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க�ணா� ெக/டா3 ெதாைலவி>�6த 23தேமக� நம� ம�ைண ெந�;கிய�. 
ஜ�பானி� தா�.தA�, விைலவாசி ஏ�றற�� ம�ைர நகர ம�களிைடேய ெப�; 
.ழ�ப3ைத உ�டா�கின. “ெகா?�பி� .�(! ெகா:சியி� ஜ�பா� பைட! 
ெச�ைன கா> ெசCய�ப/ட�! பா�ப� பால�ேபாயி�@! கைர ேயார� எாிகிற�.” 
இைவக8தா� காைலயி� க� விழி3த�� பரேதசி3 தபா>� வ�� பய;கர: 
ெசCதிக8! அாிசிவிைல ப+� விைலயாக உய�6த�. அ�றாட� D>களி� 
அ7வயி�றி� தீ� பி73த�. வயி�@�பிர:ைன வ6�வி/டா� அத� விைள+ எ�ன 
வா.�? பசி வ6தா� ப3�� எ�ன; எ�லா� பற6� ேபாவ� இய� தாேன! 
 
ெகா8ைள2� க�ெலறி2� 
 
ெகா8ைள! ெகா8ைள!! அாிசி�கைட, மளிைக�கைட,ஜ+ளி கைட எ;.� 
ெகா8ேள!!! ந8ளிரவில�ல; ப/ட� பக>�, ெவ/ட ெவளியி�, உண+ உைட இ� 
ப.தியிA� ெப�; ெகா8ைள. ச6த7: சா�கி�, ெசா6த வி��  ெவ@�பி� வ6த 
ைத: ,�/ட வ6தவ� சில�.  ர/சிைய�ப�றி அறி6தி�� கிேறா�  3தக;களி�. 
அத� அைம�பி�-உ�வ3தி� ஒ� ப.திைய அ�@ க���ேன க�ேடா� 
ம�ைரயி�, ‘ப� ’க8 உைடயாத சினிமா� ெகா/டைககேள இ�ைல. அல;கார 
விள�.க8 அல;ேகாலமாயின. ெத�ெவ�லா� க�ணா7: சிதற�க8! 
 
எ;க8 நாடக�ெகா/டைகைய ஒ/7ய விற.� கைடயி�  ர/சி Eர�க8  .6தனா�. 
ஒ� க/ைட விடாம� கா> ெசC ய�ப/ட�. அ(3த பாC:ச� நாடக� ெகா/டைக 
ப�  களி� ேம� எ�@தா� எதி�பா�3ேதா�. அவ�கைள யா�� த(�பாாி�ைல. 
ஆனா�, ஆேவச3தினிைடேய அ�  தா�டவ மா7ய�. திGெர�@ ஒ� .ர�. ேட, 
7. ேக. பிரத�0 ெகா/டைகடா, க�ெலறியாதீ;க” எ�ற�. ெதCவேம .ர� 
எ?�பியதாக நிைன3ேதா�. 
 
தி�மணமான நா�, மைனவி2ட� தனி�.73தன� நட3 திய சமயம�லவா? இ6த� 
 ர/சிைய� க�( அவ8 ந(;கினா8. ேசல3தி� இைதெய�லா� பா�3ததி�ைல. 
அவ��. நா� ஆ@த� Dறிேன�. அ�@ மாைல நா�. மணி. E/(�. 
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அ�கிேலேய கலக�! எதிேர ஒ� மளிைக� கைடயி� ெகா8ைள ! நாH� எ� 
�ைணவி2ட� மா7யி� நி�@ ேவ7�ைக பா�3ேத�. ெகா8ைளயி� .�க>3த 
Eர�க8 க�லாA�, க�பாA� Eதியி>�6த E/7� கத+கைள விசாாி3�� 
ெகா�ேட ெச�றா�க8. எ;க8 E/(� கதவிA� ஒ� அ7! எ� ப�க3தி� ஒ� க�! 
‘ஐேயா!’ எ�@ அலறினா8 மைனவி. உடேன ஒ� ச3த�, “ேட, அேயா�கிய� 
பய�களா, 7. ேக. ஷ��க� E(டா, நி�கிறா� ெதாியேல?” அ�வள+ தா�, 
Eர�க8 க�க8 ேமேல பா�3தன. ேபாகிற ேபா�கி� சில ைகக8 தைல�. ேமேல 
உய�6� வண�க�� ெசCதன. ரகசிய� ேபா>சா� பா�3தா�கேளா, எ�னேவா. 
யா��.3 ெதாி2�? கா�கி உைட தாி3த ேபாJ0கார�கைள3 தா� அ�@ காணேவ 
இ�ைல: கலக Eர�களி� இ6த அ�  வண�க� எ;கைள2�  ர/சி� D/(றவி� 
ச�ப6த�ப(3தி விடலாம�லவா? க�Kனி0(க��. நா;க8 உதவி  ாிவதாக 
ஏ�கனேவ ேபாJ சா��. ெமா/ைட� க7த;க8 ேபா28ளன. தைலமைறவாக. 
இ��.� சில� எ�ைன அ7�க7 வ6� ச6தி�பதாக�  ரளியி�6த�. இர�( 
நா/க8 ஊெர;.� இ6த அமளி நட6த�. இ6த நிைலயி� இ�/ட7�  உ3தர+� 
வ6த�. ெச�ைனயி� எதிாி விமான� பற6தததாக: ெசா�னா�க8. நா;க8 
ம�ைரயி>�6� .�பேகாண3தி�.� பற6ேதா�. 
--------------- 

52. 52. 52. 52. இ!வா�வி! இ"ப�இ!வா�வி! இ"ப�இ!வா�வி! இ"ப�இ!வா�வி! இ"ப�    
 
.ட6ைத வாணி விலாச சைப3 திேய/டாி� நாடக� ெதாட;கிேனா�. ம�ைரயி� 
மக3தான ெவ�றி ெப�ற சிவJலாைவேய �த� நாடகமாக ந73ேதா�. அேமாகமான 
ஆதர+ கிைட3த�. சிவJலாேவ ெதாட�6� நைடெப�ற�. ஏேதேதா இ�ப� 
கன+க8 க�( ெகா�7�6த எ� மைனவி மீனா/சியிட� ஒCவாக இ�6� 
உைரயா7 மகிழ� .ட6ைதயி� தா� என�. ேநர� கிைட3த�. தி�மண� 
�76த+டேனேய சிவ>லா நாடக3 தயாாி�பி� ஈ(ப/ேடா�. ஏற3தாழ ஒ� வார� 
எ� இ�ல3தரசியி� E/7�, ேசல� ெச�வாC ேப/ைடயி� த;கியி�6ேத�. 
எ�றாA�, எ� நிைனெவ�லா� சிவJலாவி� ெவ�றியிேலேய .றியாக இ�3த�. 
ம@ E( ெச�@ மைனவியி� E/7� இ�6த ேபா�� நாடக3தி�.3 ேதைவயான 
.றி� கைள எ?�வதிேலேய ெப�� ெபா?� கழி6த�. மைனவியி� E/7� 
வரேவ� �.� உபசார3தி�.� .ைறவி�ைல. அவ�ைடய தம�ைக2� த;ைக 
சர,+� எ�னிட� மி.6த அ�  கா/7னா�. என�ேகா இ��ைக ெகா8ளவி�ைல. 
மைனவி2ட� ம�ைர�.3 தி��பிேன�. இர+ நாடகமாதலா� பக� ேவைள 
உண+�.� பி� ச�@ உற;.ேவ�. மாைலயிேலேய ெகா/டைக�.� ேபாC 
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வி(ேவ�. நாடக� �76� E( தி��ப இர�( மணி ஆகிவி(�. அத�.ேம�தா� 
அ�  மேன யா�ட� அளவளாவி மகிழ ேநர� கிைட�.�. 
 
மீனா/சிய�காளி� அ�  
 
எ;க8 .(�ப உறவினா�கைள� ப�றிய சில .றி� கைள இ;. D@வ� 
இ�றியைமயாததா.�. எ;க8 த6ைத வழி� பா/டனா� தி� ச;கர)�3தியா 
பி8ைள தி�வன6த ர�  3த� 
 
ச6ைதயி� ந�ல மதி�ேபா( வா
6� வ6தவ�. அவ� ஓ� ஆசிாிய�. ெசா6த3தி� ஒ� 
ெதாட�க� ப8ளியிைன2� நட3தி வ6தா�. இள� ப�வ3தி� மர3தி>�6� வி?6� 
கா>� ஊன� ஏ�ப/டத� காரணமாக அவைர எ�ேலா�� ெநா�7 அ�ணாவி 
எ�ேற .றி�பி(வா�க8. அவ��. இ� மைனவிய�; இர�டாவ� மைனவியி� 
ெபய� �3த�ைம. அ6த அ�ைமயாாிட� பிற63வ�க8 ச��க�பி8ைள, 
க�ணாசாமி�பி8ைள, ெச�ல� பி8ைள ஆகிய )வ�. இவ�களி� ச��க�பி8ைள 
எ;க��. அறி+ ெதாி2��ேப காலமாகி வி/டா�. பா/டனா��. �த� 
மைனவியிட� பிற6தவ� தி� ,6தர�பி8ைள. அவர� மைனவி தாய�ைமயிட� 
பிற6தவ�க8 ெச�ல�ைம, திரவிய�பி8ைள, மீனா/சிய�ைம, இராம>;க�பி8ைள 
ஆகிய நா�வ�. எ;களி� ஒ�@வி/ட சேகார-சேகாதாியரான இவ�க8 
நாக�ேகாவி>ேலேய வசி3� வ6ததா�தா� எ;க8 அ�ைனயா� நாக� ேகாவி>� 
நில� வா;க+�, அதைனேய நிர6தர இ��பிடமாக� ெகா8ள+� ேந�6த�. 
எ;க��. அறி+ ெதாி6தபி� 1924இ� நா;க8 �த� �ைறயாக நாக�-
ேகாவிA�.: ெச�றி�6த ேபா� அ�ைனயா� �ல� இவ�க8 அைனவ�� அறி6� 
ெகா�ேடா�. இவ�களி� )3த அ�ணா திரவிய�பி8ைள, க�ெபனியி� சில கால� 
மாேனஜராக+� இ�6தா� எ�பைத ��ேப .றி�பி/7��கிேற�. இைளயவ� 
இராம>;க�பி8ைள வ�கீ� .மா0தா. எ;களிட� பாச�� பாி+� ெகா�டவ�. 
இவேரா( நா;க8 ெந�;கிய ெதாட�  ெகா�7�6ேதா�. மீனா/சிய�கா8 எ�மீ� 
மி.6த அ� ைடயவ�. இவ�ைடய )3த மக�தா� நைக:,ைவ ந7க� சிவதாO. 
என�.3 தி�மண� நிக
6த சில நா/களிேலேய திரவிய�பி8ைளயி� )3த மக8 
,6தாி�.� சிவதாO+�.� தி�மண� நிக
6த�. மக��.� ம�மகH�.� இ�6த 
மன ஒ�@ைமைய அறி6த நா�, இவ�க8 தி�மண3ைத வ� @3தி, அ�ணாைவ2� 
அ�காேள2� ச�மதி�க ைவ3ேத�. எ� தி�மண3தி�காக உறவினா�க8 
அைனவ�� ம�ைர�. வ6தி�6தேபா� இ6த ஏ�பா(கெள�லா� நைடெப�றன. 
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எ� தி�மண3ைத� காண வ6தி�6த மீனா/சிய�கா8, நா� மைனவி2ட� 
தனி�.73தன� ெதாட;கிய�� எ� மீ� ெகா�7�6த அ�பி� காரண 
 
மாக, எ� இ�ல3திேலேய எ� மைனவி�.3 �ைணயாக3 த;கி வி/டா�. 
க�ெபனியி� ஒேர ந7ைகயான திெரளபதி2� வய� வ6த ெப�ணாக இ�6ததாA�, 
அவ��. �ைணயாக ேவ@ யா�� க�ெபனியி� இ�லாததாA� வசதிைய� க�தி 
எ;க�டேனேய இ�6� வ6தா8. 
 
ெச�ல� ேகாப� 
 
ம�ைரயி� நா;க8 .7யி�6தE/7� மா7யைறயி� நா� மேனவி2ட� 
த;கியி�6ேத�. அ�கா8 த� மகனி� தி�மண3தி�.� Dட நாக�ேகாவிA�.� 
ேபாகவி�ைல. மகH� ம�மக�� ம�ைர�. வ6� தனி�.73தன� ெதாட;கினா�. 
அ�ேபா�� அ�கா8 எ�ைனவி/(� ேபாக ம@3�வி/டா�. மகனிட� ச�ைட 
எ�+� இ�ைலயானA�, அவ� இ�ல3தி� ெச�@ ம�மக��.3 �ைணயாக 
இ��க அவ� ஏேனா வி��ப வி�ைல. அ7�க7 ேபாC விசாாி�பேதா( நி@3தி� 
ெகா�டா�. 
 
அ�கா8 ந�ல உைழ�பாளி. E/( ேவைலகைளெய�லா� தாேம தைலேம� 
ேபா/(�ெகா�( ெசCவா�. நாடக� �76� E( தி��பிய��, ஏதாவ� 
சா�பி/(வி/( நா� மா7�.: ெச�ேவ�. நா� வ��வைர ெப��பாA� எ� 
மைனவி உற;. வேத இ�ைல. ஆனா�, அய�6� உற;.வ�ேபா� பாவைன ெசC 
வா8. நா� ந7கன�லவா? என�.3 ெதாியாதா? சிறி� சல சல�ேபா( அ�கி� 
அம�ேவ� நா�. கீேழயி�6� அ�காளி� .ர� ேக/.�. 
 
“ ஏ சா6தா, ஏ......சா6தா” 
 
ஆ�, எ� மைனவி மீனா/சிைய சா6தா எ�@ தா� D�பி(ேவா�. ஏ. சா6தா 
எ�ற�� “எ�ன�கா?” எ�ேப� நா�. 
 
“இ6த� பாைல வா;கிகி/(� ேபாக: ெசா�ல�பா சா6தாைவ” 
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“அவ அச6� P;.� அ�கா; இேதா நாேன வ�ேற�” எ�@ எ?6தி��ேப�. 
 
அத�.8 எ� மைனவி அ73��  ர�( எ?6�, ேவகமாக� கீேழ ஒ(வா8. 
 
“ெம�வா...ெம�வா” எ�ேப�. பாைல வா;கி� ெகா�( ேமேல வ�வா8. 
 
‘ெம�வா� ேபாக� Dடாதா? ஏ� இ�ப7 ஒ7ேன?’ எ�@ வாCவி/(: சிாி�ேப� 
நா�. 
 
அவ8 ெச�லமாக ஒர�க�ணா� எ�ைன� பா�3�, ‘ஊ� சிளி�  ேவேற” எ�பா8. 
ப(3தி�6த த�ைன உாிைமேயா( ��கி� த/7 எ?�பவி�ைலேய எ�ற ேகாப� 
அவ��.. அ6த: ெச�ல� ேகாப3ைத2�, ‘சிளி� ’ எ�@ அவ8 ெசா�A� 
அழைக2� ரசி�பதி� என�ெகா� தனி மகி
:சி. 
 
மைனயாளி� மன�.ைற 
 
மீனா/சிய�ம� ேகாயி�, மாாிய�ம� ெத�ப�.ள�, தி� மைல நாயக� மகா�, 
தி��பர;.�ற�, அழக� ேகாயி� இ;ெக�லா� எ�ேனா( தனியாக வ6� 
பா��கேவ�( ெம�ப� அவ8 ஆைச..எ;க8 தி�மண� நட6த அ�@ மாைல, 
இராமநாத ர� ம�னா� மாளிைக�. எதிேர28ள மாாிய�ம� ெத�ப� .ள3தி� 
நாH� எ� மைனவி2� படகி� ஏறி உலா வ6ேதா�. அ�ேபா� அவ8 தம�ைக2� 
ம�@Q சில ெப�க�� படகி� இ�6தனா�. ‘அைத�ேபா� ஒ��ைற நாமி�வ�� 
தனிேய அ;. ெச�@ படகிேலறி ைமய ம�டப� பா�3� வரலா�’ எ�றா8 எ� 
மைனவி. ஒ�ற�பி� ஒ�றாக�  திய நாடக;கைள ஒ3திைக பா�3�� 
ெகா�7�6ததா� இ6த ஆைசைய நிைறேவ�ற �7யவி�ைல. அ�காேளா( 
ேபாCவர: ெசா�ேவ� எ�ேபா�� ெச�லமாக: சிO;.வா8. நா� ப�ேவ@ப/ட 
பா3திர;கைள நாடக;களிA� நாவ�களிA� பா�3�� ப73�� அறி6தவ� தா�. 
எ�ன ெசCவ�? நாடக ேவைலகளி� என�கி�6த அ�ைறய ஆ�வ3தி�. �� 
மைனயாளி� இ6த ஆைச� ேகாாி�ைகக8 �த�ைமயாக3 ேதா�றவி�ைல. அ�ேவ 
அவ��.� ெபாிய மன�.ைறயாக இ�6த�. ெவளிேய எ;. ேபாவதான A� 
கணவ� த�ேனா( வரவி�ைலேய எ�@ அவ8 ெகாQச� ேவதைன�ப/டா8. 
இர+ ேநர;களி� இத�ெக�லா� ஏதாவ� சமாதான� D@ேவ� நா�. 
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ஒ� நா8 இர+ திGெர�@ “நா�கா� )�ைக3 ெதாட �72மா உ;களா�?” 
எ�றா8. அவ8 எத�காக� ேக/கிறா8 எ�ப� என�.�  ாியவி�ைல. “�7யா�” 
எ�ேற�. 
 
“�7யாதா? ஊ� ..... �7யேவ �7யாதா?” எ�றா8. 
 
“நீ ெதா( பா��கலா� எ�ேற� நா�. அழகான Dாிய ��. அவ��.. நா� ச�@� 
எதி�பா��கவி�ைல, ச/ெட�@ நா�ைக நீ/73 த� )�கி� �னிைய3 ெதா/டா8. 
என�. ேராஷ� வ6�வி/ட�. எ�ன� �76த ம/(� நா�ைக நீ/7 நீ/7� 
பா�3ேத�. )�கி� ப�க3தி�Dட ெந�;க வி�ைல அ�. மைனவி வி?6� வி?6� 
சிாி3தா8. ேதா�விைய சமாளி�க ேவ�(ேம, “ெப�க��ேக நா�. நீள6தா�” 
எ�ேற�. ேவ@ எ�ன ெசCவ�? ...ம�ைரயி� அவ��. இ�6த மன� .ைறைய 
எ�லா� வ/72� �தAமாக� .�பேகாண3தி� தீ�3ேத�. சிவ Jலாவி� என�. 
��கியமான ேவட� இ�லாத தா� திெரளபைதைய ��H� அH�பிவி/( நா� 
சாவகாச ெகா/டைக�.� ேபாேவ�. அதி� எ� மைனவி�. எ�ைலய�ற மகி
:சி. 
-------------------- 

53. 53. 53. 53. ந#$பிைச$ �லவ& ராமசாமிந#$பிைச$ �லவ& ராமசாமிந#$பிைச$ �லவ& ராமசாமிந#$பிைச$ �லவ& ராமசாமி    
 
ஈேரா/7� நாடக;க8 ,மாரான வR>� நைடெப�றன. நாவ� நாடக;களி� 
ெபாிய�ணா ��கிய ப;ெக(3�� ெகா�டா�. ஈேரா/7>�6� மீ�(� 
ேகாைவ�. வ6ேதா�. நா;க8 தாயா�ட� இ��க3 தனி E( கிைட�காததா� 
தாயா� ம/(� ஈேரா/7ேலேய த;க ேந�6த�, நா;க8 ேகாைவ�. வ6தபி� 
ம�ைர ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனியா� ஈேரா/7� நாடக;க8 ந73தா�க8. 
அவ�க8 அ�ேபா� சி. க�ைனயா க�ெபனியா� தயாாி3தி�6தைத�ேபா� 
ஏராளமாக� ெபா�/ ெசல+ ெசC�, தசாவதார� நாடக3ைத ந73�� 
ெகா�7�6தா�க8. நாவ� நாடக;கைள அதிகமாக ந7�பதி�ைல. எ;க8 தாயா� 
ஈேரா/7ேலேய இ�6ததா�, ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனி ந7க�களி� சில�, 
அவ�கைள� பா�3��ேபாக அ7�க7 வ6தா�க8. அ�ப7 வ6த சில ந7க�கிளி� 
ஒ�வ�தா� ேக.ஆ�.ராமசாமி அவ��. எ;க8 க�ெபனி�. வரேவ�(ெம�ற 
ஆவ� இ�6த�. அ6த ஆவைல எ;க8 அ�ைனயாாிட� ெசா�>,எ�ப7யாவ� 
த�ைன� க�ெபனியி� ேச�3� வி(மா@ ேக/(� ெகா�டா�. அ�ேபா� ேக. ஆ�. 
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ராமசாமி�.� பதி)�@ வயதி��.�. அவ�ைடய தக�பனா��. எ?தி, அத�. 
ஏ�பா( ெசC2மா@ அ�ைனயா� ெசா�> வி/டா�க8. திGெர�@ ஒ�நா8 ேக. 
ஆ�. ராமசாமி த�ன6 தனிேய  ற�ப/(� ேகாைவ�. வ6� ேச�6தா�. ஈேரா/7 
>�6� அ�மாதா�, த�ைன அH�பியதாக: ெசா�னா�. அ�மா+�, ந7க�க8 
சில� வ6� ேபா.� ெசCதிகைள� ெபாிய அ�ணா+�.� க7த)ல� 
அறிவி3தி�6தா�க8. ேக. ஆ�. ராமசாமிைய� பாட: ெசா�>� ேக/ட+ட� 
எ�ேலா��.� நிர�ப+� பி73� வி/ட�. அவ�ைடய சாாீர� மிக+� 
இனிைமயாக+�, ெக�Sரமாக+� இ�6த�. ெபாிய�ணா அவைர� க�ெபனியி� 
ேச�3�� ெகா8ள: ச�மதி3� வி/டா�. ம�ைர ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனியி� 
அ�ேபா� ஆசிாிய 0தான3தி� இ�6தவ� காளி. எ�. ர3தின�. அவ� 
ெபாிய�ணா+�.� க7த� ெகா(3�, ஒ�வைர அH�பியி�6தா�. அவ� வ6த�� 
ெபாிய�ணா, ராமசாமி�. வி��பமி�6தா� அைழ3�� ேபாவதி� 
எ;க��ெகா�@� தைடயி�ைல எ�@ Dறினா�. வ6தவ� எ�ென�னேவா 
ெசா�>ராமசாமிைய அைழ3�� ேபாக �ய�றா�, எ�+� ப>�கவி�ைல. ஒேர 
உ@தியாக ராமசாமி ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனி�. வர�7யாெத�@ 
ம@3�வி/டா�. ராமசாமி�. உடன7யாக அபிம�2, ,6தாி நாடக3தி� கி�Tண� 
ேவட� ெகா(�க� ப/ட�. 
 
யா
�பாண� ச��க� பி8ைள 
 
ேகாைவ �76� தாரா ர� ெச�ேறா�. தாரா ர3தி� இ�6தேபா�, ெகா?� �. 
வரேவ�(ெம�@ யா
�பாண� ச��க� பி8ைள வ6� அைழ3தா�. இவ� அ6த 
நாளி� இல;ைகயி� பிரசி3தி ெப�ற கா�/ரா�ட�. இவைர�ப�றி” நிைறய 
ேக8வி�ப/7�6ேதா�. எ0. ஜி. கி/ட�பாைவ �த� �தலாக இல;ைக�.� 
ெகா�( ெச�றவ� ச��க� பி8ைள தா� எ�@ சில� ெப�ைமயாக: ெசா�>� 
ெகா�டா�க8. ேபாகவர:ெசல+ நீ�கி, மாத� ஒ�@�. ஆ�யிர�UபாC ேபசி, 
மாத� பதின@ நாடக;க8 நட3�வதாக ஒ�ப6த� ெசCய� ப/ட�. ஒ�ப6த� 
�76த�� கU��. வ6� ேச�6ேதா�. 
 
ச�பள3 தகரா@ 
 
ெகா?� � பயண� நி:சயமான�� எ�ேலா��: ச�பள� அதிக� ெகா(�க 
ேவ�(ெம�@ ேக/டா�க8. அ6த நாளி� இல;ைக�.� பயண� எ�றா�, மாத� 
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இ�ப� UபாC ச�பள� ெப@� ஒ�வ��. இல;ைகயி� நா�ப��, ப�மாவி� 
அ@ப��, மைலயாவி� எ�ப�மாக: ச�பள� ெகா(�கேவ�(�. ெகா?� +�. 
எ�ேலா��.� இர/7� : ச�பள� த�வதாக� ெபாிய�ணா ஒ� �ெகா�டா�. 
கUாி� சில நாடக;க8 ந73தபி� இல;ைக�.� பயணமாேனா�. 
------------------ 

54. 54. 54. 54. த�பி பகவதி தி�மண�த�பி பகவதி தி�மண�த�பி பகவதி தி�மண�த�பி பகவதி தி�மண�    
 
கUாி� 2- 8- 42 �த� சிவJலா நாடக� ெதாட;கிய�. ந�ல வ�வா2� இ�6த�. 
த�பி பகவதி�.3 தி�மண ஏ�பா(க8 நைடெப�றன. சி�ன�ணா நாக�ேகாவி>� 
இ�6ததா� அ;ேகேய பகவதி�.� ெப� பா�3தா�, ெபாிய�ணா+� நாக�ேகாவி� 
ெச�@ ெப�ைண� பா�3� �7+ ெசC� வி/(3 தி��பினா�. தி�மண3ேததி 
உ@தி ெசCய�ப/ட�. க�யாண� க:ேசாியி� தமிழிைசேய �ழ;க ேவ�(ெமன 
நா� வி��பிேன�. மாைலயி� இைசயர, எ�. எ�. த�டபாணி ேதசிகாி� 
இ�னிைச2� இரவி� தி���க கி�பான6த வாாியாாி� வ8ளி தி�மண� கைத2� 
நட3த �7+ ெசCேதா�. ேதசிக� அ�ேபா� காQசீ ர3தி� இ��பதாக 
அறிவி3ேத�. அறிஞ� அ�ணா அவ�க��.3 த6தி )ல� தகவ� அறி6ேத�. அவ� 
எ;க8 சா�பி� ேதசிக� அவ�கைள: ச6தி3�� ேபசி �7+ ெசC� க7த� எ?தினா�. 
1942 நவ�ப� 27ஆ� ேததி ெவ8ளி�கிழைமய�@ க���. அ�கிA8ள தி���க� 
தி�3தல;களி� ஒ�றான ெவ�ெணC மைலயி� த�பிபகவதி�.� தி�வள� ெச�வி 
க0Pாி�.� தி�மண� நட6ேதறிய�. 
 
க6தJலா 
 
கUாி� க6தJலா நாடக3ைத ந�ல �ைறயி� தயாாி�க3 தி/டமி/ேடா�. 
சி�ன�ணா நாக� ேகாவி>� இ�6ததா�  திய நாடக3ைத உ�வா�.� 
ெபா@�பிைன நா� ஏ�@� ெகா�ேட�. யாக .�ட�; தி�:ெச6�T� ேகாயி�; 
,வாமி மைல; பழனி, சரவண� ெபாCைக, தி�3தணிைக மைல �த>ய 
கா/சிகெள�லா�  திதாக3 தயாாி�க� ெப�றன. சிவெப� மானி� வி0வUப��, 
ெந�றி� க�ணி>�6� ெந�� � ெபாறிக8 பற�ப��, அைவ சரவண� 
ெபாCைகயி� வி?6� ஆ@ .ழ6ைதக8 ஆவ�� கா�3திைக� ெப�க8 
அ�.ழ6ைத கைள3 தாலா/(வ��, பி� அவ�க8 ந/ச3திர;களாவ�� 
அ�ைமயான கா/சிக8. மி�சார3தி� �ைணேயா( மிக அ� த மாக இவ�ைற 
உ�வா�கி� கா/7னா� மி�சார நி ண� ஆ@�க� 1943 ஜனவாி 1 ஆ� ேததிய�@ 
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க6தJலா அர;ேகறிய�. சிற6த பாடக� எ�. எ0. ேவல�ப� ,�பிரமணியராக +�; 
நா� நாரதராக+�, பகவதி Rரப3மனாக+�, 7. வி. நாரயணசாமி சிவபிராHக+� 
ந73ேதா�. நாடக�. மிக: சிற�பாக அைம6த�. 
 
ப�7த இராமச�மா 
 
கU� பிரபல ஆ2�ேவத ைவ3திய� ப�7த இராமச�மா +ட� எ;க��. ெந�;கிய 
பழ�க� ஏ�ப/ட�. அவ� சிற6த நாடக ரசிக�. அவ�� அவர� சேகாதர�� 
நாடக;கைள ஆ�வ3ேதா( வ6� பா��பா�க8, ேநாC, ெநா7 எ�றா� அவைர3 
தா� அO.ேவா�. அ� � ப� � நிைற6த உ3தமமான ம�3�வ�. கU��. வ6த 
சில நா/களி� எ� மைனவி ேநா2�றா8. எ�ேபா�� அவ8 உட�  கதகத�பாகேவ 
இ�6த�. அ7�க7 இ�மி�8. இராமச�மா அவ8 உட� நிைலைய ந�.கவனி3� 
ஏேதேதா ம�6�க8 ெகா(3தா�. ேநாC .ணமாகவி�ைல. ஒ�நா8 எ�ைன3 
தனிேய அைழ3தா�. 
 
“மைனவிைய3 தாCE/(�. அH�பி ைவ�ப� ந�ல�” எ�றா�, 
 
“ஏ� நீ;கேள .ண�ப(3த�7யாதா?” எ�ேற� நா�. 
 
“கணவைனவி/(� பிாி6தி�6தா� விைரவி� .ண�படலா�” எ�றா� ச�மா. 
 
அவ� வ� @3த>� மீ� நா� மைனவிைய: ேசல3��. அH�பி ைவ�க ஒ� � 
ெகா�ேட�. ேசல3��.3 தகவ� அறிவி3ேத�. சா6தாவி� தைமய� வ6� 
அவைள அைழ3 �: ெச�றா�. எ�ைன� பிாிய மனமி�லாதவளாC சா6தா க� 
கல�க3�ட� பிாி6� ெச�றா8. ேசல� ெச�ற பிற.� 
 
அவ8 உட�நிைல ேதறவி�ைலெய�@ க7த� வ6த�. அவேள உ��க3ேதா( 
எ?தியி�6தா8. 
 
ப�7த ச�மா ஒ�நா8 எ�ைன அைழ3தா�. ெச�ேற�. 
 
“நீ;க8 ெதாட�6� சில ம�6�க8 சா�பிட ேவ�(� எ�றா�. “சா�பி(கிேற�” 
எ�@ ஒ� � ெகா�ேட�. 
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அவ� ெகா(3த ம�6�கைள: சா�பி/ேட�. “சா3�� .7:சா@ இர+ ப(�ைக�.� 
ேபா. �� ஒ� ேகா�ைப .7�க ேவ�(�” எ�றா�. 
 
அத�ப7ேய .73� வ6ேத�. கU� நாடக� �76� பால�கா(  ற�ப(�ேபா� 
ச�மாவிட� ெச�@ விைட ெப�ேற�.  திதாக ம�6�க8 எ�+� ெகா(�கவி�ைல. 
“சா3��.7: சா@ ம/(� ெதாட�6� சா�பி/( வா�;க8” எ�றா�. “ஏ�?” எ�@ 
ேக/ேட�. “ேவெறா�@மி�ைல. உட� �. ந�ல�” எ�றா� ச�மா. எ�ன 
காரண3தி�காக ச�மா என�. ம�6�க8 ெகா(3தாெர�@ அ�ேபா� என�.3 
ெதாியவி�ைல. பி�னா�தா�  ாி6த�. ெமா3த� ஐ6� மாத;க8 கUாி� 
நாடக;க8 நட6தன. பால�கா( பயணமாHே◌�. 
 
பைழய நாடக;க��.�  திய மதி�  
 
பால�கா( க+ட� திேய/டாி� சிவJலா ெதாட;கிய�. 1940இ� எ;க8 
நாடக;க��. பால�கா/7� இ�6த ஆதரைவவிட அதிக ஆதர+ இ�ேபா� 
கிைட3த�. ம�ைர சிவ Jலா+�.� பிற. நா;க8 ெச�றவிடெம�லா� சிற� 3 
தா�. ைந6�ேபான பைழய நாடக;க��.�Dட ஒ�  திய மதி�  ஏ�ப/ட�. 
ஐ�ப� UபாC Dட வRலாகாம� இைட� கால3தி� நி@3த�ப/7�6த 
மேனாகரா+�. ஆயிர�கண�கான ம�க8 இடமி�றி3 தவி3த� எ;க��ேக 
விய�பாக இ�6த�. மேனாகரனாக நா� ந73த ேபா�,  திய  திய க/ட;க8 
சிலவ�ைற ம�க8 ரசைன உண�ேவா(ைக த/7� பாரா/7னா�க8. இராமாயண� 
நாடக3தி�. அத�. �� க�7ராத �ைறயி� நாடக ெவறி பி73தவ�கைள� ேபால 
ரசிக� ெப�ம�க8 நாலா ப�க;களி>�6�� வ6� .வி6தனா�. இராமாயண� இர+ 
9 மணி�. ஆர�பமா.�. ஆனா� ரசிக�க8 மாைல 4 மணி �தேல இர/ைட மா/( 
வ�7களிA�, ப0களிA�, கா�களிAமாக: சாாி சாாியாக வர3 ெதாட;கினா�க8. 
திேய/டாி� பி� ற� ெபாிய ெத�ன3ேதா� �, அத� ந(ேவ க�ெபனி E(� 
இ�6 தன. மா/( வ�7கைள2�,கா�கைள2�, ப0கைள2� தா�73 தா� 
நா;க8 திேய/ட��.8 Xைழய ேவ�(�. ஆ�க�� ெப�க�மாக 
ஆயிர�கண�கான ரசிக�க8 க/(:ேசா�ைற ைவ3�� ெகா�( சி@சி@ D/டமாக 
உ/கா�6� சா�பி(வ� கா/சி�.� ெப�� வி�6தாக இ�6த�. ம�ற 
நாடக;க��. வR� .ைற2�ேபா� மேனாகரா+�, இராமாயண�6தா� 
வRA�. ந�பி�ைக த�� நாடக;களாக அைம6தன. 
--------------- 
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55. 55. 55. 55. வ�)கால� தமிழ& தைலவ&வ�)கால� தமிழ& தைலவ&வ�)கால� தமிழ& தைலவ&வ�)கால� தமிழ& தைலவ&    
 
நாடக;கைள�ப�றி ேமேல ெதாட��� ேபரறினா� அ�ணா அவ�கேளா( 
என�ேக�ப/ட ெப�ைம�.ாிய ஒ� ெதாட�பிேன இ;. .றி�பிட வி�� கிேற�. 
ஆ�, பால�கா( �காமி� தா� இ� நட6த�. அறிஞ� அ�ணா அவ�களி� திராவிட 
நா( இத
 காQசீ ர3தி>�6� ெதாட�6� வ6� ெகா�7�6த�. .மா0தாவி� 
ெப� அ�ல� ெகாைலகாாியி� .றி� க8 எ�H� ெபயாி� அ�ணாவி� �த� 
நEன� வார6 ேதா@� அதி� ெவளியாயி�@. அதைன நா;க8 ெதாட�:சி யாக� 
ப73� வ6ேதா�. அ7�க7 நா� அ�ணா+�.� பாரா/(� க7த;க�� 
எ?திேன�. பால�கா( வ6த சமய� அ6த3 ெதாட� கைத �7+ ெப�றி�6த�. 
அதைன Y� வ7 வி� ெவளியிட விைழ6தா� அ�ணா. கைத நா;க8 ந73த 
நாடக3ைத அ7�பைடயாக� ெகா�( எ?த�ப/டதா� �ைற�ப7 அHமதி 
ெப�@� ெகா8�மா@ ேவ�7ேன�. அத�ப7 அHமதி ேகாாி� க7த� எ?திய 
அ�ணா, அ3ேதா( நாவA�. நாேன ஒ� ��Hைர எ?த ேவ�(ெம�@� 
ேக/7�6தா�. இதைன என�.� கிைட3த ெப�� ேப�க� க�திேன�. 30. 1.1943 
இ� அ�ணாவி� �த� நாவA�. நா� எ?திய ��Hைர இ�. 
 
“ேதாழ� சி. எ�. அ�ணா�ைர அவ�க8 வ�;கால3 தமிழ� தைலவ�. இ�@ 
தமிழக3தி� சிற6த எ?3தாள�க8 எ�@  கழ�ப(� ஒ� சிலாி� ேதாழ� 
அ�ணா�ைர அவ�க8 ��னணியி� நி�பவ�. இவர� ஆராC:சி நிைற6த ஆணி3 
தரமான ெசா�ெபாழிைவ� ேக/க, ெகா8ைகயி� ேவ@ப/ட D/ட3தின�� .?மி 
நி�ப�. இவர� அழகிய உைரநைடைய “கவிைத நைட” எ�ேற Dறலா�. இ6த 
நைட: சி3திர3ைத� ந�( விய6த தமிழறினா� பல�. இ�@ ேதாழ� அ�ணா�ைர 
 
அவ�கேள “அ(�.: ெசா� Eர�” என அைடெமாழி ெகா(3� அைழ�கி�றனா�. 
இவர� எ?3தி� ேவக� ப7�பவ� )ைளைய� ப�ப(3தி,  ைத6� கிட�.� 
ப.3தறிைவ3��வி எ(�.� த�ைம வாC6த�. எ6த இல�கிய�� மனித 
ச)க3தி�.� பயனளி�.� பா�ைமயதாC இ��க ேவ�(ெம�பைத ேதாழ� சி. 
எ�. ஏ. அவ�க8 ந�றாC அறி6தவ�. அத�ப7ேய ெதா�டா�றி2� வ�பவ�. 
 
இவர� உ8ள: ேசாைலயிேலேய Z3த ந@மண மல�தா� “.மா0தாவி� ெப� 
எ�ற ெகாைல�காாியி� .றி� �க8.” உயி�8ள சி3திர�; அறி+�. வி�6�: 
க�பேன ஒவிய ம�ல; இ�@ ந� க��� நிக?� கா/சி. 
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எ;க8 நாடக .மா0தாவி� ெப� ணி� பி�ப.திைய தம� க�3தி�ேக�ப: சிறி� 
மா�றி எ?த, ேதாழ� சி. எ�. ஏ அவ�க8 வி��பினா�. ஆவAட� அHமதி 
அளி3ேதா�; தம� ‘திராவிட நா/7� ெவளியி/டா�, ப73ேதா�. இ�வாிய 
சி3திர3ைத வைரய எ;க8 ‘.மா0தாவி� ெப�’ திைரயாக இ�6த� எ�பைத 
ெய�O� ேபா� உ�ைமயிேலேய ெப�ைமயைடகிேறா�. 
 
தம� உ8ள3தி� .�றி� ெகா�7��.� உண�:சி� ெப��கின, ேதாழ� 
அ�ணா�ைர அைண ேபா/(3 த(3�, ச6த��ப� ேந�� ேபாெத�லா� 
வாாியிைற3தி��கிறா� கைதயி� — 
 
"க�னியாக இ��ைகயி� காத� ெகா�(, அ� கணியாததா� ெவ�பிய வா
+ 
ெப�@, விதைவயாகி விபசார வா
�ைகயிேல ஆன6த� ெபற, ஆைச நாயகைன� 
ெப�@, அவன� �ேராக3தா� �ய��@ அவேன� ெகா�ற கா6தாவி� கைத 
இ�ேவ” எ�@ ேதாழ� அ�ணா�ைரேய இ�கைத: ,��க3ைத, அழகாக� Dறி 
�7�கிறா�. ெவ@� கைதைய ரசி3தா� ேபாதா�. அதH8 ெபாதி6� கிட�.� 
உ�ைமைய உணர ேவ�(�. 
 
கதாபா3திர;களி� மேனா நிக
:சிகைள: சி3தாி�பதி� ேதாழ� சி. எ�. ஏ. எ�வள+ 
திற� பைட3�8ளா� எ�பைத 
 
கா6தா ெந. 1-�.� கா6தா ெந. 2-�.� நட�.� தீவிர� ேபாரா/ட3தி� )ல� 
அறி6� ெகா8ளால�. ப��ைற. ப73�: ,ைவ�க ேவ�7ய க/ட� இ�. கைதயி� 
ஜீவநா7. 
 
விதைவ நிைலயைட6த கா6தாவி� உ8ள� எ�ப7யி��கிற� பா�;க8! 
 
“நா� விதைவயாேன�; ச.ன3 தைடயாேன�; ச�தாய3தி� சனியனேன�; எ� 
இளைம2� எழிA� ேபாகவி�ைல; க�ணாெ◌ளி ேபாகவி�ைல; நா� 
அபைலயாேன�; அழகியாக3 தானி�6ேத�; தா> யிழ6ேத�; ஆனா� காC6த தளி� 
ேபா>�6ேதேனய�றி ச�காக இ�ைல... வாடாத Zவாக இ�6ேத�. ஆனா� 
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விஷவாைட28ள மலெர�@ உலக� எ�ைன� க�தி�@. அ� எ�Hைடய 
.�றமா?... எ;க8 ஏ
ைம ைய� க�( உதவி ெசCய ��வர யா�மி�ைல; என�.3 
த�கவன3 ேத73தர ஒ�வ�� வரவி�ைல; எ� வா
+ ெகா8ைள ேபாவைத3 த(�க 
யா�� வர வி�ைல. எ�லா� �76� நா� விதைவயான��, எ� விதைவ3 த�ைம 
ெக/(� ேபாகாம� பா�3�� ெகா8��ப7 ெசCய, உபேதசி�க, உ�றா� வ6தனா�. 
அவ�க��கி�6த கவைல எ�லா� .ல�ெப�ைம�.� ப;க� வர�Dடாெத�ப� 
தா�. எ�ைன� ப�றி அவ�க��.� கவைல இ�ைல. என�. Eேட ெஜயி�; அ�பா 
அ�மாேவ காவலாளிக8, உறவினா� ேபாJ0; ஊரா� த�டைன த�� நீதிபதிக8. 
இ� உலக� என�.�டா�கி ைவ3த ஏ�பா(; இத�காகவா நா� பிற6ேத�?” 
எ�@ ேக/கிறா8 கா6தா. இ� கைதயி� கா6தா ெசா�வத�ல. ேகா7�கண�கான 
இள� விதைவய� உ8ள3தி>�6� எ?� D�.ர�. 
 
ப�க� ப�கமாக எ?தி� ப7�பவ�க��. அA�ைப உ�டா�காம� விஷய3ைத: 
,��கி இனிய நைடயி� ேதாழ� சி. எ�. ஏ. அவ�க8 ெசா�A� எழிைல� பா�;க8! 
 
“அவாிட� (கிழவாிட�) பண� இ�6த�. ஏ
ைமயி� ெநளி6�ெகா�( 
நானி�6ேத�. கிடாேபா� வள�6தவைள எவH�காவ� பி73�� க/7 
ைவ�காம>��கலாேமா ெவ�@ ேக/க ஊாிேல பல பி3த�களி�6தனா�; எ3தைகய 
ெபா�3த�� த/சைண த6தா� சாியாக இ��கி�றெதன� D@� ேசாதிட� சில� 
இ�6தனா�. உலகி� எ� இ�ைல? பளபள�பான ேதாைல� ேபா�3�� 
ெகா�7��.� பா�  இ�ைலயா? எ�ப7ேயா ஒ�@ எ� க?3தி� தா> ஏறி�@” 
 
கச�  ம�6ைத� கனி2ட� கல6� ெகா(�ப� ேபா� நைக: ,ைவ2ட� 
ந�Aண�:சி K/(வ� ேதாழ� அ�ணா�ைரயி� தனி� ப� . கீ
வ�� 
வா�கிய;கைள� ப73�� பா�;க8. 
 
“சீதா+�. ரா� எ�ற ஒ�வ� ேம� ஆைச; அவH�ேகா ேகாயி�, .ள�, Zைஜ, 
 3தக� �த>யவ�றிேல ஆைச; அவைள2� க�யாண� ெசC� ெகா�( அவ� 
ேகாயிA�.� ேபாவைத எ6த� கட+8 ேவ�டாெம�@ Dறிவி(ேமா 
ெதாியவி�ைல!...... எ6த� ேகாயி>A� ேதவியி��க, நா� ஏ� க�யாண� ேவ�டா 
ெம�@ ெசா�ல ேவ�(ெம�@ ரா� ேயாசி�கவி�ைல.” எ�கிறா� ேதாழ�. 
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கா6தாவி� மீ� ரா� கைட�க� ெசA3தவி�ைலயா�: இைத� கா6தா 
உதாரண3�ட�, 
 
“அவேரா ப�த�களி� பாடைல� ேக/(� ேக/( ெமளனமாக இ��.� பழ�க� 
ெகா�ட ேதவ�ேபா� எ� க�களி� ேவ�(ேகாைள� க�(, அைசயா உ8ள; 
ெகா�டவராகேவ யி�6தா�” எ�@ அழகாC� D@கிறா8. 
 
நிைன3தைத� ெகா(�.� ‘க�பகவி�/ச�’ ‘காமேதH’ எ�பன ேபா�ற 
ைந6�ேபான பைழய உதாரண;க��., அ�ணா�ைரயி� க�பைனயி� எ?6த 
 திய உதாரண�, 
 
மிரா,தார� அவ��. ‘அலா+தீனி� தீபமானா�’ எ�ப� இல�கிய: ,ைவ�. ஒ� 
எ(3�� கா/(.“நா� ெதா/( விைளயாட �7யாத ப�வ� எ� கி/ட வர�7யாத 
வய� ... அவ� எ�ன ெசCதா� ெதாி2ேமா? யார�  திதாக இ��கிறேத எ�@ 
நா� பா�3ேதேன இ�ைலேயா, ஒேர தாவாக3 தாவி எ� ெநQசிேல  .6� 
ெகா�டா�. அ6த உ�வ� எதி� E/( வாச�ப7ய�ைட3 தானி�6த�; ஆனா� 
ெநQசிேல சி3திர� பதி3� வி/ட�.” இ6த: ெசா�ெறாடைர “வசன கவிைத” எ�@ 
ஏ� Dற� Dடா�? 
 
வாசக3 ேதாழ�க8 ேம�ேபா�காக� கைதைய� ப7�க� Dடாெத�பத�காக: 
சிலவ�ைற எ(3�� Dறிேன�. காகித விைலேய�ற� ைகைய� பி73� 
நி@3�கிற�. கைடசியாக தா� D@வ� ஒ�ேற. எ?தியவ� பா� ெகா8ைக 
காரணமாகேவா, தனி�ப/ட �ைறயிேல வி��  ெவ@� களி�6தா� 
அவ�ைறெய�லா� ஒ�  ற� )/ைட க/7 ைவ3� வி/(� ப7�க3 ெதாட;.;க8 
- இ� ேபா�ற பல கைதகைள3 தமிழ��களி�.மா@ மனமார வா
3�;க8” 
 
நா� இ6த ��Hைரயிைன எ?திய அ6தநாளி� அ�ணா+�. அறிஞ� எ�ற 
அைடெமாழி இ�ைல. அவ� நாடகாசிாியராக+� வரவி�ைல. ந7கராக+� 
ேமைடேயறவி�ைல. எ?:சி மி�க தைலய;க;கைள2� சில திறனாC+� கைல� 
க/(ைரகைள2� தவிர அதிகமான க/(ைரகேளா கைதகேளாDட என�.3 
ெதாி6தவைரயி� எ?தாத கால� அ�. இ6 நிைலயி� அவைர வ�;கால3 தமிழ� 
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தைலவ� எ�@ எ?திேன� நா�. எ�ப7 எ?திேன�? ஏ� எ?திேன�? நானா 
எ?திேன�? இ�ைல. இ�ைல. இைறவ� எ�ைன எ?த ைவ3தா�. ஆ�, அ�ேவ 
உ�ைம. ெதCவ வா�.� ப>3த�! 
----------------- 

56. 56. 56. 56. இ� ெப�� கைலஞ&க�இ� ெப�� கைலஞ&க�இ� ெப�� கைலஞ&க�இ� ெப�� கைலஞ&க�    
 
ஒ�நா8 பால�கா/7� இராமாயண� நட6த�. ேக. ஆ�. இராமசாமி வழ�க�ேபா� 
ஆQசேநயராக ந73தா�. அ�ைமயாக பா7னா�. ��ப.தி� கா/சிக8 �76தன. 
இனி ஆQசேநய� கட� தா�7 இல;ைக�.: ெச�ல ேவ�(�. அ�வா@ 
தா�(வத�. அ�ேபாெத�லா� ெவ@� அ/ைடயி� ெசCத அHமாைர இ?�ப� 
வழ�கமி�ைல இராமசாமிேய ேம>�6� ெதா;.� நா�. வைளய;களி� ைக 
கா�கைள �ைழ3��ெகா�( கடைல3 தா�(வா�. பா��பத�.� பிரமி�பாக 
இ��.�. அ�@ இராமசாமி அ;கத� ஜா�பவா� �த>ய வானர Eர�களிட� 
விைடெப�@� ெகா�( கட� தா�ட�  ற�ப/டா�. “ராம ராம ராம சீதா” எ�ற 
வானர Eர�களி� ராம நாம ேகாஷ� ஒ>3�� ெகா�7�6த�. இராமசாமி உ8ேள 
வ6தா�. .திைர ஏணிேம� ஏறி3 ெதா;கி� ெகா�7�6த நா�. வைளய;களி� 
ைககைள2� கா�கைள2� Xைழ3�� பாC6� ெச�வ� ேபா� ஒ� ைகைய2� 
காைல2� ��ன� நீ/7�ெகா�( ேபா0 ெகா(3தா�. எதி�� றமி�6� .@�ேக 
க/ட�ப/7�6த க�பிைய இ?3தா�க8. க�பிக8 மிக:சிறியைவ. சைபேயா� 
க�ணா�.3 ெதாியா�. ஆைகயா� இராமசாமி பாC6தப7ேய கடைல3 தா�7 
எதி�� ற� ெச�A� ேபா� ஒேர கரேகாஷ�. திைர விட�ப/ட�. மீ�(� 
.@�.�க�பிைய ��னி�6த இட3தி�ேக இ?3தா�க8, க�பி ேமைடயி� ந(ேவ 
வ6த�� ேமேல க/ட� ப/7�6த .@�.� க�பி படாெர�@ அ@6� வி/ட�. 
ஆQசேநய� அ�ப7ேய கீேழ வி?6தா�. எ�ேலா�� பதறி� ேபாC ஒ7ேனா�. ந�ல 
ேவைலயாக� கீேழ வாிைசயாக� க/ட� ப/7�6த D�ைமயான மர3 ��(கேளா( 
D7ய அைலகளி� ேம� விழவி�ைல. இ� அைலகளி� ந(ேவ வி?6தா�. .� ற 
 
வி?6ததா� மா�பி� பல3த அ7. அ�ப7ேய P�கி� ேபாC மி�சார விசிறியி� கீேழ 
ப(�க ைவ3ேதா�. ேசாடா ெகா(� க�ப/ட�. ஆQசேனயாி� உைட ேராம� ேபா� 
ேதா�@ வத�காக அ(�காக3 ைத�க�ப/(, ெம3ைத ேபா�றைம�க� 
ப/7�6ததா�. அபா2� எ�+� ஏ�படவி�ைல. இர�ெடா� நிமிட;களி� 
சமாளி3�� ெகா�டா�. நாடக� ெதாட�6� நைடெப�ற�. 
 
இள� ந7க� எ0. வி. ,�ைபயா 
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கைலமாமணிெயன இ�@ ந�மா� ேபா�ற�ெப@� ந7க� எ0. வி. ,�ைபயா 
அ�ேபா� க�ெபனியி� இ�6தா�. 1939 இ@தியி� தி�:சிரா�ப8ளியி� 
இ�6தேபாேத அவ� எ;க8 .?வி� ேச�6தா�. ந�றாக� பா(வா�. ப�ேவ@ 
நாடக; களி� சிறிய ேவட;கைள�  ைன6� வ6தா�. சிவ>லா ம�ைர யி� 
ெதாட�6� நைடெப�றேபா�, சிவெப�மாைன� கா� மாறி ஆட:ெசா�A� 
அபிேஷக� பா�7யனாக ந73தா�. ந7க�க8 ஏராளமாக இ�6ததா� ெபாிய 
ேவட;கைள3 தா;கி நட�பத�.ாிய வாC�  அ�ேபா� அவ��.� 
கிைட�கவி�ைல. அ�@ அவ�  ைன6த பா3திர;களிேல .றி�பிட3த�கதாக 
இ�6த� க�ண�. ஆ�, மகாபாரத� மாத� கண�கி� ெதாட�6� நைடெப@� 
நாடகமாகஇ�6த�. அதி� ,�ைபயா க�ணனாக ந73தா�, .6தி2� க�ணH� 
ச6தி�.� கா/சியி� மிக உ��கமாக ந73தா�. சைபேயாைர ம/(ம�ல. உ8ளி�6த 
எ;கேளெய�லா;Dட� க�கல;க ைவ3தா�. அவைர ேமA� ந�ல �ைறயி� 
பய�ப(3தி� ெகா8�� வாC�பிைன எதி��பா�3�� கா3தி�6ேதா�. 
 
அட�க� நிைற6த ஆ�. எ�. Eர�ப� 
 
இ�ேபா� ச3யா )Eசி� அதிபராக வி��.� ஆ�. எ�. Eர�ப� அவ�க8 
அ�ேபா� எ;க8 நாடக� .?வி� இ�6தா�. அட�கமான இைளஞ�. யாேரா(� 
வ� �.� ேபாக மா/டா�. சி�ன: சி�ன ேவட;க8  ைனவா�. அவ�ைடய 
ைகெய?3� அ6த: சி@ வயதிேலேய அழகாக இ�6த�. எனேவ எ;க8 
கண�.�பி8ைள ஏ. 7. த�மராஜூ ஆ�.எ�.Eர�பைன� கண�.க8 எ?த ந�. 
பய�ப(3தி� ெகா�டா�. கண�.� பி8ைளேயா( அவ� எ?தி� ெகா�7��பைத 
நா� அ7�க7 பா�3தி��கிேற�. இ6த� ைபய� ந�ல நி�வாகி யாக வ�வா� 
ேபா� ேதா�@கிற�. எ�@ அ�ேற கண�.� பி8ைளயிட� Dறிேன�. ஆ�. எ�. 
Eர�பH�.�, எ0. வி. ,�ைபயா+�.� மி.6த ந/ . இ�வ�� எ�ேபா� 
பா�3தாA� ெந�றியி� தி�நீ�ேறா( தா� கா/சியளி�பா�க8. ,�ைப யாைவவிட� 
ெபாியவ�க8 சில�, எ�ன�பா, நீதா� ப�டா ரமா� ேபாயி/ேட Eர�பைன2� 
ப�டாரமா�கிடா ேத�பா” எ�@ ேவ7�ைகயாக� ேப,வா�க8. 
 
ேக. ஆ�. இராமசாமி�.�, எ0. வி ,�ைபயா+�.� எ6ேநர�� தகரா@க8. பிர�( 
இராமசாமி�.� இதி� ப;.�(. இத�.� .றி�பான காரண� எ�+� ெசா�ல 
இயலா�. நாடக� க�ெபனிகளி� இ�ேபா�ற ச�ைடக��, சமரச;க�� 
சாதாரண நிக
:சிக8. இர�( ந7க�க8 ச�ைட ேபா/(� ெகா8வா�க8. 
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இ@தியி� ச�ைட ��றி ஒ�வைர� க�ெபனியி>�6� வில�க�ப(வா�; 
வில.வத�.: Zச� வள�6�வி(�. ஒ�வ� வில�க�ப(வா�. வில�.வத�.� 
காரணமாயி�6த ந7கேர அவைர� ேபாC வழியH�பி வி/(� க�கல�கேதா( 
தி�� வா�. இ3தைகய நிக
:சிக8 எ3தைன எ3தைனேயா எ;க8 க�ெபனியி� 
நைடெப�@8ளன. 
 
இ� இராமசாமிக�� ஒேர க/சி 
 
ேக.ஆ�.இராமசாமி2�, பிர�( இராமசாமி2� க�ெபனியி� பைழய ந7க�க8. 
இவ�க��.� ெபாிய�ணாவிட� மி.6த ெச�வா�.. ,�ைபயா த�ைன ஏேதேதா 
ெக/ட வா�3ைதக8 ெசா�> ஏசிவி/டதாக ேக. ஆ�. இராமசாமி ெபாிய�ணாவிட� 
 கா� ெசCதா�. ெபாிய�ணா ,�ைபயா ைவ�D�பி/( விசாாி3தா�. ,�ைபயாவி� 
பதி� அட�கமாக இ�ைல. ெபாிய�ணா+�.� ேகாப� )�ட�. 
 

“.ணெம�H� .�ேறறி நி�றா� ெவ.ளி 
கணேம2; கா3தலாி�” 

 
எ�@ வ8�வ� Dறயி��கிறார�லவா? இத�. இல�கியமாக விள;.பவ� 
ெபாிய�ணா. அ�வள+தா�, ,�ைபயா+�. ந�ல அ7. ஒவிய� ேதவராஜCய�. 
கண�.�பி8ைள த�மராஜு யா� யாேரா .@�ேக வ6� த(3தா�க8. பயனி�ைல. 
பலமாக அ73த பிற.தா� ஒC6தா� அ�ணா. அ�ேபா� இர+ மணி ஏ?. அ�@ 
] கி�Tண Jலா நாடக�. நா� ெகா/டைகைய அ(3த ஒ� E/7� 
.7யி�6ேத�. இர+ 8-30 �.3 திேய/ட��. வ6ேத�. ,�ைபயா எ�னிட� 
வ6தா�. “எ� மீ� ஒ� .�ற�� இ�ைல. க@�  இராமசாமி2�, சிவ�  
இராமசாமி2� ேகா8 )/7யதா� ெபாிய�ணா:சி எ�ைன அநியாயமாக அ73� 
வி/டா�” எ�றா�. அவ� உட�பி� அ7ப/ட காய;க8 இ�6தன. நா� அவ��. 
ஆ@த� Dறிேன�. இேத ேபா�@ த�பி பகவதி, எ0. வி. சக0ரநாம� 
ேபா�றவ�கெள�லா� Dட அ7 வா;கியவ�க8 தா� எ�@ Dறி அவைர: 
சமாதான�ப(3த �ய�ேற�. இ� இராமசாமிகைள2� ெபாிய�ணாவிட�  கா� 
Dறியத�காக� க76� வி/( ெவளிேய ெச�ேற�. 
 
ந8ளிரவி� ெச�ற கைலஞ� 
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,�ைபயா ேசாகேம உ�வாக ஒ� ற� உ/கா�6தி�6தா�. இர+ மணி 9. இ�H� 
அைரமணி ேநர3தி� நாடக� ெதாட;க ேவ�(�. அ�@ நாடக3தி� ,�ைபயாதா� 
வ, ேதவ�. அவேரா ேவட�  ைனயவி�ைல. �த� கா/சியிேலேய வ,ேதவ� 
வரேவ�(�. இர�ெடா�வ� ,�ைபயாவிட� ேபாC இ�H� ேவட� 
 ைனயவி�ைலயா?’ எ�@ ேக/டா�க8. அவ� ேவட�  ைனய ம@3� வி/டா�. 
,�ைபயா வ, ேதவ� ேபாட ம@�கிறா� எ�@ ெசா�> என�. ஆ8 வ6த�. பகவதி 
அ�@ க�ச�, ேக. ஆ�. இராமசாமி2�, பகவதி2� மாறி மாறி� ேபா(வா�க8. 
அ�@ பகவதியி� �ைற. பகவதி க�ச� ேவட3ேதா( வ6�, ேவட�  ைன2� 
ப7யாக: ,�ைபயாவிட� Dறினா� ேபா� இ��கிற�. ,�ைபயா அவாிட�� ம@3� 
வி/டா�. ஒ�பைன அைறயி� ஒேர ரகேள. ,�ைபயா ேவட�  ைனய ம@�பதாக� 
ெபாிய�ணாவிட� ெசா�ல ஆ8 ேபாC வி/டதாக அறி6ேத�. என�.� தகவ� 
வ6த�. நா� வ6� ,�ைபயாவிட� எ�வளேவா ெசா�ேன�. அவ� ஒேர 
பி7வாதமாக ேவட�  ைனய ம@3� வி/டா�. உடேன நா� ேக. ஆ�. 
இராமசாமிைய வ,ேதவ� ேபாட: ெசா�> வி/( ,�ைபயாைவ2� அைழ3�� 
ெகா�( அ�கிA8ள எ� வி/7�.: ெச�ேற�. கி�TணJலாவி� என�. ேவட� 
இ�ைலயாதலா� நிைறய ேநர� கிைட3த�. ேவட�  ைனயாதத�காக� 
ெபாிய�ணா மீ�(� வ6� அ7�பா� எ�பைத: ,�ைபயா ந�றாக அறிவா�. 
ஆனாA� அவ��. அச/(� பி7வாத� ஏ�ப/7�6த�. ேமA� அ7பட+�, ேவட� 
 ைனயாதத� விைள+கைள ஏ�க+� ,�ைபயா சி3தமாக இ�6தா�. நா� 
,�ைபயா+�. அறி+ைரக8 Dறிேன�. எ�ன3தா� இ�6தாA� ேவட�  ைனய 
ம@3த� தவ@ எ�பைத அவ��. உண�3திேன�. ெபாிய�ணாவி� ேகாப3ைத 
ந�. உண�6தவ� நா�. வி76தா� ,�ைபயா+�. எ�ன ேந�ேமா எ�@ என�. 
அ:சமாக இ�6த�. ,�ைபயா ேம�ெகா�( க�ெபனியி� இ��க+� 
வி��பவி�ைல. இரேவா7ரவாக அவைர ஊ��. அH�பி வி(வ� ந�ல� என 
என�.3 ேதா�றிய�. அவ�� எ� ேயாசைனைய ஏ�றா�, ைகயி>�6த சி@ 
ெதாைகைய அவாிட� ெகா(3ேத�. அ�றிரேவ அவைர� பா�கா�பாக. ஊ��. 
அH�பிைவ3ேத�. எ�ேலா�� ,�ைபயா தானாகேவ ஒ7 வி/டதாக 
எ�ணினா�க8. நாேன அவைர அH�பிேன� எ�ப� ெபாிய�ணா+�.� Dட3 
ெதாியா�. 
 
கைலமாமணி ேக. பி. ேகசவ� 
 
ஒ�நா8 பழ� ெப�� கைலஞ� ேக. பி. ேகசவ� மேனாகரா நாடக� பா��க 
வ6தி�6தா�. நாடக� �76த�� உ8ேள வ6� எ�ைன� பாரா/7னா�. த� 
இ�ல3தி�. ஒ�நா8 வி�6��ண வர ேவ�(ெம�@ அைழ3தா�. அைழ�பிைன 
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ஏ�@ ஒலவ�ேகா/7A8ள அவர� இ�ல3தி�.3 த�பி பகவதி, சிவதாO, ேக. ஆ�. 
இராமசாமி ஆகிேயா�ட� நாH� ெச�றி�6ேத�. மல�6த �க3�ட� எ;கேள 
வரேவ�றா� ேகசவ�. க�ெபனியி� பழ;கால நிக
:சிகைள� ப�றி ெவ. ேநர� 
ேபசி� ெகா�7�6ேதா�. வி�6��ட பி�H� ேப:, �7யவி�ைல. நாடக� 
இ�6ததா� விைடெப�@� ெகா�( தி��பிேனா�. 
 
ேக. பி. ேகசவ� ம�ைர ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனியி� சிற6த ந7க�களிேல ஒ�வ�. 
ந�றாக� பாட+� திறைம வாC6தவ�. அவர� ஆ�ற�மி�க ந7�பிைன ஏ�கனேவ 
நா� பா�3� மகி
6தி��கிேற�. 1934இ� நா;க8 வி�3தாசல3தி� இ�6த ேபா� 
ம�ைர ஒாிஜின� பாC0 க�ெபனியா� Dட^� �3ைதயா திேய/டாி� ப�பாC 
ெமயி� நாடக� நட3தி� ெகா�7�6தா�க8. அ�ேபா� எ;க8 க�ெபனியிA� 
ப�பாC ெமயி� ��கிய நாடகமாக இ�6ததா�, ேக. பி. ேகசவனி� ப�பாC ெமயி� 
நாடக3ைத� பா��க ஆைச�ப/ேட�. எ;க��. நாடக� இ�லாத நாளி� 
இத�காகேவ Dட^� ெச�ேற�. ப�பாC ெமயி� நாடக� பா�3ேத�. நாடக3தி� 
ேக. பி. ேகசவனி� அபாரமான ந7�  எ�ைன மிக+� கவ�6த�. நாடக� �76த�� 
அவ� வ�ைக�காக� கா3தி�6� ேநாி� ச6தி3ேத�. மனமார� பாரா/7 வி/( 
வி�3தாசல� தி��பிேன�. ேக. பி. ேகசவனி� ப�பாC ெமயி� ந7�ைப� பா�3த� 
என�.மிக+� பயHைடயதாக இ�6த�. அத� பிற. நா� ந73த ப�பாC ெமயி>� 
 திய ெம�.ட� ந73தாக எ�ேலா�� ேபசி� ெகா�டா�க8. 
 
திைர�பட உலகி� ேக. பி. ேகசவ� ந73த பதி ப�தி2� இ� சேகாதர�க�� 
இ�H� Dட எ� நிைனவி>�6� அகல வி�ைல. தமி
 நாடக உலைக வி/( அவ� 
விலகிய ெவ. கால3தி�.� பிற.Dட, தமி
நா( ச;கீத நாடக ச;க3தி� சிற6த 
நாடக ந7க��.ாிய வி�திைன அவ��. வழ;கேவ�(ெம�@, நா� 
ஆ�வ3ேதா( பாி6�ைர3ேத�. ேக.பி. ேகசவ� ெச�ைன �. வ6� ச;க3தி� 
வி�திைன� ெப�@� ெகா�டேபா�, அ�ப7ேய அவைர� க/73 த?வி� 
ெகா�ேட�. 
 
கைலவாண� க7த� 
 
ெச�ைனயி>�6� கைலவாண� கி�Tண� ஒ� க7த� எ?தியி�6தா�. ேக. ஆ�. 
இராமசாமிைய சிவச�தி எ�H� பட3தி� கதாநாயகHக ந7�க ஏ�பா( ெச 
Cதி��பதாக+� அவைர அH� வதா� க�ெபனி�.3 ெதா6தர+ எ�+� இ�ைல 
ெய�றா� ெபாிய�ணாவிட� Dறி அH�பிைவ�க ேவ�(, ெம�@� ெபாியவாி� 
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ஒ� த� இ�6தா� இதH8 இ��.� க7த3ைத இராமசாமியிட� ெகா(�கலா� 
எ�@� எ?த� ெப�றி�6த�. உ8ேள இராமசாமி�. ஒ� க7த�� இ�6த�. நா� 
மி.6த மகி
:சிேயா( க7த3ைத� ெபாிய�ணாவிட� கா/7ேன�. எ�. எ0. ேக. 
இராமசாமி�ேக ேநராக எ?தாம� என�.� க7த� எ?தியத�காக அவைர� 
பாரா/7னா� அ�ணா. “இராமாசாமி தாராளமாக� ேபாC ந7�க/(�; அவ� 
திைர�பட3தி� ந73தா� நம�.3தாேன ெப�ைம! எ�ெபா?� ேதைவேயா 
அ�ெபா?� அH�பலாெம�@ நா� ெசா�னதாக� கி�TணH�. எ?�” எ�றா�. 
அ�ணா ெசா�னப7ேய கைலவாண��. எ?திேன�. க73தைத2� 
இராமசாமியிட� ெகா(3ேத�. இராமசாமி�. ஒேர மகி
:சி. அ�ணாவி� 
அHமதிேயா( கைலவாண��.� க7த� எ?தினா�. நாைல6� நா/களி� உடேன 
 ற�ப(�ப7யாக� கைலவாணாிடமி�6� த6தி வ6த�. அ�றிரேவ இராமசாமி 
ெச�ைன�.�  ற�பட ஏ�பா( ெசCய�ப/ட�. எ�ேலா�ைடய அ� �.� 
பா3திரமாக இ�6த ேக. ஆ�. இராமசாமி க�கல�க3�ட� விைடெப�@: 
ெச�ைன�. ெச�றா�. 
 
மய;கி வி?6ேத� 
 
அ�ேபா� மயி� ராவண� ெதாட�:சியாக நட6� வ6த�. நா� அதி� இராம� 
ேபா(வ� வழ�க�. சிறிய ேவட� அ�. இராமசாமி ஆQசேநயராக ந7�பா�. அவ� 
ேபான அ�@ நாேன ஆQசேநயராக ந7�க ேந�6த�. அ�வைர மயி� ராவண�, 
இராமாயண� ஆகிய நாடக;களி� நா� ஆQசேநய� பா3திர3ைத ஏ�றேத இ�ைல. 
அ�ம/(ம�ல; ,�ாீவனாகேவா, வா>யாகேவா Dட ந73ததி�ைல. 
.ர;.க��.ாிய உைடைய அ�@தா� �தலாவதாக�  ைன6ேத�. ஏ�ர� மாத� 
அ�. உ8ேள ஒேர  ?�க�. ேராம� ேபா�@ அ(�க(�காக ைவ3�3 ைத�க�ப/ட 
அதிக� கனமாக உைடைய� ேபா/ேட�. தைலயி� .�லாைவ2� ைவ3�� 
க/7ேன�. அத�ேம� கிாீட3ைத ைவ3ேத�. உடA�.8 கா�@  .வத�. வழிேய 
இ�ைல. விய�ைவ ெகா/7ய�. �ைட�க+� இயலவி�ைல. இர�( கா/சிகளி� 
ந73ேத�. மி�சார ெவளி:ச� ேமைடயி� ேமA� ெவ�ப3ைத உ�டா�கிய�. 
ஏேதா தைல ,�@வ� ேபா>�6த�. அ�வள+தா�. மய;கி வி?6� வி/ ேட�. 
காரண� எ�ேலா��.�  ாி6த�. எ� உைடகைள3 தள�3தி மி�விசிறியி� கீேழ 
ப(�கைவ3தா�க8. ஐ6� நிமிட; க��.� பிற.தா� நிைன+ வ6த�. எ�ப7ேயா 
ஒ�வைகயாக ந73� நாடக3ைத �73ேத�. ம@நா8 இ6த: ெசCதிகைள ெய�லா� 
இராமசாமி�. விவரமாக எ?திேன�. உ�Hைடய அ�ைம2� ெப�ைம2� 
இ�ேபா� ��ைனவிட அதிகமாக�  ாிகிற�. உன�. அ(3தப7யாக உ�Hைடய 
ேவட;கைள� ைனய த.தி2ைடயவHக இ�6த ,�ைபயா க�ெபனிைய வி/( 
வில. வத�. நீேய காரணமாக இ�6தாC. இ�ேபா� நீ2� விலகி� ெகா�டாC. 
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நா�தா� உ� ேவட3ைத� ேபா/(� ெகா�( அவ0ைத�ப(கிேற�” எ�@ 
.றி�பி/7�6ேத�. ஏற3தாழ ஐ6� மாத கால� பால�கா/7� நாடக� நட3திவி/( 
ஈேரா/(�.� பயணமாேனா�. 
-------------- 

57. 57. 57. 57. �-�ப விள���-�ப விள���-�ப விள���-�ப விள��!!!!    
 
ஈேரா( கா�சாகி� ேச�தா+3 அவ�களி� ெச�/ர� நாடக அர;கி� 1-6-43இ� 
நாடக� ெதாட;கிய�. ம�ைர சிவJலா ெவ�றி�.�பி� நா;க8 ெச�ற 
நகர;களிெல�லா� சிவ>லாைவேய �த� நாடகமாக ஆர�பி3ேதா�. ஈேரா/7� 
ெதாட�6� ஐ�ப� நா/க8 சிவJலா நைடெப�ற�. இ�ேபா ெத�லா� 
ெச�ைனயி�  திய நாடக;க8 நட6தா�, அ� 25 �ைற நைடெப�@ ெவ8ளி 
விழா� காOவேத விய�பாக இ��கிற�. அ�ப7 ெவ8ளி விழா�காO� நாடக� 
Dட3 ெதாட�6� ஒேர அர;கி� நைடெப@வதி�ைல. நாடக� ெதாட;கி� பல 
மாத;க��.� பிற.தா�, ெவ8ளிவிழா, ெபா�விழா எ�லா� நைட ெப@கி�ற�. 
1940 ஆ� ஆ�7A� அத�. �� �Dட, இ� ேபா�ற விழா�க8 எ�லா� 
ெதாழி��ைற நாடக சைபக��.: சாதாரண நிக
:சிகளாக இ�6தன. 
 
ஈேரா/7� சிவ>லா+�.� பி� கி�TணJலா, மகா பாரத�, ராஜாப�3�ஹாி, 
க6தEலா, ஒளைவயா�, ேமனகா ஆகிய நாடக;க8 ஒ�ெவா�@� மாத�கண�கி� 
நட6தன. திைர�படமாக வ6� ஓ7�ெகா�7�6த ‘.மா0தாவி� ெப�’ நாடக� 
Dட ஈேரா/7� 25 நா/க8 ெதாட�6� நைடெப�ற�. வRA� ந�ல �ைறயி� 
இ�6த�. ேபரறிஞ� அ�ணா அவ�க8 ஒ�ெவா� நாடக3ைத2� பல�ைற பா�3� 
மகி
6தா�. பா�3த ம@நா8 அைத�ப�றி3 திறனாC+ ெசCய+� தவ@வதி�ைல, 
 
ப/ட�கார� ப;களா 
 
இ6த�ைற எ;க8 .(�ப3தின��. E( கிைட�ப� கTடமாக இ�6த�. 
க�ெபனி�. ம/(� நக��.8 ஒ� ெபாிய E( கிைட3த�. அ;ேகேய 
.(�ப3தின�� த�கா>கமாக3 த;கி யி�6தா�க8.க�ெபனிசாமா�க8 
திேய/டாி�வ6� இற;கின. ப/ட�கார� ப;களா திேய/டாி� அ�ேக இ�6ததா� 
பல லாாிகளி� வ6� இற;கிய எ;க8 நாடகசாமா�கைள� பா��க� ப/ட�கார� 
ந�ல த�பி ச��கைர ம�றா7யா��, ைகவ�ய சாமியா�� வ6தா�க8. E( 
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கிைட�காத நிைலைய�ப�றி அவாிட� ேபசி� ெகா�7�6ேதா�. ஏ� ந��ைடய 
ப;களா கா>யாக தா� இ��கிற�. எ;க��.: சில அைறக8தா� ேவ�(�. 
பி� ற� �?�� நீ;கேள த;கி�ெகா8ளலா�. ேவ@ இட� பா�3�: 
சிரம�படேவ�டா�” எ�@ பாிேவா( Dறினா� ப/ட�கார�. எ;க��. 
எ�ைலய�ற மகி
:சி. அ�ேற மீனா/சி அ�கா8, பகவதி த�பதிக8, சிவதாO 
த�பதிக8 எ�ேலா�� ப/ட�கார� ப;களாவி� .7ேயறினா�. என�.� அ;ேகேய 
தனியாக ஒ� அைற ஒ��கி3 தர ஏ�பா( ெசCதா� ப/ட�கார�. நாடக;கைள� 
பா��பத�காக� ப/ட�கார� .(�ப3தா� அ7�க7 ப;களாவி� வ6� த;.வா�க8. 
அவ�க��.� எ;க8 .(�ப3தா��.� ெந�;கிய ந/  ஏ� ப/ட�. 
 
ைகவ�ய சாமியா� 
 
ப/ட�கார� நாடக� பா��க வ��ேபாெத�லா� ைக வ�ய சாமியா�� வ�வா�. 
சாமியா� சிற6த ஆராC:சியாள�. உலாகாHபவ� நிைற6தவ�. காவி க/டாத 
ெவ8ைள ேவ/7: சாமியா� இவ�. இவர� ப.3தறி+� க/(ைரகைள� ெபாியாாி� 
‘.7யர,’ வார இதழி� ெதாட�6� ப73தவ� நா�. ேமல/ைடைய�  ர/7ய�� 
�த� ப�க3தி� ைகவ�ய சாமியாாி� க/(ைர தா� காண�ப(�. சாமியாாிட� 
மி.6த அ�  ெசA3தி வ6தா� ப/ட�கார�. ப;களாவி� �க�பிA8ள ஹா>� 
நா� சாமியாைர: ச6தி�ேப�. சிாி�க: சிாி�க� ேப,வா� இவ�. எ�ேலா�� இவைர 
“சாமி” எ�ேற அைழ�பா�க8. ப/ட�காராி� இர�டாவ� மக� தி�. அ�:,ன� 
��ேபா�கான இைளஞ�. ,யமாியாைத� ெகா8ைககைள� பி� ப�@பவ�. 
ெபாியாாிட� மி.6த ஈ(பா(ைடயவ�. ைகவ�ய சாமியாாி� உபேதச3தா�தா� 
இைளயவ� அ�:,ன� ெக/(� ேபாC வி/டா� எ�@ ப;களாவிA8ள ஊழிய�க8 
ேபசி� ெகா�டா�க8. சாமியாேர இைத எ�னிட� Dறினா�. “ப/ட�காராி� 
இைளய ைபயைன நா� தா� ெக(3� வி/ேட� எ�@. எ�ேலா�� 
�O�O�கிறா�க8. எ�மீ� E�பழி” எ�றா�. சாமியா� Dறிய� ��றிA� 
உ�ைமெய�ப� என�.3 ெதாி2�. அ�:,ன� அவ�க8 �7�பான இைளஞ�. 
அவ� இளைம� ப�வ3திேலேய காலமான� தமிழக3தி�. ஏ�ப/ட ேபாிழ�  எ�ேற 
ெசா�ல ேவ�(�. ைகவ�ய சாமியாாி� மீ� இைளயவைர� ெக(3� வி/டதாக� 
.ைற ெசா�ல� ப/டாA�, அவ��.ாிய மாியாைதயிைன: ெசA3த யா�� தவற 
வி�ைல. சாமியாேரா( ேபசி�ெகா�7��பதி� என�.3 தனி இ�ப�. அ�வள+ 
,ைவயாக� ேப,வா� அவ�. ப/ட� காராி� )3த மக� ந�லேசனதிபதி ச��கைர 
ம�றா7யா� ந�ல கைல2ண�+ைடயவ�. சிற6த நாடக ரசிக�. அவ� ஒ�நா8 சிவ 
Jலா நாடக3தி�.3 தைலைம தா;கினா�. என�. ஒ� த;க: ச;கி> பாிசளி3�� 
பாரா/7னா�. 
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அவசர3 த6தி 
 
நாடக� ெதாட�6� நட6� வ6த�. ஒ�நா8 ேசல3தி>�6� அவசர3 த6தி 
கிைட3த�. அதி� எ� மைனவி மீனா/சியி� நிைல அபாய� எ�@ க�7�6த�. 
உடேன காாி� ேசல� ெச�ேற�. மைனவிைய� பா�3ேத�, எ�ைன� க�ட+ட� 
அ?தா8. எ� க�க�� கல;கின. அழேக வ7வாக இ�6த அவ8 ெம>6� 
ந>6�ேபான நிைலயி� ப(�ைகயி� கிட6தா8. ைம3�னா� ,�பிரமணிய� 
த;ைக�. காசேநாC எ�@� ெப�6�ைற சானி/ேடாாிய� ெகா�(ேபாC 
உடன7யாக: சிகி:ைச ெசC2�ப7 டா�ட� Dறியதாக+� உ��க3ேதா( 
ெசா�னா�. நா� டா�டைர: ச6தி3ேத�. மைனவியி� உட� நிைல�ப�றி விபரமாக 
அறி6ேத�. உடேன ஈேரா/7A8ள ெபாிய�ணா+�.3 த6தி)ல� தகவ� 
ெகா(3ேத�. உடன7யாக� ெப�6�ைற சானி/ேடாாிய3தி� ேதைவயான 
ஏ�பா(க8 ெசCய�ப/டன. ம@நாேள மைனவிைய� ெப�6�ைற�.� 
ெகா�(ேபாC சானி/ேடாாிய3தி� ேச�3ேத�. தனியைறயி� ைவ3� சிகி:ைச�. 
ஏ�பா( ெசCேத�. ம�3�வமைன ேமலதிகாாி வி,வநாதH�, டா�ட� �3�சாமி2� 
மி.6த 
 
பாி+ட� எ� மைனவி�. சிகி:ைச அளி3தா�க8. மைனவி2ட� அவர� 
தம�ைகயா� ம/(� உடனி�6தா�க8. 
 
ஈேரா(� ெப�6�ைற2� 
 
காசேநாயி� ெகா(ைமைய� ப�றி அறிய அத�.�� என�. வாC�  
ஏ�படவி�ைல! மைனவிைய சானி/ேடாாிய3தி� ேச�3த பிற.தா� அைத�ப�றி 
ந�. ெதாி6� ெகா�ேட�. கU� ப�7த இராமச�மா+�. மைனவியி� 
நிைலைய�ப�றி விவரமாக எ?திேன�. உடேன பதி� கிைட3த�. “த;க8 
மைனவி�.� காசேநாC எ�ப� என�. ��ேப ெதாி2�. அதனா�தா� அவ�கைள 
ஊ��. அH�பி ைவ�.�ப7 Dறிேன�. இதனா� த;க8 உட�நல� 
பாதி�க�ப/7��.ேமா எ�ற ச6ேதக� ஏ�ப/ட�. அதனா� த;க��.: சில 
ம�6�க8 ெகா(3ேத�. இ�ேபா� த;கைள� ெபா@3தவைர எ�+� இ�ைல. 
த;க8 மைனவி�.� .ண� உ�டாக இைறவன� பிரா3தி�கிேற�” எ�@ 
எ?தியி�6தா�. ச�மா இைத ��ேப எ�னிட� Dறியி�6தா� சில மாத;க��. 
��ேப ேநாயி� ஆர�ப நிைலயிேலேய த�கப7 சிகி:ைச ெசCதி��கலாேம எ�@ 
ேதா�றிய�. 
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இ�ேபா� மைனவியி� உயி� ஊசலா7�ெகா�7��கிற�. அவ8 ெதாட�6� 
இ��வைத� ேக/.�ேபா� எ� உ8ள ெம�லா� உ�.�. அவ�ைடய தா;க 
�7யாத ேவதைனைய எ�ணி நா� ��ப�ப(ேவ�. அ�கி>�6� ஆ@த� 
D@ேவ�. ஒ�ெவா� நா�� மாைல 6 மணிவைர மைனவிேயா7��ேப�. அத�. 
ேம� ஈேரா/(�. வ�ேவ�. நாடக3தி� என� கடைமைய நிைறேவ�@ேவ�. 
நாடக� �76த�� உடேன காாி� ெப�6�ைற ெச�@ மைனவி�.3 �ைணயாக 
அவ8 அைற�. ெவளிேய28ள தா
வார3தி� ப(3�� ெகா8ேவ�. இ�ப7ேய 
பக� �?வ�� ெப�6�ைறயிA�, இர+ பாதி ேநர� ஈேரா/7Aமாக ஏற3தாழ 
)�@ மாத கால� அைல6ேத�. இ6த நிைலயிA;Dட நா� ஈேரா/7>�6� 
நாடக� �76� தி�� � வைர மைனவி உற;.வதி�ைலெய�@ அவ8 
தம�ைகயா� Dறினா�. அவ8 உ8ள3தி� எ�ென�ன எ�ண;க8 அலேமாதி� 
ெகா�7�6தனேவா ; இைறவேன அறிவா�! ெபாியாாி� ெப�;.ண� 
 
1943 அ�ேடாப� 30ஆ� நா8. .(�ப விள�. சிறி� சிறிதாக ம;க3 ெதாட;கிய�. 
டா�ட� வ6� பா�3தா�. க� கல�க3ேதா( நி�ற என�. ஆ@த� Dறினா�. 
அதிகமாக� ேபான� இ�H� ஒ� வார கால6தா�... நீ;க8 வி��பினா� 
இ�ெபா?ேத ஈேரா/(�.� ெகா�( ேபாகலா�. இனிநா;க8 ெசCவத�. 
ஒ�@மி�ைல” எ�றா�. இ� நா� ��னேர எதி� பா�3த�தா�. எனேவ  திதாக 
அதி�:சி எ�+� ஏ�பட வி�ைல. .(�ப3தா� அைனவ�� வ6� பா�3தா�க8. 
ெபாிய�ணாவிட� கல6� ேபசிேன�. மைனவிைய ஈேரா/(�ேக ெகா�( வ6� 
விடலா� என �7+ ெசCேதா�. ஆனா�  திய சி�க� ஏ�ப/ட�. காச ேநாயா� 
S7�க�ப/(� காலனி� வ�ைகைய எதி��பா�3�� கா3தி��.� எ�காத� 
மைனயாைள ஈேரா/7� எ;ேக ப(�க ைவ�ப�? இ�H� இர�( நாளி� இற6� 
வி(வா8 எ�ற நிைலயி� ப/ட�கார� ப;களாவி� ப(�க ைவ�ப� என�ேக 
சாியாக3 ேதா�றவி�ைல. தனி E( ேத7 அைல6ேத�. நிலைமைய அறி6த எவ�� 
எ;க��. E( ெகா(�க ��வரவி�ைல. பிற6தவ� யாவ�� இற�ப� உ@தி 
எ�ப� எ�ேலா��.� ெதாி2�. எ�றாA� E(ெகா(�க அQசினா�க8. அ�ேபா� 
ஒளைவயா� நாடக Y� ெபாியாாி� தமிழ� அ:சக3தி� அ:சாகி �76தி�6த�. 
அத�.� பதி� ைர எ?த ேவ�7ய�தா� பா�கி. சி6தைனைய:சிறி� இல�கிய3 
�ைறயி� ெசA3த எ�ணி3 தமிழ� அ:சக3தி�.8 Xைழ6ேத�. �ைணயாசிாிய� 
 லவ� ெச�வரா_ அவ�களிட� நிைலைமைய: ெசா�>� ெகா�7�6ேத�. 
உ8ளி�6� ஈ. ெவ. ரா. ெபாியா� வ6தா�. “எ�ன மிக+� ேசா�6தி��கிறீ�கேள; 
மைனவி எ�ப7 யி��கிறா�?” எ�@ அ�ேபா( விசாாி3தா�. டா�ட�க8 
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ைகவி/டைத2� மைனவிைய ஈேரா/(�.� ெகா�(வர இ��பைத2� Dறிேன�. 
ெபாியா� மிக+� கவைலேயா( ஆ@த� Dறினா�. “மைனவிைய இ;. ெகா�( 
வ6� ப(�க ைவ�க E( கிைட�காம� தி�டா(கிேற�” எ�ேற�. உடேன 
ெபாியா� அவசர அவசரமாக ஒ� சாவிைய எ�னிட� ெகா(3தா�. ப�க3தி� 
ந��ைடய  திய E( இ��கிற�. ,யமாியாைத ச;க3தி�காக வா;கிய�, 
,�ணா�  அ73�: ,3தமாக ைவ3தி��கிற�. உடேன அ;ேக ெகா�( வ6� 
ப(�க ைவ�க ஏ�பா( ெசC2;க8 எ�றா�. நா� ச�@� இைத எதி�பா��க-
வி�ைல. ெபாியா��. ந�றி Dறிவி/(� ெப�6�ைற�. விைர6ேத�. அ�@ 
மாைலேய எ� மைனவி ஈேரா/(�.� ெகா�(வர�ப/டா8. 
 
விள�. அைண6த� 
 
ேசல3தி�.3 தகவ� அறிவி�க�ப/ட�. உறவினா�க8 வ6தனா�, இளைம� 
கன+க8 நிைறேவ�றாம� ஏ�க3ேதா( எ�ைன வி/(�ேபா.� இ�லா8 
மீனா/சி�காக எ�ேலா�� க�ணி� வி/டனா�. 
 
நவ�ப� �த�நா8 மாைல உ�றா� உறவினா� Rழ, உயி� ஊசலா7� 
ெகா�7��.� மீனா/சி ப(�ைகயிேல கிட6தா8. “அவைள அைமதியாக இ��க 
வி(;க8” எ�@ எ�ேலாாிட�� ெசா�>வி/( ெவளிேய வ6ேத�. அ�கிA8ள 
தமிழ� அ:சக3தி�.8 Xைழ6ேத�. எ?தாம� வி/7��.� ஒளைவ நாடக Y>� 
பதி� ைரயிைன எ?த3 ெதாட;கிேன�. சி6தைனைய ஒ��க�ப(3தி� ெகா�( 
ஒ�வா@ எ?தி �73ேத�. யாேரா வ6தா�க8. மைனவி எ�ைன� பா��க 
வி�� வதாக: ெசா�னா�க8. விைர6� ெச�ேற�. மைனவியி� அ�கி� 
அம�6ேத�. தனிேய ேபச வி��பியதா� எ�ேலா�� ச�@ விலகி நி�றா�க8. 
 
“இ�H� இர�( நா/களி� நா� இற6�விட� ேபாகிேற� எ�@ டா�ட� 
ெசா�>வி/டாரா? இத�காக3தா� எ�ைன ஈேரா/(�.� ெகா�( 
வ6தி��கிறீ�களா?” எ�@ ேக/டா8. அவ8 ேக8வி எ� ெநQைச உ��கிய�. 
யாேரா அவளிட� ெசா�>யி��கிறா�க8. அறிவி��.� நிைலயி� ந�ல 
நிைனேவா( ப(3தி��.� அவ8 தா;க இயலாத இ6த ேவதைனைய எ�வா@ 
தா;கி� ெகா8ள �72�? “இ�H� இர�( நா/களி� நா� இற6�விட� 
ேபாகிேற�” எ�ற நிைனேவ மரண ேவதைனைய3 த�வத�லவா? இ6த 
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ேவதைனைய அவ8 எ�ப73தா� தா;கினாேளா இைறவH�.3தா� ெதாி2�. 
அவ8 ேக8வி�. நா� எ�ன பதி� D@வ�? மன3ைத3 திட�ப(3தி� ெகா�( 
“அ�ப7ெயா�@� இ�ைல; நீ அைமதியாக உற;.” எ�@ ெசா�ேன�... 
 
ம@நா8 2-11-1943 அ�@ மாைல ஆ@ மணியளவி� எ� .(�ப விள�. 
அைண6த�. மீனா/சி எ�ைன வி/(� ேபாC வி/டா8. ம@நா8 ��பக� 11 
மணி�., காவிாி� கைரயி� எ� அ�ைம மைனவியி� சடல3தி�. நாேன 
எாிK/7ேன�. 
 
அ(3த வார� திராவிடநா( இதழி� இ��ட E( எ�H� தைல�பி� அறிஞ� 
அ�ணா அவ�க8 ஒ� தைலய;க� தீ/7 என�. ஆ@த� Dறி யி�6தா�. 
---------------- 

58. 58. 58. 58. அ/ணாவி" ச0திேராதய�அ/ணாவி" ச0திேராதய�அ/ணாவி" ச0திேராதய�அ/ணாவி" ச0திேராதய�    
 
ேபரறிஞ� அ�ணா அவ�க8 எ?திய �த� நாடக� ச6திேராதய�. அஃ� 
காQசி ர3தி� ஒ3திைக�ேபா� ஒ��ைற நைடெப�ற�, ஈேரா/7� ெபாியா� 
அவ�க8 ��னிைலயி� தா� அ6நாடக3தி� உ�ைமயான அர;ேக�ற� 
நைடெபற� ேபாகிற� எ�@ அ�ணாேவ எ�னிட� Dறினா�. அ�ணாவிட� , 
ப�@ ெகா�7�6த எ;க8 ந7க�க��ெக�லா� ஒேர ஆன6த�. நாடக3தி� 
அ�ணாேவ ��கிய ேவட� தா;கி ந7�க� ேபாகிறா�. எ�பைத அறி6த�� 
எ;க��ெக�லா� எ�ைலய�ற மகி
:சி. நாடக3 ேததிைய எதி�பா�3�� கா3தி 
தி�6ேதா�. 19-11-43இ� ச6திேராதய� நைடெபற� ேபாவதாக விள�பர� ெசCய� 
ெப�ற� 
 
ேததி2� ெந�;கிய�. ச6திேராதய� நாடக3தி�. �த� நா8 எ;க8 ச�Z�ண 
இராமாயண� நைடெப�ற�. காைல 6 மணிவைர நைடெப@� நாடகம�லவா? 
நாடக� �76த�� எ�ெணC ேதC3�� .ளி3�வி/(, காைல எ/( மணி�ேக 
சா�பா/ைட �73�� ெகா�( எ;க8 ந7க�க8 அஃனவ�� ந�றாக உற;.வ� 
வழ�க�. ஆனா�, அ�@ ேமைடயி� ச6திேராதய3தி�கான ஏ�பா(க8 
நைடெப�றதா�, எ;களி� ெப��பாேலா� உற;கவி�ேல. இர+ நாடக3தி�காக 
நாடக ேமைடயி� ேதைவயான கா/சிக8-ந7க�க��.ாிய உைடக8 யாவ�ைற2� 
ஒ?;.ப(3�வதி� ெப�� ப;. ெகா�ேடா�. 
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ெபாியா� ��னிைலயி� 
 
ச6திேராதய� ந7க�க��. ஒ�பைன ெசCவதி� நா;க8 எ�ேலா�� ப;. 
ெகா�ேடா�. சி. வி. இராஜேகாபா� எ�. எ�. சி.,வி. எ�. அ�ணாமைல எ�. எ�. ஏ, 
ஈழ3� அ7க8 �த>ேயா� அ�@ நாடக3தி� ந73ததாக நிைனவி��கிற�. ம�றவ� 
கைள�ப�றி என�.: சாியாக நிைனவி�ைல. நாடக� ந�றா யி�6த�, 
அ�ணாவி� ஜமீ6தா� ந7�  அ� தமாக அைம6த�. நாடக� ேபராசிாிய� ப�ப� 
ச�ம6த �த>யாைர� ேபாலேவ அ�ணா நாடகாசிாியராக+� நாடக3தி� 
��கிய�ெபா@�ேப�ற� எ;க��ெக�லா� ெப�ைம அளி�பதாக இ�3த�. 
ேகாைவ விQஞான ேமைத ஜி. 7, நா2( அவ�க8 அ�@ தைலைம தா;கியதாக 
நிைன�கிேற�. ெபாியா�, நாடக3ைத� பிரமாதமாக� பாரா/7னா�. எ�ைன2� சில 
வா�3ைதக8 ேப,�ப7யாக� ேக/(� ெகா�டா�. ெபாியா� அவ�களி� 
ஆைண�ப7 நாH� ேபசிேன�. இ�ப7ேய ெதாட�6� சில நாடக;களி� அ�ணா 
அவ�க8 ந73�வி/டா� பர�பைர ந7க�களான எ;கைளெய�லா� மிQசி வி(வா� 
ேபா� ேதா�@கிற�. நாடக3ைதேய ெதாழிலாக� ெகா�ட நா;க8 பல நா/க8 
பயி�சி ெப�@, ஒ3திைகக8 நட3தி அத� பிற. நாடக;கைள ந7�கிேறா�. 
அ3தைகய வாC� � வசதி2� இ�லாம�, ப�ேவ@ �ைறகளி� பணி ாி6�வ�� 
திராவிட ந7க� கழக3தின� இ�@ ந7�பைத� பா�3தா�, எ;கைள ேபா� 
நிர6தரமாகேவ இவ�க8 நாடக3�ைறயி� ஈ(ப(வ�களானா�, நா;கெள�லா� 
இ6த3 ெதாழிைலேய வி/(விட ேவ�7யதாக இ��.ெமன நிைன�கிேற�” எ�@ 
Dறிேன�. அ�வள+ அ�ைமயாக+� இய�ைக யாக+� ந73தா� அறிஞ� 
அ�ணா. 
 
எ� காைல3 P�கி ேமேல ைவ 
 
நாடக3தி� ஒ� க/ட� இ�H� எ� நிைனவி� இ��கிற�. அ�ணா ஜமீ6தராக 
வ6� ஜமீ6தாாிச3தி� ஆணவ�, ேசா�ேபறி3தன�, ம�றவ�கைள அல/சியமாக� 
க��� மன� ேபா�. அ3தைனைய2� அ�ப7ேய அ�ப/டமாக� கா/7னா�. எதிேர 
நி�ற ேவைலயாளிட�, “அேட, எ� காைல3 P�கி ேமேல ைவ” எ�@ ெசா�>, 
காைல3 P�.வத�.� Dட� பண )/ைடக��.� பணியா/க8 ேவ�(ெம�ற 
உ�ைமைய மிக அழகாக� கா/7னா�. சாCமான நா�கா>யி� சாC6� ெகா�( 
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எதிேரயி�6த ��கா>ைய: ,/7� கா/7 அவ� ெவளி�ப(3திய அ6த ெமC�பா( 
பிரமாதமாக இ�6த�. 
 
எ�ேலா�� பாரா/7� ேபசிய பிற. ந�றி Dற வ6த அ�ணா எ;கைள� 
பாரா/7னா�. �3தமி
�கலா வி3�வ ர3தின 7. ேக. எ0. சேகாதர�களி� நாடக 
அர;கி�, அவ�க�ைடய அ� தமான கா/சிகேளா( ந7�க எ;க��.� கிைட3த 
அாிய வாC�பிைன நா;க8 எ�@� மற�க மா/ேடா�, நா� ந�றாக ந73ததாக� 
பாரா/(� ெப@வத�.ாிய வைகயி� ஏதாவ� ந73தி�6தா� அத�ெக�லா� 7.ேக. 
எ0. சேகாதர�களி� ந7�ைப3 ெதாட�6� பல ஆ�(களாக� பா�3� வ6தேத 
காரணமா.� எ�பைத மி.6த ந�றி2ட� ெதாிவி3�� ெகா8ள� கடைம� 
ப/7��கிேற� எ�@ Dறினா� . 
 
அவ�ைடய அ6த ந�றி2ைர எ;க��.� பாரா/டாக அைம6தேதா( அறிஞ� 
அ�ணா அவ�க8 எ;க8 பா� ைவ3�8ள அ� �. எ(3�� கா/டாக+� 
விள;கிய�. 
 
நாடக� ேக/ேட� 
 
ச6திேராதய� �76த ம@நா8 நா;க8 அ�ணாவிட� உைரயா7� 
ெகா�7�6ேதா�. அ�ேபா� நா� மி.6த ஆ�வ3ேதா( ேக/ேட�. 
 
‘ச6திேராதய�’ ேபா�ற அ�ப/டமான பிரசார நாடக;கைள நா;க8 ந7�க 
இயலா�. எ;கைள� ேபா�றவ�க8 ந7�க இயலாத க�3��க8 இ6த நாடக3தி� 
இ��கி�றன. எனேவ, ெபா�வான ச�தாய சீ�3தி�3த� க�3��கைள ைவ3� ஒ� 
நாடக� எ?தி3தா�;க8; ந7�கிேறா�” எ�ேற�. விைரவி� எ?தி3 த�வதாக 
வா�களி3தா� அ�ணா. ஆனா� அ6த அாிய வாC�  எ;க��.� கிைட�க-
வி�ைல. ந7�பிைச�  லவ� ேக. ஆ�. இராமசாமி�.� கிைட3த�. அவ�ைற� 
பி�ன� D@ேவ�. இ� .?வின��.� பாரா/( 
 
அ�@ மாைல 20-11-48 இ� காQசி திராவிட ந7க� கழக3தா��.� எ;களி� ] 
பால ச��கான6த சைபயா��.� ேகாைவ மாவ/ட3 திராவிட� கழக3தி� சா�பி� 
ஒ� ேதநீ� வி�6 �� பாரா/(� நைடெப�றன. இ�.?வின�� கல6� 
ெகா�டனா�. ெபாியா�, ெப�மா8 �த>யா� எ�. ஏ.எ�. 7. பைழய 
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ேகா/ைட அ�:,ன� �த>ேயா� பாரா/7� ேபசினா�. நா� ந�றி D@ைகயி�, 
 
“இராமாயண�, சிவJலா, கி�TணJலா, க6தJலா, மகாபாரத� �த>ய  ராண 
இதிகாச நாடக;கைளேய ெப�� பாA� ந73� வ�� எ;க8 .?+�.�, ேந�@ 
ச6திேராதய� எ�H� ஒ� அ�ைமயான சீ�தி�3த நாடக3ைத ந73�� ெப�ைம 
ெப�@8ள அ�ணா அவ�களி� திராவிட ந7க� .?+�.� ேச�3� இ6த� 
பாரா/ைட நட3திய�, ேகாைவ மாவ/ட3 திராவிட� கழக3தி� ெப�6த�ைம�. 
எ(3�� கா/டாக விள;.கி�ற�. ஆனா� நா;க8 இ6த� பாரா/(�. 
த.தி2ைடயவ�க8 அ�ல� எ�பைத மிக� பணிேவா( ெதாிவி3�� ெகா8கிேற�” 
எ�@ Dறிேன�. 
 
என�. அ(3தப7யாக ந�றி Dற வ6த அறிஞ� அ�ணா அவ�க8 எ� ேப:ைச 
ம@3தா�. 
 
ேதாழ� 7. ேக. ஷ��க�, தா� இ6த பாரா/(�.3 த.தி2ைடயவ� அ�ல எ�@ 
க�தினா�. அ� அவ�ைடய அட�க3ைத� கா/(கிற�. அவ� Dறிய 
நாடக;க��காக ம/(� இ6த� பாரா/7ைன வழ;கவி�ைல. அ�@� இ�@� 
அவ�க8 நட3தி வ�� .மா0தாவி� ெப�, வி3தியாசாகர�, பதிப�தி, ப�பாC 
ெமயி�, ேமனகா, ேதசப�தி ேபா�ற ச�தாய: சீ�தி�3த நாடக;க��காக3 தா� 
ெபாியா� அவ�க8 ஷ��க� .?வினைர� பாரா/(கிறா�. இனி2� பாரா/(வா�. 
எ;கைள�ேபா� �?�� சீ�தி�3த� பிரசார� .?வாக 7. ேக. எ0. .? இ��க 
ேவ�(ெம�@ நா;க8 எதி�பா��க வி�ைல ெய�பைத கழக3தி� சா�பி� நா� 
ெசா�Aகிேற�. அவ�க�ைடய ஒளைவயா� நாடக3தி�  ராண� க�பைனக8 சில 
இ�6தாA� தமி?ண�விைன ஊ/(� சிற6த நாடகமாக அ� அைம6தி��பைத நா� 
மற6�வி(வத�கி�ைல” எ�@ Dறிவி/(� ெபாியாைர� பா�3தா�. ெபாியா� 
அவ�க8 சிாி3��ெகா�ேட அதைன வரேவ�ப� ேபா� தைலைய அைச3தா�. 
அ�@ அ�ணா அவ�க8 ேபசிய அழகிய ேப:, இ�H� ப,ைமயாக எ� 
ெநQச3தி� நிைல3தி��கிற�. 
-------------- 
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59. 59. 59. 59. 1த! நாடக� கைல மாநா-1த! நாடக� கைல மாநா-1த! நாடக� கைல மாநா-1த! நாடக� கைல மாநா-    
 
“எ�ேலா�� மாநா(க8 D/(கிறா�கேள; நாடக�கைல வள�:சி�காக நீ;க8 ஏ� 
ஒ� தனி மாநா( D/ட�Dடா�?” எ�றா� எ;க8 அ�ைம ந�ப� ம�ைர 
க��ைபயா. எ;க��.� இ6த எ�ண��(. எ�றாA� நா8ேதா@� நாடக;க8 
நட6� ெகா�7��.� நிைலயி� ஒ�மாநா/7� ெபா@�பிைன ஏ�@ நட3�வ� 
மிக+� சிரமமான� எ�@ க�திHே◌�. ம�ைர க��ைபயா பி7வாத�கார�. ேதசீய 
மாநா(க8 சிலவ�ைற நட3தி�பழ�க� ப/டவ�. 1941இ� ம�ைரயி� நா;க8 
இ�6த ேபா� எ;க8 அர;கிேலேய ஒ� மாநா/ைட� D/7 அதி� எ�ைன2� 
ப;.ெபற: ெசCதவ�. நைக:,ைவ ந7க� 7. எ� சிவதாO, ந�ப� க��ைபயாவி� 
க�3திைன ஆதாி3தா�. க��ைபயா+ட� தாH� ெபா@�ேப�@� ெகா8வதாக: 
ெசா�னா�. சிவதாO+� க��ைபயா+� ெசயலாள�களாக இ�6� பணி ாிய 
ஆ�வ3ேதா( �� வ6தா�க8. ெசயலா�@வத�. இ�வ� சி3தமாக இ�6ததா� 
நாH� உ�சாக3�ட� ஒ� த� அளி3ேத�. ெபாிய�ணாவிட�� அHமதி 
ெப�ேற�. ஈேரா( நகர� பிர�க�க��, நகரசைபயா�� ஏைனய அதிகாாிக�� 
எ;கேளா( ஒ3�ைழ�பதாக உ@தி அளி3தா�க8. மாநா/(�.ாிய ேவைலகைள3 
ெதாட;க சிவதாO, க��ைபயா இ�வ��.� அHமதி அளி�க� ப/ட�. 
 
வரேவ� � .?வின� 
 
மாநா/(: ெசயலாள�க8 இ�வ�� ,@,@�பாக� பணி  ாி6தா�க8. ஒ�வார� 
கால3தி�.8 வரேவ� � .? அைம3தா�க8. .?வினா� நகாி� ��கிய 
பிர�க�களாக+�, நாடக� கைல வள�:சியி� ஆ�வ�ைடயவ�களாக+�, 
எ�ேலா�ைடய ந�பி�ைக�.� பா3திர �ைடயவ�களாக+� இ�6தா�க8. 
 
வரேவ� � .?வினா� 
தைலவ�: ெபா�ளாள�; 
தி�. ஆ�. ேக. ெவ;கடசாமி நாய�க�  
தி� எ0. மீனா/சி,6தர (நகரசைப3 தைலவ�, ஈேரா() �த>யா� பி. ஏ. எ�. 7. 
 
ெசயலாள�க8 
தி� 7. எ�, சிவதாH (நைக:,ைவ ந7க� ] பாலஷ��கான6த சபா) 
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தி� எ�. க��ைபயா (ேதசப�த�) 
 
நி�வாக உ@�பினா�க8 
தி� கா�சாகி� ேஷ� தா+�சாC , ஈேரா( 
“ந�ல ேசனாபதி ச��கைர ம�றா7யா�, பைழய� ேகா/ைட 
“எ�. சி�ைகய நாய�க�, ஈேரா( 
“ஈ. எ�. அ�ணாமைல�பி8ைள பி. ஏ. பி. எ�. ஈேரா( 
“வி. வி. சி. ஆ�. ��ேகச �த>யா�, ஈேரா( 
“ேக. எ�. பழனி:சாமி� க+�ட�, நகரசைப3 தைலவ� தி��Z� 
“ஈ. ேவ. கி�Tணசாமி நாய�க�, ஈேரா( 
“எ0. கி�Tணசாமி �த>யா�, ஈேரா( 
“எ�. எ0. �3�� க��பQ ெச/7யா�, ஈேரா( 
“எ�. சி. இராஜேகாபா�, ஆ7/ட�, ஈேரா( 
“7.ேக.ச��க� ] பால ஷ��கா ன6தசபா 
 
.?வினாி� ஏ�பா(க8 
 
வரேவ� � .?வின� D7 ந�. விவாதி3� இர�( வார கால3தி�.8 மாநா/(3 
தைலவைர2� ேப:சாள�கைள2� �7+ ெசCதனா�. காைல மாைல இ� 
ேவைளகளிA� நிக
:சிகைள அைம3�� ெகா8வெத�@� மாநா/ட�@ இர+, 
ஒளைவயா� நாடக3ைத நட3தி� ெகா(�.�ப7 7. ேக. எ0. சேகாதர�கைள� 
ேக/(� ெகா8வெத�@� ரா�பகP� ச�ப6த, �த>யா�, எ�. எ�. எ�. பாவல�, 
எ�. ேக. தியாகராஜ பாகவத�, 7. ேக. ஷ��க� ஆகிேயா��.� ப/ட;க8 
வழ;கி� பாரா/(வெத�@�, மாநா/(�.� க/டண� ைவ3� நட3த 
ேவ�(ெம�@� ஒ�மனதாக �7ெவ(3தனா�. 
 
.?வினாி� �7+�ப7 ச�ப6த�ப/ட அைனவ��.� க7த;க8 எ?தி2�, ேநாி� 
ச6தி3�� ஒ� த�க8 ெபற� ப/டன. 1944 பி�ரவாி 11ஆ� ேததி ஈேரா( ெச�ர� 
திேய/டாி� மாநா( சிற�பாக நைடெப@ெமன விள�பர� ெசCய�ெப�ற�. 
 



34 

 

நிக
:சிகளி� ப/7ய� 
 
ெதாழி��ைற சைபக8, பயி��ைற சைபக8 எ�ற ேவ@ பா7�றி எ�ேலா��.� 
பிரதிநிதி3�வ� அளி�.� �ைறயி� ஏ�பா(க8 ெசCய�ப/டன. அ�ேபா� 
தமி
நா/7>�6த ெப��பாலான நாடக சைபகளி� பிரதிநிதிக8 மாநா/7� 
ேப:சாள�களாக� கல6� ெகா�டா�க8. இல;ைக3 தமிழாி� பிரதிநிதியாக ஏ. ேக. 
இராம>;க� எ�பவ� மாநா/7� ப;.ெகா�டா�. ��ேபா�கான 
ெகா8ைககைள� ெகா�ட சீ�தி�3தவாதிக�� த� க�3��கைள ெவளி�பைடயாக 
எ(3�:ெசா�> மாநா/ைட: சிற�பி3தனா�. காைல-மாைல நிகழ:சிக8 பி� 
வ�மா@ ஒ?;. ெசCய� ெப�றன. 
 
காைல நிக
:சிக8 
ெகா7ேய�@ விழா ... ரா�பகP� ச�ப6த �த>யா� 
திற�  விழா ... எ�. ேக. தியாகராஜ பாகவத� 
வரேவ� ைர ... ஆ�. ேக. ேவ;கடசாமி 
தைலைம� ேப�ைர ... ச� ஆ�. ேக. ச��க� ேக. சி. ஐ. ஈ. 
ச;கரதாச� பட3திற�  ... எ�. எ�. எ�. பாவல� 
க6தசாமி �த>யா� பட3திற�  ... 7. ேக. ஷ��க� 
 
மாைல நிக
:சிக8 
நாடக�� அத� பயH� … நவா� 7.எ0. இராஜமாணி�க� (] ேதவி பால விேனத 
ச;கீத சபா ) 
இல�கிய�� ச�பிரதாய�� … சி. ஆ�. மயிேல@ எ�. ஏ. (ேபராசிாிய� 
அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக�) 
நாடக3தி� ெப�க8 … பி.எ0. சிவபா�கிய�  (0ெபஷ� நாடக ந7ைக, ம�ைர) 
நாடக�� சினிமா+� … நைக:,ைவயர, எ�. எ0. கி�Tண� 
இ�ைறய நாடக� … ஏ. ஆ�. அ�ணாசல� (]ராம பாலகான விேனத சபா) 
கைலயி� நிைலைம … சி. எ�. அ�ணா�ைர எ�. ஏ.(திராவிட ந7க� கழக�-
காQசீ ர�) 
ந7க� வா
�ைக … ேக. 7. ,6தான�  (] ம;கள பால கான சபா) 
நாடக� கைல … கி. ஆ. ெப. வி,வநாத�  (தி�:சி நகர அைம:R� சைப) 
ந7க�களி� கடைம … எ�. எ�. சித�பரநாத� (0ெபஷ� நாடக ந7க�-ம�ைர) 
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நாடக�கைல வள�:சி … Zவா�� அ. ெபா�ன�பலனா� (சீ�தி�3த� கழக�-
Zவா��) 
ந7� � கைலயா� இ�ப� … ஏ. ேக. இராம>;க� (இல;ைக நாடகசைபகளி� 
பிரதிநிதி) 
சீ�தி�3த நாடக;க8 … எ0. ஆ�. ,�பரமணிய� (நாடக ரசிக�-தி��Z�) 
ஒ?�க� ேவ�(� … எ�. த�டபாணி�பி8ைள (நாடக ரசிக�-சித�பர�) 
ந�ல நாடக;க8 … எ0. மீனா/சி ,6தர �த>யா� பி. ஏ., எ�. 7 (நாடக ரசிக�. 
ஈேரா() 
நா(� நாடக�� … எ�. வி. மணி (ந7க�, ெச�ைன) 
ந�றி2ைர … 7. எ�. சிவதாH 
 
28ஆ�(க��. �� இ�வா@ ப�ேவ@ ெகா8ைக யாள�கைள ஒ�;. ேச�3�, 
க/டண�� ைவ3� ஒ� நாடக மாநா/7ைன நட3த �� வ6த� விய� �.ாிய 
ெசCதி ய�லவா? அ�+� ஒ� நாடக சைபயி� பி�னணியிேலேய இதைன 
நட3�வெத�ப� தனி: சிற�  வாC6தத�லவா? 
 
�3தமி
 Xக�ேவா� ச;க� 
 
மாநா/7� ேததி2� நிக
:சிகளி� ப/7யA� விள�பர� ப(3த�ப/ட உடேனேய 
ஈேரா/7�  திதாக ஒ� ச;க� ேதா�றிய� இத� ெபய� �3தமி
 Xக�ேவா� ச;க�. 
இ:ச;க3ைத� ப�றிய ெசCதிக8 வி(தைல, .7யர, இத
களி� ெவளிவ6தன. 
நாடக�கைல மாநா/7ைன�ப�றி வார6ேதா@� ெபாியாாி� .7யர, வார இதழி� 
1, 2, 3, எ�@ எ�க8 ேபா/(3 தைலய;க� எ?த� ப/ட�. நாடககைல மாநா/ைட 
நா;க8 ஏேதா உ8ேநா�க3ேதா( நட3�வதாக� ெபாியாாிட� யாேரா 
ெசா�>யி��க ேவ�(ெமன நிைன�கிேற�. அதனா� அவ� மாநா/ைட 
அ?3தமாக� க�73� எ?தினா�. மாநா(�.� தைலைம தா;க வ�� ஆ�. ேக. 
ச��க� ெச/7யா��.� க@� � ெகா7 பி7�கேவ�(ெம�@ �3தமி
 
Xக�ேவா� ச;க� தீ�மான� நிைறேவ�றியி��பதாக ஈேரா/7A8ள எ;க8 
ந�ப�களி� சில� ேபசி� ெகாணடா�க8. இ6த: ெசCதி என�.� கவைலைய3 
த6த�; நா� ெபாியா� அவ�கைள: ச6தி3�� ேபச வி��பிேன�. அவ� ஊாி� 
இ�ைலெய�@� ேசல3தி� இ��கிறாெர�@� தகவ� கிைட3த�. க7த� 
எ?திேன�. 
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மாநா/(3 ேததி ெந�;க ெந�;க என�. மி.6த கவைல ஏ�ப/ட�. மாநா/(3 
தைலவைர ரயி� நிைலய3தி� வரேவ�.�ேபா� க@� �ெகா7 கா/ட: சில� 
�ய�வதி� காரண3ைத எ�னா�  ாி6�ெகா8ள �7யவி�ைல. மாநா/(�. 
ஒ�வார3தி�. ��ேப ெபாியா� ேசல� ேபாCவி/டதா� அவைர: ச6தி3�� 
ேபச+� வாC�  கி/டவி�ைல. மாநா/(�. �த� நா8 காைல அறிஞ� அ�ணா 
காQசியி>�6� வ6தா�. அவைர: ச6தி3�� ேபசிேன�. ெபாியா� ேகாப3ைத� 
ப�றி2�, �3தமி
 Xக�ேவா� ச;க� க@� �ெகா7 பி7�க இ��ப� ப�றி2� 
விள�கமாக எ(3�ைர3ேத�. அ�ணா “ஒ� .ழ�ப�� ேநரா�; மாநா( ஒ?;காக 
நைடெப@�” எ�@ உ@தி Dறினா�. 
 
நி�வாக� .?� D/ட� 
 
மாநா( நைடெப@வத�. �6திய நா8 மாைல நி�வாக .?� D/ட� ெச�/ர� 
திேய/டாி� நைடெப�ற�. Y�@�. ேம�ப/ட தீ�மான;க8 வ6தி�6தன. 
அவ�றி� �3 தமி
 Xக�ேவா� ச;க3தா�  ராண-இதிகாச நாடக;கைள� 
க�73�: சில தீ�மான;கைள அH�பியி�6தன�. 7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 
சா�பி� நா;க�� சில தீ�மான;கைள இ� மாநா( நிைறேவ�ற ேவ�(ெமன� 
ேகாாி அ:சி/( அH�பி யி�6ேதா�. நீ�டேநர� விவாதி3த பி� .ழ�ப� 
ேந�வைத3 தவி��பத�காக, எ6த3 தீ�மான�� மாநா/7� நிைறேவ�ற 
ேவ�7யதி�ைலெய�@� Y�@�. ேம�ப/ட தீ�மான;க8 வ6தி��பதா� 
அவ�ைறெய�லா� ந�. பாிசீலைன ெசC� அ(3த மாநா/7� ைவ�க 
ேவ�(ெம�@� ஒ� தீ�மான� நிைறேவ�ற�ப/ட�. 7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 
அH�பி 28ள தீ�மான;கைள நிைறேவ�றின� ஆ�க Z�வமாக: ெசயலா�ற ந�ல 
வாC�  கி/(ெம�@ நா� எ�வளேவா வ� @3திேன�. ஏ�கனேவ .ழ�ப�, 
க@� �ெகா7, கலக� இவ�ைற�ப�றி� பரவலாக நக� �?வ�� ேப:, பரவி 
யி�6ததா� நி�வாக� .?வினா� எ6த3 தீ�மான�� நிைற ேவ�ற இயலாெதன 
உ@தியாக ம@3� வி/டனா�. 
 
மாநா/ைட: சிற� ற நட3�வதி� எ;க��.3 தவறான உ8ேநா�க� எ�+� 
இ�ைலெய�பைத2� நாடக� கைல வள�:சி ஒ�ைறேய .றி�ேகாளாக� ெகா�( 
ெசயலா�ற �ைன6ேதா� எ�பதைன2� பி�ேன வ��.எ;க8 தீ�மான;க8 
எ(3�� கா/(�. 
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தமி
நா( நாடக� கைல அபிவி�3தி மாகா/7�. 7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 
அH�பி28ள தீ�மான;க8 
 
1. நாடக� கைல வள�:சி�. உ��ப7யான ெதா�டா�ற3 “தமி
நா( நாடக�கைல 
வள�:சி� கழக�” எ�ற ெபய ரா� கழக� ஒ�@ நி@வ ேவ�(ெம�@�, கழக3தி� 
ேந�க;க�� நிப6தைனக�� கி
�க�டவா@ இ��கேவ�( ெம�@� 
இ�மாநா( தீ�மானி�கிற�. 
 
ேநா�க;க8 
(அ) தமிழ�களி� ��ேன�ற3ைத2�, தமி
ெமாழி வள�:சிைய2� அ7�பைடயாக� 
ெகா�( சிற6த நாடக;கைள இய�ற எ?3தாள�கைள3 ��(வ��, அ�வா@ 
எ?த�ப/ட நாடக;க��.� பாி,க8 வழ;.வ��, அ6நாடக;கைள� கழக3தி� 
சா�பிேலேய  3தகமாக ெவளியி(வ��. 
 
(ஆ) கழக3தினரா� ஒ� �ெகா8ள�ப/ட நாடக;கைள ந7�.� சைபயா��.� 
சிற6த ந7க��.� பாி,க8 வழ;.வ�. 
 
(இ) த�ேபா� தமிழக3தி� நிர6தரமாக3 ெதாழி� நட3�� நாடக சைபகைள� 
ெகா�( ேம�ப7 நாடக;கைள ந7�க3 �ர�(வ�. 
 
(ஈ) ஒ�ெவா� ஊாிA� நாடக� கழக;க8 அைம3�, நாடக வ�வாைய எதி�பாராத 
அறிஞ�கைள அ;க3 தினா�களா�கி, ேம�.றி3த நாடக;கைள ந7�க: ெசCவ�. 
 
(உ) கழக3தி� சா�பி� மாநா(க8 நாெட;.� D/7 நாடக� கைலயி� ேம�ைம 
ப�றி� பிரசார� ெசCவ�. 
 
(ஊ) நாடக� கைல வள�:சி�ெக�@ ப3திாி�ைகக8 ேதா�@வி�ப�. 
 
(எ) நகரசைபகளி� நி�வாக3திA8ள ஒ�ெவா� நகர; களிA� கைல 
வள�:சி�காக+�, ெபா� உபேயாக3 தி�காக+� ஒ�ெவா� திேய/ட� (தி�:சி 
நகரசைப ஹாைல� ேபால) அைம�.�ப7 நகரசைபகைள3 P�(வ�. 
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(ஏ) கழக3தி� சா�பி� நிதி திர/7, தமி
நா/7� ��கிய 
 
நகர;களி� நாடகசாைலக8 நி@+வ�. 
 
நிப6தைனக8 
(க) ேம�க�ட ேநா�க;கைள ஒ� �ெகா�ட எவ�� இ� கழக3தி� அ;க3தினராக 
இ��க உாிைம2ைட யவராவ�. 
(ங) அ;க3தினா�க8 வ�ட: ச6தா U. 6 - ெசA3த ேவ�(�. 
(ச) நி�வாகிக8 அ;க3தினா�களி� ெபயரா� ேத�6ெத(�க� ப(வா�க8. 
 
2. அ(3த மாநா( கழக3தி� ேபரா� D/ட�ப/( நி�வாகிக8 ேத�6ெத(�க�ப(� 
வைர கீ
�க�டவ�கைள இ�கழக3தி� நி�வாகிகளாக இ�6� ெசயலா�ற 
ேவ�(ெமன இ�மாநா( ேக/(� ெகா8கிற�. 
 
தைலவ�; ச� பி. 7. இராஜ� அவ�க8 
உபதைலவ�; ரா� பகP� பி. ச�ப6த �த>யா� அவ�க8 
நி�வாக அ;க3தினா�க8; நாடக ேகசாி நவா� 7. எ0. இராஜமாணி�க� பி8ைள 
நாடக ஆசிாிய� தி�. 7. பி. ெபா�Hசாமி�பி8ைள (] ம;கள பாலகான சபா) 
தி� வயிர� அ�. அ��:சல� ெச/7யா� (] ராமபாலகான சபா) 
தி�மதி ேக. பி. ,6தரா�பா8 
இைச நாடக ஒளி எ�. ேக. தியாகராஜ பாகவத� 
நைக:,ைவயர, எ�. எ0 கி�Tண� 
தி� பி. எ0. ேவAநாய� 
ரா�சாகி� வி. ஐ. .மராசாமி�பி8ைள (கர6ைத3 தமி
: ச;க�) 
தி� ஏ. கா�ேமக� ேகா� (ம�ைர3 தமி
: ச;க�) 
“சி. ஆ�. மயிேல@ எ�. ஏ. (அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக� 
“சி. எ�. அ�ணா�ைர எ�. ஏ 
“கி. ஆ. ெப. வி,வநாதம 
ேபராசிாிய� வ. ரா. (ெச�ைன) 
கா�சாகி� ஜன� ேக. ஏ. ேஷ�தா+3 சாகி� 
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காாியதாிசி: 7. ேக. ஷ��க� 
ெபா�கிஷதா�: 7. ேக. பகவதி 
 
3. இ�கழக3தி� ேபாஷக�களாக� கீ
�க�ட ெபாியா�கைள இ�மாநா( 
ேத�6ெத(�கிற�. 
1. ராஜா ச�. �. அ�ணாமைல: ெச/7யா� அவ�க8 
2. ச�. ஆ�. ேக. ச��க� ெச/7யா� “ 
3. இராமநாத ர� ேச�பதி ம�னா� “ 
4. வ8ள� அழக�ப: ெச/7யா� “ 
 
ஈேரா( 
11 – 2– 44 
 
இ3 தீ�மான� மாநா/7� ஒ� மனதாக நிைறேவறி யி��.மான� அத�ப7 
ெசயலா�ற எ�ைன� ெபா@3த வைரயி� சி3தமாக இ�6ேத�. இத�.� 
ெபாிய�ணாவி� அHமதிைய2� ெப�றி�6ேத�. ஆனா� அ�@ எ;க��. 
ெந�;கிய ந�ப�களாக இ�6த ெபாியவ�க8, எ;கைள�  ாி6� ெகா8ளாம� 
ெசயலா�றியதா� அ6த அ�ைமயான வாC�பிைன3 தமிழக� இழ6த� எ�@தா� 
ெசா�லேவ�(�. 
 
இர�டாவதாக மகாநா/(3 தைலவைர ம@நா8 காைல ரயி� நிைலய3தி>�6� 
அவ� த;.மிடமாகிய கா�சாகி� இ�ல� வைர ேமளதாள3ேதா( ஊ�வலமாக 
அைழ3�வர ஏ�. பா( ெசCய�ப/7�6த�. இ�ப�றி ஆ�. ேக. ச��க� அவ�கேள 
ஒ� க7த� எ?தியி�6தா�. அத�கிண;க ஊ�வல� எ�+� ேதைவயி�ைலெய�@ 
�7+ ெசCய�ப/ட�. ஆனா�, ஊ�வல3தி� க@� � ெகா7 பி7�க3 
தி/டமி/7�6த ந�ப�க8 அ�ணா அவ�களி� அறி+ைர�கிண;க அ6த 
எ�ண3ைத� ைகவி/டனா� எ�பைத� பி�ன� அறி6ேதா�. 
 
மாநா( ெதாட;கிய� 
 
ம@நா8 11, 2- 44 காைல 9- 30- மணி�. தமி
 மாகாண நாடக� கைல அபிவி�3தி 
மாநா( ஈேரா( ெச�/ர� நாடக அர;கி� �வ;கிய�. அதிகாைல ஈேரா( வ6� 
ேச�6த மாநா/(3 தைலவ� ஆ�. ேக. ச��க� ெச/7யா� கா�சாகி� ேஷ�தா+3 
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சாகி� இ�ல3தி� த;கியி�6தா�. அவைர அர;கி�. அைழ3� வ6தா�க8. 
தைலவைர� பிேரேரபி�.� ேபா� அைத எதி�3�� .ழ�ப� ெசCய3 தி/டமி/(: 
சில� 7�ெக/ வா;கி� ெகா�( வ6தி��பதாக3 தகவ� கிைட3த�. இதைன யறி6த 
ஆ�. ேக. ச��க�, “தைலவ� ெபயைர3தா� விள�பர�ப(3தியி��கிறீ�கேள, பி� 
ஏ� பிேரரைண, ஆேமாதி� , எ�லா� ேவ�(�? அ� ஒ�@� ேதைவயி�ைல. 
தைலவ� பிேரரைண இ�லாமைலேய மாநா/ைட3 ெதாட;கி விடலா�” எ�றா�. 
நி�வாகிக��.� அ�ேவ சாிெயன� ப/ட�. 
 
ேமைடயி� ��திைர விட�ப/7�6த�. அ� �ா�க� ப/ட�� ேமேலயி�6� 
வாிைசயாக� Z:சர;கைள3 ெதா;க வி/( ேமைட �?�� மைற3தி�6ேதா�. 
ெகா7ேய�@ விழா: ெசா�ெபாழிவிைன� Z:சர;க��. �� றேம நிக
3த 
ஏ�பா( ெசCதி�6தா�க8. திற� ைரயி�ேபா� ஒ�கயி�ைற� பி73�3 திற�பாள� 
இ?3த�� ேமைடைய மைற3�3 ெதா;கவிட� ெப�@8ள Z:சர;க8 அ�ப7ேய 
ேமAய�6� விலகி ேமைடைய மைற�காம� இ� ற�� அழகாக3 ெதா;கி 
ெகா�7��.� வைகயி� ஏ�பா( ெசCதி�6தா�க8 எ;க8 கா/சி 
அைம�பாள�க8. 
 
�த>�; ‘நா/7H� கணிகல� நாடக� கேலேய’ எ�H� கவி ஆ@�கனா� பாடேல 
அ�ேபா� எ;க8 க�ெபனி ��கிய ந7க�� சிற6த பாடக�மான எ0. சி. 
கி�Tண� இனிைமயாக� பா7னா�. ரா�பக�ர� ச�ப6த�த>யா� அவ�க8 நாடக 
அர;கி� சி�ன� வைரய� ெப�ற மQச8 வ�ண நாடக� கைல� ெகா7யிைன 
அர;கி�. ெவளிேய உய�3தி ைவ3�வி/( ேமைடயி� வ6� ெசா�ெபாழிவா�-
றினா�. அ:ெசா�ெபாழிவி� ,��க� இ�: 
 
‘தமி
 நாடகாபிமானிகேள, தமி
 அ�ப�கேள, உ;க8 அHமதியி�மீ� நா� 
இ�ேபா� ெவளியி� ஏ�றி ைவ3த தமி
 நாடக� கைல� ெகா7யான� எ�@� 
அழியா�  க?ட� தமி
 நாடக3தி� ெப�ைமைய3 தமி
 ேபச�ப(� 
நா(களிெல�லா� பிரகாசி�.மா@ ெசCய எ�லா� வ�ல இைறவ� 
இைணய7யிைன� ேபா�@கிேற�. 
 
இ6திய நா/7� எ;.� இ�வைர நாடக3தி�.3 தனியாக மகாநா( நைடெப�ற-
தி�ைல. அ6த� ெப�ைம தமி
 ம�களாகிய நம�.3தா� கிைட3தி��கிற�. இ6த� 
பா�கிய3 ைத2� ெப�ைமைய2� என�.� ெகா(3த இ6நாடக மகா நா/ைட� 
D/7ய ச;க3தா��. எ� மனமா◌ா6த வ6தன3ைத: ெசA3�கிேற�. 
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53 வ�ட;க��. �� நா� தமி
 நாடக;களி� ஆட ஆர�பி3தேபா� தமி
 நாடக� 
இ�6த நிைலைமைய2�, அ� த�கால� இ��.� நிைலைய2� க��மிட3� நா� 
மிக+� ச6ேதாஷ�பட ேவ�7யவைக இ��கிேற�. நாடகமா(வெத�றா� மிக+� 
இழிவான ஒ� ெதாழிலாக எ�ேலாராA� க�த� ப/( வ6த�. எ�ன� ப�றிய ஒ� 
உதாரண3ைத� Dறினாேல ேபா��. நா� நாடகமா(வைத� ேக8வி�ப/ட எ� 
ெந�;கிய ப6� ஒ�வ�, ‘எ�ன ச�ப6த� D3தா7யாக� ேபாCவி/டானாேம’ எ�@ 
Dறினரா�. அ�கால3தி� D3தா7 எ�ப� ஒ� வைச ெமாழியாக� க�த�ப/ட�. 
அ�காலெம�லா� ேபாC, பிற. நாடக� ஆ(வதி� இழிவி�ைல; க�றவ�க�� 
அ�ப7: ெசCய லா�, எ�லா வ�ண3தா�� ெசCயலா�; .ல0திாீக�� அதி� 
ப;ெக(3�� ெகா8ளலா� எ�ற நிைல ஏ�ப/டத�காக3 தமி
 நாடக அபிமானிக8 
யாவ�� ச6ேதாஷ�பட ேவ�(�. 
 
நா� இ6த நாடக மகாநா/7�.�  ற�ப/டேபா� ெச�ைனயி>��.� என� 
ந�ப� ஒ�வ� “தமி
 நாடக� தா� சினிமா வ6தபிற. ெச3�� ேபாCவி/டேத. 
இத�காக நீ;க8 ஈேரா/(.� ேபாவாேன�?’ எ�@ ேக/டா�. இத�.� பதி� 
ெசா�ல ேவ�7ய� எ� கடைமயா.�. தமி
 நாடக� கைலயான� அழி6� ேபா.� 
எ�@ ஒ� நாடகாபிமானி2� பய�பட ேவ�7யதி�ைல. கிராமேபா� ாி�கா�(க8 
வ6த பிற.� அவ�ைற� பா7ய ச;கீத வி3�வா�கைள ேநாி� ேக/க நா� 
அதிகமாக வி�� வதி�ைலயா? ேப,� பட3தி� ந73த ந7க�கைள நா� ேநாி� 
பா��க ஆைச�ப(வதி�ைலயா? இ6த உண�+ இ��.� வைர நாடக� ஒ� நா�� 
அழியா� எ�@ நா� உ@தியாக D@ேவ�.” 
 
ப�ம� �த>யா� அவ�க8 இ�வா@ ேபசி �73த�� எ�. ேக. தியாகராஜ பாகவத� 
மாநா/ைட3 திற6� ைவ3தா�. அவ� R3திர� கயி�ைற இ?3த�� மேக6திர 
ஜால�ேபா� ேமைடைய மைற3�� ெகா�7�6த Z:சர;க8 அ�ப7ேய இ� ற�� 
உய�6� விலகி ேமைடைய அல;காி3�� ெகா�( நி�ற� க� ெகா8ளா� 
கா/சியாக இ�6த�. மாநா/(�. வ6தி�6த ரசிக� ெப�ம�க8 ெப�3த 
ைகத/டAட� த;க8 மகி
:சிைய3 ெதாிவி3தா�க8. ேமைடயி� ந(ேவ 
அம�6தி�6த தைலவ� ஆ�.ேக. ச��க� “இ�+� ஒ� நாடக�ேபா>��கிறேத!” 
எ�றா�. திற� ைர நிக
3திய தி�. தியாகராஜ பாகவத� தம� ேப:சி� ��கியமாக� 
.றி�பி/ட க�3� இ�. 
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“ெபாிேயா�கேள, தாCமா�கேள!” 
 
ந� தமி
 நாடக3தி� எ(3தத�ெக�லா� பா/டாகேவ பா7 வி(கிறா�க8 எ�@ 
.�ற� சா/ட�ப(கிற�. இ� ஒரள+ .ைறய ேவ�7ய�தா�. எ�றாA�, 
ஒேரய7யாC� பா/(�கைள� .ைற3� வி/டா� ெபா�ம�களி� ஆதர+ 
கிைட�.ெம�@ நா� ந�பவி�ைல. ஏென�றா� நாடக ேமைட யி� பா/( 
அதிகமாக ஏ�ப/ட� இ�@ ேந�ற�ல. �� கால3தி� ந� நாடக� �?வ�ேம 
பா/டாகதா� இ�6த� எ�பத�. ஆதார;க8 இ��கி�றன. வரவர அ� .ைற6� 
தா� வ6� ெகா�7��கிற�. ஒேரய7யாக� பா/ைட3 த8ளிவிட� Dடா�. 
இயைல2�, இைசைய2� த�H8 ெகா�டதாகேவ இ��க ேவ�(� நாடக�. 
கைத�.3 த.6த �ைறயி� பாட�க8 அைம�க ேவ�(� “. 
 
பாகவத� ேப:,�.� பி� ஈேரா( நகரசைப3 தைலவ� தி�. ஆ�. ேக. ேவ;கடசாமி 
எ�ேலாைர2� வரேவ�றா� . அவர� வரேவ� ைரயி� ஒ� ப.தி, 
 
“அ�ப�கேள, இ�வள+ கால�� இ�லாம� இ�ெபா?� ஈேரா/7A8ள சில 
ெபாிய மனித�க��. நாடக� கைல அபிவி�3திைய� ப�றி எ�ன அ�கைர வ6த�? 
இதி� உ8aர ஏேதH� R
:சி இ��.ேமாெவன: சில� நிைன�க� D(�. 
எ�வித: R
:சி2மி�ைல, த6திர�� இ�ைலெய�@ நா� உ@தியாக� D@ேவ�. 
ெச�ற ஏெழ/( மாத காலமாக 7. ேக. எ0, சேகாதர�களி� நாடக;கைள இ6நகாி� 
பா�3தபி� நாடக� கைலயி� ேம�ைம2� அ� ம�களிைடேய ெப�@8ள 
ெச�வா�ைக2� அதனா� ஏ�ப(� பயைன2� ஒ�வா@ ந�.ண�6ேதா�. அத� 
காரணமாக இ� கைலைய ந�ல �ைறயி� ேபா�றி வள��பத�.3 தமி
 நா/7A8ள 
அறிஞ�கைளெய�லா� ஒ�;. D/7 ேயாசி�க+�, இயAமானா� உ��ப7யான 
தி/ட;க8 வ.�க+� �7+ ெசCேதா�. அத�கிண;க, கைல வள�:சி 
எ�ேலா��.� ெபா�ெவ�ற �ைறயி� ப�ேவ@ ெகா8ைக2ைடயவ�க�� ஒ�@ 
ேச�6�, ெதாழி� நட3�� க�ெபனியாாி� Zரண ஒ3�ைழ�ைப2� ெப�றதா� 
இ�@ மகாநா( நைடெப@கிறேதய�றி, தனி� ப/ட சில�ைடய ெப�ைம�ேகா, 
 க?�ேகா அ�லெவ�பைத� பணி+ட� ெதாிவி3�� ெகா8கிேற�. இ6த நாடக� 
கைல அபிவி�3தி மகாநா( �த� �தலாக இ6நகாி� D/ட�ப/ட� இ6நக��.� 
நகரம�க�ைடய கைல2ண�:சி�.� ெப�ைம யளி�பதாக நா� க��கிேற�.” 
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வரேவ� ைர �76த பிற. தைலவ� ஆ�. ேக. ச��க� அவ�க��.� ப�ம� 
ச�ப6த �த>யா� அவ�க��.� ஈேரா( நகர சைபயி� சா�பி� வரேவ� � ப3திர� 
ப73�� ெகா(�க�ப/ட�. நாடக3 �ைறயி� ஈ(ப/(8ள ெப� மகனா� 
ஒ�வ��. நகர சைபயி� சா�பி� வரேவ� � ப3திர� அளி3த� இ�ேவ �த� 
தடைவெய�பைத இ;.� .றி�பிட வி�� கிேற�. இ6த வைகயி� ஈேரா( 
நகரசைப ம�ற நகர சைபக��. வழிகா/7யாக நி�ற�ேபா�@த�.ாிய ஒ�றா.�. 
நாடக� ேபராசிாிய��. நகர சைப வரேவ�பளி�க ேவ�( ெம�ற எ�ண3ைத 
உ�வா�க, நா;க8 அ6த நாளி� ெப� �ய�சி எ(3�� ெகா8ள ேவ�7யி�6த� 
எ�பைத அட�க3 ேதா( ெசா�>� ெகா8கிேற�. 
 
தைலவ� பிேரரைணயி� ேபா� தகரா@ 
 
நகரசைப3தைலவ� வரேவ� � ப3திர;கேள வாசி3தளி3த பி� மாநா/(3தைலவ� 
ஆ�. ேக. ச��க� தைலைம2ைர நிக
3த ஒளி ெப��கியி� ��ேன வ6� நி�றா�. 
அ�ேபா� ெபQசி>�6�� தைரயி>�6�� சில� எ?6� நி�@ “தைலவைர� 
பிேரேரபி�க ேவ�(�” எ�@ D:ச� ேபா/டா�க8. “தைலவ� பிேரரைண 
இ�லாம� ஆ�. ேக. ச��க� ேபச� Dடா�” எ�றா�க8. �3தமி
 Xக�ேவா� 
ச;க3தாரா� �� D/7ேய தி/டமி/( 7�க/ வா;கி� .ழ�ப� ெசCய வ6த 
D/ட� இ�. தைலவைர� பிேரேரபி3த�� எ?6� நி�@ D:ச >/டா�க8. உடேன 
ேமைடமீ� நி�ற சி�ன�ணா 7. ேக. �3�சாமி ஒ>ெப��கி ��ன� வ6� 
எ?6� நி�றவ�கைள உ/கா��ப7 ைகயம�3திய�ப7, 
 
‘அ�ப�கேள, மகாநா/7� தைலவ� ச�. ஆ�. ேக.ச��க� ெச/7யா� எ�பைத 
அைழ�பிதழி� ெதளிவாக� ேபா/7��கிேறா�. விள�பர: ,வெரா/7களிA� 
தைலவ� ெபய� இ��கிற�. அத� பிற., இ;ேக தைலவைர ஒ�வ� 
பிேரேரபி�க+�, ம�ெறா�வ� ஆேமாதி�க+� ேவ�(ெம�ற அவசிய� இ�ைல. 
ெவ@� சட;.தா�. ��ேபா�காள�க8 அதிகமாக� ப;. ெப@� இ6த மகாநா/7� 
பைழய )ட ந�பி�ைக: சட;ெக�லா� ேதைவயி�ைலெய�@ தா� தைலவ� 
பிேரேரைணைய நி@3தி வி/ேடா�. அைமதியாக உ/கா��ப7 ேக/(� 
ெகா8கிேற�. தைலவ� அவ�க8 ேப,வா�” எ�@ Dறினா�. 
 
ெப��பாலான ரசிக� ெப�ம�க8 “உ/கா�, உ/கா�” எ�@, எ?6� நி�ற 
D/ட3ைத உ/கார: ெசCதா�க8. ,மா� ப3��ேப� ம/(� �O�O3�� 
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ெகா�( ெவளிேய ெச�றா�க8. D/ட3தி� அைமதி ஏ�ப/ட�. தைலவ� 
ெசா�ெபாழிவா�றினா�. அத� ,��க3ைத ம/(� இ;. த�கிேற�. 
 
“ந�ப�கேள, நகரசைப3 தைலவ� அவ�கேள, அ;க3தின�கேள, நம� நா/7ேல 
நாடக�கார�கைள� D3தா7க8 எ�@ ேக>யாக� ேப,கிறா�க8. ேமனா(களிேல 
அவ�கைள� பாரா/(கிறா�க8. நகரசைபக8 நாடக� கைல�காக உதவி 
ெசCகி�றன. ேம(ை◌களி� காண�ப(� ெபாிய திேய/ட�க8 நகர சைபக��.: 
ெசா6தமானைவகேள. பாாீ0 ப/டண3திA8ள ெபாிய அ�ைமயான நாடக� 
ெகா/டைக அ6த ஊ� நகர சைபயி� ெசா6த� க/7ட�. அ�ேபாலேவ 
ேமனா(களிேல ம�ற இட;களிA� நாடக� ெகா/டைகக8, நா/7ய சாைலக8 
எ�லா� நகரசைபக��.: ெசா6த�. இனி இ;.� நகரசைபக8 நாடக� கைல�. 
ஆதர+ த�ெம�@ ந� கிேற�. 
 
நாடக� கைலெய�ப� நம� தமி
நா/7ேல பழைமயான�. 2000 ஆ�(க/. 
�� � இ�6த�. ஆனா� இ�@ சில� நாடக� எ�ற ெசா� Dட3 தமிழ�ல, 
சமகி�த� எ�@ க��கிறா�க8. நாடக� எ�ற ெசா� நைட எ�ற தமி
: ெசா�>� 
க�3ைத� ெகா�ட�. 2000 ஆ�(க��. ��  இய�ற�ப/ட சில�பதிகார3திேல 
நாடக�கைல இ��கிற�. 
 
பழ;கால3திேல நாடக;கைள )�@ வைகயாக� பிாி3தி�6தா�க8. ஒ�@ ப�தி 
ரசமான  ராண� கைதக8. இைவகைள� ேகாவி�களிேல நட3திவ6தா�க8. 
ம�ெறா�@ Eர� கைதக8. இைவ அரச�க8 ��னிைலயிேல மாளிைககளிேல 
ந7�க� ப/டன. )�றாவ� அறி+ வள�:சி� கைதக8. இைவகேள ம�க8 
��னிைலயி� நட3தி வ6தா�க8. இ�ெபாேதா நாடக;க8 யா+�  ராண� 
கைதகளாக உ8ளன.அைவகைள�பா��.�. ேபா� கTடமாக3தாேன இ��கிற�. 
 திய க�3�8ள சீ� தி�3த நாடக;க8 நட3த ேவ�(�. 
 
“பழ; கால3தி>�6� வள�6� வ�� இ6 நாடக� கைலைய அபிவி�3தி அைடய: 
ெசCயேவ இ�@ இ6த மகாநா( நைடெப@கிற�.”[1] 
 
தைலைம� ேப�ைர �76த�� எ�. எ�. எ�. பாவல� அவ�க8 தமி
நாடக3 
தைலைமயாசிாிய� தவ3தி� P.தா ச�கரதா0 ,வாமிகளி� தி�+�வ� பட3திைன3 
திற6� ைவ3தா�. தமி
 நாடக3 �ைற வள�:சியி� ,வாமிக��கி�6த �த�ைமைய 
விாிவாக விள�கி நீ�டெதா� ெசா�ெபாழி+ நிக
3தினா�. அதைனய(3�: 
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ச�தாய: சீ�தி�3த நாவ� நாடகாசிாிய� தி� எ�. க6தசாமி �த>யா� அவ�களி� 
தி�+�வ� பட3திைன அ7ேய� திற6� ைவ3�, அ6த ம@மல�:சி நாடக� 
ெப�6தைகயி� தனி: சிற� �கைள2� ந7�பிைன� பயி�@வி�பதி� 
அவ��கி�6த ஆ�றைல2� எ(3� விள�கிேன�. 
 
இ3�ட� காைல நிக
:சிக8 பக� 1 மணி�. �76தன. பக� உண+�.� பி� 
மாைல 4 மணி�. மாநா( ெதாட�6� நைடெப�ற�. நாடக� கைலயர, நவா� 7. 
எ0. ராஜமாணி�க� பி8ைள, நாடக�� அத� பயH� எ�H� தைல�பி� 
ேபசினா�. அவர� நீ�ட ெசா�ெயாழிவி� ,��க� வ�மா@: 
 
“அறிவி� சிற6த தைலவ� அவ�கேள, அ�பா�6த சேகாதர சேகாதாிகேள, 
 
அாிய ெபாிய Y�கைள� ப7�பத�. அவகாச� இ�லாதவ�க��.�, ப7�க3 
ெதாியாதவ�க��.� ந�லறி+  க/டேவ நாடக� ஏ�ப/ட�. இய�-இைச-நாடக� 
எ�H� �3தமி?8 இயA� இைச2� ப73தாA� ேக/டாA� மா3திரேம இ�ப� 
த��. நாடகேமா, அ6த இர�( இ�ப;கேளா( கா�பத�.� இ�ப� த��. 
 
உய�6த ேவட;கைன3 தாி3� ெமC மற6� ந7�கி�றவ�க�ைடய உ8ள;களி�, 
ேம�ப7 பா3திர;களி� உய�6த ந�.ண;க8 ப7வ� இய�ைக, இ6த� .ண;க8 
நாளைடவி� மி.வதா� அ6த ந7க�க8 ெதCEக3 த�ைமைய அைடகி�றனா�. 
 
ந�நா/7� ந�வழி  க/(� Y�கைள )�@ வைகயாக� பிாி3தி��கிறா�க8. 
அைவ 1, ேவத;க8 2,  ராண;க8 3, நாடக� �த>ய காவிய;க8. 
 
இைவகளி� �தலாவதான. ேவத� அரசைன�ேபா� க/டைளயி/(, ந�ல 
காாிய;கைள: ெசCய ஏ+கிற�. இர�டாவதான  ராண;க8, ஆ�யி� 
ந�பைன�ேபால நயெமாழிகளா� கைதகளி� )ல� ந�ல ெசய�கைள� ெசCய3 
P�(கி�றன. நாடக;கேளாெவனி� அழ.� க� � அ�தெமாழி2� அைம6த 
மேனவி, கணவைன3 தி�3�வ�ேபா� ெக/ட ஒ?�க� உ8ளவைர2� 
ந�ெலா?�க �8ளவரா�.கி�றன. 
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இ3தைகய ெதCவ� கைலைய, மாச�ற கைலைய, உலக� ேபா�@� உ3தம�  
மகா3மா+�.: ச3திய வழி கா/7ய கைலைய, க�வியறி+ இ�லாதவ�க��.�  
க�வி  க/(� கைலைய, தாH� பயH�@� பிற��.� பயைன� ெகா(�.� 
ப� 8ள கைலைய, தீ�டாைமைய ஒழி�.� கைலைய, ஜாதி ேபத� ேபா�.� 
கைலைய, தாCநா/7� ெப�ைமைய உய�3 �� தவ�கைலைய ந�. உல.�.� 
பய�ப(3த ேவ�(மான� அரசா;க3தா�� ெபா�ம�க�� ந7க�க�� 
ஒ3�ைழ3�, இ�வ�� ெப�� நாடக� கைல த� பழ�ெப�� சிற� களி >�6� 
எ�@� .�றா� வள�6ேதா;கி வர, எ�லா� வ�ல அ�ைன ஆதிச�தி 
அ�8 ாிவாளாக!” 
 
நவா� அவ�க8 ேபசிய�� இல�கிய�� ச�பிரதாய�� எ�H� தைல�பி� 
அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக� ேபராசிாிய� சி.ஆ� மயிேல@ எ�. ஏ. அவ�க��, 
நாடக3தி� ெப�க8 எ�H� தைல�பி� பிரபல ந7ைக தி�மதி பி. எ0. 
சிவபா�கிய� அவ�க�� ெசா�ெபாழிவா�றினா�. ெதாட�6� நைக,ைவ ம�ன� 
எ�. எ0. கி�Tண� நாடக�� சினிமா+� எ�ற ெபா�ைள நைக:,ைவ த��ப� 
ேபசினா�. அவர� ேப:சி� ,��க� பி�வ�மா@. 
 
“தைலவ� அவ�கேள, ெபாிேயா�கேள, அ�ப�கேள எ�ேலா�� ெசா�கிற�க8 
நாடக� கைல எ;ேகேயா மைற6� ேபாC வி/டெத�@. அ� இ�6த இட3ைதேய 
காேனா�; ��  உ:சாணி� ெகா�பி� இ�6த�. இ�ெபா?� பாதாள3தி� வி?6� 
வி/ட� எ�@ இ6த� ேப:,�கெள�லா� ெவ@� ெபாC. உ�ைம கலவாத ெபாC. 
நாடக�கைல எ;.� ேபாCவிட வி�ைல. அ� �?�க �?�க ேநாC ெநா7 
ஒ�@மி�லாம� உயிேரா( இ��கிற�. வள�6� ெகா�(� வ�கிற�. 
 
“ஆஹா! அ6த� கால3ைத�ேபா� வ�மா? �6தி அ�ப7 ெய�லாமி�6த�; 
இ�ப7ெய�லாமி�6த� எ�ற E�  க
:சி உ�3��ேபான பைழய ேபா�.. நா� 
ெசா�Aகிேற�; ப�ைட� கால3தி� நாடக�கைல மா/( வ�7 ேவக3தி� இ�6� 
வ6த�. இ�ேபா� அ� விமான ேவக3தி� இ�6� வ�கிற�. மா/( வ�7 
ேவக3தி>�6� தி7ெர�@ விமான ேவக� வ6�விடவி�ைல. ப7�ப7யாகதா� 
வள�:சியைட6� வ6தி��கிற�. 
 
“காைள மா( Z/7ய க/ைட வ�7 ேவக3தி� ‘ெத�� D3�'க��, ைச�கி8  
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�த>யவ�றி� ேவக3தி�, 0ெபஷ� நாடக;க�� ேம/டா� ேவக3தி� �ைற�ப7 
ெதாழி� நட3�� க�ெபனியாாி� நாடக;க�� ��ேனறி3தா� வ6தி��கி�றன. 
அதிA� நவா� ராஜமாணி�க� அவ�க�� 7.ேக.எ0. சேகாதர�க�� நா� �� 
.றி3த விமான ேவக3தி�ேக வ6� வி/டா�க8 எ�@ Dறலா�. 
 
“நிைலைம இ�ப7யி��.�ேபா�, ெகாQச�Dட அQசாம� சினிமா வ6� 
நாடக3ைத� ெகா�@வி/டெத�@ பழி ேபா(வ� ஞாயமா? நீ;கேள ெசா�A;க8! 
இ� மிக+� அபா�டமான ெபாC� பழி. 
 
“நாடக�� சினிமா+� ஒ� தாC வயி�@�பி8ைளக8 தா�. இர�( ேப��.� ந�ல 
வAவி��கிற�. ஒ�வைர ெயா�வ� ெகா�ல �7யா�. ந7�  இ�வ��.� ெபா�: 
ெசா3�. இைத இ�வாி� யா�ேவ�(மானA� வாாிெய(3�� ெகா8ளலா�. 
அவரவ� திறைமைய� ெபா@3த விஷய�. இ�. எ(�க எ(�க� .ைறயாத ெசா3�. 
இதி� ச�ைடெய�ன, ச:சரெவ�ன?” 
 
“நாடக� கைல அபிவி�3தி அைட6�வி/ட� எ�ப� உ�ைமயானா� இ6த மாநா( 
எத�.? எ�@ ேக8வி உ�டாகிறத�லவா? இெத�லா� ஒ� விள�பர6தாேன! 
எ�ென� னேவா மகாநா(க8 நட�கி�றன. ஏ� நா;க8 ம/(� ஒ� மகாநா( 
நட3த� Dடா�?” 
 
“நாடக�� சினிமா+� ஒ�@தா�. ஒ�@ உ�ைம 2�வ�, ம�ெறா�@ நிழ�. இதி� 
எ�+� சாகவி�ைல. சாக� ேபாவ�� இ�ைல. இ�றி��.� நிைலயி>�6� 
நாடக� கைல வளர ேவ�(மானா� ந7க�க��.� ஆசிாிய�க��.� ந�ல 
வா
�ைக வசதி ேவ�(�, த� வா
�ைக �?�� நாடக3 ெதாழி>� உைழ3� 
வி/(, கைடசியி� வயி�@: ேசா�@�. வா(�ப7யான நிைலயி� ந7க�க8 
இ��பா�களான� நாடக� கைல அபிவி�3தி அைடய �7யா�.” 
 
கைலவாண� இ�வா@ சிாி�க: சிாி�க� ேபசினா�. ஆனா� சி6தைன�. ேவைல 
ெகா(�பதாக+� அ6த� ேப:, அைம6த�. அ(3� இ�ைறய நாடக� எ�H� 
தைல�பி� ] ராம பால கான சபா ைவர� அ�ணாசல� ெச/7யா� அவ�க8 
சா�பி� தி� ஏ. ஆ�. அ�ணா:சல� ேபசினா�. அவைர3 ெதாட�6� அறிஞ� 
அ�ணா அவ�க8 ஒ>�ெப��கியி� ��ேன வ6� நி�றா�. அவ��.� 
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ெகா(3தி�6த தைல�  கைலயி� நிைலைம எ�ப�. அைவயி� �? அைமதி 
நிலவிய�. அ�ணா ேபச3 ெதாட;கினா�. 
 
“நாடக அபிமானிக��, நாடக� கைலயிேல ஈ(ப/(8ள ேதாழ�க�� 
இைசவாண�க�� கலாரசிக�க�� நிர�பி28ள இ6த மகாநா/7ேல என�.� ேபச 
ஒ� ச6த��ப� கிைட3த� ப�றி மி�க மகி
:சியைடகிேற�. நாடக� கைலயி� 
��ேன� ற3தி�காக இ6த மகாநா( நைடெப@கிற�. காைலயிேல தைலவ� ச� 
ச��க� அவ�க8 ெசா�ெப��கா�றினா�. ேவ@ பல அ�ப�க�� ேபசினா�. 
இயேல வள��க+� இைசைய வள��க+� அைம� க8 இ��கி�றன. நாடக� கைல 
வள�: சி�கான அைம� � �ய�:சி2� இ�ைல. எனேவ என� ேதாழ� சிவதாH 
இத�கான ஒ� தனி மாநா/ைட �த��ைறயாக� D/7ய�ப�றி நா� அவைர� 
பாரா/(கிேற�.” 
 
“நாடக� கைல ��ேன�ற3தி�.� பல காாிய;க8 நைட ெபற ேவ�7-
யி��கி�றன. �த>ேல ஊ��.3 திேய/ட� வசதி ேவ�(�. இ�ேபா� எ�லா� 
சினிமா� ெகா/டைகக8 ஆகிவி/டன. நாடக3தி�ெகன3 தனி3 திேய/ட�க8 
இ�ைல. தி�:சி நகரசைபஒ�றி� ம/(� தனி3 திேய/ட� அைம�க� ப/7��கிற�. 
அ�ேபால ஒ�ெவா� நகரசைப2� ெசCய �ய�சி எ(3��ெகா8ள ேவ�(�, 
ச��கா�� ெச�வவா�க�� நாடக�கைல அபிவி�3தி�. உதவியளி�க ேவ�(�. 
இைவக�� ெக�லா� ெபா�ம�க8 �யலேவ�(�. 
 
“ெபா�வாக நாடக�கார� எ�றா� ��ெப�லா� மதி�  கிைடயா�. ைநயா�7 
ெசCவா�க8, ெபா� ம�க��.� ந7க�க��.� ெதாட�  இ��பதி�ைல. 
இ�ேபா� ந7க�களிட� ந�மதி� � ந�ல ெதாட� � ஏ�ப/7��கிற�. இ3 
ெதாட�  நீ7�கேவ�(�. இதனா� த�க பயH� ஏ�பட ேவ�(�. எ� ந�ப� 
எ�. எ0. கி�Tண� அவ�க8 அழ.ற� Dறினா�. நாடக�கைல அபிவி�3தியைடய 
ேவ�( ெம�றா� நாடக� கைலயி� ��கிய அ�சமாக விள;.� ந7கH�. ந�ல 
ச�பள� வா
�ைக வசதி �த>யன கிைட�க ேவ�(�. இலாப� ப;கீ(� 
தர�படேவ�(�. ப;.தார�க8 ெகா�ட ஒ� >மிெட/ க�ெபனி அைம�க�பட 
ேவ�(�. அதிேல சீ�தி�3த நாடக;க8 நட3த�பட ேவ�(�. அத� வ�வாைய 
நாடக3 ெதாழிலாள��. இலாப� ப;கீடாக3 (Bonus) தர�படேவ�(�. 
அ�ேபா�தா� தி��தியான மன�ைடய ந7க�க8 இ��பா�க8. ந7�  ேந�3தியாக 
இ��.�. நாடக� கைல2� வள��. ேவதைன நிர�பிய வா
�ைகயிேல28ள 
வி3�வா� பா(கிற கா�ேபாதி Dட �காாியாக3 தாேன இ��.�! ப3� 
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வ�ட;க��. �� பிரபல ந7க�களாக இ�6�வி/( இ�@ பிைழ�.� 
வழிய�@8ள மாஜி ந7க�கைள� பா��கிேற�. மீைசைய3 தடவியப7 நாH6தா� 
ராஜபா�/டாக இ�6ேத� எ�@ Dறி�ெகா8வைதவிட அவ�க��. ேவேறா� 
,ைவ இ�ைல. இ�ப7 ந7க�களி� வா
+ ெநா73�� ேபாகிறெத�றா� எ�ப7� 
ப73தவ�க�� ப� 8ளவ�க�� நாடக3 ெதாழி>ேல ஈ(பட �72�? ஆகேவ 
நாடக� கைல அபிவி�3தியிேல அ�கைர ெகா�டவ�க8 �த>ேல ��கியமாக� 
கவனி�கேவ�7ய� ந7க�களி� - நாடக3 ெதாழிலாள�களி� நல3ைத3தா� - அ� 
நைடெப�றா�தா� நாடக�கைல ��ேன@�. 
 
“இ�@ நட3த�ப(� நாடக;க8 ெபாி��  ராண;க8. இைவகைள� கா�பதா� 
ம�க��. எ�ன பய� உ�(? )ட� பழ�க வழ�க;க8 வளர3தாேன இ6த 
நாடக;க8 பய�ப(கி�றன. ச)க சீ�தி�3த நாடக;கைளேய நாடக�கார�க8 
ெபாி�� நட3த ேவ�(�. அ�தா� கைல அபிவி�3தி. இ6த உண�:சி இ�@ 
எ;.� பரவியி��கிற�. ெபா�ம�க�� இனி நா( சீ�தி�3த நாடக;கைளேய காண 
வி�� கிற� எ�பைத நாடக�கார�க8 உண��ப7 ெசCய ேவ�(�. 
 
அ�ணா ேமA� ெதாட�6� ேப,ைகயி�, காைலயி� தைலவ� Dறிய சில 
க�3�க��. விைடயளி3தா�. தைலவ� ,ே◌ப : சிேல அவ�ைறெய�லா� 
.றி�பிடவி�ைலயாதலா� அவ�@�களி3த பதி�கைள2� .றி�பிடாம� வி/ேட�. 
�� Dறியப7 ‘நாடக உலகி� அ�ணா’ எ�H� Y>� இ� விாி+ைரகைள� 
காணலா�. 
 
இத� பிற. ] ம;கல பாலகான சைபயி� சா�பி� ேக. 7. ச6தான� அவ�க8 
ந7க� வா
�ைக எ�H� தைல�பி� மிக அ�ைமயாக� ேபசினா�. நாடக� கைல 
ப�றி �3தமி
� காவல� கி. ஆ. ெப. வி,வநாத� அவ�க��, ந7க�களி� கடைம 
எ�H� தைல�பி� கைலஞ� எ�. எ�. சித�பரநாத� அவ�க��, நாடக�கைல 
வள�:சி ப�றி Zவா�� அ. ெபா�ன�பலனா� அவ�க��, ந7� � கைலயி� 
இ�ப� எ�ப� ப�றி இல;ைக ஏ. ேக. இராம>;க� அவ�க�� சீ�தி�3த 
நாடக;க8 எ�H� தைல� பி� தி� எ0.ஆ�. ,�பிரமணிய� அவ�க��, ஒ?�க� 
ேவ�(� எ�ப� ப�றி: சித�பர� எ�. த�டபாணி பி8ைள அவ�க�� 
ேபசினா�க8. 
 
கைடசியாக3 தைலவ� தம� �7+ைரயி� கீ
 வ�மா@ .றி�பி/டா�. 
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“நா� இ6த மகாநா/(�.� காைலயிேல வ6த�� சில ேப� எ�னிட� வ6�, இ6த 
மகாநா/7ேல ஏேதா கலக� விைளய� ேபாவதாக+� மகாநா( கைல�க� ப/(விட� 
ேபாவ தாக+� ெசா�னா�க8. “யா� இ�வித� ெசCய� ேபாகிறா�க8?” எ�@ 
ேக/ேட�. அவ�க8 சில�ைடய ெபயைர� .றி�பி/டா�க8. உடேன நா�, 
அ�ப7ெய�லா� அவ�க8 
 
நட�க மா/டா�க8 எ�@ Dறிேன�. மகாநா( அைமதியாக நைடெப�ற�. பல 
அாிய ெசா�ெபாழி+க8 நைடெப�றன. இ�ேபா� ரா� பகP� ச�ப6த �த>யா�, 
எ�. ேக. 7. பாகவத�, எ�. எ�. எ�. பாவல� இவ�க/. �ைறேய நாடக� 
ேபராசிாிய�, இைச நாடக ஒளி, நாடக மணி எ�@ ப/ட;க8 வழ;க�ப/டன. 
ப/ட;க8 வழ;.� அதிகார3ைத: ச��கா� என�. அளி3தா� நா� ச�, திவா� 
பகP� ேபா�ற ப/ட;கேள நம� ந7க�க��. அளி�ேப�. ேம(ை◌களிேல சிற6த 
ந7க�களி� ேசைவ பாரா/ட� ப/( அவ�க��. டா�ட�, ைந/ ேபா�ற ப/ட;க8 
அளி�க� ப(கி�றன. 
 
“மாநா/7� ேபசிய பல�� Dறியைத�ேபா� சீ�தி�3த நாடக;க8 நட3த� 
படேவ�(�. ந�ப� அ�ணா�ைர ச�திேராதய� எ�ற நாடக� எ?தி ந73�� 
ெகா�(வ�கிறா�. அைத�ேபால ஒ�@ ேபா�மா? Y�@�கண�காக எ?தி ந7�க 
ேவ�(�. யா�� ந7�க �� வராவி/டா� ந�ப� அ�ணா �ைர எ?�� 
நாடக3தி� நா� ந7�கிேற�. 
 
இனி இ� மகாநா/ைட இ�வள+ ந��க நட3திய ந�ப�க��. எ� 
ந�றியறிதைல� Dறி�ெகா�( எ� �7+ைரைய நி@3தி� ெகா8கிேற�.” 
 
தைலவ� �7+ைர�.�பி� மாநா/(: ெசயலாள� 7. எ�. சிவதாH அவ�க8 ந�றி 
Dற மாநா( �7+ெப�ற�. மாநா( �76த சில நிமிட;களி� ஒளைவயா� நாடக� 
ெதாட;கி: சிற�பாக நைட ெப�ற�. மாநா/7� கல6� ெகா�ட ெப�ம�க8 
அைனவ�� நாடக3ைத இ@தி வைரயி� இ�6� ரசி3தா�க8. நாடக� �76த�� 
மாநா/( வரேவ� � .? சா�பி� என�. ‘ஒளைவ’ எ�H� ப/ட� 
அளி�க�ப/ட�. அத�.ாிய ெவ8ளி� ேபைழயிைன ச�. ஆ�. ேக. ச��க� 
அவ�க8 வழ;கி� பாரா/7னா�. அ�ேபா�, 
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“நா� எ�வா
�ைகயி� க�ட நாடக;க8 யாவ�றிA� ஒளைவ'தைல:சிற6த 
நாடக�. இ6த நாடக3ைத நா� காண3 தவறியி�6தா� ஒ� அாிய ச6த��ப3ைத 
இழ6தி��ேப� . 7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 ஒளைவ நாடக3தி� )ல� தமி
 நாடக 
உலகி� �த>ட� ெப�@ வி/டா�க8 எ�பதி� ஐயமி�ைல” எ�@ Dறினா�. 
 
கைலவாண� எ�. ஏ0. கி�Tண� எதிேர அம�6தி�6தா�. அவ�மி.6த 
உண�:சிேயா( தாேம ேமைட�. வ6�, 
 
“இர�ெடா� வா�3ைதகளாவ� இைத� ப�றி� ேபசாம>��க எ�ன� 
�7யவி�ைல. ச�.ச��க�, 7.ேக. ஷ��க3 தி�. ஒளைவ’ எ�றப/ட� அளி3த� 
��றிA� ெபா�6��. நா� சமீப3தி� ஒ� மைலயாள நாடக3தி�.3 தைலைம 
வகி3த ேபா�, மைலயாள ந7க�கைள�ேபா� தமி
 ந7க�லகி� எவ�� 
இ�ைலெய�@ Dறிேன�.அைத இ�@ ‘வாப0’ ெப�@�ெகா8கிேற�. என� 
சேகாதர� ஒளைவ ச��க� ஒ�வராேலேய தமி
 நாடக�கைல 
வள�6ேதா;.ெம�@ உ@தியாC� D@கிேற�.” 
 
எ�@ உண�:சி ெபா;க� Dறி எ�ைன3 த?வி� ெகா� டா�. நா� எ�ேலா��.� 
ந�றி D@�ேபா�, .ழ�ப� கலக� எ�+மி�லாம� மாநா( அைமதியாக நட6த� 
.றி3� இைறவH�. ந�றி Dறிேன�. 
 
�த� நாடக�கைல அபிவி�3தி மாநா/7ைன மிக: சிற�பாக நட3தியைம�காக: 
ெசயலாள�க8 இ�வைர2� எ�ேலா�� பாரா/7னா�க8. மாநா( �76தபி� 
அ(3தவார� ெவளி வ6த .7யர, இதழி� நாடக� கைல மாநா( ெப�6ேதா�வி 
அைட6ததாக: ெசCதி ெவளிவ6த�. அேத வார3தி� காQசி  ர3தி>�6� 
ெவளிவ6த அறிஞ� அ�ணா அவ�களி� திராவிட நா( இதழி� நாடக� கைல 
மாநா( ெவ�றிகரமாக நைடெப�றதாக: ெசCதி வ6தி�6த�. இ� 
ப3திாி�ைககைள2� ப73� நா;க8 சிாி3ேதா�. 
------ 
[1] தைலவ� ச��க� அவ�களி தைலைம� ேப�ைர �?வ�� ‘ச;கரதா0 
,வாமிக8 ம�ற�’ ெவளியி/(8ள ‘நாடக உலகி� அ�ணா’ எ�H� தனி Y>� 
உ8ள�. 
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--------------- 
60. 60. 60. 60. 2"3 இல�கிய நாடக)க�2"3 இல�கிய நாடக)க�2"3 இல�கிய நாடக)க�2"3 இல�கிய நாடக)க�    

 
ஈேரா( ரசிக�ெப�ம�க8 அளி3தேபராதர+எ;க��. மி.6த உ�சாக� ஊ/7ய�. 
அ6த உ�சாக3தி� )�@ இல�கிய நாடக;க8 தயாராயின.)�ைற2� வரலா�@ 
நாடக;களாகேவ .றி�பிடலா�. ஒ�@ மரா3தி நாடக3தி� த?வ�, ம�ெறா�@ 
தமி
�கவியரசாி� வா
�ைக:சி3திர�. )�றாவ� வட ெமாழி� கவிஞாி� வரலா@. 
இ� )�@ நாடக;களி� இ�நாடக;க8 நாடக� கைல மாநா/(�.� பி�H�, ஒ� 
நாடக� மாநா/(�. ��H� நைடெப�றன. )�@ நாடக;க�� நாடக� .?வி� 
தர3திைன உய�3தியெவ�ேற ெசா�ல ேவ�(�. 
 
Eர சிவாஜி 
 
Eர சிவாஜி நாடக� 1944 ஜனவாி 1 ஆ� ேததி அர;ேகறிய�. இ6நாடக� 
பால�கா/7� இ�6தேபாேத எ;க��.� கிைட3 த�. தQைச 7. வி. இர3தினசாமி 
அவ�களா� எ?த� ெப�ற நாடக�. நாடக அைம�  மிக ந�றாயி�6த�. 
உைரயாட�க8 ந�ல தமிழி� இல�கிய நய3�ட� எ?த� ெப�றி�6தன. 
நாடக3தி� இைடேய வ�� காத� கா/சிகைள3 தி��.ற8 காம3�� பா>A8ள 
சில .ற8பா�கேள அ7�பைடயாக ைவ3�: சிற�பாக எ?தியி�6தா� ஆசிாிய�. 
சிவாஜியி� ேந� ைமைய2� ெநQ,@திைய2� விள�கி� கா/(� நாடக� இ�. 
இ6நாடக ஆசிாிய� இதைன மரா3தி நாடக3தின த?வ� எ�@ ��ேப 
Dறியி��கலா�. அதனா� அவ�ைடய திறைம உ@தியாக ேமA� உய�6தி��.�. 
அத�. மாறாக, ஆசிாிய� ர3தின சாமி இ6நாடக� எ� ெசா6த� க�பைனெய�@ 
ேதைவய�ற ஒ� ெபாCைய: ெசா�> வி/டா�. ெக/7�கார�  �.�.� எ/( 
நா/க8தாேன கண�. ைவ3தி��கிறா�க8! 
 
தQைசயி>�6� ஒ� க7த� வ6த�. சிவாஜி நாடக� மரா3தியி� ெவளிவ6த ச6திர 
கிரகண� எ�ற நாடக3தி� த?வ� எ�@�, 7. வி. இர3தினசாமி அைத3 
த�Hைடய நாடக� எ�@ ெசா�>யி��பதாக+� ந�ப� ஒ�வ� எ?தி யி�6தா�, 
அ3ேதா( மரா3தி ெமாழியிA8ள, ச6திர கிரக�” நாடக அ:,� பிரதிைய2� 
அH�பியி�6தா�. ஆனா� இ6த� க7த� வ6தேபா� ர3தினசாமி தQைசயி� 
இ�6தா�. பால�கா/7ேலேய ேம�ப7 நாடக உாிைமைய எ;க��.�ெகா(3� 
வி/டா�. நாடக� தயாாி�.� ேபா� வ�வதாக: ெசா�>� ேபானா�. உ�ைம 
ெதாி6தபி� நா;க8 அவ��.� க7த� எ?திேனா�. அத�.� பதிேல இ�ைல. 
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அத�.8 ெச�ைன பிரபல க� டா�ட� 7. எ0. �ைரசாமி அவ�களிடமி�6� 
ம�ெறா� க7த� வ6த�, அதி� Eர சிவாஜி நாடக� தன�.: ெசா6தமானெத�@� 
அதHைடய �? உாிைமைய2� பல ஆ�(க��. ��ேப மரா3தி நாடக 
ஆசிாியாிடமி�6� தா� வா;கியி��பதாக+� .றி�பிட�ப/7�6த�. ஆகேவ, 
நாடக� கைத மரா3தி ஆசிாிய�ைடய�. அைத3 தமிழி� எ?தியவ� தQைச 7. வி. 
இர3தினசாமி, தமி
 நாடக3தி� உாிைம யாள� டா�ட� 7. எ0. �ைரசாமி, 
ேவ7�ைகயாக இ�� கிறத�லவா? கைடசியாக நா;க8 டா�ட�. �ைரசாமி 
அவ�களிட� அHமதி ெப�@ அவ��. ‘ராய�7’ ெகா(3�தா� நாடக3ைத 
ந73ேதா�. “டா�ட� �ைரசாமி உாிைமெப�ற� எ�@ Dட� ேபாடவி�ைல. “நாடக 
ஆசிாிய� - 7. எ0. �ைரசாமி” எ�ேற விள�பர3தி� ேபா/ேடா�. இ3தைன 
.ழ�ப; க��கிைடேய  திய நாடக� அர;ேகறிய�. 
 
கதாநாயகனக இராேஜ6திர� 
 
நாடக3தி� ெபய� Eர சிவாஜி எ�றி�6தாA� உ�ைம யி� நாடக நாயக� 
ெஜயவ63 எ�H� தளபதி தா�. இ6த�பா3திர� இராேஜ6திரH�.� ெகா(�க� 
ப/ட�. அவ� கதாநாயகனாக ந73த �த� நாடக� Eர சிவாஜி. ெஜயவ63 
பா3திர3ைத அ�ைமயாக ந73தா�. த�பி பகவதி சிவாஜியாக ந73தா�. அவர� 
க�Sரமான ேதா�ற� சிவாஜி�.� ெபா�3தமாக இ�6த�. .ர�, நைட, உைடயா+� 
பகவதிைய சிவாஜி யாகேவ கா/7ன. சிவாஜிைய எதி��.� Eர� ெஜகேதவாக நா� 
ந73ேத�. நாடக� ந�ல வRAட� சிற�பாக நைட ெப�ற�. பிர�( ராமசாமி2� 
7. எ�. சிவதாO+� ஹி�.ம3 ��.ம3 எ�H� இ� Eர�க8 ந73தனா�. இ� 
வி�வ�ைடய நைக,ைவ� கா/சிக8 ேமA� ெம�D/7 நாடக ெவ�றி�.3 
�ைண ாி6தன. 
 
காளேமக� 
 
கவியர, காளேமக3தி� பாட�கைள� ப73த நாளி>�6� அ� லவ� 
ெப�மாHைடய வா
�ைகைய நாடகமாக நட3த ஆவ� ெகா�7�6ேதா�. 
சி�ன�ணா ஏ�கனேவ .மா0தாவி� ெப�, ராஜாப�3�ஹாி, வி3யாசாகர� 
ஆகிய )�@ நாடக;கைள எ?திஅைவ ெவ�றிேயா( நட6� வி/டத�லவா? அ6த 
உ�சாக3தி� இ�ேபா� காளேமக3ைத2� அவேர எ? தினா�. அத�.3 ேதைவயான 
Y�க8 அைன3ைத2� வா;கி� ப73தா�. தனிபாட� திர/7A8ள கவி 
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காளேமக3தி� நைக,ைவ மி.6த பாட�க��.: சிற�பிட� ெகா(3� நாடக3ைத 
உ�வா�கினா�. நாடக�கைத ெப��பாA� விேநாத ரச மQசாி யிA8ள காளேமக� 
 லவாி� கைதைய3 த?விேய அைம�க� ெப�ற�. 
 
ஆய� .ல� ெப�ணாெ◌�3தி காளேமக� கைள3� வ�� ேபா� .7�பத�. ேமா� 
ெகா(�கிறா8. த�ணி� மி.தியாக� கல6த ேமா�. ேமைர� .73�வி/(�  லவ� 
பா(கிறா�. வான3தி>��.�ேபா� இ6த ேமா��.� ‘கா�’ எ�@ ெபய�. 
மைழயாக3 தைரயி� வி?6த பி� இத�. ‘நீ�’ எ�@ ெபய�. இவைர�ேபா�ற 
ஆC:சிய� ைகயி� வ6தபிற. ‘ேமா�’ எ�@ ெபய� ெப�@ வி(கிற�. ேமா� 
த�ணிராக உ8ள� எ�பைத� கவினா�, 
 

காெர�@ ேபா�பைட3தாC ககன3 �@�ேபா� 
நீெர�@ ேப�பைட3தாCெந(6தைரயி� வ6தத�பி� 
வாெரா�@ ெம��ைலயா� ஆC:சிய�ைக வ6தத�பி� 
ேமாெர�@ ேப�பைட3தாC ��ேப�� ெப�றாேய!" 

 
எ�@ நைக�,ைவயாக�பா7 விய�பைடவ�ேபா� �7�கிறா�. இ:,ைவ நிைற6த 
கவி�காக ஒ� கா/சிைய உ�வா�கி ேனா�. கவியாக ம/(� இதைன� ப7�.� 
ேபா� ஏ�படாத ஒ� நிைற2ண�+ கா/சி வ7வாக� பா��.�ேபா� 
ஏ�ப(கி�றத�லவா? இ�ப7ேய காளேமக�  லவாி� நைக:,ைவ பாட�க8 
பலவ�ைற� கா/சி� ப(3தியி�6தா� சி�ன�ணா. நாடக3தி� தி�வர;க� 
ேகாயி�, மட�ப8ளி, தி�வாைன�கா ஆலய�, �த>ய கா/சிக8 வ�கி�றன. 
இவ�ைறெய�லா� தயாாி3தி�6ேதா�. 
 
எமக�ட�! 
 
இ@தியி� காளேமக� எமக�ட� பா(� கா/சியிைன� பிரமாதமாக 
அைம3தி�6ேதா�. கவி காளேமக� எமக�ட� பா(வத�.: சிரம�ப/டாேரா 
எ�னேமா, என�.3 ெதாியா�. காளேமகமாக ந73த நா� எமக�ட� பா(வத�. 
உ�ைமயாகேவ சிரம�ப/ேட�. ேமேல நா�. ச;கி>களி� க/ட� ெப�ற 
பலைகயி� மீதி�6� பாடேவ�(�.நா� உ/கா�6தி��.� Sடேமா ச;கி>களி� 
ெதா;கி� ெகா�7��கிற�. கீேழ ெபாிய அ�னி� .�ட�. அதி� ெந��  எாி6� 
ெகா�7��ப�ேபால3 த6திர� கா/சி அைம�க� ெப�றி�6த�. இைடயிைடேய 
சா�பிராணி  ைக ேபா/( ேமேலயி��.� எ�ன3 திணற அ73�வி/டா�க8 
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கா/சியைம�பாள�க8. ,�றிA� தி�மைலராய ம�னனி� சம0தான�  லவ�க8 
உ/கா�6தப7ேய பல ேக8விகைள� ேக/கி�றனா�. அவ�க8 ேக8விகனா� 
ெக�லா� உடH�.ட� காளேமக� அல/சியமாக: சிாி3�� ெகா�ேட 
பாடேவ�(� நா� சிாி�க3தா� �ய�ேற�. ஆனா� விய�3� 
வி@வி@3��ேபான அ6நிைலயி� சிாி� �கைள �க3தி� ேதா�றியதா? 
இ�ைலயா? எ�@ அ�@ நாடக� பா�3த ரசிக�க8 தா� ெசா�லேவ�(�! ஆ� 
உ�ைம! தாC ெமாழியாகிய தமிழி� மீ� நா� ெகா�7�6த எ�ைலய�ற ப�றி� 
காரணமாக3தா� இ6த எமக�ட3ைத3 தா;கி� ெகா�ேட�. பா7ய பாட�களி� 
ெபா�ளிேல உ8ள� திைள3தி�6ததா�தா� அ6த: சிரம� என�.3 ெதாியவி�ைல. 
காளேமக� நாடக� 17-2-1944 இ� ெதாட;கி 13 நா/க8 ெதாட�6� நைடெப�ற�. 
நாடக3ைத ஈேரா( நகரம�க8 பிர மாதமாக ரசி3தா�க8. 
 
ம�மாாி� ெபாழி6த� 
 
நாடக3தி� இ@தி� கா/சியி� கவி காளேமக� மன� ெநா6� அற� பா(கிறா�. 
ம�மாாி ெபாழிகிற�. அ3ேதா( நாடக� �7கிற�. இ�கா/சி சிற�பாக அைமய 
ேவ�(� எ� பத�காக ஏேதேதா ெசC� பா�3ேதா�. வழ�க�ேபால மி�ன� இ7, 
மைழ, அத�ேக�ற ஒைச இவ�ைறெய�லா� கா�பி3 ேதா�; ஆனா� எ;க��. 
மன நிைற+ ஏ�படவி�ைல. ப3� நா/க8 நாடக;க8 நட6தபி� ஒ�  திய 
ேயாசைன ேதா�றி ய�. ேமேல பர�மீ� பல இட;களி� இ�6� மர3�ர8கைள 
அ�ப7ேய Pவி� ெகா�7�6தா� ம�மாாி� ெபCவ� ேபா� இ��.ெமன3 
ேதா�றிய�. அ�ப7ேய காைலயி� ஒ3திைக பா�3ேதா�. பிரமாதமாக இ�6த�. 
இர+ நாடக3திA� அ�ப7ேய ெசCய3 தி/டமி/ேடா�. ெபாிய�ணா+�. எ;க8 
தி/ட� ெதாியா�. 
 
இர+ நாடக3தி� எமக�ட� பா7வி/(� கீழிற;கிேன�. ேகாப3ேதா( அற� 
பா7ேன�. 
 

ேகாள� இ��.� ஊ�: ேகா8கர+ க�ற ஊ�: 
காைளகளாC நி�@ கத@� ஊ� காைளேய 
வி�மாாி ய�@ ெவ�3� மிக� க�3� 
ம�மாாி� ெபCகஇ6த வா� 

 



56 

 

ேகதார ெகௗைள ராக3தி� நா� ெவ�பாைவ ஆேவச3ேதா( பா7 �73த�� 
தி/ட�ப7 ‘ேசா’ எ�@ மைழ ஒைச2� மி�ன� மி�னி இ72� �ழ;கின. 
ேம>�6� மர3�ா8 ம� மாாியாக� ெபாழி6த�. சைபேயாெர�லா� 
ஆரவார3ேதா( பிரமாதமாக� ைகத/7� பாரா/7னா�க8. எ;க�ைடய 
மகி
:சி�. எ�ைலேய இ�ைல. நாடக� �76த�� ேம>�6� ��மாாியாக� 
ெபCத மர3�ா8 மாாிைய3 �ைட3�: ,3த�ப(3�வ�தா� ெப��பாடாக 
இ�3த�. 
 
“ேந�@ ம�மாாி ெபாழி2� கா/சி ெரா�ப� பிரமாத�!” எ�@ யாேரா 
ெபாிய�ணாவிட� ெசா�னா�க8 ேபா>��கிற�. அ6த� கா/சிைய� பா��க 
அவ�� ஆ�வ3ேதா( வ6தி�6தா�. கா/சி நைடெப�ற�. எ;க8 �ரதி�Tட� 
அ�@, கா�@ ெகாQச� அதிகமாC இ�6த�. ேம>�6� மர3 �ர8கைள3 Pவிய 
ேபா� அ� ேமைடயி>�6� சைப�.� பற6� ெச�ற�. ��ன>�6த ப�க 
ேமள�கார�க8 தி�டா7னா�க8. ஆ�ேமானிய�, மி�த;க�, கிளாாிெந/, பி7� 
ஆகிய இைச� க�விகெள�லா� மர3�ா8  .6�ெகா�( அவ�கைள3 
தி�.��காட: ெசCத�. நாடக� �76� சைபேயா� ெவளிேய ேபா.�ேபா� 
“ேமைடயி� ெபCய ேவ�7ய ம� மாாி ந�மீ� ெபC� வி/டேத” எ�@ சபி3�� 
ெகா�ேட ெச�றா�க8. ம�மாாி மீ� ெபாிய�ணா+�. ஒேர ேகாப�. “எ�னடா 
இ� ம�மாாி மீ� நாடக�? ேமைட சைப எ�லா� அல;ேகால�ப(3தி வி/G�கேள! 
இ6த நாடக� இனி நம�.3 ேதைவயி�ைல. நீ எமக�ட� பா(வைத� பா��.� 
ேபா� என�.� பாிதாபமாக இ�6த�. ேவ�டா�. இ6த அற� பா(� நாடகேம 
நம�. ேவ�டா�. நாைளேயா( நி@3தி வி(;க8. இ6த மர3�ா8 மாாி2� நாைள 
ேவ�டா�” எ�@ ெசா�>வி/டா�. இத�. ேம� அ�S� ஏ�? 
 
இத�ேக�றா�ேபா� காளேமக� கைடசி நாள�@ 29.2.1944 ஆ� ேததி இர+ 10 
மணி�. எ;க8 சி�ற�பா தி�. 7. எ0. ெச�ல�பி8ைள அவ�க8 காலமானதாக3 
த6தி வ6த�. எ�லா� ேச�6� ந�றாக உ�வாகியி�6த காளேமள� நாடக3ைத3 
ெதாட�6� நட3த வாC�பி�றி நி@3�� ப7யாக ேந�6த�. 
 
பி�ஹன� 
 
தி�:சி வாென> நிைலய� 29.8-1943� பி�ஹண� நாடக3ைத ஒ>பர�பிய�. 
நாடக3தி� எ�. ேக. தியாகராஜ பாகவத� ப;. ெகா�டா�. எனேவ அதைன 
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ஆ�வ3ேதா( ேக/ேடா�. நாடக உைரயாட�க8 ந�றாக இ�6தன. அத� ஆசிாிய� 
ஏ. எ0. ஏ. சாமி எ�பைத அறி6ேதா�. அவேரா( ெதாட�  ெகா�ேடா�, வாென> 
நாடக3ைத ேமைட நாடகமா�கி3 த�மா@ ேக/ேடா�. அவ� ஈேரா/(�. வ6� 
எ;கைள: ச6தி3தா�. நாடக3ைத� ப73ேதா�. எ;க��. நிர�ப+� பி73த�. 
நைக:,ைவ� கா/சிக8 சிலவ�ைற எ?தி: ேச�3தா� சி�ன�ணா. ம�ரகவி 
பா0கரதா0 பாட�கைள எ?தினா�. ஏ�கனேவ  ர/சி� கவிஞ� பாரதிதாசனி� 
பி�ஹணிய3ைத� ப73� அத� ,ைவைய அHபவி3தவ� நா�. நாடக3தி� 
பி�ப.தி அதைன3 த?வியி��க ேவ�(ெமன� Dறிேன�. ஏ. எ0. ஏ. சாமி 
ஏ�@�ெகா�டா�. அத�ப7ேய எ?தி3 த6தா�. அவ�ைடய உைரயாட�க8 
சி�னQசி@ வா�கிய;களாக  திய நைடயி� அைம6தி�6தன. ஏ. எ0. ஏ. சாமி 
திைர�பட3 �ைறயி� சிற6த வசனக�3தாவாக�  க
 ெப@வா� எ�@ அ�ேபாேத 
Dறிேன�.  ர/சி� கவிஞ� பாரதிதாசH�.� பி�ஹண� நைடெபறவி��ப� ப�றி 
எ?திேன�. “த;க8 பி�ஹணிய3திA8ள  ர/சி�கவியி� அ7� பைடயி�தா� 
நாடக3தி� பி�ப.தி அைம6தி��கிற�. அதைன� பய�ப(3தி� ெகா8வத�. 
அHமதி�க ேவ�(�” எ�@ ேக/7�6ேத�, அத�. பாேவ6தாிடமி�6� 
பதி>�ேல. ஒ� வார3தி�.� பி� மீ�(� எ?திேன�. அத�.� பதி� இ�ைல. 
)�றாவ� �ைறயாக ஒ� க7த� எ?திேன�. 
 
“த;க8  ர/சி� கவியிA8ள சில க�3��கைள ‘பி�ஹண�’ நாடக3தி� 
ைகயாள�ேபாகிேறா�. அத�.3 த;களி� அ�பான அHமதி ேதைவ. இ6த 
)�றாவ� க7த3தி�.� த;களிடமி�6� பதி� கிைட�காவி/டா� தா;க8 
அHமதி யளி3ததாகேவ க�த�ப(� எ�பைத� பணிேவா( ெதாிவி3�� 
ெகா8கிேற�.” 
 
எ�@ எ?திேன�. அத�.� பதி� இ�ைல. சாி இனி ேநாி� க�( 
ெசா�>�ெகா8ளலா� எ�ற �ணிேவா( நாடக3ைத நட3திேனா�. 1944 மா�:, 
13ஆ� ேததி பி�ஹன� அர;ேகறிய�. 
 
நில+� கா/சி 
 
பி�ஹணH�ெக�@ சில கா/சிகைள3 தயாாி3ேதா�. பி�ஹணனி� ஆசிரம�, 
யாமினியி� Zைஜ அைற, Rாிய பகவானி� சிைல, கைலபயி� ம�டப�, 
நில+�கா/சி, சிைற: சாைல. நாடக3தி�.�  திய ஆைடயணிக�� தயாராயின, ஒ� 
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சிற6த இல�கிய நாடக3ைத எ6ெத6த வைகயி� அழ. ப(3த �72ேமா அ6த 
வைகயிெல�லா� பி�ஹணைன அழ. ெசCேதா�. இ6நாடக3தி� பி�ஹணனாக 
நா� ந73ேத�. கதாநாயகி யாமினியாக திெரளபதி ந73தா8. பி�ஹனனி� 
அவ�ைடய அ�ைமயான ந7�பிைன இ�ேபா�� எ�ணி� பா��கிேற�; மற�க 
�7யவி�ைல! இ�ெனா�வ� அ�ப7 ந7�க �72மா எ�ேற எ�ண3 
ேதா�@கிற�. திெரளபதியி� இைச3 திறH� அபாரமான ந7�பா�றA� 
பி�ஹண� நாடக3தி� தர3ைத ப�மட;. உய�3தின எ�பதி� ஐயமி�ேல. 
 
பி�ஹணைன� பிறவி� .�டனாக எ�ணியி��கிறா8 யாமினி. பாட� நட6� 
ெகா�7��கிற�. ேநர� ேபானேத இ�வ��.� ெதாியவி�ைல. அ�@ ெபள�ணமி; 
�? நில+ ேதா�@கிற�. கவிஞனி� உ8ள� �8�கிற�. கவிைத ஊ� ெற(�க� 
பா(கிறா� பி�ஹண�. இ6த� க/ட3தி�  ர/சி� கவிஞாி� பாடைல அ�ப7ேய 
ேச�3�� ெகா�ேட�. 
 
ேத� ெசா/(� கவிைத 
 

நீலவா� ஆைட�.8 உட� மைற3� 
நிலாெவ�@ கா/(கி�றாC ஒளி�க3ைத! 
ேகால�? ��கா/7 வி/டா� காத� 
ெகா8ைளயிேல இ�+லக� சாேமா? வான: 
ேசாைலயிேல Z3ததனி� Zேவா? நீதா� 
ெசா�கெவ8ளி� பா�.டேமா? அ�த ஊ�ேறா? 
காைலவ6த ெச�பளிதி கட>� )
கி� 
கன�மாறி� .ளிரைட6த ஒளி�பிழ�ேபா? 

 
பாேவ6தாி� ேத� ெசா/(� உவைம நய� ெசறி6த இ6த� கவிைதயிைன பியா. 
ராக3தி� பா7வி/(, ம�ரகவி பா0கர தாசாி� “அ�த Zரண� கைலயி� மதி” 
எ�H� பாடைல அ3ேதா( இைண3�� பா7 உ:ச0 தாையயி� நி@3�வ��, �? 
நில+ ேதா�@வ��, இளவரசி யாமினி பிறவி� .�டைன கவிஞ� நிலைவ எ�ப7� 
பா�3தா� எ�@ விய� ண�:சிைய 
 
ெவளி�ப(3தி ந7�ப�� சைபேயாைர ெமCசி>��க ைவ�.�. திைரைய� கிழி3� 
யாமினி கவிஞைன� பா��கிறா8. அவH� அவைள� பா��கிறா�. கவிஞ� 
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க�ணிழ6தவ� அ�ல� எ�பைத உண�கிறா8 யாமினி. அவ8 ேநாC ெகா�டவ8 
அ�ல8 எ�பைத� கவிஞH� அறிகிறா� . இ�வ� க�க�� ச6தி�கி�றன. 
கவிஞ� மீ�(� பா(கிறா�. 
 

மி�ன� .ல3தி� விைள6தேதா! வா� 
வி�>� .ல3தி� பிற6தேதா! 

 
க�ன� தமி
�கவி வானாி� உள� 
க�பைனேய உ�� ெப�றேதா! 
 
ெபா�னி� உ��கி� ெபா>6தேதா! ஒ� 
Z;ெகா7ேயா மல��D/டேமா! 
 
எ�னவிய�பி�! வானிேல-இ�6 
தி/ட3ேதா� மாமதி ம;ைகயாC 

 
எ�ெனதிேர வ6� வாC3தேதா- வி�. 
ஏதி� ேபாெலா� த�ணாெ◌ளி? 

 
அடடா! எ�ன அ�ைமயான கவிைத! இைத� ேபா�ற இல�கிய நயQெசறி6த 
நாடக;கைள இனி� பா��க� ேபாகிேறாமா எ�ேற ஏ�க��டாகிற�. 
 
பி�ஹனனி� யாமினியி� த6ைத ம�ன� மதனனாக ந73தா� த�பி பகவதி. 
ம�ன�, யாமினி, பி�ஹண� )வ�� வாதி(� க/ட� சைபேயாாிைடேய 
ெசா�A�.: ெசா� ைக த/டைல� ெப�ற�. அ�வள+ உண�:சிகரமான 
உைரயாட�கைள எ?தியி�6தா� ஏ. எ0. ஏ. சாமி. 
 
பி�ஹனனி� நைக:,ைவ� ப.தி நா;க8 எதி�பா�3த ைதவிட: சிற�பாக 
அைம6த�. ெமC�கவியாக 7. எ�. சிவதாH ேதா�றி: சைபேயாைர வயி@ 
.A;க� .A;க: சிாி�க ைவ3தா�. 
 
யாமினியி� கன+�கா/சிக8 திைர�பட�கா/சிேபா�@ மிக உய�6த �ைறயி� 
அைம�க� ெப�றி�6தன. �Tய6த� ச.6தைல ச6தி� ; ராம� சீைத க�னிமாட: 
ச6தி� ; அ�பிகாபதி அமராவதி காத�; .ேலா3�;க� ேகாபாேவச3ேதா( வ6� 
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வாைள E,த� ஆகிய கா/சிகைள யாமினியி� ப(�ைக அைறயி� ெமளன 
நாடக;களாக ெம�>ய திைர28ேள ந73�� கா/ட: ெசCேதா�. ஒ�ெவா� கா/சி 
மா@�ேபா�� சைபேயா� ஆரவார3ேதா( கரேகாஷ� ெசCதனா�! 
 
திைர�பட3 �ைற வரேவ�ற� 
 
ஏ. எ0. ஏ. சாமியி� உைரயாட�க8 ந�றாக இ��பதாக+�, உடேன வ6� 
நாடக3ைத� பா��க ேவ�(ெம�@� ஜூபிட� பி�ச�0 சேகாதர� ேசா�+�.� 
க7த� எ?திேன�. அவ�� த6தி ெகா(3�வி/( ம@நாேள வ6தா�. நாடக3ைத� 
பா�3தா�. சாமிைய: ச6தி3தா�. ஆ@ பட;க��. வசன� எ?த உடேன ஒ�ப6த� 
ெசCதா�. பி�ஹண� 15 நா/க8 ெதாட�6� நைடெப�ற�. நாடக� �76த�� 
ெச�ைன�.: ெச�ல: சி3தமானா� ஏ. எ0. ஏ. சாமி. சாமிைய அ�ேபா( ஆதாி3�3 
திைர2லகி� ��H�.� ெகா�( வரேவ�( ெம�@ கைலவாண��. ஒ� க7த� 
எ?தி� ெகா(3தH�பிேன�. ெச�ைன ெச�ற ஒ� வார3தி�.�பி� 
சாமியிடமி�6� க7த� வ6த�. கைலவாண� தன�.3 ேதைவயான எ�லா 
உதவிகைள2� ெசC�வ�வதாக எ?தியி�6தா�. திைர� பட3 �ைறயி� பணி ாிய 
பல ஆ�(களாக �ய�@, பி� அ� �ய�சிையேய ைகவி/டவ� ஏ. எ0. ஏ. சாமி. 
இ�ேபா� பி�ஹண� நாடக3தி� )ல� அவைர இ�கர� D�பி வர ேவ�@� 
ெகா�ட� திைர�பட3 �ைற. ஈேரா/ைட வி/( சேகாதர� சாமி ெச�ைன�.� 
 ற�ப/டேபா� அவைர மனதார வா
3தி வழியH�பிேன�. 
 
ச�Z�ண இராமாயண�� சா3Eக மறியA� 
 
நாடக� கைல மாநா(வைர எ;களிட� ந/ � பாச�� ைவ3தி�6தா� ெபாியா� ஈ. 
ேவ. ரா. அவ�க8. மாநா( .ழ�ப� எ�+மி�றி ந�ல �ைறயி� நட6தபி�, அ6த� 
பாச�� பாி+� சிறி� .ைறவ�ேபா� ேதா�றிய�. நா� அ:சக3தி�. அ7�க7 
ெச�ேவ�. ெபாியா� ��ேபா� கலகல�பாக� ேப,வ� இ�ைல. எ;க8 ேம� 
ஏேதா சிறி� ேகாபமி��பைத நா�  ாி6�ெகா�ேட�. ஆனாA� அதைன� 
 ல�ப(3தி� ெகா8ளாம� வழ�க� ேபா� அ�பாகேவ பழகி வ6ேத�. 
 
ஏற3தாழ 11 மாத;க8 ஈேரா/7� நாடக;க8 நைட ெப�றன. நாடக வள�:சி�.ாிய 
வைகயி� நாடக� கைல அபிவி�3தி மாநா(� நட6த�. சிவாஜி, காளேமக�, 
பி�ஹண� ஆகிய )�@ இல�கிய: சிற�  வாC6த  திய நாடக;க8 அர;ேகறின. 
அ(3தப7யாக3 தி��Z��.� ேபாக3 தி/டமி/ேடா�. அதி� ஏேதா சி�க� 
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ஏ�ப/ட�. எனேவ காைர�.7 ஷ��க விலா0 திேய/ட� ேபசி �7+ 
ெசCய�ப/ட�. ஈேரா/7� 1944 ஏ�ர� 1ஆ� ேததி ச�Z�ண இராமாயண� ப/டா 
பிேஷக நாடகமாக ைவ�க�ப/ட�. 
 
நாடக3தி�. �6திய நா8 அதி�:சி தர3த�க ஒ� ெசCதி பரவலாக� காதி� வி?6த�. 
நாைள நைடெபறவி��.� இராமாயண3ைத யாேரா மறிய� ெசCய�ேபாகிறா�க8 
எ�@. நா� ந�பவி�ைல. ந�. விசாாி3ேத�. ெசCதி உ�ைமதா� எ�@ 
ெதாி6த�. நாடக அர;கி� Xைழவாயி>� நி�@ ெகா�(, “ப.3தறி+�. 
�ரணான இ6த�  ராண இதிகாச நாடக;கைள� பா��காதீ�க8” எ�@ உ8ேள 
Xைழேவாாிட� ெகQசி� ேக/(� ெகா8வதாக மறிய� நட3�� ெபாியா� 
அவ�களி� ெதா�ட�க8 தி/டமி/7��பதாக: ெசா�னா�க8. காலெம�லா� 
நா;க8 நட3திய இராமாயண�, பாரத�, சிவ Eலா, க6தJலா, கி�TணJலா, 
மயி�இராவண� எ�லா நாடக;கைள2� பா�3�வி/(, எ;க��.� 
பாரா/(க�� நட3தி� ெப�ைம� ப(3திய ெபாியா� அவ�க8 ஏணி�ப7: 
ெசCகிறா� எ�ப�  ாியாம� தவி3ேதா�. 
 
ெபாிய�ணா இ:ெசCதிைய அறி6த�� நாடக3த�@ காைல ேபாJ0 ெபாிய 
அதிகாாிைய: ச6தி3தா�. ெபாியா�.அவ�களி� ெதா�ட�க8 மறிய� ெசCவைத3 
தா� தைட ெசCய வி�ைலெய�@�, ெபா�ம�க��.3 ெதா6தர+ 
ஏ�படாதவைகயி� அைமதியாக மறிய� நைடெப@�ப7 பா�3�� ெகா8ள 
ேவ�(ெம�@� ேக/(� ெகா�டா�. ேபாJ0 அதிகாாி தா� ேவ�7ய 
நடவ7�ைகெய(3�� ெகா�( அைமதி கா�பதாக வா�களி3தா�. 
 
எ�ேலா� வ�6தின� 
 
நா� ெபாியா� அவ�கைள:ச6தி�க �ய�ேற�. அவ� அ:சக3திA� இ�ைல; 
E/7A� இ�ைல. எ;. ேபாC: ச6தி�ப�? ெபாியாாி� தைமயனா� ஈ. ேவ. 
கி�Tணசாமி நாய�க� அவ�கைள: ச6தி3� விபர;கைள: ெசா�ேன�. அவ� 
மிக+� வ�3த�ப/டா�. ெபாியா� அவ�களி� கட+8 ப�றிய ெகா8ைகயி� க�3� 
ேவ@பா(ைடய ந�ப�க8 ஈேரா/7� ஏராளமாக இ�6தனா�. அவ�கெள�லா� 
ெசCதிைய� ேக/( வ�6தினா�க8. இராமாயண3ைத� ெகா�3த ேவ�(� எ�ற 
கிள�:சி ,ட� வி/( எாி6� ெகா�7�6த கால� அ�. அ6த� ெகா8ைகயிேல 
நா;க8 ��றிA� மா@ப/( நி�ேறா�. 
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ச�தாய சீ�தி�3த� ெகா8ைககளிேல ெபாியா� அவ�கேளா( எ;க��. ெந�;கிய 
உட�பா( இ�6த�. அவர� ெப�ைம�.ாிய ெதா�7ைன நா;க8 சிறி�� 
.ைற3� மதி�பிடவி�ைல. ெபாியா� அவ�க8 எ�@� எ;க8 மதி� �. 
உாியவ�தா�. ஆனாA� எ;க8 அ7�பைடயான சில ெகா8ைககைள இத�காக 
இழ�க �7யாத�லவா? 
 
மாைல 6 மணி ஆயி�@. அறிஞ� அ�ணா ஈேரா/7� வ6தி��கிறா� எ�@ 
ேக8வி�ப/ேட�. அவைர: ச6தி�க இயல வி�ைல. நாடக அர;கி� �� 
ேபாJசாாி� நடமா/ட� அதிகாி3த�. ஆ;கா;. சில� D/ட; D/டமாக 
நி�றா�க8. ஏேதா நைட�ெபற� ேபாவ� ேபா�ற R
நிைல காண�பட�. மணி 8 
அ73த�. 7�க/ ெகா(�.� அைற திற�க�ப/ட�. ம�க8 ஆ�க�� 
ெப�க�மாக சாாி சாாியாக வ6� 7�ெக/ வா;கினா�க8. வாயி� திற�க�ப/ட�. 
ெபாிய�ணா+�, ெகா/டைக: ெசா6த�கார� �தலாளி சாC +� சாCமான 
நா�கா>களி� Xைழ வாயில�ேக அம�6தி�6தா�க8. 
 
சிவதாH ெப�ற ப/ட� 
 
சாியாக 9.30�. நாடக� ெதாட;க� ெப�ற�. உ8ளிA� ெவளியிAமாக ம�க8 
.?மியி�6தனா�. மாிய� எ�+� நைட ெபறவி�ைல. எ�வித� .ழ�ப�� இ�ைல. 
நாடக� அைமதியாக நட6த�. அத�. �� நட6த எ�லா இராமாயண 
நாடக;கைள2� விட அ�@ மிக: சிற�பா� நட6த�. தமி
 நாடக�கைல 
அபிவி�3தி மாநா/7ைன� ெபா@�ேப�@ ��னி�@ நட3திய எ;க8 நைக:,ைவ 
ந7க� சிவதாHைவ நாடக மாநா/7� வரேவ� � .?வின��, நகர� 
ெபா�ம�க�� பாரா/ட வி��பினா�. அத�. �� D/7ேய எ;க8 
அHமதிைய2� ெப�றனா�. ஈேரா( நகர� ெபா� ம�க8 சா�பி� நகரசைப3 
தைலவ�.தி� ஆ�. ேக. ேவ;கடசாமிநாய�க� அவ�க8.சிவதாO வி� நாடக�கைல 
ஆ�வ3திைன2� நைக:,ைவ3 திறைன2� பாரா/7 நைக:,ைவ: ெச�வ� எ�ற 
சிற� � ப/ட� ெபாறி�க� ெப�ற ெபா�பத�க3ைத வழ;கினா�. 
 
அ�ணா தைல'/டா� அைமதி நிலவிய� 
 
ம@நா8 வி76த�� அறிஞ� அ�ணா அவ�க8 தைல'/7ன� ��னா8 இர+ 
மறிய� நைடெபறவி�ைல எ�பைத அறி6ேத�. நாடக�கைல மாநா/ட�@ 
தைலவ� ஆ�. ேக. ச��க� அவ�க��. க@� �ெகா7 ஆ��பா/ட� நைட 
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ெபறாம� த(3த�� இ�ேபா� இராமாயண� நாடக3ைத மறிய� ெசCய 
இ�6தவ�க��. அறி+ைர Dறி3 த(3� நி@3திய�� அறிஞ� அ�ணா 
அவ�களிட� நா� ைவ3தி�6த மதி�ைப� ப�மட;. உய�3தின. அவ��. ந�றி 
Dறி நீ�ட க7த� எ?திேன�. 
 
இ6த நிக
:சி�.� பி�H� ெபாியா� அவ�க8மீ� எ�ைன ெபா@3த வைரயி� 
மன3தா;க� எ�+� இ�ைல. ஏ�ர� 20 ஆ� ேததி ெகா/டைக �தலாளி கா�சாகி� 
ேச�தா+3 அவ�க8 க�ெபனி�. ஒ� ெபாிய வி�6� நட3தினா�. நகர�பிர�க�க8 
எ�ேலா�� கல6� ெகா�டா�க8. ெபாியா� அவ�க8 வ6� கல6�ெகா8ளாத� 
என�.� ெப�;.ைறயாக இ�6த�, இ�6தாA� வி�6� �76த�� நா� ம/(� 
ெபாியா� அவ�க8 இ�ல� ெச�@ வழ�க�ேபா� எ�ேலாாிட�� விைட ெப�@� 
ெகா�ேட�. ம@நா8  ற�ப/( காைர�.7 வ6� ேச�6ேதா�. 
------------- 

61. 61. 61. 61. பாகவதாி" கைல� �-�ப�பாகவதாி" கைல� �-�ப�பாகவதாி" கைல� �-�ப�பாகவதாி" கைல� �-�ப�    
 
காைர�.7 ைவர� அ�ணசல� ெச/7யாாி� திேய/டாி� 5.5.44-இ� சிவJலா 
ெதாட;கிய�. திேய/டாி� நாடக� நட3�வத�. ைலெச�0 ெகா(�க நகர 
,காதார அதிகாாி ஏேதா தகரா@ ெசCதா�. அவைர: சாிப(3தி ைலெச�0 
வா;.வத�.8 14 நா/க8 ஓ7வி/டன. ஏ�ர� 21� ேததி காைர�.7�. வ6ேதா�. 
ேம 5-� ேததிதா� நாடக3தி.ாிய ைலெச�0 கிைட3த�. 
 
சிவJலா ெதாட�6� ந�ல வR>� நைடெப�ற�. Rல ம;கல� பாகவதாி� 
பி8ைளகளான டா�ட� மீனா/சி ,6தர�� ச;கீத Zஷண� ராதாகி�TணH� 
தி�மய3தி� இ�6தா�க8. டா�ட� மீனா/சி ,6தர� சிற6த ரசிக�. அவ�ைடய 
மைனவி க�பக� அ�ைமயா� அவைரவிட� பிரமாத ரசிைக. கணவH� மைனவி2� 
.ழ6ைதகேளா( இர�( நாைள�. ஒ� �ைற சிவ Jலா பா��க வ�வா�க8. 
வ��ேபாெத�லா� எ;க��.: சா�பிட ஏதாவ� ெகா�( வ�வா�க8. 
பலகார;கைள: ,ைவ ேயா( தயாாி�பதி� க�பக�மா��. நிக� அவேரதா�. 
ெகா�(வ�� காபி�காக+�, ேகா�ைம அ�வா+�காக+� எ;க8 சிவதாO+�, 
பிர�( ராமசாமி2� கா3�� கிட�பா� க8. க�பக�மாளி� அ� �.� 
ஆ�வ3��.� ஈ( இைண ெசா�ல �7யா�. ந�ல ச;கீத� .(�ப� அ�. டா�ட�� 
அவ� �ைணவி2� ேபசி� ெகா8வைத� ேக/பத�ேக ,ைவயாக இ��.� டா�ட� 
மீனா/சி ,6தர� ஏதாவ� ெசா�Aவா�; உடேன க�பக� அ�ைமயா� “பா3ேதேளா! 
இ�ப73தா� இவ� சதா ஏதாH� உளறி�7��பா�. இவா��ெக�லா� எ�ன 



64 

 

ெதாி2�? எ�லா� ெபாியவா8 ேபா/ட பி:ைச, ஏேதா அ6த� .(�ப3தி� வ6�, 
அவ�  8ைளயா� ெபாற6த தனாேல இவா8ளா� மHஷா மாதிாி நடமாடறா!” எ�@ 
மாமனா� Rலம;கல� பாகவதைர எ�ேபா�� உய�3திேய ேப,வா�. மாமனாிட� 
இ6த அள+�. அ� � மாியாைத2� கா/(� ஒ� ம�கிைய நா� இ�வைர 
க�டதி�ைல. பாகவத� .(�ப� நாடக3தி�. வ6� வி/டா� ஆயிர� ரசிக�க8 
வ6த� ேபால, எ;க��ெக�லா� ஒேர .�ரகலமாயி��.�. 
 
அ�.(�ப3தாாி� ஒ�ெவா� ெசய>A� கைலய�ச� நிைற6தி��.�. .லம;கல� 
பாகவத� அவ�க�ைடய ஒ�ெவா� ேப:சிA� நைக:,ைவ த��பி நி�.�. 
அHபவ� ேப��ைமகைள அனாயசமாக� ெகா/(வா�. இ3தைகய  லைம2� 
அ� � நிைற6த ெபாியவ� 1943-ஆ� ஆ�( அ�ேடாப� மாத� 24� ேததி 
இைறவ� தி�வ7யி� அைமதி ெப�றைத அறி6தேபா� நா;க8 அைனவ�� ெப�� 
��க3தி� ஆ
6ேதா�. அவ�ைடய தி��ெபயரா� .லம;கல3தி� ஒ� ச;கீதமகா� 
நி@வ அ�ேபா� நிதி ேசகாி3�� ெகா�7�6தா� க8. அ6த நிதி�. நா;க�� 
ஒ�நா8 நாடக வRைல காணி�ைகயாக அளி3ேதா�. 
 
22வ� நா8 நட6த சிவ Jலா+�. .மரராஜா �3ைதயா ெச/7யா� அவ�க8 
வ6தி�6தா�. )�@ ெபாிய ெவ8ளி� ேகா�ைபகைள� பாிசாக வழ;கி� 
பாரா/7னா�. ெமா3த� 37 நா/க8 சிவJலா நைடெப�ற�. 37 வ� சிவJலா 
நாடக� Rலம;கல� பாகவத� நிதி�காக நட3த� ெப�ற�. அ�@ ஆயிர� 
UபாCக��. ேம� வRலாயி�@. அ6த3 ெதாைகைய அ�ப7ேய டா�ட� மீனா/சி 
,6தர3திட� ெகா(3ேதா�. 1937-இ� ஐ�ப�� Y@� வRலான காைர�.7யி� 
இ�ேபா� ஆயிர�கண�கி� வRலாயி�@. 
 
தனி E/7� .7யி�6ேத� 
 
க�ெபனி�. ஒ� ெபாிய E(�, அத�. ஒ� ப�லா; �ர3தி� திெரளபதி த�பதிக8, 
அ�கா ம�@� ெப�க��காக ஒ� E(� பா�3�� .7யி�6தா�க8. ஒ3திைக 
�த>யைவ பா��பத�. வசதியாக நாH� என�.3 �ைணயாக எ;க8 .?வி� 
நீ�ட கால� பணியாள� அன6த� நாய�� .7யி�6ேதா�. அன6த� க�ெபனியி� 
ஆர�பகால �தேல இ�6� வ�பவ�. இைட�கால3தி� ஆைட அணிவி�ேபாராக� 
பல ஆ�(க8 பணியா�றியவ�. எ�னிட� மி.6த அ�  ெகா�டவ�. இைடேய 
சில ஆ�(க8 ேநாயின� S7�க�ப/( காசி-கயா �த>ய வட இ6திய3 
தல;க��ெக�லா� ெச�@ ச�னியாசியாகேவ கால� கழி3தவ�. ம�ைரயி� 108-
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வ�நா8 சிவJலா நைடெப�ற ேபா� ஏற3தாழ ஆயிர� பரேதசிக��. அ�ன� 
பா>3ேதா�. அ�ேபா� பரேதசிக�8 ஒ�வராக வ6த அன6தைன நா;க8 
அைடயாள� க�( பி73ேதா�. ச6நியாசி� ேகால3ைத� கைள3� வி/(� 
க�ெபனியிேலேய இ��.�ப7 ேக/(� ெகா�ேடா�. அத� பிற. அன6த� 
என�. அ� � பணியாளராக� க�ெபனியிேலேய இ�6தா�. 
 
க�ெபனி� பி8ைளக��.� ெப�க��.� �ைற�ப7 பரத நா/7ய� க�@3தர 
பிரபல ந/(வனா� தி� �3��.மா சாமி�பி8ைளைய� க�ெபனியி� ேச�3�� 
ெகா�ேடா�. அவ� அதிகாைலயிேலேய நீரா7 Zைஜ  ன0கார;கெள�லா� 
ெசCய� D7யவ�. நானி�6த தனிE/7ேலேய அவ��. ஒ� அைற ஒ��கி� 
ெகா(3ேத�. தின�� காைல 10 மணி�த� 12மணி வைர நானி�6த இட3திேலேய 
நடன� பயி�சி நைடெப@�. க�ெபனி� பி8ைளகளி� சிற�பாக ெஜயராம�, 
ெசள6தராஜ�, ச;கர� ஆகிய )வ�� ம�@� சில�� இவாிட� மி.6த 
சிர3ைதேயா( நடன� க�@� ெகா�டா�க8. அவ�க8 )வ�� இ�ேபா� 
பரதநா/7ய ஆசிாிய�களாக ந�ல�ைறயி� பணியா�றி வ�கிறா�க8. 
 
ஈேரா/7� வ6த இளQ சி@மிய� 
 
ஈேரா/7� சிவJலா நைட ெப�ற ேபா�, எ;க8 க�ெபனியி� பைழய பலசா> 
ேகாபாலபி8ைள த� ெசா6த ஊராகிய ேகா/டய3தி>�6� இ� சி@மியைர அவ�க8 
த6ைதேயா( அைழ3� வ6தா�. இ�வாி� )3தவ8 சீதா+�.� பதினா�. 
வயதி��.�. ந�றாக� பா7னா8. அவ8 த;ைக இர3தின� ,மாராக� பா7னா8. 
இ�வ��.� .ர� ந�றாயி�6த�. எனேவ, க�ெபனியி� ேச�3�� ெகா�ேடா�. 
இ� சி@மிய�� சி�னQசி@ ேவட;களி� ந73தா�க8. சீதா இராமாயண3தி� பால 
சீைதயாக ந�றாக ந73தா8. பி�ஹண� நாடக� தயா ரான ேபா� யாமினியி� 
ேதாழி மQ,ளா ேவட3ைத: சீதா+�.� ெகா(3ேதா�. அதைன2� அழகாக: 
ெசCதா8. எதி� கால3தி� சிற6த ந7ைகயாக வ�வத�.ாிய அறி.றிக8 
அவளிடமி�6தன. இ�வி� சேகாதாிய�� �3�� .மாரசாமி� பி8ைளயிட� 
நடன�பயி�சி ெப�றனா�. 
 
கைடய� சேகாதாிக8 
 
இவ�கைள� ேபாலேவ ம�@� இ� சேகாதாிய� காைர�.7யி� ேச�6தா�க8. 
அவ�க��.� இேத வய�தா� இ��.�. இ�வ��.� ந�ல .ர�. )3தவ8 ெபய� 
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ராஜ�. இைளயவ8 ச6திரா. இ�வி�வ�� மகாகவி ,�பிரமணிய பாரதியாாி� 
�ைணவியா� தி�மதி ெச�ல�மா8 பாரதியி� .(�ப3ைத: ேச�6தவ�க8. 
இவ�க�ைடய ெசா6த ஊ� தி�ெந�ேவ> மாவ/ட3ைத: சா�6த கைடய� எ�ற 
சி�@ா�. எனேவ ராஜ� ச6திரா சேகாதாியைர� கைடய� சேகாதாிக8 எ�ேற 
நா;க8 .றி�பி/( வ6ேதா�. இ�விள� சி@மிய�� ந/(வனா� 
�3��.மாரசாமி� பி8ைளயிட� மி.6த ஆ�வ3ேதா( நடன� பயி�சி ெப�றா�க8. 
 
வ8ள� டா�ட� அழக�ப: ெச/7யா� 
 
காைர�.7யி� தமி
�கட� ராய ெசா�க>;க�அவ�க8. ேதசப�த� சா. கேணச� 
அவ�க8, பட அதிப� ஏ. வி.ெமCய�ப� அவ�க8 ஆகிய எ�ேலா�� ஒளைவயா� 
நாடக� பா��க ஆ�வ3ேதா( வ6தா�க8. ஒளைவயா� ெதாட�6� ஒ�மாத3தி�. 
ேம� நைடெப�ற�. 26-8-44இ� நட6த ஒளைவயா� நாடக3தி�.� ேகா/ைடK� 
ெகாைட வ8ள� டா�ட� அழக�ப ெச/7யா� அவ�க8 தைலைம தா;கி 
அ�ைமயாக� ேபசினா�. ெபாிய ெவ8ளி� ேகா�ைபெயா�@ பாிசளி3தா�. தமி
 
வள�:சி�.ாிய  திய நாடக� ஏதாவ� தயாாி�.� ேபா�, அத�.ாிய கா/சி3 
தயாாி� : ெசல+ �?வைத2� தாேம ஏ�@� ெகா8வதாக3 தம� ெசயலாளாிட� 
ெசா�> யH�பினா�. எ;க�� ெக�லா� நிர�ப+� மகி
:சியாக இ�6த�. 
ஒளைவயா��. ஆ:சிய� வ�ைக நாளாக ஆக அதிகமாகி� ெகா�ேட வ6த�. 
தாCமா�க��காக ஆ�க8 ப.தியி>�6�� ெகாQச� இட� ஒ��கிேனா�. 
 
கைலவாண� வ�ைக2� கைல2ண�+� 
 
க6தJலா நாடக� ஒ�மாத கால� ெதாட�6� நைடெப�ற�. திGெர�@ ஒ� நா8 
கைலவாண��, ஏ. எ0. ஏ. சாமி2� காாி� வ6� நா� த;கியி�6த தனி E/7� 
�� இற;கினா�க8. நா� அவ�கைள வரேவ�ேற�. கைலவாண� உ8ேள வ6� 
எ�ேனா( நீ�ட ேநர� ேபசி�ெகா�7�6தா�. சாமி, ெபாிய�ணாைவ� பா�3� 
வர:ெச�றா�. ேக. ஆ�. இராமசாமிைய�ப�றி� ேக/ேட�. “இராமசாமி இனி 
நாடக3��. வ�வ� ச6ேதக�. திைர�பட3 �ைறயி� அவH�. ந�ல ச6த��ப� 
இ��கிற�” எ�@ Dறினா� கைலவாண�. �3��.மாரசாமி ந/(வனைர நா� 
அவ��. அறி�க�ப(3தி ைவ3ேத�, “ஓ! இவைர� ப�றி நிைறய� ேக8வி� 
ப/7��கிேற�.” எ�றா� கைலவாண�. ந/(வனா� மி.6த ஆ�வ3ேதா( ‘சிறி� 
அபிநய� பா��கிறீ�களா?’ எ�@ ெசா�>வி/( கைலவாணாி� அHமதி�காக� 
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கா3திராம� உ/கா�6த நிைலயிேலேய பா7 அபிநய� பி7�க ஆர�பி3�வி/டா�. 
கைலவாண� அவைர3 த(3� நி@3தாம� �?�� ேக/டா�. பா/( �76த�� த� 
ச/ைட� ைபயி>�6த 10 UபாC ேநா/ைட ெய(3� ‘ம�னி�க ேவ�(�; 
இ�ேபா� எ� ைகயி>��ப� இ�தா�; க/டாய� நீ;க8 ெப�@� ெகா8ள 
ேவ�(�’ எ�@ ந/(வனா� ைகயி� ெகா(3தா�. ந/(வனா� இய�றவைரயி� 
ேநா/ைட வா;க ம@3தா�. கைலவாண� விடவி�ைல, “த;கைள� ேபா�ற 
கைலஞ�க��. நா� எ�வளேவா ெசCய ேவ�(�. த�சமய� இைத வா;கி� 
ெகா8�;க8. ெச�ைன�. வ��ேபா� அவசிய� எ�ைன வ6�பா�;க8” 
எ�றா�. கைலவாணாி� அ6த உண�ைவ� க�( எ� ெமCசி>�3த�. பி�H� 
சிறி� ேநர� ேபசி� ெகா�7�6�வி/(: ெச�றா� கைலவாண�. நாடக� பா��க 
வ�மா@ அைழ3ேத�, “ேவ@ காாியமாக வ6ேத�. இ�6தா� வ�கிேற�” எ�@ 
 ற�ப/( வி/டா�. 
 
ெச�ைன�பயண� 
 
பி�ஹண� நாடக Yைல அ:சிட வி��பிேனா�. ெச�ைனயி� அ:சிட 
ேவ�(ெம�@ ஆைச�ப/டா� ஆசிாிய� சாமி. எ;க8 சா�பி� அத� 
�?�ெபா@�ைப2� தா� ஏ�@�ெகா8வதாக வா�களி3தா�. ெபாிய�ணாவி� 
ஒ� தேலா( ெச�ைனயி� அத�கான ேவைலகைள3 ெதாட;கினா�. ஒ�ெவா� 
கா/சியி� �7விA� அத�.� ெபா@3தமான நிழ�பட;கைள வைரய ஏ�பா( 
ெசCதா�. நாடக3ைத )�@ அ;க;களாக� பிாி3�, ெமா/(, மல�, மண� எ�@ 
)�@ அ;க;க��.� ெபய�R/7 ஒ�ெவா�@�.� தனிேயஒவிய;க8 தீ/ட: 
ெசCதா�. ெச�ைன கம�ஷிய� பிாி�7; அ:சக3தி� பி�ஹண� அ:சாகி� ெகா� 
7�6த�, ஈேரா/7� நட6த தமி
 மாகாண நாடக�கைல அபிவி�3தி மாநா/( 
நடவ7�ைககைள2� அ�ப7ேய அ:சிட வி��பினா�. மாநா/7� ெசயலாள� 
சிவதாO. அ6Y� காைர� .7 .மர� பவ� பிர0cேலேய அ:சிட�ெப�ற�. 
ேமல/ைடைய ம/(� ெச�ைனயிேலேய அ:சிட ஏ�பா( ெசCேதா�. 
இ�Y�க��.மான வைரபட;க8 ெச�ைனயி>�6� வ6தன. இைவ ச�ப6தமான 
ேவைலகைள� கவனி�க நா� ெச�ைன�.� பயணமாேன�. 
 
ெச�ைனயி� கைலவாணைர: ச6தி3ேத�. ஜூபிட� அAவலக3தி� ஏ. எ0. ஏ. 
சாமிைய� பா�3ேத�. பி�ஹண� நாடக Y>� ேமல/ைட மிக அழகாக இ�6த�. 
க�ைண� கவ�� �ைறயி� அ:சிட� ெப�றி�6த�. ந7�பிைச�  லவைர2� 
பா�3ேத�. நா�. நா/க8 அ;. த;கிேன�. நாடக� கைல மாநா/( Y>� 
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ேமல/ைடைய2� பி�ஹண� நாடக Yைல2� விைரவாக அH�ப: ெசா�> 
வி/(� காைர�.7�. வ6� ேச�6ேத�. 
 
நாடக�கைல மாநா/( Y� 
 
நாடக�கைல மாநா/( Y� அழகாக அைம6த�. அ�ேபா� தமி
 நா/7>�6� 
வ6த அ3தைன நாடக சைபயின�� விள�பர� ெகா(3� ஆதாி3தனா�. 
மாநா/(�., 

ந�ெகாைட வர+ U. 1154-00 
மாநா/ட�@ 7�க/ வி�பைன வர+ U. 1819-00 
ஆக ெமா3த வர+ U 2973-00 
ெசல+ விபர� U. 2365-3-0 
இ��  U. 607.13-0 

 
இ�� 3 ெதாைகைய2� விள�பர3 ெதாைகைய2� ைவ3�� ெகா�( வரலா�@: 
சிற�  வாC6த தமி
 மாகாண நாடக�கைல அபிவி�3தி மாநா( எ�H� Yைல 
மிக: சிற�பாக ெவளியி/டா� சிவதாO. காைர�.7யி� பி�ஹண� நாடக� நைட 
ெப�றேபா� மாநா/( YA�, பி�ஹண� நாடக YA� ெவளியிட� ெப�றன. 
பி�ஹண� காைர�.7யி� ஒ� மாத கால� நைடெப�றதா� நாடக அர;கிேலேய 
��Hா�@�.� ேம�ப/ட நாடக Y� வி�பைன ஆயி�@. 
 
அ(3தப7யாக தி�:சிரா�ப8ளியி� நாடக� நட3த �7+ ெசCய�ப/ட�. 1-11-44 
இ� மேனாகராைவ ப/டா பிேஷக நாடகமாக நட3தி �73�� ெகா�( தி�:சி�.� 
பயணமாேனா�. 
------------- 

62. 62. 62. 62. தமி� நாடக$ பாி4� தி�ட�தமி� நாடக$ பாி4� தி�ட�தமி� நாடக$ பாி4� தி�ட�தமி� நாடக$ பாி4� தி�ட�    
 
நவ�ப� 4 ஆ� நா8 தி�:சி ேச�6ேதா�. நாடக� நைட ெப@� நகர சைப3 
திேய/டாி� த;கிேனா�. க�ெபனி�. E( ேத7யைல6ேதா�. எ;.� 
கிைட�கவி�ைல. ெப�க��. ம/(� ெத�Hாி� ஒ� E( கிைட3த�. நா;க8 
எ�ேலா�� திேய/டாிேலேய .7யி��க ேவ�7ய ெந��க7 ஏ�ப/ட�. 
சைமய�ம/(� ப�க3திA8ள ஒ�சிறிய E/7� ெசC� ெகா/டைகயி� ெகா�( 
வ6� பாிமாறினா�க8. இதனா� நாடக3ைத3 ெதாட;க+� தாமத� ஏ�ப/ட�. கU� 
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ெவ�ெணC மைல ெச/7யா��.3 ெத�Hாாி� ெபாிய E( இ�6த�. அவ� 
ேதவேகா/ைடயி� இ�6தா�. அவைர� பா�3�வர த�பி பகவதி ேதவ�ேகா/ைட 
ேபாC3 தி��பினா�. ெச/7யா� ஊாி� இ�ைல.ேவ@ வழியி�றி� 
ெகா/டைகயிேலேய த;கியி�6ேதா�. 
 
17.11.44இ� தி�:சியி� சிவJலா ெதாட;கிய�. 1939 இ� தி�:சியி�தா� 
சிவJலாைவ அர;ேக�றிேனா�. அ�ேபா� வ�வாயி�ைல. இ�ேபா� 
அேததி�:சியி�, அேத நாடக அர;கி� நா�கா�(க��.� பி� சிவJலாைவ 
அேமாகமாக வரேவ�றா�க8. ஞாயி@  த�கிழைமகளி� மாைல 6.30 
மணி�.�,ம�ற நா/களி� இர+ 9-30 மணி�.மாக நாடக� ெதாட�6� 60 நா/க8 
நைடெப�ற�. ைவரவிழா ெகா�டா7ேனா�. தQைச நகரசைப3 தைலவ� தி� ஏ. 
ஒC. அ�ளான6தசாமி காடா� சிவ Jலா ைவர விழா+�.3 தைலைம வகி3�� 
பாரா/7னா�. 
 
தமி
 நாடக� பாி, 
 
சி@கைத� ேபா/7�பாி,; ெதாட�கைத� ேபா/7�பாி,; க/(ைர�பாி, 
எ�ெற�லா� ப3திாிைகக8 நட3�கி�றனேவ நாடக�பாி, எ�@ ஏ� ஒ�வ�� 
நட3தவி�ைல? எ�ற ேக8வி என�.8 எ?6த�. இர�( )�@ நா/க8 இைத� 
ப�றி ந�. சி6தி3ேத�. ஏ�?நாேம ஒ� ேபா/7 நட3திHெல�ன? எ�@ 
ேதா�றிய�. ெபாிய�ணா சி�ன�ணா இ�வாிட�� கல6� ேயாசி3ேத�. 1000 
UபாCக8 பாி,�காக ஒ��கலா ெம�@ ெபாிய�ணா Dறினா�. ம@நாேள 
அத�கான ஒ� ெபாியதி/ட� வ.3ேதா�. பாி,�.ாிய நாடக;கைள3 ேத�6 
ெத(�பத�. நீதிபதிகளாக யாைர�ேபாடலா� எ�றவிவாத� எ?6த�. இ6த� 
பிர:சிைனகைள�ப�றி தி�:சியிA8ள எ?3 தாள ந�ப�க8 சில�ட� கல6� 
ஆேலாசி3ேதா�. எ�லா எ?3தாள�க��.� ஒ� மன�ப/ட க�3� 
உ�வாகவி�ைல. ஒ�வ��.� பி73த நீதிபதி ம�ெறா� எ?3தாள��.� பி7�க 
வி�ைல. எ;க�ைடய ந(நிைல உண�வி� என�. ந�பி�ைக யி�6த�. 
எ�ேலாாிட�� ந�. விவாதி3த பி� கைடசியாக நா;கேள நீதிபதிகளாக இ�6� 
நாடக;கைள3 ேத�6ெத(�க �7+ ெசCேதா�. 1-12-44� தமி
 நாடக�பாி, எ�ற 
��(� பிர,ர3தி� )ல� எ;க8 தி/ட3ைத� ப3திாிைகக��. அறி வி3ேதா�. 
ேபா/7� பாி, எ�H� ெசா�ைல இ6த3 தி/ட3தி� பய�ப(3த நா;க8 
வி��பவி�ைல. அதனா�தா� ‘தமி
 நாடக� பாி,’ எ�@ அறிவி3ேதா�. நா;க8 
ப3திாிைகக��. அH�பிய பிர,ர� இ�தா�. 
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தமி
 நாடக� பாி, 
U. 1000 
தமி
 நாடக� கைல வள�:சியி� நா/ட; ெகா�ட எ?3தாள�க8 அைனவ�� 
இதி� கல6� ெகா8�மா@ அ� ட� அைழ�கிேறா�. 
 
1. தமி
 நா/7� ��ேன�ற3ைத� .றி�ேகாளாக� ெகா�( தமிழ�களி� 
இ�ைறய ச)க வா
�ைகையேயா, பழ6தமி
 ம�னா�களி� சாி3திர3ைதேயா 
அ7�பைடயாக ைவ3�� க�பைனயாக எ?தேவ�(�. 
 
2. ெமாழி�ெபய��ேபா, த?வேலா Dடா�. 
 
3. )�@ மணி ேநர3தி� ேமைடயி� ந7�பத�ேக�ற �ைறயி� 25 கா/சிக��. 
ேம�ேபாகாம� இ��க ேவ�(�. 
 
4. நாடக3�ட� கைத: ,��கெமா�@�, கா/சி விபர� .றி�ெபா�@� 
இைண�க�பட ேவ�(�. 
 
5. 1945 ௵ ஜூ� மாத� 1௳ �.8 எம�.� கிைட�.� ப7 அH�ப�பட ேவ�(�. 
 
6. எ�லாவ�றிA� சிற6தெத�@ க�த�ப(� நாடக3தி�. �த�பாிசாக U. 600�, 
இர�டாவதாக� க�த� ப(� நாடக3தி�. U400� அளி�க�ப(�. 
 
7. பாி,�.ாிய நாடக;கைள3 ேத�6ெத(�.� சகல ெபா@� � எ�ைம: ேச�6த�. 
 
8. பாி, ெப@� நாடக;களி� சகல உாிைமக�� எ�ைம: ேச�6த�. 
 
9. பாி, ெப@� நாடக;களி� எ6தவித3 தி�3த�� ெசC� ந7�க எம�. 
உாிைம2�(. 
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10. பாி, ெபறாதைவகளி�, ந7�பத�ேக�றைவ எ�@ க�த�ப(� நாடக;கைள, 
ஆசிாிய� அHமதியி� ேம� பாிசளி3� ஏ�@� ெகா8ள�ப(�. 
 
11. 1945 ௵ ெச�ட�ப� மாத� 1.6ேததி பாிசி� �7+ அறிவி�க�ப(�. 
 
7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 

1- 12-44. தி�:சி. 
 

ப3திாிைககளி� பாரா/( 
 
எ;க�ைடய இ6த ஆ3மா�3தமான �ய�சியிைன வரேவ�@�, பாரா/72�, 
தைலய;க� தீ/72� உ�சாக� ப(3திய ப3திாிைகக8 பல, அவ�றி� என�.� 
கிைட3தைவ. 
 

பாரதேதவி - ஹி6�0தா� 
சிவாஜி - கலாேமாகினி 
கிராம ஊழிய� - சினிமா 
உலக� நாரத� - பிரச�ட விகட� 
நவ2வ� - ெச/7 நா( 
ஹHமா� - சினிமா நிைலய� 
கைல வாணி – .மர� 

 
ப3திாி�ைக )ல� இ�வா@ கிைட3த பாரா/ைடவிட Y�@� கண�கான நாடக 
ரசிக�க8 எ;க�ைடய இ6த �ய�சிகைள� பாரா/7 நா;க8 இதி� ெவ�றி ெபற 
ேவ�(ெமன ந�லாசி Dறியி�6த� .றி�பிட3 த�க�. 
 
தமி
 நாடக� பாி, ச�ப6தமான இ6த� பிர,ர;கைள, எ;க��. அறி�கமான 
தனி�ப/ட எ?3தாள�க8 பல��.� அH�பியி�6ேதா�. ப3திாி�ைககளிேல வ6த 
ெசCதிகைள� பா�3�, எ;க��. எ?தி� ேக/ட எ?3தாள�க8 பல��.� 
பிர,ர;கைள அH�பி ைவ3ேதா�. இ6த3 தி/ட3தி�  ராண இதிகாச நாடக;க8 
ேவ�(ெம�@ நா;க8 ேக/கவி�ைல. ச)க நாடக;கைள2� சாி3திர 
நாடக;கைள2�தா� ேக/7�6ேதா�. ஈேரா/7� நாடக�கைல அபிவி�3தி மாநா( 
D/7ய எ;க8 ேநா�க3தி� R
:சிேயா த6திரேமா எ�+� இ�ைலெய�பைத 
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இத� )ல� ெதளி+�ப(3தி இ�6ேதா�.  திய நாடக�ைத உ�வா�க� ேபா�மான 
அவகாச� ெகா(3தி�6ேதா�. ஆனா� �த� நாடக� 8- 1-45� எ;க��.� 
கிைட3த�, உ�சாகமளி�பதாக இ�6த�. ெதாட�6� வார3தி�. இர�ெடா� 
நாடக;க8 வ6� ெகா�ேடயி�6தன. பிர,ர3தி� .றி3தப7 1. 6. 45 வைர 
கா3தி�6ேதா�. அத�.� பி�னா� நாH� சி�ன�ணா+� தனி3 தனியாக� 
ப73�� .றி�ெப(3ேதா�. ெமா3த� வ6த 59 நாடக;களி� 10 நாடக;கைள 
�த>� ேத�6ெத(3ேதா�. அவ�ைற மீ�(� ப73ேதா�. 
 
பாி,�.ாிய நாடக;க8 
 
இ@தியாக� பாி,�.ாிய இ� நாடக;க8 ேத�6ெத(�க� ப/டன. .றி3தப7 1. 9. 
45இ� எ;க8 �7விைன� பிர,ரமாக ெவளியி/(� ப3திாி�ைகக�� ேபா/7யி� 
கல6� ெகா�ட எ?3தாள�க��.� அறிவி3ேதா�. ஒ� தினசாி� ப3திாிைக யிA�, 
வார இதழிA�, எ;க8 �7ைவ விள�பரமாக+� ெகா(3ேதா�. 
ந(நிைல2ண�ேவா( நா;க8 அளி3த தீ��  இ�. 
 
தமி
 நாடக� பாி, U 1000 
 
�7+ விவர� 
இ�பாி,3 தி/ட3தி� கல6�ெகா�( நாடக ெம?த �� வ6த எ?3தாள�க8 
அைனவ��.� எ;க8 அ�  நிைற6த வண�க;க8. 
 
�த� பாி, U. 600 இர�டாவ� பாி, U. 400 
அவ8 விபசாாியா? இராஜராஜேசாழ� 
ச)க நாடக� சாி3திர நாடக� 
ல. ேச�ராம�, அரவ;.றி:சி அ�. இராமநாத�, க�டd� 
 
ந7�பத�ேக�றைவ ெய�@ க�தி ஆசிாியாி� அHமதி ெப�ற நாடக;க8. 
 
 ய� (ச)க நா/க�) Eர�ெப� (சாி3திரநாடக�) 
‘அகில�’ பி. எ�0. ர;கசாமி பி. ஏ. 
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பாைளய;ேகா/ைட 
இ�பாி,3 தி/ட� 1. 12. 44� ெவளியிட�ப/ட�. 
290 எ?3தாள�க��.3 தனி�ப/ட �ைறயி� அைழ� க8 அH�ப�ப/டன. 
.றி3தப7 1- 6. 45 வைர வ6த நாடக;களி� ெமா3த எ�ணி�ைக-59. 
பாி,3 ெதாைக 1- 9. 45� அH�பி ைவ�க�ப/ட�. 
இதர நாடக;க8, .றி3த விலாச�ப7 தி��பியH�பி ைவ�க�ப(�. 
 
எ;க�ைடய இ��ய�சிைய வரேவ�@ ஆசி Dறிய அ�ப�க��.� .றி� க8 
வைர6த ப3திாி�ைகக��.� இதய Z�வமான ந�றி. 
 
7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 
உாிைமயாள�க8 ]பாலஷ��கான6தசபா 
1. 9. 45. �கா�. தி�:சி 
 
1945 இ� தமி
 நாடக� பாி,க8 )ல� எ;க��.� கிைட3த இராஜராஜ ேசாழ� 
நாடக3ைத3தா�, ப3தா�(க��. பி� 1955இ� அர;ேக�றிேனா�. அதைன� 
ப�றிய விவர;கைள� பி�னா� அறிவி�ேப�. 
 
தமி
 நாடக� கைல வள�:சி�காக இ�ப7 ஒ� பாி,3 தி/ ட3ைத 28 ஆ�(க��. 
��ேப நா;க8 நட3திேனா� எ�ற ெசCதியிைன இ�ைறய3 தைல�ைறயினா� 
அறி6தி��க �7யாத�லவா? அதனா�தா� ச�@ விவரமாக இதைன� 
.றி�பி/ேட�. 
 
தமி
 நாடக� பாிசிைன நா;க8 ெவளியி/டத�.�, அ� ப�றிய �7விைன 
அறிவி3தத�.� இைட�ப/ட நீ�டகால இைடெவளியி� எ3தைனேயா ,ைவயான 
நிக
:சிக��, கவைல த�� ச�பவ;க�� நட6�8ளன. பாி, ப�றிய ெசCதிைன3 
ெதாட�பாக அறிவி3�விட எ�ணிேய இைட�ப/ நிக
:சிகைள: சிறி� ஒ3தி 
ைவ3ேத�. 
-------------- 
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63. 63. 63. 63. ேமைதகளி" விசி�திர$ ப/�க�ேமைதகளி" விசி�திர$ ப/�க�ேமைதகளி" விசி�திர$ ப/�க�ேமைதகளி" விசி�திர$ ப/�க�    
 
காைர�.7யி� இ�6தேபா�  ர/சி� கவினா� பாரதிதாச� கானா(கா3தா� 
வ6தி��பதாக: ெசCதி கிைட3த�. கவிஞைர ேநாி� காண+� பி�ஹண� 
ச�ப6தமான அHமதிைய� ெபற+� எ�ணி� கான(கா3தா� ெச�ேற�. எ;க8 
ந�ப� தி� ைவ. ,. ச��க�ெச/7யா� இ�ல3தி� இ��பதாக அறி6� அ;. 
ெச�ேற�. ெச/7யா� அவ�கைள� பா�3ேத�. ெசCதிகைள விபரமாக: 
ெசா�ேன�, ைவ. ,. ச. அவ�க8 மகாகவி பாரதிேயா( ெந@;கி பழகியவ�. 
கவினா�கேளா( எ:சாி�ைகயாக� பழகேவ�(ெம�@ என�.: சில 
அறி+ைரகைள2� Dறினா�. பாரதிதாச� 10 நிமிட;க��. �� தா� ப8ள3�ர� 
ேபாயி��பதாக: ெசா�னா�. பாரதியாைர�ப�றி ஒ� விசி3திரமான ெசCதிைய2� 
அறிவி3தா�. 
 
Y@ UபாC ேகா/( 
 
ஒ�நா8 ெச/7யா� இ�ல3தி�.� பாரதியா� வ6� த;கியி�6தேபா�, தி7ெர�@ 
“என�. அவசரமாக ஒ� Y@ UபாC ேவ�(�; ெகா(�Sரா?” எ�றாரா� பாரதி. 
உடேன ைவ.,.ச. “இேதா ெகா(�கிேற�” எ�@ ெப/7ைய3திற6� ஒ� Y@ UபாC 
எ(3� வ6� பாரதியிட� ெகா(3தா�. பாரதி ேநா/ைட இ� ற�� தி��பி� 
பா�3�வி/(, “இ� என�.3 தாேன?” எ�றா�. 
 
“ஏ�? எ�ன ச6ேதக�?” எ�றா� ைவ. ,. ச. 
 
“இ�ைல; என�.: ெசா6தமான இ6த ேநா/ைட நா� எ�ப7 ேவ�(மானA� 
பய�ப(3தி�ெகா8ள என�. உாிைம 2�ட�லவா?” எ�றா� பாரதி. 
 
“தாராளமாக, எ�ப7 ேவ�(மானA� உபேயாக� ப(3தி� ெகா8ளலா�.” இ� ைவ. 
,. ச. வி� பதி�, மீ�(� பாரதியா� ேநா/ைட3 தி��பி3 தி��பி� 
பா�3��ெகா�ேட எ?6� நி�றா�. ைவ. ,. ச. +�. ஒ�@�  ாியவி�ைல. “ஏ�? 
ஏதாவ� ேதைவயானா� வா;கி வர: ெசா�கிேறேன?” எ�@ அவ�� எ?6தா�. 
அத�.8 க�)73 திற�பத�.8 பாரதியா� த� ைகயி>�6ந Y@ UபாC 
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ேநா/ைட: ,�. Y�க� கிழி3�� ேபா/( வி/டா�. ைவ. ,. ச. +�. ஒேர விய� . 
“ஏனCயா கிழி3தீ�?” எ�@ ேக/டாரா�. “எ� ேநா/ைட நா� எ�ன 
ேவ�(மானA� ெசCேவ�. உம�ெக�ேனயா அ�கைற?” எ�@ ெசா�>� 
ெகா�( கலகலெவ�@ சிாி3தாரா� பாரதி. இ6த நிக
:சிைய� ெசா�>வி/(, 
ேமைதகளான கவினா�களி� விசி3திர� ப� கைள ந�மா�  ாி6� ெகா8ள 
�7யா�.  ர/சி� கவிஞ�� அ6த� பாரதியாாி� தாச�தாேன? அவ�ைடய 
.ண3தி� இவ��. பாதியாவ� இ��.ம�லவா?” எ�றா�. 
 
நா� ெச/7யாாிட� விைடெப�@� ப8ள3�T� ெச�ேற�. ப8ள3P� வ6த 
கவினா� நா� வ6தி��பைத: ேக8வி� ப/( ந:சா3�� ப/7�.� 
ேபாCவி/டதாக3 தகவ� கிைட3த�; கைடசியாக� ேபான ஊாி� பாரதிதாச� 
எ�ைன3ச6தி�க வி��பாம� பா�7ேசாி�ேக காாி� ேபாC வி/டதாக ந�ப�க8 
ெசா�னா�க8. நாH� பல இட;களி� அைல6� அைல6� அA3��ேபாC ‘இ� 
ேமைதகளி� இய� ’ எ�@ கவிஞைர� பா��காமைல காைர�.7�.3 
தி��பிேன�. கைடசியி� பி�ஹண� நாடக Y>� நா� நிைன3தப7  ர/சி� 
கவிஞாி� இ� பாட�கைள: ேச��க �7யவி�ைல. 
 
“ ர/சி�கவினா� பாரதிதாச� அவ�களி�  ர/சி�கவியிA8ள க�3��க8 சில 
இ6நாடக3தி� இட� ெப�@8ளன. கவினா� அவ�க��. நா;க8 எ�@� கடைம� 
ப/7��கிேறா�” எ�@ ம/(� எ�Hைடய பதி� ைரயி� .றி�பி/ேட�. 
 
 ர/சி� கவினா� நிதி�. நாடக� 
 
தி�:சி�. வ3தபி� (சிவJலா நட6� ெகா�7��ைக யி� கவிஞேரா( க7த3 
ெதாட�  ெகா�ேட�. “தி�:சியி� த;க��. ஒ� நாடக� நட3தி� ெகா(�க 
விைழகிேறா�. அைத ஏ�@�ெகா8ள ேவ�(கிேற�” எ�@ .றி�பி/7�6ேத�. 
அத�.� ஒ� வார3தி�.ேம� பதி� இ�ைல. என�. மிக+� கவைலயாக3தா� 
இ�6த�. 10 நா/க��.� பி� ஒ� க7த� வ6த�. 
 
“1945 ஜனவாி மாத� 20ஆ� ேததி நைடெப@� ராஜா ப�3�ஹாி நாடக� என�.” 
எ�@ ம/(� .றி�பி/7�6த�. நா;க8 உடேன ஒ� த� அளி3ேதா�. 
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தி�:சியி� 20-1-45இ� நைடெப�ற ராஜா ப�3�ஹாி �த� நாடக�  ர/சி� 
கவினா� நிதி�காக� ெகா(�க�ப/ட�. கவிஞேர ேநாி� வ6� அ�ைறய வR� 
1251ஐ2� ெப�@� ெகா�டா�. இர�( நா/க8 தி�:சியி� த;கினா�. 
பி�ஹணைன� ப�றி அவாிட� ேப:ெச(3ேத�. “அ� சாிதா�பா நட3�;க, 
நட3�;க” எ�றா�. பா�7:ேசாி ெச�றபி�, நாடக� நட3தி� ெகா(3தத�. ந�றி 
Dறி� ெபாிய�ணா+�. ஒ� க7த�� த� ைக� பட எ?தினா�. 
 
கைலவாண� ைக� ெசCய�ப/டா� 
 
தி�:சியி� சிவJலா ெதா�6� நட6� ெகா�7��.� ெபா?� 7ச�ப� 29ஆ� ேததி 
தினமணியி� கைலவாண� ைக� ெசCய�ப/டா� எ�ற ெசCதியிைன� ப73� 
அதி�:சி யைட6ேதா�. இல/,மிகா6த� எ�H� ஒ�வ� இ6�ேகச� எ�ற வார 
இதைழ நட3தி வ6தா�. அ�விதழி� கைலவாண�, தியாகரா பாகவத� ேபா�ற 
விள�பர� ெப�ற ெபாியா�களி� ெசா6தநடவ7�ைகக8 ப�றி�  ரளியாக 
வார6ேதா@� ெசCதி ெவளியி/( வ6தா�. இைவேபா�ற ப3திாிைககைள மQச8 
ப3திாிைகக8 எ�@ .றி�பி(வா�க8. இ�வா@ ெவளிவ�� மQச8 ப3திாிைகக8 
ெப��பாலான ெபா�ம�கைள எளிதி� கவ�6� வி(கி�றன. இல/,மிகா6த� 
இைத ஒ� வியாபாரமாகேவ ெசC�வ6தா�. உ�ைமயான கைலஞ� எவH� இ6த� 
 ரளிகைள�ப�றி� கவைல�பட மா/ேட�. நா� காைர:.7யி>�6� 
ெச�ைன�.: ெச�றி�6த சமய� கைலவாணாிட� அைத�ப�றி யாேரா 
ேக/டா�க8. “இல/,மிகா6தைன: ,�மா விட�Dடா�. ச/ட�ப7 வழ�.3 ெதாடர 
ேவ�(�” எ�றா�க8. உடேன கைலவாண�, “ஒ� ப3திாிைக�கார� கிள�பிவி(� 
 ரளிகளா�, காலெம�லா� நா� ெசC� வ�� கைல�பணிைய ம�க8 
மதி�கவி�ைலெய�றா� ேபாக/(ேம. அதனா� ெபா� ம�க��. நTடேம தவிர 
நம�ெகா�@� நTட� இ�ைல” எ�றா�. இ�ப7: ெசா�>ய அ�ப?�க�ற 
கைலேமைதயி� மீ� அ6த� ப3திாிைகயாளைர� ெகா�றதாக� .�ற� சா/7ய� 
மிக மிக� ெகா(ைமய�லவா? கைலவாண�� பாகவத�� ெச�ைன சிைற:-
சாைலயி� இ��பதாக அறி6� வ�6திேனா�. இ6த வழ�. ச�ப6தமான 
ெசCதிகைள�ப3திாிைககளி� பரபர�ேபா(� கவைலேயா(� ப73� வ6ேதா�. 
28.4-45 இ� கைலவாணைர� பா��க நா� ெச�ைன ெச�ேற�. அ�ேபா� எ�. 
எ0. ேக. நாடக சைபயி� �?� ெபா@�ைப2� சேகாதர� எ0.வி. சக0ரநாம� 
ஏ�@ நட3தி வ6தா�. அவேரா( த;கிேன�. 
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கள;கம�ற பசைல �க� 
 
��பக� 11 மணியளவி� சக0ரநாம3ேதா( சிைற: சாைல�.: ெச�ேற�. நா;க8 
இ�வ�� ெஜயி� R�பாி� ெட�(ட� அம�6தி�6ேதா�. கைலவாணைர 
உ/ றமி�6� அைழ3� வ6தா�க8. அவ� வ��ேபாேத, “எ�ன ஷ��க� எ�ேபா 
வ6ேத? தி�:சியிேல வR� ந�லா ஆ.தா? அ�ணா:சி ெய�லா� ெசள�யமா?” 
எ�@ ேக/(� ெகா�ேட எ�ேபா�� ேபா� கலகல�ேபா( வ6தா�. 
 
எ� க�களி� நீ� நிைற6� வி/ட�. ெபா;கி வ�� அ? ைகைய அட�க 
எ�வளேவா �ய�ேற�. �7யவி�ைல. அவ ��. ஆ@த� Dறவ6த நா� கல;கி 
நி�பைத� க�(, என�. அவ� ஆ@த� Dறினா�. “30� ேததி ந� ேக. எ�. 
��ஷியி� வாத� �76த�� என�. வி(தைல கிைட3� வி(�. எ�ேலாைர2� 
ேக/டதாக: ெசா�A” எ�றா�. நா;க8 இ�6த ேநர� வைரயி� அவ�தா� 
உ�சாக3ேதா( ேபசி� ெகா�7�6தாேர தவிர நா� ேபசேவ இ�ைல. சிறி�� 
கள;கம�ற அ6த� பசைல �க3ைத� பா�3�� ெகா�ேட இ�6ேத�. கீ
� பா�க� 
ெச�@ கைலவாணாி� �ைணவி ம�ர� அ�ைமயாைர� பா�3� ஆ@த� 
Dறிேன�. 
 
க�கியி� ேமைத� ப�  
 
அத�பி� க�கி அAவலக� ெச�@ ஆசிாிய� தி� ரா. கி�Tண)�3தி அவ�கைள� 
பா�3ேத�. ,ப3திைரயி� சேகாதர� சி@கைதைய நாடகமா�கி3 த��ப7யாக 
ேவ�7 ேன�. க�கி சிாி3�� ெகா�ேட ெசா�னா�. “மி0ட� ஷ��க�, 
கி�Tண)�3தி எ�ன, சகலகலாவ�லவ� எ�@ நிைன3�� 
ெகா�7��கிறீ�களா? அெத�லா� ஒ�@மி�ைல. என�. நாடக� எ?தவரா�. 
உ;க��.� பி73தமான நாடக எ?3தாள� யாைரயாவ� எ?த: ெசா�A;க8. 
அ6த எ?3�� பிரதிைய என�. அH�பி ைவ2;க8. நா� சாி பா�3�� ெகா(3� 
வி(கிேற�.” 
 
எ�றா� ஆ�ற� வாC6த எ?3தாள� க�கி. எ6த எ?3 தாள� இ�ப73 த� 
திறைமைய� .ைற3�� ெகா�( ெசா�வா�! மாேமைத க�கி�.3தா� அ6த3 
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�ணி+ இ�6த�. இ�ப73 ைதாியமாக3 த�ைன� ப�றி ஒ� �ெகா8ள+� ஒ� 
தனி� ப�  ேவ�(ம�லவா? 
 
க�யாணி ராமசாமி இைண�ெபா�3த� 
 
அ�றிர+ எ�ென0ேக நாடக சைபயி� ] கி�TணJலா ஒ�ைறவாைடயி� 
நைடெப�ற�. ஒவிய� மாதவ� அவ�களி� ஒ�ப�ற ைகவ�ண3ைத� க�( 
களி3�� பல ஆ�(க8 ஆகிவி/டனவ�லவா? அ�@ மீ�(� அவ� பைட3த 
அ� த� கா/சிகைள� க�( மகி
6ேத�. ேக. ஆ�. இராமசாமி ] 
கி�Tணனாக+�, ெச�வி க�யாணி ��மணியாக+� ந73தா�க8. இ�வைர2� 
ேமைடயி� பா�3த ேபா� இைண�ெபா�3த� பிரமாதமாக இ�6த�. நாடக� 
�76த�� க�ெபனி E/7 ேலேய த;.�ப7 சக0ரநாம� Dறினா�. 
 
ம@நா8 காைல ஆசிாிய� எ�.எ0. �3��கி�Tணேனா(� ம�@� பைழய 
ந�ப�கேளா(� ேபசி� ெகா�7�6ேத�. அ� ேபா� ேக. ஆ�. இராமசாமி�.� 
ெச�வி க�யாணி�.� விைர வி� தி�மண� ெசC� ைவ3� வி(மா@ Dறிேன�. 
ராமசாமி 2� எ�ை◌ே◌( இ�6தா�. அவ��.� அ6த எ�ண� இ�� பைத 
எ�ேலா�� உண�6ேதா�. எ�. எ0.ேக. சிைறயி>�6� வ6த�� அ�ப7ேய 
நட3திவிடாலாெம�றா� �3�கி�Tண�. 
 
அ�@ மாைல2� க�கி ரா. கி�Tண)�3திைய2� 7. சதாசிவ� அவ�கைள2� 
ச6தி3ேதா�. 19.5.45இ� தி�:சி யி� நைடெபறவி��.� எ;க8 ஒளைவயா� 
நாடக3தி�.3 தைலைம தா;.�ப7 ேக/(�ெகா�ேட�. க�கி மகி
ேவா( ஒ� � 
ெகா�டா�. அத�பி� ெச�ைனயி� ப�ேவ@ ந�ப� கைள: ச6தி3ேத�. நா� 
எ�ேபா� ெச�ைன�. வ6தாA� எ;கேளா( ேமனகாவி� ந73த ேக.7. 
��மணிைய: ச6தி� காம� ேபாவதி�ைல. அவைர2� ெச�@ பா�3� வ6ேத�. 
அ�றிர+� சேகாதர� சக0ரநாம3ேதா( த;கிேன�. 
 
ேக. எ�. ��வியி� வாத3திற� 
 
30 ஆ� ேததி ��பக� உய�நீதிம�ற� ெச�@ இல/,மி கா6த�ெகாைல வழ�. 
விசாரைணைய� பா�3ேத�.கைலவாண� பாகவத� இ�வைர2� ைகதி�D�7ேல 
பா�3தேபா� எ�ன� தா;க �7யவி�ைல, ைகதி� D�7ேலேய நா�கா>க8 
ேபா/(� கைலமணிக8 இ�வைர2� ெச�/ர� 0(7ேயா ]ரா�A நா2( 
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அவ�கைள2� உ/கார ைவ3தி�6தா�க8. ேக. எ�. ��ஷியி� திறைமயான வாத� 
நட6� ெகா�7�6த�. அ6த ேநர3தி� .�ற� சா/ட�ப/(� 
D�7>��பவ�களி� உ8ள3தி� ேகா7 ேகா7 எ�ண;க8. அல ேமாதி� 
ெகா�7��.ம�லவா? அ�தாேன இய� ! பாகவத�, நா2( இ�வ��.� அ�ப7 
இ�6தி��கலா�. ஆனா�, கைலவாண� எைத� ப�றி2� சி6தி3ததாக என�.3 
ேதா�றவி�ைல. அவ� உ�சாக3ேதா( பாகவதாி� ��ைக3த/7 நா� 
ேகா�/(�. வ6தி��பைத: சிாி3�� ெகா�ேட ,/7� கா/7னா� . ��ப3தி� 
எ�ைலயிA� இ�ப3ைத� காO� இ6த உயாிய நிைல ேமைதக��ேக உாிய 
விசி3திர� ப�ப�லவா? அ�@ மாைலேய  ற�ப/( ம@நா8 காைல தி�:சி�. 
வ6�ேச�6ேத�. 
 
நா� தி�:சி�. வ6த நா�கா� நா8 காைல� ப3திாிைககளி� ெநQச6 தி(�கி(� 
ெசCதி வ6தி�6த�. கைலவாண�, பாகவத� இ�வ��.� தீவா6திர த�டைன 
விதி�க�ப/ட� எ�ற �யரமி�க ெசCதி. இதைன� ப73த�� க�ெபனி ந7க�க8 
சில� அ?தா�க8. நாH� ஒ� அைற�.8  .6� கதைவ )7�ெகா�( ேத�பி3 
ேத�பி அ?ேத�. 
---------------- 

64. 64. 64. 64. பாரதி ம/டப���� ஒளைவயா&பாரதி ம/டப���� ஒளைவயா&பாரதி ம/டப���� ஒளைவயா&பாரதி ம/டப���� ஒளைவயா&    
 
ஒ�வார கால� கைலவாண� பாகவத� ஆகிேயாாி� தீவா6திர த�டைனைய� 
ப�றிய ேப:சாகேவ இ�6த�.நீ�ட கால உைழ�பின� ேசா�+�றி�6த 
ெபாிய�ணா 7.ேக. ச;கர� அவ�க8 க�ெபனி3 ெதா�ைலகளி>�6� சிறி� ஓC+ 
ெபற எ�ணினா�. சி�ன�ணா 7. ேக. �3�சாமி அவ�களிட� நி� வாக� 
ெபா@�பிைன ஒ�பைட3� வி/( 16.5.45இ� அவ� நாக�ேகாவி� ெச�றா�. 
 
க�கி தைலைமயி� ஒளைவயா� 
 
எ/ைடய ர� பாரதி ம�டப நிதி�காக 19-5.45 இ� ஒளைவயா� நாடக� 
நைட�ெப�ற�. இ6 நாடக3தி�. ‘க�கி’ ஆசிாிய� தி�. ரா. கி�Tண)�3தி 
தைலைம தா;கி மிக அ�ைம யாக� ேபசினா�. ெச�ைன, தQைச, தி�:சி �த>ய 
நகர;களி A8ள ப3திாிைக ஆசிாிய�க8 பல��.� ஒளைவயாைர வ6� பா�3� 
வா
3�மா@ அைழ� க8 வி(3தி�6ேதா�. பல அ�ப�க8 வ6� பா�3தா�க8. 
ப3திாிைகயி� விம�சன;க8 வைர6தா�க8. அவ�களிேல .றி�பிட3த�கவ�க8 



80 

 

தி�வாள�க8 நாரண �ைரக�ண� (பிரச�டவிகட�) நEன� (நவ 2வ�) 
வ�>�க�ண� (கிராம ஊழிய�) ஏ. எ0. ர;கநாத சிேராமணி (ஹி6�0தா�) 
ராஜேகாபால� (கலாேமாகினி) ப. நீலக�ட� (கைலவாணி) சீனிவாசரா� (நாரத�) 
சாவி (மாலதி) தி�ேலாகசீதாரா� (சிவாஜி) ேம�.றி�பி/ட ப3திாி ைகக8தா� 
தி�:சியி� எ;க��.� கிைட3தைவ. இ�H� பல� எ?தியி��கலா�. ஆக, 
ப3திாிைகயாள�களி� இ6த விம�சன;கெள�லா� ேச�6� ஒளைவயா��. 
1942இ�ம�ைர யி� கிைட�காத வ�வாைய 1945� தி�:சியி� கிைட�.�ப7 
ெசCதன எ�பைத ந�றிேயா( .றி�பிட வி�� கிேற�. 
 
உயி�: ச3தான ஒ� ெசா� 
 
‘க�நாடக�’ எ�H�  ைனெபயாி� ரா. கி�Tண)�3தி க�கியி� எ?திய 
விம�சன3தி� ஒளைவயாராக ந7�.� ஷ��க3தி�. இ6த ந7� �காகேவ ேநாப� 
பாி, வழ;கலா�!’ எ�@ எ?தினா�. நா� அத�.3 த.தி2ைடயவனா, அ�லவா 
எ�ப� ஒ� றமி��க/(�. அ6த ஒ� ெசா� என�. எ�வள+ உ�சாக3ைத� 
ெகா(3த�! ெதாட�6� 50 நா/க8 ஒளைவயாராக நா� ந7�பத�. அ6த 
ெசா�தா� உயி�:ச3தாக... ‘டானி�'காக இ�6த� எ�பதி� ஐயமி�ைல. க�கி 
ேமA� எ?�ைகயி�, 
 
“இ6த நாடக3ைத� பா�3� வ6தேபா�� அத� �7விA� என�. எ�ன 
ேதா�றிய� எ�றா�, ந� ைகயி� ம/(� அரசா;க அதிகார� இ�6தா� இ6த 
நாடக� க�ெபனிைய2� இ6த ஒளைவயா� நாடக3ைத2� உடேன நா/7� 
ெபா�+டைமயாக ஆ�கிவிடேவ�(� எ�ப�தா�. ஆ�, தமி
 நா/7A8ள 
எ�லா� .ழ6ைதக�� இ6த நாடக3ைத� பா�3�விட ேவ�(�. ேம�Dறியவா@ 
ஒளைவ நாடக3ைத� ெபா�+டைமயாக: ெசC2� காாிய3தி�காக ேம�ப7 நாடக� 
க�ெபனியி� ெசல+�. ச��காாி>�6� வ�ஷ� )�@ல/ச� UபாC ந�ெகாைட 
ெகா(�.�ப7 இ��கலா�. இ6த )�@. ல/ச UபாC: ெசலவின� தமி
 நா/7� 
.ழ6ைதக8 எ3 தேனேயா பல ல/ச UபாC ெசலவி� அைடய �7யாத ந� ைமக8 
அ�லவா அைட6� வி(வா�க8! ஒளைவயா� நாடக� தமிழாி� வா
ைவேய 
உய�3த� D7ய நி�மான3 தி/ட3ைத: ேச�6த�.” 
 
எ�@ .றி�பி/7�6தா�. அ�ப� நாரண-�ைர�க�ண� அவ�க8 தம� பிரச�ட 
விகட� இதழி� எ?திய நீ�ட விம�சன3தி�, “தமிழி� நாடகமி�ைல எ�@ 
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பித�@� ேமதாவிக8 ஒளைவயா� நாடக3ைத� ேபாC� பா��க/(�. ]பால 
ஷ��கான6த சைப நாடக அர;கி� நாடக�கைல சீாிளைம3 திற; .�றா� 
இ��பைத அவ�க8 கா�பா�க8” எ�@ ,/7� கா/7யி�6தா�. இ�வா@ 
‘எ?த�ப/ட விமசன;களி� உ6�தலா� ஒளைவயா� ெதாட�6�, நைடெப�@ 
வ6த�. 
 
தைலவைர: ச6தி3ேத� 
 
எ;கேளா( மிகெந�;கிய ெதாட�  ெகா�7�6த ‘ஜன ச�தி’ வார இதழி� 
18.6.45இ� ஔைவயா� விம�சன� வ6தி�6த�. ஜனச�தியி>�6� யா�� நாடக� 
பா��க வரவி�ைலயாதலா�, எ?தியவ� யாெர�@ பா�3ேத�. ம. ெபா. சிவஞான 
கிராமணி எ�@ ேபா/7�6த�. விம�சன3ைத� ப73ேத�. நாடக3ைத� பாரா/7 
விாிவாக எ?திவி/( இ@தியாக ஒ�@ .றி�பி/7�6தா� விம�சக�. 
 
“7.ேக.எ0. சேகாதர�க��. ஒ� ேவ�(ேகா8. நாடக3தி� இ@தியி� 
‘ஒளைவயா�’ வி�ெணC�� ��னா�, தமிழ� ேம�ைமைய விள�.� 
பாடெலா�ைற�பா7, ஜன;க8 ெகா/டைகைய வி/(: ெச�A�ேபா� அவ�க8 
கா�களி� தமிேழாைசைய �ழ�கி3 தமி?ண�:சிைய K/(வ� ந�ல�.” 
 
இைத� ப73த+ட� என�.: சிறி� விய�பாகேவ இ�6த�. �?�க �?�க3 
தமி
நா/7� ெப�ைம2� தமி
ெமாழியி� சிற� � நாடக� �?�� ேபச� 
ெப@கிற�; பாட� ெப@கிற�. இைத� பா�3த பிற.� மன நிைற+ ெபறாம� 
ேவ�(ேகா8 வி(3தி��கிறாேர எ�@ ேயாசி3ேத�. அ�ேபா�தா� சில 
நா/க��. �� அவைர: ச6தி3த�� ேபசிய�� நிைன+�. வ6த�. 26.6.45 அ�@ 
மாைல ெபா�+டைம� க/சி3 தைலவ� ேதாழ� பி. இராம)�3தி எ;கைள� பா��க 
வ6தா�. அவேரா( ��ேப எ;க��. ெந�;கிய ெதாட�  இ�6த�. 
இராம)�3திேயா( ஒ�>யான உ�வ�ைடய ம�ெறா�வ�� வ6தா�. 
வ6தவ�ைடய அட�6த க�Sரமான மீைச எ� கவன3ைத� கவ�6த�. தமிழH�.ாிய 
Eர� அவ�ைடய க�களிேல பளி:சி/ட�. உ�@ ேநா�கிேன�. இவ�தா� ம.ெபா. 
சிவஞான கிராமணியா� எ�@ அவைர அறி�க�ப(3தினா� இராம)�3தி. 
இ�ப73தா� நா� �த� �தலாக தைலவ� சில� : ெச�வ� ம. ெபா. சி. 
அவ�கைள: ச6தி3ேத�. அ�றிர+ நாடக3தி�. அவைர2� அைழ3�வ��ப7 
ேதாழ� இராம)�3திைய� ேக/(� ெகா�ேட�. அத�ப7 இர+ அவ��, ம.ெபா. 
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சி2�, இஸ/, அகம� எ�H� ேதாழ�� நாடக� பா��க வ6தா�க8. அ�ைறய 
நாடக3ைத� பா�3� வி/(3தா� விம�சன� எ?தியி��கிறா� எ�ப�  ாி6த�. 
விம�சன3தி� ெவளியி/7�6த க�3� என�. நிர�ப+� பி73த�. அத�. ந�றி 
Dறி ஜனச�தி )லமாக ம.ெபா. சி. அவ�க��. ஒ� க7த� எ?திேன�. அத� பிற. 
தா� “வா
க நிர6தர� வா
க தமி
ெமாழி வாழிய வாழியேவ” எ�ற பாரதி பாடைல 
நாடக3தி� இ@தியி� பா(� வழ�க3ைத தா;க8 ேம�ெகா�ேடா�. இைடேய ஒ� 
நா8 நாடக3தி�. ேதசீய� கவினா� நாம�க� ெவ. இராம>;க�பி8ைள தைலைம 
தா;கி எ;கைள� பாரா/7னா�. 9.7.45இ� 50வ� ெபா� விழா பிரபல அைம:R� 
ந7க� எ�. ஜி. நேடசCய� அவ�க8 தைலைமயி� நைடெப�ற�. நாடகாசிாிய� தி� 
எதி ராஜுA நா2(+�.� க�ெபனியி� சா�பி� ஒ� ெபா�பத�க� பாிசளி�க� 
ப/ட�. நாடகாசிாியைர2� ந7க�கைள2� பிரமாத மாக� பாரா/7� ேபசினா� 
நேடசCய�. 
 
நாம�க� கவிஞ��. நாடக� 
 
19-7.45இ�ெதாட;கிய �த� சிவாஜி நாடக� நாம�க� கவிஞாி� நிதி�காக நட3தி� 
ெகா(�க� ெப�ற�. அ�@ ெவ;கள3P� சாமிகாத ச�மா அவ�க8 தைலைம 
தா;கினா�. அ�ைமயாக� பாரா/7� ேபசினா�. தி� அ. சீனிவாசராகவ�, ந�ப� 
சாவி ஆகிேயா�� பாரா/7� ேபசினா�க8. அ�ைறய வR� U 1201 நிதியி� 
ெபா�ளாள� தி� ச�தி ைவ. ேகாவி6த8 அவ�க��. அH�பி ைவ�க�ப/ட�. 
 
23.7.45இ� நைடெப�ற சிவாஜி நாடக3தி�. ேம�ப7 நாடகாசிாிய�� பிரபல க� 
ைவ3திய�மான டா�ட� 7. எ0. �ைரசாமி அவ�களி� தைமயனா� தி� டா�ட� 
7.எ0. தி�)�3தி தைலைம தா;கி� பாரா/7னா�. 15-8-45இ� நைடெப�ற சிவாஜி 
நாடக3தி�. பிரச�ட விகட� ஆசிாிய� தி�. காரண �ைர�க�ண� தைலைம 
தா;கி, 7. ேக. எ0. சேகாதர�க8 விைரவி� ெச�ைன�.வ6�,தைலநகாிA8ள 
ரசிக�கைள2� மகி
 வி�க ேவ�(ெம�@ Dறி� பாரா/7னா�. தி�:சியி� சிவாஜி 
நாடக� ெதாட�6� 35 நா/க8 நைடெப�ற�. 
--------------- 

65. 65. 65. 65. அ0தமா" ைகதிஅ0தமா" ைகதிஅ0தமா" ைகதிஅ0தமா" ைகதி    
 
ஒளைவயா� நாடக� நட6� ெகா�7��.�ெபா?� கவிஞ� .. சா. கி�0ண)�3தி  
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அவ�க8 ஒ� நா� நாடக அர;கி� எ�ைன: ச6தி3தா�. 1941இ� எ�ன ம�ைரயி�  
ச6தி3� ஒ� நாடக� ைகெய?3�� பிரதிைய� ெகா(3ததாக+� நிைன+ 
ப(3தினா�. ‘என�. நிைனவிவி�ைல, ம�னி2;க8’ எ�ேற�. “இ�ைல, 
பாதகமி�ைல. அ6த நாடக3ைதேய இ�ேபா� அ:,வ7வி�  3தகமாக� ெகா�( 
வ6தி��கிேற�. ேநரமி�6தா� ப73�� பா�;க8” எ�றா�. நாடக Yைல வா;கி 
�த� ப�க3ைத�  ர/7ேன�. கைல ம�ன� ராஜா சா�ேடாவி� பட��, நாடக 
Yைல அவ�ைடய நிைன+�.� காணி�ைக யா�கியி��பதாக� பட3தி� கீேழ ஒ� 
கவிைத2� இ�6த�. அைத� பா�3த+டேனேய கவினா� .. சா. கி. ைய என�.� 
பி73�வி/ட�. “ப7�கிேற�; ந�றாயி�6தா� ந7�கிேற�” எ�@ Dறிேன�. 
பிற. ராஜா சா�ேடா அவ�கைள� ப�றி நீ�ட ேநர� ேபசி� ெகா�7�6ேதா�. 
 
நாடக� ந�றாயி�6த� 
 
நாடக3ைத� ப73ேத�. நா�. நா/க��.� பி� மீ�(� அவைர: ச6தி3ேத�. 
“நாடக� தி�3த� எ�+� ெசCயாம� அ�ப7ேய ேமைடேய�ற� D7யவைகயி� 
அைம6தி��கிற�. இ�வைர இ�ப7 ஒ�வ�� நாடக� ெகா�( வ6� ெகா(3த-
தி�ைல. இதைன எ�ப73 த;களா� உ�வா�க �76த�?” எ�@ ேக/ேட�. அவ� 
சிசி3�� ெகா�ேட ‘நாH� ஒ� ந7க�தாேன’ எ�றா�. பிற. பாC0 
க�ெபனிகளி� அHபவ;க8 ப�றி2�, எ;க8 ஆசிாிய� க6தசாமி �த>யா� 
அவ�களிட� அவ� ந7� � பயி�சி ெப�ற விபர;கைள� ப�றி2�, நீ�ட ேநர� 
ேபசி� ெகா�7�6தா�. 
 
அ6தமா� ைகதி நாடக� என�. நிர�ப+� பி76தி�6த� நா;க8 நட3த 
ேவ�(ெம�@ வி��பிய க�கியி� ,ப3திைரயி� சேகாதர� கைத� க�ைவ 
உ8ளட�கியதாக நாடக� அைம6தி�6த�. நாடக� சாியாக நட3த�ப/டா� 
மக3தான ெவ�றிெப@� எ�@ கவினா� .. சா. கி. அவ�க��. நா� அ�ேபாேத 
உ@தி Dறிேன�. 
 
சிவாஜி நாடக3தி� எ0.எ0. இராேஜ6திர� கதாநாயக� ெஜCவ6தாக மிக+� 
ந�றாக ந73ததா� அ6தமா� ைகதியிA� அவேர கதாநாயக� பாAவாக 
ந7�கலா� எ�@ நா� Dறிேன�. “அ�ப7யானா� நீ;க8 எ6த� பா3திர3ைத 
ஏ�க� ேபாகிறீ�க8?” எ�றா� ..சா. கி. “இ6த நாடக3தி� நா� ஒCெவ(3�� 



84 

 

ெகா8ள� ேபாகிேற�” எ�ேற�. அவ��.3 ெகாQச� வ�3த�. நா� 
ந7�காவி/டா� நாடக� ெவ�றி ெப@மா? எ�பதி� அவ��.: ச6ேதக�. 
“அ�ப7யான�, நடராஜ� பா3திர3ைத நீ;க8 ேபாடலாேம” எ�றா� கவினா�. 
எ�ைனவிட3 த�பி பகவதி அ6த ேவட3தி�. மிக+� ெபா�3தமானவ�. 
த;க��.� சிறி�� கவைல ேவ�டா�. நாடக3ைத ெவ�றிேயா( நட3திய 
பிற.தா� நா� ஒCெவ(3�� ெகா8ள�ேபாேவ� எ�ேற�. 
 
.�( க��ைபயா 
 
எ�ேலா��.� பாட� ெகா(�க� ெப�ற�, நைக:,ைவ ந7க� .�( க��ைபயா 
தி�:சியி�தா� எ;க8 .?வி�. வ6�ேச�6தா�. அவ�ைடய சாீரேம 
நைக:,ைவ�. வாC�பாக இ�6ததா�  திய நாடக3தி� அவ��.� ஒ�ேவட� 
ெகா(�க எ�ணிேனா�. அேதேபா� ./7 நைக:,ைவ ந7க�களி� அ�ேபா� 
எ;க8 .?வி� �த�ைமயாக இ�6தவ� �வர;.றி:சி ,�ைபய�. அவ��.� 
அ6தமா� ைகதியி� ஒ� பா3திர3ைத� பைட�க �ைன6ேதா�. சைமய� கணபதி 
ஐய� எ�ற பா3திர3ைத நைக:,ைவேயா( உ�வா�கி� .�( க��ைபயா+�.�, 
திவா� பகPாி� ேவைலயா8 ேவட3ைத ,�ைபயH�.� ெகா(3ேதா�. 
இ�விர�( ேவட;க�� நைக:,ைவ கா/சிக��. ேமA� ெம�D/ட+�, 
கா/சிக8 தாமதமி�றி நைடெபற+� �ைணயாக அைம6தன. 
 
நாடக3தி�கான பாட�க8 சிலவ�ைற� கவினா� .. சா கி. ேய  திதாக எ?தினா�. 
 ர/சி� கவினா� பாரதிதாசனி� “அ6த வா
+தா�, எ6த நா8 வ��” 
“ேசாைலயிேலா� நா8 எனேய” “��ப� ேந�ைகயி� யாெழ(3� நீ” எ�H� )�@ 
பாட�களிை◌2� த�க இட;களி� ேச�3�� ெகா�ேடா�. பாரதியி� “ெச6தமி
 
நாெடH� ேபாதினிேல” எ�ற பாடைல மி.6த ,ைவயாக நடராஜ� த� த;ைக 
Jலா+�.: ெசா�>�ெகா(�ப�ேபா� அைம3�� ெகா�ேடா�. ேதைவயான ஒ� 
சில கா/சிக�� தயாராயின. அ6தமா� ைகதிைய� ெபா@3த வைரயி� 
கா/சிக��. நா;க8 �த�ைம அளி�கவி�ைல. ச)க நாடகமாதலா� ஆைட 
அணிபணிக��.� அவசிய� ஏ�படவி�ைல. ,��கமான ெசலவி� கைதைய 
�த�ைமயாக ைவ3� நாடக� தயாராயி�@. 20-9-45இ� அ6தமா� ைகதி 
அர;ேகறிய�. 
 
.மா0தாவி� ெப�O�.�பி� சிற6த ச)கநாடகமாக� அ6தமா� ைகதி  
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விள;கிய�. ேபராசிாிய� வ. ரா. அவ�க8 ஒ�நா8 நாடக3தி�.3 தைலைம 
தா;கினா�. அவ� ேப,ைகயி� “கவினா� .. சா. கி�Tண)�3தி ஒ�@� அறியாத 
சா� ேபால இ�6�ெகா�( ஒ� அ� தமான நாடக3ைத� பைட3� வி/டாேர!” 
எ�@ Dறி� பாரா/7னா�. 
 
அறிஞ� அ�ணா அவ�க8 இ6 நாடக3ைத� பா��க ேவ�(ெமன நா� 
ஆைச�ப/ேட�. அவ��.� க7த�� எ?திேன�. நாடக�கைல மாநா/(�.� பி� 
ஏ�ப/ட சில வி��ப3தகாத விைள+களி� காரணமாக அவ� என�.� பதி� எ?த 
வி�ைல. அ6தமா� ைகதி நைடெப�ற ேநர3தி� அறிஞ� அ�ணா தி�:சியி� ஒ� 
மாநா/7� கல6�ெகா�டா�. நா� அவைர: ச6தி�க �ய�ேற�; இயலவி�ைல. 
மாநா/(�D/ட� அ6தமா� ைகதி�. வ6தி��கிற� எ�ப� எ;க��.3 
ெதாி6த�. 
 
Jலா த� காதலனிட� அ�ணைன�  க
6� ேப,கிறா8. காதல� பாA, 
அவ�ைடய ெசா�ெபாழி+3 திறைன� ப�றி அவளிட� பாரா/7� ேப,கிறா�; 
பாA: ... அடடா, இ�ைறய� D/ட3தி� உ� அ�ணா ேபசியி��கிறா� பா�. 
அைத�ப�றி எ�ன அபி�பிராய�ெசா�வெத�ேற என�. விள;கவி�ைல. 
 
Jலா: .... தா;க8 �?ைம2� ேக/G�களா? அடடா; நா� ேக/க�7யாம� 
ேபாCவி/டேத: எைத�ப�றி� ேபசினா�? எ�ென�ன ேபசினா�? 
 
பாA:- பா�ய விவாக3தி� தீைமகைள� ப�றி2�, காத� மண�, ம@மண� 
இவ�றி� அவசிய3ைத� ப�றி2� அழகாக� ேபசினா�. இ�H� ெமாழி�ப�@, 
நா/(�ப�@, அ7ைம வா
வி� ேகவலநிைல; ,த6திர� அைடய ேவ�7யத� 
அவசிய�, ெப�க8 ��ேன�ற�, விபசார3தி� இழி+3த�ைம, த�கால�க�வி 
�ைறயி� சீ�ேக(, ைக3 ெதாழி�, கிராம ��ேன�ற� அடடா, இனிேம� ெசா�ல 
ேவ�7ய� எ�பதாக ஒ�@� பா�கியி�ைல. அ�ப�பா! எ�ன க�Sரமான ேப:,, 
உய�6த உபமான;க8; ஆணி3 தரமான எ(3��கா/(க8; ஒ�ெவா� 
வா�3ைத�.� சைபயி� கரேகாஷ�� ஆரவார��தா�. உ� அ�ணா+� 
இ�வள+ உய�வாக� ேப,வாெர�@ நா� எதி� பா��கேவயி�ைல. என�ேக 
ஆ:சாியமாக� ேபாCவி/ட�, ேபாேய�! 
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இ6த உைரயாட>� அ�ணா எ�ற ெசா� வ�� ேநர3தி� சைபயி� ெப�3த 
ைக3த/ட� ஏ�ப/ட�. ஒேர ஆரவார�! இைத: ெசா�பவ� எ0.எ0. 
இராேஜ6திர�. அவ� ஏ�கனேவ அறிஞ� அ�ணா �த>யவ�கேளா( ெதாட�  
ெகா�டவ�. ேக/க ேவ�(மா? மாநா( நைடெப�ற இர�( நா/களிA� இ6த� 
கா/சியி� ம�களி� பாரா/( அதிகமாக இ�6த�. 
 
அ6தமா� ைகதி 1938 இ� எ?த�ெப�ற நாடக�! நா;க8 அதைன ந7�.��ேப 
அைம:R� சைபயினரா� நா�. �ைற ந7�க� ெப�@8ள�. எ;க8 .?வி� 
ந7�க�ப/ட� பி� நாடக� மக3தான ெவ�றி ெப�ற�. 
 
அ6தமா� ைகதிைய� பைட3தத� )ல� கவினா� .. சா. கி. தமி
 நாடக உலகி� 
அழியாத இட� ெப�@வி/டா�. தமி
 நா/7A�, இ6தியாவி� பிறமாநில;களிA� 
சி;க�Z�, மைலசியா, இல;ைக, ப�மா, ெத�ன�பிாி�கா �த>ய தமிழ� வா?� 
பிரேதச;க8 அைன3திA� அ6த நாளி� அ6தமா� ைகதிைய நட3தாத அைம:R� 
சைபகேள இ�ைலெயனலா�. திராவிட� கழக�, திராவிட ��ேன�ற� கழக�, 
தமிழர,� கழக� இ�H� ச�தாய ��ேபா�.� ெகா8ைககைள ஆதாி�.� எ�லா� 
க/சியின�� தம� நாடக சைபகளி� அ6தமா� ைகதிைய ந73தி��கி�றனா�. 
ந��ைடய ந�ப� தி� ஏ.வி. பி. ஆைச3த�பி எ�. எ�. ஏ. அவ�க8 இதி� நடராஜ� 
பா3திர3ைத ஏ�@ ந73தி��கிறா� எ�ப� மகி
:சி� .ாியதா.�. இத�ெக�லா� 
ேமலாக3 தமிழி� ெவளிவ�� நாடக இல�கிய;க��.� பாி, வழ;.� �ைறயி� 
ெச�ைன தமி
 வள�:சி� கழக� அ6தமா� ைகதி நாடக YA�.� பாி, வழ;கி� 
பாரா/7யி��ப� .றி�பிட3த�க ஒ�றா.�. 
--------------- 

66. 66. 66. 66. 1�ளி! ேராஜா1�ளி! ேராஜா1�ளி! ேராஜா1�ளி! ேராஜா    
 
அ6தமா� ைகதியி� என�.� கிைட3த ஓCைவ நா� ந�ல �ைறயி� பய�ப(3தி� 
ெகா�ேட�. என�. �ழ; காA�.� கீேழ ஒ� கழைல இ�6த�, அதன� வ>ேயா 
ேவ@ ெதா6தரேவா இ�ைலெய�றாA� ஒ� சி@க/7ேபா� இ�6த� ஒ�நா8 
எ;க8 ந�ப� டா�ட� பாA அைத� பா�3தா�. “இைத: ,லபமாக எ(3�விடலாேம 
ஒ� வார� ஓCவி�6தா�ேபா��” எ�றா�. அ6தமா�ைகதி அர;ேகறிய ம@வார� 
நா� டா�ட� பாAவிட� அ6த� கழைல�காக அ@ைவ சிகி:ைச ெசC�ெகா�ேட�. 
அ�ேபா� ெத�Hாாி� ஒ� தனி E/7� த;கியி�6ேத�. 
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திைர�பட இய�.க� ப. நீலக�ட� 
 
தி�:சியி� சிவ>லா ெவ�றிேயா( நைடெப�றேபா� �� ேகா/ைட கைலவாணி 
ஆசிாிய� ப. நீலக�ட� அவ�க8 5-1-45 இ� சிவJலா பா��க வ6தி�6தா�. நாடக� 
�76த�� நாH� அவ�� நீ�ட ேநர� ேபசி�ெகா�7�6ேதா�. திைர�பட3 
�ைறயி� அவ��. மி.6த ஆ�வ� இ�6த�. “ஏதாவ� ஒ� நாடக� எ?தி� 
ெகா(;க8. அத� )ல� திைர�பட3 �ைற த;கைள3 தானாக வரேவ�.�” எ�@ 
Dறிேன�. ஏ�கனேவ அவ� ‘தாசி�ெப�’ எ�H� ெபயாி� ஒ� .@நாவ� 
எ?தியி�6தா�. அைத நா� ��ேப ப73தி�6ேத�. அைதேய நாடகமா�கலா� 
எ�@ Dறிேன�. அவ�� ஒ� �ெகா�டா�. “எ�Hட� Dடேவயி�6� நாடக� 
எ?தினா� ந�றாக அைமயலா�. அ�ப7 எ?த3 த;க��. வசதி ப(மா?” என� 
ேக/ேட�. அவ�� அைதேய வி��பினா�. .. சா. கி. 2� ப. நீ. 2� ெந�;கிய 
ந�ப�க8. ‘அ6தமா� ைகதி’ நாடக3 தி�.� ப. நீ. 2� வ6தி�6தா�. அ@ைவ 
இகி:ைசயி� கிைட3த ஒC+ நா/கைள�  திய நாடக� எ?த� பய� ப(3தி� 
ெகா�ேடா�. 
 
இ�வ�� நீ�டேநர� விவாதி3� �8ளி� ேராஜா எ�@ நாடக3தி�.� ெபய� 
ைவ3ேதா�. ந�ப� ப. நீலக�ட� விைரவாக எ?�வா�. எ?3��க8 
பிைழயி�லாம� ெதளிவாக இ��.�. “நா� எ?தியி��ப� த;க��.� 
பி7�கவி�ேல ெய�றா� D:ச�படாம� ெசா�A;க8 ேவ@ எ?�கிேற�” எ�@ 
��D/7ேய ெசா�வி வி(வா�. 
 
சிற6த ரசிக� அவ�. தா�ப7�.�ேபா� எ��க3ைதேய பா�3�� ெகா�7��பா�. 
எ� உ8ள3தி� ரசைனைய �க3ைத� பா�3ேத  ாி6� ெகா8வா�. சாி, 
பி7�கவி�ைல ேபா>��கிற�. ெசா�வத�.� D:ச�ப(கிறீ�க8. ேவ@ 
எ?திவி(கிேற�” எ�@ ெசா�வி உடேன தா� எ?திய காகித3ைத� கிழி3� 
ேபா/( வி(வா�. 
 
�8ளி� ேராஜாவி� ஒ� உண�:சி�கரமானகா/சி. ராம நாதைன அவHைடய 
ேதாழ�க8 தாசி வி/(�. அH� கிறா�க8. அவ� அHபவமி�லாதவ�. அ�பாவி. 
தாசி ெச�ல3தி� ப(�ைகயைற�.8 Xைழகிறா�. உ8ேள வ6� மிரள மிரள 
விழி�கிறா�. ைகக8 ந(;.கி�றன. ெச�வ3ைத� பா��கிறா�. 
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கிாி�க�ய�கிறா�. உ�ைமயான சிாி�  வரவி�ைல. அச( வழிகிற�. ெச�ல� 
“எ;ேக வ6நீ�க8?” எ�@ ேக/கிறா8. ராமநாத� திைக�கிறா�. இ6த� கா/சியி� 
ெச�ல� அவH�. அறி+ைர D@� �ைறயி� ஆ3திர3ேதா(� ஆேவச3ேதா(� 
ேப,கிறா8. ‘அ6த� ேப:, இய�பாக இ��க ேவ�(�. எ?:சிேயா( 
அைமயேவ�(�. வா�3ைதக8த;. தைடயி�லாம� வரேவ�(�.  ாியாத 
வா�3ைதகைள� ேபா/(� .ழ�பாம� எளிைமயாக� ேபச ேவ�(�. ஆனா� 
ெகா:ைச நைடயாக இ��க� Dடா�’ எ�ெற�லா� ெசா�> வி/( எ?�;க8 
எ�ேற�. எ?தினா�. �?�� எ?திவி/(� ப73தா�, நா� �க3ைத ,ளி3ேத�. 
உடேன கிழி3�� ேபா/டா�. மீ�(� எ?தினா�. ஏற3தாழ� ப3��ைறயாவ� 
அ6த ஆேவச� ேப:ைச எ?தியி��பாெரன நிைன�கிேற�. கைடசியாக எ?தி 
�73த ேப:, அ� தமாக அைம3த�. அைத� பல�ைற ெசா�வி:ெசா�> நாேன 
ரசி3ேத�. 
 
�8ளி� ேராஜா பாட� ெகா(�க�ப/ட�. எ;க8 க�ெபனியி� கவினா� க. ஆ. 
ஆ@�கனா� �8ளி� ேராஜா+�. அ�ைமயான பாட�கைள இய�றி3த6தா�. 
மகாகவி பாரதியாாி� ‘ேமாக3ைத� ெகா�@வி(,’ அ�ெப�@ ெகா/( �ரேச,’ 
 ர/சி�கவிஞ� பாரதிதாசனி�, ‘ெப�களா� ��ேனற�D(�,” “அ�ணி 
வ6தா�க8 எ;க8 அ�ணா+�காக” ஆகிய பாட�கைள2� ெபா�3தமான 
இட;களி� ேச�3�� ெகா�ேடா�. இ6த� பாட�க8 நா�.� நாடக3தி�காகேவ 
எ?த� ெப�ற பாட�கைள�ேபா� சிற�பாக அைம6தன. 
 
�8ளி� ேராஜாவி� கதாநாயக� இராமனாத� பா3திர�� எ0. எ0. 
இராேஜ6திரH�ேக ெகா(�க� ெப�ற�. அ6த நாடக3திA� நா� ஒCெவ(3�� 
ெகா�ேட�. ஒC+ எ�றா� ேவட�  ைனவதி>�6� ஒC+ ெப�ேறேன தவிர 
நாடக3தி� ெபா@�  �?வைத2� நா�தா� ஏ�@� ெகா�7�6ேத�. 
 
22-12-42-இ� �8ளி� ேராஜா நாடக� அர;ேகறிய�. 
 
நாடக� எ�மன3தி�. �?நிைறவிைன3 த6த�. ெபா� ம�க8 மகி
:சிேயா( 
வரேவ�றா�க8. எ�லா ந7க�க�� மிக: சிற�பாக ந73தா�க8. அ�ைறய நாடக 
வR� 1070.60. இ3 ெதாைகைய ஒ� தா�பாள3தி� ைவ3� நாடகாசிாிய� ப. நீல 
க�ட� அவ�களி� நாடக3 திறைமைய� பாரா/7, அவ� ேமA� ெதாட�6� பல 
நாடக;கைள3 தமி?�. அளி�க ேவ�(ெம�@ வா
3தி அவாிட� ெகா(3ேத�. 
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அ6தமா� ைகதி ஒ� ��பிய� நாடகமாக அைம6த�. அேதேபால �8ளி� 
ேராஜாைவ2� ��ப நாடகமாகேவ �73தி�6ேதா�. அ6தமா� ைகதியி� நடராஜ� 
அ6தமா� ைகதியாக இ��.� நிைலயி�, த� த;ைக2� அவ8 காதலH� 
ம@மண�  ாி6� ெகா�( மகி
ேவா( வா
வா�க8 எ�பைத எ�ணி� 
பா��கிறா�.அ�ேபா� அவ� மன3தி� எ�Oவைத ேமக3தி� கா/சி வ7வாக� 
கா/(ேவா�. அவ� த;ைக Jலா+� பாA+� மணமாைல R/7ய த�பதிகளாக 
ேமக� D/ட3தி� கா/சியளி�பா�க8. �8ளி� ேராஜாவி� அ6த: சி@ மகி
:சிDட 
இ�ைல. கதாநாயகி ெச�ல� த� காதல� இராமனாதH�. ஒ� உ��கமான க7த� 
எ?தி அH�பிவி/( ஆ�றி� வி?6� த�ெகாேல ெசC� ெகா8கிறா8. அவ8 
க7த3ைத� ப73த இராமனாத� அலறி� ெகா�( ஓ(கிறா�. ஆ�@� பால3தி� 
மீதி�6� ெச�ல� .தி3த�� அவைள3 ெதாட�6� ஒ7 வ6த இராமனாதH� 
ஆ�றி� .தி�கிறா�. அ(3த கா/சியி� ைகேகா�3தப7 இ��.� இ� 
சடல;கைள2� கைரயி� எ(3� ேபா/ட நிைலயி� உறவின�� ெபா�ம�க�� 
க�ணி� வி/டப7 நி�கிறா�க8. “மல�6த ேராஜா மலேர ம76தாேயா” எ�ற பாட� 
பி�னணியி� ஒ>�கிற�. அ3ேதா( நாடக� �7கிற�. 
 
�த� நா8 நாடக� �76த�� �8ளி� ேராஜா நாடக �7விைன�ப�றி ெபா� 
ம�க8 த;க8 க�3திைன எ?தி யH�ப ேவ�(ெமன ேவ�(ேகா8 வி(3ேதா�. 
அத�ப7 Y�@�கண�கான விம�சன� க7த;க8 வ6தன. ச�தாய3ேதா( ேபாரா7 
ெவ�றி ெபறாம� த�ெகாைல ெசC� ெகா8வதாக நாடக3ைத �73தி��ப� 
சீ�தி�3தவாதிக��. உ�சாக� அளி�பதாக இ�ைலெய�@�, காதல� இ�வ�� 
தி�மண� ெசC� ெகா8வதாக நாடக3ைத �7�கேவ�(ெம�@� சில� 
எ?தியி�6தா�க8. இ�ப7� க�3தறிவி3த க7த;க8 ஏற3தாழ 50�. ேம>�6தன. 
ரசிக�க8 ேவ�(தA�கிண;க3 ��பிய>ேலேய �76த �8ளி� ேராஜாைவ 
இ�பிய>ேலேய �7�பதாக விள�பர� ெசCேதா�. இர�டாவ� வார�த� 
ஆ�றிேல விழ�ேபா.� ெச�ல3ைத இராமனத� ஓ7வ6� கா�பா�@வதாக+�, 
அ(3த கா/சியி� இ�வ��.� தி�மண� நிக
வதாக+� நாடக3ைத �73ேதா�. 
இ6த �7+ ரசிக�களி� உ8ள3தி� அHதாப3ைத உ�டா�கவி�ைல. 
 
இ�பிய>� நாடக3ைத �7�க ேவ�(ெம�@ க7த� எ?திய ரசிக�களி� 
நா�ப��. ேம�ப/டவ�க8 மீ�(� �� பிய>ேலேய �76த�தா� ெபா� ம�க8 
உ8ள3தி� நிைல3� நி�றெத�@ க7த� எ?தினா�. 
 
சீ�தி�3த� க�3��கைள ச�தாய� ஏ�@�ெகா8ள ேவ�(மான� அவ�க8  
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மன3திேல மா�ற� காண: ெசCவ� தா� ந�ல வழி. அத�. மாறாக� 
ெப�ேறா�கைளேயா ச�தாய3ைதேயா எதி�3� இைளஞ�க8 இ�பமாக 
வா
6தா�க8 எ�@ கா/(வ� இள� உ8ள;கைள ம/(ேம நிைற+ ெசC2�. 
ெப��பாலானவ�க8 ச�க சீ�தி�3த3ைத ஏ�க ேவ�(மானா� - அத�காக 
நைடெப@� நாடக;க8 ��பிய>�தா� �7யேவ�(� எ�ப� அறிஞ�க8 
க�3�. நாடக ஆசிாியாி� க�3�� இத�. ஒ3தி�6த�. எனேவ )�றாவ� வார� 
�த� �8ளி� ேராஜா நாடக3ைத3 ��பிய>ேலேய �73ேதா�. 
----------------- 

67. 67. 67. 67. சிற$���ாிய நிக�7சிக�சிற$���ாிய நிக�7சிக�சிற$���ாிய நிக�7சிக�சிற$���ாிய நிக�7சிக�    
 
தி�:சியி� நா;க8 இ�6த 1945-46இ� சிற� �.ாிய நிக
:சிக8 பல 
நைடெப�றன. அவ�றி� நாடக3 �ைறயி� வள�:சியிைன வி�� � கலா 
ரசிக�க��., மகி
வளி�க� D7ய நிக
:சிக8 இர�(. ஒ�@ ஈேரா( 
மாநா/7ைன� பி�ப�றி 31-3.45இ� தQைசயிA8ள கர6ைத தமி
: ச;க3தி� 
சா�பி� நட6த இர�டாவ� நாடக�கைல மாநா(. ச;க3 தைலவ� தி� ஐ. 
.மாரசாமி�பி8ைள ��னி�@ இதைன நட3தினா�. இ6த மாநா/7� எ;க8 
நாடக சைபயி� சா�பி� சி�ன�ணா 7. ேக. �3�சாமி கல6� ெகா�டா�. �த� 
நாடக�கைல மாநா/7� ெசயலாள� 7. எ�. சிவதாO இ� மாநா/7A� 
ெசயலாளராக இ�6� மாநா/ைட: சிற� ற நட3தி ைவ3தா�. 
 
இர�(, 9.2.46இ� ெச�ைனயி� நைடெப�ற ��றாவ� நாடக�கைல மாநா(. 
இதைன ��னி�@ நட3தியவ� நாடகமணி எ�. எ�. எ�. பாவல�. இ6த 
மாநா/7ேல தா� ேக. ஆ� இராமசாமி�. க7�பிைச�  லவ� எ�றப/ட� 
வழ;க�ப/ட� இ6த மாநா/7A� 7. எ�, சிவதாO கல6� ெகா�டா�. இ� 
)�@ மாநா(க��.� பி�, ெச�ற 28 ஆ�(களாக தமி
நா/7� நாடக 
வள�:சி�ெக�@ மாநா( எ�+� இ�@ வைர நைடெபற வி�ைலெய�ப� 
.றி�பிட3த�கதா.�. 
 
பைழய �தலாளி பழனியாபி8ைள 
 
எ;க8 பைழய நாடக �தலாளி தி�. பழனியாபி8ைள தி�:சியி� எ;கைள: 
ச6தி3தா�. அவ� மிக+� சிரமமான நிைலயி>�6தா�. ]மீனேலாசனி பால ச�.ண 
நாடக சபா எ�H� ெபயரா� ஒ� நாடக சைபைய� பல ஆ�(க8 சிற� பாக 
நட3தியவ�. இல;ைக�.� ெச�@ ெப�� க
 ெப�றவ�. தி�. 7. எ0. 
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�ைரரா_,எ�. ஆ�. சாமிநாத� சி.வி. �3த�பா, சபாபதி �த>ய எ3தைனேயா 
ந7க�க8 அ6த�.?வி>�6� ெப�ைம� ெப�றா�க8. அ6த� ெபாியவ�, க�ெபனி 
ெய�லா� கைல6�வி/ட நிைலயி� த�ன6தனியாக வ6தி�6தா�. அவ��. உதவ 
ேவ�7ய� எ;க8 கடைமெய�பைத உண�6ேதா�. 5-3-45இ� நட6த 
.மா0தாவி� ெப� நாடக3தி� வR� �?வைத2� அவ��.� காணி�ைகயாக 
ேமைடயிேலேய அளி3ேதா�. 
 
கவியி� கன+ 
 
23-4-45இ� ]ச�திநாடக சபாவி�கவியி� கன+ நாடக� பா��பத�காக 
நாக�பட7ன� ெச�றி�6ேத�. தி�. ச�தி கி�Tணசாமி அவ�களி� ெப� 
�ய�சியா� அ6த நாடக சைப  திதாக உ�வாயி�6த�. கா/சிகைளெய�லா�  திய 
�ைறயி� அைம3தி�6தா�க8. கவியி� கன+ ஒ�  ர/சி�கரமானேதசிய சாி3திர 
நாடக�. இ6நாடக3ைத எ?தியவ� இ�ேபா� ச;கீத நாடக ச;க3தி� 
ெசயலாளராக� பணி  ாி6�வ�� கவிஞ� கைலமாமணி எ0.7.,6தர� அவ�க8, 
ம�க�க. எ?:சி2� உண�:சி2� ஊ/ட3த�க �ைறயி� நாடக3தி� 
உைரயாட�க8 அைம6தி�6தன. பால�கா/7� எ;கைள வி/(� பிாி6த எ0. வி. 
,�ைபயா அவ�கைள மீ�(� அ6த ேமைடயிேலதா� நா� பா�3ேத�. நாடக3தி� 
அவ�  ர/சி� கவிஞனாகவ6� அ� தமாக ந73தா�. தி�. எ�. எ�. ந�பியா� 
ச�வாதிகாாியாக ந73தா�. அவ�ைடய திறைமயான ந7� , வட இ6திய3 திைர�பட 
ந7க� ச6திரேமாகைன நிைனg/7ய�. நாடக3ைத நா� மிக+� ரசி3ேத�. 
 
நாடக� �76த�� தி�. எ0. 7. ,6தர�, தி�. ச�தி கி�Tணசாமி இ�வைர2� 
மனமார� பாரா/7ேன�. ந�ப� எ0. வி. ,�ைபயா+�. வா
3�� Dறிேன�. 
ம@நா8 நாைகயிேலேய த;கி, அவ�க8 க�ெபனி E/7ேலேய வி�6��( 24- 4. 
45இ� தி�வாU� வ6ேத�. அ;. காைர�.7 ]ராம பாலகான சைபயாாி� 
எதி�பா�3த� எ�H� ச)க நாடக� பா�3ேத�. இ6நாடக� தி�. நா. ேசாம,6தர� 
அவ�களா� எ?த� ெப�ற�. உைரயாட�க8  தியநைடயி� எ?த�ெப�. றி�6தன. 
நாடக� ந�றாயி�6த�. ந7க�க�� சிற�பாக ந73தா�க8. கவியி� கன+, 
எதி�பா�3த� ஆகிய இ� நாடக;க�� என�.�  திய உ�சாக3ைத த6தன. இ� 
ந�ல நாடக;கைள� பா�3த களி� ட� தி�:சி�.3 தி��பிேன�. 
 
Zவa� ெபா�ன�பலனா� 
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ெபாியா� அவ�க8 க�ட ,யமாியாைத இய�க3ேதாழ�களி� Zவா�� அ. 
ெபா�ன�பலனா� அவ�க8 .றி�பிட3த�க தைலவராவா�. சிற6த 
ெசா�ெபாழிவாள�. ேகா/ைடKாி� ச�டமா�த� எ�H� வார ஏ/7ைன அவ� 
நட3தி வ6தா�. எ;க8பா� மி.6த அ� ைடயவ�. ெபாிய�ணா+�.� 
ெபா�ன�பலஞாிட� ெப�மதி�  உ�(. நீ�ட காலமாக அவ�த��ைடய ஊ��. 
வரேவ�(ெம�@ ெசா�>� ெகா�7�6தா�. அவ�ைடய வி��ப3ைத ஏ�@, 
�3தமி
� காவல� கி. ஆ. ேப. வி,வகாத� அவ�க�ட� 1.5-45 இ� நாH� 
ெபாிய�ணா, பகவதி எ�ேலா�� Zவா�� ெச�ேறா�. ெபா�ன�பலனா� 
இ�ல3தி� வி�6�  சி3ேதா�. Zவா�� உட� பயி�சி� கழக3தா� எ;க��. ஒ� 
பாரா/(� D/ட� நட3 தினா�க8. அ;கி�6� லா�.7 ெச�ேறா�. லா�.7 தி� 
வ8�வ�கழக3தி� எ;க��. வரேவ�  நட6த�. தி��  ைகயி� தி�:சி 
வ��வைர �3தமி
�காவல�� நாH� மிக+� பயH8ள ஒ� நாடக� கைத 
அைம�பிைன�ப�றி உைரயா7� ெகா�( வ6ேதா�. சில ஆ�(க��.� பி� 
�3தமி
� காவல� அவ�க8 உ�வா�கிய தமி
:ெச�வ� நாடக�கைத அ�ைறய 
உைரயாட>ேல உ�வான�தா� எ�ப�.றி�பிட3 த�கதா.�. 
 
மகா3மா கா6திய7க8 தி�:சி�. வ�ைக 
 
ேதச3த6ைத மகா3மா கா6திய7க8 2. 2. 46� தி�:சி�. வ�ைக  ாி6தி�6தா�. 
அ�@ தி�:சி மாநகரேம விழா�ேகால� ெகா�7�6த�. நா;க8 ெசCத 
தவ�ேப�றி� காரணமாக அ�@தா� எ;க8 ேதசப�தி நாடக�� தி�:சியி� 
ஆர�பமான�. 1931இ� நா;க8 மைரயி� அர;ேக�றியேபா� ேதச ப�தியி� 
)ல�கைதயான பாண ர3� Eர� நாடகாசிாிய� தி� ெவ. சாமிகாத ச�மா அவ�க8 
தமி
நா/7� இ�ைல. ப�மாவி� இ�6தா�. அ�ேபா� அ6 நாடகY�தைட 
ெசCய�ப/7�6த தா� அவைர3 ேத7�பி73�: சிற�பி�.� வாC�  எ;க��.� 
கி/டவி�ைல. எனேவ, தி�:சியி� அ6த: சிற�பின: ெசCய விைழ6ேதா�. 
கா6திஜியி� அ�ைறய தி�:சி வ�ைக அத�. ேமA� உய�வளி�பதாக அைம6த�. 
அ�றிர+ ேதச ப�திநாடக� நைடெப�ற�. அ�ைறய வR� 1122-12.0 ஐ2� ெவ. 
சாமிநாதச�மா அவ�க��.� காணி�ைகயாக� ெகா(3 ேதா�. அ�@ மாைல 
நைடெப�ற ெபா��D/ட3தி� கா6திஜிைய3 தாிசி3ேத�. ஏ�கனேவ ஒ��ைற 
அ7கைள நாக� ேகாவி>� பா�3தி��கிேற�. எ�றாA� அ�@ அவைர3 தாிசி3த� 
என�.�  திய உண�விைன3 த6த�. 
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ேதசப�தி நாடக� ��ெப�லா� நைடெப�றைதவிட: சிற�பான �ைறயி� 
இ�ேபா� தயாாி�க� ெப�றி�6த�. “ஆ(ேவாேம ப8��பா(ேவாேம” எ�ற 
பாடைல�  திதாக: ேச�3�, பாண ர� வி(தைல ெப�றபி� சி@மிய� ஆ7� 
பா(வதாக� D/( நடன� அைம3தி�6ேதா�. இ6த நா/7ய3ைத அழகிய �ைறயி� 
தயாாி3தி�6தா�. 7. எ�. சிவதாO. நாம�க� கவினா� அவ�களி� ‘,த6திர� 
இ�லாம� இ��ேபேனா’ எ�ற பாடைல ��கியமான ஒ� க/ட3தி� 
ேச�3தி�6ேதா�. 
 
ேபராசிாிய� வ. ரா. 
 
ேதசப�திநாடக� 19.2.46இ� நைடெப�றேபா� பிரபல எ?3தாள� ேபராசிாிய� வ. 
ரா. அவ�க8 தைலைம தா;கினா�. நாடக3ைத ரசி3த அவ� பாரா/7� ேப,ைகயி�, 
இ� ப7�ப/ட ஒ�  ர/சிகரமான நாடக3ைத 1931 �த� ந73� வ�� 7. ேக. எ0. 
சேகாதர�கைள நா� எ�வள+ பாரா/7னA� ேபாதா�.இ6த ேதச� வி(தைல 
ெப�றபி� ,த6திர இ6தியாவி� இ6த� கைலஞ�கெள�லா� க/டாய� 
ெகளரவி�க�படேவ�(�. எ�@Dறினா�.ேபராசிாிய� வ.ரா. மிக� ெபாிய 
சி6தைனயாள�. அவ�ட� ேபசி� ெகா�7��.� ேபா�  திய  திய 
க�3��கைளெய�லா� அையாசமாக� ெகா/(வா�. அவ�ைடய எ?3ேதாவிய3ைத 
நா� �தலா வதாக� ப73த� காலO விைல28ள கா6தி ப3திாிைகயி�. தி�. வி. க., 
ெபாியா� ஈ. ேவ. ரா. �த>ேயாைர� ப�றி அவ� எ?தி வ6த .றி� க8 எ� 
உ8ள3ைத� கவ�6தன. அத� பிற. நா� மணிெகா7 இல�கிய ஏ/7� 
ேதாழனாேன�. வ. ரா. விட� என�. ஒ� தனி மதி� . அவைர� பா��க 
ேவ�(ெம�ற ஆவ�. ேகாைவயி� நைடெப�ற தமி
 மாகாண மாநா/(�.: 
ெச�@, பாரதி பாட�கைள� பா(� வாC�  என�.� கிைட3த�. அ3த 
மாநா/7ேலதா� உடAைழ�பி�லாத கா;கிர0 உ@�பினா�க8 Y�ச6தா 
ெகா(�க ேவ�(� எ�ற தீ�மான� நிைறேவ�ற�ப/ட�. தைலவ� ராஜாஜி 
அவ�க8 அ6த3தீ�மான3ைத� ப�றி விள�கி�ெகா�7�6த ெபா?�, “அ6த3 
தீ�மான6தி� வாசக� சாியி�ைல. தி�3த� ேவ�(�” எ�@ பிரதிநிதிக8 
D/ட3தி>�6� ஒ� .ர� க�Sரமாக ஒ>3த�. அைத3 ெதாட�6� ஒ� உ�வ�� 
எ?6� நி�ற�. உடேன ராஜாஜி, எ?6� நி�ற அ6த உ�வ3ைத ேநா�கி “]மா� 
வ. ராமசாமி ஐய;கா� வாசக3ைத: சாியாக3 தி�3தி� ெகா(�பதி� என�. 
ஆ/ேசபைன இ�ைல’. எ�@ Dறினா�. அ�@தா� வ. ரா. அவ�கைள நா� �த� 
�தலாக: ச6தி3ேத�. ‘ஐய;கா�’ எ�ற�� ப/ைடநாம� , பQசக:ச�, 
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இைவகெல�லா� எ� க��� நி�றன. பா�3ேத�; உ�ைமயாகேவ பிரமி3�� 
ேபாேன�. அ�கி>�6த ந�பாிட� வ. ரா. அவ�க8 ‘ஐய;காரா?’ எ�@ ேக/ேட�, 
“Zhைல�Dட ெவ. நா/க��. ��ேப அ@3ெதறி6� வி/ட  ர/சி Eர�” 
எ�றா� ந�ப�. இைத� ேக/ட�� வ. ரா. அவ�களிட� நா� ைவ3தி�6த அ� � 
மதி� � ப� மட;. உய�6தன. 1945இ� தா� நா� அவைர: ச6தி3�� ேப,� 
வாC�  கி/7ய�. சில மணி ேநர;கேள அவ�ட� கழி3ேத�. அ� மற�க �7யாத 
நா8. என�ேக�ப/7�6த மன3 தள�:சி, உ�சாக� .ைற+ எ�லா� எ;ேகேயா ஒ7 
மைற6�வி/டன. வ. ரா. அவ�களி� எ?3தி� நா� க�ட அதிசய� ஒ�@. 
 3தக3ைத� ப7�கிேறா� எ�ற உண�:சி மைற6�, அவ� ந��ட� ேபசி� 
ெகா�7��ப� ேபாலேவ உண�ேவா�. மகாகவி பாரதியாாி�  கைழ� 
பர�பியவ�களி� �தலாவதாக� .றி�பிட3த�கவ� ேபராசிாிய� வ. ரா. அவ�கேள 
ஆவ�. நா� இ�வ�-தாகசா6தி 
 
ேபராசிாிய� வ. ரா அவ�கைள� பா��க: ெச�ைன�.: ெச�றி�6த ெபா?� 
எ�ென0ேக நாடக சைபயி� நா� இ�வைர ஒ�ைறவாைட அர;கி� பா�3ேத�. ப. 
நீலக�ட� அவ�களி� இர�டாவ� நாடக� இ�. �8ளி� ேராஜா தி�:சியி� 
நட6� ெகா�7��.� ேபாேத சேகாதர� எ0. வி. சக0ர நாம3தி� அைழ�பிைன 
ஏ�@ எ�ென0ேக நாடக சைப�. நா� இ�வ� நாடக3ைத� ெகா(3தி�6தா� ப. 
நீலக�ட�. நாடக3ைத மிக+� உ�னதமாக3 தயாாி3தி�6தா� சக0நாம�. 
இ�ேபா� ேக. ஆ�. இராமசாமி தனிேய கி�Tண� நாடக சைப எ�ற ஒ�  திய 
சைபைய3 தQசாgாி� ெதாட;கி வி/டதா� நா� இ�வாி� சக0ரநாமேம கதா 
நாயகனாக ந73தா�. தி� வி. ேக. ராமசாமி 7. ஏ. ெஜயல/,மி �த>ேயா�� இதி� 
ந73தனா�. நாடக� ப. நீல�க�டனி� நாடக� கைழ ேமA� பலப7க8 
உய�3திய�. ம@நா�� ெச�ைனயி� த;கிேன�. ] ராம பாலகான சைபயாாி� 
தாகசா�தி நாடக3ைத ெச�ைன ,.ண விலாச சபா நாடக அர;கி� பா�3ததாக 
என�. நிைன+. இ�ேபா� பிளாசா டா�கீ0 எ�ற ெபயாி� நட6� வ�� அேத 
திேய/ட�தா� அ�ேபா� ,.ணவிலாச சைப�.: ெசா6தமான நாடக அர;காக 
இ�6த�. தாகசா6தி நாடக3ைத நாQசி� இராஜ�பா ந�ல �ைறயி� 
தயாாி3தி�6தா�. 
 
காQசி� இராஜ�பா 
 
ைவர� அ�ணாசல� ெச/7யாாி� ] ராமபால கான சபாவி� நாQசி� இராஜ�பா 
ந7கராக+� ஆசிாியராக+� இ�6தா�. இவ� ஒ� சிற6த ந7க�� எ?3தாள�� 
ஆவ�. ப�தசா�க தாசராக இவ� ந73தைத நா� ஒ� �ைற காைர� .7யி� பா�3� 
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மகி
6தி��கிேற�.  யA�.�பி� எ�@ ம�ெறா� சாி3திர நாடக3ைத2� 
பா�3தி��கிேற�. இதி� தி�. ேக. ஆ�. ரா�சி; அவ�க8 மிக அ� தமாக ந73தா�. 
இவ�ைடய அபாரமான ந7�  பிரபா3 டா�கீசாாி� அம�ேஜாதியி� ந73த 
ச�திரேமாகனி� ந7�ைப ந� க��� ெகா�(வ6� நி@3��. ைவர� ெச/7யா� 
க�ெபனியி� பல ந7கமணிக8 ேதா�றி�  க
 ெப�றனா�. அவ�களி� 
.றி�பிட3த�கவ�க8 எ�.ேக. �0தபா, .லெதCவ� ராஜேகாபா�, ச/டா�பி8ைள 
ெவ; க/ராம�, சாயிரா�, ஏ. ஆ�. அ�ணாசல� எ�. எ0. எ0. பா�கிய�, ேக. 
மேனாரமா, ஆ�. �3�ராம� ஆகிேயாராவ�. 
 
அறிஞ� அ�ணா ச6தி�  
 
தி�:சியி� நாடக� ெதாட;கியேபா� E( கிைட�காம� திேய/டாிேலேய 
த;கியி�6ததாக� .றி�பி/ேடன�லவா? சில மாத;க��. பி� ெத�Hாாி� E( 
கிைட3த�. இ�ேபா� ெத�Hாாி� ெவ�ெணC மைல: ெச/7யா� இ�ல3தி� .7 
யி�6ேதா�, 4-3-46இ� ��பக� 10 மணி இ��.�. திGெர�@ அ� 3 ேதாழ� 
அறிஞ� அ�ணா அவ�க8 வ6தா�. ஈேரா( நாடக� கைல மாநா/(�.� 
பி�ன;களிைடேய ச6தி�  ஏ�பட வி�ைல. க7த3 ெதாட� � நி�@வி/ட�. 
எனேவ, எதி� பாராத அவர� வ�ைக என�. விய�ைப3 த6த�. நா� மகி
ேவா( 
வரேவ�@� ேபசிேன�. “ திய நாடக;கைளெய�லா� தா;க8 எ�ேபா� பா��க� 
ேபாகிறீ�க8? அ6தமா� ைகதி, �8ளி� ேராஜாெவ�ல� த;க��. நிர�ப� 
பி7�.�. திராவிட நா/7� அவ�றி�ெக�லா� விம�சன� வரவி�ைலேய. ஏ�?” 
எ�@ ேக/ேட�. ேவைலக8 அதிகமாகி வி/டெத�@�, இ�ேபாெத�லா� ஒCேவ 
கிைட�கவி�ைலெய�@� Dறினா�. ேக. ஆ�. இராமசாமி�. நாடக� எ?தி� 
ெகா(�க� ேபாவதாக� ேக8வி�ப/ேட�. எ;க��.3தா� அ6த� ேப@ 
கிைட�கவி�ைல. ஆAை◌� பரவாயி�ைல. எ;க8 ராமசாமி�.3 தாேன 
ெகா(�கிறீ�க8! த;க8 நாடக� அேமாகமாக ெவ�றி ெபற இைறவேன 
ேவ�(கிேற� எ�ேற�. இைறவைன ேவ�(வைதவிட3 ேதாழ� ராமசாமிைய 
ேவ�7ன� பய H�(. நாடக3ைத நன�க நட3��ப7 ேக. ஆ�. ஆ��. 
எ?�;க8’ எ�றா�. ஏற3தாழ இர�( மணிேநர� ப�ேவ@ விஷய;கைள�ப�றி 
ேபசிெகா�7�6�வி/( விைட ெப�@: ெச�றா�. நீ�ட கால3தி�.�பி� 
அ�ணா அவ�கைள: ச6 தி3த� என�.� ெப�� ஆ@தலாக இ�6த�. 
 
கி�Tண� நாடக சபா 
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ந7�பிைச�  லவ� ேக.ஆ�. இராமசாமி தQைசயி� ஒ� நாடக சைபைய3 
ெதாட;கினா�. சிைறயி>��.� கைலவாண ாி� நிைனவாக அ6த நாடக சைப�., 
கி�Tண� நாடக சைப எ�@ ெபய� ைவ3தா�. அ6த� ெபயேர ந7�பிைச�  லவ 
ாி� ந�றி2ண�விைன� கா/7ய�. கி�Tண� நாடக சைபயி� �த�நாடகமாக 
மேனாகரா ெதாட�6� நைடெப�ற�.7.3.46� மேனாகரா நாடக� பா��க நா� 
தQைச�.: ெச�றி�6ேத�. ,த�சன சபா ஹா>� மேனாகரா நைடெப�ற�. ேக. 
ஆ�. இராமசாமி எ�ென0ேக நாடக சைபயி� மேனாகரனக ந73த ேபா� அதைன� 
பா��க என�. வாC�  கி/டவி�ைல. ெதாட�6� பலநா/களாக 
அவ�மேனாகரனாகந73த� என�. விய�பாகேவ இ�6த�. நா� இர�( 
நா/க��. ேம� ெதாட�6� மேனாகரனாகந73தேதயி�ைல. அ�ப7 ந7�க 
எ�ன� �7வதி�ைல. எ;க8 க�ெபனியி� அவ� இ�6த கால3தி� நா� அவைர 
மேனாகரனக ந7�க எ3தைனேயா �ைற வ� @3தியி��கிேற�. பணிேவா( 
ம@3�வி/டா�. அவர� மேனாகர� ந7�ைப� பா��க ேவ�(ெம�@ என�. ஒேர 
ஆ�வமாக இ�6�. பா�3ேத�; ரசி3ேத�; விய6ேத�; பாரா/7ேன�. 
 
வி. சி. கேணசனி� ப3மாவதி ந7�  
 
அ�@ மேனாகரனி� தாயா� ப3மாவதியாக ந73த இைளஞாி� ந7�  எ�ைன 
மிக+� கவ�6த�. 1922ஆ� ஆ�( �த� 1946ஆ� ஆ�(வைர ெதாட�6� நா� 
மேனாகர� பா3திர3ைத ஏ�@ ந73� வ6தி��கிேற�. ஆ�க�� ெப�க�மாக 
எ3தைனேயா ந7க-ந7ைகய� எ�Hட� ப3மாவதியாக ந73தி��கிறா�க8. ஆனா� 
அ�@ ப3மாவதியாக ந73த அ6த இைளஞைர�ேபா� அ�வள+ �O�கமாக+� 
திறைமயாக+� யா�ேம ந73ததி�ைலெயன உ@தியாக�Dறலா�. அேநகமாக� 
பாC0 க�ெபனி ந7க�க8 எ�ேலாைர2� ஒரள+�. நா� அறிேவ�.இ6த 
இைளஞ� என�.�  தியவராகஇ�6தா�. அ�கி>�6த க�ெபனியி� நாடக ஆசிாிய� 
எ�.எ0.�3��கி�Tண� எ�Hைடய பைழய ந�ப�. எ�ேனா( ,வாமிக8 
க�ெபனியி� ந73தவ�. அவாிட� ேக/ேட�. “இ6த ப3மாவதி யா�?” எ�@. 
“இவைர3 ெதாியாதா? இவ�தா� வி, சி. கேனசனி�” எ�றா� அவ�, அ�@தா� 
�த��ைறயாக தி�. கேணசனி� ந7�ைப� பா�3ேத�. நாடக� �76த�� ேக. ஆ�. 
இராம சாமிைய: ச6தி3� நீ�ட ேநர� ேபசி�ெகா�7�6ேத�. ப3மாவதியி� 
ந7�ைப�ப�றி மிக+� பாரா/7ேன�. இ6த இைளனா� விைரவாக ��H�. 
வர�D7யவ�. இவைர வி/( விட ேவ�டா�” எ�@ Dறிேன�. 
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��னா8 ந7கமணிக8 
 
இத� பிற. ேக. ஆ�. இராமசாமி, தா� எ�ென0ேக நாடக சைபயி>�6� பிாி6� 
தனிேய க�ெபனி ெதாட;கி யத�கான காரண;கைள விள�கினா�. அவ� Dறிய 
காரண;க8 சாிேயா, தவேறா என�.3 ெதாியா�. ஆனா� சிைறயி>��.� 
கைலவாண� ெபயரா� எ�ென0ேக நாடகசைப எ�@ ஒ�@� கி�Tண நாடகசைப 
எ�@ ஒ�@மாக இ� நாடக� .?�க8 இய;கி வ�வ�� இ�வி� .?�கைள2� 
நட3�பவ�க8 எ;க8 .?வி� ��னா8 ந7கமணிக8 எ0. வி. சக0ரநாம��, ேக. 
ஆ�. இராமசாமி2� எ�பதிேல நா� ெப�ைம அைடவதாக+� Dறிேன�. உடேன 
இராமசாமி ச/ெட�@ “யா� ெபயரா� நட3�கிேறாேமா அ6த� ெபய��.ாிய 
கைலவாண�� ந� க�ெபனியி� ந7க�தாேன!” எ�றா�. அவ� அ�வா@மண� 
வி/(� Dறிய� எ�ைன ேமA� ெப�ைம� ப(3�வதாக இ�6த�. ந�றி 
Dறிவி/(3 தி�:சி�.3 தி��பிேன�. 
 
வாெனா> நிைலய3 ெதாட�  
 
நா;க8 தி�:சி�. வ6த �த� மாத3திேலேய தி�:சி வாெனா> நிைலய3ேதா( 
ெதாட�  ஏ�ப/( வி/ட�. எ;க8 .?வி� இள� ந7க�க8 ப�த��வ�, க6தJலா 
ஆகிய இ� நாடக;களி� ந73தா�க8. த�பி பகவதி ப�தமீராவி� ராணாவாக 
ந73தா�. 23. 3- 45இ� மேனாகரா நாடக3ைத� ெப��பாA� நா;கேள ந73ேதா�. 
ெப. ேகா. ,6தரராஜ� அவ�களி� ]ஹ�ஷ� எ�H� சாி3திர நாடக3திA� நா� 
ந73ேத�. நிைலய3திA8ள எ?3தாள ந�ப�க8 ,கி. ,�பிரமணிய�, ேக. பி. 
கணபதி (மாற�) எ�. பி. ேசா�, ஆ@�க� .க�, இைச இய�.ந� ேக. சி. 
தியாகராஜ� �த>யவ�க�ட ென�லா� என�. ெந�;கிய ெதாட�  ஏ�ப/ட�. 
அகில�, ‘சிவாஜி’ ஆசிாிய� தி�ேலாக சீதாரா�, ‘கிராம ஊழிய�’ ஆசி ாிய� 
வ�>�க�ண�, ‘கலாேமாகினி’ ஆசிாிய� இராஜ ேகாபா� �த>ய தி�:சி 
எ?3தாள�கேளாெட�லா� எ;க��. ெந��கமான ந/  ஏ�ப/ட�. தி�:சியி� 
ஒ�ெவா� நா�� நாடக� �76த பிற. திேய/ட��. �� ற�8ள ��ற 
ெவளியி� ஒ� இல�கிய� D/டேம நைடெப@�. எ;க8 நாடக;கைள� ப�றிய 
ப�ேவ@ வைகயான விம�சன;கைள நா;க8 ரசைனேயா( ேக/(� 
ெகா�7��ேபா�. அ6த இ�ப நா/கைளெய�லா� இ�ேபா� நிைன3தாA� 
இதய�Zாி�கிற�. தி�:சியி� ஒ�றைர ஆ�( காலமாக நாடக� �76த பிற. 
இ�வா@ இல�கிய: சி6தைனகளி� ஒ�ெவா� நா�� திைள3தி�6ேதா�. 
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வா
+ சிறி� வள�கைல ெபாி� 
 
“உலக3 ெதாழிலாள�கேள, ஒ�@ ேச�;க8” எ�ற வா�கிய3ைத3 தமிழிA� 
ஆ;கில3திA� ��திைரயி� எ?தி3 ெதா;கவி/7��ப� ப�றி: சில ந�ப�க8 
க�3�3 ெதாிவி3தா�க8. ஒ� நா8 மாைல நாடக� �76த பிற. வழ�க�ேபா� 
D(� இல�கிய ந�ப�க8 D/ட3தி� இைத�ப�றி விவாதி3ேதா�, கைல 
ச�ப6த�ப/ட ஏதாவ� ஒ� வா�கிய3ைத அைம�ப� ந�லெதன சிவாஜி ஆசிாிய� 
தி�ேலாக சீதாரா� ேயாசைன Dறினா�. எ;க��.� அவ�ைடய ேயாசைன சாி 
யாக�ப/ட�. ேதாழ� ஜீவான6த� அவ�கைள3 தி�:சியி� ச6தி3தேபா� 
அவ�டH� கல6� ேபசிேனா�. கைல3ெதாட� ைடய ஒ� வா�கிய3ைத3 
ேத�6ெத(3�: ெசா�A�ப7 அவைர� ேக/(�ெகா�ேடா�. “Life is short, art is 
great” எ�H� ஆ;கில வா�கிய3ைத அவேர எ(3�: ெசா�னா�. அ6த 
வா�கிய3ைத3 தமிழி� அழகாக ெமாழி ெபய�3தா� தி�ேலாக சீதாரா�. ம@நாேள 
வா�கிய� ��திைரயி� எ?த� ப/ட�. வா
+ சிறி�; வள�கைல� ெபாிேத! 
 
ஆ�, இ6த வா�கிய� கைல ச�ப6தமான எ;க8 .றி�ேகாளி� விள�கமாக+� 
அைம6த�. தி�:சியி� 31. 3. 46 இ� ப/டாபிேஷக நாடகமாக மேனாகராைவ நட3தி 
வி/(� ேகாைவ�.� பயணமாேனா�. 
----------------- 

68. 68. 68. 68. பி!ஹண"பி!ஹண"பி!ஹண"பி!ஹண"    திைர$ பட�திைர$ பட�திைர$ பட�திைர$ பட�    
 
ேகாைவ திேய/ட� ராய�  திய நாடக அர;க�. அ� 15.4.46�.8 க/7 �76� 
வி(� எ�@ எ;க��.:ெசா�ல� ப/7�6த�. 19ஆ� ேததி நாடக� ெதாட;கலா� 
எ�ற தி/ட3�ட� 4-4-46 இ� ேகாைவ வ6� ேச�6ேதா�. சாியாக ஒ�றைர மாத 
கால� திேய/ட��காக� கா3தி��க ேந�6த�. க�ெபனி E( நக��.8 
கிைட�கவி�ைல. திேய/டாி>�6� ஒ�றைர ைம�ெதாைலவி� இராமநாத ர3தி� 
த;கியி�6ேதா� அதிக Pர� எ�றாA� E( மிக+� வசதியாக இ�6த�. 
அ�கிேலேய ெப�க��.3 தனி E(� கிைட3த�. 
 
ஷ��கா அர;க� 
 



99 

 

ேகாைவ நகர� பிர�க�க8 சில�ட� சி�ன�ணா கல6� ஆேலாசி3தா�.  
நாடக3தி�காக ஒ� ந�ல அர;க� ேகாைவயி� க/(வத�.3 தி/டமி/டா�. 
பிாிமிய� சினிேடா� உாிைமயாள� தி� ஏ. எ�. ம�தாசல� ெச/7யா�, ச�. ஆ�. ேக. 
ச��க� ெச/7யா� அவ�களி� ம�ம�க8 தி� ஏ. ச��க� சேகாதர�க8, தி� 7. 
ேக. ச;கர� சேகாதர�க8, தி�. சி. எ0. இர3தின சபாபதி �த>யா� அவ�க8 மக� 
தி� சதாசிவ �த>யா� ஆகிேயா� ப;.தார�களாக: ேச�6� ேகாைவ ேம/(� 
பாைளய� சாைலயி� திேய/ட��.3 ேதைவயான இட3ைத வா;கினா�. ஷ��க� 
க�ெபனி எ�ற ெபய�ட� ஒ� D/(� க�ெபனிைய நி@வினா�. க/ட�ப(� நாடக 
அர;.�. ச��கா அர;. என� ெபய� ைவ�பதாக ஒ� �கமாக �7+ ெசCய� 
ெப�ற�. 
 
22. 4.1946 இ� ச��கா அர;.�. அ7�பைட� க� கா/( விழா விமாிைசயாக 
நைடெப�ற�. 
 
ஷ��க� க�ெபனி�. �த� நி�வாக ைடர�டராக ஏ. எ�. ம�தாசல� ெச/7யா� 
ெபா@�ேப�றா�, அர;க அைம�  ேவைலக8 விைரவாக நைடெபற3 ெதாட;கின. 
 
திேய/ட� ராய>� சிவJலா 
 
10-5-46ஆ� ேததி திேய/ட� ராய>� சிவJலா நாடக� ெதாட;கிய�. நா;க8 எதி� 
பா�3தைதவிட அதிகமாக வRலாயி�@. தி;க/கிழைம ேதா@� வி(�ைற வி(� 
வழ�க3ைத ேம�ெகா�ேடா�. தினசாி நாடக� நைடெப@வதி>�6� ஒ�நா8 ஒC+ 
கிைட3த� ந7க�க��.� ஏைனய ெதாழிலாள�க��.� ஆ@தலாக இ�6த�. 
திேய/ட��.� ேபாக+� வர+� வசதியாக இ��.� ெபா�/( ஒ� பழய ‘ேவ�’ 
வா;கிேனா�. அதி� 20 ேப�வைர ேபாகலா�. இர�( தடைவகளி� ந7க�க8 
எ�ேலாைர2� ெகா/டைகயி�ெகா�( ேச��பத�. ‘ேவ�’ மிக+� ெசளகாியமாக 
இ�6த�. 
 
பி�ஹண� பட �ய�சி 
 
ெவ�றிகரமாக நைடெப�@ வ6த பி�ஹண� நாடக3ைத ெவ8ளி3திைரயி� 
ெகா�(வர: சி�ன�ணா வி��பினா�.  �3 திேய/ட� க/(வத�.� D/(: 
ேச�6தி�6த நிைலயி� ேமA� பட�பி7�பி� பண3ைத: ெசல+ ெசCவ� சிரமமாக 
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இ��. ெம�@ ெபாிய�ணா க�தினா�. .மா0தாவி� ெப� பட3தி� D/( 
ைடர�டராக� பணி  ாி6த தி�. ேக. வி. சீனிவாச� பி�ஹணைன3 தாேம தனியாக 
ைடர�/ ெசCய வி��பினா�. அவ�� சி�ன�ணா+� இதி� அதிக ஆ�வ� 
கா/7யதா� அ6த ஆ�வ3ைத3 தைட ெசCய ெபாிய�ணா வி��பவி�ைல. ேசல� 
ச��கா பி>�0 D/(றேவா( பி�ஹணன: ெச�/ர� 07ேயாவி� ஆ@ மாத 
கால3தி�.8 எ(3� �73� விடலா� எ�@ ைடர�ட� ேக. வி. சீனிவாச� உ@தி 
Dறினா�. அத�கான ஏ�பா(க8 நைடெப�றன. நாடக� .?வி� ந7க-
ந7ைகயைர� ெகா�ேட பி�ஹணைன� படெம(�க �7+ ெசCய� ப/ட�. ேசல� 
ஷ��கா பி>�0 தி� க6தசாமி ெச/7யா�ட� D/( ஒ�ப6த� ெசCய�ப/ட�. 
 
நீதிபதி ெசள3திாி பாரா/( 
 
அ6தமா� ைகதியிA�, �8ளி� ேராஜாவிA� எ0.எ0. இராேஜ6திர� 
கதாநாயகனக ந73ததா� என�. ஒC+ கிைட3த�. அதைன3 ெதாட�6� ேமA� 
சில நாடக;களி� ஒC+ெபற வி��பிேன�. எ� எ�ண� நிைறேவறவி�ைல. 
எ0.எ0. இராேஜ6திர� ேகாைவயிேலேய விலகி�ெகா�டா�. ஆராC:சிமணி 
எ�H� பட3தி� ந7�க அவ��. வாC�  கிைட3த�. அத� காரணமாக அவைர� 
க�ெபனியிேலேய இ��.�ப7 வ� @3த நா;க8 வி��பவி�ைல. ேகாைவயி� 
இராேஜ6திர� இ�லாததா� 10.6.46இ� ஆர�பமான அ6தமா� ைகதியி� 
கதாநாயக� பாAவாக நாேன ந7�க ேந�6த�. 11-6-46இ� நைடெப�ற அ6தமா� 
ைகதி�. நீதிபதிெசள3திாி அவ�க8 தைலைம தா;கி மிக ந��க� 
பாரா/7�ேபசினா�. 
 
இ6த நாடக� நீதிபதியாகிய எ;க��. வழி கா/(� நாடகமாக அைம6தி��கிற�. 
.�ற� ெசCபவ�க8 எ6த: R
நிைலகளி� எ�லா� அைத: ெசCகிறா�க8 எ�பைத 
இ6 நாடக3தி� )ல� நா;க8  ாி6�ெகா8�கிேறா�. ெகாைல�.�ற� 
ெசCதவH�. அத�.ாிய த�டைனைய� ெகா(�.� நா;க8 அ6த� .�ற3ைத 
அவ� ஏ� ெசCகிறா�? எ�ப7: ெசCகிறா�? எ6த: R
நிைலயி� ெசCகிறா�? 
எ�பனவ�ைற ெய�லா� ந�. ஆராC6� தீ��பளி�க ேவ�(� எ�பைத இ6த 
நாடக� எ(3�� கா/(கிற�”  எ�@ Dறினா� நீதிபதி ெசள3திாி. அ�ைறய வR� 
U. 1275� நாடகாசிாிய�, கவினா� ..சா.கி�Tண)�3தி�. அ�பளி�பாக வழ;க� 
ெப�ற�. 
 
வைளயாபதி �3��கி�Tண� 
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அ6தமா� ைகதி ந�ல வR>� ெதாட�6� ஒ� மாத3தி�. ேம� நைடெப�ற�. 9.7-
46இ� த�பி பகவதி திGெர�@ மைனவியி� உட�நிைல காரணமாக நாக�ேகாவி� 
ெச�ல ேந�6த�. அ�ேபா� நா� பகவதி ந73த நடராஜ� ேவட3 ைத� 
 ைன6ேத�. பாA ேவட3தி�. வைளயாபதி �3�க கி�TணH�.� பயி�சி 
அளி3ேத�. �3�கி�Tண� அத�. ��ெப�லா� அதிகமாக ேவட�  ைனவ-
தி�ைல. ெவளிேய ேவ@ அAவ�கைள� பா�3� வ6தா�. அவர� ேதா�ற� கதா 
நாயக� ேவட3தி�.� ெபா�3தமாக இ�6ததாA�, ந7� 3 �ைறயி� ஈ(பட 
அவ��. ஆ�வ� இ�6ததாA� அவைர� பாAவாக உ�வா�கிேன�. நாைல6� 
நாடக;களி� ந73த பி� அவ��.� பாA மிக+� ெபா�3தமாக இ�6த�. த�பி 
பகவதி தி��பியபி� என�. மீ�(� அ6தமா� ைகதியி� ஒC+ கிைட3த�. 
 
10.10-46 �த� திேய/ட� ராய� வாடைக உய�3த� ப/டதாA� நா;க8 
ெசா6தமாக� க/7 வ6த ெகா/டைக �7யாததாA� எ;க��.: சிரம� ஏ�ப/ட�. 
பி�ஹன� பட�பி7� �.3 ேததி நி:சயி3� வி/டதா� ேகைவ�. அ�கிேலேய 
இ��கேவ�7ய R
நிைல2� உ�வான�. 
 
பி�ஹண� ெதாட�க விழா 
 
6-11-46இ� பி�ஹண� பட�பி7�  ெதாட�கவிழா ெச�/ர� 0(7ேயாவி� 
ேகாலாகலமாக ஆர�பமாயி�@. தி�:சி தி�ேலாக சீதாரா� ம�@� 
ந�ப�கெள�லா� வ6தி�6� விழாவிைன3 ெதாட;கி ைவ3தா�க8. பி�ஹன� 
நாடக ஆசிாிய� ஏ. எ0. ஏ. சாமி அ�ேபா� ெச�/ர� 0(7 ேயாவி� ஜபிட� பி�ச� 
c� ] ��க� பட3தி�. வசன க�3தாவாக ந�. வள�:சி ெப�றி�6தா�. 
அவேரபி�ஹன� திைர�பட3��.ாிய உைரயாட�கைள2� எ?தி3 தர ஒ� � 
ெகா�டா�. நாடக பி�ஹணைன3 திைர�பட பி�ஹணனாக எ?�� ெபா@�  
அவாிட� ஒ�பைட�க�ப/ட�. பி�ஹண� ெதாட�கவிழா �76த�� 9-11-46இ� 
ேகாைவயி� ப/டாபிேஷக� �73��ெகா�( பால�கா( ெச�ல �7+ ெசCேதா�. 
பால�கா( க+ட� பி�ச� பால0 அதிப� தி�மைல� க+ட� அவ�க8 எ;க8பா� 
மி.6த அ� ைடயவ�. எனேவ அவ�ைடய திேய/ட� எளிதாக� கிைட3த�. 
க�ெபனி பால�கா( ெச�ற�. 
 
ேசர� ெச;./(வ� 
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ஒ�நா8 ெச�/ர� 0(7ேயாவி� நாH� ஜூபிட� ேசாம,6தர� அவ�க�� கல6� 
உைரயா7ேனா�. அ�ேபா�  திய கைதகைள�ப�றி� ேபசி�ெகா�7�6ேதா�. 
ேசர� ெச;./(வைன3 திைர�.� ெகா�( வ6தா� மக3தான ெவ�றி 
கிைட�.ெம�@ நா� Dறிேன�. ேசா� அதைன வரேவ�றா�. கைதைய 
உ�வா�.வத�.3 த.திவாC3த ஓ� எ?3தாளைர� .றி�பி(மா@ எ�ைன� 
ேக/டா�. நா� உடேன சிறி�� தய�கமி�றி அறிஞ� அ�ணாவி� ெபயைர� 
Dறிேன�. “அவ� எ?தி3 த�வாரா”? எ�@ேக/டா� ேசா�. “அவ��. எ?தி: 
ச�மதி�க ைவ�கிேற�. அவ� ஒ� � ெகா�டா� நாமி�வ�� ெச�ைன�. ெச�@ 
அவைர ேநாி� ச6தி�கலா�” எ�ேற�. அ�ேற அ�ணா அவ�க��.� க7த� 
எ?திேன�. இர�( நா/களி� பதி� கிைட3த�. இ�வா@ .றி�பி/7�6தா�. 
 
த;க8 க7த� கிைட3த�. மகி
:சி. ந�றி. ெகாQச� ஆ:சாிய�ப/ேட�, ேசர� 
ெச;./(வைன3 திைர உல. நிைனவி� ெகா�( வ6த� ப�றி. த;க8 
ேயாசைன�ப7, நா� கைத வசன� தீ/ட3 தைடயி�ைல. ��D/7, கைத�ேபா�. 
எ�வ�ண� இ��க ேவ�(� - எ�ென�ன ச�பவ;க8 ம/(� ம�களிட� கா/ட 
வி��ப� எ�ப� ப�றி, ஜுபிடைர� கல6� ேப,வ� அவசிய� எ�@ 
க��கிேற�.ஆவன ெசC2� ப7 அவ�க/.� Dற+�. 
 
அ�ப� 
அ�ணா�ைர 
 
இ�க7த3ைத ஜூபிட� ேசா�விட� கா�பி3ேத�. அவ� Dறியப7 காQசியி� 
விைரவி� ேநாி� ச6தி�பதாக அ�ணா அவ�க��.� க7த� எ?திேன�. 10-11-
46இ� இ�வ�� ெச�ைன�.� காாிேலேய  ற�ப/ேடா�. 11 இ� ெச�ைன வ6� 
உ/ல�/0 ஒ/ட>� த;கிேனா�. 11ஆ� ேததி எ�. எ0 ேக. நாடகசைபயி� 
ைப3திய�கார� நாடக� பா�3ேத�. சேகாதர� எ0. வி. சக0ரநாம� உ�வா�கிய 
நாடக� இ� எ�பைத அறி6த ேபா� மிக+� ெப�மித��ேற�. நாடக3ைத� 
ேபராசிாிய� வ. ரா. +� நாH� ஒ�றாக இ�6� பா�3� ரசி3 ேதா�. அ�ைமயான 
நாடக�; உண�:சி மி�க உைரயாட�க8; எ0. வி. எ0. c� ந7�  பிரமாதமாக 
இ�6த�. 
 
எ�. எ0 ேக. ச6தி�  
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12ஆ� ேததி மகாஜன சைபயி� எ?3தாள� D/ட� நைட ெப�ற�. ந�ப�க8 
பலைர: ச6தி3ேத�. தி� நாரண �ைர�க�ண� அவ�கைள� க�ேட�. 
உயிேராவிய3ைத நாடகமா�.வ�ப�றி விவாதி3ேதா�. 13ஆ� ேததி தி�நாரண 
�ைர�க�ண� இ�ல3தி� பக� உணவ�6திேன�. அ�@ மாைல நாH� 
ஜூபிட� ேசா�+� சிைறயி� கைலவாண� எ�. எ0. ேக.ைய: ச6தி3ேதா�. 
அ�றிர+ ]ராம பாலகான சைபயி� .(�ப வா
�ைக நாடக� பா�3ேத�. கைத 
யைம�  என�. நிைறவளி�கவி�ைல. 14 ஆ� ேததி ேசா�+� நாH� காQசீ ர� 
ெச�ேறா�. அ�ணா அவ�க8 ஊாி� இ�லாததா� தி��பிேனா�. அ�@ 
மாைலேய நாடக� ேபராசிாிய� ப�ம� ச�ப6த �த>யாைர:ச6தி3� மேனாஹரா 
திைர�பட உாிைமைய� ேக/டா� ேசா�. “ஷ��க� மேனாகரனாக ந7�பதாக 
இ�6தா� த�கிேற�. ேவ@ எ�ணமி�6தா� ெசா�A;க8” எ�றா� ேபராசிாிய�; 
உடேன, “இ�ேபாைதய நிைலயி� எ�ைன3தா� ந7�க: ெசா�கிறா�. பி�னா� 
இ��.� நிைலைமகைள அHசாி3� மாற+� D(�. எனேவ நிப6தைன எ�+� 
ேபாடாம� ெகா(;க8” எ�@ ேக/(� ெகா�ேட�. ேசா� அவ�க8, “இ�ைல; 
இ�ைல, ஷ��க6தா� மேனாகரனாக ந7�க ேபாகிறா�. ேதைவயானா� அ6த 
நிப6தைனைய3 தா;க8 ேபா/(� ெகா8ளலா�” எ�றா�. நா� தா� வ� @3தி, 
நிப6தைன எ�+� ேபாடாம� மேனாகராவி� உாிைமைய வா;கி� ெகா(3ேத�. 
 
15ஆ�ேததி ஓ� இர+ நாடக� பா��க3தQைச வ6ேத�, ெப�3த மைழயினா� 
அ�@ நாடக� நி@3த�ப/( வி/ட�. 16ஆ� ேததி பி�ஹணH�.� பாட�க8 
எ?த ம�ர பா0கரதா0 வ�வதாக அறிவி3தி�6ததா� ம@நா8 த;கி நாடக� 
பா��.� வாC�பி�றி 16ஆ� ேததி ேகாைவ வ6� ேச�6ேத�. ம�ர 
பா0கரதாஸுட� இர�( நா/க8 இ�6� பாட�க8 ப�றி விவாதி3� வி/( 19 
ஆ� ேததி பால�கா( ேச�6ேத�. 
 
க7னமான உைழ�  
 
பி�ஹண� பட�பி7�  ெதாட�6� நட6� ெகா�7�6ததா� பக>� 
ேகாைவயிA� இரவி� பால�கா/7Aமாக நா8 �?�� உைழ�க ேந�6த�. 
எ�னதா� உ8ள3தி� உ�சாக மி�6தாA� இ6த� க7னமான உைழ�ைப உட� 
தா;க வி�ைல. மாைல 5 மணி வைர ேகாைவயி� பட�பி7� . அத�. ேம� காாி� 
 ற�ப/(� பால�கா( வ�ேவ�. நாடக3தி� உைழ�ேப�. நாடக� �76த�� 
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உடேன  ற�ப/(� ேகாைவ ெச�@ ப(3�ற;.ேவ�. காைல 6 மணி�ெக�லா� 
எ?6� பட�பி7� �. ஆய3தமாக ேவ�(�. ஒளைவயா� நாடக� ெதாட;கிய பி� 
உ�ைமயிேலேய நா� மிக+� ேசா�6� வி/ேட�. பக� �?�� பட�பி7�பி� 
இ�6� வி/( இரவி� ஒளைவயாராக ந7�ப� எ� ச�தி�. மீறிய உைழ�பாக 
இ�6த�. எ� சிரம3ைத நா� ெவளிேய ெசா�லவி�ைல எ�றாA� ெதா�ைட� 
க/7� ெகா�ட�. உட� நல�� .�றிய தா� 26. 1. 47 இ� எ;க8 ந�ப�களான 
பால�கா( டா�ட�க8 ராகவ�, சிவதா0 இ�வாிட�� உடைல� பாிேசாதி3�� 
ெகா�ேட�. இர�( நா8 ந�. ேசாதி3த பி� )�@ மாத;க8 க/டாய� 
ஒCெவ(3�� ெகா8ள ேவ�(ெம�@�, இரவி� 10 மணி�. ேம� க�விழி�க� 
Dடாெத�@�, இ�ப7ேய ெதாட�6� உைழ3தா� 40 வய��. ேம� நர� 3 
தள�:சி ஏ�ப(ெம�@� Dறினா� டா�ட� ராகவ�. அ�ைறய நிைலயி� நா� ஒC+ 
ெப@வ� எ�ப7? டா�டாிட� நிைலைமைய எ(3�� Dறிேன�. ஒC+ ெப@வைத3 
தவிர ேவ@ ஏதாவ� வழி ெசா�A;க8 எ�@ ேக/(� ெகா�ேட�. பிற. டா�ட� 
ராகவH� சிவதாஸு கல6� ேயாசி3தா�க8. நிைலைம அவ�க��ேக 
ெதாி2மாதலா� அத�ேக�றப7 என�. ம�6�க8 எ?தி� ெகா(3தா�க8. அவ�க8 
ேயாசைன�ப7 தின6ேதா@� ஊசிேபா/(� ெகா8ள+�, .றி�பி/ட சில 
ம�6�கைள� காைல மாைல இ� ேவைளகளிA� ெதாட�6� சா�பி/( வர+� 
ஒ� � ெகா�ேட�. பால�கா/7� இ��.�ேபா� அவ�களிட� ஊசி�ேபா/(� 
ெகா�ேட�. ேகாைவயி� இ�6தேபா� என� ந�ப� டா�ட� கி�Tணசாமியிட� 
ேபா/(� ெகா8ேவ�. இ�ப7ேய பி�ஹண� பட� �72�வைர ம�6திேலேய 
கால� கழி3ேத�. 
 
மHTய� நாடக� 
 
ஒ�நா8 தி;க8கிழைம ஒC+ நாள�@ பால�கா( வாாியா� ஹா>� மHTய� 
எ�H� மைலயாள நாடக� பா�3ேத�. நாடக� கைத என�. நிர�ப+� பி73த�. 
நாடக ஆசிாிய� தி� ��.ள� ராகவ� பி8ைள, அதி� பிர�டாக ந73தா�. 
டா�டராக பிரபல மைலயாள ந7க� அக07� ேஜாச� ந73தா�. அவ�ைடய 
ந7�ைப ��ேப ெகா:சியி� ஏ, நாத� நாடக3தி� ஒ� �ைற பா�3தி��கிேற�. 
இ�ேபா� மHTய� நாடக3தி� அவைர டா�டராக� பா�3த�� அவ�மீ� என�.� 
ெப�மதி�  ஏ�ப/ட�. கா/சிகளி� கவ�:சிேயா ஆட�பர உைடகேளா 
எ�+மி�லாம� அ6த நாடக� எ�ைன� கவ�6த�. 
 
இேத நாடக3ைத3 தமிழி� ெமாழிெபய�3� ந�ல கா/சி யைம� கேளா( ந73தா�  
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நாடக� அபார ெவ�றி ெப@� எ�ற ந�பி�ைக ஏ�ப/ட�. நாடக� �76த�� நாடக 
ஆசிாியைர2� அக0G� ேஜாச� அவ�கைள2� பாரா/7ேன�. நாடக3ைத3 
தமிழி� ந7�க வி�� வதாக� Dறிேன�. ��.ள� ராகவ� பி8ைள மிக+� 
மகி
6தா�. “வி��பின� அ�ப7ேய ெசCயலா�. அ� என� பா�ய�” எ�றா�. 
அத�.� ஏ�பா( ெசCவதாக� Dறிவி/( விைடெப�ேற�. 
 
கைல2லகி� எ�ைலய�ற மகி
:சி 
 
ஒ�நா8 வாைளயா� ப.தியி� ெவளி� ற� கா/சியி� ந73�வி/( E( 
தி��பிேனா�. எ�ைலய�ற மகி
:சி எ;க��காக� கா3தி�6த�. ஆ� 
கைலவாண�� பாகவத�� வி(தைல�ெப�றா�க8 எ�ற ந�ல ெசCதியிைன� 
காதார� ேக/ேடா�. உ8ள� மகி
:சி� கட>ேல மித6த�. 23. 5. 47இ� 
கைலவாண��.� ப/சிராஜா 0(7ேயாவிA� 24. 5. 47இ� எ;க8 ஷ��கா 
திேய/டாிA� வரேவ�  வி�6�க8 நட6தன. நாH� இ6த வரேவ� �களிேல 
கல6� ெகா�ேட�. எ�. எ0. ேக. தம� சிைற அHபவ;கைள விாி3�: 
ெசா�னேபா� எ�ன� தா;க �7யவி�ைல. க�க8 கல;கின. 
 
பாலகா/7� வR�.ைற6த�. ேகாைவயி� பி�ஹண� பட�� �7யவி�ைல. 
ேகாைவ�. அ�கிA8ள தி��Z�, தாரா ர� ஆகிய இட;களி� திேய/ட� 
கிைட�கவி�ைல. எனேவ க�ெபனி தி�(�க� ெச�ற�. 27. 5. 47 இ� 
தி�(�க�>� நாடக� ெதாட;க� ெப�ற�. தி�(�க�>>�6� அ7�க7 
ேகாைவ பட�பி7� �காக வ6� ேபாCெகா�7�6ேதா�. 
 
வாென>யி� �த� ேப:, 
 
தமி
 நாடகேமைட வசன;க8 எ�H� தைல�பி� தி�:சி வாென> நிைலய3தா� 
எ�ைன� ேபச அைழ3தனா�. அவ�க8 அைழ�பிைன ஏ�@�ெகா�ேட�. 30.7. 
47இ� அ6த�ேப:ைச பதி+ ெசCய3 தி�:சி�.: ெச�ேற�. ப�ைட�கால 
நாடக;களி� வசன;க8 இ�6த நிைலைய2�, அத� பிற. தவ3தி� ,வாமிக8, 
ப�ம� ச�ப6தனா� வசன;கைள2� விம�சி3ேத�. ேதசப�தியி� ெவ. சாமிநாத 
ச�மா, அ6தமா� ைகதியி� கவினா� .. சா. கி. �8ளி� ேராஜாவி� ப. நீலக�ட� 
கவியி� கனவி� எ0. 7. ,6தர� .மா0தாவி� ெப�ணி� 7. ேக. �3�சாமி ஓ� 
இரவி� அறிஞ� அ�ணா ஆகிேயா� ைகயா�(8ள வசன நைட அழைக�ப�றி 
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ஆC+ைர ெசCேத�. தி�:சி நிைலய எ?3தாள ந�ப�க8 எ� ஆC+ைரயிைன 
ெவ.வாக� பாரா/7னா�க8. அ(3த வார3தி� எ�Hைடய வாென>� ேப:, 
பிரச�ட விகடனி� ெவளிவ6த�. ஆசிாிய� நாரண �ைர�க�ண� அவ�க�� 
அதைன� பாரா/7� க7த� எ?தினா�. வாென>� ேப:,�காC3 தி�(�க�>-
>�6� தி�:சி�.: ெச�ற அ�ேற ��பக� ேப:ைச� பதி+ ெசC� வி/(3 தQைச 
வ6� அ�றிரேவ அறிஞ� அ�ணா அவ�களி� ேவைல�காாி நாடக� பா�3ேத�. 
வசன;க8 அ� தமாக இ�6தன. கைத அைம� �  �ைமயாக இ�6த�. ேக. ஆ�. 
இராமசாமி இ6நாடக3தி� மிக உ��கமாக ந73தா�. சில நா/க��.�பி� 13-8- 
47இ� .ட6ைத�.: ெச�@ ேக. எ0 இர3தின� அவ�களி� ேதவிநாடக சபாவி� 
‘Rறாவளி’ எ�H� நாடக� பா�3ேத�. நாடக3தி� ஆசிாிய� தி�. ஏ. ேக. ேவல� 
அவ�க8 இ6த நாடக3திA� வசன நைட எ?:சி வாC6த தாக இ�6த�. ந�ப� ேக. 
எ�. இர3தின��, தி�. ஏ. ேக. ேவலH� வி��பியப7 அ�@ நாடக3தி�.3 
தி�(�க� தைலைம தா;கி ேதவி நாடக சபாைவ மனமார� பாரா/7 வி/(3 
தி��பிேன�. 
 
,த6திர3 தி�நா8 
 
1947 ஆக0( 15ஆ�நா8. ஆ;கில ஏகாதிப3திய� ஒ�@ப/ட இ6தியாைவ 
பாகி0தா� இ6தியா எ�@ இ� D@களாக� பிாி3�வி/( ெவளிேயறிய�. 
,த6திர3 தி�நா8 இ6தியா �?�� ப/7 ெதா/7களிெல�லா� ெகா�டாட� 
ெப�ற�. தி�(�க�>� வி(தைல விழாவிைன� ேகாலாகலமாக� 
ெகா�டா7ேனா� ெவ8ைள ஏகாதிப3திய� ெவளிேய@� இ6த மக3தான 
வி(தைல3 தி�நாைள3 ��ககா8 எ�@ ெகா�டா7னா� ெபாியா� ஈ.ேவ. ரா. 
இ�ப நா8 எ�@ ெகா�டா7னா� அறிஞ� அ�ணா. அ�ணா அவ�க�� 
ெபாியா� ஈ ேவ. ரா அவ�க�� தைலவ� ம. ெபா. சி. அவ�க�� திராவிட நா(, 
வி(தைல, தமி
 �ர, ஆகிய இத
களி� இ6த: ,த6திர3 தி�நாைள�ப�றி 
எ?தி28ள தைலய;க;கைள நா;க8 அைனவ�� ஆ�வ3ேதா( ப73ேதா�. 
தைலவ� ம. ெபா. சி., அறிஞ� அ�ணா ஆகிேயாாி� க�3�ைரக8 எ;க��. 
மிக+� பி73தி�6தன. இ�வ�� ஒ�@ ேசர ேவ�(ெம�@ எ�Hைடய 
ஆ�வ3ைத ெவளியி/( இ� அறிஞ�க��.� நீ�ட க7த;க8 எ?திேன�. 
,த6திர3 தி�நாள�@ தி�(�க� நகர �?வ�� விழா� ேகால� ெகா�7�6த�, 
நா� தர.ம�7 .மா0தா�க8 ச;க3திA� ம�@� )�@ இட;களிA� ,த6திர� 
ெகா7யிைன ஏ�றி ைவ3�� ேபசிேன�. அ�@ நைடெப�ற எ;க8 சிவாஜி 
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நாடக3தி� இ6த மகி
:சியிைன ெவளி�ப(3�� �ைறயி� த�க இட;களி� 
வசன;கைள: ேச�3�� ேபசி ரசிக� ெப�ம�களி� பாரா/(த�கைள� ெப�ேறா�. 
 
தி�விதா;D� தமி
நா( கா;கிர0 
 
இ6தியா ,த6திர� ெப@வத�. ��  1946ஆ� ஆ�7ேலேய தி�விதா;D� 
சம0தான3தி>�6� பிாி6�, தி�விதா; DாிA8ள� தமி
 ப.திகைள3 
தமிழக3ேதா( இைண�பைத� .றி�ேகாளாக� ெகா�( தி�விதா;D� தமி
நா( 
கா;கிர0 எ�ற அைம� 3 ேதா�றிய�. தி�வாள�க8 எ0. நதானிய� ஆ�. ேக. 
ரா�, பி. எ0. மணி, எ0. ாீவிதா0 , வி. மா��க�ட� இரா. ேவலா2த� ெப�மா8 
�த>ய ேதசப�த�க8 அ6த அைம�ைப3 ேதா�@வி�பத�. ெப��ய�சி ெய(3�� 
ெகா�டனா�. தி�விதா;Dாி� தமிழிய�க3ைத வள��பத�. இ6த அைம�ைப: 
சா�6த ெப�ம�க8 அ��பா(ப/டா�க8. தமி
நா/7>�6� இ6த அைம� �.3 
ெதாட�க� கால3திேலேய ேபராதர+ கா/7னா� தைலவ� ம. ெபா. சிவஞான� 
அவ�க8.  நா;க�� கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண� அவ�க�� தி�-தமிழ� 
இய�க3தி�. ஆர�ப நா8ெதா/ேட ஆதரவளி3� வ6ேதா�. தாC3தமிழக3ேதா( 
இைணய வி�� � இவ�க�ைடய �ய�சிகைள வரேவ�@3 தமி
நா( கா;கிர0 
நிதி�காக 24. 8. 47இ� தி�(�க�>� ேதசப�தி நாடக3ைத நட3திேனா�. 
அ�ைறய வR� UபாC 1035� தி�.தமிழாிய�க நிதி�காக அவ�களிட� எ;க8 
காணி�ைகயாக� ெகா(�க�ப/ட�. ேமைடயி� நா� ேபசிய ேபா�, தி�விதா;D� 
தமி
நா( கா;கிரசி� �ய�சிக8 ெவ�றி ெபற+�, அ;.8ள தமி
�ப.திகளான 
ேதவி.ள�, S�ேம(, ெச;ேகா/ைட ஆகிய தாA�கா�க�� தி�விதா;D� 
சம0தான3தி>�6� பிாி6� தாC3 தமிழக3ேதா( ேசர+� வா
3��Dறிேன�. 
 
பாரதி ம�டப3 திற�  விழா 
 
எ/ைடய ர� பாரதி ம�டப3 திற�  விழா+�. அைழ�  வ6தி�6த�. 
ெச�ைனயி>�6� ‘பிரச�ட விகட�’ ஆசிாிய� தி� நாரண �ைர�க�ணH� 
க7த� எ?தியி�6தா�. 11-10-72� அவ� தி�(�க� வ6தா�. ம@நா8 
நா;களி�வ��  ற�ப/(� பக>� எ/ைடய ர� ேச�6ேதா�. தமிழக 
�?வதிAமி�6� எ?3தாள ந�ப�க8 பல� விழாவி� கல6� ெகா�டனா�. 
ேபராசிாிய� சீனிவாசராகவ�, .. அழகிாி சாமி, தி�ேலாக சீதாரா�,  3தேனாி 
,�பிரமணிய�, கவினா� ேத. ப. ெப�மா8, ெப. Pர� �த>ய பல� என�.� 
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பழ�கமானவ�க8 இ�6தா�க8. எ�ேலா�� எ/ைடய  ர� அரசாி� ைம3�னா� 
தி� அமி�தசாமி ப;களாவி� த;கிேனா�. மாைலயிA� இரவிA� இைசவாணி 
தி�மதி எ�.எ0. ,� ல/,மி, இைசயர, தி� எ�. எ�. த�டபாணி ேதசிக� 
ஆகிேயாாி� இ�னிைச அ�திைன� ப�கிேனா�. ம�க8 ெவ8ள� ேபா� 
.?மியி�6தனா�. ஒேர ெந��க7; வரேவ� � .?வினரா� D/ட3ைத: சமாளி�க 
�7யவி�ைல. தமி
நாேட எ/ைடய  ர3தி�.8 இ��ப� ேபா�ற ஒ� பிரைம 
என�. ஏ�ப/ட�. �த� நா8 விழா �76� நா;க8 உற;.வத�. இர+ )�@ 
மணி ஆயி�@. 
 
ம@நா8 அதிகாைலயி� எ?6� பாரதி ம�டப3 திற�  விழாவி� கல6� 
ெகா�ேடா�. தைலவ� இராஜாஜி அவ�க8 அ�ேபா� வ;காள3தி� கவ�னராக 
வ6� விழாவி� கல6� ெகா�டா�. க�கி ரா. கி�Tண)�3தி அவ�க8 
எ�ேலாைர2� வரேவ�@ மிக அ�ைமயாக� ேபசினா�. தைலவ� ம. ெபா. சி. ேதாழ� 
ப. ஜீவான6த� ஆகிய இ�வாி� ேப:,� உண�:சி� கனலாக அைம6தன. 
 
ெஜய ேபாிைக ெகா/டடா! 
 
அ�ைறய விழாவி� பாட ேவ�(ெம�@ எ� உ8ள� �73த�. ��னா� சில� 
பா7னா�க8. அவ�க8 பா/7ேல இனிைமயி�6த�; இைச3திற� இ�6த�; ஆனா� 
பாரதி பாட�க��.3 ேதைவயான எ?:சி2� உண�:சி2� இ�ைல. நா� கீேழ 
அம�6தி�6ேத�. பாரதி பாட�கைள நா� பா(வைத� ேக/ட ந�ப�க8 சில� 
ப�க3திேல இ�6தனா�. அவ�க8 எ�ைன� பா(�ப7யாக3 P�7னா�. எ�ன� 
அைமதியாக, உ/கா�6தி��க �7யவி�ைல. ேநராக எ?6� ேமைட�.: ெச�ேற�. 
தைலவ� இராஜாஜிைய வண;கி வி/( “நா� ஒ�. பாரதி பாடைல�பாட அHமதி�க 
ேவ�(�” எ�@ ேக/ேட�. அ�ேபா� இராஜாஜி�. நா� அறி�கமி�லாதவ�. 
அவ�, “இ�ைலயி�ைல, ேநரமி�ைல. இனி அHமதி�பத�கி�ைல” எ�றா�. 
ந�லேவைலயாக3 தைலவ� தி� காமரா_ அவ�க8 இராஜாஜியி� அ�கி� 
இ�6தா�. அவ� எ�ன அறி6தவராதலா�, “ஷ��க� பாரதி ப�த�; ந�றாக� 
பா(வா�; பாட:ெசா�A;க8,” எ�றா�, க�கி ரா. கி�Tண)�3தி2� என�காக 
இராஜஜியிட� பாி+ைர ெசCதா�. அத� பிற. இராஜாஜி “அ�ப7யானா� ஏ� 
நிக
:சியி� ேச��கவி�ைல?” எ�@ ெசா�>�ெகா�ேட “சாிசாி, பா(;க8,” 
எ�றா�. நா� ‘ைம�’ கி� ��னா� வ6� நி�ற+டேன எ�ைனயறி6தரசிக�க8 
ைகெயா> எ?�பினா�க8. நா� உண�:சி�பிழ�பாக நி�ேற�. 
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ெஜய ேபாிைக ெகா/டடா 
ெகா/டடா ெகா/டடா (ெஜய) 

 
உ:ச3தி� .ரெல?�பி� பா7ேன�. ெவ8ள�ேபா� இ�6த ம�க8 D/ட� ம6திர 
ச�தியா� க/(�ட�ேபா� நிச�தமாக இ�6த�. பா/( �76த�� கடலைலேபா� 
கரெவா> எ?6த�. நா� சைபைய வண;கிவி/(3 தி��பிய��, தைலவ� 
இராஜாஜி “மிகந�றாக� பா7னீ�க8, இனி யா�� ேபசேவா பாடேவா ேவ�7ய-
தி�ைல. ந�றி உைர ம/(� ேபா��,” எ�றா�.... ... 
 
அ�@ மாைலயிேலேய  ற�ப/(3 தி�(�க� வ6� ேச�6ேதா�. 
 
ஜனச�தி நாளிதழாக வர U. 5000 
 
தி�(�க�>� �8ளி�ேராஜா நாடக�பா��பத�காக ேதாழ� ஜீவான6த�� 
வ6தி�6தா�. அவேரா( நீ�ட ேநர� உைரயா7�ெகா�7�6ேதா�. ஜனச�தி வார 
இதைழ நா8 இதழாக� ெகா�( வர3 தீவிர �ய�சிக8 ெசCவதாக+�, .றி�பி/ட 
ஒ� அ:, இய6திர3ைத வா;.வத�. U. 5000 ேதைவ�ப(கிறெத�@�, அ6த3 
ெதாைகைய� கடனாக� ெகா(3தா� இர�( மாத3 தவைணயி� தி��பி� 
ெகா(3� வி(வதாக+� Dறினா�. அ�ேபா� எ;க��.� பண ெந��க7 அதிக�. 
ேகாைவ ஷ��கா திேய/ட� இ�H� க/7 �7யவி�ைல. அத�. எ;க8 ப;.3 
ெதாைகைய� ேக/( அ7�க7 ெதா�ைல ெகா(3�� ெகா�7�6தா�க8. நா;க8 
ேபா/ட தி/ட3ைதவிட ஷ��கா திேய/ட� அதிகமான ெதாைகைய வி?;கி� 
ெகா�7�6த�. பி�ஹண� பட�பி7� � தி/டமி/டப7 விைரவி� �7யவி�ைல. 
ஆ@ மாத3தி� பட3ைத 
 
�7�கலாெம�@ எ�ணிேனா�. ப�ேவ@ தகரா@களா� ஏற3தாழ ஒரா�டாகி2� 
பட� �7யவி�ைல. இ6தநிைலயி� ேதாழ� ஜீவா ேக/ட ெதாைகைய� ெகா(3� 
உத+வ� எ;க8 ச�தி�. மீறிய ஒ�றாக3 ேதா�றிய�. இ�ப�றி� 
ெபாிய�ணா+� நாH� கல6� ேயாசி3ேதா�. ேதாழ� ஜீவாவி� ல/சிய3திA� 
அயராத உைழ�பிA� ெபாிய�ணா+�. அபார ந�பி�ைக இ�6த�. ஆ
6� 
சி6தி3த பிற. எ�ப72� அவ� ேக/.� ெதாைகைய� ெகா(3� உதவ உ@தி 
ெகா�டா�. ம@நா8 ேதாழ� ஜீவான6த3திட� U. 5000/-ெரா�கமாகேவ ெகா(�க� 
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ெப�ற�. �ைற�ப7 அத�காக கட� ப3திரேமா ரசீேதா எ�+� ெப�@� ெகா8ள-
வி�ைல. 
 
ெச�ைன ெச�ற ஜீவா ந�றி�க7த� எ?தினா�. ஒ�வார கால3தி�.8 
க�Kனி0(க8 பல� ைக� ெசCய�ப/டதாக+� ேதாழ� ஜீவான6த� தைல 
மைறவாகி வி/டதாக+� அறி6ேதா�. எ;க8 பண3தி�காக நா;க8 கவைல�பட 
வி�ைல. ேதாழ� ஜீவாைவ: ச6தி�.� வாC�பிைன இழ6தைம�காகவ�6திேனா�. 
 
ஷ��கா திேய/ட� திற� விழா 
 
ேகாைவயி� க/ட�ெப�@ வ6த ஷ��கா அர;க�க/7 �7�க�ப/( 
வி/டதாக+� திற� விழா நைடெபற� ேபாவதாக+� அைழ�  வ6த�. 
சி�ன�ணா ம/(� விழாவி� கல6�ெகா�டா�. 25. 10. 47இ� திவா� பகP� சி. 
எ0. இர3தின சபாபதி�த>யா� அவ�களா� ேகாைவ ஷ��கா அர;. திற6� 
ைவ�க� ெப�ற�. எ;கைள2� ப;.தார� களாக�ெகா�( க/ட�ப/ட நாடக 
அர;. ஆதலா� திேய/ட� வாடைக ெகாQச� சாதகமாக இ��.ெம�@ எதி� 
பா�3ேதா�. ஆனா�ஒ� மாத3தி�. ��ேப வாடைகைய நி�ணய� ெசCவதி� 
தகரா@ வ6�வி/ட�. வாடைக அதிக மாக� ெகா(�கேவ�(ெம�ற 
நிைலேய�ப/ட�� ெபாிய�ணா ெசா6த3 திேய/டாி� நா� நாடக� நட3த3தா� 
ேவ�(மா எ�ப� ப�றி: சி6தி�க3 ெதாட;கிவி/டா�. ெபாிய�ணாவி� ேகாப� 
நியாயமான� எ�பைத� ப;.தார�க8 உண�6 தா�க8. அத�பி� ேகாைவ 
ஷ��கா அர;கி� நாடக� நட3�வ� உ@தி ெசCய�ப/ட�. ேகாைவ�.� 
பயணமாேனா�. 
------------- 

69. 69. 69. 69. எ)க� நாடக அர)க�எ)க� நாடக அர)க�எ)க� நாடக அர)க�எ)க� நாடக அர)க�    
 
நாடகவா
�ைகயி� பல ஆ�(க8 உழ�@ த/73 த(மாறி வ6த நா;க8 எ;க8 
நாடக அர;. எ�@ உாிைம ேயா( ெசா�>� ெகா8ள3த�க வைகயி� ஷ��கா 
அர;க� உ�வாகியி��ப� .றி3� எ�ைலய�ற மகி
:சி அைட6ேதா�. 
 
ெசா6த3 திேய/டாி� �த� நாடகமாக 11- 11. 47இ� ஒளைவயா� நாடக� 
நைடெப�ற�. ,த3திர� ெப�ற இ6தியாவி� �த� நிதியைம:ச� தி�. ஆ�. ேக. 
ச��க� ெச/7யா� அ�@ தைலைம தா;கினா�. மன� திற6� பாரா/7னா�. 
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ேக. ஆ�. சீதாராம� ஒளைவயா� 
 
பி�ஹண� பட�பி7� � ெதாட�6� நைடெப�@ வ6ததா�, இரவி� நாடக3திA� 
பக>� பட3திAமாக ந73� வ6ேத�. அ7�க7 ெதா�ைட க/7�ெகா�( 
நாடக�, பட� இர�(�.� இைடK@ ஏ�ப(�ேபா� ேதா�றிய�. இரவி� 
பட�பி7�ைப ைவ3�� ெகா8வத�.� �7யாம>�6த�. ஒளைவயா��. ந�ல 
வRலாகியதா� அதைன நி@3த+� வி��பவி�ைல. எனேவ எ;க8 .?வி� 
நீ�டகால அHபவ� ெப�றந7கரான ேக. ஆ� சீதாராமைன ஒளைவயாராக ந7�க 
ைவ�கலா� எ�@ �7+ெசCேத�. 19.11.47 �த� ேக ஆ�. சீதாராம� 
ஒளைவயாராக ந73தா�. மாைல 6மணி�.ேம� நா� ெதாட�6� பட�பி7�பி� 
ஈ(பட ேந�6ததா� நாடக3ைத� பா��க இயலவி�ைல. பட�பி7�  ர3� ெசCய� 
ப/டதா� அைத�பய� ப(3தி� ெகா�( ஒ�வ��.� ெசா�லாம� சைபயி� 
இ�6� நாடக3ைத� பா�3ேத�. த�பி சீதாராம� ஒளைவயாராக மிக அ�ைமயாக 
ந73தா�. அ� தமாக� பா7னா�. ெதாட�6� அவேர ஒளைவயாராக ந7�கலா� 
 
எ�ற உ@தி என� ேக�ப/ட�. நாடக� �76த�� உ8ேள ெச�@ சீதாராமைன� 
பாரா/7 உ�சாக� ப(3திேன�. 
 
ஔைவ ஆசிாிய��.� காணி�ைக 
 
ஒளைவ நாடக3தி� உாிைமைய தி�. பி. எதிராஜூ அவ� களிட� நா;க8 
ெப�றேபா� அவ��. ஒ� சி@ ெதாைக தா� அ�பளி�பாக� ெகா(�க �76த�. 
எனேவ ஆயிர� கண�கி� வRலா.� ேகாைவயி� அவ��.� காணி�ைகயாக. ஒ� 
நாடக� நட3தி� ெகா(�க வி��பிேனா�. 30.11-47 இ� நைடெப�ற ஒளைவயா� 
நாடகவR� U.1619.8.0ஆசிாிய��.� காணி�ைகயாக� ெகா(�க� ெப�ற�. 
ஒளைவயா� �?வைத 2� பா�3�, நாடக3தி� தமி
:,ைவைய ந��க ரசி3�, 
நாடக3தி� ம;கள� பாடA� தமி
 ெமாழி வா
3தாக இ��க ேவ�(ெம�@ 
விம�சன� வைர6த தைலவ� சில� :ெச�வ� ம.ெபா.சிவஞான� அவ�களி� 
தி��ைகயாேலேய இ6த�காணி�ைகைய ஒளைவ ஆசிாிய��. அளி�க:ெசCேதா�. 
ஆ�; அ�@ சில� :ெச�வ�தா� தைலைம தா;கி வா
3தினா�. 
 
சில� : ெச�வேரா( ேமA� ெதாட�  
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1946இ� ேகாைவயி� இ�6த ேபா�, தி� ம. ெபா. சி. அவ�க8 நட3தி வ6த தி;க8 
இதைழ3 ெதாட�6� ப73� வ6ேத�. 1946 ஆக0( இதழி� “க�ணகி�.� 
ேகாயி� உ�டா?” எ�H� தைல�பி� சில� :ெச�வ� எ?தியி�6த சிறிய க/(ைர 
என�. மிக+� பி73த�. ஒ� ெபாிய ஆராC:சி�.3 ேதா�@வாயாக அ�க/(ைர 
அைம6தி�6த�. தமி
� ேபராசிாிய�க8 பல�� ெசCயாத ஒ� சிற6த ஆராC:சி�. 
வி3தி/ட� ேபா�றி�6த� அ�க/(ைர. அவர� க/(ைரயிைன பாரா/7 ஒ� 
க7த� எ?திேன�. இ�க/(ைரைய அ7�பைடயாக� ெகா�( ேமA� ந�.. 
ஆராC6� ஒ� Y� எ?�மா@ அ�க7த3தி� .றி�பி/7�6ேத�. அைத3 
ெதாட�6� க7த;க8 )லேம எ;க8 உற+ வள�6த�. 
 
1947 நவ�பாி� நைடெப�ற தமிழர,�கழக மாநா/7�. 100 UபாCக8 ந�ெகாைட 
அH�பிேன�. அத� காரணமாக ந/ ற+ ேமA� வள�6த�. நவ�ப� ��றாவ� 
வார3தி� தைலவாிடமி�6� ஒ� க7த� வ6த�. உட�நல� மிக+� .�றி 
யி��பதாக+�, வயி�@ ேநாC அதிகாி3தி��பதாக+�, எ;காவ� ப3� நா/க8 
ெச�ைனையவி/( ெவளிேய ேபாC ஒC+ ெபற வி�� வதாக+� எ?தியி�6தா�. 
ேகாைவ இராமனத  ர3தி� பட�பி7�ைப ��னி/( ஒ� ெபாிய E/7� த;கி 
யி��பதாக+�, வி��பின� எ;க8 இ�ல3திேலேய த;கி� Zரண ஒC+ 
ெபறலாெம�@� பதி� எ?தியி�6ேத�. தைலவ� அவ�க8 எ� அைழ�பிைன 
ஏ�@� ெகா�டா�. 1947 நவ�ப� கைடசி வார3தி� ேகாைவ�. வ6� எ;கேளா( 
த;கி��, ஒC+ ெப@� ேநா�க3ேதா( தா� வ6தா�. ஆனா� ந�ப�க8 அவைர 
ஒC+ெபறவிடவி�ைல. தின�� யாராவ�வ6� அவ��. அ� 3 ெதா�ைல 
ெகா(3�� ெகா�ேடயி�6தா�க8. தி;க/கிழைம என�. ஒC+ நா8. அ�@ 
நாH� தைலவ�� திைர�பட� பா��க: ெச�ேவா�. திைர�பட3தி� அவ�ைடய 
கவன� அதிகமாக: ெச�Aவதி�ைல, ேவ@ ஏதாவ� இல�கிய;கைள� ப�றிேய 
ேபசி� ெகா�7��பா�. 30-11-47இ� அவ� எ;கேளா7�6தா� அவைரேய இ6த� 
காணி�ைகைய அளி�க� பய�ப(3தி� ெகா�ேடா�. 
 
சி. ஏ. அCயா�3�வி� கQச� பட� 
 
ம@நா8 1-12-47இ� இ�வ�� கQச� பட� பா�3ேதா�. என� ெப�மதி� �.ாிய 
ந�ப� ேகாைவ சி. ஏ. அCயா�3� அவ�களா� எ?த� ெப�ற கைத அ�. வசன� 
பா/( அைன3ைத2� அவேர அ�ைமயாக எ?தியி�6தா�. தமிழ� கா/7ேல தமிழ� 
ஆ/சிேய தைழ3திட: ெசCயடா தமிழா ! எ�@ பட3திேல ஒ� பாட� வ�கிற�. 
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இ6த� பாடேல மிக உண�:சிேயா( பா7யி�6தா� எ� அ�ைம3 ேதாழ� எ�. எ�, 
மாாிய�பா. பா/( ேமA� தமிழ�க��.3 தணி�ெகா7 ேவ�( ெம�@� �ழ�கி 
�7கிற�. இ6த� பட3ைத� பா�3ததி� தைலவ��.� என�.� அளவ�ற மகி
:சி.  
தி� சி.ஏ.அCயா�3� அவ�கைள� பாரா/7 ம@ நா8 க7த� எ?திேன�. கQச� 
பட3தி� சிறி�� கQச3தன� ெசCயாம� க�3ைத விள�கமாக� பாட� )ல� 
��கியத�காக அவைர� பாரா/7ேன�. 
 
ஒ�வைரெயா�வ�  ாி6� ெகா�ேடா� 
 
பக� ேநர;களி� பி�ஹண� பட�பி7� �.3 தைலவ� அ7�க7 எ�ேனா( 
வ6தா�. அ;.� இல�கிய� ேப:,3தா�. �6த இட3தி� ேவ7�ைகயாக 
பட�பி7�ைப� பா�3�� ெகா�7��கலாம�லவா? 0i7ேயா+�.8 வ6�� 
அ;. நைடெப@� விேனாத;கைள� பா��காம� இல�கிய� ேபசி� ெகா�7�6த� 
எ�ேலா��.� விய�பாக இ�6த�. 9.12.47 இ� நைடெப�ற �8ளி� ேராஜா �த� 
நாடக3தி�.� ம. ெபா. சி தைலைம தா;கினா�. நாடாகாசிாிய� ப.நீலக�ட� 
அவ�கைள மனமார� பாரா/7னா�. அ�@ காைல ேகாைவ�. அ�கிA8ள 
ேபU��.: ெச�றி�6ேதா�. ஆலய3திA8ள அழகிய சி�ப;கைள� க�( ம. ெபா. 
சி. அதிசய�ப/டா�. தைலவ� எ;கேளா( த;கியி�6த பதிேன6�நா/க�� 
எ;க��. உ�சாகமாக இ�6த�. எ;க8 ெபாிய�ணா தி� 7.ேக.ச;கர� ஒ� 
அதிசய மனித� எ�பைத ��ேப .றி�பி/7��கிேற�. ஒ?�க3தி� உைறவிட� 
அவ�. அதிகமாக யாேரா(� ேபச மா/டா�. அவைர எ�ப7ேயா கவ�6� வி/டா� 
தைலவ� 7. ெபா. சி. ஒC+ ேநர;களி� தைலவ�� ெபாிய�ணா+� தனிேயயி�6� 
நீ�ட ேநர� ேபசி� ெகா�7��பா�க8. 10. 12. 47இ� எ;களிட� விைடெப�@� 
ெகா�( சில� : ெச�வ� ெச�ைன�.�  ற�ப/டேபா� எ;க��ெக�லா� 
வ�3தமாக இ�6த� அவ� த;கயி�6த நா/களி� ஒ�வைர ெயா�வ�  ாி6� 
ெகா8ள வாC�  ஏ�ப/டதா� எ;க8 ந/ ற+ ேமA� வள�6த�. 
 
உயிேராவிய� அர;ேக�ற� 
 
தி�. நாரண�ைர�க�ண� அவ�க8 தி�:சி�. ஒளவயாைர� பா��க 
வ6தி�6தெபா?ேத அவர� உயிேராவிய� நாவைல நாடகமா�கி3 தர 
ேவ�7ேனா�. ேகாைவ �காமி� நாடக3�� கான கா/சிக��.� .றி� க8 
எ(3ேதா�. நாடக3ைத உயாிய�ைறயி� அைம3�3த6தா� ஆசிாிய�. கவினா�. .. 
சா. கி�Tண)�3தி உயிேராவிய3தி�கான பாட�கைள எ?தினா�. 
உயிேராவிய3ைத� ப�றிய ப�ேவ@ சிற� �கைள இர�டாவ� பாக3தி� 
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.றி�பி(வ� ெபா�3தமாக இ��.ெமன� க�� கிேற�. தமி
� காதைல உய�6த 
�ைறயி� விள�.� ஓ� ஒ�ப�ற நாடகமாக உயிேராவிய� அைம6த�. )�@ 
நா/க8 ெதாட�6� ேமைட ஒ3திைகக8 நைடெப�றன. இல�ட� 
மாநாகர3தி>�6� 7�ம� ெச/ ஒ�@ வரவைழ3தி�6ேதா�. எ/( அ7 
சமச�ர�8ள ஒ� சிறிய இ�� � .ழாC ேமைட 2ட� அ� வ6தி�6த�. அதைன 
எ�வா@ இய�.வ� எ�ப�:  ாியவி�ைல. எ;க8 க�ெபனி மி�சார நி ண� 7.வி. 
ஆ@�க� தா� அைத இய�.வதாக�Dறி, சில மணி ேநர;களி� ெவ�றி கரமாக 
இய�கி� கா/7னா�. உயிேராவிய� நாடக3தி� உ8 நாடக� கா/சி ஒ�@ வ�கிற�. 
�ேராபைத எ�H� நாடக� க�^ாி அர;கி� நைடெப@கிற�. நாடக3தி� ல/சிய 
�7 விைன: Rசைனயாக: ,/7�கா/(� உ8 நாடக� �ேராபைத. இ6த 
நாடக�கா/சி�. அ6த எ/ட7 ேமைடைய ந�ல �ைற. யி� பய�ப(3தி� 
ெகா�ேடா�. ெவளியிA8ள விள�.க8 �?வைத2� அைண3�வி/( 7�ம� ெச/ 
7� �ைணேயா(: உ8ேமைடயி� �ேராபைத நாடக� நைடெப@வ� க� 
ெகா8ளா� கா/சியாக இ��.�. 14. 1. 48� உயிேராவிய� ேகாைவ ஷ��கா 
அர;கி� அர;ேகறிய�. ேகாைவ�கிழா� சி. எ�. ராம:ச6திர ெச/7யா� அவ�க8 
நாடக3தி�.3 தைலைம தா;கினா�. அ�ைறய நாடக வR� U. 1259. 10 �. நாடக 
ஆசிாிய� தி�. நாரண �ைர�க�ண� அவ�க��. அ�பளி�பாக 
வழ;க�ெப�ற�. 
 
இர�டாவ� நா8 நைடெப�ற நாடக3தி� மா@; கா/சியி�ேபா� என�. 
�க3தி� பல3தஅ7�ப/ட�. )�.� க�ணா7�காக ‘பிேர�’ 
மா3திர�ேபா/7�6ேத�. அ7�ப/ட ேபா� அ6த பிேர� அ�ப7ேய எ� 
க�க��. அ7�ப.தியி� பதி6� ர3த� காய� உ�டா�கி வி/ட�. க�ணா7 
இ�6தா�: அ� உைட6� க�கேள. ஊ@ப(3தியி��.�, ‘பிேர�’ ம/(� 
ேபா/7�6ததா� க�க8 பிைழ3தன. எ�ேலா��: நாடக3தா� ஏ�ப/ட க� 
தி�T7 எ�றா�க8. நாடக� �76த�� ேநராக எ;க8 ந�ப� டா�ட� 
கி�Tணசாமியிட� ெச�@ ம�6� ேபா/(� ெகா�ேட�. 
------------- 

70. 70. 70. 70. தமி� மாகாண தமி� மாகாண தமி� மாகாண தமி� மாகாண 43434343வ� அரசிய! மாநா-வ� அரசிய! மாநா-வ� அரசிய! மாநா-வ� அரசிய! மாநா-    
 
1948 ஜனவாியி� தமி
 மாகாண 43-வ� அரசிய� மாநா( ேகாைவயி� 
நைடெப�ற�. அ6த மாநா/( நிதி�காக 17-1-48இ� நா;க8 உயிேராவிய� நாடக� 
ந73� அத� வR� U. 1448.00 �?வைத2� மாநா/7� தைலவ� தி� காமரா_ 
அவ�களிட� ெகா(3ேதா�. �த� அைம:சராக இ�6த தி� ஒம6�� ராமசாமி 
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ெர/7யா� அ�@ தைலைம தா;கி� ேபசினா�. தைலவ� காமரா_ அவ�க�� 
பாரா/7னா�. நாடக ஆசிாிய� தி� நாரண.�ைர�க�ண� அவ�க��.� ெபா� 
பத�க�� வழ;கினா�. 
 
இ�ெப�� தைலவ�க8 ேபா/7 
 
19.1-48இ� நைடெபற இ�6த அ6த மாநா/(3தைலவ� ேத�த>ேல தா� தி� ம. 
ெபா. சி. அவ�க/.� தி� காமரா_ அவ�க/.� பல3த ேபா/7 ஏ�ப/ட�. தி� ம. 
ெபா. சி. அவ�க8 ெப@� பதவி�காக� ேபா/7யிடவி�ைல. அைத அவேர தம� 
‘தமி
 �ர,’ இதழி� விள�கமாக எ?தியி�6தா�. ேவ;கடமைல .மாி �ைன�.8 
அட;கிய தமி
 மாகாண� அ�மய ேவ�(� எ�பத�காகேவ தி� ம. ெபா. சி 
ேபா/7 யி/டா�. ஆனா� அவ� ெவ�றி ெபறவி�ைல. )�றி� ஒ� ப;. 
வா�.கேள அவ��.� கிைட3தன. கிைட3த வா�.க8 111. கா;கிர0காரராகிய 
தி� ம. ெபா. சி. ேதா�வியைட6ததிை◌�, ேக> ெசC2� �ைறயி� அ�ேபா� 
நைடெப�@ வ6த ஒ�. கா;கிர0 நாளித
 ‘கிராமணியா��.� ப/ைட நாம�’ க/ட� 
க/7� பிர,ாி3தி�6த�. 
 
‘கிராமணியா��.� ப/ைட நாம�’ எ�ற தைல�ைப� ப73த�� எ� மன� 
வ�6திய�. ஒ� கா;கிர0 நாளித
 ம�ெறா� கா;கிர0 ஊழிய� ேதா�வி 
அைட6தைத இ�வா@ ைநயா�7 ெசCதி�6த� என�. விய�பாகேவ இ�6த�. 
 
ப�தவ3சலனா� தீ�மான� 
 
1948 ஜனவாி 18,19இ� தமி
 மாகாண அரசிய� மாநா( சிற�பாக நைடெப�ற�. 
அ�மாநா/7� நாH� கல6� ெகா�( �வ�க3தி� பாட�க8 பா7ேன�. 
இர�டா� நா8 ேமைடயி� அ�ைறய �த� அைம:ச� தி� ஓம6�T� ராமசாமி 
ெர/7யா� அவ�க��, அ�ைறய3 தமி
நா( கா;கிர0 தைல வ��, மாநா/7� 
தைலவ�மாகிய தி� காமரா_ அவ�க�� தி� ஜி. 7. நா2( ேபா�ற உ8��� 
பிர�க�க��, ஏைனய அைம:ச�க8 சில��, தி� ம. ெபா. சி. அவ�க�� 
E�றி�6தா�க8. நாH� ேமைடயி� அம�6தி�6ேத�. மாநா/7ேல அைம:ச� 
ப�தவ3சல� அவ�க8 ஒ� தீ�மான� ெகா�( வ6தா�க8. 
 
இ6தியாவி� ெமாழி வழி�ப/ட மாகாண;க8 அைம2� ேபா� தமிழ�  
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ெப�வாாியாக வா?� ெதாட�6தா�ேபாA8ள ப.திகைள�ெகா�ட தனி மாகாண� 
அைம�க ேவ�(� எ�@ அ3தீ�மான� Dறிய�. இ� தி� ம, ெபா. சி. 
அவ�கைள2� அவைர ஆதாி3தகா;கிர0 கார�கைள2� தி��தி� ப(3�வத�. 
காகேவ ெகா�(வ6த தீ�மான�. ஆனா� தீ�மான� ெமாழி வழி மாகாண;க8 
அைம�க ேவ�(ெம�@ உ@தியாக: ெசா�லாம� அைம2�ேபா� எ�@ 
ெசா�ல�ப/ட� .றி3� தி�ம, ேபா.சி. அதி��தியைட6தா�. அவ� எ?6� 
த��ைடய க�3ைத அறிவி3தா�. அ3ேதா(, வட�ேக ேவ;கடமைல2� ெத�ேக 
.மாி �ைன2� உ8ள தமி
நா( ேவ�(� எ�ற தி�3த3ைத� பிேரரபி3தா�. ஆ�; 
பி�ன� நைடெப�ற வட எ�ைல� ேபாரா/ட3தி�. அ�ேற ம. ெபா. சி. வி3தி/டா 
ெர�ேற நிைன�கிேற�. மாநா/(3 தைலவ� தி� காமரா_, தி�. ம. ெபா. சி. 
அவ�களி� தி�3தல3தி� ேவ;கட�, .மாி�ைன ஆகிய எ�ைலகைள�ப�றிய 
ப.திைய ஏ�@� ெகா�( தமி
நா( ேகா�� ப.திைய நிராகாி3தா�. 
 
கி:சA� .ழ�ப�� 
 
இ6தியாவி>�6� பிாி6�ேபாக�D7ய ‘தனி3 தமி
நா( ம. ெபா. சி. ேக/பதாக, 
அவ� ெபா�8 ெகா�( வி/டா�. காரணமி�றி இ�வா@ மாதா/(3 தைலவ� 
தமி
நா( ேகா�� ப.திைய நிராகாி3த� என�. ம/(ம�ல, மாநா/7� D7 யி�6த 
பிரதிநிதிக8 யாவ��.� வ�3தமாக இ�6த�. தைலவ� காமரா_ அவ�களி� 
தவறான க�3ைத� ேபா�.வத�காக நிராகாி�க�ப/ட ப.தி�. விள�க� தர 
ம.ெபா.சி �ைன6தா�. ஆனா�, தைலவ� காமரா_ அவைர� ேபசவிடவி�ைல. 
ேமைடயி� உ/கா�6தி�6த என�. மிக+� ஆ3திரமாக இ�6த�. எ�ைன�ேபா� 
பிரதிநிதிக8 பல�� ஆ3திரமைட6தனா�. ‘கிரா மணியா� ேபச/(�, கிராமணியா� 
ேபச/(�’ எ�@ சைபயி� ‘ெப�;D:ச� எ?6த�. ஆ�, தி� ம. ெபா. சி. 
அவ�கைள� கிராமணிய�’ எ�@தா� கா;கிர0கார�க8 அைழ�ப� வழ�க�. 
அ�ேபா�� காமராஜ� அவைர� ேபச அHமதி�கவி�ைல. ம. ெபா. சி 
ஒ>ெப��கிைய� ெக/7யாக� பி73�� ெகா�( இட3ைத வி/( நகராம� 
சி;க�ேபா� நி�றா�. ஒ�@ப/ட இ6தியாைவ� ேபா�றி வ�� ம. ெபா. சி. தனி 
நா( பிாி3�3 ��டாட வி�� கிறா� எ�@ காமராஜ� ெபா�8ெகா�டைத 
யாரா�தா� ெபா@�க�72�? சைபயி� D:ச� அட;கவி�ைல. பதிைன6� 
நிமிட;க8 ஒேர .ழ�பமாC இ�6த�. ேமைடயி� இ�6தவ�க8 சில��, .றி�பாக3 
தி�. சி.,�பிரமணிய�, தி� சி. பி. ,�ைபயா, கால� ெச�ற ஜ.� உைபய3�லலா 
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�த>ேயா�� கிராமணி யாைர� ேபச வி(;க8 எ�@ தைலவ� காமராஜைர� 
ெகQசி� ேக/(� ெகா�டா�க8. �7வி� ம. ெபா. சி. ேபச அHமதி�க� ப/டா�. 
 
க/(�பா/ைட� கா3த க�ணியா! 
 
“நா� ேக/ப� இ6தியாவி>�6� பிாி6� ேபா.� தனி நாட�ல” எ�பைத 
விள�கினா�. அ�ேபா�� பி7வாதமாக3 தி�3த3ைத ஏ�க ம@3தா� காமராஜ�. 
மீ�(� ெப�� .ழ�ப� ஏ�ப/ட�. அத�.8 விபாீத� ஏ�படாம>��க� ேபா>0 
லாாிக8 வ6� ப6தைல: ,�றி அணிவ.3� வி/டன. ஆ3திர�ப/ட பிரதிநிதிக8 
D/ட� ஒ�@�ெகா�@ ேமாதி� 
 
ெகா8�� நிைலயி� இ�6த�. பலா3கார3தி� இற;கிவி(� அறி.றிக8 
ெத�ப/டன. இ� க�ட ம. ெபா. சி. மீ�(� ஒ>ெப��கி அ�கி� வ6� நி�@ 
“தமி
� ெப� ம�கேள! நா� கா;கிர0கார�. அத� க/(�பா/ைட வி�� கி�ற 
ஒ� பைடEர�. நா� தைலவாி� நிராகாி�ைப ஏ�கவி�ைலெய�றா 
A�,அதைன3ெதாட�6� எதி��பத�)ல� இ6தமாநா( .ழ�ப3தி� கைலவைத 
வி��பவி�ைல. எ�ன ஆதாி�.� அ�ப�க8 இ�ேபா� எ� ேவ�(ேகாைள ஏ�@, 
அைமதி கா�.மா@ ேவ�(கிேற�. தைலவ� வி��ப�ேபா� நட3தி�ெகா8ளலா�” 
எ�@ ெக�Sரமாக� Dறிவி/(3 த� இட3தி� வ6தம�6தா�. ேமைடயி>�6த 
பல�� அவைர� பாரா/7னா�. தைலவ� காமரா_ அவ�க�� க/(�பா(கா3த 
ம.ெபா. சி அவ�கைள� பாரா/7னா�. அ6த நிைலயி� .ழ�ப3தி�.� 
காரணமாயி�6த அ6த ஒ� தீ�மான3தி�. ம/(� ம@நா8 காைல ஷ��கா 
திேய/டாி� மாநா/ைட� D/7 அத� மீ� ஒ/ெட(3� �7+ Dற� ேபாவதாக� 
காமரா_ அறிவி3தா�. ஆனா� அ�ப7 ஒ� மாநா( நைடெபறேவ இ�ைல. 
 
அ�@ ம. ெபா.சி. அவ�க8கா/7ய உ@தி2�,ெகா8ைக� ப�@�, நா/(� ப�@� 
என�. அவ�பா� இ�6த மதி�ைப ேமA� உய�3தின. ம@நா8 ஜி. 7. நா2( 
அவ�க8 இ�ல3 தி�. நா;க8 ெச�றி�6தேபா�, “நீ;க8 ஒ>ெப��கிைய� 
பி73�� ெகா�( அQசா ெநQ,ட� சி;க�ேபா� நி�ற நிைலைய� க�( நா� 
உ;கைள� காத>3� வி/ேட�” எ�@ Dறினா� நா2(. 
 
தி� ம.ெபா.சி.�. நிதி திர/ட ேவ�(ெம�@ 1948இ� தி� சி�ன அ�ணாமைல 
�ய�சி ெசCதா�. ேகாைவ ேதசப�த� தி� ,�ாி )ல� 500 UபாCக8 நிதி 
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திர/7யதாகநிைன+.இைத� .றி3� தி� ம. ெபா. சி. என�.� க7த� எ?தினா�. 
“இ� எ� அHமதியி�லாம� நைடெப@கி�ற�. இ6த �ய�சிைய நா� 
வி��பவி�ைல” எ�@ அறிவி3தி�6தா�. இத� பிற. திதி திர/(� �ய�சி 
ைகவிட�ப/ட�. அ�ேபா� ம. ெபா. சி. அவ�களி� ஐ�பதா�( நிைற+நாளி� 
நாேன வரேவ� � கழக3 தைலவராயி�6� நிதி திர/7� ெகா(3�� ெகளரவி�க 
வாC�  ஏ�ப(ெம�@ சிறி�� எ�ணேவ இ�ைல. 
--------------- 

71. 71. 71. 71. அறவழி கா�#ய அ/ண9" மைற:அறவழி கா�#ய அ/ண9" மைற:அறவழி கா�#ய அ/ண9" மைற:அறவழி கா�#ய அ/ண9" மைற:    
 
ஜனவாி 30ஆ� நா8. ம�க8 .ல3தி�.3 ��க நா8 உலகேம அதி�:சியைட6த�. 
இதய� பைட3தவ� எ�ேலா�� அ?தனா�. மாைல 6 மணி�. அகில இ6திய 
வாென> மகா3மா கா6திய7க8 மைற6தா� எ�ற அவல: ெசCதியிைன� பல�ைற 
அலறிய�.  �தி�>யி� அ�@ மாைல நா�. மணி அளவி� ஒ� ெவறிபி73த 
இ6�வா� கா6தி மகா3மா ,ட�ப/டா� எ�ற க�A� உ�.� ெசCதியிைன� 
ேக/(� கல;கிேனா�. உடேன நாடக3ைத நி@3திவி/( ேம�ெகா�( ெசCதிகைள 
அறிய3 �73ேதா�. இர+ �?�� உற�கமி�ைல. ம@நா8 நைட ெப�ற ெமளன 
ஊ�வல3தி� க�ெபனி �?�� கல6� ெகா�ட�. 
 
பாரதி பாட� உாிைம 
 
பி�ரவாி 2 ஆ� நா8 பாரதி பாட� உாிைம ச�ப6தமாக ஏ. வி. எ�. அவ�களி� 
ேநா/G0 வ6த�. அ�ப�றி எ;க8 வ�கீ� தி� தா�டவ� ெச/7யா� அவ�கைள� 
கல6� ஆேலாசி3ேதா�. பி�ஹண� நாடக3தி� “P�7�  ?வின�ேபா�” எ�H� 
மகாகவி பாரதியி� பாடைல நா;க8 நா/7ய� பாட லாக அைம3தி�6ேதா�. 
அ�பாட� பி�ஹண� பட3திA� பதி+ ெசCய�ப/ட�. பாரதியி� பாட�கைள 
இைச3 த/( களிA� திைர�பட3திA� பதி+ ெசC2� உாிைம ச/ட�ப7 த�ைம: 
ேச�6தெத�@�, ஆகேவ, பி�ஹண� பட3தி>�6� அ�பாடைல நீ�கிவிட 
ேவ�(ெம�@�, அ�பாடAட� பி�ஹண� பட� திைரயிட�ப(மான� தா� 
நTட'( ேகாாி நடவ7�ைக எ(3�� ெகா8ள ேந�ெம�@� ேநா/Gசி� 
.றி�பி/7�6த�. வ�கீ>� ேயாசைன�ப7, பாரதி பாட�க8 தமி
நா/7� 
ெபா�:ெசா3ெத�@� அவ�றி�.3 தனி மனித� உாிைம ெகா�டா(வைத ஒ� � 
ெகா8ள �7யாெத�@� நா;க8 பதி� ேநா/G0 ெகா(3ேதா�. 
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காவிாியி� கா6தி அ�ண>� அ0தி கைர�  
 
கா6திய7களி� அ0தியிைன இ6தியாவி�  �ணிய நதி களிெல�லா� கைர�க 
ேவ�(ெம�@ பாரத� ேபரர, வி��பிய�. அத�ப7 தி�:சிரா�ப8ளியி� 
]ர;க� அ�மா ம�டப� கைரய�கி� அ0தி கைர�க�ப(� எ�@ அறிவி�க� 
ப/ட�.  னிதமான அ6த நிக
:சியி� கல6�ெகா8ள நாH� தி� ஏ. எ�. ம�தாசல� 
ெச/7யா�, தி� ஏ. கி�Tணசாமி ெச/7யா� �த>ேயா�� தி�:சி�.: 
ெச�றி�6ேதா�. 12. 2. 48இ� ]ர;க3தி� நைடெப�ற அ6த நிக
:சியி� கல6� 
ெகா�ேடா�. அ�மா ம�டப� கைரய�கி� ம�க8 ெவ8ள� அைலேமாதிய�. 
D/ட ெந��க7யி� ேபாக ேவ�டாெம�@ ந�ப�க8 எ�ைன3 த(3தா�க8. 
உண�:சி� பிழ�பாக நி�ற நா� அ6த� D/ட3தி� “வா
க நீ எ�மா�” எ�ற 
மகாகவி பாரதியி� பாடைல� பாடேவ�(ெம�@ �73ேத�. ேபாJசா� த;களா� 
இய�ற அள+ ெப� �ய�சி ெசC� ஜன ச�3திர3தி� )
க இ�6த எ�ைன� 
கா�பா�றி ைம� அ�கிேல ெகா�( ேபாC: ேச�3தா�க8. க�ணி� 
வி/(�ெகா�ேட “மகா3மா நீ வா
க, வா
க!” எ�ற பாரதி யி� பாட�கைள� 
பா7� கதறிேன�. அ�@ நா� பிைழ3தேத ஆ�டவ� அ�8 எ�@தா� ெசா�ல 
ேவ�(�...இர+ 12 மணி�., கடைமைய நிைறேவ�றிய உண�ேவா( ேகாைவ 
வ6� ேச�6ேதா�. 
 
அகிலனி� ‘ ய�’ அர;ேக�ற� 
 
தமி
 நாடக� பாி,3 தி/ட3தி� வ6த ந�ப� அகில� அவ�களி�  ய� 
நாடக3திைன� ேகாைவயி� அர;ேக�றவி��பிேனா�. எ;க8 அைழ�பிைன ஏ�@ 
அகில� ேகாைவ�. வ6தா�. 
 
இ�வ�� நாடக3ைத� ப�றி ந�. விவாதி3ேதா�. ஒ� வார கால3தி�.8 
நாடக3ைத3 தி�3தி எ?தி�ெகா(3தா�. நா� எதி�பாராத அதிசய� 
எ�னெவ�றா�, நாடக3தி�கான பாட� கேள2� அவேர எ?தி� ெகா(3தா�. 
பாட�க8 ந�றாக இ�6: தன. அத�. ெம/(க8 அைம�.� ெபா@�பிேன 
அ�ேபா� எ;க8 .?வி� ந7கராக இ�6த தி� ஆ3ம நாதனிட� ஒ�பைட3ேத�. 
ஆ3மநாத� அ�ேபாேத பாட�க�� எ?� வா�. அவைர� ப�றிய விாிவான 
.றி� �கைள இர�டாவ� பாக3தி� ெசா�லவி��பதா� இ;. ,��கி� 
ெகா8கிேற�. பாட�க��. ஆ3மநாத� அைம3தி�6த ெம/(�க8 அ�ைம யாக 
இ�6தன. நா� பாரதி பாட� உாிைம ச�ப6தமாக. ெச�ைன ெச�ல �� D/73 



120 

 

தி/டமி/7�6ததா�  ய� நாடக3தி� ேவட�  ைனய வாC�பி�லா� ேபாC 
வி/ட�. 
 
13.4-48இ�  ய� நாடக� அர;ேகறிய�. நாடக3தி� கைதயைம�  ந��க 
இ�6த�. ந7க�க8 அைனவ�� திறைம. யாக ந73தா�க8. 20 நா/க8 நாடக� 
ெதாட�6� நைட ெப�ற�. நாடக3ைத அர;ேக�றி வி/( 18-4-48 இ� நா� 
ெச�ைன�.� பயணமாேன�. 
 
பாரதியி� வி(தைல� பயண� 
 
ெச�ைனயி� பாரதிபாடைல நா/7� ெபா�:ெசா3தா�.. வ� ச�ப6தமாக� 
ேபராசிாிய� வ. ரா., பர> ,. ெந�ைலய�ப�, ெத.ெபா.மீனா/சி,6தரனா� 
ஆகிேயாைர நாH� எ� ஆ3மசேகா தர� நாரண-�ைர�க�ணH� ச6தி3�� 
ேபசிேனா�. எ;க8 �ய�சிக8 ெவ�றிெபற அ�ெபாியவ�க8 )வ�� ந�லாசி” 
Dறினா�க8. அ�றிர+ நாரண - �ைர�க�ண� வ�>� க�ண�, இ�வ�டH� 
கட�கைர ெச�@ பாரதி பாட� வி(தைல �ய�சி ப�றி இர+ 12 மணிவைர 
உைரயா7� ெகா�7�6ேதா�. ம@நா8 இர+ 10.30�. வ�>�க�ண�, நாரண-
�ைர�க�ண�, ஆகிேயா�ட� பாரதி வி(தைல�காக3 தி�ெந�ேவ>�. 
யா3திைர  ற�ப/ேட�... 
 
ம@நா8கால தி�:சிவ6� வாென>நிைலய� ெச�ேறா�. நிைலய எ?3தாள� 
ந�ப� ேக. பி.கணபதிைய� பாரதி வி(தைல யா3திைரயி� எ;க�ட� ெந�ைல�. 
வ�மா@ ேவ�7ேனா�. 
 
அவ� ஆ�வ3ேதா( இைச6தா�. சிவாஜி ப3திாிைச அAவலக� ெச�@ ந�ப� 
தி�ேலாகசீதாரா� அவ�கைள2� அைழ3ேதா�. அ�@ எ;கேளா(  ற�பட 
அவ��. வாC� பி�ைல. மீ�(� வாென> நிைலய� ெச�ேறா�. அ;. 
எதி�பாரா� ேபராசிாிய� அ. சீனிவாசராகவ� அவ�கேள : ச6தி3ேதா�. அவ�� 
எ;கேளா(  ற�பட: ச�மதி3தா�. அ�றிரேவ ெச;ேகா/ைட� பாசQசாி� ஐவ�� 
ெந�ைல�.� பயணமாேனா�. இடெந��க7யா� பயண� மிக+� சிரமமாக 
இ�6த�. 22-4-48இ� காைல 10-மணி�. தி�ெந�ேவ> வ6� க0Pாிகேப'யி� 
த;கி உணவ�6திேனா�. 
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ெச�ல�மா பாரதிைய: தாிசி3ேதா�! 
 
பாரதியி� �ைணவியா� தி�மதி ெச�ல�மாபாரதி அவ�கைள2�, அவர� )3த 
மக8 தி�மதி த;க�மா பாரதி அவ�கைள2� அவ�க8 இ�ல3தி�.: ெச�@ 
ச6தி3ேதா�; பாரதி பாட�கைள3 ேதச3தி� ெபா�: ெசா3தா�.வதி� தம�. 
எ�வித ஆ/ேசபைன2� இ�ைலெய�@ தி�மதி ெச�ல�மாபாரதி எ?தி� 
ெகா(3தா�. தி�மதி த;க�மாபாரதி2� அதி� ைகெய?3தி/டா�. அத�பி� 
ெந�ைல நகரசைப3 தைலவ� தி� ப. ரா. அவ�கைள�க�( ேபசிேனா�. இர+ 
தாமிரபரணி சி6�Z6�ைறயி� நா;க8 ஐவ�� ம�@� ெந�ைல எ?3தாள 
ந�ப�க8 சில�� D7ேனா�. பாரதியி� கவிைதகேள நா� உர3த .ர>� பா7 
எ�ேலாைர2� மகி
வி3ேத�. ம@நா8 பி�பக� ேபராசிாிய� அ. சீ. ரா. 
அ�பாச�3திர� ெச�றா�. ம�ற நா�வ�� ஊ��.3 தி��பிேனா�. தி�(� 
க�>� ந�ப�. ேக. பி. கணபதிைய வழியH�பிவி/( ம�ற )வ�� ேகாைவ வ6� 
ேச�3ேதா�. ம@நா8 இர+ வ�>�க�ண�, நாரண-�ைர�க�ண� இ�வ�� 
ெச�ைன�.�  ற�ப/டா�க8.  னிதமான இ6த� பாரதி வி(தைல� பயண� 
ெவ�றிெபற ேவ�(ெம�@ வா
3தி அவ�களி�வைர2� வழியH�பிைவ3ேத�. 
 
தி� நாரண-�ைர�க�ணனிடமி�6� இர�டா� நா8 க7த� வ6த�. பாரதி 
வி(தைல�.3 த� அ�ைம மகைன� ப> ெகா(3� வி/டதாக அவ� 
.றி�பி/7�6தா�. நா;க8 தி�ெந�ேவ>யி>�6த 23. 4. 48 இ� அவர� அ�ைம3 
தி�. மக� காலமாகி வி/டா�. �ைர�க�ண� ேபாயி��.� இட� ெதாியாத 
காரண3தா� அவ��.3 தகவ� ெகா(�க இயலவி�ைல. மகனி� சடல3ைத 
ைவ3��ெகா�( அ�@ �?��. �ைர� க�ணேன எதி�பா�3தி��கிறா� அவர� 
�ைணவியா�. பயனி�ைல. 26.4-48 இ� �ைர�க�ண� அவ�க8 த� இ�ல3 
தி�.: ெச�ற பிற.தா� ெச�வமக� மைற6� வி/ட ெசCதி ெதாி6த�. சடல3ைத� 
Dட� பா��க �7யாம� ேபாC. வி/டேத எ�@ கதறிய?தி��கிறா� 
�ைர�க�ண�, எ�ன ெசCவ�? சேகாதர��. ஆ@த� Dறி, நீ�ட க7த� 
எ?திேன�. 
 
1. 5.48-இ� ேகாைவ�. வ6தி�6த தமி
நா( கா;கிர0 தைலவ� தி� காமரா_ 
அவ�கேள� க�ேட�. பாரதி பாட� வி(தைல ச�ப6தமாக, பாரதியி� 
�ைணவியாைர: ச6தி3த, விபர;கைள அவாிட� Dறிேன�. ெச�ைன ரா_ய 
�தலைம:ச� விைரவி� அ�ப�றி நடவ7�ைக எ(3��ெகா8வாெரன தைலவ� 
காமரா_ அவ�க8 உ@தி Dறினா�. 
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--------------- 
72. 72. 72. 72. 2"றாவ� தமி� எ;�தாள& மாநா-2"றாவ� தமி� எ;�தாள& மாநா-2"றாவ� தமி� எ;�தாள& மாநா-2"றாவ� தமி� எ;�தாள& மாநா-    

 
தமி
 எ?3தாள� )�றாவ� மாநா( நாக�ேகாவி>� தி�. நாரண.�ைர�க�ண� 
அவ�க8 தைலைமயி� சிற�பாக நைடெப�ற�.மாநா/ைட ��னி�@ நட3திய 
அத�ெசயலா வள�க8, தி� ெவ. நாராயண�, தி� பி.மகா>;க� இ�வ�� 
ேகாைவ�. வ6தி�6தனா�. மாநா/(�. நிதி ேசகாி�பத�காக அவ�கேளா( 
ஒ�நா8 �?�� இ�6� உதவிேன�. கைலவாண� எ�. எ0. கி�Tண� 
மாநா/ைட நட3�வதி� மி.6த அ�கைறெய(3�� ெகா�டா�. அ6த மாநா/7� 
நா� க/டாய� கல6� ெகா8ள ேவ�(ெம�@ Dறியி�6தா�. 12. 5. 48இ� நாH� 
தைலவ� ம.ேபா.சி. அவ�க�� ேகாைவயி>�6� விமான3தி� தி�வன6த ர� 
ெச�@, அ;கி �6� நாக�ேகாவி� ேபாC: ேச�6ேதா�. நா� விமான� பயண� 
ெசCத�. அ�ேவ �த� �ைறயா.�. 14- 5. 48 ஆ� ேததி காேல மாநா/7� கல6� 
ெகா�ேட�. தைலைம2ைர �76� எ?3தாள அ�ப�களி� சில ெசா�ெபாழி+-
க�� நட6ேதறிCபி� நாடக�� ப3திாிைக2� எ�H� தைல�பி� நா� ேபசிேன�. 
எ� ேப:, வ�மா@; 
 
“அ�ப�கேள நீ;க8 அறிஞ�க8. எதி�கால3தி� சி�T7 க�3த�க8.  �2க3ைத 
மலர: ெசCபவ�க8. உ;க8 ேபH �ேன�. அO.�ைடவிட வ>ைம2�(. 
உ;க8 ��னிைல யி� நாடக� கைலயி� பயைன� ப�றிேயா, அத� வள�:சி 
நிைலைய� ப�றிேயா, நா� அதிகமாக எ(3�: ெசா�ல ேவ�7யதி�ைல. 
 
நாடக� கைல�கர,; நா/7� நாகாீக3தி�.� க�ணா7: “பாமரம�களி� 
ப�கைல�கழக�” எ�பனவ�ைற ெய�லா� எ?3தாள�களாகிய நீ;க8 
ந�கறி6தவ�க8. 
 
நம� கவிமணி அவ�க8 ஈேரா/7� �தலாவதாக நட6த நாடக�கைல மாநா/7�. 
ஒ� ஆசி: ெசCதி அH�பி யி�6தா�க8. அதி�...... “ஆதிகால3தி� தமிழி� நாடக� 
இ�6தேதா இ�ைலேயா எ�ற ஆராC:சி அவசியேமயி�ைல. இ�ெபா?� 
தாி3திர�யி��கிற ஒ�வ�, அவHைடய ��பா/ட� க�பேலா/7 வியாபாாியாC 
இ�6தா� எ�ற கைதைய� Dறி� ெகா�7��பதானா� யா�� பயH�டா? 
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தாி3திர� �ய�சி ெசC� .ேபர� ஆவதி� ஆ/ேசபமி�ைலேய” எ�@ 
.றி�பி/7�6தா�க8. ெபா�னான வா�3ைதக8! 
 
இ�ைறய நிைலயி� நாடக இல�கிய வள�:சி�. நா� எ�ன ெசCய ேவ�(�? 
எ?3தாள�க8 எ�ன ெசCயேவ�(�? ப3திாிைகக8 எ�ன ெசCய ேவ�(�? 
எ�பனவ�ைற ஆராCவதி� ெசலவழி�.� ெபா?�தா� பயHைடயதாயி��.�. 
 
அ�ப�கேள, இல�கிய3�ைறயி� பல பிாி+களி� நாடக�� ஒ�@ எ�பைத நீ;க8 
அறிE�க8. க/(ைர, சி@கைத, நாவ� �த>ய இல�கிய3தி� ப�ேவ@ பிாி+க8 
வள�:சி ெப�@ வ�வ� ேபால நாடக இல�கிய�� வளர ேவ�(� எ�ப�தா� 
உ;க8 க�3தாக இ��க �72�. தமி
 நா/7� நாடக Y�க8 இ�ெபா?�தா� 
அ�� கி�றன! இல�கிய: ,ைவ2ைடய எ?3தாள�க8 இ�ெபா?� தா� இ6த 
உலக3தி� Xைழய �ய�சி ெசC� வ�கிறா�க8. 
 
ஆனா�, நாடக இல�கிய� Y� வ7வி� ம/(� வள�� இல�கியம�ல. 
ப73�ம/(� ரசி�.� இல�கியம�ல. பா�3� ரசி�.� இல�கிய�. அழகாக 
அ:சி/( ெவளியி/டா� ேபாதா�. அர;க3தி� ஆ7யாக ேவ�(�. நாடக 
இல�கிய� Y�வ7வி� மா3திர� இ��.மான� அ� வள�:சிெப�றதாக நா� 
ெப�ைம பாரா/7� ெகா8ள இயலா�. 
 
இல�கிய� பிாி+களி� நாடக� தைலசிற6ததாக+� அதிக� பயHைடயதாக+� 
க�த�ப(வத� காரணேம இ�தா�. 
 
க�ணா� பா��.�ேபா� ஏ�பட�D7ய உண�:சி காதா� ேக/.� ெபா?ேதா 
ப7�.� ெபா?ேதா ஏ�ப(வதி�ைல ய�லவா? 
 
“ஒ� ெபா�ேள, அ�ல� த3�வ3ைத ஜனச)க3தி� கவன3தி�.� ெகா�(வர 
ேவ�(மான�, க/(ைர வாயிலாக, அ�ல� ெசா�ெபாழி+ )லமாக� 
D@வைதவிட� கைத வாயிலாக, நாடகவாயிலாக ெவளி�ப(3�வ� ெப�� பயன, 
அ�+� உடன7யாக3 த�ெம�ப� எ� க�3�” எ�@ நம� தைலவ� தி� நாரண-
�ைர�க�ண� அவ�க8 எ?தி28ளா�. நம�  ர/சி� கவினா� பாரதிதாச� 
அவ�க��, 
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“ஒ� நா/7� ேவாிA8ள தீைம நீ�கி உ/ ற3தி�  3ெதாளிைய: ேச��பத�.�, 
ெப�நா/க8 �ய�றாA� �7யா ஒ�ைற� பி73த பி7யி� பி73�3 தீ��பத�.�, 
ெப�ேநா�க� ெப�வா
+ D/(த�.� பிறநா/டா� நாடக;க8 ெசCவா�” எ�@ 
D@கிறா�. �7வி� “எ6த� தி�நா/7� பயன�ற நாடக;க8 சினிமா�க8 
தமிழ�கைள� பி�ேன த8��” எ�@ �7�கிறா�. பல ஆ�(க��. �� பா7ய 
பாட� இ�. இ�@ தமி
 நாடக உலக� Zரணமாக� பயH8ள வழிைய 
ேநா�கி3தா� ெச�@ ெகா�7��கிற�. ஒ� எ?3தாள� தன� �ைறயி� 
உ:சநிைலயைடய ேவ�( ெம�றா�,அவ� ஒ� நாடகாசிாியைக 
�ய�சி�கேவ�(�.அ� ேபா�தா� Zரண3வ� ெப@கிறா� எ�ப� அறிஞ�க8 
�7+. 
 
நாடகாசிாியHக ஆ.�ேபா�தா� எ?3தாளனி� க�பைனக8 க�3��க8 எ�லா� 
ெபா� ம�க��. ந�. பய�ப(கி�றன. ேஷ�0பிய� மகாகவிதா�. ஆனா�, 
நாடகாசிாிய� எ�ற ெப�ைம�.8தா� அவர� கவிதா ச�தி அட;கி யி��கிற�. 
வ;காள� கவினா� �விேஜ6திரலா�ராC அவ�க8 இல�கிய3தி� பல பிாி+களிA� 
 .6தி�6தாA� நாடக ஆசிாிய� எ�ேற ம�களா� அைழ�க�ப(கி�.�. ேபரறினா� 
ப�ன/ஷா அவ�க8 கைதக8, க/(ைரக8, நாடக;க8 எ�லா� எ?தியி�6தாA� 
பிரபல நாடாகாசிாிய� ப�ன/ஷா எ�ேற அைழ�க�ப(கிறா�. நா� ெவ.Pர� 
ேபாகேவ�டா�. ேதாழ� அ�ணா3�ைர அவ�க8 நாடகாசிாியரான பிற.தா� 
அறிஞ� 
 
அ�ணா3�ைரெயன ந�மா�  கழ�ப(கிறா�. இெத�லா� எைத� .றி�கி�ற�?... 
க/(ைர, சி@கைத, நாவ�, எ?� வைதவிட நாடக� எ?��� கTடமான� எ�ப� 
ம/(ம�ல: நாடக� ம�க��. அதிக� பயனளி�க�D7ய� எ�ப�தா� இத� 
உ�ைம. 
 
அ�ப�கேள, நாடக� ம/(ம�ல; ெபா�வாக எ6த� கைலைய எ(3�� 
ெகா�டாA� அத� .ண ேதாஷ;கைள ஆராC6� ெபா�ம�க��. அறிவி3�, 
கைல வள�:சி�. ஆதர வளி�.� ெபா@�  இ�@ ப3திாிைககளிட� இ��கிற�. 
ப3திாிைகக8 ந(நிைலயி>�6� வி��  ெவ@�பி�றி ந�ைம தீைமகைள எ(3�: 
ெசா�ன�தா� கைதக8 வள�:சி ெப@�. 



125 

 

 
பக� �?வ�� உைழ3�வி/( அA3�� ேபாC வ��. பா/டாளி�.: சிலமணி 
ேநர;க8 சிாி3� மகி
வ�தா� இ�ைறய3 ேதைவயாயி��கலா�. ேவ7�ைகயாக� 
ெபா?� ேபா�க நாடக�பா��க வ�பவ�க��. அர;க3திA�அரசிய� பிரசார� 
ெசCவ� அவசியமி�லாததாக3 ேதா�றலா�. ம�களி� உடன73 ேதைவைய� 
பய�ப(3தி�ெகா�( அவ� களி� சிலமணி ேநர மகி
:சி�காக நாடக;க8 
நைடெப�றா�, ேபாதா�. 
 
ம�களி� வா
�ைகநிைல உயர, அவ�க8 ந�வா
+வாழ, எ�னேதைவ? 
அவ�க��. நா� எைத: ெசா�லேவ�(�? எ�பைத3 தீ�மானி�.� ெபா@�  
கைலஞ�களிட� இ�� கிற�. ம�களி� ேதைவெய�னெவ�பைத அவ�க��.�. 
எ(3��கா/7 கைலஞ�க��.� எ(3��கா/7 ம�களி� ந�வா
+�. 
வழிகா/(� கைலஞ�கேள, கைலகைள, நாடக;கைள� பாரா/7 ஆதாி�.�ப7 
ெசC�, ம�களி� ரசைனைய உய�3��. ெபா@� , இ�@ ப3திாி�ைககளிட� 
இ��கிற�. 
 
ம�களி� ரசைன�.3 த�கவா@ கைலக8 வள�6தா� வள�:சியி� ேவகமி��கா�. 
ம�க8 கீேழ இ��கிறா�க8 எ�பத�காக இல�கிய�� கீேழ இற;கி விடாதப7 
ப3திாிைகக8 க�காணி�க ேவ�(�. ம�க��.�  ாிகிற பாைஷயி� 
எ?தேவ�(�;  ாிகிற பாைஷயி� ேபசேவ�(�.  ாிகிற பாைஷ- ாிகிற பாைஷ 
எ�@ உைரயாட>� தர3ைத� .ைற3��ெகா�ேட ேபாேவாமானா� 
சி�னா/களி� பாைஷேய இரா�. ேவ@ உ�வ3தி� மாறிவி(�. .றி�பி/ட ஒ� 
நிகலைய நி�ணய� ெசC�ெகா�( அ6த நிைல�. ம�களி� ரசைனைய 
உய�3தேவ�7ய� விம�சக�களி� கடைம. நாடக�கைலயா� ம�க8 
தி�6தேவ�(�. ம�களி� ஆராC:சி அறிவி.� நாடக� கைல வளரேவ�(�. 
 
ஒ�நாடக� .ைற6த� ஒ�மாத காலமாவ� நைடெப@ கிற�. ஆயிர�கண�கான 
ம�க8 தின�� நாடக;கைள� பா�� கிறா�க8, நாடக� பய� ம�கைள3 தவ�ன 
வழியிA� தி��ப லா�, ேநரான வழிைய2� கா/டலா�. இ�வா@ ம�கைள� 
பாதி�.� ஒ� அறிய கைலைய� கைலஞ�க8 தவ�ண பாைதயி� ெகா�( 
ெச�லாம� த(�ப��, க�7�ப��, ேநரான வழி கா/ட �ய�@ ஆதர+ 
.ைற2மான� அவ�கைள� பாரா/7 ஊ�.வி�ப�� ப3திாிைககளி� 
கடைமய�லவா?... அல/சிய மேனாபாவ� கா/7 இைத  ற�கணி�ப� நா/(�. 
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நல� ெசCவதா.மாெவ�@ ேக/கிேற�. க�)73தனமான  க?ைரகைள நா;க8 
எதி�பா��கவி�ைல. நா/(�. ந�ைம பய�பதாயி� பாரா/(;க8. சிற6த 
அ�ச;கைள எ(3�� கா/7 ஊ�கமளி2;க8. தீைம ெசCவதாயி� அைத2� 
எ(3�� கா/73 தி�3�;க8. ேநா�க3திேலேய ப?தி�6 தா� க�72;க8. .ைற 
கைள6� ெதளி+ ெபற3த�க �ைற யி� ம�களி� அறிைவ வள�3� அவ�க8 
ஆதர+ கா/(�ப7 விம�சன� ெசC2;க8 எ�@தா� ேவ�(கிேற�. 
 
விம�சன;களி� ேந�ைமயி�6தா�தா� ம�களி�ரளிக3 த�ைம வள��. ம�களி� 
ரcக3 த�ைம வள�6தா� தா� கைலக8 Zரண வள�:சி ெப@�. 
 
கைலக8 இ�@ ெதாழிலாக3தானி�6� வ�கி�றன. ச��கா� கைலஞ�கைள 
வள��கவி�ைல...... கைலஞ�க8 த;க8 பிைழ� �.� இதி>�6�தா� வழி 
ேதடேவ�(�. ஆதலா� ெபா�ம�க8 ரசைனைய�  ற�கணி�ப� சா3தியமி�ைல. 
 
நாடக� க�ெபனிகளி� இ�ைறயநிைலைய2�, அவ�றி� நி�வாக� கTட3ைத2� 
அ3�ைறயிJ(ப/ட ஒ� சில�தா� உணர�72�. 23தகால வ�வாC இ�றி�ைல. 
சிலமாத;களாக எ�லா நாடக� க�ெபனிக��.ேம வ�வாC .ைற6�வி/ட�. 
ஆனா�, ெசலவின;க8 சிறி�� .ைறயவி�ைல...... ஆனாA� 
 
இ�@ நைடெப@� நாடக;க8 ெப��பாA� நா/7� நிைலைய: 
சி3தாி�பைவயாக+� ச)க ��ேன�ற3தி�. வழி கா/(பைவயாக+� 
இ��கி�றன. ெவ@� ெபா?� ேபா�கா யி�ைல.  3தி�.� ேவைல 
ெகா(�பைவகளாயி��கி�றன. ஆகேவ, ப3திாி�ைகக8 இவ�ைற ேபா�றி வள��க 
ேவ�(�. 
 
இ6தியா �?வ�� பா�3தாA� நம� தமி
நா/7� தா� நாடக;க8 சீாிய �ைறயி� 
நைடெப�@ வ�கி�றன ெவ�@ உ;க8��னிைலயி� நா� ஆணி3தரமாக� 
D@கிேற�: த� க
:சிய�ல, உ�ைம. இத�காக நா� ெப�ைம�பட ேவ�(�. 
எ�லாவைகயிA� த�ைன� ப�றி� .ைறவாக மதி� பி(வ��, பிறைர, பிற� 
ெபா�ைள, பிற� ெசயைல, பிற� இல�கிய3ைத�  க
வ�ேம தமிழனி� நீ�டகால� 
ப�பாகி வி/டெத�@ நம� ம.ெபா.சி. அவ�க8 அ7�க7 D@வா�க8. அ� 
உ�ைம... 
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நா� ஒ� ரcக�: இல�கிய;கைள ந�றாக ரவி�க3 ெதாி2� என�.. என� 
ரc� 3 த�ைமயி� Zரண ந�பி�ைக ைவ3தி��கிேற�. ஒ�@ Dற வி�� கிேற�. 
 
ஹி6தி, .ஜரா3தி, �த>ய பிறெமாழிகளி>�6� ெமாழி ெபய�3த பல கைதகைள 
நா�ப73தி��கிேற�. உ�ைமயாக: ெசா�Aகிேற�. .�ைப Dள;க8 Dட 
ெமாழி ெபய��க� ப(கி�றன. பிறநா/( ந�லறினா�க8 சா3திர;கைள3தாேன 
நம�மகாகவி பாரதியா� ெமாழிெபய��க: ெசா�>யி��கிறா�. ........இ�ப�றி என� 
ந�ப�களான சில எ?3தாள�கைள� ேக/ேட�. எ�னசா� ெசCவ�? 
ெமாழிெபய��  நாடக;க8 தா� சீ�கர� வி�பைனயாகி�றனெவ�@ 
பிர,ரக�3த�க8 D@கிறா�க8 எ�றா�. தமி
 ம�களி� தா
+ மன�பா�ைம�. 
ேவெற�ன சா�@ ேவ�(�? 
 
இ�@ தமி?லகி� ெவளி வ6�8ள சி@ கைதகைள2�, கவிைதகைள2� பிற 
ெமாழிகளி� ெபய�3தா� ெதாி2� தமிழனி� இல�கிய3 திறைம. அறிவிA� 
க�பைனயிA� தமிழ� யா��.� இைள3தவன�ல எ�ற உ�ைமைய 
அ�ேபா�தா� உலக� ெதாி6� ெகா8��. ந�ைம நா� .ைறயாக எ�ணா கிேறா� 
எ�பைத: ,/7� கா/டதா� இைத� Dறிேன�:- 
 
தமி
 நாடக Y�க8 அதிகமாக ெவளிவரவி�ைல. ஆனா�, ேமைடயி� நாடக 
இல�கிய� பிறமாகாண;கைள விட�ெப�ைம� பட3த�க வித3தி� 
வள�6தி��கிறெத�பைத ம@�க �7யா�. பட+லைகவிட இ�@ நாடக 
உலக�தா� ம�க��.� பய�ப(கிற� எ�ப�� ம@�க �7யாத உ�ைம, 
சினிமா, நாடக3ைதவிட விைரவான பிரசார� க�வி எ�ப� உ�ைமேயயானA� 
இ�@ சினிமாவி� நிைல ம�களி� ஒ?� க3ைத� ெக(�பதாC3தானி��கிற�. 
நம� கைலவாணைர� ேபா�ற ஒ�சில�தா� வ�வாைய மதியா� வா
ைவ 
��னிைல ப(3தி� கைல வள��க �72�. தைல வா;கி அZ�வ சி6தாமணி�.�, 
ச6திரேலகா+�.� ம�க8 கா/(� ஆதரைவ� பா�3த பிற.�Dட ந�லத�பிைய� 
ேபா�ற கைதகைள� பட� பி7�க அபார3 �ணி:சA� த�ன�பி�ைக2� 
ேவ�(�. 
 
ெபா�வாக பட�பி7�பாள�களிட� பய� த�� கைத. கைள எதி�பா��பதி� 
பயனி�ைல. பட;க8 ெப�� ெபா�/. ெசலவி� தயாாி�க�ப(வதா� அவ�க8 
அதிக வ�வாைய எதி� பா�3� ெபா� ஜன;க8 வி�� � அ�ச;க8 எ�ென�ன 
எ�பைத3 ��வி3��வி ஆராC6� அ�வழிேய ெச�@ ெகா�7��கிறா�க8. 
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நாடக� க�ெபனிக8 அவ�கைள� பி�ப�றவி�ைல, ஓரள +�. வ�வாC 
அவசியெம�றாA� ம�க��.� பய� த�� நாடக;கைள ந73��  க
 
ெபறேவ�(ெம�ற ல/சிய3�ட� ெதா�டா�ற �ய�கி�றன. இ6த 
ேவ�@ைமைய கவனி3�� ப3திாிைகக8 தம� ஆதரைவ� கா/டேவ�(�. ச)க 
��ைன�ற நாடக;க��.� ப3திாி�ைகக8 அதிக ஆதரவளி�க ேவண(�. 
 
வார மல�க8 ெவளியி(� தினசாிக8 நாடக:ெசCதி க��.� விம�சன;க��.� 
ப�க;க8 ஒ��க ேவ�(�. நாடக வள�:சிைய நா/(�.� பய�ப(3தி� 
ெகா8ளேவ�(�. 
 
ப�பாC, 7�> மாகாண;களி� ந7க� “பிரதிவிரா_” அவ�களி� பிரசார நாடக;க8 
சிலவ�றி�. தமாஷா வாி இ�ைலெய�@ அறிவி�க�ப/7�6தைத ஒ� வார3தி�. 
�� நம� தினசாி� ப3திாிைககளி� பா�3ேத�. அ3தைகய பிரசார நாடக;க8 தமி
 
நா/7� நைடெப�ம>�ைல; நைடெப@ 
 
கி�றன. ச��கா� அவ�றி� கவன� ெசA3தவி�ைல. ச�� கா��. நாடக� பயைன 
எ(3�� கா/7 பிரசார� ெசCய ெச�வா�.8ள தினசாி ப3திாி�ைகக8 
��வரவி�ைல. -- 
 
ப3திாிைகக8 மன� ைவ3தா�இ�@ தமி
நா/7� நைட ெப@� பல நாடக;க��. 
தமாஷா வாி இ�லாம� ெசCய ச��காைர3 ��டலா�, தமாஷா வாி 
இ�லாதி�6தா� ந�ல பிரசார நாடக;க8 .ைற6த வ�வாயிA� அதிகநா/க8 
நைட ெபற உதவி  ாிவதாயி��.�. தமாஷா வாி வில�க3தி�காக ெவ�ேற க�வி� 
பிரசார நாடக;க8 பல ேதா�ற�D(�. ேமைட நாடகவள�:சி2� இல�கிய 
வள�:சியி� ஒ�பிாி+ எ� பைத�ப3திாிைகக�� எ?3தாள�க�� உண�6� 
ெசயலா�றி �ை◌ கைலவள��; நா( நல�ெப@�; இ��.� நிைலைய எ(3�� 
Dறி� பாிகார� ெப@� ேநா�ேகா( ெசCய�ப/ட என� ெசா�ெபாழிைவ� .ைற 
Dறியதாக� க�தேவ�டாெம�@ உ;கைள�ேக/(� ெகா8�கிேற�:-- 
 

“வி�ேல�ழவ� பைக வாிH� ெகா8ள�க, 
ெசா�ேல �ழவ� பைக” 
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எ�ப� நம� தமி
 மைற...ஆகேவ,ெசா�ேல�ழவ� 0தான3தி>��.� நீ;க8 
பைக2ண�:சி ெகா8ளாம� என� ெசா� ெபாழிவி� க��ெபா�ைள ம/(� 
க�3தி� ெகா�( நாடக� கைல�. ஆ�கமளி�.மா@ ேவ�(கிேற�.” 
 
மாநா/7� சில� :ெச�வ� ம.ெபா.சி.,ம.ப.ெபாியசாமி, �ார�, கி. வா. ஜக6நாத�, 
அகில�, கவினா�  3தேனாி ரா.,�பிரமணிய�,கவினா� ேத.ப. ெப�மா8 �த>ய 
ப�ேவ@ எ?3தாள�க8 கல6�ெகா�டா�க8. கைலவாண� இ�ல3 தி� 
ெப��பாேலா� த;கினா�க8. நாக�ேகாவி>� உ8ள எ;க8 இ�ல3தி� எ?3தாள 
அ�ப�க��. வி�6தளி3ேத�. 
 
ம@நா�� மாநா( நைடெப�ற�. அ�றிர+ ஒ� ெபா�� D/ட3தி�.� ஏ�பா( 
ெசCதி�6தா� கைலவாண�. 16.5.48இ� நாH� தைலவ� ம. ெபா. சி.2�  3ேதாி 
ெச�@ கவிமணி ேதசிகவிநாயக�பி8ைள அவ�கைள� பா�3� வ6ேதா�. 
18.5.48இ� நா� விமான )ல� ேகாைவ�.3 தி��பிேன�. 
---------------- 

73. 73. 73. 73. காத! தி�மண�காத! தி�மண�காத! தி�மண�காத! தி�மண�    
 
எ� �த� மைனவி மீனா/சி ஈேரா/7� காசேநாயா� காலமானா8; அவ8 எ�ைன 
வி/(� பிாி6தபி� நாடக3 தயாாி�பிேலேய �?�கவன3ைத2� ெசA3தியதா� 
தி�மண3ைத� ப�றி நா� சி6தி�கேவயி�ைல. அ�கா, நா� விைரவி� தி�மண� 
ெசC� ெகா8ள ேவ�(ெம�@ அ7�க7 வ� @3தி வ6தா�. தி�:சியி>�6� 
ெபாிய�ணா அவ�க8 நாக�ேகாவி� ெச�@ ஒCெவ(3�� ெகா�டசமய�, 
என�. ஒ� க7த� எ?தியி�6தா�. அதி� நா� விைரவி� தி�மண� ெசC�ெகா8ள 
ேவ�(ெம�@�, எ�Hைடய ஒ� தைல3 ெதாிவி3தா� உடேன ெப� பா�3�3 
தா� ஏ�பா( ெசCவதாக+� .றி�பி/7�6தா�. அத�.நா� பதிெல?தியி�6ேத�. 
தி�மண3தி�. இ�ேபா� அவசரமி�ைலெய�@� நாேன ஒ� ெப�ைண3 
ேத�6ெத(3�: ெசா�வதாக+�, அ�ேபா� தி�மண� �73�� ெகா8ளலாெம�@� 
அதி� ெதாிவி3தி�6ேத�; உ�ைமயி� எ6த� ெப�ைண2� மண6� ெகா8�� 
எ�ண� அ�ேபா� என�கி�ைல. 
 
தி�மண� ,வ��க3தி� உ@தி ெசCய�ப(கிற� 
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தி�மண;க8 ,வ��க3தி� நி:சயி�க�ப(வதாக: சில� ெசா�Aகிறா�க8. அதி� 
என�. அ�வளவாக ந�பி�ைகயி�ைல. ஆனா�, என� இர�டாவ� தி�மண� 
நைடெப�றைத இ�ேபா�� எ�ணி� பா��கிேற�. அ�ப73தா� இ��.ேமா-
ெவ�ற சி@ ந�பி�ைக இதய3தி� எ;ேகா ஒ� )ைலயி� உதயமாகிற�. 1947இ� 
க�ெபனி தி�(�க�>� இ�6த ேபா� ஒ�நா8 பி�ஹண� காத� காவிய3ைத 
ந73� வி/( இ�ல3தி�.3 தி��பிேன�, அ�@தா� மீ�(� தி�மண� 
 
ெசC� ெகா8�� எ�ண� எ� உ8ள3தி� அ��பிய�. எ3தைன எ3தைனேயா 
காத� கைதகைள நா� ப73தி��கிேற�. எ�றாA� எ� வா
வி� இ�ப7ெயா� 
காத� கைத உ�வா.ெம�@ நா� எ�ணேவயி�ைல. 
 
இதய3தி� இட� ெப�றா8 
 
எ;க8 நாடக� .?வி� ந7ைக ெச�வி. சீதால/,மி எ� இதய3தி� இட� 
ெப�றா8. நா� அவைள� காத>3ேத�, அவ�� எ�ைன ேநசி3தா8. அவேளேய 
தி�மண� ெசC� ெகா8ள+� வி��பிேன�. காத>�பைத ேவறாக+� க�யாண� 
ெசC� ெகா8வைத ேவறாக+� நா� க�தவி�ைல. எ� எ�ண3ைத ேநராக நி�@ 
ெபாிய�ணாவிட� ெசா�ல எ�ன� �7யவி�ைல. அத�கான �ணி+ என�. 
ஏ�படவி�ைல. 
 
“சீதால/,மிைய நா� தி�மண� ெசC� ெகா8வதாக �7+ெசCதி��கிேற�. 
அ� D�6� ஆசீ�வதி�கேவ�(�. அHமதி�க ேவ�(�.” 
 
எ�@ க7த� எ?திேன�. ெபாிய�ணாவி� ைகயி� ெகா(3ேத�. ம@நா8 பதி� 
கிைட3த�. 
 
“உ��7ைவ நா� த(�க� ேபாவதி�ைல. உ� வி��ப� ேபா� ெசC� 
ெகா8ளலா�.” 
 
எ�@ ெபாிய�ணா எ?தியி�6தா�. நா� மகி
:சியைட6ேத�. சீதால/,மியி� 
ெப�ேறாி� அHமதிைய� ெபற அவ� க8 இ��.மிட� ெச�ேற�. அவ�ைடய 
த6ைதயாைர� க�ேட�. அHமதி ேவ�7ேன�. அவ� எளிதி� இைசவளி�க 
வி�ைல. ேவ�டாெவ@�பாக ச�மதி3தா�. 
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பாச;க��கிைடேய ேமாத� 
 
ேகாைவ�.3 தி��பிய�� ேபரதி�:சி என�காக� கா3தி�6த�. ெபாிய�ணா 
நாக�ேகாவி� ெச�ல �7+ ெசC� வி/டதாக+�, எ� தி�மண3தி�. அவ� 
ேகாைவயி� இ��க மா/டாெர�@� ெதாி6த�. எ�னா� இைத3 தா;கி� ெகா8ள 
�7யவி�ைல. எ� நிைலைமைய விள�கி உ��கமாக மீ�(� ெபாிய�ணா+�. 
ஒ� நீ�ட க7த� எ?திேன�. அ�க7த3ைத அவ� பா��க வி��பவி�ைல. சேகாதர 
பாச3தி�.� காத� பாச3தி�.� க(ைமயான ேமாத� ஏ�ப/ட�. அ�றிர+ �?�� 
நாH� சீதா+� சி6தைன ெசCேதா�. காத� கைதகளி� வ�வ� ேபால எ3தைனேயா 
�7+க8 என�.3 ேதா�றின. சீதா உ@தியாக� Dறிவி/டா8. “நீ;க8 எ�ன 
�7+ ெசCகிறீ�கேளா அ6த �7ைவ நாH� ஏ�@�ெகா8ள: சி3தமாயி��கிேற�” 
எ�@. 
 
வா
�ைகேய ஒ� ேபாரா/ட�தாேன? ெபாிய�ணா மீ� என�.� ேகாப� 
உ�டாகவி�ைல; வ�3த�� ஏ�படவி�ைல. அவ� �7+ ெசCத� சாிெய�ேற எ� 
மன3திA� ப/ட�. விைள+கைள ஏ�ப� தா� ஆ�ைம எ�ற �7+�. நாH� 
வ6ேத�; நா� இ6த �7+�. வர, காைல ஐ6�மணி ஆயி�@. அத�.ேம� 
சி6தைன எ�+மி�ைல. அைமதியாக உற;கிேன�. 
 
காைல 8 மணி�. எ?6ேத�. மீ�(� சி6தைன “சா+ ஒ�@ தா� எ;கைள� பிாி�க 
�72�” எ�@ ஒ� சமய� நா� ப3திாிைகயி� எ?தியி�6ேத�. இ�ேபா� 
உயி�ட� இ��.� ேபாேத பிாிகிேறாேம எ�@ எ�ணிேன�. 
 
காதலைய� ைக�பி73ேத� 
 
1948 மா�:, 31 ஆ� நா8, நா� மற�க �7யாத நா8. ஒ?�க3ைத2� 
க/(�பா/ைட2� உயிராக�ேபா�@� எ;க8 ெபாிய�ணா க�ெபனிைய 
ந7க�களி� D/( நி�வாக3தி� நட3��ப7 ேயாசைன Dறிவி/( நிர6தரமாக 
ஊ��.�  ற� ப/( வி/டா� 
..................... 
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நா� எ� இதய3ைத இ��பா�கி� ெகா�ேட�. ஜூ� மாத� �த� ேததி 
சி�ன�ணா எ�ைன அைழ�பதாக3 தகவ� வ6த�. ெச�ேற�. நாH� 
சி�ன�ணா+� த�பி பகவதி2� கல6� ேயாசி3ேதா� க�ெபனிைய3 ெதாழிலாள� 
D/(றவி� வி(வெத�@�, க�ெபனி கண�.�பி8ைள ஏ. 7. த�மராஜுைவ2� 
நீ�ட காலமாக ெவளி நி�வாக3தி� எ�லா� காாிய;கைள2� கவனி3� வ�� பழ� 
ெப�� ந7க� ெகா�ல� பாலகி�Tண ைன2� ெபா@�ேப�@� ெகா8ள: 
ெசா�லலாெம�@ ஒ� தி/ட� வ.�க� ப/ட�. அ�வி�வைர2� அைழ3�� 
ேக/ேடா�. நி�வாக சிரம;கைள அறி6தவ�களாதலா� ெபா@�ேப�@� ெகா8ள 
அவ�க8 ம@3தா�க8 ........ சி�ன�ணாேவ எ�லா� ெபா@� �கைள2� 
�ணிேவா( ஏ�றா�. 
 
1948 ஜூ� 4 ஆ� நா8 சீதாைவ3 தி�மண� ெசC� ெகா8ள பதிவாள� 
��னிைலயி� மH�ெகா(3� ரசீ� ெப�ேற�. அ�றிர+ எ;க8 இ�ல3தி� 
தி�விள�. ஏ�றி ைவ�க�ப/ட�. மணம�களாக�  3தாைட2(3தி நா;களி�வ�� 
விள�கி� �� அம�6ேதா�. இைறவைன வண;கிேனா�. சி�ன�ணா; மீனா/சி 
அ�கா8, சீதால/,மியி� தாC, த6ைத, எ� அ� �.ாிய, எ�ைன உயிராக� க��� 
ந7க�. த�பி எ�. க��ைபயா ஆகிேயா� ��னிைலயி� எ� காத> சீதால/,மி�. 
நா� ம;கலகா� Z/7ேன�. தி�மண� ,வ��க3தி� நி:சயி�க�ப(கிற� எ�ப� 
ெமCதாேனா?...... 
-------------- 

74. 74. 74. 74. இமய�தி! நா�இமய�தி! நா�இமய�தி! நா�இமய�தி! நா�    
 
Eர�� காதA� விரவி� கிட�.� தமிழ�களி� வரலா�@ நாடக;கைள ேமைட�.� 
ெகா�(வர ேவ�( ெம�ப� எ;க8 நீ�ட நா8 ஆைச. அதிA� சிற�பாக வட 
ஆாிய� �73தைல ேம� இமய�க� ெகாண�6� ப3தினி க�ணகி�.� ப7வ� 
சைம3த ேசராமாEர� ெச;./(வனி� ெசய�க�� ெசயைல நாடகமா�கி ந7�க 
ேவ�(ெம�பதி� எ;க��கி�6த ஆ�வ� ெசா�வி �7யா�. 
 
ரா. ேவ;கடாசல� அறி�க� 
 
ெச;./(வைன நாடகமாக எ?�;க8 எ�@ எ;கேளா( ெதாட�  ெகா�ட 
எ?3தாள�க8 பலாிட�� Dறிேன�. இர�ெடா�வ� எ?�வதாக� Dறினா�க8. 
சில� கா/சி� .றி� �க8 வைரவேதா( நி@3தி� ெகா�டா�க8. தி� ரா. 
ேவ;கடாசல� அவ�கேள தி�:சி வாென> நிைலய எ?3தாள ந�ப�க8 ேக. பி. 
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கணபதி, ரா. ஆ@�க� இ�வ�� அறி�க�ப(3தி ைவ3தா�க8. ப3திாிைககளி� 
ெவளிவ6தசி@ கைதகளி� வாயிலாக ரா. ேவ. அவ�களி� கைத  ேன2� ஆ�றேல 
நா� அறி6தி�6ேத�. அவைர ேநாி� ச6தி3�: சிறி� ேநர� பழகிய�� 
ெச;./(வேன எ?�வத�. அவ� மிக+� த.தி வாC6தவ� எ�ப� என�.� 
 ல�ப/ட�, அவேர ஒ� ெச;./(வனாக3 ேதா�றினா�. 
 
தமி
, தமி
நா(, தமி
இன�, தமி
 எ?3தாள� எ�றா� அத�கிைண உலகி� 
எ;.மி�ைலெய�ற உண�:சிராேவ இதய3ேதா( ஒ/7� கிட6த�. த�ைன� ப�றி, 
த� எ?3��கைள� ப�றி சிறி�� .ைற3� எ�O� மேனாபாவ� அவாிடமி�ைல. 
த�ைன3 தா
வாக எ�ணிெய�ணிேய தமிழ� த�னிகலயழி3 தா� எ�ப� எ� 
உ@தியான க�3�. தா
+ மன�பா�ைம ந�ைமவி/( ஒழி6தா�தா� நா� 
உலகி��� எ�லா3 �ைற. களிA� தைல நிமி�6� நி�க �72ெம�ற உ@தி 
என�.�(. 
 
ெபயேர ெப�ைமைய� ேபசிய� 
 
ந�ப� ரா. ேவ. ‘தமிழ� ெப�ைம’ எ�ற ஒ�நாடக3ைத. த�Hட� ெகா�( 
வ6தி�6தா�. ‘இைத ந7�கிறீ�களா?’ எ�@ ேக/டா�. நாடக� பாி, ைவ3� 
அ�ேபா�தா� சில நாடக;கைள வா;கி ைவ3தி�6ேதா�. “இைத ந7�பத�. 
இயலா�; சில�பதிகார வQசி� கா�ட3ைத நாடக உ�வி� எ?�;க8. 
ந�றாயி�6தா� ந7�கிேறா�” எ�@ Dறிேன�. ஆவேலா( ஒ� �ெகா�டா�. 
�த��ைற ேகாைவயி� கா/சி� .றி� �க8 கா�பி3தா�. தி�(�க� �காமி� 
நாடக� ெகா(3தா�. இமய3தி� நா� எ�ற நாடக3தி� ெபயைர� ப73ேத�. எ� 
ேதா8க8 வி�மின. ரா. ேவ. அவ�களி� ெப�மித உண�:சி அ6த� ெபயாிேலேய 
ேபசிய�. 
 
ேகாைவயி� நாடக3ைத அர;ேக�ற �7+ ெசCேதா�: கவி. ஆ@�கனா� அவ�க8 
பாட�கைள எ?தினா�, பாட�க��.. ப� அைம�.� ெபா@�பிைன எ�. ேக. 
ஆ3மநாத� ஏ�@3 தம� ெபா@�பிைன: ெச�ைமயாக: ெசCதா�. த�பி பகவதி 
ெச;./(வ�க+�, நா� இள;ேகாவாக+� பா3திர;கேள ஏ�ேறா�. நிமி3திக� 
பா3திர� .�( க��ைபயா+�.� ெகா(�க�ப/ட�. ெச;./(வனி� �ைணவி 
ேவ�மாளாக எ�. க��ைபயா ந73தா�. ெபா�ெறா7 எ�@  திய க�பைன� 
பா3திரெமா�ைற� பைட3தி�6தா� ரா. ேவ. அ6த� பா3தி ர3ைத எ�. எ0. 
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திெரளபதி ஏ�றா�. பி. எ0 ேவ;கடாசல� சீ3தைல: சா3தனராக+�, ேக. 
ேகாவி6தசாமி க� ,ம�.�. கனகவிஜயனாக+� பா3திரேம�@ நாடக3தி�.� 
ெப�ைம ேச�3தா�க8. ஒ3திைக பா�3தேபாேத நாடக� பிரமாதமாக இ��.ெமன3 
ேதா�றிய�. 
 
வி�- >-கய� சி�ன� 
 
தி�. வி0ேவ0வர� எ�ற மி�சார நி ண� ஒ�வ� எ;க��.� கிைட3தா�. 
அவ�ைடய ேயாசைன�ப7 பிரமா�/ மான ஒ� ெப/7 ெசCய�ப/ட�, 
தமி
நா/7>�6� வட நா( ெச�@ இமய3தி� உ:சியி� வி�,  >, கய� 
சி�ன;க8 ெபாறி�.� கா/சிைய அ6த� ெப/7யிேலேய மி�சார3தி� 
�ைணேயா( அவ� ெசC� கா�பி3தா�. நாடக ஆர�ப3தி� அைத� பய�ப(3தி� 
ெகா�ேடா�. விள�.க8 அைண�க� ப/ட�� அர;கி� தமி
 நா( 
ஒளி�ேகா(களாக� கா/சி யளி�.�. இமய3தி� நா� எ�ற பாட� ெதாட;கிய�� 
ப7�ப7யாக அ6த ஒளி�ேகா(க8 விாி6� பர6� இமய�வைர ெச�A�. பா/( 
�72�ேபா� இமய3தி� உ:சியிேல )ேவ6த�களி� வி�- >-கய� 
சி�ன;கேளா( தமி
� ெகா7 ஒளிவ7வி� பற�.�. இதைன மிக அ� தமாக3 
தயாாி3தி�6தா� வி0ேவ0வர�. 
 
21-6. 48இ� இமய3தி� நா� �3தமி
� காவல� கி. ஆ. ெப. வி,வகாத� அவ�க8 
தைலைமயி� அர;ேகறிய�. 
 
கி. அ. ெப அவ�களி� ேப:, நாடக3தி�.3 ெத�Z/(வதாக இ�6த�. தமி
நா/7� 
�த��தலாக நைடெப@� வரலா�@: சிற�  வாC6த இ6நாடக3ைத ம�க8 
மகி
+ட� வரேவ�றா�க8. �த� நாடக வR� U. 1222-00 ஆசிாிய� ரா. ேவ. 
அவ�க��. அ�பளி�பாக வழ;க�ெப�ற�. இமய3தி� நா� 87நா/க8 ெதாட�6� 
நைடெப�ற�. 
 
தமிழறினா�க8 தைலைம 
 
தமிழறினா� ெப�ம�க8 இ�வரலா�@ நாடக3ைத�கான ெவளிK�களி>�6-
ெத�லா� வ6� .?மினா�க8. 1-7-48இ� சில� :ெச�வ� ம.ெபா.சிவஞான� 
அவ�க��, 11-7-48இ� தி� நாரண - �ைர�க�ண� அவ�க��, 24-7-48 இ� 
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ெச�ைன� ப�கைல கழக தமி
 ஆராC:சி �ைற3 தைலவ�, ரா. பி. ேச��பி8ைள 
அவ�க��, 25-7-48 இ� ேதசப�த� சி.பி. ,�ைபயா அவ�க��, 1-8-48இ� 
வி��நக� வி.வி. இராமசாமி அவ�க��, 2-8-48இ� ேகாைவ� கிழா� சி. எ�. இராம 
ச6திர� ெச/7யா� அவ�க�� தைலைம தா;கி, இ� ேபா�ற வரலா�@ 
நாடக;க��. அரசினா� மானிய உதவி வழ;கி ஆதாி�க ேவ�(ெமன ேக/(� 
ெகா�டா�க8. 
------------- 

75. 75. 75. 75. மனித"மனித"மனித"மனித"    
 
பால�கா( வாாிய� ஹா>� மHTய� எ�ற ஒ� மைளயாள நாடக3ைத�காO� 
வாC�  என�. ஏ�ப/டைத� ப�றி ��ேப .றி�பி/7��கிேற�. அத� பி� சில 
நா/களி� தமி
 வி3�வாH� மைலயாள ெமாழியிேல ந�. பயி�சி ெப�ற வ�மான 
தி� பா. ஆதி)லனா� அவ�கைள: ச6தி�க ேந�6த�. அ�ேபா� மனித� 
நாடக3ைத3 தமிழி� ந7�க வி�� வதாக3 ெதாிவி3ேத�. அவ� தாேம மைலயாள 
நாடகாசிாிய� ��.ள� ராகவ� பி8ைளைய: ச6தி3�, நாடக3தி� உாிைமைய 
வா;கி3 தமிழி� எ?தி3த�வதாக வா�களி3தா�. ேகாைவ �காமி� மனித� நாடக� 
எ;க8 ைகயி� கிைட3த�. தி� பா. ஆதி)லஞேரா( தி� கா.ேசாம,6தர� 
அவ�க�� வ6தி�6தா�. இவ� ஏ�கனேவ ைவர�ெச/7யா� க�ெபனி�. 
எதி�பா�3த� எ�H� நாடக3ைத எ?தி� ெகா(3தவ�. ேசாம,6தர� ஆதி)லஞாி� 
மாணவ�. ஆசிாிய�� மாணவ�� ேச�6ேத மனிதைன உ�வா�கியி��பதாக 
அறி6ேதா�. 
 
மனித� மHTயனி� த?வ� 
 
மனித� மHTயனி� ெமாழி ெபய��  அ�@; த?வ� எ�ேற ெசா�ல ேவ�(�. 
ஆ�; க�3� ஒ�ைற3தவிர நாடக அைம� க8 �?வ�� தமி
 ஆசிாிய�களா� 
உ�வா�க� ப/டைவேய. மைலயாள மHTய� நாடக3திேல இ�6த, 
.ைறபா(கைள ெய�லா� ேபா�கி, கைதயி� க�3ைத3 ெதளி+ ப(3�� �ைறயி� 
 திய உ3திக8 சிலவ�ைற: ேச�3�, தமி
 மனிதைன மிக உய�வாக� 
பைட3தி�6தா�க8 ஆசிாிய��, மாணவ��. நாடக3தி� க��ெபா�8 எ;க8 
உ8ள3ைத� கவ�6த�. இதைன ெவ�றிகரமாக3 தயாாி�பத�.ாிய வழி வைககைள 
ஆராC6ேதா�. 
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கா/சிக8 ஓரள+�.3 தாயாாி�க�ப/டன. எ�ேலா��.� பாட� ெகா(�க� 
ெப�ற�. மனித� எ�ற ெபய��.ாிய டா�ட� ,.மாரனாக த�பி பகவதி2�, 
ஒவிய� ராஜனாக நாH�, டா�டாி� மைனவி சாவி3திாியாக எ�. எ0. 
திெரளபதி2�, ஓவியனி� த;ைக சரசாவாக எ�. க��ைபயா+�, டா�டாி� 
சி�ற�ைன பிேரமாவாக ேக. ஆ�. சீதாராமH�, பிர�டாக (பிர�() ராமசாமி2�, 
டா�டாி� த6ைதயாக 7. எ�. சிவதாO+� பா3திர;கைள ஏ�றா�க8. 
 
உ��ேடா(� மனித� 
 
மி�சார நி ண� வி0ேவ0வர� இமய3தி� நா� ஆர�ப3தி� தமி
� ெகா7ைய 
இமய3தி� பற�கவி/(� கா/7ய� ேபா� மனிதனிA� ஒ�  �ைமைய: ெசCதா�. 
மதமிலா� - மானியா� - உ3தம� - ம�னி�பா� எ�ற எ?3��கைள தனி3தனிேய 
ெப/7களாக ெசC�, ப� க8 ேபா/(, சிவ� � காகித;க8 ஒ/7 ம-னி-த-� எ�ற 
ஒ�ெவா� எ?3�� தைலகீழாக உ��ேடா(வ� ேபா� கா/7, இ@தியாக, 
மனித� எ�ற எ?3�க8 நிைல3� நி�ப�ேபா� மிக அ�ைமயாக ெசCதி�6தா�. 
 
5-8-48இ� மனித� நாடக� மிக:சிற�பாக அர;ேகறிய�. அ�@ ேகாைவ 
நகரசைப3 தைலவ� டா�ட� ந:ச�பா தைலைம வகி3தா�. அ�ைறய வR� 
ஆசிாிய�க��. அ�பளி�பாக வழ;க�ப/ட�. 
 
க��ைபயா ெப� ேவட�! 
 
சர,வாக ந73த எ�. க��ைபயா+�, பிேரமாவாக ந73த ேக. ஆ�. சீதாராமH� மிக 
அ� தமாக ந73தா�க8. சீதாராமH� ெப� ேவட3தி� இளைமயி>�6ேத 
அHபவ� ெப�றவ�. எ�. க��ைபயாவி� ந7� 3திறைமைய ப�றி3 தா� 
எ�ேலா�� விய6ேதா�. ப�ெவ@ உண�:சிகைள� ெகா/7 ந7�க ேவ�7ய 
பா3திர� சர,. இ6த� பா3திர3ைத3 திறைமயாக ந73� எ�ேலா�ைடய 
பாரா/(தைல2� ெப�றா� க��ைபயா. பிர�( ராமசாமிைய� ப�றி: ெசா�லேவ 
ேவ�7யதி�ைல. அவ��.� பிர�( எ�ற அைட ெமாழி வ6தேத மனித� 
நாடக3தி� )ல�தா�. இவ�ைடய ந7�பி� சிற�பிைன� ப�றி2� மனித� 
நாடக3தி� மக3தான ெவ�றிைய� ப�றி2� இர�டாவ� பாக3தி�ெசா�ல எ�ணி 
வி��கிேற�. 
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நாடக3தி�கான பாட�கைள2� வி3�வா� பா. ஆதி )லனா� எ?தியி�6தா�. 
மனித� நாடக� ஒ?�க3ைத வ>2@3�� உ�னதமான நாடகமாக விள;கிய�. 
 
தமி
 �ர,�. உதவி நாடக� 
 
சில� : ெச�வ� ம.ெபா.சி.அவ�க8 நட3தி வ6த தமி
 �ர, எ�H� தி;க8 
இதழி� நிதி�காக 9-6-48இ� வி3தியா சாகர� நாடக� நைடெப�ற�. இ6நாடக� 
நைடெப@வத�. இர�( நா/க8 ��னதாகேவ ம. ெபா, சி. அவ�க8 ேகாைவ�. 
வ6தி�6தா�. நாH� தைலவ�மாக: சில ந�ப�களிட� ெச�@ நாடக3தி�ெக�@ 
நிதி2� திர/7ேனா�. ஆக, நைடெப�ற வி3தியாசாகர� நாடக3தி�. திேய/ட� 
வR� நிதி வR� எ�லாமாக: ேச�3� U. 3000 வRலாயி�@. இ3 ெதாைகைய 
தைலவாிட� ெகா(3� தமி
 �ர,�. வா
3�� Dறிேனா�. 
 
15-8-48 வைர மனித� நாடக� ெதாட�6� நைட ெப�ற�. சி�ன�ணா 
ெச�ைன�.: ெச�@ ஒ�ைற வாைட3 திேய/டைர� ேபசி �� பண�� ெகா(3� 
வ6� வி/டப7யா� மனித� நாடக3தி�. ந�ல வRலாகி2�, ேம�ெகா�( நட3த 
�7யவி�ைல.  16- 8- 48 இ� மேனாகராைவ� ப/டாபிேஷகமாக நட3தி� ேகாைவ 
நாடக3ைத �73�� ெகா�ேடா�. 
 
ஏற3தாழ ஒரா�(கால� ேகாைவயி� நாடக;க8 ந73ேதா�. பி�ஹண� பட� 
எ(3� �7�க� ெப�ற�. ச)க நாடக;க8 )�@�, வரலா�@ நாடக� ஒ�@� ஆக 
நா�.  திய நாடக;க8 தயாராயின. 
 
தைலநகராகிய ெச�ைன மாநக��. வ6� நாடக;க8 நட3த ேவ�(ெம�@ 
ேபரறிஞ� அ�ணா, தி�. நாரண �ைர� க�ண�, ேபராசிாிய� வ.ரா., ெசா�>� 
ெச�வ� ரா. பி. ேச��பி8ைள, தைலவ� ம. ெபா. சி. �த>ய பல அறிஞ�க8 
எ;கைள அ7�க7 வ� @3தி வ6தனா�. எ�ேலா�ைடய வி��ப3ைத2ம 
நிைறேவ�@� ேநா�ேகா(, 19-8-48 இர+ ெகா:சி எ�0பிரசி� தைலநகராகிய 
ெச�ைன மாநக��.� பயணமாேனா�. 

((((1த! பாக� நிைற:3கிற�1த! பாக� நிைற:3கிற�1த! பாக� நிைற:3கிற�1த! பாக� நிைற:3கிற�))))    
----------------------------------------------------------------------------------------    


