேபாAவி/டா�. இர, ‘ேம�க�’ அைறயி� நா� ேவட�  ைன5� 
ெகா�:�5த ேபா� அவ� வ5� பா�3தா�. கிரா� ெசAதி�5த �ைற அவ��.3 
தி��தி அளி�கவி�ைல. ேகாப3�ட� நாவிதைர வர@ெசா�னா�. அ5த@ சமய3தி� 
நாவித� வ�வ� சா3திய மி�ைலெயன3 ெதாி5த�. “ெகா�டாடா க3தாி�ேகாைல” 
எ�ற�� என�.� .ைல ந)�க� எ)�க ஆர�பி3த�. க3தாி� ேகா� வ5த�. 
என�.� ‘கிரா�’ ெவ/ட3 ெதாட>கி வி/டா� ராஜா. எ>க4 ந:க�க4 சிாி�ைப 
அட>கி� ெகா�) ெமளனமாA நி�றா�க4. ஒ�வா2 தைலயல>கார� �:3த�. 
எ� �க3ைத� பா��க என�ேக ேகாரமாக இ�5த�. மீைச அ:�க: ஒ/ட ேவ�:ய 
கKட3ைத உ3ேதசி3�, ப�பாA ெச�ற�� நா� மீைச வள�3�� ெகா�ேட�. 
சிைகயல>கார3ைத �:3த�� ராஜாவி� க�க4 எ� மீைச மீ� விN5தன. அதிJ� 
அவ��.3 தி��தி ஏ�படவி�ைல. மீைசையF� தி�3த ஆர�பி3தா�. 
க3தாி�ேகாைல *�க�கி� ெகா�)வ5தா�. “அைசயாம� இ�” எ�றா�. மா�றி 
மா�றி சாிபா�3தா�. இ�  ற�� ெகாDச� ெகாDசமாக ெவ/:�ெகா�ேட 
ேபானா�. இ2தியாக� .ர>. அ�ப� ப>. ைவ3தகைதயாA ஒ/)மீைச 
ைவ�கேவ�: வ�ேமா எ�2 நா� பய5ேத�. எ� அதி�Kட� அ�ப: 
ஏ�படவி�ைல. ��ெபா� நா4 இேத மாதிாி நாவித� இ�லாத சமய3தி� எ>க4 
ந:க� ஒ�வ��. 0):ேயாவி� உ4ள வற/)� க3தியா� ராஜா சவர� ெசAய 
�ைன5தேபா� எ>க��ெக�லா� பயமாக இ�5த�. அ5த மாதிாி ஒ�நிைல என�. 
ஏ�படாதைத எ�ணி உ4�ர மகி
@சி யைட5ேத�. 
---------------- 
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37. 37. 37. 37. �தமி/�தமி/�தமி/�தமி/� கா.சி� கா.சி� கா.சி� கா.சி    
 
நாB� ��மணிF� ந:�க ேவ�:ய காத� கா/சி வ5த ேபா� ஒ3திைகைய 
நிைன3� எ� உ4ள� ெவ/க3தா� .�றிய�. காத� க/ட� எ�றா� எ�ப:?... 
அ�2வைர நா� ேக4வி�ப/:ராத �ைறயி�  � மாதிாியாக� காத� ெசAF� 
ேப2 என�.� கிைட3த�. நா� ��மணிைய ஒ� ைகயா� அைண3தப: 
அவ�ைடய வல� ைகயிேல �3த� ெகா)�க ேவ�)�. எ�ப:? சாதாரண �3தமா? 
ைகவிர�களிE�5� ெதாட>கி3 ேதா4 வைரயி� �3தமைழ ெபாழி5த ெகா�ேட 
ேபாகேவ�)�. சாியாக ஒ� டச� �3த>க4!... C@ச3தா� எ� உயிேர ேபாAவி)� 
ேபாE�5த�. ராஜா இைத ந:3�� கா�பி3தா�. நாB� ஒ� வைகயாக ந:�க 
�ய�ேற�. அதிகமாக ெவ/க�ப)வைத� க�ட ராஜா, சிாி3�� ெகா�ேட 
பட�தலாளிகளி� ஒ�வரான தி� எ�. ேசாம-5தர� அவ�கைள ேநா�கி, 
 
“எ�ன ேசா�, இ5த� பய� -3த� ேப:யாக இ��கிறா�. ெசா5த� ெப�டா/:-
யிட3திேலேய இ�ப:� C@ச� ப)கிறாேன, அ� ற� அ�னிய� மைனவியான 
ேமனகாைவ எ�ப: பலா3கார� ப�ண� ேடாகிறா�?” எ�2 Cறினா�. என�ேகா 
மான� ேபாயி�2! ஆ3திர� ஆ3திரமாக,� வ5த�. எ�ப:ேயா ந:3ேத�. என�.� 
.�மணி�.� உ4ள காத� கா/சி இர�) நா4 ெதாட�5� நைடெப�ற�. 
இர�டா� நா4  ைக�பட� பி:�பத�காக எ>க4 இ�வைரF� ‘ல�ேபா0’ 
ெகா)3� நி23தினா� ராஜா. அவ� நி23தியப: நா� ��மணியி� இ)�ைப 
அைண3தவா2 நி�ேற�. மி�சார விள�.கைள� ேபா/)@ சாிெசAய@ சில 
நிமிட>க4 ஆயின. எ�வள, நாழிதா� இ5த� ேகால3தி� நி�ப�? இ�வ�� 
ஒ�வ� �க3ைத ஒ�வ� பா�3ேதா�. ஒ3திைகயி� வ5த சிாி�  மீ�)� 
தைலயா/)�ேபா� ேதா�றிய�. ெகாDச� விலகி நி�2 ெகா�ேட�. ‘ெர:’ எ�2 
ெசா�Eவி/)3 தி��பிய ராஜா, நா� ச�2 விலகி நி�பைத� க�) அ�கி� வ5� 
எ>க4 இ�வைரF� பி:3�@ ேச�3� ைவ3�வி/), பட �தலாளி எ0. ேக. 
அவ�கைள ேநா�கி, ந�ல ைபய�கைள� பி:3�� ெகா�) வ5தீ�கேளயா!... 
அழகான இ5த� ெப�ைண அைண�க3 ெதாியாம� �ழி�கிறாேன! ... எ�2 Cறி 
விN5� விN5� சிாி3தா�. இ�ப:யாக எ� ெசா5த மைனவியிட� காத� ெசAF� 
படல� ஒ�வா2 �:5த�. அ)3த� இ�றாெ◌�வ� மைனவிைய� பலா3கார� 
ெசAF� படல�. ெசா5த மைனவியிடேம காத� ெசAய� C@ச�ப/)� ெகா�:�5த 
நா�, இ�ெனா�வ� மைனவிைய3 H�கி� ெகா�)வ5� எ�ப:3தா� 
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பலா3கார� ெசAவதாக ந:�க� ேபாகிேறேனா எ�ற ைடர�டாி� தி�வா�.�ப: 
விழி3�� ெகா�:�5ேத�. 
 
பலா3கார� கா/சி 
 
ைநன�க�ம� ேமனகாைவ எ/:� பி:�க� ேபா.� ெபாN� ேமனகா அவைன 
ஆ3திர3ேதா) கீேழ த4�வதாக ஒ� க/ட�. இ� எ>க4 நாடக�தி� இ�லாத�. 
ேமனகாவாக ந:3த எ�.எ0. விஜயா4 எ�ைன3 த4ளினா�. அவ� த4ளியதி� 
சிறி�� பல� இ�லாததா� நா� ேவ�)ெம�ேற கீேழ விNவ� ேபாE�5த�. 
ந:�  இய�ைகயாக இ�ைலெய�2 Cறி ராஜா இர�டாவ� �ைறF� அைத 
எ)3தா�. ேவகமாக எ�ைன3 த4ள விஜயா4 அD-கிறா� எ�2 எ�ணிய நா�, 
அ�2தா� �த� �ைறயாக3 �ணி5� விஜயாளிட� ேபசிேன�, 
 
“அ�மா, ந�ல பல3ேதா) த4�>க4. நா� சமாளி3 ெகா4கிேற�. பரவாயி�ைல”. 
305 
 
எ�2 ரகசியமாக� Cறிேன�. மீ�)� ஒ3திைக நட5த�. விஜயா4 �N� 
பல3ேதா) எ�ைன3 த4�வாெர�2 எ�ணி நா� ேவகமாக அவைர� பி:�க@ 
ெச�ேற�. அவ� த4ளிய� ��ேபாலேவ இ�5ததா�, விைர5� ெச�ற நா� அவ� 
மா�ேபா) ேமாதி� ெகா4ள ேந�5த�. விஜயா4 எ�ன நிைன3தாேரா 
ெதாியவி�ைல. 
 
“சீனி� .0தி ேபாட என�.3 ெதாியா�” எ�றா�, அ5த நிக
@சி மீ�)� ஒ��ைற 
எ)�க�ப/) �:5த�. அ)3த ‘ஷா/’)�காக ஏ�பா) ெசA� ெகா�:�5தா�க4. 
நா� ஒ�  ற� அம�5� நட5த ச�பவ3ைத எ�ணி� பா�3ேத�. ேவ�)ெம�ேற 
நா� ேமாதி�ெகா�டதாக விஜயா4 எ�ணியி��க ேவ�)�! அதனா�தா� 
‘.0திேபாட என�.3 ெதாியா�’ எ�2 ேகாபி3�� ெகா�:��கிறா�. 
 
ேத�பி அNேத� 
 
இைத நிைன3த�� என�.3 தா>க �:யாம� அNைக வ5� வி/ட�. �த� 
ஒ3திைகயி� சிாி�ைப எ�ப: நி23த �:யவி�ைலேயா அேதேபா� அ�2 
அNைகையF� எ�னா� நி23த �:யாம� ேபாயி�2. ந�ைம�ப�றி விஜயா4 
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தவறாக நிைன�.�ப: நட5�வி/ேடாேம எ�பைத எ�ணிெய�ணி அNைக 
ெபா>கி� ெகா�) வ5த�. ேத�பி3 ேத�பி அழ ஆர�பி3ேத�. விஷயமறி5த ராஜா 
எ�ன அைண3�� ெகா�) ஆ2த� Cறினா�. எ0. ேக., ேசா� எ�ேலா�� 
எ�ைன@ சமாதான�ப)3தினா�க4. அ�2 0):ேயாவி� சேகாதர�க4 
யா�மி�ைல. அவ�க4 எ�ன நிைன�பா�கேளா எ�2 ஏ>கிேன�. 0_:ேயா 
�Nவ�� விஜயாளியி� மீ� சின5த�. அவ�ைடய தாயா�Cட அவைர� 
க�:3தாக@ ெசா�E� ெகா�டா�க4. ஏற�.ைறய *�2 மணி ேநர� அN� 
தீ�3த பி�னேர எ�னா� ந:�க �:5த�. அ�2 அ�ப: அNதைத எ�ணினா� 
இ�2Cட ெவ/கமாக இ��கிற�! பல நா/க��.� பி� எ>க4 ேமனகா 
நாடக>களி� 0ெபஷலாக ந:�க எ�. எ0. விஜயா4 வ5தேபா�Cட எ�னா� 
அவ� �க3ைத நிமி�5� பா�3�� ேபச �:யவி�ைல. 
 
கீேழ விN5தா� 
 
ம2நா4 எ)3த கா/சியி� ஒ� ரசமான க/ட�. கைதயி�ப: ைநன �க�ம� 
ஐயாயிர� ெகா)3� ேமனகாைவ3 த� M/:�.� ெகா�) வ5� வி)கிறா�. 
அவ4 த� க�ைப� கா�பா�றி� ெகா4ள3 த�பி ெவளிேய ஒ)கினா4. 
ைநன�க�ம� வழி மறி3� அவைள3 ��கி� ெகா�) க/:ைல ேநா�கி@ 
ெச�கிறா�. இ�ப:3 H�கி� ெகா�) ெச�வ� எ>க4 நாடக� கைதயிேலா, 
வ)`ராாி� நாவEேலா இ�லாத ச�பவ�. ைடர�ட� ராஜாவி� ெசா5த� க�பைன. 
H�கி� ெகா�) ேபாவ� ேவ�டாெம�2 நா� ராஜாவிட� எ�வளேவா வாதா:� 
பா�3ேத�. ராஜா சா�ேடா அல/சியமாக, 
 
“ேபாடா, ஐயாயிர� ZபாA ெகா)3�வி/)3 ெதா/)3 ெதா5தர, ப�ணாம� 
வி/) வி)வானா?” எ�றா�. 
 
எ�ைன�ேபாலேவ விஜயா�� தகரா2 ெசAதா�. ராஜா பி:வாதமாA இ��கேவ 
ேவ2 வழியி�றி ஒ� �ெகா4ள ேவ�:யதாயி�2. இத�. ஒ3திைக நைடெபற-
வி�ைல. ‘ேட�’ எ�2 காமிராைவ �)�கிய�� விஜயா4 ஓ:னா�. நா� வழி மறி3� 
அவைர3 H�கிேன�. இய�ைகயாக ந:�பதானா� நா� அவைர� ெகாDச� 
இ2க� பி:3� அைண3தப: இ�5தி��கேவ�)�. �த� நா4 ச�பவ� எ� 
நிைனவி� இ�5ததா� நா� அவைர அ�ப:ேய எ)3�� ைககளி� தா>கிய 
வ�ண� க/:ைல ேநா�கி@ ெச�ேற�. விஜயா4 எ� பி:யிE�5� வி)வி3�� 
ெகா4ள �ய�பவைர�ேபா� ைககா�கைள உதறி� ெகா�டா�. நா� அவைர 
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மா�ேபா) தNவி அைண3�� ெகா4ளாததா� என� பி:யிE�5� வி)ப/)3 
ெதா�ெப�2 கீேழ விN5� வி/டா�. எ�ேலா�� சிாி3� வி/டா�க4. ராஜா,� 
கலகல ெவ�2 சிாி3�, “ந�லா� க/:�பி:டா” எ�றா�. ஆனா� விஜயா4 அைத 
இர�டா� �ைற பட� எ)�க அBமதி�கவி�ைல. ெப�3த ச�ைட�.� பி�, “சாி, 
ேவ�டா�” எ�2 ராஜா,� வி/) வி/டா�. பட� திைரயிட�ப/ட ேபா� நா� 
H�கி@ ெச�ற அ5த� கா/சி அ�ப:ேய இ�5த�. விஜயா4 கீேழ விN5தைத 
மா3திர� ெவ/: வி/டா�. 
 
தீ�டாத காத� 
 
ம�ெறா� -ைவயான நிக
@சி நட5த�. சாமா ஐயராக ந:3த கைலவாண� எ�. எ0. 
கி�Kண�, தாசி கமல� M/:� அக�ப/)� ெகா4�� ரசமான கா/சி. �தE� 
சாமா,�.� கமல3��.� சி>கார� ேப@-க4 நட�கி�றன. இ2தியி� தி�ட�க4 
சாமாைவ� பி:3� அ:3�@ சா�.� ைபயி� ேபா/)� க/: வி)கிறா�க4. இைத 
ேவ:�ைக பா��க எ>க4 ந:க�க4 பல�� C:யி�5தா�க4. ேமனகா நாடக3தி� 
நா� �தE� ைநன�கம�வாக ந:3�வி/)� பி� ப.தியி� தாசி கமலாவாக,�, 
ந:�ேப�. எனேவ எ�ேனா) ந:3த எ�. எ0. ேக. ெப�ேணா) எ�ப: ந:�கிறா� 
எ�பைத� பா�3� ரசி�க எ�ேலாைரF� விட என�. ஆவ� அதிகமாக இ�5த�. 
 
பட�பி:�  ெதாட>கிய�. ைடர�ட� ராஜா -2-2�பாக ேவைல ெசAதா�. சாமா 
ஐய�� தாசி கமல�� க/:E� அம�5தா�க4; உைரயா:னா�க4. சாமா ஐய� காத� 
பா/)� பா:னா�. பட�பி:�  ெதாட�5� நட5� ெகா�:�5த�. ேவ:�ைக 
பா��க நி�ற நா>க4 ஒ�வைர ஒ�வ� பா�3�� ெகா�ேடா� படாதிபதிகளான 
எ0. ேக. ெமாAதீB�, எ�. ேசாம-5தர�� ெசAவ�  ாியாம� விழி3தா�க4, நா� 
கைலவாணைர விய� ட� பா�3ேத�. கைலவாண� எ�ைன� பா�3�@ சிாி3தா�. 
அ5த� சிாி�பி� சின�� கல3தி�5தைத நா� உண�5ேத�. காரண� எ�ன 
ெதாிFமா? பட� பி:�  நா>க4 எதி�பா�3தத�. ேந�மாறாக நட5த�. சாமா ஐயைர 
மய�கி� ெகா4ைள ய:�.� ேநா�ேகா) அைழ3� வ5த தாசி கமல�, சாமாைவ3 
ெதாட,� இ�ைல; அவ� ப�க3தி� ெந�>கி உ/கார,� இ�ைல. தீ�டாத 
காதலாக இ�5த�. ஒ� �ழ3 Hர3திேலேய இ�5தப: எ�லாவ�ைறF� ேபசி 
�:3� வி/டா�. 
 
படாதிபதிகளி� ஏமா�ற� 
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நாடக3தி� நாB�, எ�. எ0. ேகF� இ5த� கா/சியி� ந:�பைத� பல �ைறF� 
பா�3� ரசி3தி�5த படாதிபதிக4 அைதவிட@ சிற�பாக சினிமா� கா/சி 
அைமFெமன எதி�பா�3 தி�5தா�க4. அவ�க��. ஒேர ஏமா�ற�. ைடர�ட� ராஜா 
ஏ� இ�ப:@ ெசAகிறா� எ�2  ாியவி�ைல. ஆ3திர�� ேகாப�� அவ�க4 
க�களி� ெதாி5தன . ராஜாவிட� ெந�>கி� ேபச� பய�. நிைலைமைய@ சாி�ப)3த 
ஒ� வழிF� ேதா�றாம� திைக3தா�க4. 
 
சாமாவி� ச�லாப� ேப@- �:5த�� தி�ட�க4 க/:ைல@ O
5� 
ெகா4�கிறா�க4. தாசி கமல� அவ�கைள� க�) பய5தவ4ேபா� சாமா ஐயைர� 
க/:� ெகா4ள ேவ�)�. சாமா அவைள அைண3தப: தி�ட�கேளா) ேபாராட 
ேவ�)�. 
 
ைடர�ட� ராஜா இ5த விவர>கைளெய�லா� ந�றாக விள�கி@ ெசா�ல3 
ெதாட>கினா�. 
 
“கி�Kணா, நீ இ�ப: இ��கிேற; கமல� அ>ேக நி�கி�; தி�/)� பச>க வ5த�� 
அவ பய5� ஓ: வ5� உ�ைன� க/:�கிறா. நீ உடேன Mராேவச3ேதாட 
தி�டB>க ேமேல பாயB�” - 
 
எ�2 ெசா�Eவி/)� காமிரா அ�கி� ெச�றா�. கைலவாண� அ�வைரயி� 
அட�கி� ெகா�:�5த ஆ3திர�� சின�� அைமதியாக ெவளிவர3 ெதாட>கின. 
 
“எ�லா� சாி; ஆனா, அ5த அ�மா வ5� எ�ைன� க/:�காதப: ேவேற ஏதாவ� 
வழி ப�ணா>ேகா”......எ�றா�. 
 
நா� பதிவிரத� ! 
 
எ�. எ0. ேக. யி� இ5த� ேப@ைச� ேக/ட�� ராஜா தி)�கி/டா�. 
 
0):ேயாவி� 9ரண அைமதி நிலவிய�. நா>க4 எ�ேலா�� ராஜாவி� 
வாயிE�5� எ�ன வா�3ைத வர� ேபாகிற� எ�பைத எதி�பா�3�� ெகா�) 
நி�ேறா�. 
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“ஏ�டா! உ�ைன� க/:�க�படா�?” எ�றா� ராஜா. கைலவாண� ேமJ� 
அைமதியாக, “நா� பதிவிரத�” எ�றா�. 
 
“பதிவிரதனா?... அெத�னடா,  �சாயி��.?” இ� ராஜாவி� ேக4வி. 
 
“ �- ஒ�ணாமி�ைலேய! ெபா�பைளயிேல பதி விரைதயி�ேல? அ� மாதிாி 
ஆ�பிேளயிேல நா� பதிவிரத�. எ� மைனவி நாக� மாைள3 தவிர ேவேற எ5த� 
ெபா�பைளF� எ�ைன3 ெதாட அBமதி�க மா/ேட�. நா� ஏக ப3தினி விரத�” 
எ�றா� கைலவாண�. 
 
கைலவாண� எ�. எ0. கி�Kண� இ�ப:@ெசா�ன�� ைடர�ட� ராஜா 
தி)�கி/டா�. ஏேதா காரண3ேதா)தா� கி�Kண� இ�வா2 ேப-கிறா� எ�ப� 
ராஜா,�.�  ாி5� வி/ட�. உடேன அவ� எ0. ேக. ெமாAதீைன ேநா�கி, எ�ன 
எ0. ேக. ஒ>க கி�Kண� தகரா2 ப�றாேன? ெதா/) ஆ�) ப�ணாேத ேபான 
பட� ந�லாயி��.ேமா?”... எ�2 ேக/டா�. விஷய� இ�வள, Hர3தி�. வ5த�� 
எ0. ேக ெமாA தீB�.� ேபச3 �ணி, வ5�வி/ட�. அவ� அ�வைரயி� 
ெபா�மி�ெகா�:�5த த� உண�@சிகைளெய�லா� வா�3ைதகளாக� ெகா/ட3 
ெதாட>கினா�. 
 
“பி�ேன எ�B>க, இ5த சீன நீ>க இ�ப:யா எ)�கிற�? கி�KணB� 
ஷ��க�� நாடக3திேல எ�ப: அ� தமா ந:�பா>க; ெபா�பைளயா@ேச 
நாடக3ைத விட ந�லா அைமF� சினிமாவிேல�ணா நா>க ச5ேதாஷமா 
யி�5ேதா�. நீ>க ஆர�ப3திேலயி�5ேத சாமா,� கமல�� ெதாடாமேல எ)3� 
�:@சி/G>கேள? பி�ேன கி�KணB�. வ�3த� வரா�>களா? நீ>க 
ேக/டைதேய தி��பி� ேக�கிேற�. அ5த அ�மா கி�Kணைன3 ெதா/) ஆ�) 
ப�ணாத ேபானா பட� ந�லாயி��.>களா? நீ>க ��னா: தாசி கமல3ைத3 
ெதாட கி�Kணைன அBமதி�கேவயி�ைல... அதனாேலதா� இ�ேபா கி�Kண� 
ெதா/ற��.3 தகரா2 ப�றா� ! எ�2 ேமJ� படபட�ேபா) ேபசி�ெகா�ேட 
ேபானா�. அ�ேபா�தா� ராஜா த� தவைற உண�5தா�. தாசி கமலமாக ந:3த 
அ�ைமயா�� அவர� சேகாதாிக�� ஆர�ப �தேல ராஜா ேவா) ெந�>கி� பழகி� 
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ெகா�:�5ததா� ஏ�ப/ட விைன இ�. ஆனா� உ�ைமைய Fண�5த�� ராஜா 
சிறி�� தகரா2 ெசAயவி�ைல. அவர�லவா ெபாிய மனித�! உடேன; 
 
“அடேட, அ�ப:யா? இைத அ�பேவ ெசா�Eயி��கலாேம. சாிடா கி�Kணா, இ5த 
சீன ம2ப:F� எ)�கிேற�. ஒ� இKட�ேபா� ஆ�) ெசA” 
 
எ�2 ெசா�Eவி/) மீ�)� ேகமரா அ�கி� ெச�றா� . 
 
ராஜாவி� தனி@சிற�  
 
இ�தா� ராஜாவிட�4ள தனி� ெப�>.ண�, ‘ந�ற�ல� அ�ேற மற�ப� ந�2’ 
எ�B� வ4�வ� வா�.�. இல�கியமாக விள>கியவ� ராஜா. தவ2 எ�2 
உண�5தா� உடேன அைத3 தி�3தி� ெகா4ள3 தய>கமா/டா�. ‘தா� பி:3த 
�யJ�. *�ேறகா�’ எ�2 சாதி�.� பி:வாத� .ண� அவாிட� இ�ைல. 
ஒ�நா4 0):ேயாவி� ஒ�வேரா) பிரமாதமான ச�ைட நட�.�. ம2நா4 அேத 
மனிதேரா) ராஜா களி� ட� ேபசி� ெகா�:��பைத� காணலா�. பழ.பவ� 
எவைரF� உாிைம பாரா/: ஒ�ைம�பத>களா� அைழ�ப� ராஜாவி� இய�ைக 
.ண�.  திதாக�பழ.பவ�க4. இைத3 தவறாக எ�ண,> C)�. ஆனா� 
ம�றவ�களி� வி��ைபேயா ெவ2�ைபேயா ராஜா ெபா�/ப)3� வதி�ைல. 
 
அ5த�கால3தி� பிரபல ந:க�களாக விள>கிய பி�E ேமாாியா ஈ0வ�லா�, 
ஜா�மா�@ெச�/, ேகாஹ�, -ேலாசன �தEேயா� எ>க4 ேமனகா பட� பி:�ைப� 
பா��க வ�வா�க4. அவ�களிட� ராஜா, 
 
“பா�3தீ�களா, உ>க4 தமி
நா/) இள> .ழ5ைதகளி� திறைமைய? இ�B� 
இர�ெடா�பட>களி� ந:3தா� உ>கைளெய�லா� ேதா�க:3�வி)வா�க4.” 
 
எ�2 ெப�ைமேயா) C2வா�. 
 
ராஜாவி� இன உண�@சி 
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ஒ� நா4 ேமனகாவி� :�:� கெல�ட� ப>களா� கா/சி�. 0):ேயாவிJ4ள 
ம/டரகமான ேசாபா�கைளF�, நா�காEகைளF� ேபா/)வி/) ெச/:> மா0ட� 
அல/சியமாக இ�5� வி/டா�. அ�ெபாN� ராஜா ரDசி3 *விேடானிேலேய 
ந:கராக,�, ைடர�டராக,� மாத@ ச�பள3தி�. இ�5தப:யா� இ�ப�றி சிர3ைத 
எ)3�� ெகா�) ேக/பாெரன ெச/:> மா0ட� சிறி�� எதி�பா��கவி�ைல. 
ராஜா பட�பி:�பி�ேபா� வ5தா�. ெச/ அைம5தி�5தைத@ -�றி� பா�3தா�. 
க�களி� ேகாப�கன� Mசிய�. 
 
“யாரடா அவ� ெஸ/:> மா0ட�, ரDசி3 *விேடானி� ந�ல ேசாபா�க4 
கிைடயாதா? ஏ� இ5த ஒ/ைட உைடச�கேள ெய�லா� எ)3�� 
ேபா/:��கிறீ�க4?” 
 
எ�2 இ5தியி� ேக/டா�. ெச/:> மா0ட��, 0ேடா� கீ�ப�� �னகி� 
ெகா�ேட, 
 
“ம�ற ேசாபா�கெள�லா� நம� இ5தி� பட>க��. 0ெபஷலாக உபேயாகி�ப�” 
... எ�2 ேமJ� ஏேதா ெசா�ல �ய�றா�க4. உடேன ராஜா க)> ேகாப3ேதா) 
இைட மறி3�, 
 
“ஏ�டா 0):ேயா,�. �4ள>கி� ப3ைத�ேபா� ZபாA பதி*வாயிர� 
வா>கவி�ைலயா! எ>க4 தமி
 நா/டா� கா- உ>க பா/ட� M/)@ ெசா3தா?” 
எ�றா�. அத�.4 0ேடா� அைறயி� சாவி ேவ2 யாாிடேமா இ��பதாக@ 
சி�ப5திக4 �\�\3தா�க4. 
 
“ெகா�டாடா -3தியேலF�, கட�பாைறையF�” எ�2 ஆேவச3�ட� Cறிவி/), 
ேசாபா�க4 ைவ3தி�5த 0ேடா� அைறயி� ெபாிய 9/ைட உைட�பத�.3 
தயாரானா� ராஜா. உ4ேள இ�வா2 கலவர� நட5�ெகா�:�5தேபா� 
ெவளியிE�5� வ5த 0_:ேயா �தலாளி தி� ச5�லா�ஷா நட5த விஷய3ைத 
விசாாி3�3 ெதாி5� ெகா�), ராஜா 
 
இKட�ப: ெசAFமா2 ைசைக கா/: வி/), வ5த -வ) ெதாியாம� ேபாA  
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வி/டா�. பிற. �ைற�ப: காாிய>க4 ஒN>காக நைடெப�றன. ராஜாவி�  
வEைம�. அ5த நாளி� வடநா/டா� அ�வள, Hர� பய5தி�5தா�க4. 
 
பட அதிப�க�� ந:3தனா� 
 
எ0. ேக. ெமாAதீ�, எ�. ேசாம-5தர�, ேகசவலா� காளிதா0 ேச/ ஆகிய 
ச��கான5தா டா�கீசி� படாதிபதிக�� ேமனகாவி� எ>கேளா) ந:3த� 
பட3தி�. ஒ� தனி@ சிற�பிைன3 த5த�. ேசா�, இ�0ெப�ட� சDசீவி ஐயராக 
ந:3தா�. எ0. ேக. டா�டராக,�, ‘ேகசவலா� ேச/, வராக சாமி காாி� அ:ப/ட 
இட3தி�. வ�� வணிகராக,� ந:3 தா�க4. இவ�கேள ெய�லா� ந:�பத�.3 
�ர�:யவேர ராஜாதா�. இ�0ெப�ட� சDசீவி ஐய� ெகாDச� ெபாிய பா3திர�. 
ந:� 3 �ைறயி� சிறி�� பழ�கமி�லாத ேசா� அவ�கேள இ�ேவட� தா>க@ 
ெசA� ெவ�றிகரமாக ந:�க ைவ3த ராஜாைவ எ�ேலா��  க
5தா�க4. 
 
��பேத நா/களி� பட� �:5த� 
 
பட�பி:�  மிக விைரவாக நைடெப�ற�. இ�ைறய நிைலைய�ேபா� ‘G’ வராத 
ச�ைடேயா, கா� வராத தாமதேமா, ேவஷ� ேபாடாத தட>கேலா, ெச/:> 
தயாராகாத ெதா�ைலேயா எ�,� ேமனகா பட� பி:�பி� ஏ�படவி�ைல. ந:க�க4 
ெப��பாJ� ஒேர .Nைவ@ ேச�5தவ�க4. ைடர�ட� 9ரணமாக ஒ3�ைழ3தா�. 
ெப� ந:ைகய�� எ�வித�.ழ�ப�� ெசAயவி�ைல. ��பேத நா/களி� ேமனகா 
பட� பி:�  �:5த�. ஏற3தாழ இர�) மாத கால� ப�பாயி� த>கிேனா�. 
ேமனகா பட�பி:�  �:5�, நவ�ப� 9ஆ� நா4 நா>க4 ப�பாயிE�5� 
தமிழக3��.�  ற�ப/ேடா�. அ�ேபா� எ>கைள வழியB�ப ரயி� நிைலய3��. 
வ5த ராஜா, இ� கர>கைளF� ேமேல உய�3தியப: க�களி� நீ� ெப�க, 
 
“ேடA பச>களா, ெதாழி�ேநர3தி� உ>கைள� ேகாபமாக ஏதாவ� தி/:யி��ேப�; 
தா2மா�க� ேபசியி��ேப� எ�ன தவ2 ெசAதி�5தாJ� மற5தி)>கடா!” எ�2 
Cறியைத எ�\�ேபா� இ�2� எ� விழிகளி� நீ� ெப�.கிற�! இ3தைகய Mர 
ந:க ராஜா 1944 நவ�ப� 24இ� ேகாைவயி� மாரைட�பினா� மா�டா� எ�ற 
ெசAதி ேக/) நா>க4 எ�லா� க�ணி� வி/ேடா�. விய�ெப�னெவ�றா� தமி
 
நா/:E�5� வடநா) ெச�2, திைரFலகி� ��பதா�) கால� தனியர- 
ெசJ3திய அ5த� கைல@ெச�ம� - Mர3 தமிழனி� மரண@ெசAதி 
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எ5த�ப3திாிைகயிJ� ��கிய3�வ� ெபறவி�ைல. தமிழ� எ�ற இன உண�,� 
எN@சிF� இ5த ைந5த தமிழக3தி�. எ�2தா� வ�ேமா எ�2 அ�ேற 
ஏ>கிேன�. 
------------------- 

38. 38. 38. 38. க�ெபனி நி0�த�க�ெபனி நி0�த�க�ெபனி நி0�த�க�ெபனி நி0�த�    
 
நவ�ப� 11ஆ� ந�4 எ�ேலா�� ஈேரா/)�.3 தி��பிேனா�. ேமனகா பட3தி�காக 
எ>க��. ெமா3த வ�வாA பதினாலாயிர� ZபாAக4. அதி� ந:க�க��.� 
ஏைனய ெதாழிலாள�க��.� ெகா)3த�ேபாக எ>க4 நா�வாி� உைழ� �. 
எ�ணாயிர� ZபாAக4 மிDசிய�. க�ெபனிைய3 ெதாட�5� நட3த� ெபாிய�ணா 
வி��பவி�ைல. நாடகசாைல கெள�லா� ேப-� பட�கா/சி சாைலகளாக மாறி� 
ெகா�:�5தன. வாடைக ப�மட>. உய�5� வி/ட�. ெந)>கால� நாடக 
எ5திர3தி� சி�கி� ெகா�) -ழ�2 வ5த எ>க4 வா
�ைகயி�, சினிமா உலக� 
சிறி� சா5திைய உ�டா�கிய�. இ5நிைலயி� மீ�)� ெதா�ைலயி� மா/:� 
ெகா4ளாம� இ��ப� ந�ல� எ�ேற ேதா�றிய�. எ>க4 .)�ப3திJ� சில 
அவசியமான காாிய>க4 நைடெபற ேவ�:யி�5தன. எ�லாவ�ைறF� உ3ேதசி3� 
1935 நவ�ப� 11ஆ� ேததிேயா) க�ெபனிையக கைல3�வி/) நாக�ேகாவிJ�.� 
ேபாக தி/ட மி/டா� ெபாிய�ணா. ந:க�க4 எ>களிட� விைட ெப�2� ெகா�) 
பிாி5தேபா�, எ>க4 க�க4 கல>கின. மீ�)� க�ெபனி �வ�.ேவா� எ�ற 
ந�பி�ைக சிறி�� இ�லாததா� ��க� தா>க �:யவி�ைல. 
 
ேத�த� பிரசார� 
 
அ5த@ சமய3தி� கா>கிர0, ச/ட சைபைய� ைக�ப�2� �த� ேத�த� இ5தியா 
�Nவ�� நைடெப�ற�; ஈேரா/)� ப.தியி� பைழய ேகா/ைட ப/ட�கார� தி� 
ந�லத�பிச�கைர ம�றா:யா� கா>கிர0 சா�பிJ�, அவ��.� ேபா/:யாக� 
./ட�பாைளய� தி� ேக. எ0. ெபாியசாமி� க,�ட�� நி� றா�க4. தி�மதி ேக. 
பி -5தரா�பா4 அ�ைமயா�, கா>கிர0 சா�பி� தீவிரமாக3 ேத�த� பிரசார3தி� 
ஈ)ப/:�5தா�க4. நா>க4 ப�பாயிE�5� தி��பிய�� அவ�கைள ஈேரா/:� 
ச5தி�க ேந�5த�. அவ�க4 த��ட� எ�ைன3 ேத�த� பிரசார3தி� ஈ)படேவ�) 
ெம�2 வி��பினா�க4. தி� ஈ0வர�, தி� �3��க��ப� ெச/:யா�, 
.ழ5ைதேவJ ெச/:யா� �தEய கா>கிர0 தைலவ�க4 இைத ஆேமாதி3தா�க4. 
ஈேரா) ஈ0வர� சிற5த ேதச ப�த�. நா>க4 �த� �த� ஈேரா/)�.@ ெச�ற 
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கால3தி� ெந�>கி� பழகியவ�. ��ேபா�கான ல/சிய>கைள� ெகா�டவ�. 
நா>க4 ப�பாA ெச�றேபா� அவைரF� எ>க��.3 �ைணயாக அைழ3�@ 
ெச�றி�5ேதா�. எ�ேலாாிட�� இனிய �ைறயி� பழ.பவ�. அவ�ைடய 
ேவ�)தைல�  ற�கணி�க� ெபாிய�ணாவா� இயலவி�ைல. எனேவ 
ெபாிய�ணா,� இத�. ஒ� த� த5�, நாக�ேகாவி� பயண3ைத இர�) நா/க4 
ஒ3தி�ேபா/டா�, நா� ேக. பி. எ0. அவ�க�ட� கிராம� கிராமமாக@ -�றி3 
ேத�த� பிரசார3தி� ஈ)ப/ேட�; நா� பா)ேவ�. ேக. பி. எ0. அவ�க4 ேப-வா�; 
ேக.பி. எ0. பா:னா�, நா� ேப-ேவ�. இ2தியி� ேக.பி. எ0. மDச4 ெப/:யி� 
மகிைமைய� ப�றி@ சில வா�3ைதக4 ேப-வா�. இ�ப:ேய ஈேரா) தாJ�காவி� 
பல கிராம>க4 -�றிேனா�, அ�ேபா� ேக. பி. எ0. அவ�க4 ேபசிய ஆேவச� 
ேப@ைச இ�B� எ�ன� மற�க �:யவி�ைல. ெகா)�:வைர ேபாA -5தரா�பா4 
அ�ைமயாாிட� விைட ெப�2� ெகா�) தி��பிேன�. 
 
பிாியா விைட 
 
19ஆ� ேததி நாக�ேகாவிJ�.� பயண� எ�ப� உ2தி ெசAய�ப/ட�. 
எ>களிடமி�5த சீ� சாமா�கைளெய�லா� அ�கிJ4ள பவானி ெகா/டைகயி� 
க/: ைவ�க ஏ�பா) ெசAேதா�. உைடக4 ைவ�.� ெப/:,  3தக� ெப/: 
எ�லாமாக� பதின2 ெபாிய ெப/:க4 இ�5தன. அவ�ைற எ>க4 ந�ப��, சமய 
சDசீவிFமான கி/) ராஜூவிட� ஒ�பைட3ேதா�. ம�2� சில சாமா�கைள சீ� 
ேவைலயா/க��.� ெகா)3ேதா�. எ�லா ேவைலக�� �:5தன.  ற�ப)� நா4 
காைலயி� ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா. அவ�களிட� விைடெபற@ ெச�ேறா�, நா>க4 
க�ெபனிைய நி23த� ேபாகிேறா� எ� பைத அவ� எதி�பா��கேவ இ�ைல. 
ெசAதிைய� ேக/ட�� மிக,� வ�5தினா�. 
 
“இனிேம�தா� உ>க4 நாடக� .N,�. ந�ல எதி� கால� இ��கிற�. இ5த ந�ல 
சமய3தி� க�ெபனிைய நி23�வ� சாிய�ல. அவசியமான� சில மாத>க4 ஒA, 
எ)3�� ெகா�) மீ�)� க�ெபனிைய3 ெதாட�5� நட3�>க4. இைத 
எ�Bைடய அறி,ைரயாக ஏ�2� ெகா4�>க4” எ�2 பாிேவா) Cறினா�. 
ம�2� ஈேரா/:E�5த எ>க4 ந�ப�க4 அைனவாிட�� விைடெப�2ெகா�) 
அ�2 பக� ரயிE�  ற�ப/) ம2நா4 இர, ஏN மணியளவி� நாக� ேகாவி� வ5� 
ேச�5ேதா�. எ>க4 நாடக வா
�ைகயி� ஒ� ப.தி �:5த� ேபா�ற உண�@சி 
ஏ�ப/ட�. 



66 

 

 
ெபாிய�ணா,�. நாடக வா
�ைகயி� அJ� 3 த/: வி/ட�. 1918 �த� 1935  
வைர பதிேனN ஆ�)க4 ஒAவி�றி உைழ3ததி� பலைன எ�ணி� பா�3த பிற. 
அவ��. நாடக� எ�றாேல ேவ�ப>காயாகிவி/ட�. பட3தி� கிைட3த ெசா�ப 
ஊதிய3ைதF� பாழா�கி விட மனமி�றி ேவ2ெதாழி�களி� ஈ)பட �ய�சி3தா�. 
பட3தி� எ>க��.� கிைட3த ெதாைகைய� ெகா�) அட. ைவ3தி�5த நில3ைத 
மீ/ேடா�. 
 
த>ைகயி� தி�மண� 
 
த>ைக -�பமா��. வர� ேத)� �ய�சியி� ஈ)ப/ேடா�. நாடக�கார�களி� 
.)�ப3தி� ெப� ெகா4ள� ெப��பாேலா� வி��பவி�ைல. நாக�ேகாவிJ�. 
*�றாவ� ைமEJ4ள -சீ5திர� அ�கைரயி� த>ைக�.� ெபா�3தமான வர� 
கிைட3தா�. மா�பி4ைள�.3 தாA த5ைத இ�ைல. தைமயB� தம�ைகF� 
��னி�2 ேப@- வா�3ைதகைள �:3தா�க4. 1936 பி�ரவாி 2 ஆ� ேததி 
-�ைபயாபி4ைள�.�, -�ப�மா��.� தி�மண� நட5ேதறிய�. 
 
த>ைகயி� தி�மண3தி�கான ெசல,க4 ேபாகமீதியி�53 ெசா�ப3 ெதாைகைய� 
ெகா�) ஒ� சிறிய ஷரா� கைட ைவ�க ஏ�பா) ெசAதா� ெபாிய�ணா. 
நாக�ேகாவி� மணி ேமைடயி� ப�க� ஷரா� கைட ெதாட>க� ெப�ற�. 
 
ேமனகா பட� ெவளி வ5த�. அேமாகமான வO�, எ>க4 நா�வ��.� ந�ல ெபய� 
கிைட3த�. ப3திாிைககளி� ெவளி வ5த விம�சன>கைளெய�லா� ஆ�வ3ேதா) 
வா>கி� ப:3ேத�. தி�ெந�ேவEயி� ேமனகா திைரயிட� ெப�ற�. நா>க�� எ�. 
எ0. கி�KணB� ெச�2 கல5�ெகா�ேடா�. இைடேவைளயி� எ>கைள� ேபச@ 
ெசா�E ரசிக�க4 C@சE/டா�க4. நாB� எ�.எ0. கி�KணB� ரசிக�க��. 
ந�றி Cறி� ேபசிேனா�. கைலவாண� எ�.எ0. கி�ஷண� ெதாட�5� பட3தி� 
ந:�க ஒ�ப5த� ெசAய�ப/டா�. என�.� த�பி பகவதி�.� தனி3தனியாக@ 
சிலாிடமி�5� பட3தி� ந:�க அைழ� �க4 வ5தன. ெபாிய�ணா எ>கைள� 
பிாி3� அB�ப வி��பவி�ைல. நா>க�� அ�ப: ேபாக வி��பவி�ைல. எனேவ 
ெதாட�5� ந:�க இயலா� ேபாயி�2. 
 
ந�ப�க4 வ� 23த� 
சில மாத>க4 ஒ:மைற5தன. உைழ�பினிேல இ�ப� க�ட எ>க4 *வ��.�  
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-�மா இ��ப� கKடமாக இ�5த�. ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா. அவ�க4 மீ�)� 
க�ெபனிைய3 ெதாட>.மா2 வ� 23தியதாக ஈேரா/:E�5� ந�ப� ஈ0வர� 
எNதியி�5தா�. எ>க4 மீ� அ�  ெகா�ட ம�2� பல ந�ப�க4 நாடக�.Nைவ 
நட3திேய தீரேவ�)ெமன அ� � க/டைளக4 வி)3தனா�. எ>க4 பா� மா�த 
அ�  ெகா�ட கைல வ4ள� எ/ைடய ர� இைளய ராஜா தி� காசிவி-வநாத 
பா�:ய� மீ�)� .Nைவ3 ேதா�2வி�.மா2 அ� ட� ேவ�:னா�. இர, 
ேநர>களி� எ>க��.@ சாியான உற�க� இ�ைல. இராமாயண�, மகாபாரத�, 
�தEய நாடக>கைளெய�லா� ப�ேவ2 X�கைள�ெகா�) ந�. ஆராA5� 
 ��ைறயி� இ5த ஓA, நா/களி� எNதி �:3ேதா�. நாடக� க�ெபனிைய3 
ெதாட>.மா2 நா>க�� ெபாிய�ணாைவ ேவ�:ேனா�. எ>க4 ேசா�,�ற 
நிைலைய� க�) அவர� மன�� மாறி ய�. வா
5தா� நாடக3 �ைறயி� 
வா
வ�, M
5தாJ� இ3�ைறயிேலேய M
வ� எ�ற �:,ட� 
நாக�ேகாவிEE�5�  ற�ப/ேடா�. 
---------------- 

39. 39. 39. 39. ம0 பிற&'ம0 பிற&'ம0 பிற&'ம0 பிற&'    
 
-மா� ஆ2மாத கால ஓA,�.� பி�னா�  திய உ�சாக3 ேதா) க�ெபனிைய3 
�வ�கிேனா�. 1936 ேம மாத� 19� நா4 மீ�)� ஈேரா/:ேலேய க�ெபனி 
 னா�ெஜ�ம� எ)3த�. எ>க4 .NவிE�5த ந:க�க4 ெப��பாேலா�� ேவ2 
க�ெபனிக��.@ ெச�ல மனமி�றி இ�5ததா� க�ெபனிைய மீ�)� 
ேதா�2வி�ப�எளிதாக இ�5த�. பைழய ந:க�க4 பல�� வ5� ேச�5தா�க4. 
 
எ>க4மீ� அ� ெகா�ட ெபாியா� ஈ.ேவ. ரா. அவ�க4 விள�பர@ -வெரா/:-
கைள3 த� அ@சக3தி� இலவசமாகேவ அ:3�� ெகா)3� உதவினா�. 
 
டா�ட� கி�Kணசாமியி� ந/  
 
இ5த@ ச5த��ப3தி� 1934 �த� எ>கேளா) ந/ ாிைம 9�ட டா�ட� 
கி�Kணசாமி என�.� ெபாி�� உதவினா�. 1929 �தேல வல� ைகயி� என�. ஒ� 
வE ஏ�ப/:�5த�. அ5த வE�. ஊசி ேபா/)� ெகா4வத�காக ந�ப� ஈ0வர� 
என�. டா�டைர அறி�க�ப)3தினா�. அ� �த� டா�ட� சி�Kணசாமி�.� 
என�.� ெந�>கிய ந/  ஏ�ப/ட�. உட� பிற5த சேகாதரைர�ேபா� எ�ணி, 
டா�ட� என�.@ சிகி@ைசயளி3தா�. ம�5�� Cட� பண� ெபறாம� தாேம 
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அைன3�� ெசAதா�. டா�ட� கி�Kணசாமி ஒ� ெபா�,டைம வாதி. ேதாழ� ஜீவா, 
பி. இராம*�3தி, ெபாியா� ஈ ேவ. ரா. ஆகிேயா�ட� ெதாட� ைடயவ�. ேமனகா 
பட3தி�காக தா>க4 ப�பாAெச�றி�5தேபா� அவ��ப�பாA�.வ5தி�5 தா�, 
நா>க4 க�ெபனிைய நி23தியேபா� மிக,� வ�5திய வ�களி� டா�ட�� ஒ�வ�. 
எனேவ இ�ேபா� மீ�)� க�ெபனிைய3 ெதாட>கியதா� அவ� உ�சாக3ேதா) 
ேதைவயான உதவிகைள@ ெசAதா�. 
 
ெகா/டைக வாடைக, விள�பர� �தEய ெசல,க��.� பய5� ெபாிய 
நகர>க��.@ ெச�லவி�ைல. சிறிய ஊ�க��ேக ெச�2வ5ேதா�. இ��ைற 
க�ெபனி ��ேனறி@ ெச�லாவி/டாJ� பி�ேனா�கி� ேபாகவி�ைல. 
ந�பி�ைகயளி� .� �ைறயி� நைட ெப�2வ5த�. 
 
ஜூபிட� அைழ�  
 
தாரா ர3தி� நாடக� நட3தி� ெகா�:��.� ெபாN� ேமனகா பட3தி� 
ப>காளிகளாக இ�5த எ0. ேக. ெமாAதீB�, எ�.ேசாம-5தர�� வ5தா�க4. 
தா>க4 ஜூபிட� பிகச�0 எ�B� ெபயரா� ஒ� பட� க�ெபனிைய3 
�வ�கியி��பதாக,� ச5திர கா5தா நாடக3ைத� படெம)�க� ேபாவதாக,� 
Cறினா�க4. அ�ேபா� நா>க4 ச5திரகா5தா நாடக3ைத நி23தியி�5ேதா�. 
எ�ைனF� த�பி பகவதிையF� -�)� இளவரசB�.� ராகவெர/:�.� 
ஒ�ப5த� ெசAய வி�� வதாக@ ெசா�E, அ5த நாடக3ைத ஒ��ைற பா��க 
ேவ�)ெம�2� Cறினா�க4. அ�ேபா� ச5திரகா5தா நாடக3��.ாிய 
கா/சியைம� க4 எ�,� இ�ைல. எ�றாJ� அவ�க4 ேவ�)தைல ம2�க 
�:யாம� மி.5த சிரம�ப/) நாடக3ைத3 தாயாாி3ேதா�. ச5திரகா5தா நாடக� 
ஒ�நா4 நட5த�. ஜூபிட� பி�ச�ஸா�, ச5திரகா5தா நாவE� ஆசிாிய� ேஜ. ஆ�. 
ர>கராஜு �தEேயா� நாடக3ைத� பா�3தா�க4. நாடக� �:5த பிற. 
ெச�ைன�.�ேபாA விபரமாக� க:த� எN�வதாக� Cறி@ ெச�றா�க4. ச5திர 
கா5தா,�. ைடர�டராக ராஜா சா�ேடாைவேய ஏ�பா) ெசAதி�5தா�க4.அவ� 
எ>க4 நா�வைரF� கைலவாண� எ�.எ0.கி�KணைனF� அவசிய� ஏ�ப) 
ெசAF�ப: ெசா�E யி�5தாரா�. இர�) *�2 தின>க��.� பி� 
ஜூபிடாிE�5� க:த� வ5த�. 
 
ராகவ ெர/: ேவட3தி�. ேவ2 ஒ�வைர� ேபா)�ப: ப:யாக ர>கராஜு 
Cறிவி/டாெர�2�, -�)� இளவரசB�. ம/)� எ�ைன�ேபாட உ2தி 
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ெசAதி��பதாக,� அத�.@ ச�மதி�க ேவ�)ெம�2� எNதியி�5த�. 
ெபாிய�ணா,�. எ�ைன3 தனிேய அB�ப வி��பமி�ைல. 
 
“,��க3ைதF� பகவதிையF� அைழ3� ேபாவ தான� அB� கிேற�. 
ஷ��க3ைத ம/)� அB�பிவி/)� க�ெபனிைய நி23திைவ�க நா� 
வி��பவி�ைல” எ�2 ஜூபிட��.� பதி� எNதினா� ெபாிய�ணா. என�. 
ம/)� ஐயாயிர� ZபாAக4 ெகா)�பதாக,� ராஜா சா�ேடா வ� 23தி� 
Cறியி��பதாக,� அவசிய� ஒ� �ெகா4ள ேவ�)ெம�2� மீ�)� க:த� 
வ5தத�. ெபாிய�ணா இத�. ஒ� �ெகா4ள ம23� வி/டா�. ேவ2 வழியி�றி 
ஒாிஜின� பாA0 க�ெபனியி� .�)� இளவரசBக ந:3த பி.F. சி�ன�பாைவ 
ZபாA ஐX2�. ஒ�ப5த� ெசAததாக அறி5ேதா�. சி�ன�பா அவ�க��. 
ச5தர�கா5தாதா� �த� பட� எ�ப��, அவ�ைடய வள�@சி�. அ�ேவ 
காரணமாக இ�5த� எ�ப�� இ>ேக .றி�பிட3த�க�. 
---------------- 

40. 40. 40. 40. பாலாமணி பாலாமணி பாலாமணி பாலாமணி ----    ப�கா�தி1ட#ப�கா�தி1ட#ப�கா�தி1ட#ப�கா�தி1ட#    
 
நாடக>க4 ெதாட�5� சிாிய ஊ�களி� நைட ெப�2 வ5தன. வி��நகாி� நா>க4 
இ�5தேபா� ேமனகா பட3தி� ம�2� இ� ப>காளிகளான ஈேரா) �3�� 
க��ப� ெச/:யா��, ேகசவலா�காளிதா0 ேச/)� வ5 தா�க4. வ)`� 
�ைரசாமி ஐய>காாி� பலாமணி - ப�கா3 தி�ட� நாவைல� படெம)�க� 
ேபாவதாக,� நா>க4 நா� வ�� அதி� ந:�க ேவ�)ெம�2� அைழ3தா�க4. 
எ>க4 நா�வ��.�, எ>க4 .NவிJ4ள இ�BDசில ��கிய ந:க� க��.மாக@ 
ேச�3� ஒ�பதியிை◌ர� ZபாAக4 த�வதாக� Cறினா�க4. க�ெபனி வள�@சிைய� 
க�தி இ5த அைழ�ைப ஏ�2� ெகா�ேடா�. 
 
ச3திய*�3தியி� ெப�5த�ைம 
 
அ�ேபா� ப�:த ஜவ�ஹ�லா� ேந� தம� .)�ப3தின�ட� வி��நக��. 
வ�ைக  ாி5தா�. பிரமா�டமான ஏ�பா/:� ெபா��C/ட� நைடெப�ற�. 
உ4�� கா>கிர0 கமி/:யா� வி��பியப: அ�2 நா>க�� நாடக3ைத நி23தி 
ேனா�. ேந�,ட� ச3திய*�3தி ஐய�� -�2� பயண� ெசAதா�. ேதசப�த� 
ச3திய*�3தி ஒ� சிற5த கலா ரசிக�. ப�ம� ச�ப5தனா� நாடக>களி� ந:3தவ�. 
ேமனகா பட� ெச�ைன யிேல திைரயிட�ப/டேபா� ஒ� நா4 ச3திய*�3தி 
தைலைம தா>கினா�. பட3தி� “வா
க நிர5தர�, வா
க தமி
ெமாழி வாழிய 
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வாழியேவ” எ�B� மகாகவி பாரதியா� பாடைல@ ேச�5தி�5 ேதா�. இ5த� 
பாட�தா� �த��தலாக3 திைர�பட3தி� பாட� ெப�ற பாரதியா� பாட�. இ5த� 
பாடைல� பட3தி� ேச�3தி�5த� .றி3�, ச3திய*�3தி ெவ.வாக� பாரா/: 
 
னா�. அத� பிற. கZாி� ஒ��ைற நா� அவைர ேக. பி. -5தரா�பா4 
அ�ைமயா�ட� ச5தி3தேபா� ேமனகா பட3 ைத� பிரமாதமாக� பாரா/:னா�. 
அவேரா) என�. ஏ�கனேவ பழ�கமி�5ததா� அவர� ேவ�)ேகாளி�ப: நா� 
ெபா��C/ட3தி� கல5� ெகா�) அைரமணி ேநர� பாரதி பாட�கைளF�, 
ஜீவான5த� பாட�கைளF� பா:ேன�. நா� பா:�ெகா�:��.�ேபாேத ேந� 
வ5�வி/டா�. அவேரா) தி�மதி கமலா ேந�,� ெச�வி இ5திரா,� வ5தனா�. 
அத� பிற.� சில நிமிட>க4 பா)�ப: ச3திய *�3தி ஆைணயி/டா�. நா� பா:� 
ெகா�:��.� ேபாேத எ>க4 நாடக� .Nவி� சிற�ைபF� எ>க4 ச�தாய சீ� 
தி�3த நாடக>க4, ேதசீய நாடக>க4 ஆகியவ�ைற�ப�றிF� ேந�ஜியிட� 
ச3திய*�3தி ெவ.வாக�  க
5� ெகா�:�5தா�. காலDெச�ற தைலவ� 
ச3திய*�3தி அவ�களி� ெப�> .ண3ைத� கா/)வத�காக3தா� இ5த@ 
ச�பவ3ைத� .றி�பி/ேட�. நா� பா: �:3த�� ேந� எ�ைன யைழ3� 
அ�கி�3தி� பாரா/:னா�. எ� உ4ளெம�லா� 9ாி3த�. 
 
பாலாமணி பட� 
 
இ��ைற பட3தி� கிைட�.� வ�வாA �NவைதF� க�ெபனி�.� கா/சிக4, 
உைடக4 தயாாி�பதிேலேய ெசலவிட �:, ெசAேதா�. அத�. வசதியாக� 
க�ெபனிைய எ/ைடய  ர� ெகா�) ெச�ேறா�. இைளய ராஜா அவ�களி� ெசா5 
த� ெகா/டைகயி� சாமா�கைளெய�லா� ேபா/) வி/), ேவ�:ய ஏ�பா)க4 
ெசAேதா�. 
 
சி2வ�கைள ம/)� அவரவ�க4 ெசா5த ஊ��. அB�பி ைவ3ேதா�. கா/சி 
அைம�பாள�க4 ெகா/டைகயி ேலேய இ�5தா�க4. கண�.� பி4ைள த�மராஜு 
ேம�பா�ைவயாளராக இ�5�, எ�லாவ�ைறF� கவனி3�� ெகா� டா�. ெபாிய 
ந:க�க4 சில�, பட3தி� ந:�பத�காக எ>க ேளா) வ5தா�க4. இவ�களி� எ0. வி. 
சக0ரநாம�, பிர�) ராமசாமி, :.எ�. சிவதா\,:.பி ச>கரநாராயண� 
ஆகிேயா�� இ�5தனா�. 
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எ0. வி. சக0ரநாம� பாலாமணி பட3தி� கதாநாயக� எDசி/ சி>காக ந:3தா�.  
சா�ேடா வி. ேக. ஆ@சாாி, ப�கா3 தி�டனாக ந:3தா�. சி�ன�ணா கைத வசன� 
எN�� ெபா2�ைப ஏ�2� ெகா�டா�. ம�றவ�க4 எ�ேலா�� பல பா3திர>கைள 
ஏ�2 ந:3ேதா�. எ�. எ0. கி�KணைனF� இ5த� பட3தி� ந:�க@ ெசAய 
ேவ�)ெம�2 ெபாிய�ணா வ� 23தினா�. படாதிபதிக4 அத�ப: எ�. எ0. 
ேக. ைய F� ஒ�ப5த� ெசAதா�க4. அவ�� எ>கேளா) பாலாமணி யி� ந:3தா�. 
 
பாேவ5த� பாரதிதாச� 
 
பாலாமணி�.� பாட�க4 எNத3 தமிழக3தி� த�னிக ாி�லாத  ர/சி�கவினா� 
பாரதிதாசைன ஏ�பா) ெசAதி�5தா�க4. அவ� ஈேரா/)�. வ5� எ>கேளா) 
த>கினா�. பாரதிதாச� பாட�களிேல உ4ள3ைத� பறிெகா)3தவ� நா�. 
பாட�க4 எNத அவைர ஏ�பா) ெசAF�ப: நா�தா� படாதிபதிகளிட� 
வ� 23திேன�. கவிஞேரா) ெந�>கி� பழக,� உைரயாட,� என�. வாA� � 
கிைட3த�. உய�5த ேமைதகேளா) பழ.வெத�ப� ஒ� அாியகைல. காலமறி5� 
ெம�ைம யாக� பழக ேவ�)�. அவ�கைள�  ாி5� ெகா�) பழக ேவ�)�. 
 ர/சி� கவினா� அ�ப:� பழகி உறவாட ேவ�:ய ெபாிய ேமைத எ�பைத 
அ5நாளிேலேய நா�  ாி5� ெகா�ேட�. சி�ன�ணா :. ேக, �3�சாமிதா� 
பட3தி� ச>கீத ைடர�ட�. பாரதிதாச� அவேரா) ந�ல �ைறயி� ஒ3�ைழ3தா�. 
பாலாமணி�.ாிய பாட�க4 அைன3�� ஈேரா/:ேலேய எNத� ெப�றன. 
 
திைர�பட>க��.�பாட�க4 எN�வதிேல  ர/சி�கவிஞ��. உ�சாகமி�ைல. 
ம�றவ�க4 வ� 23தJ�காக ஏேதா எNதினா�. பாட�க4 எNத உ/கா�வா�, 
இர�) வாிக4 எN�வா�. உடேன ஏதாவ� இல�கிய ேப@- ெதாட>.�. 
அதிேலேய *
கிவி)வா�.-ைவேயா) ேபசி� ெகா�:��பா�. பாட�கைள� ப�றி 
யாராவ� நிைன,ப)3�வா�க4. “அ� ெகட�.��பா; எNதினா� ேபா@-. சினிமா� 
பா/)3 தாேன?"�2 ெசா�Eவி/) மீ�)� ேப@ைச3 ெதாட>.வா�. 
 
ஈேரா/:J� ஏ�கா) மைல�ப.தியிJ� பாலாமணி�.@ சில ெவளி� ற� கா/சிக4 
படெம)�க�ப/டன. 
 
ைடர�ட� பி. வி. ரா� 
 
பாலாமணிைய ைடர�/ ெசAய பி. வி. ரா� வ5� ேச�5தா�. அவ� ஒ3திைக பா��.�  
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�ைறF�, பட� எ)�.� வித�� எ>க��. ேவ:�ைகயாக இ�5தன. யா� எைத@ 
ெசா� ஞJ� ேக/கமா/டா�. தாேம ச�வாதிகாாியாக இ�5� ெசய லா�றினா�. 
எ>கேளா) ந:�க வ5தி�5த ெப�க4 அவாிட� அக�ப/)� ெகா�) விழி3த� 
மிக,� பாிதாபமாக இ�5த�. அ:�க: எ>க��.4 தகரா2 நட5� ெகா�ேட 
இ�5த�. எ>க��. வ5த ஆ3திர3ைதெய�லா� ஒ�வா2 அட�கி� ெகா�), 
1937இ� .மா0தாவி� ெப� நாடக3ைத3 தயாாி3தேபா� ைடர�ட� வி.பி.வா� 
எ�2 ஒ� பா3திர3ைத� பைட3ேதா�, ரா� ெசAத அ/_ழிய>கேள அ5த வா� 
எ�B� பா3திர3தி� *ல� ம�க��. விள�கி� கா/: எ>க4 வயி�. ெறாி@சைல3 
தீ�3�� ெகா�ேடா�. சைபேயா� அ5த� கா/சிைய� பிரமாதமாக ரசி3தா�க4. 
 
ைடர�ட� பி.வி.ரா� சாதாரணமாக எ�ேபா�ேம நிதா ன3தி� இ��பதி�ைல. அைர 
மய�க3திேலேயதா� காாிய> கைள@ ெசAவ� வழ�க�. அேத நிைலயி� 
பட3ைதF� ைடர�/ ெசAதா�. நா>க4 ப�பாயி� இ�5த அேத சமய3தி�  �வி� 
ச5திரகா5தா, வச5தேசனா பட�பி:�  நட5� ெகா�:�5த�. ஒ�நா4 எ�ேலா�� 
 னா ெச�2 ராஜாைவ� பா�3� வ5ேதா�. ைடர�ட� ரா,� எ>கேளா) ராஜாைவ� 
பா��க வ5தி�5தா�. எ�ேலா�� மகி
@சிேயா) அளவளாவி� ெகா� :��.� 
ேநர3தி� ைடர�ட� ராஜா, 
 
“ேட பச>களா, ரா� ஒ�B� ெதாியாதவ�; அ�பாவி. நீ>கதா� Cட இ�5� 
பட3ைத உ��ப:யா@ ெசAயB�” எ�2 எ>களிட� Cறினா�. ைடர�ட� ராவிட�, 
 
“ேட ரா�, ைபய�கெள�லா� ந�ல  3திசாE>க. நீ ச�வாதிகார� ப�ண 
ஆர�பி@சிடாேத. அவ>கேளாட ஒ3�ைழ@- பட3ைத ஒN>கா எ)�க �ய�சி 
ப�\” எ�2 Cறினா�. ராஜாவி� வா�3ைதக4 தீ��கதாிசன� ேபா� இ�5தன. 
 
ெப�� ேதா�வி 
 
ப�பாயி� பட�பி:�  நட5� ெகா�:��.� ெபாN� எ/ைடய ர� அர�மைன� 
ெகா/டைகயி� க�ெபனி�.�  திய கா/சிக4 தயாராகி வ5தன. ப�பாயி� 
எ>க��. நி�மதிேய இ�ைல. க�ெபனியி� வள�@சிப�றி� கன,க4 க�ேடா�. 
மன3திேலேய  திய  திய ேகா/ைடகைள� க/:ேனா�. 
 
அ5ேதாி ரா�னி�லா� ேமாக�லா� 0):ேயாவி� இர�) மாத� ெதாட�5�  
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பட�பி:�  நைடெப�ற�. எ�ப:ேயா பட3ைத ஒ�வா2 �:3�� ெகா�) 
தி��பிேனா�. பட3தி� எ:/:>'கி� ேபா� சி�ன�ணா உடனி��ப� ந�லெதன 
எ�ேலா�� எ�ணிேனா�. ைடர�ட� ரா�, பி:வாதமாக ம23� வி/டா�. 
 
நா>க4 தி��பிய இர�) மாத3தி�.� பிற. பாலாமணி பட� ம�ைரயி� 
திைரயிட�ப/ட�. நா>க4 நா�வ�� ேபாA� பா�3ேதா�. எ>க��ேக *ைள 
.ழ�பிய�. எ)3தேத ேமாச�. அதிJ� கா/சிகைள ��B� பி�Bமாக ெவ/: 
ஒ/: ஒேர .ள2ப: ெசAதி�5தா�. பி. வி. ரா�. பட3ைத �N�� பா��க 
மனமி�றி� பாதியிேலேய எN5� வ5� வி/ேடா�. �த� பட� ேமனகா சிற5த 
படெமன� பாி- ெப�ற�. இர�டாவ� பட� பாலாமணி ப)ேதா�வி அைட5த�. 
----------------- 

41. 41. 41. 41. சி#ன�ணா தி1மண�சி#ன�ணா தி1மண�சி#ன�ணா தி1மண�சி#ன�ணா தி1மண�    
 
ப�பாயிE�5� நா>க4 தி��பிய�� நாக�ேகாவிைல@ ேச�5த வ:M-ர3தி� 
சி�ன�ணா :. ேக. �3�சாமி�.� ெச�வி ேகால�மா��.� 30.4.1937 இ� 
தி�மண� சிற�பாக நட5ேதறிய�. 
 
தி�மண� �:5தபி� எ�ேலா�� எ/ைடய ர� ெச�ேறா�, நாடக>க4 ெதாட�5� 
நைடெப�றன. எ/ைடய  ர3திJ� ேகாவி�ப/:யிJ� சில நாடக>க4 
நட3திேனா�. அ)3�, தி�ெந�ேவEயி�  திய  திய �ைறகளி� பிரமாதமாக 
விள�பர� ெசA�,  திய கா/சிக�ட� பா�பாA ெமயி� நாடக3ைத நட5திேனா�. 
��ெப�லா� ப�பாA ெமயி� க�ெபனியி� ��கிய நாடக>களி� ஒ�றாக,�, 
வOைல3த�� நாடகமாக,� இ�5த�. இ�ேபா�  திய கா/சிகேளா) ந:3�� 
எ�ன காரண3தாேலா அத�. வO� ஆகவி�ைல. ப)ேமாசமாக இ�5த�. 
எ>க��. ஒ�2�  ாியவி�ைல. நாடக>க4 சிற�பாக நைடெப�றன. மனைத3 
தளர விடாம� உ�சாக3ேதா) ந:3� வ5ேதா�. 
 
ேதசப�தி�.3 தைட 
 
அ�ெபாN�, நட3த� ேபா.� நாடக>கேள ��னதாகேவ அறிவி�க ேவ�)ெமன 
ஒ�  திய உ3திர, கைல�டாிடமி�5� வ5த�. நா>க4 நாடக>கைள� .றி3� 
அB�பிேனா�. ேதசப�தி, கதாி� ெவ�றி, ஜ� E>க� ஆகிய *�2நாடக>கைள 
ம/)� தைட ெசAதி��பதாக எ>க��. அறிவி�க�ப/ட�. 
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கா>கிர0கார�க4 ச/டசைபைய� ைக�ப�றி, தைலவ� ராஜாஜி �தலைம@சராக� 
ெபா2�ேப�றி�5த சமய� அ�. ேதசியவாதிக4 அைம@ச�களாக இ��.� ேநர3தி� 
ேதசீய நாடக>க��.3 தைடயா? எ>க4 உ4ள� .�றிய�. தி�ெந�ேவE 
மாவ/ட3தி� அ�ேபாைதய கெல�டாி� ெபய� ராம*�3தி எ�2 நிைன,. 
அவ�ைடய ேபா�ைக� க�:3� எ>க4 சா�பி� ஜி�லா கா>கிர0 கமி/: 
தீ�மான� நிைற ேவ�றிய�. -த5திர@ச>. எ�B� ெபயரா� அ�ேபா� 
ெச�ைனயி� நைடெப�2 வ5த காலணா வார இத
, கெல�டாி� ெசயைல� 
க�:3�3 தைலய>க� எNதிய�. க�Eைட�.றி@சி எ�.எ�.ஏ. தி�மதி ல/-மி 
ச>கரAய� எ�வளேவா �ய�சி எ)3�� ெகா�டா�. எ�,� பயனளி�கவி�ைல. 
மாநில3தி� கா>கிர0 ஆ/சி ெசJ3�கிற�; ஆனா� மாவ/ட3தி� கெல�ட� 
ஆதி�க� ெசJ3�கிறா�! நா>க�� எ�ென�னேவா ெசA� பா�3ேதா�. 
நாடக3தி� தைட நீ>கேவ இ�ைல. அ�ேபா� விள�பர அைம@சராக இ�5த தி�. 
எ0. ராமநாத� எ>க4 பைழய ந�ப�. நா>க4 ெபாியா� அவ�கேளா) ெதாட�  
ெகா�ட நா4 �தேல எ0.ராமநாதேனா)� ெந�>கி பழகிேனா�. அவ�� எ>க4 
ேதச�ப�திைய� பா�3 தி��கி�.�. எனேவ, அவ��.3 தனி�ப/ட �ைறயி� 
நிைலைமைய விள�கி ஒ� நீ�ட க:த� எNதிேன�. 
 
அத�. அவ� ஆ2த� Cறி� பதி� எNதியி�5தா�. த>க��கி��.� த�ேபாைதய 
அதிகார3ைத� ெகா�) எ�ன ெசAய �:Fேமா அ�வளைவF� ெசAவதாக 
அறிவி�க�ப/ :�5த�. ஆனா� எ�,� நைடெபறவி�ைல. ேதசப�திையF� 
கதாி� ெவ�றிையF� தி�ெந�ேவE மாவ/ட3தி� எ5த ஊாிJ� நட3த 
�:யாமைல ேபாA வி/ட�. அ�ேபா� எ/ைடய ர� இைளய ராஜா அவ�களி� 
க�ெபனியிE�5த சில ந:க�க4 எ>க4 .Nவி� ேச��க� ெப�றா�க4, அவ�களி� 
:. வி. நாரயணசாமி, பி. எ0 ேவ>கடாசல�, எ0. பி. Mரா@சாமி ஆகிேயா� 
.றி�பிட3 த�கவ�க4. 
 
-சீ5திர� ேகாமதி 
 
�தலாவதாக எ>க4 க�ெபனியி� இ�5த ந:ைக, நைக@ -ைவ ந:க� எ�. ஆ�. 
சாமிநாதனி� த>ைக மீனா/சி. இவ ��.� பி� நீ�ட காலமாக� ெப�க4 
யாைரF� ேச�3�� ெகா4ள ேவ�டா� எ�ற �:ேவா) இ�5ேதா�. ஆனா� 
1936இ� பாலாமணி பட� �:5� மீ�)� .Nைவ3 ெதாட�5� நட3தியேபா� 
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-சீ5திர� ேகாமதி எ>க4 .Nவிேல ேச��க� ெப�றா�, இவ� ந�றாக� பா)� 
திறைம ெப�றவ�. இவ�ைடய இைசஞான3��காகேவ இவைர வி��பி@ேச�3�� 
ெகா�ேடா�. வய� வ5த ெப�ணாக இ�5ததா� வ5த உடேனேய ��கிய 
பா3திர>கைள ஏ�2 ந:3தா�. ஏற3தாழ அ�ேபா� நைடெப�ற எ�லா 
நாடக>களிJ� கதாநாயகி ேவட� இவ��ேக ெகா)�க�ப/ட�. எ/ைடய ர�, 
ேகாவி� ப/:, தி�ெந�ேவE, க�Eைட�.றி@சி, நாக�ேகாவி� ஆகிய ஊ�களி� 
ஏற�.ைறய ஏNமாத கால� இவ� க�ெபனியி� ந:3தா�. நாக�ேகாவிE� இவ� 
தாமாகேவ விலகி� ெகா�டா�. ந�ல�ைறயி� ந:3� வ5த இவ� திGெர�2 
விலகிய� எ>க��.� ெகாDச� சிரமமாகேவ இ�5த�. நாக�ேகாவிEE�5� 
தி�)�க� வ5� ேச�5ேதா�. 
 
ர>கராஜு நாடக>க4 நி23த�ப/டன 
 
அ�ேபா� ெப��பாJ� ர>கராஜுவி� நாடக>கேள எ>க4 .Nவி� அதிகமாக 
நைடெப�2 வ5தன. இராஜா�பா4 நாடக3தி�. இ�ப3ைத5� ZபாF�, 
இராேஜ5திர�, ச5திர கா5தா, ேமாகன-5தர� ஆகிய நாடக>க��. நாடக� 
ஒ�2�. ��ப� ZபாF� ராய�:யாக� ெகா)3� வ5ேதா�. வO� மிக ேமாசமாக 
இ�5த நிைலயி� இ5த3 ெதாைகைய�ெகா)�ப� மிக,� சிரமமாக இ�5த�. 
 
நாவ� நாடக>க��.@ சில சமய>களி� ஐ�ப�, அ2ப� ஆா� வOலாயி�2. 
எனேவ ெபாிய�ணா ர>கராஜா,�.� க:த� எNதினா�. -மா� ப3தா�)களாக3 
த>க4 நாட க>கைள நா>க4 ந:3� த�கிேறா�.இ�வைர பல ஆயிர>கைள 
ராய�:யாக� ெகா)3தி��கிேறா�. அைதெய�லா� உ3 ேதசி3�. இ�ேபா� வO� 
இ�லாம� கKட�ப)� நிைலயி�, ராய�: ெதாைகைய� ெகாDச� .ைற3�� 
ெப�2� ெகா4ள ேவ�)�. ப�ம� ச�ப5த �தEயா� நாடக>க��.� ெகா)� 
ப�ேபால நாடக� ஒ�2�.� ப3� ZபாA தா>க4 நாடக> க��. அB�பி 
வி)கிேறா�. தய, ெசA� அBமதிF>க4” எ�2 உ��கமாக எNதினா�. ர>கராஜு 
அத�. எNதிய பதி� சிறி�� அBதாப� இ�லாததாக,� க)ைமயானதாக,� 
இ�5த�. 
 
“ராய�:3 ெதாைகைய@ சிறி��.ைற3�� ெகா4ள�: யா�. �N3ெதாைகையF� 
�� பணமாக அB�பிவி/)3 தா� நாடக� நட3த ேவ�)�. அத�. இKடமி�லா 
வி/ டா� எ� நாடக3ைத நி23திவிடலா�.” 
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இ�வா2 எNத� ெப�றி�5த ேஜ. ஆ�. ர>கராஜூ அவ�களி� க:த3ைத� 
க�ட�� எ>க4 மன� ெசா�ெலான ேவதைன அைட5த�. நா>க4 நா�வ�� 
நீ�டேநர� விவா தி3ேதா�. இ2தியாக இனிேம� எ�2ேம ர>கராஜுவி� 
நாடக>கைள ந:�பதி�ைல ெய�2 �:, ெசAேதா�. அேத ேவக3தி�  திய ச�க 
நாடக>கைள நட3த3 தி/டமி/ேடா�. 
 
தைலவ� காமராg தைலைம 
 
அரசிய� தைலவ�க4 ப�ேவ2 க/சியினராயிB� அவ�க4 அைனவ�டB� 
எ>க��. ெந�>கிய பழ�க��). எ�ைன� ெபா23தவைரயி� என�ெக�2 சில 
ல/சிய>கைள� கைட� பி:�பவ� நா�. அவ�2�. மா�ன க�3��ெகா�டவ� 
கேளா)� நா� பைகைம ெகா4வதி�ைல. ப� டேனேய பழ. ேவ�. ேதச 
வி)தைல� ேபாரா/ட3தி� ஈ)ப/ட தைலவ�களிட� என�.� ெப� மதி� �). 
அ5த வைகயி� தைலவ� காமராg அவ�களிட�� ம/ட�பாைற ெவ>க/ராைமய� 
அவ�களிட�� மி.5த அ�  ெகா�:�5ேத�. தைலவ� காமராg அவ�கைள3 
தி�)�க�விJ4ள எ>க4 ந�ப� தி� க�� @சாமி அவ�களி� கத� கைடயிேலேய 
அ:�க: ச5தி3� உைரயா:ய��). தி�)�க� த>கர3தின�, நீரா� ேசஷ�, 
நகரம�ற3 தைலவ� பி. வி. தா0, மணிபாரதி, கேணசAய� ேபா�ற ேதசீய� ப�2 
ைடய ந�ப�கேளாெட�லா� எ>க��.� பழ�க��). ெபா�வாக எ>க��. 
ந�ப�க4 அதிக� நிைற5த நகர>களி� தி�)�க�J� ஒ�2 என@ ெசா�லலா�. 
‘ேதசப�தி’ நாடக3ைத� பா�ைவயி/) ஆசி C2�ப: தைலவ� காமராஜைரF�, 
ம/ட�பாைற ெவ>க/ராைமயைர F� அைழ3தி�5ேதா�. 20. 11- 37� நட5த 
ேதசப�தி நாடக3 ‘தி�.3 தைலவ� காமராg தைலைம தா>கினா�. ம/ட�பாைற 
ெவ>க/ராைமய�� சிற�  வி�5தினராக வ5தி�5தா�. இ�வ�� நாடக3ைத 
மிக,� பாரா/:னா�க4. அ3�ட� ந�சா�2க�� எNதி3 த5� உதவினா�க4. 
அ5த நாளி� எ>க��. வO� இ�லா� ேபானJ� இ� ேபா�ற பாரா/)�கேள 
ேம�ேமJ� இ3 �ைறயி� ஊ�க3ைதF� உ�சாக3ைதF� அளி3� வ5தன. 
 
18. 12. 37� ெபா�,டைம� க/சி� ப3திாி�ைகயான ஜனச�திவார இதN�காக 
ச5திரகா5தா நாடக� ந:�க� ப/ட�. அ�2 ேதாழ� ஜீவான5த� தைலைம தா>கி� 
பாரா/:னா�, அவர� க�Qரமான ஊ�க�, உண�@சி நிைற5த ேப@- ேமJ� 
எ>கைள உ�சாக�ப)3திய�. 
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சி�ன�ணாவி� நாடக3 திறைம 
 
எ>க4 நா�வாி� சி�ன�ணா :. ேக. �3�சாமி அவ�க��. நாடக�  ைனF� 
ஆ�ற� ந�. அைம5தி�5த�. அ�ேபா� அ�ன9�ணா ம5திர� எ�B� மைலயாள 
நாவ� ஒ�ைற நா>க4 ப:3��ெகா�:�5ேதா�. அ� வ>காளியிE�5� ெமாழி 
ெபய��க� ெப�ற கைத. அ5த�கைதயி� அைம�  எ>க��. மிக,� 
பி:3தி�5த�. இ5தியிE�5� ெமாழி ெபய�3ததாக மைலயாள ஆசிாிய� 
.றி�பி/:�5தா�. எனேவ நா>க4 ‘அ�ன 9�ணிகா ம5தி�’ எ�B� அத� 
இ5திெமாழி ெபய��ைப வரவைழ3�� ப:3ேதா�. நாக�ேகாவிE� ஒAவாக இ�5த 
நா/களி� நாB�சி�ன�ணா,� ஒரள, இ5தி ப:�க� க�2� ெகா�ேடா�. 
மைலயாள�, இ5தி ஆகிய இ� ெமாழி ெபய�� களி� �ைணேயா) அ5த� 
கைதைய3 தமி
 நாடகமாக எNதி �:3தா� சி�ன�ணா. .மா0தாவி� ெப� 
எ�2 அ5த நாடக3தி�. ெபயாி/டா�. 
 
.மா0தாவி� ெப� 
 
எ>க4 நாடக வா
�ைகயி� .றி�பிட3த�க ஒ� ��கிய சிற�  உ�). ஒ� 
எN3தாள�ைடய நாவைலேயா, நாடக3 ைதேயா அவர� அBமதியி�றி நா>க4 
ந:3தேத இ�ைல. எN3தாள��.@ சிற�பளி�க ேவ�)ெம�ப� எ>க4 ல/சி 
ய>களி� ஒ�2. எனேவ ‘.மா0தாவி� ெப�’ நாடக3ைத எNதி �:3த�� அ5த� 
கைதைய எNதியவைர3 ேத: அவாிட� அBமதிெபற மிக,� சிரம�ப/ேடா�. இ5தி 
மைலயாள X�களி� அத� *ல ஆசிாியாி� �கவாி இ�ைல. ஆ>கில 
ெமாழிெபய��  ஒ�ைற ெவளியி/ட க�க3தா X� நிைலய3தி� �கவாி இ5தி 
XE� இ�5த�. எனேவ அ5X� நிைலய3தி�. எNதி� கதாசிாியாி� �கவாிைய� 
ெப�ேறா�. அத�பிற. அ5XE� ஆசிாிைய கி�பாேதவி�. ஒ� ெதாைக 
ெகா)3�, அத� உாிைமைய� ெப�2 நாடக3ைத அர> ேக�றிேனா�. 1937 :ச�ப� 
255 ேததி தி�)�க�E� *.மா0தாவி� ெப� நாடக� சிற�பாக அர>ேகறிய�. 
நாடக ]\�க>கைள ந�கறி5த  லவ�க4 பல� இ3தைகைய ஒ� அ� தமான 
நாடக� தமி
 நாடக உலகி� இ�வைர நைட ெப�றதி�ைலெயன�  க
5தா�க4. 
பிரசி3தி ெப�ற ேதசீயக வி க. ஆ. ஆ2�கனா� இ5 நாடக3தி�. அ�ைமயான 
பாட� கைள�  ைன5� த5தா�. 
 
கவி ஆ2�கனா� 
கவி ஆ2�க�� அவ�கைள�ப�றி இ>ேக சில வா�3ைத க4 .றி�பி)த�  
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கடைமெயன எ�ணாகிேற�. ஆ2�கனா� பழ�  லவ�களி� அ:@-வ/:ேலேய 
பாட�க4  ைனபவ�. யா�பில�கண விதி�ைறகைள �ைறயாக� ப:3தவ� மகாகவி 
பாரதி யிட� அளவ�ற ப�திFைடயவ�. யாரதி ப:�பக� எ� B� ெபயரா� தா� 
வாN� இராமE>க�பதியிேல ஒ� ப:�ப க� நி2வி, நிர5தரமாக ஹாிஜன3 
ெதா�)  ாி5� வ�பவ�. வி)தைல� ேபாரா/ட>களி� ஈ)ப/)@ சிைற ெச�ற 
ந�ல தியாகி. சிற5த ப� ைடயவ�. .மா0தாவி� ெப� நாடக3தி�.� பாட�க4 
எNதியத� *ல� இவ� என�. அறி�கமானா�. அத� பி� தயாரான 
வி3தியாசாகர�, ம�2� பல நாடக>க��.�, ஏ�கனேவ நைடெப�2 வ5த பைழய 
நாட க>க��.� இவ� பாட�க4  ைன5தா�. எ>க4 ச�தாய சீ� தி�3த 
நாடக>கைள� ப�றி ஏராளமான கவிைதக4 பா:யி�� கிறா�. என�. எN�� 
க:த>க4 பலவ�ைறF� இவ� கவிைத யாகேவ எN�வா�. எ�Bட� ஆ�மீக 
உற, ெகா�)4ள ந�ப�களி� இவ�� ஒ�வ�. 
 
ேக. ஆ�. சீதாராம� 
 
.மா0தாவி� ெப� நாடக3தி�. அேமாகமான ஆதர, கிைட3த�. அ�ேபா� 
எ>க4 .Nவி� ��கிய ெப� ேவட>கைள�  ைன5� வ5தவ� ேக. ஆ�. 
சி3தாராம� எ�ற இைளஞ�. இவ� ந�றாக� பா)� திறைமFைடயவ�. மி.5த 
-2-2� 4ளவ�. .மா0தாவி� ெப�ணி� கதா நாயகி சீைதயாக இவ� ந:3தா�. 
ரசிக�களி� பல� இவைர� ெப�ெண�ேற எ�ணி ஏமா�ற� அைட5தனா�. எ�லா 
நாடக>களிJ� கதாநாயகியாக இவ� திற�பட ந:3தா�. என�. மகளாக,�, 
மைனவியாக,�, மாதாவாக,� ந:3த ெப�ைம இவ��.�). ந:�பதி� 
ம/)ம�ல, நாடக3ைத ேமைடயி� உ�வா�.வதிJ� இவ��. நிைற5த ஆ�ற� 
உ�). எ>க4 நாடக� .Nவி� ச/டா�பி4ைள 0தான3தி� இவ� நீ�ட கால� 
பணி  ாி5தி��கி�.�. நாடக� சிற�பாக நைடெபற ேவ�) ெம�பதி� மி.5த 
அ�கைற ெகா�டவ�. ெப�கேள ெப� பா3திர>கைள ந:�க3 ெதாட>கியபி� 
ப� ேவ2�ப/ட ஆ� பா3திர>கைளF� தா>கி ந:3��  க
 ெப�றா� இவ�. 
 
1948இ� நா>க4 ேகாய�3�Tாி� இ�5தேபா� பி�ஹண� பட�பி:�பி�காக 
நா�இர, ேநர>களிJ� 0):ேயா வி� இ��க ேந�5த�.அ5த@ சமய>களி� 
ேச�5தா�ேபா� பதி ேன5� நா/க4 என�.� பதி� ஒளைவயா� ேவட3ைத, சீதா 
ராம� ஏ�23 திற�பட ந:3தா�. நாேன சிலநா/க4 அவர� ஒளைவயா� ந:�ைப@ 
சைபயி� M�றி�5� பா�3� ெப�மித� அைட5ேத�. 1955இ� நா>க4 தயாாி3த 
இராஜராஜ ேசாழ� நாடக3தி� கதானாயக� Mர விமலாதி3தனாக ந:3� ம>காத 
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 கைழ� ெப�றா� ேக. ஆ�. சீ3தாராம�. இவ�ைடய நாடக ந:�பிைன� பாரா/:3 
தமி
நா) ச>கீத நாடக@ ச>க� இவ��.� கைலமாமணி எ�ற வி�திைன 
வழ>கிF4ள�. 
 
எ�. எ0. திெரளபதி 
 
தி�)�க� �:5� தாரா ர� வ5ேதா�. தாரா ர3தி� ந�ல வOலாயி�2. ஆனா� 
நகரசைப அதிகாாிகளி� ெதா5தர, அதிகமாக இ�5த�. அதனா� நீ�ட கால� 
நாடக� நட3த �:யாம� தி��9��. வ5ேதா�. தி��9ாி� எ�. எ0. திெரளபதி 
எ>க4 .Nவி� சி�னDசி2மியாக வ5�ேச�5தா4. அத�. �� � எ>க4 .Nவி� 
-சீ5திர� ேகாமதி, மீனா/சி �தEய ந:ைகய� இ�5தா�க4 எ�பைத ��ேப 
Cறியி��கிேற�. எ�றாJ�, நீ�டகால� பால� .Nவி� இ�5த �த� தர 
ந:ைகயாக எ�. எ0. திெரளபதிைய3தா� .றி�பிட ேவ�)�. திெரளபதி ந�றாக 
பா)வா4. அவ4 �த� �தலாக� ேபா/ட ேவட� ப9�. ‘மDச4 .�வி ஊDச 
லா)ேத’ எ�B� பாடைல� ப9ைக வ5� அவ4 பா)� ேபா� சைபேயா� த�ைம 
மற5� ைகத/: ஆரவாாி�பா�க4. இராமாயண நாடக3தி� .ர>.களி� நடன� 
உ/பட எ�லா� ேகாK: நடன>களிJ� திெரளபதி கல5�ெகா4வா4. சி2வ� 
களிைடேய அைர�கா� ச/ைடேயா) நி�2 ெகா�:��.�. அவைள� 
ெப�ணாகேவ யா�� எ�ணவி�ைல. ஒேர ஒ� ெப�ைண .Nவி� ைவ3�� 
ெகா�) அவ��.� பிர3திேயக வசதிகைள@ ெசA� ெகா)�ப� சிரமமாக 
இ�5த�. ெபாிய�ணா அவைள வில�கிவிட எ�ணினா�. என�. அவ4 
திறைமயி� அபார ந�பி�ைக இ�5ததா� அவ4 எதி�கால3தி� க�ெபனியி� சிற5த 
ந:ைகயாக விள>.வாெள�2 அ�ணாவிட� உ2தி Cறிேன�. அத� பிற. 
அவ��. ேவ�:ய வசதிக4 ெசA� ெகா)�க�ப/ட�. திெரளபதி பி�கால3தி� 
நா� எதி�பா�3த ப: எ>க4 சைபயி� �த�தர ந:ைகயாக விள>கினா4. Mர�, 
காத�, ேசாக� ஆகிய எ@-ைவையF� அத�.ாிய ெமA�பா/)ண�@சிFட� 
திற�பட ந:3�� ெப��  க
 ெப�றா4. .மா0தாவி� ெப�, வி3யாசாகர�, ராஜா 
ப�3�ஹாி பி�ஹண�, உயிேராவிய�, �4ளி� ேராஜா, அ5தமா� ைகதி மனித� 
�தEய நாடக>களி� திெரளபதியி� அ� தந:�ைப இ�B� எ�ன� மற�க 
�:யவி�ைல. தமி
நா) ச>கீத நாடக ச>க� திெரளபதியி� சிற5த நாடக 
ந:�பிைன� பாரா/: கைலமாமணி எ�B� வி�திைன வழ>கிF4ள�. 
 
வி3யாசாகர� 
தி��9ாி� ம�ெறா�  திய நாடக� தயாராயி�2. வ)`� �ைரசாமி ஐய>காாி�  
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வி3யாசாகர� எ�B� நாவைல ஒ� சிற5த நைக@-ைவ நாடகமாக எNதினா� 
சி�ன�ணா. இ� நாடக� 23. 6. 38இ� அர>ேகறிய�. வயி2 .J>க� .J>க@ 
சிாி�க,� அேத ேநர3தி� சி5தி�க,� ைவ�.� ஒ� சிற5த நாடக� வி3யாசாகர�. 
இதி� நா� வி3யாசாகரராக நைக@-ைவ� பா3திரேம�2 ந:3ேத�. ஏ�கனேவ 
நைடெப�2 வ5த ச�தாய நாடக>களி� .ைற5த� ��ப� பாட�களாவ� 
இ��.�. ஆனா�  திதாக தயாாி3த .மா0தாவி� ெப� வி3தியாசாகர� 
நாடக>களி� பாட�கேள ெவ.வாக� .ைற3 ேதா�. அைத ஒ� .ைறயாக Cட� 
ெபா�ம�க4 அ5நாளி� .றி�பி/டா�க4. வி3தியாசாகர� நாடக3தி�. ெமா3த� 
ப3ேத பாட�க4தா� பாட�ெப�றன. ஏ�கனேவ நைடெப�2 வ5த நாடக>களிJ� 
பல பாட�க4 .ைற�க�ப/டன. இத� காரணமாக, எ�ேலா�� பாட3 ெதாி5தி��க 
ேவ�) ெம�ற க�ெபனியி� நீ�டநா4 க/)�பா) சிறி� தள�5த�. -மாராக� 
பா:�ெகா�:�5த ந:க�க4 சில�� பா)வைதேய மற5�வி/டா�க4. ஒ� சில� 
பா)வத�ேக ெவ/க�ப/டா�க4. நாடக ேமைடயி� பாடJ�. இ�5� வ5த 
ஆதி�க� ஆ/ட� ெகா)�க3 ெதாட>கிய�. 
 
அறி,@-ட�� அறி, அபிவி�3தி@ ச>க�� 
 
நாடக ேமைடையF�, ேவ:�ைக விைளயா/ைடF� தவிர ேவ2 எைதF� 
அறியாதி�5த ந:க�களிைடேய ெபா� அறி, மல�வத�காக@ ச>க� ஒ�2 
ேதா�2வி3ேத�. அறி, அபி வி�3தி@ ச>க� எ�ப� அத� ெபய�. ப�ேவ2 
X�கைளF� ப3திாிைககைளF� ச>க3தி� வா>கி� ேபா/ேட�. ந:க�க4 
உ�சாக3ேதா) ப:�க3 ெதாட>கினா�க4. நா� எ�ணியப: ந:க�களி� ெபா� 
அறி, மல�5த�. நா/:J4ள ேதசிய இய�க>கைள� ப�றிF� உலக 
நிக
@சிகைள� ப�றிF� ெசா� ேபா� நிக
3�� அள,�. ந:க�க4 பயி�சி 
ெப�றா�க4. ப�\�/:யி� 1934இ� நி23த� ெப�ற மாத� ைகெயN3�� 
ப3திாிைகயாகிய அறி,@-ட� மீ�)� வார இதழாக ம2 மல�@சிெப�ற�. ந:க�க4 
ஆ�வ3ேதா) கல5� ெகா�டா�க4. ந�றாக எNத,� திறைம ெப�றா�க4. எNத� 
ப:�க3 ெதாியாம� க�ெபனியி� ேச�� இைளஞ�க4 பல�. அவ�களி� 
அறி,�பசியிைன� ேபா�.வத�.� ஏ�பா)க4 ெசAேதா�. -5தர*�3தி எ�B� 
தமிழாசிாிய� ஒ�வைரF� ேதவராஜு எ�B� ஆ>கில ஆசிாிய� ஒ�வைரF� மாத@ 
ச�பள3தி�.� க�ெபனியி� ேச�3�� ெகா�ேடா� . அவ�க4 காைலயிJ� 
மாைலயிJ� பாட� ெசா�E3தர ேவ�)�. இர, ேநர>களி� ேதைவ�ப/டா� 
அர>க வாயி�களி� நி�க ேவ�)�. இைவ ேபா�ற ெபா� அற, வள�@சி�.ாிய 
�ய�சிகெள�லா� எ>க4 .Nவிேலதா� நைட ெப�றன எ�2 ெசா�E�ெகா4 வ� 
எ>க��.� ெப�ைமய�லவா? ந:�பிைச�  லவ� ேக.ஆ�. ராமசாமி, க:கமணி 
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:.வி. நாராயணசாமி, ந�கீர�, எ�. எ0. காராயணபி4ைள, த�பி பகவதி, பிர�) 
ராமசாமி ம�ெறா� சிற5த ந:க� சி.வி. �3� �தEய பல� அறி,@ -டாி� 
ெதாட�5� க/)ைர கைதக4 எNதி, ந�. பயி�சி ெப�றா�க4. இ�ேபா� அறி,@ 
-ட�, வார� ப3திாிைகயாதலா� என�.@ சிறி�� ஒAேவ கிைட�பதி�ைல. 
ஆ>கில� பயில என�. ஆ�வ� இ�5த�. ஆனா� ேநர� கிைட�கவி�ைல. பக� 
உண,�.�பி� உற>.வைத� Cட நி23தி வி/ேட�. எ�ேலா�� இர, 
நாடக3ைத ��னி/) உற>.வா�க4. நா� அைமதியாக அம�5� 
எNதி�ெகா�:��ேப�. அறி,@ -டைர வார5 ேதா2� தவறாம� ெவளியி/) 
வ5ேத�. 
 
இ��ைற ‘அறி,@ -ட�’ ப3திாிைகயிB� .ழ�ப� எ�,� உ�டாகவி�ைல. 
ந:க�க4 அைனவ�� உ�சாகமாக எNதி வ5தா�க4. வார5ேதா2� இர�) 
பிரதிகைள எNதி ெவளியி)வ� என�. மிக,� சிரமமாக இ�5த�. எ�ேலா�� 
 ேன ெபயாிேலேய எNதி வ5ததா� ப3திாிைக எN�� ெபா2�ைப ம�றவாிட� 
விட,� �:யவி�ைல. இர, நாடக� �:5� உற>.வத�. *�2 மணியாAவி)�. 
காைலயி� ம�ற ந:க�கைள� ேபா� ப3� மணிவைர உற>.� பழ�க�� என� 
கி�ைல. ஆ2மணி�ேக எN5�வி)ேவ�. பக� உண,�.�பி� வழ�கமாக *�2 
மணிேநர� உற>.ேவ�. இ�ேபா� அ5த ேநர3தி� ப3திாிைக எNத ேந�5ததா� 
பக� உற�க� இ�லாம� ேபாA வி/ட�. எனேவ, இர,நாடக3தி� ேபா� 
ெகா/டாவி விட3ெதாட>கிேன�. சில சமய>களி� க�க4 தாமாகேவ 
*:�ெகா�டன. இ5நிைலயி� க�ெபனி ேசல�, ஆ�9� �தEய ஊ�க��.@ 
ெச�ற�. 
 
ஜீவான5த� பாட�க4 
 
ேதாழ� ஜீவான5த� அ:�க: எ>கேளா) வ5� த>. வாெற�2 ��ன� 
.றி�பி/ேடன�லவா?இ� ப�றி@ ச�2 விாிவாக@ ெசா�ல ேவ�:ய� எ� 
கடைமயா.�. அவ� எ>க ேளா) த>கியி�5த நா/களி�  தி�  திதாக� பல 
பாட�கைள இய�றிய��). எ�ேலா�� பா)�ப:யான எளிய ெம/)களிேலேய 
பாட�க4 அைமய ேவ�)ெம�ப� அவ� வி��ப�. எ>க4 நாடக>களிJ4ள  திய 
ெம/)க4 சிலவ�ைற நா� பா)ேவ�, ேகாைவ3 ேதாழ� ராமதா0 திைர�பட� 
பாட�கைள� பா)வா�. அ5த ெம/)களிெல�லா� ஜீவா உடB�.ட� பிரசார� 
பாட�க4  ைன5� த�வா�. அ�ப: ஜீவா பா:ய பாட�க4 எ3தைன எ3தைனேயா! 
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சிவெப�மா� கி�ைப ேவ�)�-அவ� 
தி�வ�4 ெபற ேவ�)� 
ேவெற�ன ேவ�)� 

இ5த� பாட� தியாகராஜ பாகவத� அவ�களா� திைர� பட3தி� பாட� ெப�ற�. 
அ5த� கால3தி� ெபா�ம�க4 எ�ேலா�ைடய நாவிJ� நி�ற�. இேத ெம/:� 
ஜீவா பா:னா�. 
 

ெபா�,டைம ெபற ேவ�)�-உட� 
 ர/சி ெசAதிட ேவ�)� 
ேவெற�ன ேவ�)�   (ெபா�) 
 

இ5த�பாடைல நா� எ>க4 ேதசப�தி நாடக3திேல ஒ� கா/சியி� இைண3�� 
பா:ேன�. 
 

நாேனா� ெதாழிலாளி-ஒ� 
நாA�.2� -கேமB� வாA�.� வழியி�ைல 
ஏேனா  வி வா
,? 

 
மிக உ��கமான பாட� இ�. இ�பாடைல� பதிப�தி நாட க3தி� ேதயிைல3 
ேதா/ட� கா/சியிேல நா� பா)ேவ�. சைப ேயாாி� சில� க�ணி� வி/) 
அNவைத� பல�ைற பா�3 தி��கிேற�. ஜீவாவி� பாட�களி�, 
 

“ஏைழ3 ெதாழிலாள� வா
, இ�ப� O
கேவ” 
“காJ�.@ ெச�� மி�ைல கா�வயி�2� CNமி�ைல” 

 
ஆகிய இ� பாட�க�� அ5நாளி� நா� பா:ய பாட� களி� சிற� �, �த�ைமF� 
ெப�ற பாட�களா.�. சைபேயா� இ�வி� பாட�கைளF� வி��பி� ேக/ப� 
வழ�க�. எனேவ, எ5த நாடக� நட5தாJ� இ5த� பாட�கைள நா� அ:�க: பாட 
ேந�5த�. 
 
மயி�ராவணனி� ெதாழிலாள� வா
, 
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ஒ�நா4 மயி�ராவண� நாடக� நட5�ெகா�:�5த�. நா� ராமராக ந:3ேத�. 
சைபயிE�5� ஏைழ3 ெதாழிலாள� வா
, எ�ற .ர� எN5த�. இ�B� சில 
.ர�க4 காJ�.@ ெச�� மி�ைல எ�2 Cவின. ச3த� அதிகாி3ததா� நா� 
ேமைட�. வ5ேத�. “இ5த ேவட3தி� நி�2ெகா�) அ5த� பாட�கைள� பாட 
எ� மன� இட� தரவி�ைல. அ�ப:� பா:னாJ� பா)வதி� உண�@சி இரா�. 
நீ>க4 அைமதியாக இ�5தா� இ2தியி� வ5� பா)கிேற�” எ�ேற�. ம�க4 எ� 
ேப@ைச� ைகத/: வரேவ�றா�க4. நாடக� �:5த�. சைபயி� யா�� 
எN5தி��கவி�ைல. வா�களி3தப: ேவட3ைத� கைல3�வி/) வ5�, நா� 
அ�வி� பாட�கைளF� பா:ேன�. சைபேயா� அைமதியாக இ�5� ேக/)வி/)� 
கைல5� ெச�றனா�. 
--------------- 

42. 42. 42. 42. சீ$தி1�த நாடக� க�ெபனிசீ$தி1�த நாடக� க�ெபனிசீ$தி1�த நாடக� க�ெபனிசீ$தி1�த நாடக� க�ெபனி    
 
இ�கால>களி� எ�லா� எ>க4 .Nைவ� ப�றி ம�க4 .றி�பி)�ேபா� சீ�தி�3த 
நாடக� க�ெபனி எ�ற சிற� � ெபயாி/)3தா� அைழ�ப� வழ�க�. நாடக>க�� 
அைத உ2தி�ப)3�� �ைறயிேலேய நைடெப�2 வ5தன. ேதசப�தி, கதாி� 
ெவ�றி, பதிப�தி, ப�பாA ெமயி�, ேமனகா, .மா0தாவி� ெப�, வி3தியாசாகர� 
�தEய ச*க, ேதசீய நாடக>கேள அதிகமாக நைடெப�2 வ5தன. ர>கராஜு 
நாடக>கைள அறேவ நி23தி வி/டதா�, இைடயிைடேய -வாமிகளி�  ராண, 
இதிகாச நாடக>கைளF� நட3தி வ5ேதா�. இ�வி� வைக நாடக>க��.� 
வ�வாA மிக,� .ைறவாகேவ இ�5� வ5த�. எ�ேபாதாவ� இராமாயண�, 
மேனாஹரா ேபா/டா� அத�. ம/)� ெகாDச� வO� ஆ.�. -வாமிகளி� 
நாடக>களி� பாட�க4 ��கியமாதலா� ந�றாக� பாட� C:ய இைளஞ�க4 
அதிகமாக இ�லாத நிைலயி� அவ�றி�. வரேவ�  இ�ைல. ம2 மல�@சி 
உ�சாக3தி� பாட�கைள� .ைற3� வ5த எ>க��. ரசிக�களி� வரேவ�  
உ�சாக� அளி�கவி�ைல. இ�5தாJ� ேப��. நட3தி� ெகா�:�5ேதா�. 
 
Y கி�Kண Lலா 
 
அ�ேபா� எ>க4 .Nவி� ��கிய ந:கராக இ�5த ந:�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. 
ராமசாமி Y கி�KணLலா நாடக3ைத@ சிற5த கா/சியைம� கேளா) நட3த 
ேவ�)ெமன ேயாசைன Cறினா�. ஏ�கனேவ Y கி�Kண Lலாைவ நட3தி 
யி��கிேறா�. எ�றாJ�, அ�வள, ஆட�பரமாக நைடெபற வி�ைல. ஆ�9ாி� 
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இர�) சினிமா,� ச��கஸு� எ>க��.� ேபா/:யாக இ�5தன. நி�வாக@ 
ெசல,� அதிகாி3த�. ெபாிய ெபாிய விள�பர>களிைடேய நாடக விள�பர� 
ம>கிய�. நாடக>க��. ந�ல ேப�. ஆனா� அத�. த�க வ�வாA இ�ைல. 
க�கவ� கா/சிகைளF� வன�  மி�க உைடகைளF� ம�க4 வி��பினா�க4. 
ஆட�பர�� விள�பர�� ��ேன�ற3தி�. அவசிய� எ�பைத உண�5ேதா�. சீ� 
தி�3த ேதசீய நாடக>கைள ம/)� ைவ3��ெகா�) சினிமா� ேபா/:ைய@ 
சமாளி�க இயலவி�ைல. எனேவ வ�வாA �Nவ ைதF� ெசலவி/) Y கி�Kண 
Lலாைவ3 தயாாி3ேதா�. ‘ திய ெமா5ைதயி� பைழய க4’ எ�பத�ெகா�ப பைழய 
கி�Kண Lலா,�.�  � ெம�கி/ேடா�. நாடக� ஆட�பர3 ேதா) அர>ேகறிய�. 
 
தினசாி நாடக�-தைர இர�டணா 
 
மாத� பதிைன5� நாடக>க4 நட3�வ� தா� வழ�க�. ெசலவின>க4 
அதிகாி3ததா� பல க�ெபனிக4 தினசாி நாடக� நட3�� �ைறைய� ைகயா�டன. 
அ� எ>க��.@ சிரமமாக3 ேதா�றியதா� நீ�ட காலமாக நா>க4 இ5த 
வழ�க3ைத ேம�ெகா4ளவி�ைல. ேவ2 வழியி�லாததா� கால ெவ4ள� 
எ>கைளF� அதி� இN3�@ ெச�ற�. Y கி�Kண Lலா ஆ�9ாி� தினசாி 
நாடகமாக நட5த�. அ�வைர நா�கணா,�.� .ைறவாக� க/டண� ேபா/டேத 
இ�ைல. Y கி�Kண Lலா,�.3 ெதாட�க3திE�5ேத தைர�. ம/)� 
இர�டணா க/டண� ைவ3ேதா�. க/டண� இர�டணா எ�ற�� தாAமா�க4 
C/ட� பிரமி�க�C:ய அள,�. வ5� ெகா/டைகைய ��2ைகயி/ட�. என�. 
எ3தைனேயா ஆ�)களாக� கிைட�காதி�5த ஓA, கி�Kண Lலாவி� கிைட3த�. 
நாB� :�க/ வி�.� அைறயி� உ/கா�5� கண�.� பி4ைள�. உதவியாக 
:�ெக/ வி�ேற�. ஜன>க4 க/ட� ெசா�E �:யா�. எ>க��. ேவெற�ன 
ேவ�)�? ஒேர .Hகல�! 
 
திறைம மி�க ந:க�க4 
 
க�ெபனியிE�5த ந�ல ந:க�களி� திறைம Y கி�Kண Lலாவி� பாிமளி3த�. 
அ�ேபா� பா0கர�, க�ணாகர�, கி�Kண� எ�ற *�2 சேகாதர�க4 எ>க4 
.Nவி� இ�5தா�க4. அவ�களி� க�ணாகர�, அ�ேபா� சி�னDசி2வராக 
இ�5தா�.அவ� ெவ�ெணA தி�)� க�ண�க3 ேதா�றி அ� தமாக ந:3தா�. 
ேகாவி5தராஜ� அ�ேபா� க�ெபனி யி� ./: நைக@-ைவ ந:கராக விள>கினா�. 
இவ�ைடய ெமEவான உடைல�க�) ந:க� எ�ேலா�� இவைர� ‘காமா’ எ�2 
ப/ட� O/: அைழ3தா�க4. காமா எ�ற ெபயேரா) ஒ� ெபாிய பயி�வா�-.0தி 
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Mர� இ�5தார�லவா? அ5த� ெபயரா� இ5த எJ� �வ3ைத ேவ:�ைகயாக 
அைழ3ேதா�. இவ� கி�Kணேனா) விைளயா)� ராமனாக3 ேதா�றி எ>கைளF�, 
சைபேயாைரF� .J>க� .J>க@ சிாி�க ைவ3தா�. ேக. ஆ�. ராமசாமிF�, த�பி 
பகவதிF� பய>கர க�சனக ந:3தா�க4. இ�வ�� ஒ�நா4 வி/) ஒ�நா4 மாறி 
மாறி ேவட�  ைனவா�க4. நைக@-ைவ ந:க� சிவதாB நடன ஆசிாிய� ெபா2�ைப 
ஏ�2� ெகா�டா�. ��  காைர�.:யி� கி�ஷண Lலாைவ3 தயாாி3தேபா� 
பிரபல நடன ஆசிாிய� த�மாDசJ நாF) க�ெபனியி� இ�5தா�. அ�ேபாேத 
சிவதா\ நாF)வி� பிரதம மாணவராக விள>கினா�. இைடேய நாF) 
க�ெபனிைய வி/)� ேபாA வி/டதா� நடன� ெபா2�  �N வைதF� அத� பிற. 
சிவதாBேவ ஏ�2� ெகா�டா�. கி�Kண Lலாவி� பல நடன>க4 உ�). 
அவ�ைறெய�லா� சிவதாB சிர3ைதேயா) ெசா�E ைவ3தா�. நாடக� மிக@ 
சிற�பாக நைடெப�ற�. ந:க�க4 உ�சாக3ேதா) ந:3தா�க4. கி�Kண Lலா 
நாடக� எ>க��.  � ந�பி� ைகைய உ�டா�கிய�. இர�டாவ� கி�Kணைக 
ந:3த இைளஞ� ெஜயராமB�. ந�ல இனிைமயான .ர�; தி�.வாA. ேப-� ேபா� 
தி�கி3 தி�கி3தா� ேப-வா�. பா)� ேபா� ம/)� அவ� தி�.வாA எ�பேத 
ெதாியா�. அ�ைமயாக� பா)வா�. ந��க ந:�பா�. எ�ேலா�� ேச�5� கி�Kண 
Lலா நாடக3ைத@ சிற�பி3தா�க4. ஆ�9� நாடக3ைத ெவ�றிகரமாக �:3�� 
ெகா�) சி3�ா� ெச�ேறா�. 
 
சி3�ராி� தமி
 நாடக� 
 
சி3H� அ�ேபா� ெச�ைன ராgய3ேதா) ேச�5தி�5த�. ெமாழிவாாி ராgய� 
பிாி�க�ப/) ஆ5திர�பிரேதச� உ�வான ேபா�, தமிழக3ைத@ ேசரேவ�:ய 
சி3�ா� மாவ/ட3ைத ஆ5திராேவா) ேச�3��ெகா�டா�க4. இ5த அநீத3ைத 
எதி�3�3 தமிழர-� கழக� ெப�� ேபாரா/ட� நட3தியபிற. அதி� ஒ� ப.தியாகிய 
தி�3தணி தாJகா இ�ேபா� நம�.3 தி��ப� கிைட3தி��கிற�. சி3�ர� ம�களி� 
ெப��பாேலா� தமிழ�க4. ெந�c�, சி3H� �தEய நகர>களி� எ�லா� அ5த 
நாளி� தமி
 நாடக>க4 மாத�கண�கி� ெவ�றிகரமாக நைட ெப�றி��கி�றன. 
ஆ5திர�கேளா) ேபாரா: நியாய3தி�காக வாதா)� ஆ�ற� ந� கா>கிர0 
அைம@ச�க��. இ�லாததாJ� இ5த உாிைமைய அறி,23�� �ைறயி� 
தமிழர-� கழக� நட3திய ேபாரா/ட>க��.� கா>கிர0 அைம@ச�களி� தா�மீக 
ஆதர, Cட இ�லாததாJ�தா� அ5த3 தமி
�ப.திகைள நா� இழ�க ேந�5த�. 
இ5த உ�ைமைய உண�5தவ�க4 ஆ/சி� Qட3தி� அம�> கால3தி� இழ5த 
தி��பதி ேவ>கட எ�ைலைய மீ�)� ெப�2 மகாகவிபாரதி Cறியப: “.மாி 
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எ�ைல வட மாலவ� .�ற� இவ�றிைடேய  க
 ம�:� கிட�.� தமி
நா)'’ ந� 
தாயகமாக அைமய ேவ�)ெம�பேத எ� க�3தா.�. 
 
சி3�ாாி� இர�) மாத>க4 ெவ�றிகரமாக நாடக>கைள நட3திேனா�. அ� 
ேவ2ெமாழி ேபச�ப)� ப.தி எ�B� எ�ணேம எ>க��. ஏ�படவி�ைல. 
சி3�ராி� கி�Kண Lலா,�. ேமJ�  திய உைடக4 தயாராயின. எ�லா 
நாடக>கைளF� விட கி�Kண Lலா,�. அேமாகமான வOலாயி�2. 
வ5தவ�வாA �Nவ�� கா/சிக4 உைடக4 தயாாி�பதிேலேய ெசலவி/ேடா�. 
 
நாடக� தினசாி நைடெபற3 ெதாட>கிவி/டதா� ‘அறி,@-ட�’ ப3திாி�ைகைய3 
ெதாட�5� நட3�வ� சிரமமாகி வி/ட�. இத�காக இர,� பகJ� க� விழி�க 
ேந�5ததா� உட� நல� .�றிய�. ஏ�கனேவ இ�5� வ5த ைகவE அதிகமாயி�2. 
எனேவ 1.10.38-� ெவளியி/ட இதேழா) ப3திாி�ைகைய நி23தி�ெகா�ேட�. 
 
இைளய த>ைகயி� தி�மண� 
 
அ)3தப:யாக ேவc��. வ5ேதா�. அ>.� ந�ல வOலாயி�2. 
இராமாயண3தி�. ந�ல வரேவ�  இ�5ததா� அ5த நாடகேம பல�ைற 
ைவ�க�ெப�ற�. ேவcாி� இ�5த ேபா� எ>க4 இைளய த>ைக காமா/சியி� 
தி�மண3ைத� ப�றிய ேப@- வா�3ைதக4 நைடெப�றன. இத�காக� ெபாிய�ணா 
நாக�ேகாவி� ேபாA ேவ�:ய ஏ�பா)கைள@ ெசA� வ5தா�. ேவc� நாடக� 
�:5� தி�வ�ணாமைல ேபாவதாக �:, ெசAய�ப/ட�. எ�ேலாைரF� 
தி�வ�ணாமைல�. அB�பிவி/) நா>க4 நா�வ�� பாைளய>ேகா/ைட�.� 
ேபாA@ ேச�5ேதா�. 1939ஆ� ஆ�) ஜனவாி 27 ஆ� நா4 பாைளய>ேகா/ைடயி� 
இைளய த>ைக ெச�வி காமா/சி�.� ெச�வ� ச��க-5தர� பி4ைள�.� 
தி�மண� நட5ேதறிய�. எ�Bைடய தி�மண3தி�.� ெபாிய�ணா இைதய)3� 
ஏ�பா) ெசAவதாக அறி5ேத�. இ5த@ O
 நிைலயி� நா� தி�மண� ெசA� 
ெகா4ள வி��பவி�ைலெய�2 உ2தியாக� Cறி வி/டதா� அ��ய�சி ைகவிட� 
ப/ட�. த>ைகயி�தி�மண� நிைறேவறிய�� நா>க4 தி�வ�ணாமைல வ5� 
ேச�5ேதா�. 
 
ம2மல�@சி நாடகாசியா மைற, 
 
தி�வ�ணாமைலயிJ� க�ெபனி�.ந�லவOலாயி�2. அ�ேபாெத�லா� நா�  
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அ:�க: ெவளிேயேபாA அரசிய� C/ட>களி� கல5� ெகா4ேவ�. ெபாிய�ணா  
இ�ப�றி வ�3த�ப)வதாக அறி5ேத�. “ஒ�2 நாடக3தி� �N�� ஈ)ப/) 
ேவைல ெசAயேவ�)�. அ�ல� அரசியEேலேய �Nேநர3ைதF� ெசலவிட 
ேவ�)�. இர�)>ெக/டானாக இ��ைற களிJ� காைல ைவ3�� 
ெகா�:��ப� ந�லத�ல” எ�2 ெபாிய�ணா க�:3ததாக� Cறினா�க4. 
எ�ேபா�. தவெற�2 என�.� ப/ட�. அ�2 �த� ெவளிேய ெபா� இட>களி� 
அரசிய� ேப-வைத நி23தி� ெகா�ேட�. 
 
தி�வ�ணாமைலயி� நா>க4 ந:3�� ெகா�:�5த ேபா� ெச�ைனயி� எ>க4 
அ� �.ாிய வா3தியா� க5தசாமி �தEயா� காலமானதாக@ ெசAதிகிைட3த�. 1939 
மா�@ 8ஆ� நா4, நாடக3�ைறயிேல ம2மல�@சி க�ட அ5த� ெப�5தைகயி� 
ஆவி பிாி5த�. உடேன ெச�ைன�. விைர5ேத�. அவர�  த�வ� எ�. ேக. ராதா 
எ�ைன3 தNவி� ெகா�) க�ணீ� வி/)� கதறினா�. ஆசிாிய� �தEயா� 
அவ�க4 எ�பா� அளவ�ற அ� ைடயவ�. ‘நா� ெசா�E� ெகா)�பைத எ� 
இKட�ப: ந:3�� கா/)பவ� ச��க�’ எ�2 தம�  த�வாிட� அ:�க: 
C2வாரா�. மரண3 த�வாயி� Cட ‘ஷ��க3ைத� பா��க வி�� கிேற�’ எ�2 
ெசா�E� ெகா�:�5ததாக ந�ப� எ�. ேக. ராதா Cறி� க�ணி� வி/டா�. 
இர�) நா4 த>கி ராதா,�. ஆ2த� Cறிவி/)3 தி��பிேன�. 
 
ேமனகா ேப-� படமாக ெவளிவ5த பிற. எ>க4 நாடக ேமனகா,�. 
வOலாவதி�ைல. திைரயி� ேதா�றிய ந:ைகயைரேய நாடக3திJ�. 
எதி�பா�3தா�க4 ரசிக�க4. அவ�க4 வி��ப3ைத� 9�3தி ெசAவத�காக ேக. :. 
��மணிையF�, எ�. எ0. விஜயாைளF� 0ெபஷலாக வரவைழ3� ந:�க 
ைவ3ேதா�. திைர�பட3தி� ேபா/ட X�ஜஹா�, ேமனகா ேவட>களிேலேய 
ேமைடயிJ� ேதா�றி அவ�க4 ந:3தா�க4. ேக. :. ��மணி மேனாஹர� 
நாடக3தி� எ�ேனா) விஜயாளாக,� ந:5தா�. ஒ�ெவா� ஊாிJ� மேனாஹர� 
ேமனகா நாடக>கைள@ ேச�5தா�ேபா� ைவ3��ெகா�) இ�வி� ந:ைகயைரF� 
அைழ�ப� வழ�கமாகிவி/ட�. 
 
கைலவாண� மன3 தா>க� 
 
தி�வ�ணாமைலயிE�5� நா� ெச�ைன�.@ ெச�றி�5த ேபா� எ�. எ0. 
கி�KணBட� த>க,�, நீ�ட ேநர� ேபச,� வாA�  ஏ�ப/ட�. அ�ேபா� அவ� 
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ேமனகா நாடக3தி� சாமா ஐயராக ந:�க3 த�ைம அைழ�காத� ப�றி�.ைற 
Cறினா�. அைழ3தா� எ�ேபா�� வர@ சி3தமாக இ��பதாA3 ெதாிவி3தா�. “ேக. :. 
��மணி, எ�. எ0. விஜயா4 இ�வைரF� 0ெபஷலாக அைழ3�� ேபா.�ேபா� 
உ>கேளா) எ�2� உாிைமF4ளவனான எ�ைனம/)� ெபாிய�ணா ஏ� 
அைழ�கவி�ைல?’’ எ�2 Cறி வ�3த� ப/டா�. என�.� அ� சாியாகேவ 
ேதா�றிய�. நா� ெச�ைனயிE�5� தி��பிய�� அவ� எ�னிட� Cறியைத� 
ெபாிய�ணா காதி� ேபா/) ைவ3ேத�. தி�வ�ணமைல நாடக� �:5� 
காைர�.:�.� ேபாA@ ேச�5ேதா�. 
 
மன3தா>க� வள�5த� 
 
காைர�.:யி� நா>க4 எதி�பா�3தப: வO� இ�ைல. ந�ல வOலா.� எ�2 
எதி�பா�3த Y கி�KணLலா நாடக�� ேதா�வி யைட5த�. அ�ேபா� எ�. எ0. 
கி�ஷணB�.3 திைரFலகி� அபார மதி�பி�5த�. அவைர அைழ3� ேமனகா 
நாடக� ேபாடலாெமன நாB� பகவதிF� ெபாிய�ணா,�. ேயாசைன Cறிேனா�. 
ெபாிய�ணா அ�ப�றி@ சி5தி�பதாக@ ெசா�னா�. இ5த@ சமய3தி� நா>க4 
ச�2� எதி�பாராதப: எ�. எ0 கி�Kண� காைர�.:�. வ5தி��பதாக3 தகவ� 
கிைட3த�. சில மணி ேநர3தி� அவேர க�ெபனி M/)�.� வ5�வி/டா�. நா>க4 
எ�ேலா�� அவைர அ� ட� வரேவ�2� ேபசி� ெகா�:�5ேதா�. ெபாிய�ணா 
வழ�க�ேபா� த� அைறயி� அம�5� கண�.கைள எNதி� ெகா�:�5தா�. எ�. 
எ0. ேக. எ>கேளா) சிற� ேநர� ேபசிவி/) அைற�.4 ெச�2 ெபாிய�ணாைவ 
வண>கினா�. அவ� எ�ெபாN��  �னைகFட� பதி� வண�க�  ாி5� வி/) 
இர�ெடா� வா�3ைதக4 ேபசினா�. மீ�)� கண�கி� கவன3ைத@ ெசJ3தினா�. 
இ� எ�. எ0. ேக.�.� பி:�கவி�ைல. த�ைம@ சாியாக வரேவ�2 அ�  
கா/டவி�ைல ெய�2 அவ� எ�ணி� ெகா�டா�. க�ெபனி M/:� 
சா�பி/)வி/)� ேபா.மா2 நா>க4 அவைர வ� 23திேனா�. ஆனா� ேவ2 
அவசர அJவ� இ��பதாக� Cறி அவ�  ற�ப/) வி/டா�. காைர�.:யி� 
எ>க��.� அவ��.� ேவ�:ய சில ந�ப�க4 இ�5தா�க4. ெபாிய�ணா ஏ�ற 
�ைறயி� த�ைம வரேவ�க வி�ைலெய�2 அவ�களிட� Cறி வ�3த�ப/டதாக 
அறி5ேதா�. இ5த@ ெசAதி எ� ெசவி�. எ/:ய�� நா� கைலவாண��. ஒ� 
நீ�ட க:த� எNதிேன�. அதி�, அவைர� பைழய கி�Kணனாகேவ எ�ணி� 
ப� ட� வரேவ�றதாக,�, பிரசி3த ெப�ற திைர�பட ந/ச3திர� எ�ற �ைறயி� 
ஒ� தனி மாியாைத கா/)� இய�  எ� ேபா�ேம ெபாிய�ணாவிட� இ�ைல 
ெய�பைதF� நிைன, ப)3தி யி�5ேத�. அ5த� க:த3தி�. எ�.எ0 ேக. 
யிடமி�5� பதி� வரேவ இ�ைல. என�. மிக,� ேவதைனயாக இ�5த�. எ�ைன� 
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ேபாலேவ ேக. ஆ�. ராமசாமிF� அவ��. ஒ� க:த� எNதினா�, அைத எ�னிட�� 
கா�பி3தா�. இ5த விபர>கைளெய�லா� அறி5த�� ெபாிய�ணா மிக,� 
வ�3த� ப/டா�. இ5த நிைலயி� அவைர அைழ3� ேமனகாவி� ந:�க ைவ�க� 
ெபாிய�ணா வி��பவி�ைல. “ேதைவய�ற ஆட�பர மாியாைதகைளெய�லா� 
நீ�ட கால� பழகிய ந�மிட� எதி�பா��.� கி�Kணைன நா� எ�ப: அைழ�ப�? 
அவ��.3 தனி மாியாைத ெசAயேவா, ெகளரவி�கேவா என�.3 ெதாியா�” எ�2 
Cறி வி/டா�. இ5த@ ச�பவ3தி�.� பி� எ�. எ0. ேக. ைய நாடக3தி�. 
அைழ�.� எ�ண3ைதேய ைகவிட ேந�5த�. 
 
இல/சிய ெவ�றி 
 
காைர�.:யி� வO� நிைல மிக,� ேமாசமாக இ�5த ெத�2 .றி�பி/ேட-
ன�லவா? இத�காக அ:�க: யாராவ� ஒ� பிர�கைர3 தைலைம தா>க@ 
ெசAேதா�. ஒ�நா4 ‘.மா0தாவி� ெப�’ நாடக3தி�.3 ேதாழ� ஜீவான5த� 
தைலைம வகி3தா�. ஏற3தாழ அைர மணிேநர� நாடக� கைதையF� அதைன 
நா>க4 ந:�.� சிற�பிைனF� விய5� ேபசினா�. ேப@சி� �:வி�, 
 
“இ�2 இ5த அ� தமான நாடக3ைத� காண மிக� .ைற5த எ�ணி�ைகயான 
ம�க4 இ>ேக C:யி��கிறீ�க4. கால� மாற3தா� ேபாகிற�. இ�B� சில 
ஆ�)களி� ஆயிர� கண�கான ம�க4 இேத நாடக3ைத� க�) மகிழ� 
ேபாகிறா�க4 எ�பைத அ2தியி/)@ ெசா�கிேற�” எ�2 ஆேவச3ேதா) 
Cறினா�. ஜீவாவி� இ5த3 தீ��கதாிசன� 1940-ஆ� ஆ�:� உ�ைமயாகேவ 
நிைறேவறிய�. ஆனா� அ�ேபா� ஜீவா தைலமைறவாக இ�5தா�, ஆ�; 
அவ�ைடய மகி
@சி� க:த� என�. ம�ைரயி� கிைட3த�. 
 
ம�ெறா� நா4 காைர�.: நகர� கா>கிர0 பிர�க� சா. கேணச� .மா0தாவி� 
ெப� நாடக� பா��க வ5தி�5தா�. நாடக� கைத அவர� இதய3ைத மிக,� 
கவ�5த�. நாடக3ைத�ப�றி ேமைடயி� ேபச வி�� வதாக@ ெசா�EயB�பினா�. 
நா>க4 மிக,� மகி
5ேதா�. வழ�க� ேபா� நாடக� �:வத�. ஒ� கா/சி 
இ��.�ேபா� ேப-மா2 ேக/)� ெகா�ேடா�. அவ� அத�. ஒ�பவி�ைல. 
“-ைவயான கைதயினிைடேய நா� ேபச மா/ேட�. நா� ேப-வதாக அறிவி3� 
வி)>க4. சைபேயா� கைலயமா/டா�க4” எ�2 Cறினா�. எ>க��. விய�பாக 
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இ�5த�, அ�ப: ஒ� ேபா�� இத�.�� யா�� ேபசியதி�ைல. எ�றாJ� அவ� 
Cறியப:ேய நாடக� �:5தபி� நகர� கா>கிர0 தைலவ� தி� சா. கேணச� 
ேப-வா� எ�பைத அறிவி3ேதா�. நாடக� �:5த�. சா. கேணச� ேமைட�. வ5� 
ேபசினா�. சைபேயா� கைல5� வி)வா�க4 எ�2 நா>க4 பய5ேதா�.எ�ன 
ஆ@சாிய�! ஒ�வ�Cட எN5தி��கவி�ைல. எ�ேலா�� அவ� ேப@- வ�ைமயிேல 
க/)�) அைமதியாக இ�5தா�க4. அ�ைறய வO� எ�ன ெதாிFமா? X�றி 
இ�ப3தி நா�. ZபாAக4! இ5த� .ைற5த வOEJ� அDசாம� .மா0தாவி� 
ெப� நாடக3ைத� பல�ைற ந:3ேதா�. இல/சிய ெவ�றிையேய ெபாிதாக 
மதி3ேதா�. “உலக3 ெதாழிலாள�கேள, ஒ�2 ேச�>க4 (Workers’ of the World, 
Unite) எ�ற ெபா�ெமாழிைய3 தமிழிJ� ஆ>கில3திJ� �த� திைரயி� எNதி 
ைவ3ேதா�. இ5த� ெபா� ெமாழி சில தனவ5த�களி� க�கைள உ23தியி��க 
ேவ�)�! க�ெபனி எ>ேகா ெபா�,ைடைம� பாைதயி� ெச�வதாக அவ�க4 
எ�ணி�ெகா�டா�க4 ேபா� இ��கிற�. க/)�பாடாக நாடக>கைள� காண 
ம23� வி/டா�க4. ந�லவ�களி� அேமாகமான பாரா/)�க4 இ�5தன. 
நாடக>க4 சிற5த �ைறயி� நைடெப�றன. காைர�.:யிE�5� ெவளி வ�� தி� 
ெசா. ��க�பாவி� ‘.மர�’, தமி
�கட� ராய ெசா�கE>க�ாி� ‘ஊழிய�’ வார 
இத
களி� சிற5த விம�சன>க4 வ5தன. ஆனா� இ2தி வைர வOேல இ�ைல. 
------------------ 

44443. 3. 3. 3. கைலஞ$ ஏகைலஞ$ ஏகைலஞ$ ஏகைலஞ$ ஏ....பிபிபிபி. . . . நாகராஜ#நாகராஜ#நாகராஜ#நாகராஜ#    
 
காைர�.:யி� ேசல� ேதவா>கா அ@சக3ைத@ ேச�5த ந�ப� ச>கர� *ல� 
ஒ�ப� வய�@ சி2வ� ஒ�வ� க�ெபனியி� ேச��க� ெப�றா�. ெப� 
ேவட3தி�.ாிய ந�ல ேதா�ற�� இனிைமயான .ரJ� அவனிட� அைம5தி�5தன. 
வ5த சில நா/களி� காைர�.:யிேலேய அவ� இராமாயண3தி� பால சீைதயாக 
அர>ேகறி வி/டா�. அவBைடய ந:�பிேல ந�ல ெம�.�  �ைமF� இ�5தன. 
அ@சி2வைன நா� பிர3திேயகமாக� கவனி�க3 ெதாட>கிேன�. அ�ேபா� நட5� 
வ5த நாடக>களி� ��கிய ெப� பா3திர>கைளெய�லா� அ@சி2வB�.� 
ெகா)�க@ ெசAேத�. ப�பாA ெமயி� நாடக3தி� கதாநாயக� -5தர3தி� காதE 
பா�வதியாக ஒ� நா4 திGெர�2 அவ� ந:�க ேந�5த�.  திதாA ந:�பதாகேவ 
ேதா�றவி�ைல. நீ�ட கால� அBபவ�ெப�ற ந:கைன� ேபா� பிரமாதமாக 
ந:3தா�. நாடக3தி� ந)ேவ ஒ� -ைவ யான காத� கா/சி. ப�பாA ெமயிலாக,�, 
-5தரமாக,� நா� தா� ந:3ேத�. எ� காதE பா�வதிேயா) ச�லாபமாக� ேபசி� 
ெகா�:��.�ேபா� இ�0ெப�ட� வ5�வி)கிறா�. நாணி� ேகாணி�ெகா�) 
உ4ேள ேபாக �ய�கிறா4 பா�வதி . நா� அவைள� ேபாக விடாம� .2�பாக 
அவ4 சைட ]னிைய� பி:3� இN3� நி23�கிேற�. இ5த� கா/சி நட5த�. 
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பா�வதி ேபா.�ேபா� நா� சிாி3�� ெகா�ேட சைட� பி�னைல� பி:3� 
இN3ேத�. அ�வள,தா�. சைட எ� ைகேயா) வ5�வி/ட�. எ� காதE பா�வதி 
ஒ� சா� நீள�4ள தைல�:Fட� உ4ேள ஓ:வி/டா4. அ5த நாளி� ெப�ேவட� 
 ைனபவ�க4 அைனவ�� C5தைல வள��க ேவ�)�, பா�வதியாக ந:3த அ5த@ 
சி2வB�. �: ெகாDச5தா� வள�5தி�5த�. ஒ�பைனயாள� இராஜமாணி�க� 
அ5த �:யிேலேய ெகா�ைட ஊசி, கர� பி� ஆகியவ�றி� �ைணேயா) 
பி�னிவிட�ப/ட ஒ� சைடைய3 ெதா>கவி/ :�5தா�. நா� இN3த�� சி2வ� 
ச/ெட�2 நி�காம� ேபாக �ய�றதா� சைட ைகேயா) வ5த�. சைபயி� ஒேர 
கரேகாஷ�. சைடைய� காதலனிட� பறி ெகா)3�வி/) ஓ:ய அ5த@ சி2வ�தா� 
கைலஞ� ஏ.பி.நாகராஜ�. 
 
மன3தா>கE� உ@ச க/ட� 
 
காைர�.:யி� ப/டாபிேஷக3 ேததி �� C/: அறிவி�க� ப/ட�. அ5த3 ேததி�. 
ம2நா4 நா>க4 ந:�.� அேத ெகா/டைகயி� “திைர�பட ந:க� எ�.எ0. 
கி�Kண� ஒ� நாடக3தி� ந:�க� ேபாகிறா�” எ�ற விள�பர3ைத� பா�3ேதா� 
என�.3 திைக�பாA இ�53�. உடன:யாக எ�.எ0.ேக�.� க:த� எNதிேன�. 
“வO� இ�லாம� நா>க4 சிரம�ப/)� ெகா�:��.� நிைலயி�, தா>க4 
இ�வா2 வ5� ந:�ப��, அைத ��C/:ேய விள�பர� ப)3�வ�� ேபா/: 
நாடக� ேபா� க�த�ப)ம�லவா?” எ�2 .றி�பி/:�5ேத�. எ�.எ0கி�Kண� 
என�.� பதி� எNதியி�5தா�. 
 
“ந��ைடய க�ெபனி நாடக� �த� நா4 இ��ப� என�.3 ெதாியா�. நா� 
ந:�.� நாடக� ஒ�வ��. உதவி யளி�பத�காக ஒ� � ெகா�ட நாடக�. அைத 
இனி நி23� வ� சா3தியமி�ைல” எ�2 .றி�பி/:�5தா�. இ5த� பதி� என�.3 
தி��தி அளி�க வி�ைல. காைர�.: நகாி� பல�ைற எ�.எ0.ேக. எ>க4 .Nவி� 
பணி  ாி5தி��கிறாராதலா� நகர3தா� பல��. எ>க4 ெதாட�  ந�றாக3 
ெதாிF�. எனேவ, அவ�களி� பல�� எ�.எ0.ேக. இ�ப:@ ெசAவ� தவ2 எ�2 
அபி�பிராய� ப/டா�க4. 
 
இ5த நிைலயி� எ>க4 ப/டாபிேஷக நாடக� �:5த� . ம2நா4 எ�.எ0.ேக. 
ந:�.� நாடக3தி�காக நாடகாசிாிய� யதா�3த� ெபா�Bசாமி�பி4ைள 
.Nவினாி� சில� வ5தி�5தா�க4. அவ�க�� எ>கேளா) ேச�5� 
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வ�3த�ப/டா�க4. ம2 நா4 நாடகமாதலா� இர,, நாடக� �:5த�� 
உடன:யாக@ சாமா�கைளெய�லா� அ� ற�ப)3தி விடேவ�)ெம�2 
ெகா/டைக�கார� உ3திர, ேபா/டா�. இ� மிக,� சிரமமான காாிய� எ�ப� 
ெகா/டைக@ ெசா5த�கார��. ந�றாக3 ெதாிF�. அ�ப:யி�5�� 
ேவ�)ெம�ேற இ�ப:@ ெசAதா�. ெபாிய�ணா எத�.� மன� கல>கவி�ைல. 
நாடக� �:5த�� சாமா�க4 அ3தைனையF� அர>க3திE�5� அக�றிவி)�ப: 
ஆைணயி/டா�. கா/சியைம�பாள�� ந:க�க�மாக@ ேச�5� சாமா�க4 
�NவைதF� இரேவா:ரவாக� ெகா/டைக�. ெவளிேய ெவ/ட ெவளியி� 
ெகா�) வ5� ேபா/டா�க4. 
 
ம2நா4 நாடக3த�2 மாைல சி�ன�ணா ெகா/டைக வாயிE� நி�2 
ெகா�:�5தேபா� அ>. வ5த எ�. எ0. கி�KணB�.� சி�ன�ணா,�.� 
பல3த வா�.வாத� நைட ெப�றதாக அறி5ேத�. வ�5திேன�. ஆனாJ� 
எ>க��ெக�லா� அ�ைறய நாடக3ைத� பா��க ேவ�)ெம�2 ஒேர ஆைச. 
ெபாிய�ணா,�.� பய5�ெகா�) ஒ�வ�� ேபாக வி�ைல. நாடக� �:5த 
ம2நா4 சீ� ேவைலயா/களி� சில� வ5�, நாடக3தி� C@சJ� .ழ�ப�� 
இ�5ததாக,�, அைமதியாக நைடெபறவி�ைலெய�2�, வOJ� எதி� பா�3தப: 
இ�ைலெய�2� ெசா�னா�க4. நாடக3தி� ஏ�ப/ட .ழ�ப3தி�. நா>கேள 
காரணெம�2�, �� C/:ேய தி/டமி/) ேவைல ெசAதி��பதாக3 
ேதா�2கிறெத�2� கைலவாண� க�தியதாக அறி5ேதா�. எ>களிைடேய இ�5� 
வ5த மன3தா>க� இ5த நிக
@சியா� ேமJ� வள�5த�. ெபா�னமராவதி ேபாA@ 
ேச�5ேதா�. 
 
Oலம>கல� ைவ3தியநாத பாகவத� 
 
ெபா�னமராவதி எ>க��.� ெகாDச� ைகெகா)3த�. அ>.� பிரசி3திெப�ற கதா 
கால/ேசப வி3வா� Oலம>கல� ைவ3தியகாத பாகவத� எ>க��. 
அறி�கமானா�. நா>க4 ந:3த இராமாயண� அவைர மிக,� கவ�5த�. அைத� 
பாரா/) வத�காக ஒ� நா4 காைலயி� ெகா/டைக�. வ5தா�. பாட�கைள@ 
-3தமாக,� க�னாட ச>கீத3திJ� அைம5தி��பதாக,�, ந�றாக� பா:யத�-
காக,� எ>கைள மனமார� பாரா/:னா�. அ�2 �த� அவேரா) ெந�>கிய 
ெதாட�  ஏ�ப/ட�.  ராண இதிகாச>களி�  �ைம காண விைழ5ேதா�. 
தி�மாE� Lைலகேள தசாவதார�, Y கி�KணLலா, இராமாயண�, மகாபாரத� 
�தEய கைதகளாக நாடக சினிமா உலகி� நடமா: வ5தன. சிவெப�மானி� 
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தி�விைளயாட�க4 எ�,� ேமைடயிேலா, திைர�பட>களிேலா வ5ததி�ைல. 
எனேவ அவ�ைற ேமைடயி� ேதா�2வி�க எ�ணிேனா�. 
 
Oலம>கல� பாகவத� சிவ ராண ஆராA@சியி� ெப��  க
 ெப�றவ�. எனேவ 
அவாிட� எ>க4 எ�ண3ைத ெவளியி/ேடா�. தி�விைளயாட�  ராண3ைத 
நாடகமா�கி3 த�வதாக அவ� ஒ� � ெகா�டா�. அ5நாடக3தி�.@ சிவLலா எ�ற 
ெபய� ெபா�3தமாயி��.ெமன@ சி�ன�ணா Cறினா�. சிவLலா நாடக �ய�சி 
ெதாட>க� ெப�ற�. பாகவத�� சி�ன�ணா,� தனிேய கல5� தி�விைளயாட� 
 ராண3தி� எ5ெத5த� படல>க4 நாடக3தி�.@ -ைவயளி�.� எ�பைத� ப�றி 
ஆராAதா�க4. 
 
சிவLலா 
 
ெபா�னமராவதியிE�5� தி�@சி வ5� ேச�5ேதா�. தி�@சியி� நாடக>க��. 
வO� இ�ைல. பாகவத� எNதிய சிவLலா வ5த�.  திய நாடக3ைத3 தயாாி�.� 
ேவைலயி� ���ரமாக ஈ)ப/ேடா�. �3தமி
� காவல� கி.ஆ.ெப. வி-வநாத� 
எ>க4 .)�ப3 ேதாழ�. பிரபல அைம@O� ந:க� எ�.ஜி. நேடசAய� எ>க4 உ�ற 
ந�ப�. டா�ட� ஒ.ஆ�. பாJ எ>க��.� பலவைகயி� உதவியவ�. 
இவ�கெள�லா� சிவLலா ெப�றிகரமாக உ�வாக ேயாசைனக4 Cறின�. ெபா�4 
வசதியி�லாத நிைலயி� எ5த ேயாசைனைய3தா� ெசய�ப)3த �:ய�? 
இ�5தாJ� சிவLலாைவ3 தி�@சியி� எ�ப:F� அர>ேக�ற �ைன5ேதா�. பாட� 
ெகா)3ேதா�. �0L� கவிச� ைசய3 இமா�  லவ� சிவLலா,�.� பாட�கைள 
 ைன5தா�. ஏ�கனேவ எ�.ஜி. நேடசAயாி� ஞான ெசௗ5தாி�.� 351 
 
பாட�க4 எNதியவ�. எ�. ஜி. எ�. தா�  லவைர அறி�க� ப)3திைவ3தா�. 
கிறி3�வ� கைதயாகிய ஞானெசள5தாி�.� இ5�  ராண�கைதயாகிய 
சிவLலா,�.� ஒ� �0L�  லவ� பாட�  ைன5த� .றி�பிட3த�க 
ெசAதிய�லவா? இதி� விய�ெப�னெவ�றா� தி�விைளயாட�  ராண�, ெபாிய 
 ராண� இவ�ைறெய�லா�  லவ� ைசய3 இமா� ந�. அறி5தி�5தா�. அவேரா) 
ெந�>கி� பழகியேபா� எள�. எ>க4 நாDசி� நா/)� ெப��  லவ� ேகா/டா2 
சதாவ தாள� ெசA.3த�பி� பாவல�தா� நிைன,�. வ5தா�. 
 
சிவLலா ஒ�  � விதமான நாடகமாக உ�வாகிய�. இைறவ� விற. வி�ற 
படல3தி� தமி
 இைசயி� சிற�  வE F23த� ெப�ற�. த�மி�.� ெபா� கிழி 
அளி3த படல3தி� தமி
 ெமாழியி� வளைமைய@ ெசா�ல வாA� � கி/:ய�. 
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க�யாைன�.� க��ப�3திய படல� த5திர� கா/சி�.ாிய தாக இ�5த�. 
கா�மாறியா:ய படல� சிவச�தி கடன3தி�. ஏ�றதாக அைம3த�. வைலM-� 
படல� காத�-ைவ நிைற5த ப.தியாக விள>கிய�. ெபாிய  ராண3திE�5� 
தி��.றி� 3 ெதா�ட நாயனைர@ ேச�3��ெகா�ேடா�. அஃ� ப�தியி� 
ெப�ைமைய எ)3�� கா/)வதாக3 திக
5த�. ஆக நாடக� ப�ேவ2 -�வகைள� 
ெகா�டதாக,� பயBைடயதாக,� அைம5த�. ந�ல கா/சிக��, உைடக�� 
தயாாி3� நட3தி னா� சிவiலா ெபா�ம�கைள ஈ��.� நாடகமாக அைமF ெம�ப� 
ந�றாக�  ாி5த�. நிைலைமைய� க�தி அவசியமான சிலவ�ைற ம/)� ெசA� 
சிவLலா நாடக3ைத 25-12-39 இ� அர>ேக�றிேனா�. சிவச�தி 
நடன3தி�.�பயி�சி அளி�.� ெபா2�ைப எ�. ஜி. எ�. அவ�களி� *3தமக� 
தியாகராஜ� ஏ�2�ெகா�டா�. 
 
நடனமா)� சிவBக,�, பா�வதியாக,� க�ெபனியி� அ�ேபா� ��கிய 
பா3திர>கேள ஏ�2 ந:3� வ5த ெஜயராம B�, ேசாம-5தர�� பயி�சி 
ெப�றா�க4. இ�வி�வ�� மிக,� திறைமயாக ஆ:னா�க4. 
 
சிவச�தி நடன�, நாடக3தி�.@ சிகரமாக அைம5த�. எ>க4 வள�@சியி� அ�கைற 
ெகா�ட எ�. ஜி. நேடசAய� டா�ட� ஒ. ஆ�. பாJ �தEேயா� நாடக3ைத 
ெவ.வாக� பாரா/:னா�க4. 
 
:. வி. நாராரணசாமி 
 
எ/ைடய ர� ராஜாவி� பாி5�ைரேயா) எ>க4 .Nவி� ேச�5த :. வி. 
நாராயணசாமி சிவLலாவி� சிவெப�மானாக ந:3தா�. சிவெப�மா� 
ப�த�க��காக ேம�ெகா4�� மா2 ேவட>கைள எ�லா� நா� ந:3ேத�. ஏ. பி. 
நாகராஜ� பா�வதியாக,�, பி�ன� வைல M-� படல3தி� கய�க�ணியாக,� 
ந:3தா�. ந:�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. இராமசாமி வடநா/) இைச� லவ� 
ேஹமநாதனாக,�, எ/ைடய ர� அரச� க�ெபனி யிE�5த ந�றாக� பா)� 
திறைம� ெப�ற ச>கரநாராயண� பாணப3திரராக,�, பிர�) இராமசாமி 
த�மியாக,� ந:3தா�க4. நைக@ -ைவ@ ெச�வ� :. எ�. சிவதா\ ெதாட�க 
�த� இ2திவைர� பல ேவட>களி� ேதா�றி@ சைபேயாைர� பரவச�ப)3தினா�. 
:. வி. நாராயணசாமி�.@ சிவெப�மா� ேவட�ெபா�3த� சிற�பாக அைம5த�. 
க�ெபனியி� ேச�5த ெதாட�க நாளி� நாராயணசாமி �@சாதனைக ந:3த� என�. 
ந�றாக நிைனவி��கிற�. Mர அபிம�F நாடக3தி� �@சாதனB�. வசன� 
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எ�,� இ�ைல. ேப��. ஒ�வ� ேவட�  ைன5� நி�க ேவ�:ய�தா�. அ�ப: 
எ�ணி3தா� இவைர ேபா/ேடா�. ஆனா� �ாிேயாதனாதிய� அைனவைரF� 
க/: நி23தி இல�கண .மாரB�. ஐ5� .)மிைவ3�, அரசாணி� காEேல 
க/)�நாடக3தி� இ2தி�க/ட3தி� :. வி.நாராயண சாமி எ>கேளெய�லா� 
திணறைவ3�வி/டா�. அவ� கா/:ய Mர�� ஆேவச�� அேடய�பா!... 
�@சாதனைன அட�.வ� எ>க��.� ெபாிய ெதா�ைலயாக� ேபாAவி/ட�. 
அத�. ��ெப�லா� இ�ேவட�  ைன5த �@சாதனா�க4 இ:3த  ளி ேபா� 
நி�2ெகா�:��பா�க4. அவ�க4 �க3தி� எ�வித உண�@சிF�இரா�. 
வா�3ைதக4 எ�,மி�லாத அ5தேவட3திேலேய :. வி. நாராயணசாமியி� 
ந:�பா�ற� எ�ைன� கவ�5த�. அத� பிற. அவ�ைடய திறைம�ேக�றவா2 
விைரவி� ��ேனறினா�. இராமாயண3தி� அவ� இல/- மணனாக ந:3த� 
இ�B� எ� மன�க� �� நி�கி�ற�. ம5திாி -ம5திர�, த5ைத�.@ ெசா�ல 
ேவ�:ய ெசAதி ஏேதB� உ�டா?’ எ�2 ேக/.� ேநர3தி�, அ� யாரவ� 
என�.3 த5ைத?’ எ�2 க�களி� ேகாப� கன� ெதறி�க� Cறி, க�ப� பா:F4ள 
*�2 பாட�கைள ஆேவச3ேதா) �ழ�.� அவர� ஆ�ற� மி�க ந:� , 
அைவேயாைர ம/) ம�ல; ேமைடயி� அவேரா) இராமராக ந:�.� எ�ைனF� 
ெமAசிE��க ைவ�.�. சிவLலாவி� சிவெப�மாைக நி�2 பா�வதி, ��க�, 
ந5திேதவ� �தEேயா��. அவ� சாப� ெகா)�.� க/ட�, பா�3� மகிழ ேவ�:ய 
அ�ைமயான கா/சி. அ� கா/சி நைடெப2�ேபா� நா� ப�க3த/:யி� மைறவி� 
நி�2 பா�3� ரசி3�� ெகா�:��ேப�. 
 
சீனிவாச ஐய>கா� 
 
தி�@சியி� சிவLலா நாடக� நா�. நா/க4 நட5தன. இ�வள, சிரம�ப/)3 
தயாாி3த சிவiலா,�.� வO� இ�ைல. வழ�க�ேபா� ேக.:. ��மணிைய 
வரவைழ3� மேன கரா நாடக� ேபா/ேடா�. -மாராக வOலாயி�2. தி�)�க� 
ேபாக �:, ெசAேதா�. பணெந��க: அதிகமாக இ�5த�. எதி� பா�3த 
ந�ப�களி� உதவி உாிய சமய3தி� கிைட�க வி�ைல. இ5த நிைலயிJ� மணைவ 
ெர. தி�மைலசாமியி� நகர�ாத B�.�, எதிெராE எ�B� இதைழ நட3தி வ5த 
ந�ப� கணபதி�.� தி�@சியி� உதவி நாடக>க4 நட3தி ெகா)3 ேதா�. 
அவ�றி�. :�க/ தனியாக வி�பைன ெசAததா� ஒரள, வO� ஆயி�2. 
கணபதியி� எதிெராE�காக 9-12-39 இ� நட5த ேதசப�தி நாடக3தி�. ��B4 
கா>கிர0 மகா சைப3தைலவ� எ0. சீனிவாசஐய>கா� தைலைம வகி3தா�. அவ� 
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ஆ>கில5தி�தா� ேபசினா�. எ�றாJ�, தமிழி� ேபச இயலாத த� நிைலைய 
எ)3�@ெசா�E மிக,� வ�3த�ப/டா�. “இ5த ந:கமணிக4 ேதசப�தி நாடக3தி� 
ேபசிய தமிைழ�ேபா� எ�B� ேபச �:5தி�5தா� சாதாரண3 தமி
 ம�களிைடேய 
F� நா� மி.5த ெச�வா�.� ெப�றி��ேப�, நா� ப:3 �4ள ஆ>கில� க�வி, 
ப:3த C/ட3தாாிட� ம/)ேம எ�ைன3 ெதாட�  ெகா4ள ைவ3� வி/ட�. 
அத�காக மிக,� வ�5�கிேற�’ எ�2 Cறினா�. 
 
மணைவ தி�மைலசாமி 
 
மணைவ ெர. தி�மாைலசாமி அவ�களி� நகர Hத� ஏ/)�காக 29.12.39.� நட5த 
நாடக3தி�.� ெபாியா� ஈ. ெவ. ரா. அவ�க4 தைலைம வகி3தா�க4. அ�ப� 
தி�மைலசாமி ஒ� சிற5த எN3தாள�. நகர Hதனி� ‘ேப\ ந�3தன�’ எ�B� 
தைல�பி�, அவ� எNதிவ5த அரசிய� க/)ைரக4 அ5த நாளி� மிக,� கவ�5தன. 
பிரபல எN3தாளராகிய க�கி, ரா.கி�Kண*�3தி அவ�க4 மணைவ தி�மைலசாமி 
அவ�களி� எN3தா�றைல� ப�றி அ:யி� வ�மா2 பாரா/:F4ளா�. 
 
“தி�@சி நகர Hத� ப3திாிைகயி� �த� ப�க3தி� ‘ேபனாந�3தன�’ எ�B� 
தைல�பி� ஒ�வ� எN�கிறாேர, அவ� மிக,� ெபா�லாத எN3தாள�. அவ�ைடய 
ேபனாந�3தன3தி� பரத நா/:ய3திேலF4ள சகல ஜதி வைககைளF� காணலா�. 
அ�ப:3 �4ளி� .தி�.� ேவக�4ள தமி
 நைடயி� எதி��க/சிகார�கைளF�, 
எதி�� க/சி� ெகா4ைககைளF� அவ� தா�.வா�. நாB� பா�3� வ�கிேற�; 
ெச�ற இ�ப� ஆ�)�. ேமலாக அவ�ைடய ெகா4ைகF� ஒேர மாதிாியாக 
இ�5� வ�கிற�. அவ�ைடய தமி
 நைடF� ஒேரவித ேநா�க�4ளதாA இ�5� 
வ�கிற�. இவரா� தா�க�ப)கி�ற மனித� ந�ல ரசிகராக ம/)� இ�5தா� 
‘'தா�க�ப/டாJ� இ�ப:� ப/ட ேபனாவினால�லவா தா�க�பட ேவ�)�’ எ�2 
அவ��. எ�ண3 ேதா�2�.” 
 
1947இ� இ�வா2 ரா. கி�Kண *�3தி பாரா/:னாெர�றா� அவ�ைடய 
அபாரமான எN3தா�றJ�. ேவற�ன ந�சா�2 ேவ�)�? அ�2 நாடக3தி�.3 
தைலைம தா>கிய ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா. அவ�க4 Cறிய ெமாழிக4, என�. ந��க 
நிைனவிJ4ளன. “நா� :. ேக. எ0. சேகாதர�கைள எ�வளேவா 
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பாரா/:யி��கிேற�. வி�5�க4 நட3தியி��கிேற�. எ� ப3திாி�ைக�. அவ�க4 
இ�ப: நாடக� நட3தி� ெகா)3ததி�ைல. மணைவ தி�மைலசாமி நிர�ப,� 
ெக/:�கார�. என�.�கிைட�காத அ5தநிதி-உதவி அவ�ைடய�ப3திாிைக�.� 
கிைட3�வி/டேத!” எ�2 சிாி3��ெகா�ேட Cறினா�. 
 
தி�@சி நாடக� �:5� தி�)�க� வ5� ேச�5ேதா�. 
---------------- 

44. 44. 44. 44. 5ேலாகர�ைப5ேலாகர�ைப5ேலாகர�ைப5ேலாகர�ைப    
 
ஈ. ெவ. ரா.ெபாியாாி� -யமாியாைத இய�க3திE�5� விலகி, இ�ேபா� 
ெபா�,ைடைம�  ர/சி Mரராக விள>கினா� ேதாழ� ஜீவான5த�. 
அவ�*ல�ெபா�,ைடைம Mர�க4 சில� எ>க��. அறி�கமாயினா�. இவ�களி� 
ஏ. ேக ேகாபால�, பி.இராம*�3தி, ேக. பாலத�டாFத� ஆகிேயா� 
.றி�பிட3த�கவ�க4. பாலத�டாFத� த�பதி சேமதராகேவ நாடக� பா��க 
வ�வா�. என�. அவ� அளி3த ஒ� சிறிய ெவ4ளி� பாிசிைன�Cட நா� இ�B� 
ைவ3�� ெகா�:��கிேற�. உலக3 ெதாழிலாள�கேள ஒ�2 ேச�>க4 எ�2 
ெவளி�பைடயாகேவ எNதி3 ெதா>கவி/ட எ>க4 �க� 3 திைர ப�ேவ2 அரசிய� 
தைலவ�களி� கவன3ைத ஈ�3த�. அத� காரணமாக ச��கா� அதிகாாிகளி� 
ெதா�ைலF� அதிகாி3த�. ெபா�,ைடைம� க/சியி� சா�பி� ெவளியிட� ெப�ற 
‘ஜன ச�தி’ வார இதN�. எ>க4 .Nவி� ந:க� ராஜநாயக� ஏஜ�டாகேவ 
இ�5தா�. ச�தாய நாடக>களி� வாA�  ேந�� ேபாெத�லா� சமத�ம� 
க�3��கைள� பிரசார� ெசA� வ5ேதா�. 
 
9ேலாகர�ைபயி� ஒ�ப5த� 
 
தி�)�க�E� நாடக>க4 நட3த3 ெதாட�க3திேலேய அவசரமாக� பண� 
ேதைவ�ப/ட�. சி�ன�ணா �ைணவியாாி� கN3திE�5த சில நைககைள� 
பா>கி� அட. ைவ3��பண� வா>கிேனா�. காாிய>க4 நட5தன. .மா0தாவி� 
ெப� நாடக3ைத3 திைர�படமா�க ேவ�)ெம�2 சி�ன�ணா தி/டமி/டா�. 
அத�காக எ>க4 .NவிE�5த பைழய ந:க ந�ப� ேக.வி. சீனிவாசைன� 
க�ெபனி�. வரவைர3தா�. நாடக3ைத3 திைர�பட3தி� ேக�றவா2 எN�� 
ெபா2�பிைன அவாிட� ஒ�பைட3தா�. ேக. வி. சீனிவாச�, சதிLலாவதி பட 
ைடர�ட� ஏ�E0 ஆ�. ட>கனிட� உதவியாளராக இ�5� அBபவ� ெப�றவ�. 
அவ� க�ெபனியி� இ�5� ெகா�ேட சி�ன�ணா,�. ஆதரவாக� ெபாிய�ணா 
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உ/பட எ>க4 எ�ேல�ைடய அபி�ராய>கைளF� உ�வா�கி� ெகா�:�5தா�. 
இ5த@ சமய3தி� ேகாைவயி�5� 9ேலாக ர�ைப பட3தி� ந:�க என�. அைழ�  
வ5த�. 20.1-40இ� ஷ��கா பிE�0 எ�. ேசாம-5தர� ேசல� க5தசாமி 
ெச/:யா� ந:ைக ேக. எ� வி. வச5தா ஆகிேயா� தி�)�க� வ5� 9ேலாக-
ர�ைபயி� ந:�க என�. *�2மாத கால3தி�. Z.3750 ச�பள� ேபசி ��பண�� 
ெகா)3�@ ெச�றா�க4 ெந��க:யான ேநர3தி�, கிைட3த இ5த�பண� 
ெதAவ�த5த வர�பிரசாதமாக இ�5த�. 
 
‘நாK’ கா� வா>கிேனா� 
 
9ேலாக ர�ைப பட�பி:� �காக அ:�க: ேகாைவ�.� ேபாA வர ஒ� கா� 
ேதைவ�ப/ட�. அைத� க�ெபனி�.@ ெசா5தமாகேவ வா>.வெதன �:,ெசAதா� 
அ�ணா. காைர�.:யிE�5த எ>க4 ந�ப� ெம�கானி� ச>க� நாF) இத�. 
உதவினா�, 30-1- 40 இ� ஒ� பைழய ‘நாK’ கா� 1225 ZபாAக��. 
வா>க�ப/ட�. அ�ேபா� நா� ��கிய பா3திர ேம�2 ந:�காத நாடக� 
Yகி�KணLலா ஒ�2 தா�. எனேவ அ5த நாடக3ைத3 ெதாட>கிவி/), 
எ�ைன� ேகாைவ�. அB�ப ஏ�பா) ெசAதா� அ�ணா. 
 
6 . 2. 40 இ� 9� கி�KணLலா ெதாட>கிய�. 9ேலாக ர�ைபபட3தி� ந:�பத�காக 
அ�றிர, 7மணி�. நா� காாி� ேகாைவ�.�  ற�ப/ேட�. இர, 10 மணியளவி� 
ஈேரா) வ5�, என� இனிய ந�ப� டா�ட� கி�Kணசாமி இ�ல3தி� த>கிேன�. 
ம2நா4 பக� ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா அவ�களி� தைமயனா� ஈ. ேவ. கி�Kணசாமி 
நாய�க� நா�பட3தி� ந:�க இ��பைத� பாரா/)� �ைறயி� என�. 
வி�5தளி3தா�. இ5த வி�5தி� அறிஞ� அ�ணா, ேதாழ�க4 எ�. ஏ. ஈ0வர�, 
 
ஏ.ச>கரAயா �தEய ந�ப�க4 கல5� ெகா�) எ�ைன வா
3தினா�. 8 ஆ� ேததி 
காைல  ற�ப/)� ேகாைவ ேச�5ேத�. 
 
ேகாைவ ெச�/ர� 0):ேயாவி� கைலவாண� எ�.எ0. கி�Kண�, எ0.வி. 
சக0ரநாம� �தEேயா� எ�ைன அ� ட� வரேவ�றா�க4. சேகாதர� சக0நாம� 
அ�ேபா� எ�. எ0.ேக. பட�க�ெபனியி� நி�வாக� ெபா2�பிைன ஏ�றி�5தா�. 
அவ� என�.3 ேதைவயான உதவிகைள@ ெசAதா�. நீ�ட கால� பழகிய 
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ந�ப�கேளா) இ�5ததா� சேகாதர�கைள� பிாி5த தனிைம உண�, என�. 
ஏ�படவி�ைல. 
 
பி. எ0. இராைமயா 
 
ேகாைவராய� இ5� ெர0டார�:� நா� த>க ஏ�பா) ெசAதி�5தா�க4. 
கதாசிாிய� பி.எ0. இராைமயா,� அ>ேகேய த>கியி�5தா�. நா� எ� அைற�.@ 
ெச�ற��, “வா>ேகா மி0ட� ஷ��க�” எ�ற .ர� ேக/ட�. தி��பி� 
பா�3ேத�. “நா�தா� பி.எ0.இராைமயா, 9ேலாகர�ைப கைதைய நா�தா� 
எN�கிேற�” எ�2 த�ைம அறி�க�ப)3தி�ெகா�டா�. அவ�. பி.எ0. 
இராைமயாஅவ�கேளா) அ�தா� என�. �த� ச5தி� . அவ�ைடய அ� தமான 
சி2கைதகைள மணி�ெகா:யி� நிைறய� ப:3தி��கிேற�. 9ேலாகர�ைப�. அவ� 
வசன� எN�கிறா� எ�பைத� ேக4வி�ப/டேபா� மிக,� மகி
5ேத�. 
இ�5தாJ� அவ� இ�வள, எளிைமயாக� பழ.வா� எ�2 நா� சிறி�� 
எதி�பா��கேவ இ�ைல. பிரபலமான ஒ� எN3தாள� எ� அைற�ேக வ5�, எ�ைன 
வரேவ�ற�, அவ�ைடய எN3தி� நா� ைவ3தி�5த மதி�ைப� ப�மட>. 
உய�3திய�. நாB� பி.எ0.இராைமயா,� ெந)நாைளய ந�ப�கைள� ேபா� 
மன� வி/)� ேபசிேனா�. ெந�>கி உறவா:ேனா�. 
 
பாடலாசிாிய� ஆைன ைவ3தியநாதAய�� எ>கேளா) த>கியி�5தா�, நா� ேபான 
ம2நா4பா/) ஒ3திைகநட5த�. :.ஆ�.மகாE>க�� நாB� பா:ேனா�. பட3தி� 
எ>க ேளா) எ�. எ0. ேக. :. ஏ. ம�ர�, ேக, எ�. வி. வச5தா, 
 
:.எ0.�ைரராg, :.பால-�பிரமணிய�, :. எ0. பாைலயா, ேபபி ��மணி, பி.ஜி. 
ெவ>கேடச� �தEேயா�� ந:3தா�க4. பி, எ�.ரா�, பட3ைத ைடர�/ ெசAதா�. 
 
த�பியி� �த�ைம 
 
தி�)�க�E� நா� இ�லாமைல நாடக>க4ெதாட�5� நைடெப2வத�. 
ந:க�க4 வழிவைக ெசAதா�க4. சிவLலாவி� நா�  ேன5த விற.ெவ/:,  லவ�, 
சிவன:யா�, எ�லா� வ�ல சி3த�, வைலஞ� ஆகிய ேவட>கைள ந:�பத�.3 
த�பி பகவதிேய �ணிேவா) ��வ5தா�. அேதேபா� .மா0தாவி� ெப�ணிJ� 
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நா� ந:3த ரா� ேவட3ைத� பகவதிேய ெந/)�� ேபா/டா�. ராமதாசி� 
இர�டாவ� ராமதாசாக ந:�க ேக. ஆ�. ராமசாமி இைசவளி3தா�. ஆக, ஷ��க� 
இ�லாமேல நாடக>கைள3 ெதாட�5� நட3த �:F� எ�ற நிைலைமைய 
உ�வா�க ந:க�க4 அைனவ�� ஒ3�ைழ3தா�க4. ச�9�ண இரமாயண�, 
மேனாகரா �தEய சில நாடக>க��.3தா� நா� ேதைவ�ப/ட�. 
தி�)�க�J�.� ேகாைவ�.மாக இர�) *�2�ைற இ�வா2 காாி� பயண� 
ெசAய ேந�5த�. ெபாிய�ணா எ� உட� நல3ைத� ப�றி மிக,� கவைல�ப/டா�. 
ேகாைவ�. அ�கிேலேய இ�5தா� இ�B� ெகாDச� வசதியாக இ��.ெம�2 
எ�ணினா�. ெபா4ளா@சி, தி��9� இ� ஊ�க��.� ெச�றா�. தி��9� 
ெகா/டைக உ2தி�ப/ட�. நா� எ�வித� கவைலFமி�றி3 ெதாட�5� 
பட�பி:�பி� ஈ)ப/:�5ேத�. .திைரேய�ற� பழகிேன�. சி2வாணி, ேபZ� 
�தEய இட>களி� நாB� மகாE>க�� .திைர சவாாி ெசAேதா�. 
பாைலயா,�.� என�.� சி2வாணி� கா/:� பல3த ச�ைட நட5த�. பட� 
பி:�பி� மி.5த உ�சாக3ேதா) இ�5ேத�. திGெர�2 தி��9ாிE�5� உடேன 
 ற�ப/) வ��ப:யாக� ெபாிய�ணா ெதாைலேபசி *ல� அறிவி3தா�. 15-3-40-
ஆ� நா4 அதிகாைல காாி�  ற� ப/)3 தி��9� வ5ேத�. த>ைக -�ப�மாளி� 
கணவ��. உட� நலமி�ைலெய�2� உடேன நாக�ேகாவி�ெச�ல ேவ�) 
ெம�2� Cறினா�. சிறி�� தாமதி�காம� தி�)�க�வ5ேதா�. அ�றிர, 
நைடெபற இ�5த நாடக� நி23த�ப/ட�. மாைல யிேலேய நாக�ேகாவி� ேபாA@ 
ேச�� எ�ண3�ட� த�பி பகவதிையF� அைழ3�� ெகா�) காாி� 
பயணமாேனா�. சி�ன�ணா த� மைனவிFட� ��ேப நாக�ேகாவி� 
ெச�றி�5தா�. 
 
த>ைகயி� ேகால� 
 
நா� நிைன3த�ப: எ�,� நட�பதி�ைலேய! பயண3தி� ப�ேவ2 இைடU2க4; 
தட>க�க4. வி��நகைர3 தா�:ய�� டய� பDச�. 0ெட�னிைய� ேபா/)� 
ெகா�)  ற�ப/ேடா�. சா3�ைர� கட5த�� ‘:U� பDச�.’ மீ�)� எ�ப:ேயா 
சமாளி3�� பயண3ைத3 ெதாட�5ேதா�. கய3தா�றி� அ�ேக வ��ேபா� 
ம�ெறா� :U� � ப0) ஆகி வி/ட�. ேமேல பயண3ைத3 ெதாடர வழியி�ைல. 
நா� ப0e� தி�ெந�ேவE�.@ ெச�ேற�. இர, ேநர�. மி.5த சிரமப/) 
அைல5�,  � :U� வா>கிேன�. வாடைக� காாி� வ5� ேச�5ேத�. 
:U�ைப�ேபா/)� ெகா�)  ற�பட இர, மணி 10�. ேமலாகிவி/ட�. எ>.� 
நி�காம� இர, 2 மணி யளவி� நாக�ேகாவி� வ5� ேச�5ேதா�. கீழ3 ெத�விJ4ள 
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எ>க4 இ�ல3ைத அைட5ேதா�. எ>ேகா ஒ� நாA ஊைள யி/ட�. கதைவ3 
த/:ேனா�. அ�ணிய� கதைவ3 திற5தா�க4. உ4ேள அ:ெய)3� ைவ3ேதா�. 
அ�ணியா� வாயிE�5� வ5த ெசா�க4 எ>கைள அதி�@சியைடய@ ெசAதன. 
த>ைகயி� கணவ� -�ைபயாபி4ைள 15.3.40 அதி காைல 5 மணி�ேக 
காலமாகிவி/டா�. எ>க4 வ�ைக�காக� கா3தி�5� இர, 7 மணி�. அவர� உட� 
தகன� ெசAய�ப/ட�. 
 
நா>க4 வ5�வி/டைத அறி5த த>ைக -� வி� அN.ர� எ� ெசவிகளி� ேக/ட�. 
20 வயேத நிர�பிய இளைம� ப�வ� இ� ெப� .ழ5ைதக4 ஏ�மறியாத நிைலயி� 
அ5த� ப@சிள> .ழ5ைதக4 நி�மதியாக உற>கி� ெகா�:�5தன. ெவ4ைள@ 
ேசைலைய� ேபா�3தி� ெகா�) ைக�ைம� ேகால3தி� கிட5த எ� அ�ைம3 
த>ைகயி� தி��க3ைத ஏறி/)� பா��க,� எ�ன� �:யவி�ைல. ேத�பி3 ேத�பி 
அNவைத3 தவிர ேவ2 எ�ன ெசAய �:F�? 
 
��பண� ெபற �ய�சி! 
 
நாக�ேகாவிE� நா�. நா/க4 இ�5ேதா�. 18ஆ� ேததி தி�)�க� தி��பி 
நாடக3தி� ப>. ெகா�ேடா�. நாைல5� நாடக>களி� ந:3�வி/) மீ�)� 
ேகாைவ ெச�2பட�பி:�பி� ஈ)ப/ேட�. ��னேர தி/டமி/டப: எ�Bைடய 
பட� பி:�பி� வசதிைய ��னி/)� க�ெபனி தி��9ாி� �கா� இ/ட�. ேகாைவ 
பிாிமிய� சினிேடா� C/)றேவா) .மா0தாவி� ெப�ைண� படெம)�பத�.ாிய 
ஆய3த>கைள@ சி�ன�ணா ெசA� வ5தா�. ெபா�ளாதார நிைல சாியி�லாததா� 
ெபாிய�ணா,�.� பட�பி:�பி� வி��பமி�ைல, எ�றாJ� இைளயவாி� 
�ய�சிைய அவ� தைட ெசAயவி�ைல. சி�ன�ணா ெச�ைன ெச�2 தி� எ0. 
எ0. வாசைன� க�) ேபசினா�. .மா0தாவி� ெப� பட3தி� விநிேயாக 
உாிைமைய அவ��. அளி�க,�, ��C/:ேய பண� ெப2வத�.மான 
ஏ�பா)கைள@ ெசA� வ5தா�. 
 
அர>க நாடக� அ@ேசறிய� 
 
க�ெபனி தி��9��. வ5த� என�. மிக,� வசதியாக இ�5த�. திைர�பட3தி� 
ந:�ப� எ�னதா� வ�வாA�.ாியதாக இ�5தாJ� எ�Bைடய கவனெம�லா� 
நாடக3திேலேய இ�5த�. க�ெபனி தள� நைடவி/)� .தி3ேதா)� ப�வ3தி� 
இ�5ததா� என�.� ெசா5த� பட�பி:�பி� அ�வள, சிர3ைத ஏ�படவி�ைல. 
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ஆயிB� சி�ன�ணா �N� ெபா2�ைபF� தாேன ஏ�2� ெகா�) எ�லா 
ஏ�பா)கைளF� ெசAதா�. ேகைவயி� இர, பட�பி:�  இ�ைலெய�றா� நா� 
உடேன தி��9��.� காாி� வ5�வி)ேவ�. அர>கி� நைடெப�ற .மா0தாவி� 
ெப�நாடக3ைத அ@சி� ெகா�) வர,� �ய�ேற�. தி��9ாி� .மா0தாவி� 
ெப� நாடக� நைடெப�றேபா�, அ5நாடக� தி��9� Uனிய� அ@சக3தி� அ@சாகி 
X� வ:விJ� ெவளிவ5த�. 
 
படாதிபதிக4 தி/டமி/டப: 9ேலாகர�ைப பட� *�2 மாத>களி� �:யவி�ைல. 
எனேவ அதைன அBசாி3� நா>க�� உடேன ேகாைவயி� .மா0தாவி� ெப� 
பட� பி:�ைப3 ெதாட>க �:, ெசAேதா�. 
---------------- 

45.45.45.45.    அ�ணாவி# விமாிசன�அ�ணாவி# விமாிசன�அ�ணாவி# விமாிசன�அ�ணாவி# விமாிசன�    
 
க�ெபனி ஈேரா) ெச�ற�. அ>.� .மா0தாவி� ெப� ெவ�றிகரமாக 
நைடெப�ற�. ஈேரா/:J4ள எ>க4 ந�ப�க4 அைனவ�� ந�ல �ைறயி� 
பாரா/: நாடக� திைர�படமாக வ5� அேமாக ெவ�றி ெபறேவ�)ெம�2 
வா
3தினா�. அறிஞ� அ�ணா அவ�க4 “வி)தைல”யி� இ5நாடக3தி�. ஓ� 
அ�ைமயான இல�கிய விம�சன� எNதினா�. அத� ெதாட� க3தி� கீ
 வ�மா2 
.றி�பி/:�5தா�. 
 
“வனிைதகைள மண5� வா
வெத�றாேல ெவ2� � ெகா4�� ேவதா5தி! 
க�டவ� கனிேயா, மணிேயா என� Cறி க/: யைண�க வி�� � க/டழ. பைட3த 
இ�ம>ைகக4! Cேனா .�ேடா-எவேனா ஒ�வ� வரமா/டான, வய��. 
வ5�வி/ட ெப�ைன� க/:� ெகா�) சாதியாசார� ெகடாதப:, பழி வராதப:, 
த)3� ஆ/ெகா4ள மா/டான எ�2 சதா கவைல� ப)� த5ைத; ேசாக3தி� ப>. 
ெகா4ளேவ ஜனி3த அவர� மைனவி; அவ�களி� இைண பிாியா3 ேதாழ� வ2ைம; 
உ�லாசேம உயி� வா
�ைகயி� இல/சிய� என எ�ணி வாN� ெச�வ@ சீமா�; 
அவன� உதவி இ��.� ேபா� M/ைட�ப�றி� கவைல எத�. எ�2 எ�ணா� 
இள>காைள; காைளைய� -�றிJ� க� சிமி/:� ைகயைச3�� கால� த4�� 
காாிைகக4; அ3தைக ேயாைர� ெகா�ேட ந:� � கைலைய நட3தி ந�ல பண� 
ெபற �:F� என எ�ணா� சினிமா ைடர�ட�; இ�வள, ேப��.� இைடேய 
நி�2 அக�ப/டைத@ -�/: வாN� சில அ5தண�க4! 
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“.மா0தாவி� மக4” எ�B� நாடக3தி� வ�� பா3திர>க4 இைவகேள. 
.)�பபார�; வ2ைமயி� ெகா)ைம வரதWிைணயி� .Zர�: மண அைறயி� 
பிண� விNத�; த5ைத ெமாழியா� த�ெகாைல; இ5த ேநர3தி� M) ஜ�தி; 
இைவகைள விட ேசாக� கா/சிக4 ஏ�? இ�வள,� ‘.மா0தாவி� மக4’ 
த�கிறா4-அதாவ� அ5த நாடக3தி� உ�).”[1] 
 
இ�வா2 விம�சன3ைத3 ெதாட>கி ஒ�ெவா� க/ட3ைத� ப�றிF� ஒ�ெவா� 
ந:கைர� ப�றிF� விாிவாக� எNதிவி/) இ2தியி� “பல நா/களி� நா� 
க�டறியாதன இதி� க�ேட�. நா� க�டைத@ -��கி3 தா� எNதிேன�. 
�NவைதF� நீ>க4 காணேவ�)ேம; ஈேரா) வாசிக4 இ�ேற ெச�J>க4. ம�ற 
ஊரா� அைழ�  அB� >க4 க�ெபனி�.. .மா0தாவி� மக4 சினிமாவாக,� 
வர� ேபாகிற�. கவன� இ��க/)�!!” எ�2 �:3தி�5தா�. இ5த விம�சன� 
எ>க4 ந:க� அைனவ��.� மி.5த உ�சாக� ஊ/:ய�. பல�ைற 
ப:3��ப:3�@ -ைவ3ேதா�. 
 
ஈேரா) ந�ப�க��ெக�லா� ஒ� இனிய வி�5� நட3தி னா� ெபாிய�ணா. இதி� 
ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா,அறிஞ� அ�ணா, டா�ட� கி�Kணசாமி, எ�. ஏ. ஈ0வர� 
�தEய அைனவ�� கல5� ெகா�டனா�. 
------ 
[1] இ�விம�சன� ச>கரதா0 -வாமிக4 நிைன, ம�ற� ெவளியி/)4ள நாடக 
உலகி� அ�ணா எ�B� XE� உ4ள�. 
 
விய�க3 த�க ந:�  
 
.மா0தாவி� ெப�ணி� கதாநாயகி சீதாவாக ந:�க தி�மதி எ�. வி. ராஜ�மா 
ஏ�பா) ெசAய�ப/டா�. இவ� நாடக3ைத ஒ� �ைற பா��க வி��பினா�. 
திைர�பட விநிேயாக உாிைமைய� ெப2வத�காக �� பண� ெகா)�க 
ஒ� �ெகா�ட தி� எ0. எ0. வாச� அவ�க�� நாடக3ைத� பா��க 
ஆைச�ப/டா�. 30-6.40 இ� நைடெப�ற .மா0தாவி� ெப� நாடக3தி�. 
எ0.எ0.வாச�, நாராயண ஐய>கா�, ெச�/ர� 0):ேயா Yரா�J நாF), 
*�3தி பிE�0 ம�தாசல� ெச/:யா�, எ�. வி. ராஜ�மா, ெபாியா� ஈ. ெவ. ரா. 
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அறிஞ� அ�ணா �தEேயா� வ5தி�5தனா�. அ�2 நாடக� மிக@ சிற�பாக 
நட5த�. மி.5த ஆ�வ3ேதா) நாடக� �NவைதF� பா�3த எ�. வி. ராஜ�மா, 
வாச� ஆகிேயா� நாடக� �:5த�� உ4ேள வ5தனா�. ெப� ேவட3ேதா:�5த 
கைலஞ� ஏ. பி. நாகராஜைன ஏற இற>க� பா�3தா�க4. உ�2 ேநா�கினா�க4. 
“சீதாவாக ந:3த இ5த� ைபயன�ேபா� ராஜ�மா ந:3�வி/டா� ேபா��. பட� 
�த� தரமாக அைம5� வி)�” எ�றா� எ0. எ0. வாச�. உடேன ராஜ�மா, ஐேயா! 
இ5த� ைபயைன�ேபா� எ�ப: நா� சீதாவாக ந:�க� ேபாகிேற�? என�. 
பயமாக இ��கிற�!” எ�2 நாகராஜனி� ந:�ைப விய5� ேபா�றினா�. ஆ�; 
அவ�க4 Cறிய� ��றிJ� உ�ைம! கைலஞ� நாகராஜனி� அ5த� ெப� ேவட 
ந:� , அ�2 ந:க�களாகிய எ>கைள ெய�லா� Cட பிரமி�க ைவ3த�. 
 
0ெபஷ� ரயி� 
 
ச�தாய@ சீ�தி�3த நாடகமாகிய .மா0தாவி� ெப�ைண� படெம)�க �� வ5த 
எ>கைள� பாரா/)� �ைறயி� ெபாியா� ஈ. ெவ. ரா. அவ�க4 க�ெபனி 
�Nவ��.� ஒ� ெபாிய வி�5� நட3தினா�. 18-7.40இ� நைடெப�ற இ� 
வி�5தி� நகர� பிர�க�க4 அைனவ�� கல5� ெகா�டனா�. எ�ேலா� 
உ4ள3திJ� மகி
@சி .: ெகா�:�5த�. 
 
.மா0தாவி� ெப� படபி:� �.ாிய எ�லா ஏ�பா)க�� �:5� வி/டதா� 
அத�. வசதியாக� க�ெபனி ேகாைவ�.@ ெச�ற�. இதி� .றி�பிட3த�க ஒ� 
விேசஷ� ஈேரா/:E�5� ேகாைவ�., 0ெபஷ� ரயி� ஒ�2 எ>க��காகேவ 
விட�ப/ட�. அறிஞ� அ�ணா உ/பட ஈேரா) நகர� பிர�க�க4 அைனவ�� 
வ5� எ>கைள மகி
@சிேயா) வழியB�பினா�க4. 
---------------------- 

46. 46. 46. 46. �மா*தாவி# ெப� பட��மா*தாவி# ெப� பட��மா*தாவி# ெப� பட��மா*தாவி# ெப� பட�!!!!    
 
.மா0தாவி� ெப� பட� பி:�  31-7.40இ� ேகாைவ பிாிமிய� சினி/ேடானி� 
ெதாட>க� ெப�ற�. ம2 நா4 ேகாைவ ராஜா திேய/டாி� நாடக�� 
ஆர�பமாயி�2. அ)3�, .மா0தாவி� ெப� நாடக3ைத, நாடக� ேபராசிாிய� 
ப�ம� ச�ப5த �தEயா� அவ�க4 தைலைமயி� ெதாட>கிேனா�” நாடக3ைத� 
பாரா/:ய அவ� பட�� ெவ�றி ெபற ேவ�) ெம�2 வா
3தினா�. 
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எ>க4 .மா0தாவி� ெப� பட� பி:�ைப� ப�றி@ ெசா�வெத�றா� அ� ஒ� 
மகாபாரதமா.�. கைத, சீனாிேயா ைடரW�,ந:க�க4, பி�னணி, இைச 
இைவெய�லா�.எ>க4 ெபா2� . 0):ேயா நி�வாக� *�3தி பிE�ைஸ@ 
ேச�5த�. ெப� ந:ைகய� எ�. வி. இராஜ�மா, :. எ0. இராஜல/-மி, ச.5தலா, 
இர�ெடா�வைர3 தவிர எ�. எ0. திெரளபதி உ/பட எ>க4 ந:க�க4 ந�. 
பயி�சி ெப�றவ�களாதலா� ஒ3திைக �தEய வைககளி� தகரா2 வரா�; 
ேகாைவயி� *�2 மாத கால� நாடக� ஆ:�ெகா�ேட பட�பி:�ைபF� �:3� 
விடலா� எ�ப� எ>க4 தி/ட�. ஆனா� நட5த� ேவ2. பட�பி:�  நட5த 
பிாிமிய�சினிேடா� 0):ேயாவி� அ�ைறய நிைல ைந5� ேபான பைழய 
ேவ/:ைய� ேபா�ற� ெதா/ட இடெம�லா� கிழிF�. ஒ�  ற� ைத3தா� ம2 ற� 
பிA3�� ெகா4��, அ�ப�பா! எ�வள, தகரா2க4! எ3தைன மன0தாப>க4 !! 
0):ேயா ெதாழிலாள�களி� திG� ேவைல நி23த>க4; எ)3த பிE� -�ைணைய 
அ:�க: கN,வத�. ‘ஐ0’ இ�லாத ெதா�ைல; ெவளி� கா/சிகைள� படெம)�க 
அ:�க: ச,�/ /ர�” ெவளி வர �:யாத நிைலைம. ெடE ேபா�’ இ�5�� ேபச 
�:யாத பாிதாப�. இ�ப: எ3தேன, எ3தைனேயா ெதா�ைலக4! 
 
ஒAவி�றி உைழ3ேதா� 
 
‘ாீ ேட�’ எ)�காத படெம�2தா� எ>க4 பட3ைத@ ெசா�ல ேவ�)�. ஏ� 
ெதாிFமா? எ)3த பட3ைத உடேன ேபா/)�பா��க வசதியி�ைல. ஒ�வைகயாA 
சாி�ப)3தி ‘ரK பிாி�/’ ேபா/)� பா��க �ய�ேவா�. அத�.4 ‘ெச/:>’ 
மாறிவி)�. இதனா� அவசிய� எ�2 க�த�ப/ட க/ட>கைள� Cட ம2�ைற 
எ)�கவி�ைல. எ�ப:யாவ� மான� ேபாகாம� பட� �:5தா� ேபா�� எ�ற 
நிைலயிேலேய பட3ைத �:3. ேதா�. எ>க4 *�2 மாத3 தி/ட3தி� பட� 
�:யவி�ைல. ேகாைவ �:5� க4ளி�ேகா/ைட, பால�கா) ஆகிய ஊ�களி� 
நாடக3திJ�, பட3திJமாக ஒAவி�றி உைழ3ேதா�. அ�வா2 உைழ�பதிேலேய 
இ�ப� க�ேடா�, நா>க4 ந:க�களாக இ�5தைமயா�தா� பட� �:5த� எ�2 
ெசா�லலா�. பட அதிப�க��. ம/)� எ>க4 நிைல ஏ�ப/:�5தா� 
பட�பி:�ைப வி/)வி/) ஓ:யி��க ேவ�:ய�தா�. இ� த� க
@சிய�ல. 
உ�ைம. 
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இய�.ந� ேக. வி. சீனிவாச� 
 
.மா0தாவி� ெப�பட� எ)�பத�. சீனாிேயா தயாாி3தேதா) அேஸாeேய/ 
ைடர�டராக,� இ�5�பட3ைத �:�பத�.� ெப�5�ைணயாக இ�5தவ� 
ேக.வி.சீனிவாச�, இவ� எ>க4 க�ெபனியி� பைழய ந:க� எ�பைத ��ேப 
Cறியி��கிேற�. பட� ந�ல�ைறயி� ெவளிவர இதய9�வமாக உைழ3தவ�களி� 
இ�2 பிரபல ைடர�ட�களாக விள>கி� ெகா�:��.� கி�Kண�-பD- 
இ�வி�வைரF� .றி�பிட ேவ�)�. பD- பட3தி�. எ:/டராக,� கி�Kண� 
‘ேலபர/ாியி�’ �த�வராக,� இ�5� அ�வ� ேபா� எ>க��. அாிய 
ேயாசைனகைள� Cறி ஒ3�ைழ3தா�க4. ந:க�க4 அைனவ�� த>க4 
ெசா5த�பட� எ�ற உண�விேலேய ந:3தன�. 
 
9ேலாக ர�ைப பட�பி:�  �:, ெபறாத நிைலயிேலேய .மா0தாவி� ெப� 
பட�பி:�  ேவைலF� ெதாட>கியதா� இ�பட>களிJ�, அ3�ட� 
நாடக>களிJ� ந:�கேவ�:ய ெந��க: என�. ஏ�ப/ட�. 
 
உத/)�ேகாப��, உ4ள3 HAைமF� 
 
ஒ�நா4 9ேலாகர�ைப பட�பி:�பி�ேபா� ெச�/ர� 0):ேயாவி� கைலவாண� 
எ�. எ0.கி�Kண� அவ�க�ட� உைரயா:� ெகா�:�5ேத�; அ�ேபா� 
.மா0தாவி� ெப�ணி� ந:�க3 த�ைம அைழ�காத� ப�றி அவ� மி.5த 
ேவதைன�ப/டா�. “ேமனகா, பாலாமணி பட>களி� நாB� ந:�க ேவ�)ெம�2 
நீ>கேள பட அதிப�கைள வ� 23தி அைழ3தீ�க4. ெசா5த� பட� எ)�.� 
இ�ேபா� ம/)� எ�ைன அைழ�காத� ஏ�?” எ�2 ேக/டா�. நியாயமான 
ேக4விதா�. இத�. நா� எ�ப:� பதி� அளி�க �:F�? ஒ� �ைற .மா0தாவி� 
ெப� பட� பி:� �. அவ� வ5தா� ெபாிய�ணாேவா) ஏ�கனேவ ஏ�ப/:�5த 
மன3 தா>க� தீ�ெமன எ�ணிேன�. வ��ப:யாக வ� 23தி அைழ3ேத�. எ� 
அைழ�ைப அவ� ஏ�2�ெகா4ளவி�ைல. சிறி� ேநர� அைமதியாக இ�5�வி/), 
ெகாDச� ேகாப3ேதா) ேபசினா�. “.மா0தாவி� ெப� பட� கைததாேன 
உ>க��.@ ெசா5தமான�. அதிJ4ள ைடர�டாி� நைக@-ைவ� கா/சிைய ேவ2 
யா� எ)3தாJ� உ>களா� எ�ன ெசAய �:F�?” எ�2 ேக/டா�. 
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“ஏ� அ�ப:� ேக/கிறீ�க4?” எ�ேற� நா�. 
 
“அ5த� கா/சிைய நாேன உ>க4 பட� வ�வத�.�� எ)3� ெவளியிட� 
ேபாகிேற�” எ�றா�. 
 
அவ�ைடய இ5த� பதி� என�.@ சிறி� ேவதைனைய3 த5த� எ�றாJ� நா� 
எ�,� ேபசாம� ெமளனமாக இ�5ேத�. அவேர ேமJ� ேபசினா�. “க�:�பாக 
ைடர�டாி� நைக@-ைவ� கா/சிைய நா� எ)�க3தா� ேபாகிேற�" 
 
எ�2 மீ�)� அN3தமாக� Cறினா�. ெதாட�5� நா� 9ேலாகர�ைப 
பட�பி:�பி� கல5�ெகா�ட ேபாெத�லா� இைத நிைன,� ப)3தி� ெகா�ேட 
இ�5தா�. என�. அ@ச மாக3தா� இ�5த�. ஒ� நா4 நா� சி�ன�ணாவிட� 
கைலவாண� Cறியைத3 ெதாிவி3ேத�. உடேன அவ� சிாி3�� ெகா�), “ந�ைம� 
பாதி�.� வைகயி� எ�. எ0 கி�Kண� எைதF� ெசAவாென�2 நா� 
நிைன�கவி�ைல. நா� பட3 தி�.� C�பிடவி�ைலேய எ�ற ேகாப3தி� ஏேதா 
ேபசலா�; இெத�லா� உாிைமேயா) வ�� ேகாப� ஆனா� ந�ைம� ெபா23தவைர 
தவறான காாிய� எ�,� நைடெபறா�’ எ�றா�. அவ� ெசா�னப:ேயதா� 
நட5த�. இ2திவைரயி� கைலவாண� உத/டளவி� ேகாப3ைத ைவ3�� 
ெகா�:�5தாேர தவிர அவர� உ4ள� �Aைமயாகதா� இ�5த� எ�பைத� 
பி�னா� உண�5ேத�. 
 
பால�கா) �காமி� .மா0தாவி� ெப� ‘அ,/ேடா�’ கா/சிக4, ெப��பாJ� 
க�பா3தி ஆ�றிJ�, பால�கா/ைட@ -�றிF4ள ப.திகளிJ� எ)�க�ப/டன. 
9ேலாக ர�ைப பட�பி:�  �:5� வி/ட�. .மா0தாவி� ெப�ணி� சில 
சி�லைர� கா/சிகேள எ)�க ேவ�:யி�5தன. ைடர�ட� பி. எ�. ரா� 
இ�பட>கைளF� இய�கி வ5ததா� இய�றவைர �Nைமயாக ஒ3�ைழ3தா�. 
 
இ5� �0L� கலவர� 
 
பட� பி:�  ேவைலக4 �:5� வி/டதா� க�ெபனி ம�ைர�.@ ெச�ற�. நா� 
.Nவினைர வழியB�பிவி/) ேகாைவ ெச�ேற�. என�. ம/)� இர�ெடா� 
நா4 பட�பி:�  இ�5த�. .Nவின� ம�ைர�.@ ெச�ற *�றா� நா4, ம�ைரயி� 
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பல3த இ5� �0L� கலவர� நட�பதாக� ப3திாி�ைகயி� ப:3ேத�, 
ெபாிய�ணாவி� க:த�� வ5த�. ம�ைரயி� கலவர� நட�பதா� நாடக� சினிமா 
�தEய ேகளி�ைககைள ெய�லா� தைட ெசAதி��பதாக,� ஒ� மாத கால� 
இராஜபாைளய3தி� நாடக� நட3த �:, ெசAதி��பதாக,� எNதியி�5தா�. எ� 
மன� கவைல�ப/ட�. வட 
 
நா/:�தா� இ�ப:F4ள கலவர>க4 அ:�க: ஏ�ப)வ� வழ�க�. இ5��க�� 
�0L�க�� அ�ண� த�பிக4ேபா� வாN� தமி
நா/:J� இ�ப:ெயா� 
நிைன, ஏ�ப/)வி/டேத எ�2 மிக,� வ�5திேன�. க�ெபனிைய� 
ெபா23தவைர இ� எதி�பாராத நKட3ைதேய அளி3த�. 
 
நாேல5� நா/களி� பட�பி:�ைப �:3�வி/) இராஜபாைளய� வ5� ேச�5ேத�. 
இராஜபாைளய3தி� ச�2� எதி� பாராத வைகயி� �த� நாடக� இராமாயண3��. 
ந�லவOலாயி�2. ெதாட�5� .மா0தாவி�ெப� நாடக� நட5த�. அத�.� 
சிற5த வரேவ� . 
 
இராஜபாைளய� ந�ல ரசிக�க4 நிைற5த இட�. .மா0தா இராசாமி ஐயராக 
க�ெபனியி� பழ� ெப�� ந:க� சிவக>ைக நடராஜ� ந:3தா�. மிக@ சிற5த ந:க� 
இவ�. உ��கமாக ந:�பா�. வ2ைம நிைற5த தம� .)�ப3ைத3 தவி�கவி/) ஐய� 
மரணமைடF� கா/சியி� நாேன உ4ேளயி�5� அNேவ�. அைவேயா�� 
க�கல>.வா�க4. இ�கா/சியி� ெப��பாJ� சைபேயாாி� ரசைனைய நா� 
உ4ளி�5தப:ேய, எ>க4 ரகசிய3 �ைளகளி� வழியாக� பா��ப� வழ�க�. 
இராஜபாைளய� ரசிக�க4 இ�கா/சியி� ேத�பி3 ேத�பியNதா�க4. .மா0தாவி� 
ெப� 20 நா/க4 நட5தன. 
 
ம�ைர� கலவர� ஒ�வா2 அட>கி வி/டதாக,� தகவ� கிைட3த�. 
இராஜபாைளய� நாடக3ைத �:3�� ெகா�) ம�ைர வ5� ேச�5ேதா�. 
------------------- 

47. 47. 47. 47. எ# தி1மண�எ# தி1மண�எ# தி1மண�எ# தி1மண�    
 
8- 4- 41இ� ம�ைரயி� ‘இராமாயண�’ நாடக� ெதாட>கிேனா�. அ)3�� 
.மா0தாவி� ெப� ெதாட�5� நைடெப�ற�. நாடக� ெதாட�5� நைடெப2� 
சமய3திேலேய ம�ைர ெச�/ர� டா�கீசி� .மா0தாவி� ெப�பட�� 
திைரயிட�ப/ட�. நாடக�, பட� இர�)�.� ந�ல ெபய��  கN� கிைட3தன. 
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எ>க4 மன�ப: பட� சிற�பாக ெவளிவரவி�ைல, எ�றாJ� தமி
 ம�களி� 
பாரா/)�.றி3தான படமாக இ�5த�. தமிழக3தி� சிற5த ப3திாி�ைககெள�லா� 
பட3ைத� பாரா/: எ>க��. ந�வா
3�� Cறின. அறிஞ� அ�ணா,� 
வி)தைலயி� ஒ�அ�ைமயான மதி� ைர எNதியி�5தா� “ந�ல 0_:ேயா,� 
திறைமயான ைடர� ஷB� இ�5 தி�5தா� ‘.மா0தாவி� ெப�’ இ5தியாவி� 
சிற5த பட>களி� ஒ�றாக விள>கியி��.�” எ�2 ப�பாயி� பிரபல ஆ>கில� 
ப3திாி�ைகயான ‘பிE� இ5தியா’ விம�சன� எNதியி�5த�. பாரா/)�. ��கிய 
காரண� கைதயைம� 3தா� .மா0தாவி� ெப� பட3தினா� க�ெபனி�.3 
தமி
நா/:� ந�ல விள�பர� கிைட3த�. எ>க4 உைழ� �.� கிைட3த லாப� 
அ�தா� என எ�ணி மன நிைற, ெப�ேறா�. 
 
 ராண� பட>க4 ஒரள, ேதா�வியைட5தாJ� ேபா/ட பண3தி�. ேமாசமி�ைல. 
ச*க� பட>க4 அ�ப: ய�ல; ெப�� ெவ�றி ெப�றா�தா� சிறிதாவ� லாப� 
கிைட�.�. இ�தா� அ�ைறய நிைல. இனி, எவ�ைடய C/)ற,மி�றி� பட� 
பி:�க �:5தா� அதி� ஈ)ப)வ�; இ�ைலேய� இ5த� பட3�ைறேய நம�. 
ேவ�டா� எ�2 எ�ணிேனா�. பட�� நாடக�� ஒேர சமய3தி�பல வார>க4 
ம�ைரயி� ஓ:யதா� எ>க��. ஏ�ப/ட மகி
@சி�. அளவி�ைல. ந�ல கால� 
பிற5ததாகேவ க�திேனா�. ெவ�றி� களி�பி� வ�வாA �N�� ெசலவி/)@ 
சிவLலா,�.�  திய கா/சிக4 தாயாாி3ேதா�. 
 
இனி�.� இராமாயண� 
 
சிவLலாைவ3 தயாாி�க உதவியாக Yகி�KணLலா ெதாட�5� 50 நா/க4 
நைடெப�ற�. ச�9�ண ராமாயண�� ெதாட�@சியாக நட5த�. அ� இர, 9 
மணி�.3 ெதாட>கி ம2நா4 வி:ய 6 மணிவைர நைடெப2� நாடக மாதலா� 
இைடேய ஒ� நா4 ஒA, வி/) ம2நா4 நைட ெப�ற�. இராமாயண3தி�. 
ம�ைரயி� ஒ�ெவா� நா�� ஆயிர� கண�கான ம�க4 இடமி�றி3 தி��பி@ 
ெச�றனா�. அ�2 நைடெப�ற இல�கிய@ -ைவF� இைச@ -ைவF� நிர�பிய 
இராமாயண3ைத இ�2 நிைன3தாJ� உ4ளெம�லா� இனி�கிற�! ந:க�களி� 
ப/:யைல� பா�>க4. கைலஞ� ஏ. பி. நாகராஜ� சீைத, கைலமாமணி எ�. எ0 
திெரளபதி மாயா O�பநைக; ச>கீதேமைத ச>கரநாராயண� தசரத�; பிர�) 
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ராமசாமி வி-வாமி3திர�; ந:கமணி :. வி. நாராயணசாமி இல/-மண�; த�பி 
பகவதி இராவண�, ந:�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. இராமசாமி அBமா� இராம� நா�, 
நைக@-ைவ@ ெச�வ� :. எ�. சிவதா\ ெதாட�க �த� இ2திவைர பல 
நைக@-ைவ ேவட>க4. தி�வாZ� சீனிவாச� பரத�. இவ�ைடய பரத� ந:�ைப� 
க�) ேதாழ� ஜீவான5த�� அறிஞ� அ�ணா,ேம க�ணீ� வி/:��கிறா�-
கெள�றா� இவ� ந:�பி� சிற� �. ேவெற�ன ந�சா�2 ேவ�)�? 
 
தி�மண ஏ�பா)க4 
 
சிவLலா ெதாட>.�� என�.3 தி�மண ஏ�பா)க4 நைடெப�றன. நாக� 
ேகாவிEJ� தி�வன5த ர3திJ� எ� ஒ�2வி/ட அ�ணா திரவிய� 
பி4ைளFட� ெச�2 ��ேப நாைல5� ெப�கைள� பா�3ேத�. அவ�களி� 
எவ�� எ� மன��.� பி:�கவி�ைல. இ�ேபா�  திய நாடக3தயாாி�பி�, 
தீவிரமாக ஈ)ப/:��.� இ5த ேநர3தி� நா� தி�மண� ெசA� ெகா4ள 
உ�ைமயி� வி��பவி�ைல. எ�றாJ� ெபாி ய�ணா வி��ப3ைத ம2�கா� 
ஒ� � ெகா�ேட�. ேசல3திJ4ள எ>க4 ந�ப� தி� பDசகத� ெச/:யா� ேசல� 
ெச�வாA ேப/ைடயி� ஒ� ெப� இ��பதாக,�, அவ4 என�.� ெபா�3தமான 
ெப� எ�2� ெபாிய�ணாவிட� ெசா�னதாக அறி5ேத�. ேசல� ெப�ைண� 
பா�3� வ�வத�காக3 தா� ெபாிய�ணா எ� ஒ� தைல அறிய வி��பினா� 
எ�ப�  ாி5த�. நா� இைச, ெதாிவி3த�� ெபாிய�ணா ேசல� ேபாA ெப� 
பா�3�வர �:, ெசAதா�. அ�ணாவி� வி��ப�தி�. இண>கிேன� எ�றாJ� 
வடெமாழி ம5திர>க4 ெசா�லாம� தமி
3 தி�மண �ைறயிேலேய என�.@ 
சட>.க4 நைடெபற ேவ�)� எ�பைத வ� 23திேன�. இைத� 
ெபாிய�ணாவிட� ேநராக@ ெசா�ல என�.3 �ணி, வரவி�ைல. அ�ணா 
திரவிய� பி4ைளயவ�களிட� அN3தமாக@ ெசா�ேன�. “அத�ெக�ன, அ�ப:ேய 
ெசAயலா�” எ�றா� அவ�. நா� ேசல� மா�பி4ைளயாக ேவ�)� எ�பதி� 
மிக,� சிர3ைத எ)3�� ெகா�டா� எ>க4 பDசநத� ெச/:யா�. 
 
 �மைன  . விழா 
 
நாக�ேகாவிE� கைலவாண� எ�.எ0.கி�Kணனி� ம�ர பவன�  �மைன 
 .விழா 9-7-41இ� மிக@ சிற�பாக நைட ெப�ற�. அதி� கல5� ெகா4வத�காக 
நாB� ேக. ஆ�. இராமசாமிF� ெச�றி�5ேதா�. எ�. எ0. ேக.யி� வி��ப3தி�-
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கிண>க ேமJ� ஒ�நா4 அவ� இ�ல3தி� த>கிேனா�. ம�ர பவன� திற�  விழா 
நைடெப�ற அேத ேததியி� ேசல� ெச�வாA� ேப/ைடயி� ெபாிய�ணா என�.� 
ெப� பா�3ததாக அறி5ேத�. 11-7-41 இ� நாB� சேகாதர� இராமசாமிF� 
பாைளய>ேகா/ைட வ5� த>ைக காமா/சி M/:� த>கிேனா�. எ�ைன உடேன 
அவசரமாக�  ற�ப/) வ��ப: ம�ைரயிE�5� சி�ன�ணா த5தி 
ெகா)3தி�5தா�. ம2நா/ காைல நாB� இராமசாமிF� ம�ைர வ5� ேச�5ேதா�. 
ேசல3தி E�5� ெபாிய�ணா என�ெகா� க:த� எNதியி�5தா�. ெப�ைண� 
பா�3ததாக,�, நாB� வ5� பா�3தா� தி�மண3தி�. ஏ�பா) ெசAயலா� எ�2� 
.றி�பி/:�5தா�. ேசல� பDசநத� ெச/:யா� M/:� த>கியி��பதாக,� 
க:த3தி� க�:�5த�. நா� உடேன எ� தி�மண� தமி
 மண �ைற யி� நைட 
ெபறேவ�)� எ�பைத வ� 23தி, அத�கான காரண>கைளF� விள�கி� 
ெபாிய�ணா,�. நீ�ட க:த� எNதி அவசர3 தபாE� ேபா/ேட�. சி�ன�ணா 
வி��பியப: அ�றிரேவ நாB� எ>க4 ந�ப� எ�. ேக. கி/)ராஜூ,� ெப� 
பா�3� வர@ ேசல�  ற�ப/ேடா�. 
 
தமி
3 தி�மண� 
 
ம2நா4 ேசல� வ5� ச�தி பிE�0 நி�வாகி ந�ப� சீனிவாச� இ�ல3தி� 
த>கிேன�. நா� ேசல� வ�வத�.4 ெபாிய�ணா ம�ைர�.�  ற�ப/) 
வி/டா�. �த�நா4 நா� ெபாிய�ணா,�. அB�பிய அவசர� க:த� பDசநத� 
ெச/:யா� M/)�.@ ெச�றேபா� கிைட3த�. அைத வா>கி மீ�)� ஒ��ைற 
ப:3ேத�. இ5த� க:த3ைத� பா�3தா� ெபாிய�ணாவி� மன� ஏேதB� 
 �ப)ேமா எ�ற ஐய� ேதா�றிய�. உடேன க:த3ைத� கிழி3ெதறி5� வி/ேட�. 
ெப� M/டா� சா�பி� சில ந�ப�க4 வ5தி�5தா�க4. “தமி
3 தி�மண �ைறயி� 
சட>.க4 நட�பத�. ெப� M/டா� ச�மதி�பா�களா?” எ�2 ேக/ேட�. 
அவ�களி� என�. மிக,� ெந�>கிய பிராமண ந�ப� ஒ�வ�, “ஏ� வட ெமாழிமீ� 
உ>க��. ெவ2�பா?” எ�2 ேக/டா�. நா� மி.5த அட�க3ேதா), 
வடெமாழியாகிய சம0கி�த3தி� மீ� என�.@ சிறி�� �ேவஷ� இ�ைல. ஆனா� 
நா� தமிழ�. எ� தி�மண� எ�Bைடய தாAெமாழியாகிய தமிழி� ேதவார3 
தி��ைறகைள ஓதி நைடெபறேவ�)�. இ�ேவ எ� ெகா4ைக எ�ேற�. பிற. 
ந�ப� சிாி3��ெகா�ேட, “அெத�லா� உ>க4 வி��ப�ேபா� நட�.�. 
ெப�M/டா� தைடெயா�2� ெசா�லமா/டா�க4” எ�றா�. 
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ைம3�ணியி� வரேவ�  
 
14-ஆ� ேததி ��பக� ெப� M/:�.@ ெச�ேற� ெப�\�.3 த5ைதயா� 
இ�ைல. தாF�, தாேயா) பிற5த, மாமB� இ�5தா�க4. ெப�ணி� உட� 
பிற5தவ�களான ஒ� சேகாதரB� இ� சேகாதாிக�� எ�ைன வரேவ�றா�க4. 
ெப�ணி� த>ைக சர0வதி ஒ� H� அ�கி� நி�2 ெகா�)  �னைகேயா) 
எ�ைன .�பி/டா4. அவ�ைடய அழகிய ேதா�ற3ைதF� வசீகர3ேதா) எ�ைன 
வண>கி நி�ற பா>கிேனF� பா�3� நா� �தE� இவ4தா� ெப� எ�2 
நிைன3�� ெகா�ேட�. எ�Bட� வ5த ந�ப� இவ4 ெப�ணி� த>ைக 
சர0வதி. ெப� இ�B� சிவ�பாக,� அழகாக,� இ��பா4” எ�2 காதி� 
ஒதினா�. உடேன ெப�ணி� த>ைக சர- “அ�கா உ4ேள இ��கிறா4. ெவளிேய 
வர� C@ச�ப)கிறா4. நீ>க4 உ4ேள ேபாA� பா��கலா�” எ�றா4. அவைள 
என�. நிர�ப,� பி:3த�. நா� உடேன “உ�ைன� பா�3தேத ேபா��. அ�கா 
உ�ைன விடஅழ. எ�2 ந�ப�ெசா�Jகிறா�. உ4ேளேபாA பா��கேவ�:ய 
அவசிய� இ�ைல” எ�2 ெசா�Eவி/) எN5ேத�. உடேன அவ4 பத�ற3ேதா), 
“இ�>க4, கா�பி சா�பி/) வி/)� ேபாகலா�” எ�2 உ4ேள ஓ:ன4. உ4ளி�5� 
சிாி�ெபாEேக/ட�. அ�கி� இ�5த எ� ந�ப� “ெப�தா� சிாி�கிறா4” எ�2 
ெம�வாக@ ெசா�னா�. நாB� சிாி3ேத�, சி�2�: பாிமாற� ப/ட�. 
விைடெப�2� ெகா�)  ற�ப/ேடா�. ம2நா4 ம�ைர வ5� ேச�5ேத�. 
ெப�ணி� தைமயB� ெபாிய�ணா,ட� ேப-வத�காக எ�ேனா) ம�ைர�. 
வ5தா�. 
 
தி�மண� நட5த� 
 
16-ஆ�ேததிய�2 தி�மண� உ2திெசA�ப/ட�. பிற. ஏ�பா)க4 விைரவாக 
நட5தன. 20ஆ� ேததி காைல ேசல� ெச�வாAேப/ைடயிJ4ள ெப�M/:� 
நி@சயதா�3த� நைட ெப�ற�. ெபாிய�ணா, சி�ன�ணா த�பதிக4, 
த>ைககாமா/சி அ�ணா திரவிய�பி4ைள �தEேயா� இதி� கல5� 
ெகா�டா�க4. அவ�க4 ேசல3திE�5� தி��பிய�� க�ெபனி மாேனஜ� தி� ஆ�. 
ேக. *�3தி எ�னிட� வ5� தமி
3 தி�மண� நட3த எ�ேலா�� இைச5� 
வி/டதாக� Cறினா�. ஆனா� உ�ைமயி� நா� எ�ணியப: நைடெபறவி�ைல. 
தி�மண3தி�. இர�) நா/களி� ��ேப  ேராகித �ைற�ப: தா� தி�மண� 
நைடெப2� எ�ற ெசAதியிைன நா� அறி5ேத�. எ� ேவ�)ேகாைள யா�ேம 
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ெபாிய�ணா காதி� ேபாடவி�ைல எ�ற உ�ைம அ�ேபா�தா� 
என�.3ெதாி5த�. அவாிட� இைத@ ெசா�ல அDசி அைனவ�� ெமளன� சாதி3� 
வி/டா�க4 எ�ப�  ாி5த�. நாB� ெபாிய�ணாவி� மன�  �ப)�ப: எ�,� 
நட5� விட�Cடா� எ�2 க/ட�பா/)�. அட>கிேன�.  ேராகித ம2� � 
ெபாிதா? சேகாதர�பாச� ெபாிதா? எ�ற மன� ேபாரா/ட3தி� சேகாதர பாசேம 
தைல�ா�கி நி�ற�; ெவ�ற�! 
 
4-7-1941 இ� ம�ைர இராமநாத ர� ேச�பதி ம�னா� மாளிைகயி� ேசல� 
ெச�வாAேப/ைட ெச�வி மா. மீனா/சி�.� என�.� தி�மண� நட5த�. ஆ�! 
 ேராகித �ைற�ப: வட ெமாழியி� ம5திர>க4 ஒதி3தா� மா>க�ய� O/:ேன�. 
எ� அ� �.� ெப�மதி� �.�ாிய நாத-ர வி3வா� .ளி�கைர தி�. பி@ைசய�பா 
அவ�க4 .Nவினா� நாத-ர இ�னிைச ெபாழி5தா�க4. ேவA>.ழ� மாம�னா� :. 
ஆ�. மகாE>க� அவ�களி�  �லா>.ழ� க@ேசாி மாைலயி� விமாிைசயாக 
நட5த�. 
 
ஏ�கனேவ மன0தாப� காரணமாக விலகியி�3த மாமா தி�. ெச�ல�பி4ைள எ� 
வி��ப3தி�கிண>க தி�மண3தி�. வ5தி�5�, வா
3தினா�. காைர�.:யியி� 
ஏ�ப/ட ச�பவ3தினா� க�ெபனி�. வராதி�5த கைலவாண� எ�. எ0 
கி�KணB� த� மைனவி ம�ர� அ�ைமயாேரா) வ5� கல5� ெகா�டா�. க�3� 
ேவ�2ைமயா� பிாி5தி�5த இவ�கெள�லா� மீ�)� ஒ�2ைமFண�ேவா) வ5� 
உறவா:� களி�க எ� தி�மண� காரணமாக இ�5த� .றி3� நா� எ�ைலய�ற 
மகி
@சியைட5ேத�. தி�மண3ைதெயா/: ேசல� ெச�2, ம2M) ம�2� 
சட>.க4 எ�லா� �:3�, ம�ைர�.3 தி��பி,  திய நாடக ேவைலகளி� 
ஈ)ப/ேட�. 
-------------- 

48. 48. 48. 48. ந�ல கால� பிற%த�ந�ல கால� பிற%த�ந�ல கால� பிற%த�ந�ல கால� பிற%த�    
 
சிவ Lலா,�காக ைகலாய�; பா�:ய� அைவ, ேஹம நாத� M); தாமைர3 
தடாக�; ெசா�ேகச� ச5நிதி; மீனா/சி ய�ம� ச5நிதி; ெபா�றாமைர�.ள�; 
ச>கம�டப�; அபிேஷக பா�:ய� அ5த� ர�, க�யாைன ம�டப�, ���ைக 
ச5நிதி கட�கைர �தEய கா/சிக4 அைன3�� பிர�மா�டமான �ைறயி� ெப�� 
ெபா�/ெசலவி� தயாாி�க�ப/டன. ஆலய3தி� உ4ேளF4ள க�யாைனகைள 
அ�ப:ேய ேமா�/ எ)�க ஆலய அதிகாாிக4 ஒ3�ைழ3தா�க4. இவ�ைற3 தவிர 
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இைடேய தாமத� ஏ�படாதி��க@ சில மா2> கா/சிக�� வைரய� ெப�றன. 
ஒவிய� ேதவராஜAய� ஒ�ெவா� கா/சிையF� விய�க3த�க வைகயி� எNதினா�. 
ஒ�பைனயாள� இராஜ மாணி�க� உைடக��காக வைரபட>க4 எNதி�ெகா�) 
பல வித வ�ண உைடக4 ெவ�ெவ/:ேல தயாாி3தா�. சாிைக ேவைல�பா/:� 
ைகேத�5த ம0தா�கா�, -பா� சாய  ஆகிய �0L� கைலஞ�க4 தறியி� 
இைடவிடா� ெவ4ளி@ சாிைக ேவைல ெசAதனா�. மர@ சி�ப ேவைலயி� பிரசி3தி 
ெப�ற இ� மைலயாள இைளனா�க4, சி>க ஆசன�, யாைன ஆசன�, மயி� 
ஆசன�, மயி� க/:�, ப�ல�.க4 �தEயனவ�ைற விைரவாக@ ெசA� �:�க, 
அவ�றி�.3 த>க ேர� ஒ/)� ]\�கமான ேவைலைய ந:க�க4 அைனவ�� 
ெசAதா�க4. பி�னணி இைசயைம� �காக :. எ�. இ�ராஹீ� ெப� �ய�சி 
எ)3�� ெகா�டா�. நைக@-ைவ ந:க� சிவதா\ நடன� ெபா2�  �NவைதF� 
ஏ�2� ெகா�) பாைவய� நடன�, மயி� நடன�, வைலனா� நடன� ஆகியவ�ைற 
அழ.ெபற அைம3தா�. ஆலவ/ட�, ச5திரவ/ட�, Oாிய� பிரைப, த>க3த:, 
ெவ4ளி3த:, மீன�ெகா:, ெவ�சாமர� அைன3�� தயாராயின, சாதாரண� 
காவல� உ/பட எ�லா� பா3திர>க��.�  திய உைடக4 ைத�க� ப/டன. தி�� 
.றி� 3 ெதா�ட நாயனா� ப.தி�.3 ேதைவயான மி�ன�. இ:-மைழ�கா/சி 
பரணி� நீ�ட .ழாAக4 ெபா23தி எ�ேலா�� விய� 2� வ�ண� ேமE�5� 
மைழெகா/)�ப: த5திர� கா/சியாக அைம�க� ெப�ற�. ஏ�கனேவ பல �ைறக4 
நைடெப�ற பைழய சிவLலாைவ மீ�)� சில நா/க4 ஒ3திைக�பா�3� ஒ� 
உ�னதமான கவைல�பைடயாக உ�வா�கிேனா�. 27-7-1941 ஞாயிற�2 ம�ைர 
ேகாபாலகி�Kணா திேய/டாி� சிவLலா பிரமாதமான விள�பர3�ட� 
ெதாட>கிய�. எ>க��.� ந�ல கால� பிற5த�. Oலம>கல� பாகவத�� அவர� 
.)�ப3தின��  திய தயாாி�ைப வ5� பா�3�� 9ாி3�� ேபானா�க4. 
 
த�பி பகவதியி� சாதைன 
 
தி�@சி�.� பிற. Oலம>கல� ைவ3தியநாத பாகவத� ம�ைரயி�தா� மீ�)� 
வ5�, சிவLலாைவ� பா�3தா�. நா� ேகாைவ� பட�ப:�பி� ஈ)ப/:�5தேபா� 
அவாிடமி�5� என�ெகா� க:த� வ5த�. அதி�, நா� இ�லாம� சிவLலா 
நைடெப2வ� .றி3� மிக,� வ�3த�ப/) எNதியி�5தா�. பகவதியி� ந:�பி� 
அவ��. ந�பி�ைக இ�ைல. தி��9ாி� சிவLலா ெதாட�5� நைடெப�றேபா�, 
நா� பட�பி:�  இ�லாத நா/களி� தி��9��. நாடக� பா��க வ5� வி)ேவ�; 
சைபயி� அம�5� சிவ Lலா நாடக3ைத நாேன பல �ைற பா�3தி��கிேற�. 
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விற.ெவ/:,  லவ�, சிவன:யா�, சி3த�, வைலஞ� ஆகிய ேவட>க4 
எ�ைனவிட� பகவதி�. மிக,� ெபா�3தமாக இ�5தன. ேதா�ற� ெபாE, எ5த 
நாடக3தி�.� இ�றியைமயாத ஒ�2. த�பி பகவதி பா�ைவ�. எ�ைனவிட� 
ெபாியவராக3 ேதா�2வா�. அ� ம/)ம�ல; எ� .ர� ெம�ைமயான�. 
பகவதியி� .ர� க�Qரமான�. சிவLலாவி� நா�  ைன5த ேவட>க4 யாவ�றிJ� 
பகவதி எ�ைன�கா/:J� ப�மட>. சிற5� விள>கினா�. எனேவ, நா� மீ�)� 
அ5த ேவட>கைள�  ைனய வி��பவி�ைல. நாடக3தி� ந)ேவ வ�� ச�பக 
பா�:ய� எ�B� சிறிய ேவட3ைத ஏ�2 ந:3ேத�. இ5த விவர>கைளெய�லா� 
நா� பாகவத��. எNதிேன�. ஆனாJ�, அவ��. மன நிைற, ஏ�படவி�ைல. 
ம�ைர�. வ5� நாடக3ைத� பா�3த பிற.தா� அவ��.� 9ரண தி��தி 
ஏ�ப/ட�. பகவதியி� ந:�ைபF� பா/ைடF� அவ� அபாரமாக�  க
5� 
பாரா/:னா�. வாA�  ேந��ேபா�தாேன வள�@சி ெதாிF�! ஒ�வ�ைடய 
ஆ�றைல அறிய ேவ�)மான� அத�.ாிய ெபா2�பிைன அவாிட� ஒ�பைட�க 
ேவ�)ம�லவா? த�னிட� ஒ�பைட�க�ப/ட ெபா2�பிைன3 த�பி பகவதி, அாிய 
சாதைனயாக ெவளி�ப)3தி அைனவ�ைடய பாரா/)த�கைளF� ெப�றா�. 
 
கா�2� மைழF� 
 
சிவLலா அர>ேகறிய ஐ5தா� நா4 நவா� இராஜ மாணி�க� நாடக� பா��க 
வ5தி�5தா�. அ�2 மாைல ஆ2 மணி�ேக கா�2� மைழF� அம�கள�ப)3தின. 
ஒ�பைன�காக3 தனிேய தகர� ெகா/டைக ேபா/:�5த�. அத� ந)ேவ சில 
ெத�ைன மர>க�� இ�5தன. எ�ேலா�� ேவட�  ைன5� ெகா�:�5தனா�. 
மணி 7-30 ஆயி�2. மைழ நி�கவி�ைல. கா�றி� ேவக�� தணியவி�ைல. இ5த 
நிைலயி� பளீெர�2 ஒ� மி�ன�; மி�சார விள�.க4 அைண5தன. மி�ெனாளி 
நி ண� ஆ2�க� உ4ேள வ5தா�. நாB�, த�பி பகவதிF� ஒ�பைன�காக� 
ேபாட�ப/:�5த ெஷ/:� உ4ேள, ெத�ைன மர3தி� ஒரமாக நி�2, “எ�ன 
மி�சார� ேகாளா2?” எ�2 ஆ2�க3ைத விசாாி3ேதா�; அ�வள,தா�. 
தீGெர�2 ஒ� Oைற� கா�2; ெத�ைன மர� �றி5� பய>கரமான ச3த3�ட� 
தகர ெஷ/:� மீ� விN5த�. நா>க4 நி�ற இட3தி� எ>க4 தைல�. ேமேல 
ேபா/:�5த தகர� பிA3�� ெகா�) தடாெர�2 எ>க4 கால:யி� விN5த�. 
நா>க4 பிைழ3த� ‘இைறவ� தி�வ�4’ எ�ேற ெசா�ல ேவ�)�.  3த�  திய 
கா/சிக4 யா,� நைன5தன..... 
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எ�ன ஆ@சாிய�! திGெர�2 மைழ ஒA5�, சில நிமிட>களி� வான3தி�  
ந/ச3திர>க4 ேதா�றின. சிவLலா,�. ஏ�ப/ட தி�K: எ�2 சில ெபாியவ�க4 
ேபசி� ெகா�டா�க4. மி�சார Mசிறிகைள@ -ழல வி/), நைன5த ஆைடகைள 
உல�3திேனா�, நாடக� 10 மணி�.3 ெதாட>கி நைடெப�ற�. விடா மைழயிJ� 
ெப�> C/ட� வ5தி�5த�. இைச@ெச�வ� இல/-மணபி4ைள, தி���க 
கி�பான5த வாாியா�, ச�. பி. :. இராஜ� *வ�� இைடேய நைடெப�ற 
நாடக>களி� தைலைம தா>கி வா
3தினா�. 
 
ந�கீர� நாராயணபி4ைள 
 
சிவLலாவி� ந�கீரராக ந:3த எ�. எ0. நாராயண பி4ைளைய� ப�றி@ சில 
வா�3ைதக4 இ>ேக .றி�பி/ட வி�� கிேற�. இவ� நாDசி� நா/ைட@ 
ேச�5தவ�. ேகா�ட� சாரதா�பா4 க�ெபனியி� ந:கராக இ�5�  க
 ெப�றவ�. 
1937இ� எ>க4 .Nவி� ேச�5தா�. ெப��பாJ� நைக@ -ைவ� பா3திர>கைளேய 
ஏ�பா�. ந�றாக ந:�பா�. தமிழி�  லைம ெப�றவ�. இய�பாகேவ திறைமயாக� 
ேப-� ஆ�ற� வாA5தவ�. எ>க4 .மா0தாவி� ெப� நாடக3தி� ேஜா0ய� 
பா3திர3ைத3தா>கி அ� தமாக ந:3� வ5தா�. திைர�பட3திJ� இவேர 
ேஜா0யராக ந:3தா�. .மா0தாவி� ெப� கைடசி� கா/சியி� மா�பி4ைளயி� 
தக�பனா� ேவட3திJ� இவேர ந:3தா�. ெப� M/டாாிட� பண� 
பி)>.வத�காக இவ� ேகாபி3�� ெகா�) ெவளிேய2� க/ட3தி� அபாரமாக 
ந:3� அைவேயாாி� பாரா/)தைல� ெப2வா�. த�மி�.� ெபா�கிழி அளி3த 
படல3தி� இவ� தமி
@ ச>க3தி� தைலவ� ந�கீரராக ந:3தா�. த�மியிட��, 
த�மி�காக வாதாட வ��  லவாிட�� இவ� உைரயா)� பா>. மிக@ சிற�பாக 
இ��.�. ெகா>.ேத� வா
�ைக அDசிைற3��பி எ�B� ெசAFைள இவ� 
ெதளிவாக எ)3�@ ெசா�E, அதி� .�ற� C2� ேதாரைணF�, இவ�ைடய 
க�Qரமான ேதா�ற� ெபாE,�, இைறவ� ெந�றி� க�ைண3 திற5�, “ந�கீரா 
.�ற5தானா?” எ�2 ேக/.� ேபா�, “ லவேர, நீேர ��க� �த�வBயிBமா.க; 
உம�ெந�றியி� கா/:ய க�ைண�ேபா� உட�ெப�லா� க�ணா�கி@ -/டாJ� 
உம� கவியி� .�ற� .�றேம; ெந�றி�க� திற�கிB� .�ற� .�றேம” எ�2 Mர 
�ழ�க� ெசAF� க/ட� எN@சி மி�க  லவ� ந�கீரBைரேய ந� க��� ெகா�) 
வ5� நி23��. நாடக3தி� ந)ேவ வ�� இ�கா/சி �N�� ‘ெச5 தமி
 �ழ>.�’ 
எ�2 ெசா�னா� சிறி�� மிைகயாக�. இ2தியி� ந�கீர� “தமி
 வா
க! தமி
 
வா
க!! உலெக�லா� தமி
�ழ>க/)�!!!” எ�ற �ழ�க3ேதா) உ4ேள ெச�வ�� 
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அவைர3 ெதாட�5�  லவ� ெப�ம�க4 எ�ேலா��, “உலெக�லா� தமி
 
�ழ>க/)�!” எ�2 உர3த .ரE� எதிெராளி�ப�� சைபேயாைர�  �லாி�க@ 
ெசAF� அ� த� கா/சியா.�. சில நா/களி� இ5த �ழ�க3தி� சைபேயா�� 
உண�@சி வச�ப/) “தமி
 வா
க, தமி
 வா
க!” எ�2 �ழ>கிய� என�. ந�றாக 
நிைனவி��கிற�. சிவLலா  ராண நாடக5தா� எ�றாJ� த�மி�.� ெபா�கிழி 
அளி3த இ5த� படல3தி� *ல� தமி
 உண�ைவ ம�க4 உ4ள3தி� ந�. பதிய 
ைவ�பதி� நா>க4 ெவ�றி க�ேடா�. 
---------------- 

49. 49. 49. 49. �தமி
� கலா வி��வ ர�தின��தமி
� கலா வி��வ ர�தின��தமி
� கலா வி��வ ர�தின��தமி
� கலா வி��வ ர�தின�    
 
சிவLலா ெதாட�5� நைடெப�ற�. 100வ� நா4 விழா,�. .மாராஜா எ�. ஏ. 
�3ைதயா ெச/:யா� தைலைம தா>கி� பாரா/:னா�. “எ� த5ைதயா� தமிழிைச 
இய�க� ெதாட>.வத�. ��ேப :. ேக. எ0. சேகாதர�க4 இ5 நாடக3தி� தமி
 
இைசைய ந�ல �ைறயி� பர�பி� பிர@சார� ெசA� வ�வ� .றி3�� 
பாரா/)கிேற�.” எ�2 Cறினா�. ம�ைர3 தமி
@ ச>க�  லவ� ெப�ம�க4 
அைனவ�� வ5� நாடக3ைத� பா�3தா�க4. தமி
 ச>க3 �ைண3 தைலவ� 
சீனிவாச ஐய>கா�� தைலைம� ேபராசிாிய� தி� நாராயண ஐய>கா� -வாமிக�� 
நாவல� ேசாம-5தர பாரதியா� ெஜகMர பா�:யனா�, கா�ேமக� ேகானா� �தEய 
ெப��  லவ�க�� 108ஆவ� நா4 வ�ைக  ாி5� எ>கைள�பாரா/: �3தமி
� 
கலா வி3�வ ர3தின� எ�B� ப/ட3ைதF�, ச>க3 தைலவ� இராமநாத ர� 
ேச�பதி ம�னா� ைகெயN3தி/ட ெபாிய ப3திர3 ைதF� அளி3தனா�. 
 
அ�2 அ5த மாெப��  லவ� ெப�ம�க4 ேமைடமீ� நி�2 வா
3தி� பா:ய 
பாட�களிJ� மன�வ5� வா
3திய உைர மணிகளிJ� சிலவ�ைற@ -��கமாக 
இ>. த�கிேற�. 
 
ம�ைர3 தமி
@ச>க� கலா@சாைல ஆசிாிய� 
-. ந�ல சிவ�பி4ைள அவ�க4 
 
பரதவ�ற�வ:வாகி வேலைக� ெகா�) 
பகர றிய மீ�ப)3�� பாிவி� ெசAத 
 ரதகன� விைளயா/)�, அவ�ற� C3��, 
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 வனெம�லா� ஈ�ற ச�தி  ாிF� C3��, 
 
விரத�னி வர� வி த� உரக ேரேனா� 
விைழ5�தவ�  ாி5தி:B� ேம, றாத 
சரத�2 சிவLைல  ாிUாீ பால 
ச��கா ன5தசைப தனி�க� ேடாேம! 
 
சிவப3தி அ:ய�ப3தி சிற5த க@சி3 
தி�.றி� 3 ெதா�ட� ப3தி3 திறைன� க�) 
நவப3தி FலகிJேளா ரைடF� வ�ண� 
ந:3தாகா டக3திறைன காெம� ெசா�ேக�! 
பவச3தி தைனயக�2� ெநறிைக� ெகா�ட 
ப� 2கா டகசைபயி� பால சீல� 
தவச3திF2தைலவ� Hய பால 
ச��கா ன5தசைப தைழ3� வாழி! 
 
நாவல� எ0. ேசாம-5தர பாரதியா� அவ�க4 எ�. ஏ., பி. எ�. 
 
“Yபால ச��கான5த சைபயா� நட3�� சிவLலா எ�B� நாடக3ைத� பல 
ந�ப� பா�3� வ5�  க
5தைத� ேக/) 26.10.41 இ� நாB�, எ� .)�ப3தா�� 
ேபாA. பா�3ேதா�. ந�றாயி�5த� எ�2 ெசா�Jவ� நா� அBப வி3த 
உண�@சிைய விள�க� ேபாதா�. த�கால� ந:�க�ப)� தமி
 நாடக>க4 .ல� 
ெப�கேளா) க�)களி�க�Cடாத தாF�,க�லாத மா5த��க�றி ந�ேலா� 
உவ�க�CடாததாF� இ�5� வ�வதா� -மா� 40 ஆ�)களாக நா� ஒ� தமி
 
நாடக3ைதF� பா��காம� ெவ23தி�5ேத�. சிவLலாைவ� க�ட பிற.தமிழ�� 
ந�ல �ைறயி� அறி,ைடயா� மகிழ, க�டா� மனதி� அறநிைலக4 உைற�க, 
இ�ப�� உண�,�. ஒ�றி உவ�க, ந:க�க4 தமிழி� நாடக� நட3த�C)ெம�2 
ந�பலாேன�. 
 
அவரவ� நிைலயி�, அவரவ� ந:� @ சிற5தி�5த�. இ� வா2 சமய� கைதகைள 
வNவற ந:3�@ சா�றாே◌� மகிழ@ ெசAவதா� சமய3தி� அ� � மதி� � 
வள�வதா.�. காத E�ப�� Hய �ைறயி� கா/ட�ெப�ற�. கா/சிகெள�லா� 
இய�ைகயி� மா/சி ேதா�ற இனி� சைம�க�ப/:�5த�. அசாதாரண கட,/ 
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ெசய�கைள நிக
வனேபா� ேநாி� கா/:, பா��பவெர�லா� பரவச�ப)மா2 
அைம3தி�5த அழ. விய� க3 த�க�. இைசெயா) நிைற5த இ�-ைவ� பா/)க4 
ஒ�ெவா� நட��பா:ய சிற�  உண�ைவ�ெகா�ட�. ஐ�ெபாறி கைளF�, 
அறிைவF� ஈ�3� ஒ�ப� களி�க@ ெசAத இ5நாடக3ைத எ�ேலா�� விய5� 
 க
வ� இய�ைகயா.�. இ3தைகய ந�ல கைதகேள நாடகமா�கி ந:3�3 தமிழைர 
அறி,� ஒN�க�� இ�ப �ைறயி� எளிதி� உண�3தி இ@ சைபயா�  கெழா) 
ெச�வ� ெப�க அ��மா2 இைறவைன இைறD-கி�ேற�; சைபேயா��.� 
ப�லா�) Cறி வா
3� கி�ேற�. 
 
ம�ைர அெமாி�க� க�cாி3 தமிழாசிாிய�  ஆ. கா�ேமக�ேகானா� அவ�க4 
 
 ”... ... ... .... .... ... ... ... ... ... 
 ஆலவாA அவி�சைட� ெப�மா� அ�2 
 சாலேவ ம�பைத தா�A> திட�. 
 அ�ெளா)  ாி5த தி�விைளயாடJ4 
 ஒ� சில வ�ைற உ�,ட� ெதா.3� 
 இ5த கா4தனி� இ>கக� வாN� 
 ம�க4 யாவ�� மகி
5�க� :� ற 
 ஆடJ� பாடJ� அபிநய வைகக�� 
 Q)2� எழினியி� பிற>ெகாளி கல>க�� 
 சாலேவ அைமய� பால ச��காந 
 5த சைபயா� நல�ட�  ாி5� 
 X�ெற/) நா/க�� ]வவ�D சிற�ெபா) 
 நா�றிைச ேபா�ற க:3தி/ட கா/சிைய 
 எ�ென� றிய� ேவ�! இ5நக ெர�லா� 
 எ�ணா� எ�ண�� இய� � ெசா�J� 
 சிவL ைலேய! சிவL ைலேய!" 
 
தி�வன5த ர� இைச@ ெச�வ� தி� தி. இல/-மணபி4ைள அவ�க4 
 
:. ேக. எ0. 8 சேகாதர�க4 ம�ைரயி� நட3தி வ�கிற நாடக>களி� சிவEேல 
எ�B� தி�விைளயாட�  ராண�கைத ந:3தைத நா� க�ணா�2 மிக 
மகி
5ேத�. ந:�  �ைற களி� எ�லா அ�ச>க�� ேபா�ற3 த�கனவாக 
இ�5தன. இ�வா2 ேவ2அேநக கைதகைளF� இவ�க4 ந:3� மகாஜன> கேள 
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ஆன5தி�பி3� வ�வதாக அறிகிேற�. நாடக� பா3திர> களாF4ளவ�க4 இனிய 
ெச5தமி
 நைடயிJ� யாவ�� எளிதி� உண�5� ெகா4�� வித3திJ� ேப@- 
நட3�வைத� ேக/) உவைக ெகா�ேட�. கா/சி� பட>க4 மனைத� கவ�5� 
ெகா4�� சிற� ைடயன. சாகி3ய�� ச>கீத ெம/)�க�� ெம@ச3த�கன. நாடக� 
நட3�கிற ஒN>.� நடவ:�ைகக�� :. ேக. எ0. சேகாதர�களிBைடய]�ணறி 
ைவF� ந�ெலாN�க3ைதF� உ4ள>ைக ெந�E�கனிேபா� விள�.வன. 
அவ�க�ைடய இ5த விய�க3 த�க �ய�சி இ�B� ேம�பா)�2 இனிய தமி
 
வள�@சிையF� தமி
 இ�னிைச வள�@சிையF� உ�டா�கி3 தNலகி�.� ேப�தவி 
யளி�.ெம�2 நா� உ2தியாA ந� கிேற�. 
 
ம�ைர தமி
 வி3வா� தி�. நா. கி�Kணசாமி நாF) அவ�க4 
 
 சிவெப�மா� CடE�க� ெசAததி� 
         விைளயாட� ெச� >காைல 
 எவரறிவா� பரDேசாதி எNதிைவ3த 
         ஏ/:Eைவ இ��பத�றி? 
 பவ�விலகி�  னித�ற ம�ைரUரY 
         பாலச�� கான5த�ேப� 
 சைவக:3�� கா/:னதா� ச>கீத 
         வ�திைனF� சா�5��ேடாேம! 
 
 வ�லாென� றிைச�ேபா��. வ5தவைன 
         ேயாடவி/ட மகிைம க�ேடா� 
 க�லாைன உ�பத�.� க��பளி3த 
         ெப�>கா/சி க�ேடா� ஆ>ேக 
 இ�லாைர உ�டா�கி இ��தாைர� 
         கணமைற3த இய�  க�ேடா� 
 எ�லாDெசA திட�.ாிய ஈ0வரனா� 
         விைளயாட� எ�ேன! எ�ேன!! 
 
 ேப�சிற�த :. ேக. எ0. பிரதாிவ� 
         ந:� �ைற ேப\>கீத� 
 சீ� சிற5த ெச5தமி
� ெசவி�கினிய 
         வசனநைட ேத.ே◌ பாேலா! 
 ஓ� சிற5த ெத4ள�ேதா உ�ண உ�ண3 
         திக/டாம� உள��2ா2� 
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 பா� சிற5த ��பழ3தி� பாக�ேதா 
         அ3தைனF� பகரலாேம! 
 
 தனிம�ைர Yபால ச��கா 
         ன5தசைப தரணிமீ� 
 கனிம�ர கவரசந� க�கா/சி 
         ச>கீத� கல5� ேதா�ற 
 மனித�.ல� மகி
வைடய மாெபாிய 
         சாிதெமலா� வ.3�ேமலாA 
 இனி தி�5� நட3தி)க! இ�கிலமி> 
         கி��.�வைர இைச5�மாேதா ! 
 
ம�ைர ேக. இல/-மி பாரதி. எ�. எ�. ஏ. 
 
இ@சைபயா� நட3தி வ�கிற சிவLலா நாடக3ைத �� �ைற பா�3ேத�. இ�B� 
எ3தைன�ைற பா�3தா� தி��தியைடேவ� எ�2 ெசா�வத�கி�ைல. ெதவி/டாத 
ெதAவ அமி�த� எ�ேற -�>க� C2ேவ�. தமிைழ அ
மி��. ஒ�பி/ட� 
இதனா�தா� ேபாJ�! ெதAவ ப�தியி� ேம�ைமகைள� பர� வ� இ5த நாடக�, 
தமி
ெமாழிைய3 தைழ3� ஓ>க@ ெசAவ� இ5த நாடக� பா��.5 ேதா2� 
உ4ள3ைத உய�3�கிற�. க�ைண�கவ�� கா/சிக4; உ4ள3ைத� ெகா4ைள� 
ெகா4�� ேப@-! ெசவி�கினிய பா/)!! மனைத இN�.� சிவ ெப�மா� 
தி�நடன�. பா�3� அBபவி�க ேவ�:ய இ5த நாடக3ைத எN3தி�  க
வ� 
எ>ஙன� இயJ�? ம�க��.� பய�ப)� இ3தைகய நாடக>கைள நட3தி� ேப�� 
 கேழா)� சீ�� சிற�ேபா)� இ@சைபயா� வா
5� ஓ>கி வள�ெபற 
வளரேவ�)ெம�2 எ�லா� வ�ல இைறவைன� பிரா�3தி�கி�ேற�. 
கவிராஜ ப�:த ெஜகMர பா�:னா� அவ�க4 
 
 உல.யி� உAய ஒளி�சிவ� ந:3த 
         உய�சிவ Lைலைய இ�றி3 
 தல�ய� பால ச��கா ன5த 
         சைபயினா� ச��ட� ந:�.� 
 நிைலெயதி� க�டா� நிைறநல� க�டா� 
         நி3தJ� சிவன�4 நிைன5� 
 நல�ய� ப�தி நிைலமிக� ெப�2 
         நானில� இ� ற வா
வா�! 
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Y ம�ர பா0கரதா0 அவ�க4 
 
 தீ��க�ட� X�ெற/)3 தின>களிேத சிவEைல3 
         தி�வி ழாைவ� 
 பா��கவ�� ேப�களி3ேதா ராயிர3ெத/ டர�பதிைய� 
         பணி5த பா�ய� 
 ஊ�க�ற� கிைட3தெத�ேற C2கி�றா� ந5ெநறியி 
         Jய�5ேதா ெர�லா� 
 ஆ�கமி.� Yபால ச��கா ன5தசைப� 
         க��ேப றீேத! 
 
 இயEைச�.� பிற.ைவ3த நாடக3ைத �த�ைமெபற 
         எ)3�� கா/:@ 
 ெசயEைச�.� நவரஸ>க �ட� பலெமA� கா/சிக�� 
         சிற�பாA3 ேதா�ற� 
 கயEைச�க� ண�பிைகயா4 ம�ைரநக�@ சனச�க� 
         களி�ேப Cர 
 மயEைச�.� Yபால ச��கா ன5தசபா 
         வா
க ம�ேன! 
 
 ச>கர� �3�சாமி ச��கB� பகவதியா� 
         சேகாத ர�தா� 
 ெபா>கரவ�  ைன5தபிரா� தி�வ�ளா� பலாகல�� 
         ெபா�5தி வா
க! 
 இ>கித�� .ணெநறிF� தவ�த ச�ராிவ� 
         இனிதாA வா
க! 
 ம>கள�� நிைறமதிF� நவகிதிF� ஓ>கிெய�2� 
         வா
க மாேதா! 
 
தமி
நா) கா>கிர0 தைலவ� ஜனா� உபய��லா அவ�க4 
 
இவ�க4 ேத�@சியாக நட3தி வ�� சிவLலா நாடக3ைத இர�) �ைற பா�3ேத�. 
மிக,� ேந�3தியாக,�, ந: க�க4 திறைமயாக,� வா�.@ -3த3ேதா)� 
இைசவ�ைம ேயா)� ந:�பி� பாவ3ேதா)� ந��க ந:�.5 த�ைம, மிக,� 
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ேபா�ற3த�கதாக இ�5த�. சாி3தி3தி� த�ைம, ேபா�.�. ஏ�றா�ேபா� 
கா/சி�. அழகான ப)தா�க4. வ�ண3த/:க4 மிக மிக அைம�பாக இ�5த�. 
மணி�கண� காக� பா��பதி� சE� 3 த/டவி�ைல. இ�ெபாN� நMன �ைறயி� 
பல சினிமா� பட>க4 ம�ைர நகாி� நட5� வ�� ேபா�� ஒேர கைதைய 
X2தின>க4 நட3திய பிற.� ஜன> களி� உ�சாக� .�றா� C/ட� 
C/டமாக� பா�3� வ�வ� ஒ�ேற, இ�க�ெபனியி� திறைமைய ெமAபி�கிற�. 
 
.மரகவி தி�. �. நாராயணசாமி பி4ைள 
 
நவரச>க4 ேம,�ய� நாடக�ப� பா��� த 
வ�னிவ�� ேக�றவர� த5ேதா�-சிவெப�மா� 
ெசAதவிைள யா/ெட�லா� ெத4ளெத� ேறயளி�.� 
ெமA@ சிவE லாெபா�னா ேம. 
 
தி�. பி. பா0கரAய� 
 
த�டமிழா� CடEைற த5தவிைள யாடெலா) 
ெதா�ட� ரா ன3திெலா� ெதா�ட�கைத -ெகா�ட 
சிவLலா நாடக3தி�, சீ�3திதைன� பாரா� 
பவ�லா நீ>காெர� ேப�. 
 
ெச/:நா) .மாரராஜா சா.�. அ. �3ைதயா ெச/:யா� அவ�க4 
 
Y பால ஷ��கான5த சைபயாரா� நட3த�ெப�ற சிவ�லா எ�B�  �ணிய 
தி�ய சாி3திர3ைத அத� Xறாவ� தின3த�2 க�) களி�.� பா�கிய� என�.� 
கிைட3தைத� ப�றி ம/ட�ற மகி
சியைட5ேத�. இ5நகாிேல இ5 நாடக� 
இைடவிடா� X2 தின>க��. ேம� நைட ெப�றேத இ5நாடக3தி� சிற�ைப� 
ப�மட>. உய�3�கி�ற�. 
 
இதி� ந:�கி�ற எ�லா ந:க�க�� மிக,� திறைமFட� அவரவ�க4 
பா3திர3தி�. ஏ�றவா2 ந:3த� இனி� பாரா/ட3த�க�. ேமJ� இவ�க4 பா)� 
ஒ�ெவா� பாடJ� எளிதி� சகல ம�க�� உண�மா2 இனிைமயாக இ�5த�. 
ப�லாயிர�கண�கான வ�ஷ>களி� �� நைடெப�ற சிவெப�மானி� Lைலகைள 
இ�B� ம�க4 ப�திரச3�ட� க�) களி3� ஆன5த3�ட� அBபவி�க,�, 
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இ@சைபயினா� த>க4 நாடக>க4 *லமாA தமி
 இைச�.�, தமி
�கைல 
வள�@சி�.� ெசAF5 ெதா�) மிக மிக ேபா�ற�பால�. 
 
Mr J M Dogk, Managing Dircetor, The Madura Mills Co. Ltd, Madura. Mrs. Doak and I 
are greatful to Messrs T. K. S. & Bros. for giving us an opportunity to attend the 
Centenary Celebration of the Drama ‘Sive Leela’ Yesterday. 
 
it was an amazing exparence, for Surpassing any othar Tamil Drama we have 
everseen. The stagecraft, settings, Costumes & above all the spirited acting breathed 
the spirit of Madura. Madura is fortunate in having such talent & trust Messrs T. K. S. 
& Bros. will go on here from Success to Success 
 
இ3தைகய ெப�ைம�.ாிய வா
3��கைள ெய�லா� நா>க4 ெப�வத�. எ>க4 
அ�ைம@ சேகாதர� தி�. -5தர ச�மா அவ�க4 ��னி�2 பா)ப/டா� எ�பைத 
ந�றிேயா) .றி�பிட வி�� கிேற�. அ�றிரேவ மீன/சிய�ம� ஆலய3தி�. 
எ>க4 நா�வைரF� ேமள தாள3ேதா) வரேவ�2, ப3வ/ட� க/:@ சிற� கைள@ 
ெசAதனா�. இ�ெப� �ய�சியி� ஆலய நி�வாக அதிகாாி ஆ�. எ0. நாF),�, 
அதிகார பாரபாிதிய� -5தர ச�மா,� ��னி�2 உைழ3தனா�. ஒ� நாடக�. ஒேர 
நாடக அர>கி� ெதாட�5� 108 நா/க4 நைடெப�ற� இ�ேவ �த� தடைவெய�2 
எ�ேலா�� பாரா/:னா�க4. சிவLலா நாடக� ெதாட>கிய அ�2 திைர�பட 
�ைறைய� 
 
பி�ப�றி நாடக3தி�.� பா/)�  3தக>க4 ெவளியி/ேடா�. கைடசி நாள�2 
சிவLலா நாடக XJ� ெவளியிட� ெப�ற�. 
 
சிவLலா ெவ�றி� களி�பி� சி�ன�ணா ராஜாப�3�ஹாி நாடக3ைத எNதி3 
தயாாி3தா�. ப�3�ஹாி�காக,� பல  திய கா/சிக4 தயாாி�க�ெப�றன. இவ�றி� 
.றி�பிட3த�கைவ ராணி அ5த� ர�, ந5தவன மா:, .திைர லாய� 
�தEயனவா.�. 1941 :ச�ப� 7 ஆ� ேததி நாடக� அர>ேகறிய�. பகவதி 
ப�3�ஹாியாக,�, கைலஞ� நாகராஜ� இராணி ேமாகனவாக,�, ந:�பிைச� 
 லவ� ேக. ஆ�. இராமசாமி வி�ரமBக,�, எ�. எ0. திெரளபதி சரசாவாக,�, நா� 
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.திைர�காரனாக,�, சிவதா\ எ�ைகயாளாக,� ந:3ேதா�. இ5நாடக3தி� எ� 
மனதி�. ெபா23தமான ேவட� கிைட3த�. ந:� 3 திறைமைய ந�. 
ெவளி�ப)3�� ஆ�ற� மி�க நாடக� இ�. நா� எ� �ைணவிேயா) தனிேய 
வா
5த இ�ப நா/கள�லவா? அவ4 இ5 நாடக3ைத3 ெதாட�5� பல�ைற வ5� 
பா�3தா4. கைலஞ�. ஏ. பி. நாகராஜBட� நா� ந:�.� காத� கா/சிகைள� 
க�) எ�ேனா) ஊ:னா4. உ�ைமயி� நாகராஜ� அவ4 க�க��.� 
ெப�ணாகேவ கா/சி அளி3தா�. ெப�க��.ாிய நைட, நளின�, .ைழ,, ெநளி,, 
.ர�, ெகா:ேபா�ற உட� அைன3�� நாகராஜனிட� அ5த நாளி� 9ரணமாக 
அைம5தி�5தன. ராஜா ப�3� ஹாிேயா) ேமாகன ெசAF� சாகச��, த� உ4ள� 
கவ�5த அ0வபாைலே◌) அவ��கி�5த அளவ�ற ஆசாபாச��, க4ள3தன3ைத� 
க�) பி:3�� க�:3த வி�ரம� மீ� அவ��. ஏ�ப)� ெவறிF�, இ2தியி� 
கணவைன எதி�3� நி�2 எN@சிேயா) ேப-� ேபA� .ண�� கைலஞ�. ஏ.பி. 
நாகராஜனி� திறைமயான ந:�பி� ந�. ெவளி�ப/டன. ராஜா ப�3�ஹாி 
ெதாட�5� இ�ப3தி ஐ5� நா/க4 ந�ல வOJட� ெவ�றிகரமாக நைடெப�ற�. 
--------------- 

50. 50. 50. 50. நாடக உலகி� ஒளவையா$நாடக உலகி� ஒளவையா$நாடக உலகி� ஒளவையா$நாடக உலகி� ஒளவையா$    
 
தமி
 *தா/: ஒளைவயாைர நாடக ேமைட�.� ெகா�)வர ேவ�)ெம�ப� 
எ>க4 நீ�ட நாைளய அவா. ம�ைர நகர ம�க4 அளி3த ேபராதரவின� அ�,� 
சா3திய மாயி�2. ஒளைவயாைர அர>ேக�றிய�தா� எ>க4 நாடக வா
�ைகயி� 
ெவ�றி@ சி�னெமன� க��கிேறா�. 
 
நாடகாசிாிய� எதிராஜுJ 
 
இராஜபாைளய3தி� இ�5தெபாN�, ேபா�) பாடசாைல3 தமிழாசிாிய� பி. 
எதிராஜுJ நாF) எ>க��. அறி�கமானா�. ஒளைவயாைர ேமைட�.� 
ெகா�)வர ேவ�)ெம�ற எ� ஆ�வ3ைத அவாிட� Cறிேன�. உடேன எNதி3 
த�வதாக வா�களி3தா�. நாடக3ைத ந�ல �ைறயி� ெதா.3� ம�ைரயிேல 
ெகா)3தா�. ஒளைவ நாடக நிக
@சிக4 ஒ�றாே◌) ஒ�2 ெதாட� ைடயன அ�ல. 
ஒளைவ� ெப�மா/:ையேய ைமயமாக� ெகா�), ப�ேவ2 இட>களி�, பல 
ச5த��ப>களி� நிகN� பலதிற�ப/ட நிக
@சிகளி� ெதா.�ேப இ5 நாடக�. க�வி 
�ைற, அர- �ைற, நீதி�ைற, உழ, �ைற, இ�லற �ைற �தEய அ��ெப�� 
உ2தி� ெபா�4களாகிய ம�கள� ஒN�க வழ�க நியம>க4 அைன3�� 
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நைக@-ைவேயா) கல5� இ5 நாடக3தி� தர�ப)கி�றன. ஒளைவைய ந:�க 
ஆைச�ப/ேடா�. நாடக�� ைகயி� கிைட3த�. இனி3 தனி3தனிேய பாட>க4 
எNதி ந:க�க��.� ெகா)�க ேவ�)�. இ>ேகதா� வ5த� ச>கட�. 
 
ஒளைவயாராக யா� ந:�ப�? 
 
தமி
 நாடக உலகி� இறவாத  கNைடய நாடகமாக� ப�:த��.� பாமர��.� 
மகி
`/:� ப�ைப வள��.� நாடகமாக- கழி� எ�ைலைய� க�ட நாடகமாக 
ஒளைவயா� நாடக� நாடக உலக வரலா�றிேலேய அழியாத இட� ெப�2 வி/ட�. 
இ3தைன@ சிற� �கைளF� ெப�ற ஒளைவயாாி� பா3திர3ைத3 தா>கி ந:�க 
என�. வாA� � கிைட3த��, இைத� ப�றிய விவர>க�� மிக@ -ைவயானைவ. 
 
ஒளைவயாராக யா� ந:�ப�? ... இர�ெடா� நா/க4 இைத�ப�றி ந�. 
விவாதி3ேதா�. அ�ேபா� ஆசிாியராக,�, நாடக3 தயாாி�பாளராக,� இ�5த 
சி�ன�ணா :. ேக. �3�சாமிF�, நாB� தனிேய இ�5� பல�ைற இைத� ப�றி� 
ேபசிேனா�. �:, காண இயலவி�ைல. .Nவி� ��கிய ந:க� ேக. ஆ�. இராமசாமி 
சி2வதி� ேமனகாவாக,�; ம�2� சில நாடக>களி� கதாநாயகியாக,� திற�ெபற 
ந:3தவ�. எ�ேலாைரF�விட ந�றாக� பா)� ஆ�ற� அவ��கி�5த�. ஒளைவ�. 
வி�3த� பா�க4 அதிகமாக இ�5தைமயா� ேக. ஆ�. இராமசாமிைய 
ஒளைவயாராக� ேபா)மா2 அ�ணாவிட� ஆேலாசைன Cறிேன�. இ�ப�றி 
ந:�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. ஆாிட� ேக/டேபா�, அவ� “ஐையேயா, நா� ெப� 
ேவட�  ைன5� நீ�டகால� ஆகிவி/ட�. அ5த� பழ�கெம�லா� என�. 
இ�ேபா� வரா�. நா� ந:3தா� ந�றாA இரா�” எ�2 உ2தியாக@ ெசா�E 
ம23�வி/டா�. நாB� இளைமயி� ெப�ேவட� 9�டவ�. அஃ� பைழய 
கைதயாதலா� எ�ைன ஒளைவயாராA� ேபாட ேவ�)ெம�ற எ�ணேம 
யா��.� எழவி�ைல. 
 
கைடசியாக ஒ�நா4, ‘இ�2 யாைரயாவ� ஒ�வைர �:, ெசAவ�; அ�ல� 
நாடக3ைதேய ைகவி)வ�’ எ�ற தீ�மான3�ட� சி�ன�ணா,� நாB� கல5� 
ேபசிேனா�. எ>க4 .NவிJ4ள ஒேர ெப� ந:ைக எ�. எ0. திெரளபதி. அவேளா 
சி2ெப�. எனேவ, வழ�கமாக� ெப� ேவட� தா>கிவ5த ந:க�களி� ஒ�வ�தா� 
ேபாட ேவ�)�. அவ�களி� ந�றாக� பாட�C:யவ�க4 யா�மி�ைல. ஏ. பி. நாக 
ராஜ� அ�ேபா� ேசல3��.� ேபாயி�5தா�. அவ� மீ�)� க�ெபனி�.3 
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தி�� வ� ச5ேதகமாக இ�5த�. எனேவ எவைரF� உ2தி ெசAய இயலாம� 
தி�டா:ேனா�. எ� வைரயி� நா� ஒ� �:,�. வ5ேத�. 
 
தா>கேள ந:�க ேவ�)�! 
 
சி�ன�ணா, ேவட�  ைனவைத நி23தி@ சில ஆ�)கேள ஆயின. ஆனா�, 
இ2திவைர ெப� ேவட>களிேலேய ந:3தவ�. எ�ேபாதாவ� ேமனகா நைடெபற 
ேந�5தா� அவ�தா� ெப�5ேதவியாக ந:�பா�. அ�ணாவி� ந:� 3 திறைமயி� 
என�.� 9�ண ந�பி�ைக இ�5த�. அவைர எ�ப:யாவ� ச�மதி�க@ ெசAய 
ேவ�)� எ�2 என�.4 �:, ெசA� ெகா�ேட�. அவ� இைத எளிதி� 
ஏ�2�ெகா4ள மா/டாெர�2 ெதாிF�. எனேவ ெபாிய Q:ைக ேபா/:� ெகா�) 
ேபச3 ெதாட>கிேன�. 
 
“அ�ணா, நாடக3தி� தமி
@ -ைவ ��கிய�. பா)� ேபா��, ேப-�ேபா�� 
வா�3ைதக4 ெதளிவாக இ�லாவி/டா� நாடகேம ந�றாக இரா�. எ�லா� 
கா/சிகளிJ� ஒளைவயா� வரேவ�:யி��கிற�. அைன3�� அறி,ைரகளாகேவ 
நிைற5தி��கி�றன. ஒளைவயாராக ந:�பவ� மிக3 திறைமயாக ந:�க ேவ�)�. 
இ�லாவி/டா� நா�. மணி ேநர� கிழவிையேய பா�3��ெகா�) சைபேயா� 
நாடக3ைத ரசி�க �:Fெம�2 என�.3 ேதா�றவி�ைல” எ�2 Cறிேன�. 
 
“அ� சாி,எத�காக இ�வள, Q:ைக?” எ�றா� அ�ணா. 
 
“தய, ெசA� ஒளைவயா� ேவட3ைத3 தா>கேள  ைனய ேவ�)�. நாடக� 
சிற�பாக அைமய ேவ�)மான� இைத3 தவிர ேவ2 வழியி�ைல” எ�2 
அN3தமாக3 ெதாிவி3ேத�. அ�கிE�5த ந:க ந�ப�க�� இதைன மகி
ேவா) 
ஆேமாதி3தா�க4. சி�ன�ணா சிறி�� எதி�பா��கவி�ைல. திைக�பைட5தா�. 
“ேச@ேச, எ�னா� �:யா�. அ5த� கால� ேபாA வி/ட�” எ�றா�. இைத@ 
ெசா�Eவி/) மீ�)� சி5தைனயி� ஆ
5தா�. நா� விடவி�ைல. ேமJ� 
உ�சாக3ேதா) ேபசிேன�. ஒளைவயாராக ந:�பவ� எ�ென�ன விஷய>கைள� 
கவன3தி� ைவ�கேவ�)�; எ�ப:ெய�லா� ந:�கேவ�)� எ�பனவ�ைற 
விாிவாக எ)3� மீ�)� மீ�)� விள�கி� ெகா�ேட ேபாேன�. திGெர�2 
இைடமறி3�, “ஏ�டா, 
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இ�வள, Hர� இ5த� பா3திர3ைத� ப�றி எ�னிட� விள�.கிறாேய; நீேய  
ஒளைவயாராக ந:3தா� எ�ன?” எ�றா�. 
 
அதி�@சிF� �ணி,� 
 
நா� அதி�@சியைட5ேத�. அ�ணா இ�ப:@ ெசா�வா ெர�2 எதி�பா��கேவ-
யி�ைல. ஏேதா ெசா�E ம23ேத�. சிறி� ேநர� வாத� நட5த�. இ2தியாக அவ� 
எN5�, 
 
“ஒளைவயா� ேவட3ைத நீ  ைனவதாக இ�5தா� நாடக3ைத நட3�ேவா�; 
இ�லாவி/டா� இ5த நாடகேம ேவ�டா�” 
 
எ�2 ெசா�E�ேபாA வி/டா�. ஒளைவயாைர அர>கி� காண3�:3த எ� 
உ4ள3தி�., இ�ெப�� ேசாதைனயாகேவ இ�5த�. நா� 
ஏ�2�ெகா4ளாவி/டா� ஒளைவயா� நாடக� நைடெபற� ேபாவதி�ைல! இ5த 
நிைல என�. மிக,� ேவதைனைய3 த5த�. தனிேய இ�5� சில மணி ேநர� 
சி5தி3ேத�. ேசாதைனயி� ேதறிேன�. �ணிேவா) அ�ணாவிட� ெச�ேற�. 
“நாேன ஒளைவயாராக ந:�கிேற�” என ஏ�2� ெகா�ேட�. 
 
அேத நிைன,; அேத சி5தைன 
 
அ�2 �த� இர,� பகJ� ஔைவைய� ப�றிேய சி5தி3ேத�. ஔைவ 
*தா/:ைய� ப�றி அறிஞ�க4 எNதிF4ள X�க4 அைன3ைதF� வா>கி� 
ப:3ேத�. Mதிகளி� ேபா.� ேபா�� வ��ேபா�� வய� �தி�5ேதா� 
எதி��ப/டா� ச�2 நி�2 உ�னி�பாக� கவனி�க3 ெதாட>.ேவ�. ேமைடயி� 
ந:3�� ெகா�:��.� ேபா�Cட, சைபயி� எதிேரM�றி��.� பா/:மா�களி� 
உ�வ>க4 எ� கவன3ைத� கவ�5தன. ஒளைவைய� ப�றிேய நா4ேதா2� 
சி5தி3�@ சி5தி3�3 ெதளி, ெபற �ய�ேற�. 
 
க�ெபனி ந:க� பி. எ0. ேவ>கடாசல� மா�பழ� கவி@ சி>க நாவலாி� 
பர�பைரைய@ ேச�5தவ�. ஒளைவ நாடக3தி�.� பாட�க4 இய�2� 
ெபா2�பிைன3 தம�. அளி�க 
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ேவ�)ெமன அவ� சி�ன�ணாவிட� வி��பி� ேக/டா�. அவ� பாட�க4 
இய�ற�C:ய திறைமFைடயவெர�2 அ� வைரயி� என�.3 ெதாியா�. 
இர/:�  மகி
ேவா) அவைரேய பாட�க4 எNத அBமதி3தா� அ�ணா. 
ெப��பாலான பாட�க4 ஒளைவயாேர பா:யைவ. இவ�ைற3தவிர மாகாகவி 
பாரதியா�,  ர/சி� கவினா� பாரதிதாசனா�, கவிமணி ேதசிக விநாயகனா�, இைச@ 
ெச�வ� இல/-மண�பி4ைள, தவ3தி� ச>கரதா0 -வாமிக4 ஆகிேயாாி�, ‘தமி
3 
தி�நா)தைன� ெப�ற’, ‘இனிைம3 தமி
ெமாழி எம�’, ‘ம>ைகயராக� பிற� 
பத�ேக’, ஒ�ேற உய�சமய�, ‘ேதக� நிைலF4ள த�லேவ’ ஆகிய பாட�கைளF� 
நாடக3தி� த�க இட3தி� ேச�3�� ெகா�ேடா�. இவ�ைற3 தவிர சில பாட�கேள 
ேதைவ ப/டன. அவ�ைற ேவ>கடாசல� மிக ந�றாக இய�றி உதவினா�. அவேர 
நாடக3தி� பாாி வ4ளலாக,� ந:3தா�. 
 
:. எ�. சிவதாB,�, பிர�)ராமசாமிF� நைக@-ைவ பா3திர>கைள ஏ�றனா�. 
அவ�க4 ஏ�றபா3திர>க4 அைன3�� ஒளைவயாாி� நிக
@சிகேளா) ெதாட�  
ெகா�டைவ. எனேவ ஒளைவயாாி� பா3திர3தி�. ேமJ� ெப�ைம ேச�� .� 
வைகயி� அவ�க�ைடய நைக@-ைவ அைமயேவ�)� என ஆேலாசைன� 
Cறிேன�. 
 
கைலமக4 த)மாறினா4 
 
ஒளைவயி� ெதாட�க நாளிேலேய சில ச.ன3 தைடக4 ஏ�ப/டன. நாடக3தி� 
�த� கா/சி இ�. வான3தி� ேமக>களி� இைடேய ெச5தாமைரயி� பிரமB�, 
ெவ�தாமைரயி� கைலமக�� ேதா�2கி�றனா�. பிரம� 9ேலாக3தி� 
ஒளைவயாக அவதாி3� அ�5தமி
 ெமாழி�.3 ெதா�)  ாி5� வ�மா2 
கைலவாணி�. ஆைணயி)கிறா�. கைலமக4 அயனி� ஆைண�. அ:பணிகிறா�. 
ெச5தாமைர, ெவ�தாமைர, இர�ைடF� ெபாிதாக@ெசA� அவ�றி� ந)ேவ 
பிர�மைனF�, கைலமகைளF� இ�3தி3 தாமைரகளி� இத
கைள *:வி/), 
இ�தாமைரகைள F� வா� ெப/:ேயா) இைண3� ைவ�ேபா�. �த� ேவ/)�.� 
பிரம� ேதா�2வா�. இர�டாவ� ேவ/)�.� கைலமக4 கா/சி அளி�பா�. 
ேவ/)@ச3த� ேக/டாJ� தாமைரைய இைண3தி��.� வா�ெப/:யி� கயி�ைற 
உ4ளி�5தப:ேய இN�க ேவ�)�. ேமக>களி� இைடேய தாமைர ெமா/) 
ேமெலN5�ேதா�2�. பி�  இத
க4 விாி5�மல��, பிரம� ேப-வா�. அேத 
ேபா�2 கைலமக�� கா/சி தரேவ�)�. வா� ெப/:ைய3 தா>கி நி�.� 
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இ�� � .ழாA ெதாியாம� இ��க அதைன3 தாமைர3 த�)ேபா� ேதா�2� 
வ�ண� ப@ைச நிற� 9சிவி)ேவா�. கைலமக4 ேபசிய�� கா/சி �:கிற�. 
இதைன �த� நா4 இரேவ பல �ைற ஒ3திைக பா�3� ைவ3தி�5ேதா�. கா/சி 
ெதாட>கிய�. ேவ/)@ ச3த� ேக/ட�� ெச5தாமைர ெமா/) உய�5த�, பி�  
இத
க4 விாி5� மலர, பிரம� ேதா�றினா�. அைவேயா� ஆ�வ3ேதா) ைகத/:� 
பாரா/:னா�. இர�டாவ� ேவ/)�. ெவ�தாமைர ெமா/) உய�5� மல�5த�. 
அதி� M�றி�5த கைலமக4 அைச5தா:3 த4ளா:3 த)மாறி� கீேழ விN5� ேமக3 
த/:�.4 மைற5தா4. அைவயி� சில அBதாப ஒEக4 ேக/டன. திைரவிட� 
ப/ட�. வா� ெப/: உய��ேபா� சிறி� சமாளி3��ெகா4ளா� கைலமகளாக 
ந:3த ைபய� ஆ:யதா�, மல� விாி5த�� கிேழ விழ ேந�5த�. மீ�)� 
கைலமகைள3 H�கி உ/கார ைவ3�� கா/சிைய ஒ�வா2 �:3ேதா�. 
ஆர�பநாளிேலேய அச�பாவித� ஏ�ப/டதா� ஒளைவ நாடக ெவ�றியி� யா��.� 
ந�பி�ைக ஏ�பட வி�ைல. கைலமக4 த)மாறி விN5த� ெபாிய ச.ன3தைட 
எ�றா�க4. நா� இதனாெத�லா� சிறி�� ேசா�5� விடவி�ைல. வO� மிக,� 
.ைறவாகேவ இ�5த�. ஆனா� நாடக� ெதாட�5� பதிேனN நா/க4 நட5த�. 
 லவ�க�� அறிஞ�க�� வ5� பா�3� எ�ைன உளமார� பாரா/: உ�சாக� 
ப)3தினா�க4. ேவ2 சில நாடக>க4 நட5தபி� மீ�)� வடc� இராமE>க 
சாமிக4 மட3தி� நிதி�காக ஒளைவ யாைரேய ந:3ேதா�. அ�2 வாாியா� 
-வாமிக4 தைலைம தா>கி வா
3தினா�க4. 
 
எ>க4 .றி�ேகா4 
 
ஒளைவயாராக ேவட�  ேன5� ந:�பத�. நாB�என� ��ேனா�க�� ெப�� 
 �ணிய� ெசAதி��க ேவ�)ெம�ேற எ�ணிேன�. நா�ெப�ற அாிய 
ேப�றிைன எ�ணி ெய�ணி� ெப�மித� அைட5ேத�. நாடக3தி�. 
வOலாகவி�ைல. எ�றாJ� எ�ைன� ெபா23தவைரயி� ஒளைவயாராக 
ந:3தபி� என�. ஆ�மீக நிைற, ஏ�ப/ட�. ம�களி� வரேவ� �.ாிய 
நாடக>கைளேய ந:�ப� எ>க4 .றி�ேகா4 அ�2. ம�க��. எைத@ ெசா�ல 
ேவ�)� எ�2 எ�ணாகிேறாேமா, எ� ேதைவெய�2 நிைன�கிேறாேமா 
அ3தைகய நாடக>கைளேய இ� வைர ந:3� வ5தி��கிேறா�. அ�வா2 
ந:�க�ெப2� ந�ல நாடக>க��.� ெபா� ம�களி� வரேவ�பிைன�ெப�23 தர 
அறிஞ�களி� ஆதர,� ப3திாிைககளி� பாரா/)ைரக�� எ>க��. மிக,� 
உதவியி��கி�றன. .மா0தாவி� ெப�ைண3 ெதாட>கிய நாளி� ேபா�மான 
ஆதரவி�ைல. ஆனா�, ம�ைரயி� அேமாகமான வரேவ� � கிைட3த�. அஃேத 
ேபா�2 ஒளைவ யா��.� ஆதர, கிைட�.ெம�2 உ2தியாக ந�பிேனா�. 



131 

 

 
ஒளைவயாைர� பா�3த  லவ� ந�லசிவ� பி4ைள “நாடக�கைல�. ந�ல கால� 
பிற5த�” எ�2 எNதினா�. “நீ>க4 C3தா:க4 அ�ல; மாெப�> கைலஞ�க4,” 
எ�2 ம�ைர@ ச>க�  லவ� நா. கி�Kணசாமி நாF) பாரா/:யி�5தா�. உ�சாக� 
எ>கைள ஊ�கிய�. ம�ைரயி� நாடக� ெதாட>கி ஏற3தாழ ஒரா�) �:5த�. 
ேமJ� சில  தியநாடக>கைள3 தயாாி3�, ம�ைரய� பதியிேலேய அர>ேக�ற 
எ�ணிேனா�. அத�.4 உலகி� ேபா�@ Oழ� உ�வாகிவி/ட�. 
---------------------- 
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