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என நாடக வாைக
51. ேபா ரசி

கணா ெக/டா3 ெதாைலவி>6த 23தேமக நம மைண ெந;கிய.

ஜபானி தா .தA, விைலவாசி ஏறற மைர நகர ம களிைடேய ெப;

.ழப3ைத உடா கின. “ெகா?பி .(! ெகா:சியி ஜபா பைட!

ெசைன கா> ெசCயப/ட! பாப பாலேபாயி@! கைர ேயார எாிகிற.”

இைவக8தா காைலயி க விழி3த பரேதசி3 தபா> வ பய;கர:
ெசCதிக8! அாிசிவிைல ப+ விைலயாக உய6த. அறாட D>களி

அ7வயிறி தீ பி73த. வயி@பிர:ைன வ6வி/டா அத விைள+ என

வா.? பசி வ6தா ப3 என; எலா பற6 ேபாவ இய தாேன!
ெகா8ைள2 கெலறி2
ெகா8ைள! ெகா8ைள!! அாிசி கைட, மளிைக கைட,ஜ+ளி கைட எ;.

ெகா8ேள!!! ந8ளிரவிலல; 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/சிையபறி அறி6தி கிேறா 3தக;களி.

அத அைமபி-உவ3தி ஒ ப.திைய அ@ கேன கேடா

மைரயி, ‘ப ’க8 உைடயாத சினிமா ெகா/டைககேள இைல. அல;கார
விள .க8 அல;ேகாலமாயின. ெதெவலா கணா7: சிதறக8!

எ;க8 நாடக ெகா/டைகைய ஒ/7ய விற. கைடயி ர/சி Eரக8 .6தனா.
ஒ க/ைட விடாம கா> ெசC யப/ட. அ(3த பாC:ச நாடக ெகா/டைக

ப களி ேம எ@தா எதிபா3ேதா. அவகைள யா த(பாாிைல.

ஆனா, ஆேவச3தினிைடேய அ தாடவ மா7ய. திGெர@ ஒ .ர. ேட,

7. ேக. பிரத0 ெகா/டைகடா, கெலறியாதீ;க” எற. ெதCவேம .ர
எ?பியதாக நிைன3ேதா.

திமணமான நா, மைனவி2ட தனி .73தன நட3 திய சமயமலவா? இ6த
ர/சிைய க( அவ8 ந(;கினா8. ேசல3தி இைதெயலா பா3ததிைல.

அவ . நா ஆ@த Dறிேன. அ@ மாைல நா. மணி. E/( .
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அகிேலேய கலக! எதிேர ஒ மளிைக கைடயி ெகா8ைள ! நாH எ

ைணவி2ட மா7யி நி@ ேவ7 ைக பா3ேத. ெகா8ைளயி .க>3த

Eரக8 கலாA, கபாA Eதியி>6த E/7 கத+கைள விசாாி3

ெகாேட ெசறாக8. எ;க8 E/( கதவிA ஒ அ7! எ ப க3தி ஒ க!

‘ஐேயா!’ எ@ அலறினா8 மைனவி. உடேன ஒ ச3த, “ேட, அேயா கிய

பயகளா, 7. ேக. ஷக E(டா, நி கிறா ெதாியேல?” அவள+ தா,

Eரக8 கக8 ேமேல பா3தன. ேபாகிற ேபா கி சில ைகக8 தைல . ேமேல

உய6 வண க ெசCதன. ரகசிய ேபா>சா பா3தாகேளா, எனேவா.

யா .3 ெதாி2? கா கி உைட தாி3த ேபாJ0காரகைள3 தா அ@ காணேவ
இைல: கலக Eரகளி இ6த அ வண க எ;கைள2 ர/சி D/(றவி
சப6தப(3தி விடலாமலவா? கKனி0(க . நா;க8 உதவி ாிவதாக

ஏகனேவ ேபாJ சா . ெமா/ைட க7த;க8 ேபா28ளன. தைலமைறவாக.
இ . சில எைன அ7 க7 வ6 ச6திபதாக ரளியி6த. இர(

நா/க8 ஊெர;. இ6த அமளி நட6த. இ6த நிைலயி இ/ட7 உ3தர+

வ6த. ெசைனயி எதிாி விமான பற6தததாக: ெசானாக8. நா;க8

மைரயி>6 .பேகாண3தி. பற6ேதா.
---------------

52. இ!வாவி! இ"ப

.ட6ைத வாணி விலாச சைப3 திேய/டாி நாடக ெதாட;கிேனா. மைரயி

மக3தான ெவறி ெபற சிவJலாைவேய த நாடகமாக ந73ேதா. அேமாகமான
ஆதர+ கிைட3த. சிவJலாேவ ெதாட6 நைடெபற. ஏேதேதா இப

கன+க8 க( ெகா76த எ மைனவி மீனா/சியிட ஒCவாக இ6
உைரயா7 மகிழ .ட6ைதயி தா என . ேநர கிைட3த. திமண

76த+டேனேய சிவ>லா நாடக3 தயாாிபி ஈ(ப/ேடா. ஏற3தாழ ஒ வார

எ இல3தரசியி E/7, ேசல ெசவாC ேப/ைடயி த;கியி6ேத.

எறாA, எ நிைனெவலா சிவJலாவி ெவறியிேலேய .றியாக இ3த.

ம@ E( ெச@ மைனவியி E/7 இ6த ேபா நாடக3தி.3 ேதைவயான
.றி கைள எ?வதிேலேய ெப ெபா? கழி6த. மைனவியி E/7

வரேவ

. உபசார3தி. .ைறவிைல. அவைடய தம ைக2 த;ைக

சர,+ எனிட மி.6த அ கா/7னா. என ேகா இ ைக ெகா8ளவிைல.

மைனவி2ட மைர .3 திபிேன. இர+ நாடகமாதலா பக ேவைள

உண+ . பி ச@ உற;.ேவ. மாைலயிேலேய ெகா/டைக . ேபாC
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வி(ேவ. நாடக 76 E( திப இர( மணி ஆகிவி(. அத.ேமதா
அ மேன யாட அளவளாவி மகிழ ேநர கிைட ..
மீனா/சிய காளி அ
எ;க8 .(ப உறவினாகைள பறிய சில .றி கைள இ;. D@வ

இறியைமயாததா.. எ;க8 த6ைத வழி பா/டனா தி ச;கர)3தியா

பி8ைள திவன6த ர 3த

ச6ைதயி நல மதிேபா( வா 6 வ6தவ. அவ ஓ ஆசிாிய. ெசா6த3தி ஒ

ெதாட க ப8ளியிைன2 நட3தி வ6தா. இள பவ3தி மர3தி>6 வி?6

கா> ஊன ஏப/டத காரணமாக அவைர எேலா ெநா7 அணாவி
எேற .றிபி(வாக8. அவ . இ மைனவிய; இரடாவ மைனவியி
ெபய 3தைம. அ6த அைமயாாிட பிற63வக8 சகபி8ைள,

கணாசாமிபி8ைள, ெசல பி8ைள ஆகிய )வ. இவகளி சகபி8ைள

எ;க . அறி+ ெதாி2ேப காலமாகி வி/டா. பா/டனா . த

மைனவியிட பிற6தவ தி ,6தரபி8ைள. அவர மைனவி தாயைமயிட

பிற6தவக8 ெசலைம, திரவியபி8ைள, மீனா/சியைம, இராம>;கபி8ைள

ஆகிய நாவ. எ;களி ஒ@வி/ட சேகார-சேகாதாியரான இவக8

நாகேகாவி>ேலேய வசி3 வ6ததாதா எ;க8 அைனயா நாக ேகாவி>
நில வா;க+, அதைனேய நிர6தர இபிடமாக ெகா8ள+ ேந6த.
எ;க . அறி+ ெதாி6தபி 1924இ நா;க8 த ைறயாக நாக-

ேகாவிA .: ெசறி6த ேபா அைனயா ல இவக8 அைனவ அறி6

ெகாேடா. இவகளி )3த அணா திரவியபி8ைள, கெபனியி சில கால
மாேனஜராக+ இ6தா எபைத ேப .றிபி/7 கிேற. இைளயவ

இராம>;கபி8ைள வ கீ .மா0தா. எ;களிட பாச பாி+ ெகாடவ.

இவேரா( நா;க8 ெந;கிய ெதாட ெகா76ேதா. மீனா/சிய கா8 எமீ

மி.6த அ ைடயவ. இவைடய )3த மகதா நைக:,ைவ ந7க சிவதாO.
என .3 திமண நிக 6த சில நா/களிேலேய திரவியபி8ைளயி )3த மக8

,6தாி . சிவதாO+ . திமண நிக 6த. மக . மமகH . இ6த

மன ஒ@ைமைய அறி6த நா, இவக8 திமண3ைத வ @3தி, அணாைவ2

அ காேள2 சமதி க ைவ3ேத. எ திமண3திகாக உறவினாக8

அைனவ மைர . வ6தி6தேபா இ6த ஏபா(கெளலா நைடெபறன.
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எ திமண3ைத காண வ6தி6த மீனா/சிய கா8, நா மைனவி2ட

தனி .73தன ெதாட;கிய எ மீ ெகா76த அபி காரண

மாக, எ இல3திேலேய எ மைனவி .3 ைணயாக3 த;கி வி/டா.
கெபனியி ஒேர ந7ைகயான திெரளபதி2 வய வ6த ெபணாக இ6ததாA,
அவ . ைணயாக ேவ@ யா கெபனியி இலாததாA வசதிைய கதி
எ;கடேனேய இ6 வ6தா8.
ெசல ேகாப
மைரயி நா;க8 .7யி6தE/7 மா7யைறயி நா மேனவி2ட

த;கியி6ேத. அ கா8 த மகனி திமண3தி. Dட நாகேகாவிA .

ேபாகவிைல. மகH மமக மைர . வ6 தனி .73தன ெதாட;கினா.
அேபா அ கா8 எைனவி/( ேபாக ம@3வி/டா. மகனிட சைட

எ+ இைலயானA, அவ இல3தி ெச@ மமக .3 ைணயாக

இ க அவ ஏேனா விப விைல. அ7 க7 ேபாC விசாாிபேதா( நி@3தி

ெகாடா.

அ கா8 நல உைழபாளி. E/( ேவைலகைளெயலா தாேம தைலேம

ேபா/( ெகா( ெசCவா. நாடக 76 E( திபிய, ஏதாவ

சாபி/(வி/( நா மா7 .: ெசேவ. நா வவைர ெபபாA எ

மைனவி உற;. வேத இைல. ஆனா, அய6 உற;.வேபா பாவைன ெசC
வா8. நா ந7கனலவா? என .3 ெதாியாதா? சிறி சல சலேபா( அகி
அமேவ நா. கீேழயி6 அ காளி .ர ேக/..

“ ஏ சா6தா, ஏ......சா6தா”
ஆ, எ மைனவி மீனா/சிைய சா6தா எ@ தா Dபி(ேவா. ஏ. சா6தா

எற “என கா?” எேப நா.

“இ6த பாைல வா;கிகி/( ேபாக: ெசாலபா சா6தாைவ”
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“அவ அச6 P;. அ கா; இேதா நாேன வேற” எ@ எ?6திேப.
அத.8 எ மைனவி அ73 ர( எ?6, ேவகமாக கீேழ ஒ(வா8.
“ெமவா...ெமவா” எேப. பாைல வா;கி ெகா( ேமேல வவா8.
‘ெமவா ேபாக Dடாதா? ஏ இப7 ஒ7ேன?’ எ@ வாCவி/(: சிாிேப
நா.

அவ8 ெசலமாக ஒர கணா எைன பா3, ‘ஊ சிளி ேவேற” எபா8.
ப(3தி6த தைன உாிைமேயா( கி த/7 எ?பவிைலேய எற ேகாப
அவ .. அ6த: ெசல ேகாப3ைத2, ‘சிளி ’ எ@ அவ8 ெசாA

அழைக2 ரசிபதி என ெகா தனி மகி :சி.
மைனயாளி மன .ைற

மீனா/சியம ேகாயி, மாாியம ெதப .ள, தி மைல நாயக மகா,
திபர;.ற, அழக ேகாயி இ;ெகலா எேனா( தனியாக வ6
பா கேவ( ெமப அவ8 ஆைச..எ;க8 திமண நட6த அ@ மாைல,

இராமநாத ர மனா மாளிைக . எதிேர28ள மாாியம ெதப .ள3தி

நாH எ மைனவி2 படகி ஏறி உலா வ6ேதா. அேபா அவ8 தம ைக2

ம@Q சில ெபக படகி இ6தனா. ‘அைதேபா ஒைற நாமிவ
தனிேய அ;. ெச@ படகிேலறி ைமய மடப பா3 வரலா’ எறா8 எ

மைனவி. ஒறபி ஒறாக திய நாடக;கைள ஒ3திைக பா3

ெகா76ததா இ6த ஆைசைய நிைறேவற 7யவிைல. அ காேளா(

ேபாCவர: ெசாேவ எேபா ெசலமாக: சிO;.வா8. நா பேவ@ப/ட
பா3திர;கைள நாடக;களிA நாவகளிA பா3 ப73 அறி6தவ தா.
என ெசCவ? நாடக ேவைலகளி என கி6த அைறய ஆவ3தி. 

மைனயாளி இ6த ஆைச ேகாாி ைகக8 தைமயாக3 ேதாறவிைல. அேவ

அவ . ெபாிய மன .ைறயாக இ6த. ெவளிேய எ;. ேபாவதான A

கணவ தேனா( வரவிைலேய எ@ அவ8 ெகாQச ேவதைனப/டா8.

இர+ ேநர;களி இதெகலா ஏதாவ சமாதான D@ேவ நா.
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ஒ நா8 இர+ திGெர@ “நா கா ) ைக3 ெதாட 72மா உ;களா?”

எறா8. அவ8 எதகாக ேக/கிறா8 எப என . ாியவிைல. “7யா”

எேற.

“7யாதா? ஊ ..... 7யேவ 7யாதா?” எறா8.
“நீ ெதா( பா கலா எேற நா. அழகான Dாிய  . அவ .. நா ச@
எதிபா கவிைல, ச/ெட@ நா ைக நீ/73 த ) கி னிைய3 ெதா/டா8.

என . ேராஷ வ6வி/ட. என 76த ம/( நா ைக நீ/7 நீ/7

பா3ேத. ) கி ப க3திDட ெந;க விைல அ. மைனவி வி?6 வி?6
சிாி3தா8. ேதாவிைய சமாளி க ேவ(ேம, “ெபக ேக நா . நீள6தா”

எேற. ேவ@ என ெசCவ? ...மைரயி அவ . இ6த மன .ைறைய
எலா வ/72 தAமாக .பேகாண3தி தீ3ேத. சிவ Jலாவி என .

 கியமான ேவட இலாத தா திெரளபைதைய H அHபிவி/( நா

சாவகாச ெகா/டைக . ேபாேவ. அதி எ மைனவி . எைலயற மகி :சி.

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

53. ந#$பிைச$ லவ& ராமசாமி

ஈேரா/7 நாடக;க8 ,மாரான வR> நைடெபறன. நாவ நாடக;களி

ெபாியணா  கிய ப;ெக(3 ெகாடா. ஈேரா/7>6 மீ(

ேகாைவ . வ6ேதா. நா;க8 தாயாட இ க3 தனி E( கிைட காததா

தாயா ம/( ஈேரா/7ேலேய த;க ேந6த, நா;க8 ேகாைவ . வ6தபி

மைர ஒாிஜின பாC0 கெபனியா ஈேரா/7 நாடக;க8 ந73தாக8.
அவக8 அேபா சி. கைனயா கெபனியா தயாாி3தி6தைதேபா
ஏராளமாக ெபா/ ெசல+ ெசC, தசாவதார நாடக3ைத ந73

ெகா76தாக8. நாவ நாடக;கைள அதிகமாக ந7பதிைல. எ;க8 தாயா

ஈேரா/7ேலேய இ6ததா, ஒாிஜின பாC0 கெபனி ந7ககளி சில,

அவகைள பா3ேபாக அ7 க7 வ6தாக8. அப7 வ6த சில ந7ககிளி

ஒவதா ேக.ஆ.ராமசாமி அவ . எ;க8 கெபனி . வரேவ(ெமற

ஆவ இ6த. அ6த ஆவைல எ;க8 அைனயாாிட ெசா>,எப7யாவ

தைன கெபனியி ேச3 வி(மா@ ேக/( ெகாடா. அேபா ேக. ஆ.
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ராமசாமி . பதி)@ வயதி .. அவைடய தகபனா . எ?தி, அத.

ஏபா( ெசC2மா@ அைனயா ெசா> வி/டாக8. திGெர@ ஒநா8 ேக.

ஆ. ராமசாமி தன6 தனிேய றப/( ேகாைவ . வ6 ேச6தா. ஈேரா/7

>6 அமாதா, தைன அHபியதாக: ெசானா. அமா+, ந7கக8
சில வ6 ேபா. ெசCதிகைள ெபாிய அணா+ . க7த)ல

அறிவி3தி6தாக8. ேக. ஆ. ராமசாமிைய பாட: ெசா> ேக/ட+ட
எேலா . நிரப+ பி73 வி/ட. அவைடய சாாீர மிக+

இனிைமயாக+, ெகSரமாக+ இ6த. ெபாியணா அவைர கெபனியி

ேச3 ெகா8ள: சமதி3 வி/டா. மைர ஒாிஜின பாC0 கெபனியி

அேபா ஆசிாிய 0தான3தி இ6தவ காளி. எ. ர3தின. அவ

ெபாியணா+ . க7த ெகா(3, ஒவைர அHபியி6தா. அவ வ6த

ெபாியணா, ராமசாமி . விபமி6தா அைழ3 ேபாவதி

எ;க ெகா@ தைடயிைல எ@ Dறினா. வ6தவ எெனனேவா

ெசா>ராமசாமிைய அைழ3 ேபாக யறா, எ+ ப> கவிைல. ஒேர

உ@தியாக ராமசாமி ஒாிஜின பாC0 கெபனி . வர7யாெத@

ம@3வி/டா. ராமசாமி . உடன7யாக அபிம2, ,6தாி நாடக3தி கிTண
ேவட ெகா( க ப/ட.

யா பாண சக பி8ைள
ேகாைவ 76 தாரா ர ெசேறா. தாரா ர3தி இ6தேபா, ெகா?

.

வரேவ(ெம@ யா பாண சக பி8ைள வ6 அைழ3தா. இவ அ6த

நாளி இல;ைகயி பிரசி3தி ெபற கா/ரா ட. இவைரபறி” நிைறய

ேக8விப/76ேதா. எ0. ஜி. கி/டபாைவ த தலாக இல;ைக .

ெகா( ெசறவ சக பி8ைள தா எ@ சில ெபைமயாக: ெசா>
ெகாடாக8. ேபாகவர:ெசல+ நீ கி, மாத ஒ@ . ஆயிரUபாC ேபசி,
மாத பதின@ நாடக;க8 நட3வதாக ஒப6த ெசCய ப/ட. ஒப6த

76த கU . வ6 ேச6ேதா.
சபள3 தகரா@

ெகா?  பயண நி:சயமான எேலா: சபள அதிக ெகா( க

ேவ(ெம@ ேக/டாக8. அ6த நாளி இல;ைக . பயண எறா, மாத
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இப UபாC சபள ெப@ ஒவ . இல;ைகயி நாப, பமாவி
அ@ப, மைலயாவி எபமாக: சபள ெகா( கேவ(. ெகா? + .
எேலா . இர/7 : சபள தவதாக ெபாியணா ஒ

கUாி சில நாடக;க8 ந73தபி இல;ைக . பயணமாேனா.
------------------

ெகாடா.

54. தபி பகவதி திமண

கUாி 2- 8- 42 த சிவJலா நாடக ெதாட;கிய. நல வவா2 இ6த.

தபி பகவதி .3 திமண ஏபா(க8 நைடெபறன. சினணா நாகேகாவி>

இ6ததா அ;ேகேய பகவதி . ெப பா3தா, ெபாியணா+ நாகேகாவி

ெச@ ெபைண பா3 7+ ெசC வி/(3 திபினா. திமண3ேததி

உ@தி ெசCயப/ட. கயாண க:ேசாியி தமிழிைசேய ழ;க ேவ(ெமன
நா விபிேன. மாைலயி இைசயர, எ. எ. தடபாணி ேதசிகாி

இனிைச2 இரவி திக கிபான6த வாாியாாி வ8ளி திமண கைத2
நட3த 7+ ெசCேதா. ேதசிக அேபா காQசீ ர3தி இபதாக

அறிவி3ேத. அறிஞ அணா அவக .3 த6தி )ல தகவ அறி6ேத. அவ
எ;க8 சாபி ேதசிக அவகைள: ச6தி3 ேபசி 7+ ெசC க7த எ?தினா.
1942 நவப 27ஆ ேததி ெவ8ளி கிழைமய@ க . அகிA8ள திக

தி3தல;களி ஒறான ெவெணC மைலயி தபிபகவதி . திவள ெசவி
க0Pாி . திமண நட6ேதறிய.

க6தJலா
கUாி க6தJலா நாடக3ைத நல ைறயி தயாாி க3 தி/டமி/ேடா.

சினணா நாக ேகாவி> இ6ததா திய நாடக3ைத உவா .

ெபா@பிைன நா ஏ@ ெகாேட. யாக .ட; தி:ெச6T ேகாயி;
,வாமி மைல; பழனி, சரவண ெபாCைக, தி3தணிைக மைல த>ய

கா/சிகெளலா திதாக3 தயாாி க ெபறன. சிவெப மானி வி0வUப,
ெநறி கணி>6 ெந  ெபாறிக8 பறப, அைவ சரவண

ெபாCைகயி வி?6 ஆ@ .ழ6ைதக8 ஆவ கா3திைக ெபக8

அ .ழ6ைத கைள3 தாலா/(வ, பி அவக8 ந/ச3திர;களாவ

அைமயான கா/சிக8. மிசார3தி ைணேயா( மிக அ த மாக இவைற

உவா கி கா/7னா மிசார நி ண ஆ@க 1943 ஜனவாி 1 ஆ ேததிய@
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க6தJலா அர;ேகறிய. சிற6த பாடக எ. எ0. ேவலப ,பிரமணியராக +;
நா நாரதராக+, பகவதி Rரப3மனாக+, 7. வி. நாரயணசாமி சிவபிராHக+
ந73ேதா. நாடக. மிக: சிறபாக அைம6த.

ப7த இராமசமா
கU பிரபல ஆ2ேவத ைவ3திய ப7த இராமசமா +ட எ;க . ெந;கிய
பழ க ஏப/ட. அவ சிற6த நாடக ரசிக. அவ அவர சேகாதர

நாடக;கைள ஆவ3ேதா( வ6 பாபாக8, ேநாC, ெநா7 எறா அவைர3

தா அO.ேவா. அ  ப  நிைற6த உ3தமமான ம3வ. கU . வ6த

சில நா/களி எ மைனவி ேநா2றா8. எேபா அவ8 உட கதகதபாகேவ

இ6த. அ7 க7 இமி8. இராமசமா அவ8 உட நிைலைய ந.கவனி3

ஏேதேதா ம6க8 ெகா(3தா. ேநாC .ணமாகவிைல. ஒநா8 எைன3

தனிேய அைழ3தா.

“மைனவிைய3 தாCE/( . அHபி ைவப நல” எறா,
“ஏ நீ;கேள .ணப(3த7யாதா?” எேற நா.
“கணவைனவி/( பிாி6தி6தா விைரவி .ணபடலா” எறா சமா.
அவ வ @3த> மீ நா மைனவிைய: ேசல3 . அHபி ைவ க ஒ
ெகாேட. ேசல3 .3 தகவ அறிவி3ேத. சா6தாவி தைமய வ6

அவைள அைழ3 : ெசறா. எைன பிாிய மனமிலாதவளாC சா6தா க

கல க3ட பிாி6 ெசறா8. ேசல ெசற பிற.

அவ8 உடநிைல ேதறவிைலெய@ க7த வ6த. அவேள உ க3ேதா(

எ?தியி6தா8.

ப7த சமா ஒநா8 எைன அைழ3தா. ெசேற.
“நீ;க8 ெதாட6 சில ம6க8 சாபிட ேவ( எறா. “சாபி(கிேற”

எ@ ஒ

ெகாேட.
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அவ ெகா(3த ம6கைள: சாபி/ேட. “சா3 .7:சா@ இர+ ப( ைக .
ேபா.  ஒ ேகாைப .7 க ேவ(” எறா.
அதப7ேய .73 வ6ேத. கU நாடக 76 பால கா( றப(ேபா

சமாவிட ெச@ விைட ெபேற. திதாக ம6க8 எ+ ெகா( கவிைல.
“சா3 .7: சா@ ம/( ெதாட6 சாபி/( வா;க8” எறா. “ஏ?” எ@

ேக/ேட. “ேவெறா@மிைல. உட

. நல” எறா சமா. என

காரண3திகாக சமா என . ம6க8 ெகா(3தாெர@ அேபா என .3
ெதாியவிைல. பினாதா ாி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 இ6த ஆதரைவவிட அதிக ஆதர+ இேபா

கிைட3த. மைர சிவ Jலா+ . பிற. நா;க8 ெசறவிடெமலா சிற 3
தா. ைந6ேபான பைழய நாடக;க . Dட ஒ திய மதி ஏப/ட.
ஐப UபாC Dட வRலாகாம இைட கால3தி நி@3தப/76த

மேனாகரா+ . ஆயிர கண கான ம க8 இடமிறி3 தவி3த எ;க ேக

வியபாக இ6த. மேனாகரனாக நா ந73த ேபா, திய திய க/ட;க8

சிலவைற ம க8 ரசைன உணேவா(ைக த/7 பாரா/7னாக8. இராமாயண

நாடக3தி. அத.  க7ராத ைறயி நாடக ெவறி பி73தவகைள ேபால

ரசிக ெபம க8 நாலா ப க;களி>6 வ6 .வி6தனா. இராமாயண இர+

9 மணி . ஆரபமா.. ஆனா ரசிகக8 மாைல 4 மணி தேல இர/ைட மா/(

வ7களிA, ப0களிA, காகளிAமாக: சாாி சாாியாக வர3 ெதாட;கினாக8.
திேய/டாி பி ற ெபாிய ெதன3ேதா , அத ந(ேவ கெபனி E(
இ6 தன. மா/( வ7கைள2,காகைள2, ப0கைள2 தா73 தா

நா;க8 திேய/ட .8 Xைழய ேவ(. ஆக ெபகமாக

ஆயிர கண கான ரசிகக8 க/(:ேசாைற ைவ3 ெகா( சி@சி@ D/டமாக
உ/கா6 சாபி(வ கா/சி . ெப வி6தாக இ6த. மற

நாடக;க . வR .ைற2ேபா மேனாகரா+, இராமாயண6தா

வRA . நபி ைக த நாடக;களாக அைம6தன.
---------------
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55. வ)கால தமிழ& தைலவ&
நாடக;கைளபறி ேமேல ெதாட ேபரறினா அணா அவகேளா(

என ேகப/ட ெபைம .ாிய ஒ ெதாடபிேன இ;. .றிபிட வி கிேற.

ஆ, பால கா( காமி தா இ நட6த. அறிஞ அணா அவகளி திராவிட

நா( இத காQசீ ர3தி>6 ெதாட6 வ6 ெகா76த. .மா0தாவி

ெப அல ெகாைலகாாியி .றி க8 எH ெபயாி அணாவி த
நEன வார6 ேதா@ அதி ெவளியாயி@. அதைன நா;க8 ெதாட:சி யாக

ப73 வ6ேதா. அ7 க7 நா அணா+ . பாரா/( க7த;க

எ?திேன. பால கா( வ6த சமய அ6த3 ெதாட கைத 7+ ெபறி6த.

அதைன Y வ7 வி ெவளியிட விைழ6தா அணா. கைத நா;க8 ந73த

நாடக3ைத அ7பைடயாக ெகா( எ?தப/டதா ைறப7 அHமதி

ெப@ ெகா8மா@ ேவ7ேன. அதப7 அHமதி ேகாாி க7த எ?திய
அணா, அ3ேதா( நாவA . நாேன ஒ Hைர எ?த ேவ(ெம@

ேக/76தா. இதைன என . கிைட3த ெப ேபக கதிேன. 30. 1.1943
இ அணாவி த நாவA . நா எ?திய Hைர இ.

“ேதாழ சி. எ. அணாைர அவக8 வ;கால3 தமிழ தைலவ. இ@
தமிழக3தி சிற6த எ?3தாளக8 எ@ கழப( ஒ சிலாி ேதாழ

அணாைர அவக8 னணியி நிபவ. இவர ஆராC:சி நிைற6த ஆணி3

தரமான ெசாெபாழிைவ ேக/க, ெகா8ைகயி ேவ@ப/ட D/ட3தின .?மி

நிப. இவர அழகிய உைரநைடைய “கவிைத நைட” எேற Dறலா. இ6த

நைட: சி3திர3ைத ந( விய6த தமிழறினா பல. இ@ ேதாழ அணாைர
அவகேள “அ( .: ெசா Eர” என அைடெமாழி ெகா(3 அைழ கிறனா.
இவர எ?3தி ேவக ப7பவ )ைளைய பப(3தி, ைத6 கிட .

ப.3தறிைவ3வி எ( . தைம வாC6த. எ6த இல கிய மனித

ச)க3தி. பயனளி . பாைமயதாC இ க ேவ(ெமபைத ேதாழ சி.
எ. ஏ. அவக8 நறாC அறி6தவ. அதப7ேய ெதாடாறி2 வபவ.

இவர உ8ள: ேசாைலயிேலேய Z3த ந@மண மலதா “.மா0தாவி ெப
எற ெகாைல காாியி .றி

க8.” உயி8ள சி3திர; அறி+ . வி6:

கபேன ஒவிய மல; இ@ ந க நிக? கா/சி.
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எ;க8 நாடக .மா0தாவி ெப ணி பிப.திைய தம க3திேகப: சிறி
மாறி எ?த, ேதாழ சி. எ. ஏ அவக8 விபினா. ஆவAட அHமதி
அளி3ேதா; தம ‘திராவிட நா/7 ெவளியி/டா, ப73ேதா. இவாிய

சி3திர3ைத வைரய எ;க8 ‘.மா0தாவி ெப’ திைரயாக இ6த எபைத
ெயO ேபா உைமயிேலேய ெபைமயைடகிேறா.

தம உ8ள3தி .றி ெகா7 . உண:சி ெப கின, ேதாழ
அணாைர அைண ேபா/(3 த(3, ச6தப ேந ேபாெதலா

வாாியிைற3தி கிறா கைதயி —

"கனியாக இ ைகயி காத ெகா(, அ கணியாததா ெவபிய வா +
ெப@, விதைவயாகி விபசார வா

ைகயிேல ஆன6த ெபற, ஆைச நாயகைன

ெப@, அவன ேராக3தா ய@ அவேன ெகாற கா6தாவி கைத
இேவ” எ@ ேதாழ அணாைரேய இ கைத: , க3ைத, அழகாக Dறி

7 கிறா. ெவ@ கைதைய ரசி3தா ேபாதா. அதH8 ெபாதி6 கிட .

உைமைய உணர ேவ(.

கதாபா3திர;களி மேனா நிக :சிகைள: சி3தாிபதி ேதாழ சி. எ. ஏ. எவள+

திற பைட38ளா எபைத

கா6தா ெந. 1- . கா6தா ெந. 2- . நட . தீவிர ேபாரா/ட3தி )ல

அறி6 ெகா8ளால. பைற. ப73: ,ைவ க ேவ7ய க/ட இ. கைதயி

ஜீவநா7.

விதைவ நிைலயைட6த கா6தாவி உ8ள எப7யி கிற பா;க8!
“நா விதைவயாேன; ச.ன3 தைடயாேன; சதாய3தி சனியனேன; எ
இளைம2 எழிA ேபாகவிைல; கணாெ◌ளி ேபாகவிைல; நா
அபைலயாேன; அழகியாக3 தானி6ேத; தா> யிழ6ேத; ஆனா காC6த தளி
ேபா>6ேதேனயறி சகாக இைல... வாடாத Zவாக இ6ேத. ஆனா
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விஷவாைட28ள மலெர@ உலக எைன கதி@. அ எHைடய

.றமா?... எ;க8 ஏ ைம ைய க( உதவி ெசCய வர யாமிைல; என .3

த கவன3 ேத73தர ஒவ வரவிைல; எ வா + ெகா8ைள ேபாவைத3 த( க
யா வர விைல. எலா 76 நா விதைவயான, எ விதைவ3 தைம
ெக/( ேபாகாம பா3 ெகா8ப7 ெசCய, உபேதசி க, உறா வ6தனா.
அவக கி6த கவைல எலா .லெபைம . ப;க வர Dடாெதப

தா. எைன பறி அவக . கவைல இைல. என . Eேட ெஜயி; அபா
அமாேவ காவலாளிக8, உறவினா ேபாJ0; ஊரா தடைன த நீதிபதிக8.
இ உலக என .டா கி ைவ3த ஏபா(; இதகாகவா நா பிற6ேத?”

எ@ ேக/கிறா8 கா6தா. இ கைதயி கா6தா ெசாவதல. ேகா7 கண கான

இள விதைவய உ8ள3தி>6 எ? D .ர.

ப க ப கமாக எ?தி ப7பவக . அAைப உடா காம விஷய3ைத:

, கி இனிய நைடயி ேதாழ சி. எ. ஏ. அவக8 ெசாA எழிைல பா;க8!
“அவாிட (கிழவாிட) பண இ6த. ஏ ைமயி ெநளி6ெகா(

நானி6ேத. கிடாேபா வள6தவைள எவH காவ பி73 க/7

ைவ காம> கலாேமா ெவ@ ேக/க ஊாிேல பல பி3தகளி6தனா; எ3தைகய

ெபா3த த/சைண த6தா சாியாக இ கிறெதன D@ ேசாதிட சில
இ6தனா. உலகி எ இைல? பளபளபான ேதாைல ேபா3

ெகா7 . பா இைலயா? எப7ேயா ஒ@ எ க?3தி தா> ஏறி@”
கச ம6ைத கனி2ட கல6 ெகா(ப ேபா நைக: ,ைவ2ட

நAண:சி K/(வ ேதாழ அணாைரயி தனி ப . கீ வ

வா கிய;கைள ப73 பா;க8.

“சீதா+ . ரா எற ஒவ ேம ஆைச; அவH ேகா ேகாயி, .ள, Zைஜ,
3தக த>யவறிேல ஆைச; அவைள2 கயாண ெசC ெகா( அவ

ேகாயிA . ேபாவைத எ6த கட+8 ேவடாெம@ Dறிவி(ேமா

ெதாியவிைல!...... எ6த ேகாயி>A ேதவியி க, நா ஏ கயாண ேவடா
ெம@ ெசால ேவ(ெம@ ரா ேயாசி கவிைல.” எகிறா ேதாழ.
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கா6தாவி மீ ரா கைட க ெசA3தவிைலயா: இைத கா6தா

உதாரண3ட,

“அவேரா ப தகளி பாடைல ேக/( ேக/( ெமளனமாக இ . பழ க
ெகாட ேதவேபா எ ககளி ேவ(ேகாைள க(, அைசயா உ8ள;
ெகாடவராகேவ யி6தா” எ@ அழகாC D@கிறா8.
நிைன3தைத ெகா( . ‘கபகவி/ச’ ‘காமேதH’ எபன ேபாற
ைந6ேபான பைழய உதாரண;க ., அணாைரயி கபைனயி எ?6த
திய உதாரண,
மிரா,தார அவ . ‘அலா+தீனி தீபமானா’ எப இல கிய: ,ைவ . ஒ
எ(3 கா/(.“நா ெதா/( விைளயாட 7யாத பவ எ கி/ட வர7யாத
வய ... அவ என ெசCதா ெதாி2ேமா? யார திதாக இ கிறேத எ@

நா பா3ேதேன இைலேயா, ஒேர தாவாக3 தாவி எ ெநQசிேல .6
ெகாடா. அ6த உவ எதி E/( வாசப7யைட3 தானி6த; ஆனா

ெநQசிேல சி3திர பதி3 வி/ட.” இ6த: ெசாெறாடைர “வசன கவிைத” எ@
ஏ Dற Dடா?
வாசக3 ேதாழக8 ேமேபா காக கைதைய ப7 க Dடாெதபதகாக:
சிலவைற எ(3 Dறிேன. காகித விைலேயற ைகைய பி73

நி@3கிற. கைடசியாக தா D@வ ஒேற. எ?தியவ பா ெகா8ைக
காரணமாகேவா, தனிப/ட ைறயிேல வி ெவ@ களி6தா

அவைறெயலா ஒ ற )/ைட க/7 ைவ3 வி/( ப7 க3 ெதாட;.;க8
- இ ேபாற பல கைதகைள3 தமிழ களி .மா@ மனமார வா 3;க8”

நா இ6த Hைரயிைன எ?திய அ6தநாளி அணா+ . அறிஞ எற
அைடெமாழி இைல. அவ நாடகாசிாியராக+ வரவிைல. ந7கராக+

ேமைடேயறவிைல. 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. எப7 எ?திேன? ஏ எ?திேன? நானா
எ?திேன? இைல. இைல. இைறவ எைன எ?த ைவ3தா. ஆ, அேவ

உைம. ெதCவ வா . ப>3த!
-----------------

56. இ ெப கைலஞ&க

ஒநா8 பால கா/7 இராமாயண நட6த. ேக. ஆ. இராமசாமி வழ கேபா
ஆQசேநயராக ந73தா. அைமயாக பா7னா. ப.தி கா/சிக8 76தன.

இனி ஆQசேநய கட தா7 இல;ைக .: ெசல ேவ(. அவா@

தா(வத. அேபாெதலா ெவ@ அ/ைடயி ெசCத அHமாைர இ?ப
வழ கமிைல இராமசாமிேய ேம>6 ெதா;. நா. வைளய;களி ைக

காகைள ைழ3 ெகா( கடைல3 தா(வா. பாபத. பிரமிபாக

இ .. அ@ இராமசாமி அ;கத ஜாபவா த>ய வானர Eரகளிட

விைடெப@ ெகா( கட தாட றப/டா. “ராம ராம ராம சீதா” எற

வானர Eரகளி ராம நாம ேகாஷ ஒ>3 ெகா76த. இராமசாமி உ8ேள

வ6தா. .திைர ஏணிேம ஏறி3 ெதா;கி ெகா76த நா. வைளய;களி
ைககைள2 காகைள2 Xைழ3 பாC6 ெசவ ேபா ஒ ைகைய2

காைல2 ன நீ/7 ெகா( ேபா0 ெகா(3தா. எதி றமி6 .@ ேக

க/டப/76த கபிைய இ?3தாக8. கபிக8 மிக:சிறியைவ. சைபேயா

கணா .3 ெதாியா. ஆைகயா இராமசாமி பாC6தப7ேய கடைல3 தா7

எதி ற ெசA ேபா ஒேர கரேகாஷ. திைர விடப/ட. மீ(

.@ . கபிைய னி6த இட3திேக இ?3தாக8, கபி ேமைடயி ந(ேவ

வ6த ேமேல க/ட ப/76த .@ . கபி படாெர@ அ@6 வி/ட.

ஆQசேநய அப7ேய கீேழ வி?6தா. எேலா பதறி ேபாC ஒ7ேனா. நல

ேவைலயாக கீேழ வாிைசயாக க/ட ப/76த Dைமயான மர3 (கேளா(
D7ய அைலகளி ேம விழவிைல. இ அைலகளி ந(ேவ வி?6தா. . ற

வி?6ததா மாபி பல3த அ7. அப7ேய P கி ேபாC மிசார விசிறியி கீேழ

ப( க ைவ3ேதா. ேசாடா ெகா( கப/ட. ஆQசேனயாி உைட ேராம ேபா

ேதா@ வதகாக அ( காக3 ைத கப/(, ெம3ைத ேபாறைம க

ப/76ததா. அபா2 எ+ ஏபடவிைல. இரெடா நிமிட;களி

சமாளி3 ெகாடா. நாடக ெதாட6 நைடெபற.
இள ந7க எ0. வி. ,ைபயா
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கைலமாமணிெயன இ@ நமா ேபாறெப@ ந7க எ0. வி. ,ைபயா
அேபா கெபனியி இ6தா. 1939 இ@தியி தி:சிராப8ளியி

இ6தேபாேத அவ எ;க8 .?வி ேச6தா. நறாக பா(வா. பேவ@

நாடக; களி சிறிய ேவட;கைள ைன6 வ6தா. சிவ>லா மைர யி

ெதாட6 நைடெபறேபா, சிவெபமாைன கா மாறி ஆட:ெசாA

அபிேஷக பா7யனாக ந73தா. ந7கக8 ஏராளமாக இ6ததா ெபாிய

ேவட;கைள3 தா;கி நடபத.ாிய வாC அேபா அவ .

கிைட கவிைல. அ@ அவ ைன6த பா3திர;களிேல .றிபிட3த கதாக

இ6த கண. ஆ, மகாபாரத மாத கண கி ெதாட6 நைடெப@

நாடகமாகஇ6த. அதி ,ைபயா கணனாக ந73தா, .6தி2 கணH

ச6தி . கா/சியி மிக உ கமாக ந73தா. சைபேயாைர ம/(மல. உ8ளி6த

எ;கேளெயலா;Dட ககல;க ைவ3தா. அவைர ேமA நல ைறயி

பயப(3தி ெகா8 வாCபிைன எதிபா3 கா3தி6ேதா.
அட க நிைற6த ஆ. எ. Eரப

இேபா ச3யா )Eசி அதிபராக வி . ஆ. எ. Eரப அவக8

அேபா எ;க8 நாடக .?வி இ6தா. அட கமான இைளஞ. யாேரா(

வ

. ேபாக மா/டா. சின: சின ேவட;க8 ைனவா. அவைடய

ைகெய?3 அ6த: சி@ வயதிேலேய அழகாக இ6த. எனேவ எ;க8

கண .பி8ைள ஏ. 7. தமராஜூ ஆ.எ.Eரபைன கண .க8 எ?த ந.

பயப(3தி ெகாடா. கண . பி8ைளேயா( அவ எ?தி ெகா7பைத

நா அ7 க7 பா3தி கிேற. இ6த ைபய நல நிவாகி யாக வவா

ேபா ேதா@கிற. எ@ அேற கண . பி8ைளயிட Dறிேன. ஆ. எ.
EரபH ., எ0. வி. ,ைபயா+ . மி.6த ந/ . இவ எேபா

பா3தாA ெநறியி திநீேறா( தா கா/சியளிபாக8. ,ைப யாைவவிட

ெபாியவக8 சில, எனபா, நீதா படா ரமா ேபாயி/ேட Eரபைன2
படாரமா கிடா ேதபா” எ@ ேவ7 ைகயாக ேப,வாக8.

ேக. ஆ. இராமசாமி ., எ0. வி ,ைபயா+ . எ6ேநர தகரா@க8. பிர(
இராமசாமி . இதி ப;.(. இத. .றிபான காரண எ+ ெசால

இயலா. நாடக கெபனிகளி இேபாற சைடக, சமரச;க

சாதாரண நிக :சிக8. இர( ந7கக8 சைட ேபா/( ெகா8வாக8.
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இ@தியி சைட றி ஒவைர கெபனியி>6 வில கப(வா;

வில.வத.: Zச வள6வி(. ஒவ வில கப(வா. வில .வத.

காரணமாயி6த ந7கேர அவைர ேபாC வழியHபி வி/( ககல கேதா(

தி வா. இ3தைகய நிக :சிக8 எ3தைன எ3தைனேயா எ;க8 கெபனியி
நைடெப@8ளன.

இ இராமசாமிக ஒேர க/சி
ேக.ஆ.இராமசாமி2, பிர( இராமசாமி2 கெபனியி பைழய ந7கக8.

இவக . ெபாியணாவிட மி.6த ெசவா .. ,ைபயா தைன ஏேதேதா

ெக/ட வா3ைதக8 ெசா> ஏசிவி/டதாக ேக. ஆ. இராமசாமி ெபாியணாவிட

கா ெசCதா. ெபாியணா ,ைபயா ைவ Dபி/( விசாாி3தா. ,ைபயாவி

பதி அட கமாக இைல. ெபாியணா+ . ேகாப )ட.
“.ணெமH .ேறறி நிறா ெவ.ளி
கணேம2; கா3தலாி”

எ@ வ8வ Dறயி கிறாரலவா? இத. இல கியமாக விள;.பவ
ெபாியணா. அவள+தா, ,ைபயா+ . நல அ7. ஒவிய ேதவராஜCய.

கண .பி8ைள தமராஜு யா யாேரா .@ ேக வ6 த(3தாக8. பயனிைல.
பலமாக அ73த பிற.தா ஒC6தா அணா. அேபா இர+ மணி ஏ?. அ@

] கிTண Jலா நாடக. நா ெகா/டைகைய அ(3த ஒ E/7

.7யி6ேத. இர+ 8-30 .3 திேய/ட . வ6ேத. ,ைபயா எனிட
வ6தா. “எ மீ ஒ .ற இைல. க@ இராமசாமி2, சிவ

இராமசாமி2 ேகா8 )/7யதா ெபாியணா:சி எைன அநியாயமாக அ73
வி/டா” எறா. அவ உடபி அ7ப/ட காய;க8 இ6தன. நா அவ .

ஆ@த Dறிேன. இேத ேபா@ தபி பகவதி, எ0. வி. சக0ரநாம

ேபாறவகெளலா Dட அ7 வா;கியவக8 தா எ@ Dறி அவைர:

சமாதானப(3த யேற. இ இராமசாமிகைள2 ெபாியணாவிட கா
Dறியதகாக க76 வி/( ெவளிேய ெசேற.
ந8ளிரவி ெசற கைலஞ
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,ைபயா ேசாகேம உவாக ஒ ற உ/கா6தி6தா. இர+ மணி 9. இH

அைரமணி ேநர3தி நாடக ெதாட;க ேவ(. அ@ நாடக3தி ,ைபயாதா

வ, ேதவ. அவேரா ேவட ைனயவிைல. த கா/சியிேலேய வ,ேதவ
வரேவ(. இரெடாவ ,ைபயாவிட ேபாC இH ேவட

ைனயவிைலயா?’ எ@ ேக/டாக8. அவ ேவட ைனய ம@3 வி/டா.

,ைபயா வ, ேதவ ேபாட ம@ கிறா எ@ ெசா> என . ஆ8 வ6த. பகவதி
அ@ கச, ேக. ஆ. இராமசாமி2, பகவதி2 மாறி மாறி ேபா(வாக8.

அ@ பகவதியி ைற. பகவதி கச ேவட3ேதா( வ6, ேவட ைன2

ப7யாக: ,ைபயாவிட Dறினா ேபா இ கிற. ,ைபயா அவாிட ம@3
வி/டா. ஒபைன அைறயி ஒேர ரகேள. ,ைபயா ேவட ைனய ம@பதாக

ெபாியணாவிட ெசால ஆ8 ேபாC வி/டதாக அறி6ேத. என . தகவ

வ6த. நா வ6 ,ைபயாவிட எவளேவா ெசாேன. அவ ஒேர
பி7வாதமாக ேவட ைனய ம@3 வி/டா. உடேன நா ேக. ஆ.

இராமசாமிைய வ,ேதவ ேபாட: ெசா> வி/( ,ைபயாைவ2 அைழ3

ெகா( அகிA8ள எ வி/7.: ெசேற. கிTணJலாவி என . ேவட

இைலயாதலா நிைறய ேநர கிைட3த. ேவட ைனயாததகாக

ெபாியணா மீ( வ6 அ7பா எபைத: ,ைபயா நறாக அறிவா.

ஆனாA அவ . அச/( பி7வாத ஏப/76த. ேமA அ7பட+, ேவட
ைனயாதத விைள+கைள ஏக+ ,ைபயா சி3தமாக இ6தா. நா

,ைபயா+ . அறி+ைரக8 Dறிேன. என3தா இ6தாA ேவட ைனய

ம@3த தவ@ எபைத அவ . உண3திேன. ெபாியணாவி ேகாப3ைத

ந. உண6தவ நா. வி76தா ,ைபயா+ . என ேநேமா எ@ என .

அ:சமாக இ6த. ,ைபயா ேமெகா( கெபனியி இ க+

விபவிைல. இரேவா7ரவாக அவைர ஊ . அHபி வி(வ நல என

என .3 ேதாறிய. அவ எ ேயாசைனைய ஏறா, ைகயி>6த சி@

ெதாைகைய அவாிட ெகா(3ேத. அறிரேவ அவைர பாகாபாக. ஊ .

அHபிைவ3ேத. எேலா ,ைபயா தானாகேவ ஒ7 வி/டதாக

எணினாக8. நாேன அவைர அHபிேன எப ெபாியணா+ . Dட3

ெதாியா.

கைலமாமணி ேக. பி. ேகசவ
ஒநா8 பழ ெப கைலஞ ேக. பி. ேகசவ மேனாகரா நாடக பா க

வ6தி6தா. நாடக 76த உ8ேள வ6 எைன பாரா/7னா. த

இல3தி. ஒநா8 வி6ண வர ேவ(ெம@ அைழ3தா. அைழபிைன
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ஏ@ ஒலவ ேகா/7A8ள அவர இல3தி.3 தபி பகவதி, சிவதாO, ேக. ஆ.

இராமசாமி ஆகிேயாட நாH ெசறி6ேத. மல6த க3ட எ;கேள

வரேவறா ேகசவ. கெபனியி பழ;கால நிக :சிகைள பறி ெவ. ேநர

ேபசி ெகா76ேதா. வி6ட பிH ேப:, 7யவிைல. நாடக

இ6ததா விைடெப@ ெகா( திபிேனா.

ேக. பி. ேகசவ மைர ஒாிஜின பாC0 கெபனியி சிற6த ந7ககளிேல ஒவ.

நறாக பாட+ திறைம வாC6தவ. அவர ஆறமி க ந7பிைன ஏகனேவ

நா பா3 மகி 6தி கிேற. 1934இ நா;க8 வி3தாசல3தி இ6த ேபா

மைர ஒாிஜின பாC0 கெபனியா Dட^ 3ைதயா திேய/டாி பபாC
ெமயி நாடக நட3தி ெகா76தாக8. அேபா எ;க8 கெபனியிA

பபாC ெமயி  கிய நாடகமாக இ6ததா, ேக. பி. ேகசவனி பபாC ெமயி

நாடக3ைத பா க ஆைசப/ேட. எ;க . நாடக இலாத நாளி

இதகாகேவ Dட^ ெசேற. பபாC ெமயி நாடக பா3ேத. நாடக3தி

ேக. பி. ேகசவனி அபாரமான ந7 எைன மிக+ கவ6த. நாடக 76த

அவ வைக காக கா3தி6 ேநாி ச6தி3ேத. மனமார பாரா/7 வி/(

வி3தாசல திபிேன. ேக. பி. ேகசவனி பபாC ெமயி ந7ைப பா3த

என .மிக+ பயHைடயதாக இ6த. அத பிற. நா ந73த பபாC ெமயி>
திய ெம.ட ந73தாக எேலா ேபசி ெகாடாக8.

திைரபட உலகி ேக. பி. ேகசவ ந73த பதி ப தி2 இ சேகாதரக

இH Dட எ நிைனவி>6 அகல விைல. தமி நாடக உலைக வி/( அவ

விலகிய ெவ. கால3தி. பிற.Dட, தமி நா( ச;கீத நாடக ச;க3தி சிற6த
நாடக ந7க .ாிய விதிைன அவ . வழ;கேவ(ெம@, நா

ஆவ3ேதா( பாி6ைர3ேத. ேக.பி. ேகசவ ெசைன . வ6 ச;க3தி
விதிைன ெப@ ெகாடேபா, அப7ேய அவைர க/73 த?வி

ெகாேட.

கைலவாண க7த
ெசைனயி>6 கைலவாண கிTண ஒ க7த எ?தியி6தா. ேக. ஆ.
இராமசாமிைய சிவச தி எH பட3தி கதாநாயகHக ந7 க ஏபா( ெச

Cதிபதாக+ அவைர அH வதா கெபனி .3 ெதா6தர+ எ+ இைல

ெயறா ெபாியணாவிட Dறி அHபிைவ க ேவ(, ெம@ ெபாியவாி
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ஒ த இ6தா இதH8 இ . க7த3ைத இராமசாமியிட ெகா( கலா

எ@ எ?த ெபறி6த. உ8ேள இராமசாமி . ஒ க7த இ6த. நா

மி.6த மகி :சிேயா( க7த3ைத ெபாியணாவிட கா/7ேன. எ. எ0. ேக.
இராமசாமி ேக ேநராக எ?தாம என . க7த எ?தியதகாக அவைர

பாரா/7னா அணா. “இராமாசாமி தாராளமாக ேபாC ந7 க/(; அவ
திைரபட3தி ந73தா நம .3தாேன ெபைம! எெபா? ேதைவேயா

அெபா? அHபலாெம@ நா ெசானதாக கிTணH . எ?” எறா.

அணா ெசானப7ேய கைலவாண . எ?திேன. க73தைத2

இராமசாமியிட ெகா(3ேத. இராமசாமி . ஒேர மகி :சி. அணாவி

அHமதிேயா( கைலவாண . க7த எ?தினா. நாைல6 நா/களி உடேன
றப(ப7யாக கைலவாணாிடமி6 த6தி வ6த. அறிரேவ இராமசாமி

ெசைன . றபட ஏபா( ெசCயப/ட. எேலாைடய அ

.

பா3திரமாக இ6த ேக. ஆ. இராமசாமி ககல க3ட விைடெப@:

ெசைன . ெசறா.
மய;கி வி?6ேத

அேபா மயி ராவண ெதாட:சியாக நட6 வ6த. நா அதி இராம

ேபா(வ வழ க. சிறிய ேவட அ. இராமசாமி ஆQசேநயராக ந7பா. அவ

ேபான அ@ நாேன ஆQசேநயராக ந7 க ேந6த. அவைர மயி ராவண,

இராமாயண ஆகிய நாடக;களி நா ஆQசேநய பா3திர3ைத ஏறேத இைல.
அம/(மல; , ாீவனாகேவா, வா>யாகேவா Dட ந73ததிைல.

.ர;.க .ாிய உைடைய அ@தா தலாவதாக ைன6ேத. ஏர மாத

அ. உ8ேள ஒேர ? க. ேராம ேபா@ அ( க( காக ைவ33 ைத கப/ட
அதிக கனமாக உைடைய ேபா/ேட. தைலயி .லாைவ2 ைவ3

க/7ேன. அதேம கிாீட3ைத ைவ3ேத. உடA .8 கா@ .வத. வழிேய
இைல. வியைவ ெகா/7ய. ைட க+ இயலவிைல. இர( கா/சிகளி
ந73ேத. மிசார ெவளி:ச ேமைடயி ேமA ெவப3ைத உடா கிய.

ஏேதா தைல ,@வ ேபா>6த. அவள+தா. மய;கி வி?6 வி/ ேட.

காரண எேலா . ாி6த. எ உைடகைள3 தள3தி மிவிசிறியி கீேழ

ப( கைவ3தாக8. ஐ6 நிமிட; க . பிற.தா நிைன+ வ6த. எப7ேயா

ஒவைகயாக ந73 நாடக3ைத 73ேத. ம@நா8 இ6த: ெசCதிகைள ெயலா

இராமசாமி . விவரமாக எ?திேன. உHைடய அைம2 ெபைம2

இேபா ைனவிட அதிகமாக ாிகிற. உன . அ(3தப7யாக உHைடய

ேவட;கைள ைனய த.தி2ைடயவHக இ6த ,ைபயா கெபனிைய வி/(

வில. வத. நீேய காரணமாக இ6தாC. இேபா நீ2 விலகி ெகாடாC.
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நாதா உ ேவட3ைத ேபா/( ெகா( அவ0ைதப(கிேற” எ@

.றிபி/76ேத. ஏற3தாழ ஐ6 மாத கால பால கா/7 நாடக நட3திவி/(

ஈேரா/( . பயணமாேனா.
--------------

57. -ப விள!
விள!

ஈேரா( காசாகி ேச தா+3 அவகளி ெச/ர நாடக அர;கி 1-6-43இ
நாடக ெதாட;கிய. மைர சிவJலா ெவறி .பி நா;க8 ெசற

நகர;களிெலலா சிவ>லாைவேய த நாடகமாக ஆரபி3ேதா. ஈேரா/7

ெதாட6 ஐப நா/க8 சிவJலா நைடெபற. இேபா ெதலா

ெசைனயி திய நாடக;க8 நட6தா, அ 25 ைற நைடெப@ ெவ8ளி

விழா காOவேத வியபாக இ கிற. அப7 ெவ8ளி விழா காO நாடக

Dட3 ெதாட6 ஒேர அர;கி நைடெப@வதிைல. நாடக ெதாட;கி பல

மாத;க . பிற.தா, ெவ8ளிவிழா, ெபாவிழா எலா நைட ெப@கிற.
1940 ஆ ஆ7A அத.  Dட, இ ேபாற விழா க8 எலா
ெதாழிைற நாடக சைபக .: சாதாரண நிக :சிகளாக இ6தன.

ஈேரா/7 சிவ>லா+ . பி கிTணJலா, மகா பாரத, ராஜாப3ஹாி,
க6தEலா, ஒளைவயா, ேமனகா ஆகிய நாடக;க8 ஒெவா@ மாத கண கி
நட6தன. திைரபடமாக வ6 ஓ7 ெகா76த ‘.மா0தாவி ெப’ நாடக

Dட ஈேரா/7 25 நா/க8 ெதாட6 நைடெபற. வRA நல ைறயி

இ6த. ேபரறிஞ அணா அவக8 ஒெவா நாடக3ைத2 பலைற பா3

மகி 6தா. பா3த ம@நா8 அைதபறி3 திறனாC+ ெசCய+ தவ@வதிைல,
ப/ட கார ப;களா
இ6தைற எ;க8 .(ப3தின . E( கிைடப கTடமாக இ6த.
கெபனி . ம/( நக .8 ஒ ெபாிய E( கிைட3த. அ;ேகேய

.(ப3தின தகா>கமாக3 த;கி யி6தாக8.கெபனிசாமாக8

திேய/டாிவ6 இற;கின. ப/ட கார ப;களா திேய/டாி அேக இ6ததா

பல லாாிகளி வ6 இற;கிய எ;க8 நாடகசாமாகைள பா க ப/ட கார
நல தபி ச கைர மறா7யா, ைகவய சாமியா வ6தாக8. E(
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கிைட காத நிைலையபறி அவாிட ேபசி ெகா76ேதா. ஏ நைடய

ப;களா கா>யாக தா இ கிற. எ;க .: சில அைறக8தா ேவ(.

பி ற ? நீ;கேள த;கி ெகா8ளலா. ேவ@ இட பா3:

சிரமபடேவடா” எ@ பாிேவா( Dறினா ப/ட கார. எ;க .
எைலயற மகி :சி. அேற மீனா/சி அ கா8, பகவதி தபதிக8, சிவதாO

தபதிக8 எேலா ப/ட கார ப;களாவி .7ேயறினா. என . அ;ேகேய

தனியாக ஒ அைற ஒ கி3 தர ஏபா( ெசCதா ப/ட கார. நாடக;கைள

பாபதகாக ப/ட கார .(ப3தா அ7 க7 ப;களாவி வ6 த;.வாக8.
அவக . எ;க8 .(ப3தா . ெந;கிய ந/ ஏ ப/ட.
ைகவய சாமியா
ப/ட கார நாடக பா க வேபாெதலா ைக வய சாமியா வவா.
சாமியா சிற6த ஆராC:சியாள. உலாகாHபவ நிைற6தவ. காவி க/டாத

ெவ8ைள ேவ/7: சாமியா இவ. இவர ப.3தறி+ க/(ைரகைள ெபாியாாி

‘.7யர,’ வார இதழி ெதாட6 ப73தவ நா. ேமல/ைடைய ர/7ய
த ப க3தி ைகவய சாமியாாி க/(ைர தா காணப(. சாமியாாிட

மி.6த அ ெசA3தி வ6தா ப/ட கார. ப;களாவி கபிA8ள ஹா>

நா சாமியாைர: ச6திேப. சிாி க: சிாி க ேப,வா இவ. எேலா இவைர

“சாமி” எேற அைழபாக8. ப/ட காராி இரடாவ மக தி. அ:,ன
ேபா கான இைளஞ. ,யமாியாைத ெகா8ைககைள பி ப@பவ.

ெபாியாாிட மி.6த ஈ(பா(ைடயவ. ைகவய சாமியாாி உபேதச3தாதா

இைளயவ அ:,ன ெக/( ேபாC வி/டா எ@ ப;களாவிA8ள ஊழியக8
ேபசி ெகாடாக8. சாமியாேர இைத எனிட Dறினா. “ப/ட காராி

இைளய ைபயைன நா தா ெக(3 வி/ேட எ@. எேலா

OO கிறாக8. எமீ Eபழி” எறா. சாமியா Dறிய றிA

உைமெயப என .3 ெதாி2. அ:,ன அவக8 7பான இைளஞ.

அவ இளைம பவ3திேலேய காலமான தமிழக3தி. ஏப/ட ேபாிழ எேற
ெசால ேவ(. ைகவய சாமியாாி மீ இைளயவைர ெக(3 வி/டதாக
.ைற ெசால ப/டாA, அவ .ாிய மாியாைதயிைன: ெசA3த யா தவற

விைல. சாமியாேரா( ேபசி ெகா7பதி என .3 தனி இப. அவள+

,ைவயாக ேப,வா அவ. ப/ட காராி )3த மக நலேசனதிபதி ச கைர

மறா7யா நல கைல2ண+ைடயவ. சிற6த நாடக ரசிக. அவ ஒநா8 சிவ

Jலா நாடக3தி.3 தைலைம தா;கினா. என . ஒ த;க: ச;கி> பாிசளி3

பாரா/7னா.
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அவசர3 த6தி
நாடக ெதாட6 நட6 வ6த. ஒநா8 ேசல3தி>6 அவசர3 த6தி

கிைட3த. அதி எ மைனவி மீனா/சியி நிைல அபாய எ@ க76த.

உடேன காாி ேசல ெசேற. மைனவிைய பா3ேத, எைன கட+ட
அ?தா8. எ கக கல;கின. அழேக வ7வாக இ6த அவ8 ெம>6

ந>6ேபான நிைலயி ப( ைகயி கிட6தா8. ைம3னா ,பிரமணிய

த;ைக . காசேநாC எ@ ெப6ைற சானி/ேடாாிய ெகா(ேபாC
உடன7யாக: சிகி:ைச ெசC2ப7 டா ட Dறியதாக+ உ க3ேதா(

ெசானா. நா டா டைர: ச6தி3ேத. மைனவியி உட நிைலபறி விபரமாக
அறி6ேத. உடேன ஈேரா/7A8ள ெபாியணா+ .3 த6தி)ல தகவ

ெகா(3ேத. உடன7யாக ெப6ைற சானி/ேடாாிய3தி ேதைவயான

ஏபா(க8 ெசCயப/டன. ம@நாேள மைனவிைய ெப6ைற .

ெகா(ேபாC சானி/ேடாாிய3தி ேச3ேத. தனியைறயி ைவ3 சிகி:ைச .

ஏபா( ெசCேத. ம3வமைன ேமலதிகாாி வி,வநாதH, டா ட 3சாமி2
மி.6த

பாி+ட எ மைனவி . சிகி:ைச அளி3தாக8. மைனவி2ட அவர

தம ைகயா ம/( உடனி6தாக8.
ஈேரா( ெப6ைற2

காசேநாயி ெகா(ைமைய பறி அறிய அத. என . வாC

ஏபடவிைல! மைனவிைய சானி/ேடாாிய3தி ேச3த பிற.தா அைதபறி

ந. ெதாி6 ெகாேட. கU ப7த இராமசமா+ . மைனவியி

நிைலையபறி விவரமாக எ?திேன. உடேன பதி கிைட3த. “த;க8

மைனவி . காசேநாC எப என . ேப ெதாி2. அதனாதா அவகைள

ஊ . அHபி ைவ .ப7 Dறிேன. இதனா த;க8 உடநல

பாதி கப/7 .ேமா எற ச6ேதக ஏப/ட. அதனா த;க .: சில

ம6க8 ெகா(3ேத. இேபா த;கைள ெபா@3தவைர எ+ இைல.

த;க8 மைனவி . .ண உடாக இைறவன பிரா3தி கிேற” எ@

எ?தியி6தா. சமா இைத ேப எனிட Dறியி6தா சில மாத;க .

ேப ேநாயி ஆரப நிைலயிேலேய த கப7 சிகி:ைச ெசCதி கலாேம எ@
ேதாறிய.

26

இேபா மைனவியி உயி ஊசலா7 ெகா7 கிற. அவ8 ெதாட6

இவைத ேக/.ேபா எ உ8ள ெமலா உ.. அவைடய தா;க

7யாத ேவதைனைய எணி நா பப(ேவ. அகி>6 ஆ@த

D@ேவ. ஒெவா நா மாைல 6 மணிவைர மைனவிேயா7ேப. அத.

ேம ஈேரா/( . வேவ. நாடக3தி என கடைமைய நிைறேவ@ேவ.

நாடக 76த உடேன காாி ெப6ைற ெச@ மைனவி .3 ைணயாக
அவ8 அைற . ெவளிேய28ள தா வார3தி ப(3 ெகா8ேவ. இப7ேய

பக ?வ ெப6ைறயிA, இர+ பாதி ேநர ஈேரா/7Aமாக ஏற3தாழ

)@ மாத கால அைல6ேத. இ6த நிைலயிA;Dட நா ஈேரா/7>6

நாடக 76 தி  வைர மைனவி உற;.வதிைலெய@ அவ8

தம ைகயா Dறினா. அவ8 உ8ள3தி எெனன எண;க8 அலேமாதி

ெகா76தனேவா ; இைறவேன அறிவா! ெபாியாாி ெப;.ண

1943 அ ேடாப 30ஆ நா8. .(ப விள . சிறி சிறிதாக ம;க3 ெதாட;கிய.
டா ட வ6 பா3தா. க கல க3ேதா( நிற என . ஆ@த Dறினா.
அதிகமாக ேபான இH ஒ வார கால6தா... நீ;க8 விபினா

இெபா?ேத ஈேரா/( . ெகா( ேபாகலா. இனிநா;க8 ெசCவத.

ஒ@மிைல” எறா. இ நா னேர எதி பா3ததா. எனேவ திதாக

அதி:சி எ+ ஏபட விைல. .(ப3தா அைனவ வ6 பா3தாக8.

ெபாியணாவிட கல6 ேபசிேன. மைனவிைய ஈேரா/( ேக ெகா( வ6

விடலா என 7+ ெசCேதா. ஆனா திய சி க ஏப/ட. காச ேநாயா

S7 கப/( காலனி வைகைய எதிபா3 கா3தி . எகாத

மைனயாைள ஈேரா/7 எ;ேக ப( க ைவப? இH இர( நாளி இற6

வி(வா8 எற நிைலயி ப/ட கார ப;களாவி ப( க ைவப என ேக

சாியாக3 ேதாறவிைல. தனி E( ேத7 அைல6ேத. நிலைமைய அறி6த எவ

எ;க . E( ெகா( க வரவிைல. பிற6தவ யாவ இறப உ@தி

எப எேலா . ெதாி2. எறாA E(ெகா( க அQசினாக8. அேபா

ஒளைவயா நாடக Y ெபாியாாி தமிழ அ:சக3தி அ:சாகி 76தி6த.

அத. பதி ைர எ?த ேவ7யதா பா கி. சி6தைனைய:சிறி இல கிய3

ைறயி ெசA3த எணி3 தமிழ அ:சக3தி.8 Xைழ6ேத. ைணயாசிாிய
லவ ெசவரா_ அவகளிட நிைலைமைய: ெசா> ெகா76ேத.

உ8ளி6 ஈ. ெவ. ரா. ெபாியா வ6தா. “என மிக+ ேசா6தி கிறீகேள;
மைனவி எப7 யி கிறா?” எ@ அேபா( விசாாி3தா. டா டக8
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ைகவி/டைத2 மைனவிைய ஈேரா/( . ெகா(வர இபைத2 Dறிேன.
ெபாியா மிக+ கவைலேயா( ஆ@த Dறினா. “மைனவிைய இ;. ெகா(
வ6 ப( க ைவ க E( கிைட காம திடா(கிேற” எேற. உடேன

ெபாியா அவசர அவசரமாக ஒ சாவிைய எனிட ெகா(3தா. ப க3தி
நைடய திய E( இ கிற. ,யமாியாைத ச;க3திகாக வா;கிய,

,ணா அ73: ,3தமாக ைவ3தி கிற. உடேன அ;ேக ெகா( வ6

ப( க ைவ க ஏபா( ெசC2;க8 எறா. நா ச@ இைத எதிபா க-

விைல. ெபாியா . நறி Dறிவி/( ெப6ைற . விைர6ேத. அ@

மாைலேய எ மைனவி ஈேரா/( . ெகா(வரப/டா8.
விள . அைண6த

ேசல3தி.3 தகவ அறிவி கப/ட. உறவினாக8 வ6தனா, இளைம

கன+க8 நிைறேவறாம ஏ க3ேதா( எைன வி/(ேபா. இலா8
மீனா/சி காக எேலா கணி வி/டனா.

நவப தநா8 மாைல உறா உறவினா Rழ, உயி ஊசலா7

ெகா7 . மீனா/சி ப( ைகயிேல கிட6தா8. “அவைள அைமதியாக இ க
வி(;க8” எ@ எேலாாிட ெசா>வி/( ெவளிேய வ6ேத. அகிA8ள

தமிழ அ:சக3தி.8 Xைழ6ேத. எ?தாம வி/7 . ஒளைவ நாடக Y>

பதி ைரயிைன எ?த3 ெதாட;கிேன. சி6தைனைய ஒகப(3தி ெகா(
ஒவா@ எ?தி 73ேத. யாேரா வ6தாக8. மைனவி எைன பா க

வி வதாக: ெசானாக8. விைர6 ெசேற. மைனவியி அகி

அம6ேத. தனிேய ேபச விபியதா எேலா ச@ விலகி நிறாக8.
“இH இர( நா/களி நா இற6விட ேபாகிேற எ@ டா ட
ெசா>வி/டாரா? இதகாக3தா எைன ஈேரா/( . ெகா(
வ6தி கிறீகளா?” எ@ ேக/டா8. அவ8 ேக8வி எ ெநQைச உ கிய.

யாேரா அவளிட ெசா>யி கிறாக8. அறிவி . நிைலயி நல

நிைனேவா( ப(3தி . அவ8 தா;க இயலாத இ6த ேவதைனைய எவா@
தா;கி ெகா8ள 72? “இH இர( நா/களி நா இற6விட
ேபாகிேற” எற நிைனேவ மரண ேவதைனைய3 தவதலவா? இ6த
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ேவதைனைய அவ8 எப73தா தா;கினாேளா இைறவH .3தா ெதாி2.

அவ8 ேக8வி . நா என பதி D@வ? மன3ைத3 திடப(3தி ெகா(
“அப7ெயா@ இைல; நீ அைமதியாக உற;.” எ@ ெசாேன...
ம@நா8 2-11-1943 அ@ மாைல ஆ@ மணியளவி எ .(ப விள .

அைண6த. மீனா/சி எைன வி/( ேபாC வி/டா8. ம@நா8 பக 11
மணி ., காவிாி கைரயி எ அைம மைனவியி சடல3தி. நாேன
எாிK/7ேன.

அ(3த வார திராவிடநா( இதழி இட E( எH தைலபி அறிஞ
அணா அவக8 ஒ தைலய;க தீ/7 என . ஆ@த Dறி யி6தா.
----------------

58. அ/ணாவி" ச0திேராதய

ேபரறிஞ அணா அவக8 எ?திய த நாடக ச6திேராதய. அஃ

காQசி ர3தி ஒ3திைகேபா ஒைற நைடெபற, ஈேரா/7 ெபாியா

அவக8 னிைலயி தா அ6நாடக3தி உைமயான அர;ேகற

நைடெபற ேபாகிற எ@ அணாேவ எனிட Dறினா. அணாவிட ,
ப@ ெகா76த எ;க8 ந7கக ெகலா ஒேர ஆன6த. நாடக3தி

அணாேவ  கிய ேவட தா;கி ந7 க ேபாகிறா. எபைத அறி6த

எ;க ெகலா எைலயற மகி :சி. நாடக3 ேததிைய எதிபா3 கா3தி

தி6ேதா. 19-11-43இ ச6திேராதய நைடெபற ேபாவதாக விளபர ெசCய

ெபற

ேததி2 ெந;கிய. ச6திேராதய நாடக3தி. த நா8 எ;க8 சZண

இராமாயண நைடெபற. காைல 6 மணிவைர நைடெப@ நாடகமலவா?
நாடக 76த எெணC ேதC3 .ளி3வி/(, காைல எ/( மணி ேக

சாபா/ைட 73 ெகா( எ;க8 ந7கக8 அஃனவ நறாக உற;.வ
வழ க. ஆனா, அ@ ேமைடயி ச6திேராதய3திகான ஏபா(க8

நைடெபறதா, எ;களி ெபபாேலா உற;கவிேல. இர+ நாடக3திகாக

நாடக ேமைடயி ேதைவயான கா/சிக8-ந7கக .ாிய உைடக8 யாவைற2

ஒ?;.ப(3வதி ெப ப;. ெகாேடா.
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ெபாியா னிைலயி
ச6திேராதய ந7கக . ஒபைன ெசCவதி நா;க8 எேலா ப;.

ெகாேடா. சி. வி. இராஜேகாபா எ. எ. சி.,வி. எ. அணாமைல எ. எ. ஏ,

ஈழ3 அ7க8 த>ேயா அ@ நாடக3தி ந73ததாக நிைனவி கிற. மறவ

கைளபறி என .: சாியாக நிைனவிைல. நாடக நறா யி6த,

அணாவி ஜமீ6தா ந7 அ தமாக அைம6த. நாடக ேபராசிாிய பப
சம6த த>யாைர ேபாலேவ அணா நாடகாசிாியராக+ நாடக3தி

 கியெபா@ேபற எ;க ெகலா ெபைம அளிபதாக இ3த.

ேகாைவ விQஞான ேமைத ஜி. 7, நா2( அவக8 அ@ தைலைம தா;கியதாக
நிைன கிேற. ெபாியா, நாடக3ைத பிரமாதமாக பாரா/7னா. எைன2 சில

வா3ைதக8 ேப,ப7யாக ேக/( ெகாடா. ெபாியா அவகளி

ஆைணப7 நாH ேபசிேன. இப7ேய ெதாட6 சில நாடக;களி அணா

அவக8 ந73வி/டா பரபைர ந7ககளான எ;கைளெயலா மிQசி வி(வா
ேபா ேதா@கிற. நாடக3ைதேய ெதாழிலாக ெகாட நா;க8 பல நா/க8

பயிசி ெப@, ஒ3திைகக8 நட3தி அத பிற. நாடக;கைள ந7 கிேறா.

அ3தைகய வாC  வசதி2 இலாம, பேவ@ ைறகளி பணி ாி6வ
திராவிட ந7க கழக3தின இ@ ந7பைத பா3தா, எ;கைள ேபா
நிர6தரமாகேவ இவக8 நாடக3ைறயி ஈ(ப(வகளானா, நா;கெளலா
இ6த3 ெதாழிைலேய வி/(விட ேவ7யதாக இ .ெமன நிைன கிேற” எ@

Dறிேன. அவள+ அைமயாக+ இயைக யாக+ ந73தா அறிஞ

அணா.

எ காைல3 P கி ேமேல ைவ
நாடக3தி ஒ க/ட இH எ நிைனவி இ கிற. அணா ஜமீ6தராக
வ6 ஜமீ6தாாிச3தி ஆணவ, ேசாேபறி3தன, மறவகைள அல/சியமாக

க மன ேபா . அ3தைனைய2 அப7ேய அப/டமாக கா/7னா. எதிேர
நிற ேவைலயாளிட, “அேட, எ காைல3 P கி ேமேல ைவ” எ@ ெசா>,

காைல3 P .வத. Dட பண )/ைடக . பணியா/க8 ேவ(ெமற
உைமைய மிக அழகாக கா/7னா. சாCமான நாகா>யி சாC6 ெகா(

30

எதிேரயி6த  கா>ைய: ,/7 கா/7 அவ ெவளிப(3திய அ6த ெமCபா(
பிரமாதமாக இ6த.

எேலா பாரா/7 ேபசிய பிற. நறி Dற வ6த அணா எ;கைள
பாரா/7னா. 3தமி

கலா வி3வ ர3தின 7. ேக. எ0. சேகாதரகளி நாடக

அர;கி, அவகைடய அ தமான கா/சிகேளா( ந7 க எ;க . கிைட3த

அாிய வாCபிைன நா;க8 எ@ மற க மா/ேடா, நா நறாக ந73ததாக

பாரா/( ெப@வத.ாிய வைகயி ஏதாவ ந73தி6தா அதெகலா 7.ேக.
எ0. சேகாதரகளி ந7ைப3 ெதாட6 பல ஆ(களாக பா3 வ6தேத
காரணமா. எபைத மி.6த நறி2ட ெதாிவி3 ெகா8ள கடைம
ப/7 கிேற எ@ Dறினா .

அவைடய அ6த நறி2ைர எ;க . பாரா/டாக அைம6தேதா( அறிஞ
அணா அவக8 எ;க8 பா ைவ38ள அ
விள;கிய.

. எ(3 கா/டாக+

நாடக ேக/ேட
ச6திேராதய 76த ம@நா8 நா;க8 அணாவிட உைரயா7

ெகா76ேதா. அேபா நா மி.6த ஆவ3ேதா( ேக/ேட.
‘ச6திேராதய’ ேபாற அப/டமான பிரசார நாடக;கைள நா;க8 ந7 க

இயலா. எ;கைள ேபாறவக8 ந7 க இயலாத க3 க8 இ6த நாடக3தி

இ கிறன. எனேவ, ெபாவான சதாய சீ3தி3த க3 கைள ைவ3 ஒ
நாடக எ?தி3தா;க8; ந7 கிேறா” எேற. விைரவி எ?தி3 தவதாக
வா களி3தா அணா. ஆனா அ6த அாிய வாC எ;க . கிைட க-

விைல. ந7பிைச லவ ேக. ஆ. இராமசாமி . கிைட3த. அவைற
பின D@ேவ. இ .?வின . பாரா/(

அ@ மாைல 20-11-48 இ காQசி திராவிட ந7க கழக3தா . எ;களி ]

பால சகான6த சைபயா . ேகாைவ மாவ/ட3 திராவிட கழக3தி சாபி
ஒ ேதநீ வி6  பாரா/( நைடெபறன. இ.?வின கல6

ெகாடனா. ெபாியா, ெபமா8 த>யா எ. ஏ.எ. 7. பைழய
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ேகா/ைட அ:,ன த>ேயா பாரா/7 ேபசினா. நா நறி D@ைகயி,
“இராமாயண, சிவJலா, கிTணJலா, க6தJலா, மகாபாரத த>ய ராண
இதிகாச நாடக;கைளேய ெப பாA ந73 வ எ;க8 .?+ ., ேந@

ச6திேராதய எH ஒ அைமயான சீதி3த நாடக3ைத ந73 ெபைம
ெப@8ள அணா அவகளி திராவிட ந7க .?+ . ேச3 இ6த

பாரா/ைட நட3திய, ேகாைவ மாவ/ட3 திராவிட கழக3தி ெப6தைம .

எ(3 கா/டாக விள;.கிற. ஆனா நா;க8 இ6த பாரா/( .

த.தி2ைடயவக8 அல எபைத மிக பணிேவா( ெதாிவி3 ெகா8கிேற”

எ@ Dறிேன.

என . அ(3தப7யாக நறி Dற வ6த அறிஞ அணா அவக8 எ ேப:ைச
ம@3தா.

ேதாழ 7. ேக. ஷக, தா இ6த பாரா/( .3 த.தி2ைடயவ அல எ@

கதினா. அ அவைடய அட க3ைத கா/(கிற. அவ Dறிய

நாடக;க காக ம/( இ6த பாரா/7ைன வழ;கவிைல. அ@ இ@

அவக8 நட3தி வ .மா0தாவி ெப, வி3தியாசாகர, பதிப தி, பபாC

ெமயி, ேமனகா, ேதசப தி ேபாற சதாய: சீதி3த நாடக;க காக3 தா

ெபாியா அவக8 ஷக .?வினைர பாரா/(கிறா. இனி2 பாரா/(வா.

எ;கைளேபா ? சீதி3த பிரசார .?வாக 7. ேக. எ0. .? இ க

ேவ(ெம@ நா;க8 எதிபா க விைல ெயபைத கழக3தி சாபி நா

ெசாAகிேற. அவகைடய ஒளைவயா நாடக3தி ராண கபைனக8 சில

இ6தாA தமி?ணவிைன ஊ/( சிற6த நாடகமாக அ அைம6திபைத நா
மற6வி(வதகிைல” எ@ Dறிவி/( ெபாியாைர பா3தா. ெபாியா

அவக8 சிாி3 ெகாேட அதைன வரேவப ேபா தைலைய அைச3தா.
அ@ அணா அவக8 ேபசிய அழகிய ேப:, இH ப,ைமயாக எ
ெநQச3தி நிைல3தி கிற.
--------------
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59. 1த! நாடக கைல மாநா“எேலா மாநா(க8 D/(கிறாகேள; நாடக கைல வள:சி காக நீ;க8 ஏ
ஒ தனி மாநா( D/ட Dடா?” எறா எ;க8 அைம நப மைர

கைபயா. எ;க . இ6த எண(. எறாA நா8ேதா@ நாடக;க8

நட6 ெகா7 . நிைலயி ஒமாநா/7 ெபா@பிைன ஏ@ நட3வ

மிக+ சிரமமான எ@ கதிHே◌. மைர கைபயா பி7வாத கார. ேதசீய

மாநா(க8 சிலவைற நட3திபழ க ப/டவ. 1941இ மைரயி நா;க8

இ6த ேபா எ;க8 அர;கிேலேய ஒ மாநா/ைட D/7 அதி எைன2

ப;.ெபற: ெசCதவ. நைக:,ைவ ந7க 7. எ சிவதாO, நப கைபயாவி

க3திைன ஆதாி3தா. கைபயா+ட தாH ெபா@ேப@ ெகா8வதாக:

ெசானா. சிவதாO+ கைபயா+ ெசயலாளகளாக இ6 பணி ாிய

ஆவ3ேதா(  வ6தாக8. ெசயலா@வத. இவ சி3தமாக இ6ததா

நாH உசாக3ட ஒ த அளி3ேத. ெபாியணாவிட அHமதி

ெபேற. ஈேரா( நகர பிரகக, நகரசைபயா ஏைனய அதிகாாிக

எ;கேளா( ஒ3ைழபதாக உ@தி அளி3தாக8. மாநா/( .ாிய ேவைலகைள3

ெதாட;க சிவதாO, கைபயா இவ . அHமதி அளி க ப/ட.
வரேவ

.?வின

மாநா/(: ெசயலாளக8 இவ ,@,@பாக பணி ாி6தாக8. ஒவார

கால3தி.8 வரேவ

.? அைம3தாக8. .?வினா நகாி  கிய

பிரககளாக+, நாடக கைல வள:சியி ஆவைடயவகளாக+,

எேலாைடய நபி ைக . பா3திர ைடயவகளாக+ இ6தாக8.
வரேவ

.?வினா

தைலவ: ெபாளாள;

தி. ஆ. ேக. ெவ;கடசாமி நாய க

தி எ0. மீனா/சி,6தர (நகரசைப3 தைலவ, ஈேரா() த>யா பி. ஏ. எ. 7.
ெசயலாளக8

தி 7. எ, சிவதாH (நைக:,ைவ ந7க ] பாலஷகான6த சபா)
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தி எ. கைபயா (ேதசப த)
நிவாக உ@பினாக8

தி காசாகி ேஷ தா+சாC , ஈேரா(

“நல ேசனாபதி ச கைர மறா7யா, பைழய ேகா/ைட
“எ. சி ைகய நாய க, ஈேரா(

“ஈ. எ. அணாமைலபி8ைள பி. ஏ. பி. எ. ஈேரா(

“வி. வி. சி. ஆ. ேகச த>யா, ஈேரா(

“ேக. எ. பழனி:சாமி க+ட, நகரசைப3 தைலவ திZ
“ஈ. ேவ. கிTணசாமி நாய க, ஈேரா(

“எ0. கிTணசாமி த>யா, ஈேரா(

“எ. எ0. 3 கபQ ெச/7யா, ஈேரா(

“எ. சி. இராஜேகாபா, ஆ7/ட, ஈேரா(

“7.ேக.சக ] பால ஷகா ன6தசபா
.?வினாி ஏபா(க8
வரேவ

.?வின D7 ந. விவாதி3 இர( வார கால3தி.8 மாநா/(3

தைலவைர2 ேப:சாளகைள2 7+ ெசCதனா. காைல மாைல இ

ேவைளகளிA நிக :சிகைள அைம3 ெகா8வெத@ மாநா/ட@ இர+,
ஒளைவயா நாடக3ைத நட3தி ெகா( .ப7 7. ேக. எ0. சேகாதரகைள

ேக/( ெகா8வெத@ ராபகP சப6த, த>யா, எ. எ. எ. பாவல,

எ. ேக. தியாகராஜ பாகவத, 7. ேக. ஷக ஆகிேயா . ப/ட;க8
வழ;கி பாரா/(வெத@, மாநா/( . க/டண ைவ3 நட3த

ேவ(ெம@ ஒமனதாக 7ெவ(3தனா.

.?வினாி 7+ப7 சப6தப/ட அைனவ . க7த;க8 எ?தி2, ேநாி

ச6தி3 ஒ தக8 ெபற ப/டன. 1944 பிரவாி 11ஆ ேததி ஈேரா( ெசர
திேய/டாி மாநா( சிறபாக நைடெப@ெமன விளபர ெசCயெபற.
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நிக :சிகளி ப/7ய
ெதாழிைற சைபக8, பயிைற சைபக8 எற ேவ@ பா7றி எேலா .

பிரதிநிதி3வ அளி . ைறயி ஏபா(க8 ெசCயப/டன. அேபா

தமி நா/7>6த ெபபாலான நாடக சைபகளி பிரதிநிதிக8 மாநா/7

ேப:சாளகளாக கல6 ெகாடாக8. இல;ைக3 தமிழாி பிரதிநிதியாக ஏ. ேக.

இராம>;க எபவ மாநா/7 ப;.ெகாடா. ேபா கான

ெகா8ைககைள ெகாட சீதி3தவாதிக த க3 கைள ெவளிபைடயாக
எ(3:ெசா> மாநா/ைட: சிறபி3தனா. காைல-மாைல நிகழ:சிக8 பி
வமா@ ஒ?;. ெசCய ெபறன.
காைல நிக :சிக8

ெகா7ேய@ விழா ... ராபகP சப6த த>யா

திற விழா ... எ. ேக. தியாகராஜ பாகவத

வரேவ ைர ... ஆ. ேக. ேவ;கடசாமி

தைலைம ேபைர ... ச ஆ. ேக. சக ேக. சி. ஐ. ஈ.

ச;கரதாச பட3திற ... எ. எ. எ. பாவல

க6தசாமி த>யா பட3திற ... 7. ேக. ஷக
மாைல நிக :சிக8

நாடக அத பயH … நவா 7.எ0. இராஜமாணி க (] ேதவி பால விேனத

ச;கீத சபா )

இல கிய சபிரதாய … சி. ஆ. மயிேல@ எ. ஏ. (ேபராசிாிய

அணாமைல பகைல கழக)

நாடக3தி ெபக8 … பி.எ0. சிவபா கிய (0ெபஷ நாடக ந7ைக, மைர)
நாடக சினிமா+ … நைக:,ைவயர, எ. எ0. கிTண

இைறய நாடக … ஏ. ஆ. அணாசல (]ராம பாலகான விேனத சபா)

கைலயி நிைலைம … சி. எ. அணாைர 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)

ந7ககளி கடைம … எ. எ. சிதபரநாத (0ெபஷ நாடக ந7க-மைர)
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நாடக கைல வள:சி … Zவா அ. ெபானபலனா (சீதி3த கழக-

Zவா)
ந7

கைலயா இப … ஏ. ேக. இராம>;க (இல;ைக நாடகசைபகளி

பிரதிநிதி)

சீதி3த நாடக;க8 … எ0. ஆ. ,பரமணிய (நாடக ரசிக-திZ)

ஒ? க ேவ( … எ. தடபாணிபி8ைள (நாடக ரசிக-சிதபர)

நல நாடக;க8 … எ0. மீனா/சி ,6தர த>யா பி. ஏ., எ. 7 (நாடக ரசிக.
ஈேரா()

நா( நாடக … எ. வி. மணி (ந7க, ெசைன)

நறி2ைர … 7. எ. சிவதாH

28ஆ(க .  இவா@ பேவ@ ெகா8ைக யாளகைள ஒ;. ேச3,

க/டண ைவ3 ஒ நாடக மாநா/7ைன நட3த  வ6த விய

.ாிய

ெசCதி யலவா? அ+ ஒ நாடக சைபயி பினணியிேலேய இதைன
நட3வெதப தனி: சிற வாC6ததலவா?
3தமி Xகேவா ச;க

மாநா/7 ேததி2 நிக :சிகளி ப/7யA விளபர ப(3தப/ட உடேனேய

ஈேரா/7 திதாக ஒ ச;க ேதாறிய இத ெபய 3தமி Xகேவா ச;க.

இ:ச;க3ைத பறிய ெசCதிக8 வி(தைல, .7யர, இத களி ெவளிவ6தன.

நாடக கைல மாநா/7ைனபறி வார6ேதா@ ெபாியாாி .7யர, வார இதழி

1, 2, 3, எ@ எக8 ேபா/(3 தைலய;க எ?த ப/ட. நாடககைல மாநா/ைட

நா;க8 ஏேதா உ8ேநா க3ேதா( நட3வதாக ெபாியாாிட யாேரா

ெசா>யி க ேவ(ெமன நிைன கிேற. அதனா அவ மாநா/ைட

அ?3தமாக க73 எ?தினா. மாநா( . தைலைம தா;க வ ஆ. ேக.

சக ெச/7யா . க@

ெகா7 பி7 கேவ(ெம@ 3தமி

Xகேவா ச;க தீமான நிைறேவறியிபதாக ஈேரா/7A8ள எ;க8

நபகளி சில ேபசி ெகாணடாக8. இ6த: ெசCதி என . கவைலைய3

த6த; நா ெபாியா அவகைள: ச6தி3 ேபச விபிேன. அவ ஊாி
இைலெய@ ேசல3தி இ கிறாெர@ தகவ கிைட3த. க7த

எ?திேன.
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மாநா/(3 ேததி ெந;க ெந;க என . மி.6த கவைல ஏப/ட. மாநா/(3
தைலவைர ரயி நிைலய3தி வரேவ.ேபா க@

ெகா7 கா/ட: சில

யவதி காரண3ைத எனா ாி6ெகா8ள 7யவிைல. மாநா/( .

ஒவார3தி. ேப ெபாியா ேசல ேபாCவி/டதா அவைர: ச6தி3

ேபச+ வாC கி/டவிைல. மாநா/( . த நா8 காைல அறிஞ அணா

காQசியி>6 வ6தா. அவைர: ச6தி3 ேபசிேன. ெபாியா ேகாப3ைத

பறி2, 3தமி Xகேவா ச;க க@

ெகா7 பி7 க இப பறி2

விள கமாக எ(3ைர3ேத. அணா “ஒ .ழப ேநரா; மாநா( ஒ?;காக

நைடெப@” எ@ உ@தி Dறினா.
நிவாக .? D/ட
மாநா( நைடெப@வத. 6திய நா8 மாைல நிவாக .? D/ட ெச/ர
திேய/டாி நைடெபற. Y@ . ேமப/ட தீமான;க8 வ6தி6தன.

அவறி 3 தமி Xகேவா ச;க3தா ராண-இதிகாச நாடக;கைள

க73: சில தீமான;கைள அHபியி6தன. 7. ேக. எ0. சேகாதரக8

சாபி நா;க சில தீமான;கைள இ மாநா( நிைறேவற ேவ(ெமன
ேகாாி அ:சி/( அHபி யி6ேதா. நீடேநர விவாதி3த பி .ழப

ேநவைத3 தவிபதகாக, எ6த3 தீமான மாநா/7 நிைறேவற

ேவ7யதிைலெய@ Y@ . ேமப/ட தீமான;க8 வ6திபதா
அவைறெயலா ந. பாிசீலைன ெசC அ(3த மாநா/7 ைவ க

ேவ(ெம@ ஒ தீமான நிைறேவறப/ட. 7. ேக. எ0. சேகாதரக8

அHபி 28ள தீமான;கைள நிைறேவறின ஆ க Zவமாக: ெசயலாற நல
வாC கி/(ெம@ நா எவளேவா வ @3திேன. ஏகனேவ .ழப,
க@

ெகா7, கலக இவைறபறி பரவலாக நக ?வ ேப:, பரவி

யி6ததா நிவாக .?வினா எ6த3 தீமான நிைற ேவற இயலாெதன
உ@தியாக ம@3 வி/டனா.

மாநா/ைட: சிற ற நட3வதி எ;க .3 தவறான உ8ேநா க எ+

இைலெயபைத2 நாடக கைல வள:சி ஒைறேய .றி ேகாளாக ெகா(
ெசயலாற ைன6ேதா எபதைன2 பிேன வ.எ;க8 தீமான;க8

எ(3 கா/(.
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தமி நா( நாடக கைல அபிவி3தி மாகா/7. 7. ேக. எ0. சேகாதரக8
அHபி28ள தீமான;க8

1. நாடக கைல வள:சி . உப7யான ெதாடாற3 “தமி நா( நாடக கைல
வள:சி கழக” எற ெபய ரா கழக ஒ@ நி@வ ேவ(ெம@, கழக3தி
ேந க;க நிப6தைனக கி
இமாநா( தீமானி கிற.

கடவா@ இ கேவ( ெம@

ேநா க;க8

(அ) தமிழகளி ேனற3ைத2, தமி ெமாழி வள:சிைய2 அ7பைடயாக
ெகா( சிற6த நாடக;கைள இயற எ?3தாளகைள3 (வ, அவா@
எ?தப/ட நாடக;க . பாி,க8 வழ;.வ, அ6நாடக;கைள கழக3தி

சாபிேலேய 3தகமாக ெவளியி(வ.
(ஆ) கழக3தினரா ஒ

ெகா8ளப/ட நாடக;கைள ந7 . சைபயா .

சிற6த ந7க . பாி,க8 வழ;.வ.

(இ) தேபா தமிழக3தி நிர6தரமாக3 ெதாழி நட3 நாடக சைபகைள
ெகா( ேமப7 நாடக;கைள ந7 க3 ர(வ.

(ஈ) ஒெவா ஊாிA நாடக கழக;க8 அைம3, நாடக வவாைய எதிபாராத
அறிஞகைள அ;க3 தினாகளா கி, ேம.றி3த நாடக;கைள ந7 க: ெசCவ.
(உ) கழக3தி சாபி மாநா(க8 நாெட;. D/7 நாடக கைலயி ேமைம
பறி பிரசார ெசCவ.

(ஊ) நாடக கைல வள:சி ெக@ ப3திாி ைகக8 ேதா@விப.
(எ) நகரசைபகளி நிவாக3திA8ள ஒெவா நகர; களிA கைல

வள:சி காக+, ெபா உபேயாக3 திகாக+ ஒெவா திேய/ட (தி:சி
நகரசைப ஹாைல ேபால) அைம .ப7 நகரசைபகைள3 P(வ.

38

(ஏ) கழக3தி சாபி நிதி திர/7, தமி நா/7  கிய
நகர;களி நாடகசாைலக8 நி@+வ.
நிப6தைனக8

(க) ேமகட ேநா க;கைள ஒ

இ க உாிைம2ைட யவராவ.

ெகாட எவ இ கழக3தி அ;க3தினராக

(ங) அ;க3தினாக8 வட: ச6தா U. 6 - ெசA3த ேவ(.

(ச) நிவாகிக8 அ;க3தினாகளி ெபயரா ேத6ெத( க ப(வாக8.
2. அ(3த மாநா( கழக3தி ேபரா D/டப/( நிவாகிக8 ேத6ெத( கப(
வைர கீ

கடவகைள இ கழக3தி நிவாகிகளாக இ6 ெசயலாற

ேவ(ெமன இமாநா( ேக/( ெகா8கிற.
தைலவ; ச பி. 7. இராஜ அவக8

உபதைலவ; ரா பகP பி. சப6த த>யா அவக8
நிவாக அ;க3தினாக8; நாடக ேகசாி நவா 7. எ0. இராஜமாணி க பி8ைள

நாடக ஆசிாிய தி. 7. பி. ெபாHசாமிபி8ைள (] ம;கள பாலகான சபா)

தி வயிர அ. அ:சல ெச/7யா (] ராமபாலகான சபா)

திமதி ேக. பி. ,6தராபா8

இைச நாடக ஒளி எ. ேக. தியாகராஜ பாகவத
நைக:,ைவயர, எ. எ0 கிTண
தி பி. எ0. ேவAநாய

ராசாகி வி. ஐ. .மராசாமிபி8ைள (கர6ைத3 தமி : ச;க)

தி ஏ. காேமக ேகா (மைர3 தமி : ச;க)

“சி. ஆ. மயிேல@ எ. ஏ. (அணாமைல பகைல கழக

“சி. எ. அணாைர எ. ஏ
“கி. ஆ. ெப. வி,வநாதம

ேபராசிாிய வ. ரா. (ெசைன)

காசாகி ஜன ேக. ஏ. ேஷ தா+3 சாகி
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காாியதாிசி: 7. ேக. ஷக

ெபா கிஷதா: 7. ேக. பகவதி

3. இ கழக3தி ேபாஷககளாக கீ
ேத6ெத( கிற.

கட ெபாியாகைள இமாநா(

1. ராஜா ச. . அணாமைல: ெச/7யா அவக8

2. ச. ஆ. ேக. சக ெச/7யா “
3. இராமநாத ர ேசபதி மனா “

4. வ8ள அழகப: ெச/7யா “
ஈேரா(

11 – 2– 44
இ3 தீமான மாநா/7 ஒ மனதாக நிைறேவறி யி .மான அதப7
ெசயலாற எைன ெபா@3த வைரயி சி3தமாக இ6ேத. இத.

ெபாியணாவி அHமதிைய2 ெபறி6ேத. ஆனா அ@ எ;க .

ெந;கிய நபகளாக இ6த ெபாியவக8, எ;கைள ாி6 ெகா8ளாம

ெசயலாறியதா அ6த அைமயான வாCபிைன3 தமிழக இழ6த எ@தா
ெசாலேவ(.

இரடாவதாக மகாநா/(3 தைலவைர ம@நா8 காைல ரயி நிைலய3தி>6
அவ த;.மிடமாகிய காசாகி இல வைர ேமளதாள3ேதா( ஊவலமாக

அைழ3வர ஏ. பா( ெசCயப/76த. இபறி ஆ. ேக. சக அவகேள
ஒ க7த எ?தியி6தா. அதகிண;க ஊவல எ+ ேதைவயிைலெய@

7+ ெசCயப/ட. ஆனா, ஊவல3தி க@

ெகா7 பி7 க3

தி/டமி/76த நபக8 அணா அவகளி அறி+ைர கிண;க அ6த
எண3ைத ைகவி/டனா எபைத பின அறி6ேதா.
மாநா( ெதாட;கிய
ம@நா8 11, 2- 44 காைல 9- 30- மணி . தமி மாகாண நாடக கைல அபிவி3தி
மாநா( ஈேரா( ெச/ர நாடக அர;கி வ;கிய. அதிகாைல ஈேரா( வ6

ேச6த மாநா/(3 தைலவ ஆ. ேக. சக ெச/7யா காசாகி ேஷ தா+3
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சாகி இல3தி த;கியி6தா. அவைர அர;கி. அைழ3 வ6தாக8.

தைலவைர பிேரேரபி . ேபா அைத எதி3 .ழப ெசCய3 தி/டமி/(:

சில 7 ெக/ வா;கி ெகா( வ6திபதாக3 தகவ கிைட3த. இதைன யறி6த

ஆ. ேக. சக, “தைலவ ெபயைர3தா விளபரப(3தியி கிறீகேள, பி
ஏ பிேரரைண, ஆேமாதி , எலா ேவ(? அ ஒ@ ேதைவயிைல.

தைலவ பிேரரைண இலாமைலேய மாநா/ைட3 ெதாட;கி விடலா” எறா.
நிவாகிக . அேவ சாிெயன ப/ட.

ேமைடயி திைர விடப/76த. அ ா க ப/ட ேமேலயி6

வாிைசயாக Z:சர;கைள3 ெதா;க வி/( ேமைட ? மைற3தி6ேதா.
ெகா7ேய@ விழா: ெசாெபாழிவிைன Z:சர;க .  றேம நிக 3த

ஏபா( ெசCதி6தாக8. திற ைரயிேபா ஒகயிைற பி733 திறபாள

இ?3த ேமைடைய மைற33 ெதா;கவிட ெப@8ள Z:சர;க8 அப7ேய
ேமAய6 விலகி ேமைடைய மைற காம இ ற அழகாக3 ெதா;கி
ெகா7 . வைகயி ஏபா( ெசCதி6தாக8 எ;க8 கா/சி
அைமபாளக8.

த>; ‘நா/7H கணிகல நாடக கேலேய’ எH கவி ஆ@கனா பாடேல
அேபா எ;க8 கெபனி  கிய ந7க சிற6த பாடகமான எ0. சி.

கிTண இனிைமயாக பா7னா. ராபகர சப6தத>யா அவக8 நாடக

அர;கி சின வைரய ெபற மQச8 வண நாடக கைல ெகா7யிைன

அர;கி. ெவளிேய உய3தி ைவ3வி/( ேமைடயி வ6 ெசாெபாழிவா-

றினா. அ:ெசாெபாழிவி , க இ:

‘தமி நாடகாபிமானிகேள, தமி அபகேள, உ;க8 அHமதியிமீ நா

இேபா ெவளியி ஏறி ைவ3த தமி நாடக கைல ெகா7யான எ@
அழியா க?ட தமி நாடக3தி ெபைமைய3 தமி ேபசப(
நா(களிெலலா பிரகாசி .மா@ ெசCய எலா வல இைறவ
இைணய7யிைன ேபா@கிேற.

இ6திய நா/7 எ;. இவைர நாடக3தி.3 தனியாக மகாநா( நைடெபற-

திைல. அ6த ெபைம தமி ம களாகிய நம .3தா கிைட3தி கிற. இ6த
பா கிய3 ைத2 ெபைமைய2 என . ெகா(3த இ6நாடக மகா நா/ைட
D/7ய ச;க3தா . எ மனமா◌ா6த வ6தன3ைத: ெசA3கிேற.
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53 வட;க .  நா தமி நாடக;களி ஆட ஆரபி3தேபா தமி நாடக
இ6த நிைலைமைய2, அ தகால இ . நிைலைய2 கமிட3 நா

மிக+ ச6ேதாஷபட ேவ7யவைக இ கிேற. நாடகமா(வெதறா மிக+

இழிவான ஒ ெதாழிலாக எேலாராA கத ப/( வ6த. என பறிய ஒ

உதாரண3ைத Dறினாேல ேபா. நா நாடகமா(வைத ேக8விப/ட எ

ெந;கிய ப6 ஒவ, ‘என சப6த D3தா7யாக ேபாCவி/டானாேம’ எ@
Dறினரா. அ கால3தி D3தா7 எப ஒ வைச ெமாழியாக கதப/ட.
அ காலெமலா ேபாC, பிற. நாடக ஆ(வதி இழிவிைல; கறவக

அப7: ெசCய லா, எலா வண3தா ெசCயலா; .ல0திாீக அதி

ப;ெக(3 ெகா8ளலா எற நிைல ஏப/டதகாக3 தமி நாடக அபிமானிக8
யாவ ச6ேதாஷபட ேவ(.

நா இ6த நாடக மகாநா/7. றப/டேபா ெசைனயி> . என

நப ஒவ “தமி நாடக தா சினிமா வ6தபிற. ெச3 ேபாCவி/டேத.
இதகாக நீ;க8 ஈேரா/(. ேபாவாேன?’ எ@ ேக/டா. இத. பதி

ெசால ேவ7ய எ கடைமயா.. தமி நாடக கைலயான அழி6 ேபா.

எ@ ஒ நாடகாபிமானி2 பயபட ேவ7யதிைல. கிராமேபா ாி கா(க8

வ6த பிற. அவைற பா7ய ச;கீத வி3வாகைள ேநாி ேக/க நா

அதிகமாக வி வதிைலயா? ேப, பட3தி ந73த ந7ககைள நா ேநாி
பா க ஆைசப(வதிைலயா? இ6த உண+ இ . வைர நாடக ஒ நா
அழியா எ@ நா உ@தியாக D@ேவ.”
பம த>யா அவக8 இவா@ ேபசி 73த எ. ேக. தியாகராஜ பாகவத
மாநா/ைட3 திற6 ைவ3தா. அவ R3திர கயிைற இ?3த மேக6திர

ஜாலேபா ேமைடைய மைற3 ெகா76த Z:சர;க8 அப7ேய இ ற
உய6 விலகி ேமைடைய அல;காி3 ெகா( நிற க ெகா8ளா
கா/சியாக இ6த. மாநா/( . வ6தி6த ரசிக ெபம க8 ெப3த

ைகத/டAட த;க8 மகி :சிைய3 ெதாிவி3தாக8. ேமைடயி ந(ேவ

அம6தி6த தைலவ ஆ.ேக. சக “இ+ ஒ நாடகேபா> கிறேத!”

எறா. திற ைர நிக 3திய தி. தியாகராஜ பாகவத தம ேப:சி  கியமாக

.றிபி/ட க3 இ.
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“ெபாிேயாகேள, தாCமாகேள!”
ந தமி நாடக3தி எ(3ததெகலா பா/டாகேவ பா7 வி(கிறாக8 எ@
.ற சா/டப(கிற. இ ஒரள+ .ைறய ேவ7யதா. எறாA,

ஒேரய7யாC பா/( கைள .ைற3 வி/டா ெபாம களி ஆதர+

கிைட .ெம@ நா நபவிைல. ஏெனறா நாடக ேமைட யி பா/(

அதிகமாக ஏப/ட இ@ ேநறல.  கால3தி ந நாடக ?வேம

பா/டாகதா இ6த எபத. ஆதார;க8 இ கிறன. வரவர அ .ைற6

தா வ6 ெகா7 கிற. ஒேரய7யாக பா/ைட3 த8ளிவிட Dடா.

இயைல2, இைசைய2 தH8 ெகாடதாகேவ இ க ேவ( நாடக.

கைத .3 த.6த ைறயி பாடக8 அைம க ேவ( “.

பாகவத ேப:, . பி ஈேரா( நகரசைப3 தைலவ தி. ஆ. ேக. ேவ;கடசாமி
எேலாைர2 வரேவறா . அவர வரேவ ைரயி ஒ ப.தி,

“அபகேள, இவள+ கால இலாம இெபா? ஈேரா/7A8ள சில
ெபாிய மனிதக . நாடக கைல அபிவி3திைய பறி என அ கைர வ6த?
இதி உ8aர ஏேதH R :சி இ .ேமாெவன: சில நிைன க D(.

எவித: R :சி2மிைல, த6திர இைலெய@ நா உ@தியாக D@ேவ.

ெசற ஏெழ/( மாத காலமாக 7. ேக. எ0, சேகாதரகளி நாடக;கைள இ6நகாி

பா3தபி நாடக கைலயி ேமைம2 அ ம களிைடேய ெப@8ள

ெசவா ைக2 அதனா ஏப( பயைன2 ஒவா@ ந.ண6ேதா. அத

காரணமாக இ கைலைய நல ைறயி ேபாறி வளபத.3 தமி நா/7A8ள
அறிஞகைளெயலா ஒ;. D/7 ேயாசி க+, இயAமானா உப7யான
தி/ட;க8 வ. க+ 7+ ெசCேதா. அதகிண;க, கைல வள:சி

எேலா . ெபாெவற ைறயி பேவ@ ெகா8ைக2ைடயவக ஒ@
ேச6, ெதாழி நட3 கெபனியாாி Zரண ஒ3ைழைப2 ெபறதா

இ@ மகாநா( நைடெப@கிறேதயறி, தனி ப/ட சிலைடய ெபைம ேகா,

க? ேகா அலெவபைத பணி+ட ெதாிவி3 ெகா8கிேற. இ6த நாடக

கைல அபிவி3தி மகாநா( த தலாக இ6நகாி D/டப/ட இ6நக .
நகரம கைடய கைல2ண:சி . ெபைம யளிபதாக நா ககிேற.”
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வரேவ ைர 76த பிற. தைலவ ஆ. ேக. சக அவக . பம

சப6த த>யா அவக . ஈேரா( நகர சைபயி சாபி வரேவ  ப3திர
ப73 ெகா( கப/ட. நாடக3 ைறயி ஈ(ப/(8ள ெப மகனா

ஒவ . நகர சைபயி சாபி வரேவ  ப3திர அளி3த இேவ த
தடைவெயபைத இ;. .றிபிட வி கிேற. இ6த வைகயி ஈேரா(

நகரசைப மற நகர சைபக . வழிகா/7யாக நிறேபா@த.ாிய ஒறா..
நாடக ேபராசிாிய . நகர சைப வரேவபளி க ேவ( ெமற எண3ைத

உவா க, நா;க8 அ6த நாளி ெப யசி எ(3 ெகா8ள ேவ7யி6த
எபைத அட க3 ேதா( ெசா> ெகா8கிேற.
தைலவ பிேரரைணயி ேபா தகரா@
நகரசைப3தைலவ வரேவ  ப3திர;கேள வாசி3தளி3த பி மாநா/(3தைலவ

ஆ. ேக. சக தைலைம2ைர நிக 3த ஒளி ெப கியி ேன வ6 நிறா.
அேபா ெபQசி>6 தைரயி>6 சில எ?6 நி@ “தைலவைர

பிேரேரபி க ேவ(” எ@ D:ச ேபா/டாக8. “தைலவ பிேரரைண

இலாம ஆ. ேக. சக ேபச Dடா” எறாக8. 3தமி Xகேவா
ச;க3தாரா  D/7ேய தி/டமி/( 7 க/ வா;கி .ழப ெசCய வ6த

D/ட இ. தைலவைர பிேரேரபி3த எ?6 நி@ D:ச >/டாக8. உடேன

ேமைடமீ நிற சினணா 7. ேக. 3சாமி ஒ>ெப கி ன வ6
எ?6 நிறவகைள உ/காப7 ைகயம3தியப7,

‘அபகேள, மகாநா/7 தைலவ ச. ஆ. ேக.சக ெச/7யா எபைத
அைழபிதழி ெதளிவாக ேபா/7 கிேறா. விளபர: ,வெரா/7களிA

தைலவ ெபய இ கிற. அத பிற., இ;ேக தைலவைர ஒவ

பிேரேரபி க+, மெறாவ ஆேமாதி க+ ேவ(ெமற அவசிய இைல.

ெவ@ சட;.தா. ேபா காளக8 அதிகமாக ப;. ெப@ இ6த மகாநா/7

பைழய )ட நபி ைக: சட;ெகலா ேதைவயிைலெய@ தா தைலவ
பிேரேரைணைய நி@3தி வி/ேடா. அைமதியாக உ/காப7 ேக/(

ெகா8கிேற. தைலவ அவக8 ேப,வா” எ@ Dறினா.

ெபபாலான ரசிக ெபம க8 “உ/கா, உ/கா” எ@, எ?6 நிற

D/ட3ைத உ/கார: ெசCதாக8. ,மா ப3ேப ம/( OO3
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ெகா( ெவளிேய ெசறாக8. D/ட3தி அைமதி ஏப/ட. தைலவ

ெசாெபாழிவாறினா. அத , க3ைத ம/( இ;. தகிேற.

“நபகேள, நகரசைப3 தைலவ அவகேள, அ;க3தினகேள, நம நா/7ேல

நாடக காரகைள D3தா7க8 எ@ ேக>யாக ேப,கிறாக8. ேமனா(களிேல

அவகைள பாரா/(கிறாக8. நகரசைபக8 நாடக கைல காக உதவி

ெசCகிறன. ேம(ை◌களி காணப( ெபாிய திேய/டக8 நகர சைபக .:
ெசா6தமானைவகேள. பாாீ0 ப/டண3திA8ள ெபாிய அைமயான நாடக
ெகா/டைக அ6த ஊ நகர சைபயி ெசா6த க/7ட. அேபாலேவ

ேமனா(களிேல மற இட;களிA நாடக ெகா/டைகக8, நா/7ய சாைலக8

எலா நகரசைபக .: ெசா6த. இனி இ;. நகரசைபக8 நாடக கைல .

ஆதர+ தெம@ ந கிேற.

நாடக கைலெயப நம தமி நா/7ேல பழைமயான. 2000 ஆ(க/.
  இ6த. ஆனா இ@ சில நாடக எற ெசா Dட3 தமிழல,

சமகித எ@ ககிறாக8. நாடக எற ெசா நைட எற தமி : ெசா>

க3ைத ெகாட. 2000 ஆ(க .  இயறப/ட சிலபதிகார3திேல

நாடக கைல இ கிற.

பழ;கால3திேல நாடக;கைள )@ வைகயாக பிாி3தி6தாக8. ஒ@ ப தி

ரசமான ராண கைதக8. இைவகைள ேகாவிகளிேல நட3திவ6தாக8.

மெறா@ Eர கைதக8. இைவ அரசக8 னிைலயிேல மாளிைககளிேல

ந7 க ப/டன. )றாவ அறி+ வள:சி கைதக8. இைவகேள ம க8

னிைலயி நட3தி வ6தாக8. இெபாேதா நாடக;க8 யா+ ராண

கைதகளாக உ8ளன.அைவகைளபா .. ேபா கTடமாக3தாேன இ கிற.
திய க38ள சீ தி3த நாடக;க8 நட3த ேவ(.

“பழ; கால3தி>6 வள6 வ இ6 நாடக கைலைய அபிவி3தி அைடய:
ெசCயேவ இ@ இ6த மகாநா( நைடெப@கிற.”[1]
தைலைம ேபைர 76த எ. எ. எ. பாவல அவக8 தமி நாடக3

தைலைமயாசிாிய தவ3தி P.தா ச கரதா0 ,வாமிகளி தி+வ பட3திைன3

திற6 ைவ3தா. தமி நாடக3 ைற வள:சியி ,வாமிக கி6த தைமைய

விாிவாக விள கி நீடெதா ெசாெபாழி+ நிக 3தினா. அதைனய(3:

45

சதாய: சீதி3த நாவ நாடகாசிாிய தி எ. க6தசாமி த>யா அவகளி

தி+வ பட3திைன அ7ேய திற6 ைவ3, அ6த ம@மல:சி நாடக

ெப6தைகயி தனி: சிற

கைள2 ந7பிைன பயி@விபதி

அவ கி6த ஆறைல2 எ(3 விள கிேன.

இ3ட காைல நிக :சிக8 பக 1 மணி . 76தன. பக உண+ . பி

மாைல 4 மணி . மாநா( ெதாட6 நைடெபற. நாடக கைலயர, நவா 7.
எ0. ராஜமாணி க பி8ைள, நாடக அத பயH எH தைலபி

ேபசினா. அவர நீட ெசாெயாழிவி , க வமா@:

“அறிவி சிற6த தைலவ அவகேள, அபா6த சேகாதர சேகாதாிகேள,
அாிய ெபாிய Yகைள ப7பத. அவகாச இலாதவக ., ப7 க3

ெதாியாதவக . நலறி+ க/டேவ நாடக ஏப/ட. இய-இைச-நாடக
எH 3தமி?8 இயA இைச2 ப73தாA ேக/டாA மா3திரேம இப
த. நாடகேமா, அ6த இர( இப;கேளா( காபத. இப த.

உய6த ேவட;கைன3 தாி3 ெமC மற6 ந7 கிறவகைடய உ8ள;களி,
ேமப7 பா3திர;களி உய6த ந.ண;க8 ப7வ இயைக, இ6த .ண;க8

நாளைடவி மி.வதா அ6த ந7கக8 ெதCEக3 தைமைய அைடகிறனா.
நநா/7 நவழி க/( Yகைள )@ வைகயாக பிாி3தி கிறாக8.
அைவ 1, ேவத;க8 2, ராண;க8 3, நாடக த>ய காவிய;க8.

இைவகளி தலாவதான. ேவத அரசைனேபா க/டைளயி/(, நல
காாிய;கைள: ெசCய ஏ+கிற. இரடாவதான ராண;க8, ஆயி

நபைனேபால நயெமாழிகளா கைதகளி )ல நல ெசயகைள ெசCய3
P(கிறன. நாடக;கேளாெவனி அழ. க  அதெமாழி2 அைம6த
மேனவி, கணவைன3 தி3வேபா ெக/ட ஒ? க உ8ளவைர2
நெலா? க 8ளவரா .கிறன.
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இ3தைகய ெதCவ கைலைய, மாசற கைலைய, உலக ேபா@ உ3தம
மகா3மா+ .: ச3திய வழி கா/7ய கைலைய, கவியறி+ இலாதவக .
கவி க/( கைலைய, தாH பயH@ பிற . பயைன ெகா( .
ப 8ள கைலைய, தீடாைமைய ஒழி . கைலைய, ஜாதி ேபத ேபா .

கைலைய, தாCநா/7 ெபைமைய உய3  தவ கைலைய ந. உல. .
பயப(3த ேவ(மான அரசா;க3தா ெபாம க ந7கக

ஒ3ைழ3, இவ ெப நாடக கைல த பழெப சிற களி >6
எ@ .றா வள6ேதா;கி வர, எலா வல அைன ஆதிச தி
அ8 ாிவாளாக!”
நவா அவக8 ேபசிய இல கிய சபிரதாய எH தைலபி

அணாமைல பகைல கழக ேபராசிாிய சி.ஆ மயிேல@ எ. ஏ. அவக,
நாடக3தி ெபக8 எH தைலபி பிரபல ந7ைக திமதி பி. எ0.

சிவபா கிய அவக ெசாெபாழிவாறினா. ெதாட6 நைக,ைவ மன

எ. எ0. கிTண நாடக சினிமா+ எற ெபாைள நைக:,ைவ தப

ேபசினா. அவர ேப:சி , க பிவமா@.

“தைலவ அவகேள, ெபாிேயாகேள, அபகேள எேலா ெசாகிறக8

நாடக கைல எ;ேகேயா மைற6 ேபாC வி/டெத@. அ இ6த இட3ைதேய

காேனா;  உ:சாணி ெகாபி இ6த. இெபா? பாதாள3தி வி?6

வி/ட எ@ இ6த ேப:, கெளலா ெவ@ ெபாC. உைம கலவாத ெபாC.

நாடக கைல எ;. ேபாCவிட விைல. அ ? க ? க ேநாC ெநா7

ஒ@மிலாம உயிேரா( இ கிற. வள6 ெகா( வகிற.

“ஆஹா! அ6த கால3ைதேபா வமா? 6தி அப7 ெயலாமி6த;

இப7ெயலாமி6த எற E க :சி உ3ேபான பைழய ேபா .. நா

ெசாAகிேற; பைட கால3தி நாடக கைல மா/( வ7 ேவக3தி இ6

வ6த. இேபா அ விமான ேவக3தி இ6 வகிற. மா/( வ7

ேவக3தி>6 தி7ெர@ விமான ேவக வ6விடவிைல. ப7ப7யாகதா

வள:சியைட6 வ6தி கிற.

“காைள மா( Z/7ய க/ைட வ7 ேவக3தி ‘ெத D3'க, ைச கி8

47

த>யவறி ேவக3தி, 0ெபஷ நாடக;க ேம/டா ேவக3தி ைறப7

ெதாழி நட3 கெபனியாாி நாடக;க ேனறி3தா வ6தி கிறன.

அதிA நவா ராஜமாணி க அவக 7.ேக.எ0. சேகாதரக நா 
.றி3த விமான ேவக3திேக வ6 வி/டாக8 எ@ Dறலா.

“நிைலைம இப7யி .ேபா, ெகாQசDட அQசாம சினிமா வ6
நாடக3ைத ெகா@வி/டெத@ பழி ேபா(வ ஞாயமா? நீ;கேள ெசாA;க8!
இ மிக+ அபாடமான ெபாC பழி.

“நாடக சினிமா+ ஒ தாC வயி@பி8ைளக8 தா. இர( ேப . நல

வAவி கிற. ஒவைர ெயாவ ெகால 7யா. ந7 இவ . ெபா:

ெசா3. இைத இவாி யாேவ(மானA வாாிெய(3 ெகா8ளலா.

அவரவ திறைமைய ெபா@3த விஷய. இ. எ( க எ( க .ைறயாத ெசா3.

இதி சைடெயன, ச:சரெவன?”

“நாடக கைல அபிவி3தி அைட6வி/ட எப உைமயானா இ6த மாநா(
எத.? எ@ ேக8வி உடாகிறதலவா? இெதலா ஒ விளபர6தாேன!

எென னேவா மகாநா(க8 நட கிறன. ஏ நா;க8 ம/( ஒ மகாநா(

நட3த Dடா?”

“நாடக சினிமா+ ஒ@தா. ஒ@ உைம 2வ, மெறா@ நிழ. இதி

எ+ சாகவிைல. சாக ேபாவ இைல. இறி . நிைலயி>6

நாடக கைல வளர ேவ(மானா ந7கக . ஆசிாியக . நல
வா

ைக வசதி ேவ(, த வா

ைக ? நாடக3 ெதாழி> உைழ3

வி/(, கைடசியி வயி@: ேசா@ . வா(ப7யான நிைலயி ந7கக8
இபாகளான நாடக கைல அபிவி3தி அைடய 7யா.”
கைலவாண இவா@ சிாி க: சிாி க ேபசினா. ஆனா சி6தைன . ேவைல

ெகா(பதாக+ அ6த ேப:, அைம6த. அ(3 இைறய நாடக எH

தைலபி ] ராம பால கான சபா ைவர அணாசல ெச/7யா அவக8
சாபி தி ஏ. ஆ. அணா:சல ேபசினா. அவைர3 ெதாட6 அறிஞ

அணா அவக8 ஒ>ெப கியி ேன வ6 நிறா. அவ .
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ெகா(3தி6த தைல கைலயி நிைலைம எப. அைவயி ? அைமதி

நிலவிய. அணா ேபச3 ெதாட;கினா.

“நாடக அபிமானிக, நாடக கைலயிேல ஈ(ப/(8ள ேதாழக

இைசவாணக கலாரசிகக நிரபி28ள இ6த மகாநா/7ேல என . ேபச
ஒ ச6தப கிைட3த பறி மி க மகி :சியைடகிேற. நாடக கைலயி

ேன ற3திகாக இ6த மகாநா( நைடெப@கிற. காைலயிேல தைலவ ச

சக அவக8 ெசாெப காறினா. ேவ@ பல அபக ேபசினா.

இயேல வள க+ இைசைய வள க+ அைம க8 இ கிறன. நாடக கைல

வள: சி கான அைம  ய:சி2 இைல. எனேவ என ேதாழ சிவதாH

இதகான ஒ தனி மாநா/ைட தைறயாக D/7யபறி நா அவைர
பாரா/(கிேற.”

“நாடக கைல ேனற3தி. பல காாிய;க8 நைட ெபற ேவ7-

யி கிறன. த>ேல ஊ .3 திேய/ட வசதி ேவ(. இேபா எலா

சினிமா ெகா/டைகக8 ஆகிவி/டன. நாடக3திெகன3 தனி3 திேய/டக8

இைல. தி:சி நகரசைபஒறி ம/( தனி3 திேய/ட அைம க ப/7 கிற.

அேபால ஒெவா நகரசைப2 ெசCய யசி எ(3 ெகா8ள ேவ(,

ச கா ெசவவாக நாடக கைல அபிவி3தி . உதவியளி க ேவ(.
இைவக ெகலா ெபாம க8 யலேவ(.

“ெபாவாக நாடக கார எறா ெபலா மதி கிைடயா. ைநயா7
ெசCவாக8, ெபா ம க . ந7கக . ெதாட இபதிைல.

இேபா ந7ககளிட நமதி  நல ெதாட  ஏப/7 கிற. இ3

ெதாட நீ7 கேவ(. இதனா த க பயH ஏபட ேவ(. எ நப

எ. எ0. கிTண அவக8 அழ.ற Dறினா. நாடக கைல அபிவி3தியைடய
ேவ( ெமறா நாடக கைலயி  கிய அசமாக விள;. ந7கH . நல
சபள வா

ைக வசதி த>யன கிைட க ேவ(. இலாப ப;கீ(

தரபடேவ(. ப;.தாரக8 ெகாட ஒ >மிெட/ கெபனி அைம கபட

ேவ(. அதிேல சீதி3த நாடக;க8 நட3தபட ேவ(. அத வவாைய
நாடக3 ெதாழிலாள . இலாப ப;கீடாக3 (Bonus) தரபடேவ(.

அேபாதா திதியான மனைடய ந7கக8 இபாக8. ந7 ேந3தியாக

இ .. நாடக கைல2 வள. ேவதைன நிரபிய வா

ைகயிேல28ள

வி3வா பா(கிற காேபாதி Dட காாியாக3 தாேன இ .! ப3
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வட;க .  பிரபல ந7ககளாக இ6வி/( இ@ பிைழ .

வழிய@8ள மாஜி ந7ககைள பா கிேற. மீைசைய3 தடவியப7 நாH6தா

ராஜபா/டாக இ6ேத எ@ Dறி ெகா8வைதவிட அவக . ேவேறா

,ைவ இைல. இப7 ந7ககளி வா + ெநா73 ேபாகிறெதறா எப7

ப73தவக ப 8ளவக நாடக3 ெதாழி>ேல ஈ(பட 72? ஆகேவ

நாடக கைல அபிவி3தியிேல அ கைர ெகாடவக8 த>ேல  கியமாக

கவனி கேவ7ய ந7ககளி - நாடக3 ெதாழிலாளகளி நல3ைத3தா - அ
நைடெபறாதா நாடக கைல ேன@.

“இ@ நட3தப( நாடக;க8 ெபாி ராண;க8. இைவகைள காபதா
ம க . என பய உ(? )ட பழ க வழ க;க8 வளர3தாேன இ6த

நாடக;க8 பயப(கிறன. ச)க சீதி3த நாடக;கைளேய நாடக காரக8
ெபாி நட3த ேவ(. அதா கைல அபிவி3தி. இ6த உண:சி இ@

எ;. பரவியி கிற. ெபாம க இனி நா( சீதி3த நாடக;கைளேய காண

வி கிற எபைத நாடக காரக8 உணப7 ெசCய ேவ(.

அணா ேமA ெதாட6 ேப,ைகயி, காைலயி தைலவ Dறிய சில

க3க . விைடயளி3தா. தைலவ ,ே◌ப : சிேல அவைறெயலா

.றிபிடவிைலயாதலா அவ@ களி3த பதிகைள2 .றிபிடாம வி/ேட.
 Dறியப7 ‘நாடக உலகி அணா’ எH Y> இ விாி+ைரகைள

காணலா.

இத பிற. ] ம;கல பாலகான சைபயி சாபி ேக. 7. ச6தான அவக8

ந7க வா

பறி 3தமி

ைக எH தைலபி மிக அைமயாக ேபசினா. நாடக கைல

காவல கி. ஆ. ெப. வி,வநாத அவக, ந7ககளி கடைம

எH தைலபி கைலஞ எ. எ. சிதபரநாத அவக, நாடக கைல
வள:சி பறி Zவா அ. ெபானபலனா அவக, ந7

கைலயி

இப எப பறி இல;ைக ஏ. ேக. இராம>;க அவக சீதி3த

நாடக;க8 எH தைல பி தி எ0.ஆ. ,பிரமணிய அவக, ஒ? க

ேவ( எப பறி: சிதபர எ. தடபாணி பி8ைள அவக

ேபசினாக8.

கைடசியாக3 தைலவ தம 7+ைரயி கீ வமா@ .றிபி/டா.
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“நா இ6த மகாநா/( . காைலயிேல வ6த சில ேப எனிட வ6, இ6த

மகாநா/7ேல ஏேதா கலக விைளய ேபாவதாக+ மகாநா( கைல க ப/(விட

ேபாவ தாக+ ெசானாக8. “யா இவித ெசCய ேபாகிறாக8?” எ@
ேக/ேட. அவக8 சிலைடய ெபயைர .றிபி/டாக8. உடேன நா,
அப7ெயலா அவக8

நட க மா/டாக8 எ@ Dறிேன. மகாநா( அைமதியாக நைடெபற. பல

அாிய ெசாெபாழி+க8 நைடெபறன. இேபா ரா பகP சப6த த>யா,

எ. ேக. 7. பாகவத, எ. எ. எ. பாவல இவக/. ைறேய நாடக

ேபராசிாிய, இைச நாடக ஒளி, நாடக மணி எ@ ப/ட;க8 வழ;கப/டன.

ப/ட;க8 வழ;. அதிகார3ைத: ச கா என . அளி3தா நா ச, திவா

பகP ேபாற ப/ட;கேள நம ந7கக . அளிேப. ேம(ை◌களிேல சிற6த

ந7ககளி ேசைவ பாரா/ட ப/( அவக . டா ட, ைந/ ேபாற ப/ட;க8

அளி க ப(கிறன.

“மாநா/7 ேபசிய பல Dறியைதேபா சீதி3த நாடக;க8 நட3த

படேவ(. நப அணாைர ச திேராதய எற நாடக எ?தி ந73

ெகா(வகிறா. அைதேபால ஒ@ ேபாமா? Y@ கண காக எ?தி ந7 க

ேவ(. யா ந7 க  வராவி/டா நப அணா ைர எ?
நாடக3தி நா ந7 கிேற.

இனி இ மகாநா/ைட இவள+ நக நட3திய நபக . எ

நறியறிதைல Dறி ெகா( எ 7+ைரைய நி@3தி ெகா8கிேற.”
தைலவ 7+ைர .பி மாநா/(: ெசயலாள 7. எ. சிவதாH அவக8 நறி
Dற மாநா( 7+ெபற. மாநா( 76த சில நிமிட;களி ஒளைவயா நாடக
ெதாட;கி: சிறபாக நைட ெபற. மாநா/7 கல6 ெகாட ெபம க8

அைனவ நாடக3ைத இ@தி வைரயி இ6 ரசி3தாக8. நாடக 76த

மாநா/( வரேவ

.? சாபி என . ‘ஒளைவ’ எH ப/ட

அளி கப/ட. அத.ாிய ெவ8ளி ேபைழயிைன ச. ஆ. ேக. சக
அவக8 வழ;கி பாரா/7னா. அேபா,
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“நா எவா

ைகயி கட நாடக;க8 யாவறிA ஒளைவ'தைல:சிற6த

நாடக. இ6த நாடக3ைத நா காண3 தவறியி6தா ஒ அாிய ச6தப3ைத

இழ6திேப . 7. ேக. எ0. சேகாதரக8 ஒளைவ நாடக3தி )ல தமி நாடக

உலகி த>ட ெப@ வி/டாக8 எபதி ஐயமிைல” எ@ Dறினா.
கைலவாண எ. ஏ0. கிTண எதிேர அம6தி6தா. அவமி.6த
உண:சிேயா( தாேம ேமைட . வ6,

“இரெடா வா3ைதகளாவ இைத பறி ேபசாம> க என
7யவிைல. ச.சக, 7.ேக. ஷக3 தி. ஒளைவ’ எறப/ட அளி3த
றிA ெபா6. நா சமீப3தி ஒ மைலயாள நாடக3தி.3 தைலைம
வகி3த ேபா, மைலயாள ந7ககைளேபா தமி ந7கலகி எவ

இைலெய@ Dறிேன.அைத இ@ ‘வாப0’ ெப@ ெகா8கிேற. என
சேகாதர ஒளைவ சக ஒவராேலேய தமி நாடக கைல
வள6ேதா;.ெம@ உ@தியாC D@கிேற.”

எ@ உண:சி ெபா;க Dறி எைன3 த?வி ெகா டா. நா எேலா .

நறி D@ேபா, .ழப கலக எ+மிலாம மாநா( அைமதியாக நட6த

.றி3 இைறவH . நறி Dறிேன.

த நாடக கைல அபிவி3தி மாநா/7ைன மிக: சிறபாக நட3தியைம காக:
ெசயலாளக8 இவைர2 எேலா பாரா/7னாக8. மாநா( 76தபி

அ(3தவார ெவளி வ6த .7யர, இதழி நாடக கைல மாநா( ெப6ேதாவி
அைட6ததாக: ெசCதி ெவளிவ6த. அேத வார3தி காQசி ர3தி>6

ெவளிவ6த அறிஞ அணா அவகளி திராவிட நா( இதழி நாடக கைல
மாநா( ெவறிகரமாக நைடெபறதாக: ெசCதி வ6தி6த. இ

ப3திாி ைககைள2 ப73 நா;க8 சிாி3ேதா.
------

[1] தைலவ சக அவகளி தைலைம ேபைர ?வ ‘ச;கரதா0

,வாமிக8 மற’ ெவளியி/(8ள ‘நாடக உலகி அணா’ எH தனி Y>
உ8ள.
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---------------

60. 2"3 இலகிய நாடக)க

ஈேரா( ரசிகெபம க8 அளி3தேபராதர+எ;க . மி.6த உசாக ஊ/7ய.
அ6த உசாக3தி )@ இல கிய நாடக;க8 தயாராயின.)ைற2 வரலா@

நாடக;களாகேவ .றிபிடலா. ஒ@ மரா3தி நாடக3தி த?வ, மெறா@

தமி

கவியரசாி வா

ைக:சி3திர. )றாவ வட ெமாழி கவிஞாி வரலா@.

இ )@ நாடக;களி இநாடக;க8 நாடக கைல மாநா/( . பிH, ஒ

நாடக மாநா/( . H நைடெபறன. )@ நாடக;க நாடக .?வி

தர3திைன உய3தியெவேற ெசால ேவ(.
Eர சிவாஜி

Eர சிவாஜி நாடக 1944 ஜனவாி 1 ஆ ேததி அர;ேகறிய. இ6நாடக

பால கா/7 இ6தேபாேத எ;க . கிைட3 த. தQைச 7. வி. இர3தினசாமி
அவகளா எ?த ெபற நாடக. நாடக அைம மிக நறாயி6த.

உைரயாடக8 நல தமிழி இல கிய நய3ட எ?த ெபறி6தன.

நாடக3தி இைடேய வ காத கா/சிகைள3 தி .ற8 காம3 பா>A8ள
சில .ற8பா கேள அ7பைடயாக ைவ3: சிறபாக எ?தியி6தா ஆசிாிய.

சிவாஜியி ேந ைமைய2 ெநQ,@திைய2 விள கி கா/( நாடக இ.
இ6நாடக ஆசிாிய இதைன மரா3தி நாடக3தின த?வ எ@ ேப

Dறியி கலா. அதனா அவைடய திறைம உ@தியாக ேமA உய6தி ..
அத. மாறாக, ஆசிாிய ர3தின சாமி இ6நாடக எ ெசா6த கபைனெய@
ேதைவயற ஒ ெபாCைய: ெசா> வி/டா. ெக/7 கார . . எ/(

நா/க8தாேன கண . ைவ3தி கிறாக8!

தQைசயி>6 ஒ க7த வ6த. சிவாஜி நாடக மரா3தியி ெவளிவ6த ச6திர

கிரகண எற நாடக3தி த?வ எ@, 7. வி. இர3தினசாமி அைத3

தHைடய நாடக எ@ ெசா>யிபதாக+ நப ஒவ எ?தி யி6தா,
அ3ேதா( மரா3தி ெமாழியிA8ள, ச6திர கிரக” நாடக அ:, பிரதிைய2

அHபியி6தா. ஆனா இ6த க7த வ6தேபா ர3தினசாமி தQைசயி

இ6தா. பால கா/7ேலேய ேமப7 நாடக உாிைமைய எ;க . ெகா(3

வி/டா. நாடக தயாாி . ேபா வவதாக: ெசா> ேபானா. உைம

ெதாி6தபி நா;க8 அவ . க7த எ?திேனா. அத. பதிேல இைல.
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அத.8 ெசைன பிரபல க டா ட 7. எ0. ைரசாமி அவகளிடமி6

மெறா க7த வ6த, அதி Eர சிவாஜி நாடக தன .: ெசா6தமானெத@

அதHைடய ? உாிைமைய2 பல ஆ(க . ேப மரா3தி நாடக

ஆசிாியாிடமி6 தா வா;கியிபதாக+ .றிபிடப/76த. ஆகேவ,

நாடக கைத மரா3தி ஆசிாியைடய. அைத3 தமிழி எ?தியவ தQைச 7. வி.

இர3தினசாமி, தமி நாடக3தி உாிைம யாள டா ட 7. எ0. ைரசாமி,

ேவ7 ைகயாக இ கிறதலவா? கைடசியாக நா;க8 டா ட. ைரசாமி

அவகளிட அHமதி ெப@ அவ . ‘ராய7’ ெகா(3தா நாடக3ைத

ந73ேதா. “டா ட ைரசாமி உாிைமெபற எ@ Dட ேபாடவிைல. “நாடக

ஆசிாிய - 7. எ0. ைரசாமி” எேற விளபர3தி ேபா/ேடா. இ3தைன
.ழப; க கிைடேய திய நாடக அர;ேகறிய.
கதாநாயகனக இராேஜ6திர

நாடக3தி ெபய Eர சிவாஜி எறி6தாA உைம யி நாடக நாயக

ெஜயவ63 எH தளபதி தா. இ6தபா3திர இராேஜ6திரH . ெகா( க

ப/ட. அவ கதாநாயகனாக ந73த த நாடக Eர சிவாஜி. ெஜயவ63

பா3திர3ைத அைமயாக ந73தா. தபி பகவதி சிவாஜியாக ந73தா. அவர

கSரமான ேதாற சிவாஜி . ெபா3தமாக இ6த. .ர, நைட, உைடயா+

பகவதிைய சிவாஜி யாகேவ கா/7ன. சிவாஜிைய எதி . Eர ெஜகேதவாக நா

ந73ேத. நாடக நல வRAட சிறபாக நைட ெபற. பிர( ராமசாமி2

7. எ. சிவதாO+ ஹி .ம3  .ம3 எH இ Eரக8 ந73தனா. இ

விவைடய நைக,ைவ கா/சிக8 ேமA ெமD/7 நாடக ெவறி .3
ைண ாி6தன.
காளேமக
கவியர, காளேமக3தி பாடகைள ப73த நாளி>6 அ லவ
ெபமாHைடய வா

ைகைய நாடகமாக நட3த ஆவ ெகா76ேதா.

சினணா ஏகனேவ .மா0தாவி ெப, ராஜாப3ஹாி, வி3யாசாகர
ஆகிய )@ நாடக;கைள எ?திஅைவ ெவறிேயா( நட6 வி/டதலவா? அ6த

உசாக3தி இேபா காளேமக3ைத2 அவேர எ? தினா. அத.3 ேதைவயான

Yக8 அைன3ைத2 வா;கி ப73தா. தனிபாட திர/7A8ள கவி
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காளேமக3தி நைக,ைவ மி.6த பாடக .: சிறபிட ெகா(3 நாடக3ைத

உவா கினா. நாடக கைத ெபபாA விேநாத ரச மQசாி யிA8ள காளேமக
லவாி கைதைய3 த?விேய அைம க ெபற.

ஆய .ல ெபணாெ◌3தி காளேமக கைள3 வ ேபா .7பத. ேமா
ெகா( கிறா8. தணி மி.தியாக கல6த ேமா. ேமைர .73வி/( லவ
பா(கிறா. வான3தி> .ேபா இ6த ேமா . ‘கா’ எ@ ெபய.

மைழயாக3 தைரயி வி?6த பி இத. ‘நீ’ எ@ ெபய. இவைரேபாற

ஆC:சிய ைகயி வ6தபிற. ‘ேமா’ எ@ ெபய ெப@ வி(கிற. ேமா
தணிராக உ8ள எபைத கவினா,
காெர@ ேபாபைட3தாC ககன3 @ேபா

நீெர@ ேபபைட3தாCெந(6தைரயி வ6ததபி

வாெரா@ ெமைலயா ஆC:சியைக வ6ததபி
ேமாெர@ ேபபைட3தாC ேப ெபறாேய!"

எ@ நைக ,ைவயாகபா7 வியபைடவேபா 7 கிறா. இ:,ைவ நிைற6த
கவி காக ஒ கா/சிைய உவா கி ேனா. கவியாக ம/( இதைன ப7 .

ேபா ஏபடாத ஒ நிைற2ண+ கா/சி வ7வாக பா .ேபா

ஏப(கிறதலவா? இப7ேய காளேமக லவாி நைக:,ைவ பாடக8

பலவைற கா/சி ப(3தியி6தா சினணா. நாடக3தி திவர;க

ேகாயி, மடப8ளி, திவாைன கா ஆலய, த>ய கா/சிக8 வகிறன.
இவைறெயலா தயாாி3தி6ேதா.
எமகட!
இ@தியி காளேமக எமகட பா( கா/சியிைன பிரமாதமாக

அைம3தி6ேதா. கவி காளேமக எமகட பா(வத.: சிரமப/டாேரா

எனேமா, என .3 ெதாியா. காளேமகமாக ந73த நா எமகட பா(வத.
உைமயாகேவ சிரமப/ேட. ேமேல நா. ச;கி>களி க/ட ெபற

பலைகயி மீதி6 பாடேவ(.நா உ/கா6தி . Sடேமா ச;கி>களி

ெதா;கி ெகா7 கிற. கீேழ ெபாிய அ னி .ட. அதி ெந எாி6

ெகா7பேபால3 த6திர கா/சி அைம க ெபறி6த. இைடயிைடேய
சாபிராணி ைக ேபா/( ேமேலயி . என3 திணற அ73வி/டாக8
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கா/சியைமபாளக8. ,றிA திமைலராய மனனி சம0தான லவக8

உ/கா6தப7ேய பல ேக8விகைள ேக/கிறனா. அவக8 ேக8விகனா

ெகலா உடH .ட காளேமக அல/சியமாக: சிாி3 ெகாேட
பாடேவ( நா சிாி க3தா யேற. ஆனா விய3

வி@வி@3ேபான அ6நிைலயி சிாி

கைள க3தி ேதாறியதா?

இைலயா? எ@ அ@ நாடக பா3த ரசிகக8 தா ெசாலேவ(! ஆ

உைம! தாC ெமாழியாகிய தமிழி மீ நா ெகா76த எைலயற பறி

காரணமாக3தா இ6த எமகட3ைத3 தா;கி ெகாேட. பா7ய பாடகளி

ெபாளிேல உ8ள திைள3தி6ததாதா அ6த: சிரம என .3 ெதாியவிைல.
காளேமக நாடக 17-2-1944 இ ெதாட;கி 13 நா/க8 ெதாட6 நைடெபற.
நாடக3ைத ஈேரா( நகரம க8 பிர மாதமாக ரசி3தாக8.
மமாாி ெபாழி6த
நாடக3தி இ@தி கா/சியி கவி காளேமக மன ெநா6 அற பா(கிறா.

மமாாி ெபாழிகிற. அ3ேதா( நாடக 7கிற. இ கா/சி சிறபாக அைமய

ேவ( எ பதகாக ஏேதேதா ெசC பா3ேதா. வழ கேபால மின இ7,

மைழ, அதேகற ஒைச இவைறெயலா காபி3 ேதா; ஆனா எ;க .
மன நிைற+ ஏபடவிைல. ப3 நா/க8 நாடக;க8 நட6தபி ஒ திய

ேயாசைன ேதாறி ய. ேமேல பரமீ பல இட;களி இ6 மர3ர8கைள

அப7ேய Pவி ெகா76தா மமாாி ெபCவ ேபா இ .ெமன3

ேதாறிய. அப7ேய காைலயி ஒ3திைக பா3ேதா. பிரமாதமாக இ6த.

இர+ நாடக3திA அப7ேய ெசCய3 தி/டமி/ேடா. ெபாியணா+ . எ;க8

தி/ட ெதாியா.

இர+ நாடக3தி எமகட பா7வி/( கீழிற;கிேன. ேகாப3ேதா( அற

பா7ேன.

ேகாள இ . ஊ: ேகா8கர+ கற ஊ:

காைளகளாC நி@ கத@ ஊ காைளேய
விமாாி ய@ ெவ3 மிக க3
மமாாி ெபCகஇ6த வா
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ேகதார ெகௗைள ராக3தி நா ெவபாைவ ஆேவச3ேதா( பா7 73த
தி/டப7 ‘ேசா’ எ@ மைழ ஒைச2 மின மினி இ72 ழ;கின.
ேம>6 மர3ா8 ம மாாியாக ெபாழி6த. சைபேயாெரலா

ஆரவார3ேதா( பிரமாதமாக ைகத/7 பாரா/7னாக8. எ;கைடய

மகி :சி . எைலேய இைல. நாடக 76த ேம>6 மாாியாக

ெபCத மர3ா8 மாாிைய3 ைட3: ,3தப(3வதா ெபபாடாக
இ3த.

“ேந@ மமாாி ெபாழி2 கா/சி ெராப பிரமாத!” எ@ யாேரா

ெபாியணாவிட ெசானாக8 ேபா> கிற. அ6த கா/சிைய பா க

அவ ஆவ3ேதா( வ6தி6தா. கா/சி நைடெபற. எ;க8 ரதிTட

அ@, கா@ ெகாQச அதிகமாC இ6த. ேம>6 மர3 ர8கைள3 Pவிய

ேபா அ ேமைடயி>6 சைப . பற6 ெசற. ன>6த ப க

ேமள காரக8 திடா7னாக8. ஆேமானிய, மித;க, கிளாாிெந/, பி7

ஆகிய இைச கவிகெளலா மர3ா8 .6ெகா( அவகைள3

தி . காட: ெசCத. நாடக 76 சைபேயா ெவளிேய ேபா.ேபா

“ேமைடயி ெபCய ேவ7ய ம மாாி நமீ ெபC வி/டேத” எ@ சபி3

ெகாேட ெசறாக8. மமாாி மீ ெபாியணா+ . ஒேர ேகாப. “எனடா
இ மமாாி மீ நாடக? ேமைட சைப எலா அல;ேகாலப(3தி வி/Gகேள!
இ6த நாடக இனி நம .3 ேதைவயிைல. நீ எமகட பா(வைத பா .

ேபா என . பாிதாபமாக இ6த. ேவடா. இ6த அற பா( நாடகேம

நம . ேவடா. நாைளேயா( நி@3தி வி(;க8. இ6த மர3ா8 மாாி2 நாைள
ேவடா” எ@ ெசா>வி/டா. இத. ேம அS ஏ?

இதேகறாேபா காளேமக கைடசி நாள@ 29.2.1944 ஆ ேததி இர+ 10

மணி . எ;க8 சிறபா தி. 7. எ0. ெசலபி8ைள அவக8 காலமானதாக3

த6தி வ6த. எலா ேச6 நறாக உவாகியி6த காளேமள நாடக3ைத3

ெதாட6 நட3த வாCபிறி நி@3 ப7யாக ேந6த.
பிஹன

தி:சி வாென> நிைலய 29.8-1943 பிஹண நாடக3ைத ஒ>பரபிய.

நாடக3தி எ. ேக. தியாகராஜ பாகவத ப;. ெகாடா. எனேவ அதைன
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ஆவ3ேதா( ேக/ேடா. நாடக உைரயாடக8 நறாக இ6தன. அத ஆசிாிய

ஏ. எ0. ஏ. சாமி எபைத அறி6ேதா. அவேரா( ெதாட ெகாேடா, வாென>

நாடக3ைத ேமைட நாடகமா கி3 தமா@ ேக/ேடா. அவ ஈேரா/( . வ6

எ;கைள: ச6தி3தா. நாடக3ைத ப73ேதா. எ;க . நிரப+ பி73த.

நைக:,ைவ கா/சிக8 சிலவைற எ?தி: ேச3தா சினணா. மரகவி

பா0கரதா0 பாடகைள எ?தினா. ஏகனேவ ர/சி கவிஞ பாரதிதாசனி

பிஹணிய3ைத ப73 அத ,ைவைய அHபவி3தவ நா. நாடக3தி
பிப.தி அதைன3 த?வியி க ேவ(ெமன Dறிேன. ஏ. எ0. ஏ. சாமி

ஏ@ ெகாடா. அதப7ேய எ?தி3 த6தா. அவைடய உைரயாடக8

சினQசி@ வா கிய;களாக திய நைடயி அைம6தி6தன. ஏ. எ0. ஏ. சாமி

திைரபட3 ைறயி சிற6த வசனக3தாவாக க ெப@வா எ@ அேபாேத

Dறிேன. ர/சி கவிஞ பாரதிதாசH . பிஹண நைடெபறவிப பறி

எ?திேன. “த;க8 பிஹணிய3திA8ள ர/சி கவியி அ7 பைடயிதா

நாடக3தி பிப.தி அைம6தி கிற. அதைன பயப(3தி ெகா8வத.

அHமதி க ேவ(” எ@ ேக/76ேத, அத. பாேவ6தாிடமி6

பதி>ேல. ஒ வார3தி. பி மீ( எ?திேன. அத. பதி இைல.
)றாவ ைறயாக ஒ க7த எ?திேன.

“த;க8 ர/சி கவியிA8ள சில க3 கைள ‘பிஹண’ நாடக3தி

ைகயாளேபாகிேறா. அத.3 த;களி அபான அHமதி ேதைவ. இ6த

)றாவ க7த3தி. த;களிடமி6 பதி கிைட காவி/டா தா;க8
அHமதி யளி3ததாகேவ கதப( எபைத பணிேவா( ெதாிவி3
ெகா8கிேற.”

எ@ எ?திேன. அத. பதி இைல. சாி இனி ேநாி க(

ெசா> ெகா8ளலா எற ணிேவா( நாடக3ைத நட3திேனா. 1944 மா:,
13ஆ ேததி பிஹன அர;ேகறிய.

நில+ கா/சி
பிஹணH ெக@ சில கா/சிகைள3 தயாாி3ேதா. பிஹணனி ஆசிரம,
யாமினியி Zைஜ அைற, Rாிய பகவானி சிைல, கைலபயி மடப,
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

வைகயிெலலா பிஹணைன அழ. ெசCேதா. இ6நாடக3தி பிஹணனாக

நா ந73ேத. கதாநாயகி யாமினியாக திெரளபதி ந73தா8. பிஹனனி

அவைடய அைமயான ந7பிைன இேபா எணி பா கிேற; மற க

7யவிைல! இெனாவ அப7 ந7 க 72மா எேற எண3

ேதா@கிற. திெரளபதியி இைச3 திறH அபாரமான ந7பாறA

பிஹண நாடக3தி தர3ைத பமட;. உய3தின எபதி ஐயமிேல.
பிஹணைன பிறவி .டனாக எணியி கிறா8 யாமினி. பாட நட6

ெகா7 கிற. ேநர ேபானேத இவ . ெதாியவிைல. அ@ ெபளணமி;
? நில+ ேதா@கிற. கவிஞனி உ8ள 8கிற. கவிைத ஊ ெற( க

பா(கிறா பிஹண. இ6த க/ட3தி ர/சி கவிஞாி பாடைல அப7ேய

ேச3 ெகாேட.

ேத ெசா/( கவிைத
நீலவா ஆைட .8 உட மைற3

நிலாெவ@ கா/(கிறாC ஒளிக3ைத!
ேகால? கா/7 வி/டா காத

ெகா8ைளயிேல இ+லக சாேமா? வான:
ேசாைலயிேல Z3ததனி Zேவா? நீதா
ெசா கெவ8ளி பா.டேமா? அத ஊேறா?

காைலவ6த ெசபளிதி கட> ) கி

கனமாறி .ளிரைட6த ஒளிபிழேபா?
பாேவ6தாி ேத ெசா/( உவைம நய ெசறி6த இ6த கவிைதயிைன பியா.
ராக3தி பா7வி/(, மரகவி பா0கர தாசாி “அத Zரண கைலயி மதி”

எH பாடைல அ3ேதா( இைண3 பா7 உ:ச0 தாையயி நி@3வ, ?
நில+ ேதா@வ, இளவரசி யாமினி பிறவி .டைன கவிஞ நிலைவ எப7
பா3தா எ@ விய ண:சிைய

ெவளிப(3தி ந7ப சைபேயாைர ெமCசி> க ைவ .. திைரைய கிழி3

யாமினி கவிஞைன பா கிறா8. அவH அவைள பா கிறா. கவிஞ
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கணிழ6தவ அல எபைத உணகிறா8 யாமினி. அவ8 ேநாC ெகாடவ8

அல8 எபைத கவிஞH அறிகிறா . இவ கக ச6தி கிறன.

கவிஞ மீ( பா(கிறா.

மின .ல3தி விைள6தேதா! வா
வி> .ல3தி பிற6தேதா!

கன தமி

கவி வானாி உள

கபைனேய உ ெபறேதா!

ெபானி உ கி ெபா>6தேதா! ஒ
Z;ெகா7ேயா மல D/டேமா!

எனவியபி! வானிேல-இ6

தி/ட3ேதா மாமதி ம;ைகயாC

எெனதிேர வ6 வாC3தேதா- வி .
ஏதி ேபாெலா தணாெ◌ளி?

அடடா! என அைமயான கவிைத! இைத ேபாற இல கிய நயQெசறி6த
நாடக;கைள இனி பா க ேபாகிேறாமா எேற ஏ கடாகிற.

பிஹனனி யாமினியி த6ைத மன மதனனாக ந73தா தபி பகவதி.
மன, யாமினி, பிஹண )வ வாதி( க/ட சைபேயாாிைடேய
ெசாA .: ெசா ைக த/டைல ெபற. அவள+ உண:சிகரமான

உைரயாடகைள எ?தியி6தா ஏ. எ0. ஏ. சாமி.

பிஹனனி நைக:,ைவ ப.தி நா;க8 எதிபா3த ைதவிட: சிறபாக

அைம6த. ெமC கவியாக 7. எ. சிவதாH ேதாறி: சைபேயாைர வயி@
.A;க .A;க: சிாி க ைவ3தா.

யாமினியி கன+ கா/சிக8 திைரபட கா/சிேபா@ மிக உய6த ைறயி

அைம க ெபறி6தன. Tய6த ச.6தைல ச6தி ; ராம சீைத கனிமாட:

ச6தி ; அபிகாபதி 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. ஒெவா கா/சி
மா@ேபா சைபேயா ஆரவார3ேதா( கரேகாஷ ெசCதனா!
திைரபட3 ைற வரேவற
ஏ. எ0. ஏ. சாமியி உைரயாடக8 நறாக இபதாக+, உடேன வ6

நாடக3ைத பா க ேவ(ெம@ ஜூபிட பி ச0 சேகாதர ேசா+ .

க7த எ?திேன. அவ த6தி ெகா(3வி/( ம@நாேள வ6தா. நாடக3ைத

பா3தா. சாமிைய: ச6தி3தா. ஆ@ பட;க . வசன எ?த உடேன ஒப6த

ெசCதா. பிஹண 15 நா/க8 ெதாட6 நைடெபற. நாடக 76த

ெசைன .: ெசல: சி3தமானா ஏ. எ0. ஏ. சாமி. சாமிைய அேபா( ஆதாி33

திைர2லகி H . ெகா( வரேவ( ெம@ கைலவாண . ஒ க7த
எ?தி ெகா(3தHபிேன. ெசைன ெசற ஒ வார3தி.பி

சாமியிடமி6 க7த வ6த. கைலவாண தன .3 ேதைவயான எலா

உதவிகைள2 ெசCவவதாக எ?தியி6தா. திைர பட3 ைறயி பணி ாிய

பல ஆ(களாக ய@, பி அ யசிையேய ைகவி/டவ ஏ. எ0. ஏ. சாமி.

இேபா பிஹண நாடக3தி )ல அவைர இகர Dபி வர ேவ@

ெகாட திைரபட3 ைற. ஈேரா/ைட வி/( சேகாதர சாமி ெசைன .
றப/டேபா அவைர மனதார வா 3தி வழியHபிேன.

சZண இராமாயண சா3Eக மறியA
நாடக கைல மாநா(வைர எ;களிட ந/  பாச ைவ3தி6தா ெபாியா ஈ.

ேவ. ரா. அவக8. மாநா( .ழப எ+மிறி நல ைறயி நட6தபி, அ6த
பாச பாி+ சிறி .ைறவேபா ேதாறிய. நா அ:சக3தி. அ7 க7

ெசேவ. ெபாியா ேபா கலகலபாக ேப,வ இைல. எ;க8 ேம
ஏேதா சிறி ேகாபமிபைத நா ாி6ெகாேட. ஆனாA அதைன
லப(3தி ெகா8ளாம வழ க ேபா அபாகேவ பழகி வ6ேத.

ஏற3தாழ 11 மாத;க8 ஈேரா/7 நாடக;க8 நைட ெபறன. நாடக வள:சி .ாிய
வைகயி நாடக கைல அபிவி3தி மாநா( நட6த. சிவாஜி, காளேமக,

பிஹண ஆகிய )@ இல கிய: சிற வாC6த திய நாடக;க8 அர;ேகறின.
அ(3தப7யாக3 திZ . ேபாக3 தி/டமி/ேடா. அதி ஏேதா சி க
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ஏப/ட. எனேவ காைர .7 ஷக விலா0 திேய/ட ேபசி 7+

ெசCயப/ட. ஈேரா/7 1944 ஏர 1ஆ ேததி சZண இராமாயண ப/டா

பிேஷக நாடகமாக ைவ கப/ட.

நாடக3தி. 6திய நா8 அதி:சி தர3த க ஒ ெசCதி பரவலாக காதி வி?6த.
நாைள நைடெபறவி . இராமாயண3ைத யாேரா மறிய ெசCயேபாகிறாக8
எ@. நா நபவிைல. ந. விசாாி3ேத. ெசCதி உைமதா எ@

ெதாி6த. நாடக அர;கி Xைழவாயி> நி@ ெகா(, “ப.3தறி+ .

ரணான இ6த ராண இதிகாச நாடக;கைள பா காதீக8” எ@ உ8ேள

Xைழேவாாிட ெகQசி ேக/( ெகா8வதாக மறிய நட3 ெபாியா

அவகளி ெதாடக8 தி/டமி/7பதாக: ெசானாக8. காலெமலா

நா;க8 நட3திய இராமாயண, பாரத, சிவ Eலா, க6தJலா, கிTணJலா,
மயிஇராவண எலா நாடக;கைள2 பா3வி/(, எ;க .

பாரா/(க நட3தி ெபைம ப(3திய ெபாியா அவக8 ஏணிப7:
ெசCகிறா எப ாியாம தவி3ேதா.

ெபாியணா இ:ெசCதிைய அறி6த நாடக3த@ காைல ேபாJ0 ெபாிய

அதிகாாிைய: ச6தி3தா. ெபாியா.அவகளி ெதாடக8 மறிய ெசCவைத3
தா தைட ெசCய விைலெய@, ெபாம க .3 ெதா6தர+

ஏபடாதவைகயி அைமதியாக மறிய நைடெப@ப7 பா3 ெகா8ள
ேவ(ெம@ ேக/( ெகாடா. ேபாJ0 அதிகாாி தா ேவ7ய

நடவ7 ைகெய(3 ெகா( அைமதி காபதாக வா களி3தா.
எேலா வ6தின

நா ெபாியா அவகைள:ச6தி க யேற. அவ அ:சக3திA இைல;

E/7A இைல. எ;. ேபாC: ச6திப? ெபாியாாி தைமயனா ஈ. ேவ.

கிTணசாமி நாய க அவகைள: ச6தி3 விபர;கைள: ெசாேன. அவ

மிக+ வ3தப/டா. ெபாியா அவகளி கட+8 பறிய ெகா8ைகயி க3

ேவ@பா(ைடய நபக8 ஈேரா/7 ஏராளமாக இ6தனா. அவகெளலா

ெசCதிைய ேக/( வ6தினாக8. இராமாயண3ைத ெகா3த ேவ( எற
கிள:சி ,ட வி/( எாி6 ெகா76த கால அ. அ6த ெகா8ைகயிேல

நா;க8 றிA மா@ப/( நிேறா.
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சதாய சீதி3த ெகா8ைககளிேல ெபாியா அவகேளா( எ;க . ெந;கிய
உடபா( இ6த. அவர ெபைம .ாிய ெதா7ைன நா;க8 சிறி

.ைற3 மதிபிடவிைல. ெபாியா அவக8 எ@ எ;க8 மதி

.

உாியவதா. ஆனாA எ;க8 அ7பைடயான சில ெகா8ைககைள இதகாக
இழ க 7யாதலவா?

மாைல 6 மணி ஆயி@. அறிஞ அணா ஈேரா/7 வ6தி கிறா எ@
ேக8விப/ேட. அவைர: ச6தி க இயல விைல. நாடக அர;கி 

ேபாJசாாி நடமா/ட அதிகாி3த. ஆ;கா;. சில D/ட; D/டமாக

நிறாக8. ஏேதா நைடெபற ேபாவ ேபாற R நிைல காணபட. மணி 8
அ73த. 7 க/ ெகா( . அைற திற கப/ட. ம க8 ஆக

ெபகமாக சாாி சாாியாக வ6 7 ெக/ வா;கினாக8. வாயி திற கப/ட.

ெபாியணா+, ெகா/டைக: ெசா6த கார தலாளி சாC + சாCமான
நாகா>களி Xைழ வாயிலேக அம6தி6தாக8.
சிவதாH ெபற ப/ட

சாியாக 9.30 . நாடக ெதாட;க ெபற. உ8ளிA ெவளியிAமாக ம க8

.?மியி6தனா. மாிய எ+ நைட ெபறவிைல. எவித .ழப இைல.

நாடக அைமதியாக நட6த. அத.  நட6த எலா இராமாயண

நாடக;கைள2 விட அ@ மிக: சிறபா நட6த. தமி நாடக கைல

அபிவி3தி மாநா/7ைன ெபா@ேப@ னி@ நட3திய எ;க8 நைக:,ைவ
ந7க சிவதாHைவ நாடக மாநா/7 வரேவ

.?வின, நகர

ெபாம க பாரா/ட விபினா. அத.  D/7ேய எ;க8

அHமதிைய2 ெபறனா. ஈேரா( நகர ெபா ம க8 சாபி நகரசைப3

தைலவ.தி ஆ. ேக. ேவ;கடசாமிநாய க அவக8.சிவதாO வி நாடக கைல
ஆவ3திைன2 நைக:,ைவ3 திறைன2 பாரா/7 நைக:,ைவ: ெசவ எற
சிற  ப/ட ெபாறி க ெபற ெபாபத க3ைத வழ;கினா.
அணா தைல'/டா அைமதி நிலவிய
ம@நா8 வி76த அறிஞ அணா அவக8 தைல'/7ன னா8 இர+
மறிய நைடெபறவிைல எபைத அறி6ேத. நாடக கைல மாநா/ட@

தைலவ ஆ. ேக. சக அவக . க@

ெகா7 ஆபா/ட நைட
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ெபறாம த(3த இேபா இராமாயண நாடக3ைத மறிய ெசCய

இ6தவக . அறி+ைர Dறி3 த(3 நி@3திய அறிஞ அணா

அவகளிட நா ைவ3தி6த மதிைப பமட;. உய3தின. அவ . நறி

Dறி நீட க7த எ?திேன.

இ6த நிக :சி . பிH ெபாியா அவக8மீ எைன ெபா@3த வைரயி

மன3தா;க எ+ இைல. ஏர 20 ஆ ேததி ெகா/டைக தலாளி காசாகி

ேச தா+3 அவக8 கெபனி . ஒ ெபாிய வி6 நட3தினா. நகரபிரகக8

எேலா கல6 ெகாடாக8. ெபாியா அவக8 வ6 கல6ெகா8ளாத

என . ெப;.ைறயாக இ6த, இ6தாA வி6 76த நா ம/(

ெபாியா அவக8 இல ெச@ வழ கேபா எேலாாிட விைட ெப@

ெகாேட. ம@நா8 றப/( காைர .7 வ6 ேச6ேதா.

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

61. பாகவதாி" கைல -ப

காைர .7 ைவர அணசல ெச/7யாாி திேய/டாி 5.5.44-இ சிவJலா
ெதாட;கிய. திேய/டாி நாடக நட3வத. ைலெச0 ெகா( க நகர
,காதார அதிகாாி ஏேதா தகரா@ ெசCதா. அவைர: சாிப(3தி ைலெச0

வா;.வத.8 14 நா/க8 ஓ7வி/டன. ஏர 21 ேததி காைர .7 . வ6ேதா.
ேம 5- ேததிதா நாடக3தி.ாிய ைலெச0 கிைட3த.

சிவJலா ெதாட6 நல வR> நைடெபற. Rல ம;கல பாகவதாி

பி8ைளகளான டா ட மீனா/சி ,6தர ச;கீத Zஷண ராதாகிTணH

திமய3தி இ6தாக8. டா ட மீனா/சி ,6தர சிற6த ரசிக. அவைடய

மைனவி கபக அைமயா அவைரவிட பிரமாத ரசிைக. கணவH மைனவி2

.ழ6ைதகேளா( இர( நாைள . ஒ ைற சிவ Jலா பா க வவாக8.
வேபாெதலா எ;க .: சாபிட ஏதாவ ெகா( வவாக8.

பலகார;கைள: ,ைவ ேயா( தயாாிபதி கபகமா . நிக அவேரதா.

ெகா(வ காபி காக+, ேகாைம அவா+ காக+ எ;க8 சிவதாO+,

பிர( ராமசாமி2 கா3 கிடபா க8. கபகமாளி அ

.

ஆவ3 . ஈ( இைண ெசால 7யா. நல ச;கீத .(ப அ. டா ட

அவ ைணவி2 ேபசி ெகா8வைத ேக/பதேக ,ைவயாக இ . டா ட

மீனா/சி ,6தர ஏதாவ ெசாAவா; உடேன கபக அைமயா “பா3ேதேளா!
இப73தா இவ சதா ஏதாH உளறி7பா. இவா ெகலா என
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ெதாி2? எலா ெபாியவா8 ேபா/ட பி:ைச, ஏேதா அ6த .(ப3தி வ6,
அவ 8ைளயா ெபாற6த தனாேல இவா8ளா மHஷா மாதிாி நடமாடறா!” எ@

மாமனா Rலம;கல பாகவதைர எேபா உய3திேய ேப,வா. மாமனாிட
இ6த அள+ . அ  மாியாைத2 கா/( ஒ மகிைய நா இவைர

கடதிைல. பாகவத .(ப நாடக3தி. வ6 வி/டா ஆயிர ரசிகக8

வ6த ேபால, எ;க ெகலா ஒேர .ரகலமாயி ..

அ .(ப3தாாி ஒெவா ெசய>A கைலயச நிைற6தி .. .லம;கல

பாகவத அவகைடய ஒெவா ேப:சிA நைக:,ைவ தபி நி..

அHபவ ேபைமகைள அனாயசமாக ெகா/(வா. இ3தைகய லைம2

அ  நிைற6த ெபாியவ 1943-ஆ ஆ( அ ேடாப மாத 24 ேததி

இைறவ திவ7யி அைமதி ெபறைத அறி6தேபா நா;க8 அைனவ ெப
 க3தி ஆ 6ேதா. அவைடய திெபயரா .லம;கல3தி ஒ ச;கீதமகா

நி@வ அேபா நிதி ேசகாி3 ெகா76தா க8. அ6த நிதி . நா;க

ஒநா8 நாடக வRைல காணி ைகயாக அளி3ேதா.

22வ நா8 நட6த சிவ Jலா+ . .மரராஜா 3ைதயா ெச/7யா அவக8
வ6தி6தா. )@ ெபாிய ெவ8ளி ேகாைபகைள பாிசாக வழ;கி

பாரா/7னா. ெமா3த 37 நா/க8 சிவJலா நைடெபற. 37 வ சிவJலா
நாடக Rலம;கல பாகவத நிதி காக நட3த ெபற. அ@ ஆயிர

UபாCக . ேம வRலாயி@. அ6த3 ெதாைகைய அப7ேய டா ட மீனா/சி

,6தர3திட ெகா(3ேதா. 1937-இ ஐப Y@ வRலான காைர .7யி
இேபா ஆயிர கண கி வRலாயி@.
தனி E/7 .7யி6ேத

கெபனி . ஒ ெபாிய E(, அத. ஒ பலா; ர3தி திெரளபதி தபதிக8,

அ கா ம@ ெபக காக ஒ E( பா3 .7யி6தாக8. ஒ3திைக

த>யைவ பாபத. வசதியாக நாH என .3 ைணயாக எ;க8 .?வி

நீட கால பணியாள அன6த நாய .7யி6ேதா. அன6த கெபனியி

ஆரபகால தேல இ6 வபவ. இைட கால3தி ஆைட அணிவிேபாராக

பல ஆ(க8 பணியாறியவ. எனிட மி.6த அ ெகாடவ. இைடேய
சில ஆ(க8 ேநாயின S7 கப/( காசி-கயா த>ய வட இ6திய3

தல;க ெகலா ெச@ சனியாசியாகேவ கால கழி3தவ. மைரயி 108-
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வநா8 சிவJலா நைடெபற ேபா ஏற3தாழ ஆயிர பரேதசிக . அன
பா>3ேதா. அேபா பரேதசிக8 ஒவராக வ6த அன6தைன நா;க8

அைடயாள க( பி73ேதா. ச6நியாசி ேகால3ைத கைள3 வி/(

கெபனியிேலேய இ .ப7 ேக/( ெகாேடா. அத பிற. அன6த
என . அ  பணியாளராக கெபனியிேலேய இ6தா.

கெபனி பி8ைளக . ெபக . ைறப7 பரத நா/7ய க@3தர
பிரபல ந/(வனா தி 3 .மா சாமிபி8ைளைய கெபனியி ேச3

ெகாேடா. அவ அதிகாைலயிேலேய நீரா7 Zைஜ ன0கார;கெளலா
ெசCய D7யவ. நானி6த தனிE/7ேலேய அவ . ஒ அைற ஒ கி

ெகா(3ேத. தின காைல 10 மணித 12மணி வைர நானி6த இட3திேலேய
நடன பயிசி நைடெப@. கெபனி பி8ைளகளி சிறபாக ெஜயராம,
ெசள6தராஜ, ச;கர ஆகிய )வ ம@ சில இவாிட மி.6த

சிர3ைதேயா( நடன க@ ெகாடாக8. அவக8 )வ இேபா

பரதநா/7ய ஆசிாியகளாக நலைறயி பணியாறி வகிறாக8.
ஈேரா/7 வ6த இளQ சி@மிய

ஈேரா/7 சிவJலா நைட ெபற ேபா, எ;க8 கெபனியி பைழய பலசா>

ேகாபாலபி8ைள த ெசா6த ஊராகிய ேகா/டய3தி>6 இ சி@மியைர அவக8
த6ைதேயா( அைழ3 வ6தா. இவாி )3தவ8 சீதா+ . பதினா.

வயதி .. நறாக பா7னா8. அவ8 த;ைக இர3தின ,மாராக பா7னா8.
இவ . .ர நறாயி6த. எனேவ, கெபனியி ேச3 ெகாேடா.

இ சி@மிய சினQசி@ ேவட;களி ந73தாக8. சீதா இராமாயண3தி பால

சீைதயாக நறாக ந73தா8. பிஹண நாடக தயா ரான ேபா யாமினியி

ேதாழி மQ,ளா ேவட3ைத: சீதா+ . ெகா(3ேதா. அதைன2 அழகாக:

ெசCதா8. எதி கால3தி சிற6த ந7ைகயாக வவத.ாிய அறி.றிக8

அவளிடமி6தன. இவி சேகாதாிய 3 .மாரசாமி பி8ைளயிட

நடனபயிசி ெபறனா.
கைடய சேகாதாிக8

இவகைள ேபாலேவ ம@ இ சேகாதாிய காைர .7யி ேச6தாக8.

அவக . இேத வயதா இ .. இவ . நல .ர. )3தவ8 ெபய

66

ராஜ. இைளயவ8 ச6திரா. இவிவ மகாகவி ,பிரமணிய பாரதியாாி
ைணவியா திமதி ெசலமா8 பாரதியி .(ப3ைத: ேச6தவக8.

இவகைடய ெசா6த ஊ திெநேவ> மாவ/ட3ைத: சா6த கைடய எற

சி@ா. எனேவ ராஜ ச6திரா சேகாதாியைர கைடய சேகாதாிக8 எேற
நா;க8 .றிபி/( வ6ேதா. இவிள சி@மிய ந/(வனா

3 .மாரசாமி பி8ைளயிட மி.6த ஆவ3ேதா( நடன பயிசி ெபறாக8.
வ8ள டா ட அழகப: ெச/7யா
காைர .7யி தமி

கட ராய ெசா க>;கஅவக8. ேதசப த சா. கேணச

அவக8, பட அதிப ஏ. வி.ெமCயப அவக8 ஆகிய எேலா ஒளைவயா

நாடக பா க ஆவ3ேதா( வ6தாக8. ஒளைவயா ெதாட6 ஒமாத3தி.

ேம நைடெபற. 26-8-44இ நட6த ஒளைவயா நாடக3தி. ேகா/ைடK

ெகாைட வ8ள டா ட அழகப ெச/7யா அவக8 தைலைம தா;கி

அைமயாக ேபசினா. ெபாிய ெவ8ளி ேகாைபெயா@ பாிசளி3தா. தமி

வள:சி .ாிய திய நாடக ஏதாவ தயாாி . ேபா, அத.ாிய கா/சி3

தயாாி : ெசல+ ?வைத2 தாேம ஏ@ ெகா8வதாக3 தம ெசயலாளாிட
ெசா> யHபினா. எ;க ெகலா நிரப+ மகி :சியாக இ6த.

ஒளைவயா . ஆ:சிய வைக நாளாக ஆக அதிகமாகி ெகாேட வ6த.
தாCமாக காக ஆக8 ப.தியி>6 ெகாQச இட ஒ கிேனா.
கைலவாண வைக2 கைல2ண+
க6தJலா நாடக ஒமாத கால ெதாட6 நைடெபற. திGெர@ ஒ நா8

கைலவாண, ஏ. எ0. ஏ. சாமி2 காாி வ6 நா த;கியி6த தனி E/7

 இற;கினாக8. நா அவகைள வரேவேற. கைலவாண உ8ேள வ6

எேனா( நீட ேநர ேபசி ெகா76தா. சாமி, ெபாியணாைவ பா3
வர:ெசறா. ேக. ஆ. இராமசாமிையபறி ேக/ேட. “இராமசாமி இனி

நாடக3 . வவ ச6ேதக. திைரபட3 ைறயி அவH . நல ச6தப

இ கிற” எ@ Dறினா கைலவாண. 3 .மாரசாமி ந/(வனைர நா

அவ . அறிகப(3தி ைவ3ேத, “ஓ! இவைர பறி நிைறய ேக8வி

ப/7 கிேற.” எறா கைலவாண. ந/(வனா மி.6த ஆவ3ேதா( ‘சிறி
அபிநய பா கிறீகளா?’ எ@ ெசா>வி/( கைலவாணாி அHமதி காக
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கா3திராம உ/கா6த நிைலயிேலேய பா7 அபிநய பி7 க ஆரபி3வி/டா.

கைலவாண அவைர3 த(3 நி@3தாம ? ேக/டா. பா/( 76த த

ச/ைட ைபயி>6த 10 UபாC ேநா/ைட ெய(3 ‘மனி க ேவ(;

இேபா எ ைகயி>ப இதா; க/டாய நீ;க8 ெப@ ெகா8ள
ேவ(’ எ@ ந/(வனா ைகயி ெகா(3தா. ந/(வனா இயறவைரயி
ேநா/ைட வா;க ம@3தா. கைலவாண விடவிைல, “த;கைள ேபாற

கைலஞக . நா எவளேவா ெசCய ேவ(. தசமய இைத வா;கி

ெகா8;க8. ெசைன . வேபா அவசிய எைன வ6பா;க8”

எறா. கைலவாணாி அ6த உணைவ க( எ ெமCசி>3த. பிH

சிறி ேநர ேபசி ெகா76வி/(: ெசறா கைலவாண. நாடக பா க

வமா@ அைழ3ேத, “ேவ@ காாியமாக வ6ேத. இ6தா வகிேற” எ@
றப/( வி/டா.

ெசைனபயண
பிஹண நாடக Yைல அ:சிட விபிேனா. ெசைனயி அ:சிட

ேவ(ெம@ ஆைசப/டா ஆசிாிய சாமி. எ;க8 சாபி அத

?ெபா@ைப2 தா ஏ@ ெகா8வதாக வா களி3தா. ெபாியணாவி

ஒ தேலா( ெசைனயி அதகான ேவைலகைள3 ெதாட;கினா. ஒெவா

கா/சியி 7விA அத. ெபா@3தமான நிழபட;கைள வைரய ஏபா(

ெசCதா. நாடக3ைத )@ அ;க;களாக பிாி3, ெமா/(, மல, மண எ@

)@ அ;க;க . ெபயR/7 ஒெவா@ . தனிேயஒவிய;க8 தீ/ட:

ெசCதா. ெசைன கமஷிய பிாி7; அ:சக3தி பிஹண அ:சாகி ெகா
76த, ஈேரா/7 நட6த தமி மாகாண நாடக கைல அபிவி3தி மாநா/(

நடவ7 ைககைள2 அப7ேய அ:சிட விபினா. மாநா/7 ெசயலாள

சிவதாO. அ6Y காைர .7 .மர பவ பிர0cேலேய அ:சிடெபற.
ேமல/ைடைய ம/( ெசைனயிேலேய அ:சிட ஏபா( ெசCேதா.

இYக .மான வைரபட;க8 ெசைனயி>6 வ6தன. இைவ சப6தமான
ேவைலகைள கவனி க நா ெசைன . பயணமாேன.

ெசைனயி கைலவாணைர: ச6தி3ேத. ஜூபிட அAவலக3தி ஏ. எ0. ஏ.

சாமிைய பா3ேத. பிஹண நாடக Y> ேமல/ைட மிக அழகாக இ6த.

கைண கவ ைறயி அ:சிட ெபறி6த. ந7பிைச லவைர2

பா3ேத. நா. நா/க8 அ;. த;கிேன. நாடக கைல மாநா/( Y>
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ேமல/ைடைய2 பிஹண நாடக Yைல2 விைரவாக அHப: ெசா>
வி/( காைர .7 . வ6 ேச6ேத.
நாடக கைல மாநா/( Y
நாடக கைல மாநா/( Y அழகாக அைம6த. அேபா தமி நா/7>6

வ6த அ3தைன நாடக சைபயின விளபர ெகா(3 ஆதாி3தனா.
மாநா/( .,

நெகாைட வர+ U. 1154-00

மாநா/ட@ 7 க/ விபைன வர+ U. 1819-00
ஆக ெமா3த வர+ U 2973-00
ெசல+ விபர U. 2365-3-0
இ U. 607.13-0

இ 3 ெதாைகைய2 விளபர3 ெதாைகைய2 ைவ3 ெகா( வரலா@:
சிற வாC6த தமி மாகாண நாடக கைல அபிவி3தி மாநா( எH Yைல

மிக: சிறபாக ெவளியி/டா சிவதாO. காைர .7யி பிஹண நாடக நைட

ெபறேபா மாநா/( YA, பிஹண நாடக YA ெவளியிட ெபறன.

பிஹண காைர .7யி ஒ மாத கால நைடெபறதா நாடக அர;கிேலேய
Hா@ . ேமப/ட நாடக Y விபைன ஆயி@.

அ(3தப7யாக தி:சிராப8ளியி நாடக நட3த 7+ ெசCயப/ட. 1-11-44

இ மேனாகராைவ ப/டா பிேஷக நாடகமாக நட3தி 73 ெகா( தி:சி .
பயணமாேனா.
-------------

62. தமி நாடக$ பாி4 திட

நவப 4 ஆ நா8 தி:சி ேச6ேதா. நாடக நைட ெப@ நகர சைப3
திேய/டாி த;கிேனா. கெபனி . E( ேத7யைல6ேதா. எ;.

கிைட கவிைல. ெபக . ம/( ெதHாி ஒ E( கிைட3த. நா;க8

எேலா திேய/டாிேலேய .7யி க ேவ7ய ெந க7 ஏப/ட.

சைமயம/( ப க3திA8ள ஒசிறிய E/7 ெசC ெகா/டைகயி ெகா(

வ6 பாிமாறினாக8. இதனா நாடக3ைத3 ெதாட;க+ தாமத ஏப/ட. கU
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ெவெணC மைல ெச/7யா .3 ெதHாாி ெபாிய E( இ6த. அவ

ேதவேகா/ைடயி இ6தா. அவைர பா3வர தபி பகவதி ேதவ ேகா/ைட

ேபாC3 திபினா. ெச/7யா ஊாி இைல.ேவ@ வழியிறி

ெகா/டைகயிேலேய த;கியி6ேதா.

17.11.44இ தி:சியி சிவJலா ெதாட;கிய. 1939 இ தி:சியிதா
சிவJலாைவ அர;ேகறிேனா. அேபா வவாயிைல. இேபா

அேததி:சியி, அேத நாடக அர;கி நாகா(க . பி சிவJலாைவ
அேமாகமாக வரேவறாக8. ஞாயி@ தகிழைமகளி மாைல 6.30

மணி .,மற நா/களி இர+ 9-30 மணி .மாக நாடக ெதாட6 60 நா/க8

நைடெபற. ைவரவிழா ெகாடா7ேனா. தQைச நகரசைப3 தைலவ தி ஏ.
ஒC. அளான6தசாமி காடா சிவ Jலா ைவர விழா+ .3 தைலைம வகி3
பாரா/7னா.

தமி நாடக பாி,
சி@கைத ேபா/7பாி,; ெதாடகைத ேபா/7பாி,; க/(ைரபாி,

எெறலா ப3திாிைகக8 நட3கிறனேவ நாடகபாி, எ@ ஏ ஒவ

நட3தவிைல? எற ேக8வி என .8 எ?6த. இர( )@ நா/க8 இைத
பறி ந. சி6தி3ேத. ஏ?நாேம ஒ ேபா/7 நட3திHெலன? எ@

ேதாறிய. ெபாியணா சினணா இவாிட கல6 ேயாசி3ேத. 1000

UபாCக8 பாி, காக ஒ கலா ெம@ ெபாியணா Dறினா. ம@நாேள

அதகான ஒ ெபாியதி/ட வ.3ேதா. பாி, .ாிய நாடக;கைள3 ேத6

ெத(பத. நீதிபதிகளாக யாைரேபாடலா எறவிவாத எ?6த. இ6த

பிர:சிைனகைளபறி தி:சியிA8ள எ?3 தாள நபக8 சிலட கல6
ஆேலாசி3ேதா. எலா எ?3தாளக . ஒ மனப/ட க3

உவாகவிைல. ஒவ . பி73த நீதிபதி மெறா எ?3தாள . பி7 க

விைல. எ;கைடய ந(நிைல உணவி என . நபி ைக யி6த.

எேலாாிட ந. விவாதி3த பி கைடசியாக நா;கேள நீதிபதிகளாக இ6

நாடக;கைள3 ேத6ெத( க 7+ ெசCேதா. 1-12-44 தமி நாடகபாி, எற

( பிர,ர3தி )ல எ;க8 தி/ட3ைத ப3திாிைகக . அறி வி3ேதா.
ேபா/7 பாி, எH ெசாைல இ6த3 தி/ட3தி பயப(3த நா;க8

விபவிைல. அதனாதா ‘தமி நாடக பாி,’ எ@ அறிவி3ேதா. நா;க8
ப3திாிைகக . அHபிய பிர,ர இதா.
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தமி நாடக பாி,
U. 1000

தமி நாடக கைல வள:சியி நா/ட; ெகாட எ?3தாளக8 அைனவ
இதி கல6 ெகா8மா@ அ ட அைழ கிேறா.

1. தமி நா/7 ேனற3ைத .றி ேகாளாக ெகா( தமிழகளி
இைறய ச)க வா

ைகையேயா, பழ6தமி

மனாகளி சாி3திர3ைதேயா

அ7பைடயாக ைவ3 கபைனயாக எ?தேவ(.
2. ெமாழிெபயேபா, த?வேலா Dடா.

3. )@ மணி ேநர3தி ேமைடயி ந7பதேகற ைறயி 25 கா/சிக .
ேமேபாகாம இ க ேவ(.

4. நாடக3ட கைத: , கெமா@, கா/சி விபர .றிெபா@

இைண கபட ேவ(.

5. 1945 ௵ ஜூ மாத 1௳ .8 எம . கிைட . ப7 அHபபட ேவ(.
6. எலாவறிA சிற6தெத@ கதப( நாடக3தி. தபாிசாக U. 600,
இரடாவதாக கத ப( நாடக3தி. U400 அளி கப(.
7. பாி, .ாிய நாடக;கைள3 ேத6ெத( . சகல ெபா@  எைம: ேச6த.
8. பாி, ெப@ நாடக;களி சகல உாிைமக எைம: ேச6த.
9. பாி, ெப@ நாடக;களி எ6தவித3 தி3த ெசC ந7 க எம .
உாிைம2(.
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10. பாி, ெபறாதைவகளி, ந7பதேகறைவ எ@ கதப( நாடக;கைள,
ஆசிாிய அHமதியி ேம பாிசளி3 ஏ@ ெகா8ளப(.

11. 1945 ௵ ெசடப மாத 1.6ேததி பாிசி 7+ அறிவி கப(.
7. ேக. எ0. சேகாதரக8
1- 12-44. தி:சி.

ப3திாிைககளி பாரா/(
எ;கைடய இ6த ஆ3மா3தமான யசியிைன வரேவ@, பாரா/72,
தைலய;க தீ/72 உசாக ப(3திய ப3திாிைகக8 பல, அவறி என .

கிைட3தைவ.

பாரதேதவி - ஹி60தா

சிவாஜி - கலாேமாகினி

கிராம ஊழிய - சினிமா

உலக நாரத - பிரசட விகட

நவ2வ - ெச/7 நா(

ஹHமா - சினிமா நிைலய

கைல வாணி – .மர

ப3திாி ைக )ல இவா@ கிைட3த பாரா/ைடவிட Y@ கண கான நாடக

ரசிகக8 எ;கைடய இ6த யசிகைள பாரா/7 நா;க8 இதி ெவறி ெபற
ேவ(ெமன நலாசி Dறியி6த .றிபிட3 த க.

தமி நாடக பாி, சப6தமான இ6த பிர,ர;கைள, எ;க . அறிகமான

தனிப/ட எ?3தாளக8 பல . அHபியி6ேதா. ப3திாி ைககளிேல வ6த

ெசCதிகைள பா3, எ;க . எ?தி ேக/ட எ?3தாளக8 பல .

பிர,ர;கைள அHபி ைவ3ேதா. இ6த3 தி/ட3தி ராண இதிகாச நாடக;க8

ேவ(ெம@ நா;க8 ேக/கவிைல. ச)க நாடக;கைள2 சாி3திர

நாடக;கைள2தா ேக/76ேதா. ஈேரா/7 நாடக கைல அபிவி3தி மாநா(

D/7ய எ;க8 ேநா க3தி R :சிேயா த6திரேமா எ+ இைலெயபைத
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இத )ல ெதளி+ப(3தி இ6ேதா. திய நாடக ைத உவா க ேபாமான

அவகாச ெகா(3தி6ேதா. ஆனா த நாடக 8- 1-45 எ;க .

கிைட3த, உசாகமளிபதாக இ6த. ெதாட6 வார3தி. இரெடா

நாடக;க8 வ6 ெகாேடயி6தன. பிர,ர3தி .றி3தப7 1. 6. 45 வைர

கா3தி6ேதா. அத. பினா நாH சினணா+ தனி3 தனியாக

ப73 .றிெப(3ேதா. ெமா3த வ6த 59 நாடக;களி 10 நாடக;கைள
த> ேத6ெத(3ேதா. அவைற மீ( ப73ேதா.

பாி, .ாிய நாடக;க8
இ@தியாக பாி, .ாிய இ நாடக;க8 ேத6ெத( க ப/டன. .றி3தப7 1. 9.

45இ எ;க8 7விைன பிர,ரமாக ெவளியி/( ப3திாி ைகக ேபா/7யி
கல6 ெகாட எ?3தாளக . அறிவி3ேதா. ஒ தினசாி ப3திாிைக யிA,
வார இதழிA, எ;க8 7ைவ விளபரமாக+ ெகா(3ேதா.
ந(நிைல2ணேவா( நா;க8 அளி3த தீ இ.
தமி நாடக பாி, U 1000
7+ விவர

இபாி,3 தி/ட3தி கல6ெகா( நாடக ெம?த  வ6த எ?3தாளக8
அைனவ . எ;க8 அ நிைற6த வண க;க8.
த பாி, U. 600 இரடாவ பாி, U. 400
அவ8 விபசாாியா? இராஜராஜேசாழ
ச)க நாடக சாி3திர நாடக

ல. ேசராம, அரவ;.றி:சி அ. இராமநாத, கடd
ந7பதேகறைவ ெய@ கதி ஆசிாியாி அHமதி ெபற நாடக;க8.
ய (ச)க நா/க) Eரெப (சாி3திரநாடக)

‘அகில’ பி. எ 0. ர;கசாமி பி. ஏ.
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பாைளய;ேகா/ைட

இபாி,3 தி/ட 1. 12. 44 ெவளியிடப/ட.

290 எ?3தாளக .3 தனிப/ட ைறயி அைழ க8 அHபப/டன.
.றி3தப7 1- 6. 45 வைர வ6த நாடக;களி ெமா3த எணி ைக-59.

பாி,3 ெதாைக 1- 9. 45 அHபி ைவ கப/ட.

இதர நாடக;க8, .றி3த விலாசப7 திபியHபி ைவ கப(.
எ;கைடய இயசிைய வரேவ@ ஆசி Dறிய அபக . .றி க8
வைர6த ப3திாி ைகக . இதய Zவமான நறி.
7. ேக. எ0. சேகாதரக8

உாிைமயாளக8 ]பாலஷகான6தசபா
1. 9. 45. கா. தி:சி

1945 இ தமி நாடக பாி,க8 )ல எ;க . கிைட3த இராஜராஜ ேசாழ
நாடக3ைத3தா, ப3தா(க . பி 1955இ அர;ேகறிேனா. அதைன

பறிய விவர;கைள பினா அறிவிேப.

தமி நாடக கைல வள:சி காக இப7 ஒ பாி,3 தி/ ட3ைத 28 ஆ(க .

ேப நா;க8 நட3திேனா எற ெசCதியிைன இைறய3 தைலைறயினா
அறி6தி க 7யாதலவா? அதனாதா ச@ விவரமாக இதைன
.றிபி/ேட.

தமி நாடக பாிசிைன நா;க8 ெவளியி/டத., அ பறிய 7விைன

அறிவி3தத. இைடப/ட நீடகால இைடெவளியி எ3தைனேயா ,ைவயான

நிக :சிக, கவைல த சபவ;க நட68ளன. பாி, பறிய ெசCதிைன3

ெதாடபாக அறிவி3விட எணிேய இைடப/ நிக :சிகைள: சிறி ஒ3தி
ைவ3ேத.
--------------
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63. ேமைதகளி" விசி திர$ ப/க
காைர .7யி இ6தேபா ர/சி கவினா பாரதிதாச கானா(கா3தா

வ6திபதாக: ெசCதி கிைட3த. கவிஞைர ேநாி காண+ பிஹண

சப6தமான அHமதிைய ெபற+ எணி கான(கா3தா ெசேற. எ;க8

நப தி ைவ. ,. சகெச/7யா இல3தி இபதாக அறி6 அ;.

ெசேற. ெச/7யா அவகைள பா3ேத. ெசCதிகைள விபரமாக:

ெசாேன, ைவ. ,. ச. அவக8 மகாகவி பாரதிேயா( ெந@;கி பழகியவ.
கவினாகேளா( எ:சாி ைகயாக பழகேவ(ெம@ என .: சில

அறி+ைரகைள2 Dறினா. பாரதிதாச 10 நிமிட;க .  தா ப8ள3ர
ேபாயிபதாக: ெசானா. பாரதியாைரபறி ஒ விசி3திரமான ெசCதிைய2

அறிவி3தா.

Y@ UபாC ேகா/(
ஒநா8 ெச/7யா இல3தி. பாரதியா வ6 த;கியி6தேபா, தி7ெர@

“என . அவசரமாக ஒ Y@ UபாC ேவ(; ெகா(Sரா?” எறாரா பாரதி.

உடேன ைவ.,.ச. “இேதா ெகா( கிேற” எ@ ெப/7ைய3திற6 ஒ Y@ UபாC

எ(3 வ6 பாரதியிட ெகா(3தா. பாரதி ேநா/ைட இ ற திபி

பா3வி/(, “இ என .3 தாேன?” எறா.
“ஏ? என ச6ேதக?” எறா ைவ. ,. ச.

“இைல; என .: ெசா6தமான இ6த ேநா/ைட நா எப7 ேவ(மானA
பயப(3தி ெகா8ள என . உாிைம 2டலவா?” எறா பாரதி.
“தாராளமாக, எப7 ேவ(மானA உபேயாக ப(3தி ெகா8ளலா.” இ ைவ.
,. ச. வி பதி, மீ( பாரதியா ேநா/ைட3 திபி3 திபி

பா3 ெகாேட எ?6 நிறா. ைவ. ,. ச. + . ஒ@ ாியவிைல. “ஏ?
ஏதாவ ேதைவயானா வா;கி வர: ெசாகிேறேன?” எ@ அவ எ?6தா.
அத.8 க)73 திறபத.8 பாரதியா த ைகயி>6ந Y@ UபாC
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ேநா/ைட: , . Yக கிழி3 ேபா/( வி/டா. ைவ. ,. ச. + . ஒேர விய .

“ஏனCயா கிழி3தீ?” எ@ ேக/டாரா. “எ ேநா/ைட நா என

ேவ(மானA ெசCேவ. உம ெகேனயா அ கைற?” எ@ ெசா>
ெகா( கலகலெவ@ சிாி3தாரா பாரதி. இ6த நிக :சிைய ெசா>வி/(,
ேமைதகளான கவினாகளி விசி3திர ப கைள நமா ாி6 ெகா8ள
7யா. ர/சி கவிஞ அ6த பாரதியாாி தாசதாேன? அவைடய
.ண3தி இவ . பாதியாவ இ .மலவா?” எறா.
நா ெச/7யாாிட விைடெப@ ப8ள3T ெசேற. ப8ள3P வ6த
கவினா நா வ6திபைத: ேக8வி ப/( ந:சா3 ப/7 .

ேபாCவி/டதாக3 தகவ கிைட3த; கைடசியாக ேபான ஊாி பாரதிதாச

எைன3ச6தி க விபாம பா7ேசாி ேக காாி ேபாC வி/டதாக நபக8
ெசானாக8. நாH பல இட;களி அைல6 அைல6 அA3ேபாC ‘இ

ேமைதகளி இய ’ எ@ கவிஞைர பா காமைல காைர .7 .3

திபிேன. கைடசியி பிஹண நாடக Y> நா நிைன3தப7 ர/சி

கவிஞாி இ பாடகைள: ேச க 7யவிைல.

“ ர/சி கவினா பாரதிதாச அவகளி ர/சி கவியிA8ள க3 க8 சில

இ6நாடக3தி இட ெப@8ளன. கவினா அவக . நா;க8 எ@ கடைம

ப/7 கிேறா” எ@ ம/( எHைடய பதி ைரயி .றிபி/ேட.
ர/சி கவினா நிதி . நாடக

தி:சி . வ3தபி (சிவJலா நட6 ெகா7 ைக யி கவிஞேரா( க7த3
ெதாட ெகாேட. “தி:சியி த;க . ஒ நாடக நட3தி ெகா( க

விைழகிேறா. அைத ஏ@ ெகா8ள ேவ(கிேற” எ@ .றிபி/76ேத.
அத. ஒ வார3தி.ேம பதி இைல. என . மிக+ கவைலயாக3தா

இ6த. 10 நா/க . பி ஒ க7த வ6த.

“1945 ஜனவாி மாத 20ஆ ேததி நைடெப@ ராஜா ப3ஹாி நாடக என .”

எ@ ம/( .றிபி/76த. நா;க8 உடேன ஒ த அளி3ேதா.
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தி:சியி 20-1-45இ நைடெபற ராஜா ப3ஹாி த நாடக ர/சி

கவினா நிதி காக ெகா( கப/ட. கவிஞேர ேநாி வ6 அைறய வR

1251ஐ2 ெப@ ெகாடா. இர( நா/க8 தி:சியி த;கினா.

பிஹணைன பறி அவாிட ேப:ெச(3ேத. “அ சாிதாபா நட3;க,
நட3;க” எறா. பா7:ேசாி ெசறபி, நாடக நட3தி ெகா(3தத. நறி
Dறி ெபாியணா+ . ஒ க7த த ைக பட எ?தினா.
கைலவாண ைக ெசCயப/டா
தி:சியி சிவJலா ெதா6 நட6 ெகா7 . ெபா? 7சப 29ஆ ேததி

தினமணியி கைலவாண ைக ெசCயப/டா எற ெசCதியிைன ப73

அதி:சி யைட6ேதா. இல/,மிகா6த எH ஒவ இ6ேகச எற வார

இதைழ நட3தி வ6தா. அவிதழி கைலவாண, தியாகரா பாகவத ேபாற

விளபர ெபற ெபாியாகளி ெசா6தநடவ7 ைகக8 பறி ரளியாக

வார6ேதா@ ெசCதி ெவளியி/( வ6தா. இைவேபாற ப3திாிைககைள மQச8

ப3திாிைகக8 எ@ .றிபி(வாக8. இவா@ ெவளிவ மQச8 ப3திாிைகக8

ெபபாலான ெபாம கைள எளிதி கவ6 வி(கிறன. இல/,மிகா6த

இைத ஒ வியாபாரமாகேவ ெசCவ6தா. உைமயான கைலஞ எவH இ6த
ரளிகைளபறி கவைலபட மா/ேட. நா காைர:.7யி>6

ெசைன .: ெசறி6த சமய கைலவாணாிட அைதபறி யாேரா

ேக/டாக8. “இல/,மிகா6தைன: ,மா விட Dடா. ச/டப7 வழ .3 ெதாடர

ேவ(” எறாக8. உடேன கைலவாண, “ஒ ப3திாிைக கார கிளபிவி(
ரளிகளா, காலெமலா நா ெசC வ கைலபணிைய ம க8

மதி கவிைலெயறா ேபாக/(ேம. அதனா ெபா ம க . நTடேம தவிர

நம ெகா@ நTட இைல” எறா. இப7: ெசா>ய அப? கற

கைலேமைதயி மீ அ6த ப3திாிைகயாளைர ெகாறதாக .ற சா/7ய
மிக மிக ெகா(ைமயலவா? கைலவாண பாகவத ெசைன சிைற:சாைலயி இபதாக அறி6 வ6திேனா. இ6த வழ . சப6தமான

ெசCதிகைளப3திாிைககளி பரபரேபா( கவைலேயா( ப73 வ6ேதா.

28.4-45 இ கைலவாணைர பா க நா ெசைன ெசேற. அேபா எ.
எ0. ேக. நாடக சைபயி ? ெபா@ைப2 சேகாதர எ0.வி. சக0ரநாம
ஏ@ நட3தி வ6தா. அவேரா( த;கிேன.
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கள;கமற பசைல க
பக 11 மணியளவி சக0ரநாம3ேதா( சிைற: சாைல .: ெசேற. நா;க8

இவ ெஜயி Rபாி ெட(ட அம6தி6ேதா. கைலவாணைர

உ/ றமி6 அைழ3 வ6தாக8. அவ வேபாேத, “என ஷக எேபா
வ6ேத? தி:சியிேல வR நலா ஆ.தா? அணா:சி ெயலா ெசள யமா?”

எ@ ேக/( ெகாேட எேபா ேபா கலகலேபா( வ6தா.

எ ககளி நீ நிைற6 வி/ட. ெபா;கி வ அ? ைகைய அட க

எவளேவா யேற. 7யவிைல. அவ  . ஆ@த Dறவ6த நா கல;கி

நிபைத க(, என . அவ ஆ@த Dறினா. “30 ேததி ந ேக. எ.

ஷியி வாத 76த என . வி(தைல கிைட3 வி(. எேலாைர2

ேக/டதாக: ெசாA” எறா. நா;க8 இ6த ேநர வைரயி அவதா

உசாக3ேதா( ேபசி ெகா76தாேர தவிர நா ேபசேவ இைல. சிறி

கள;கமற அ6த பசைல க3ைத பா3 ெகாேட இ6ேத. கீ  பா க

ெச@ கைலவாணாி ைணவி மர அைமயாைர பா3 ஆ@த
Dறிேன.

ககியி ேமைத ப
அதபி ககி அAவலக ெச@ ஆசிாிய தி ரா. கிTண)3தி அவகைள

பா3ேத. ,ப3திைரயி சேகாதர சி@கைதைய நாடகமா கி3 தப7யாக

ேவ7 ேன. ககி சிாி3 ெகாேட ெசானா. “மி0ட ஷக,
கிTண)3தி என, சகலகலாவலவ எ@ நிைன3

ெகா7 கிறீகளா? அெதலா ஒ@மிைல. என . நாடக எ?தவரா.

உ;க . பி73தமான நாடக எ?3தாள யாைரயாவ எ?த: ெசாA;க8.

அ6த எ?3 பிரதிைய என . அHபி ைவ2;க8. நா சாி பா3 ெகா(3

வி(கிேற.”

எறா ஆற வாC6த எ?3தாள ககி. எ6த எ?3 தாள இப73 த

திறைமைய .ைற3 ெகா( ெசாவா! மாேமைத ககி .3தா அ6த3

78

ணி+ இ6த. இப73 ைதாியமாக3 தைன பறி ஒ

தனி ப ேவ(மலவா?

ெகா8ள+ ஒ

கயாணி ராமசாமி இைணெபா3த
அறிர+ எென0ேக நாடக சைபயி ] கிTணJலா ஒைறவாைடயி
நைடெபற. ஒவிய மாதவ அவகளி ஒபற ைகவண3ைத க(

களி3 பல ஆ(க8 ஆகிவி/டனவலவா? அ@ மீ( அவ பைட3த

அ த கா/சிகைள க( மகி 6ேத. ேக. ஆ. இராமசாமி ]

கிTணனாக+, ெசவி கயாணி  மணியாக+ ந73தாக8. இவைர2
ேமைடயி பா3த ேபா இைணெபா3த பிரமாதமாக இ6த. நாடக

76த கெபனி E/7 ேலேய த;.ப7 சக0ரநாம Dறினா.

ம@நா8 காைல ஆசிாிய எ.எ0. 3 கிTணேனா( ம@ பைழய

நபகேளா( ேபசி ெகா76ேத. அ ேபா ேக. ஆ. இராமசாமி .

ெசவி கயாணி . விைர வி திமண ெசC ைவ3 வி(மா@ Dறிேன.
ராமசாமி 2 எை◌ே◌( இ6தா. அவ . அ6த எண இ பைத

எேலா உண6ேதா. எ. எ0.ேக. சிைறயி>6 வ6த அப7ேய
நட3திவிடாலாெமறா 3கிTண.

அ@ மாைல2 ககி ரா. கிTண)3திைய2 7. சதாசிவ அவகைள2

ச6தி3ேதா. 19.5.45இ தி:சி யி நைடெபறவி . எ;க8 ஒளைவயா

நாடக3தி.3 தைலைம தா;.ப7 ேக/( ெகாேட. ககி மகி ேவா( ஒ

ெகாடா. அதபி ெசைனயி பேவ@ நப கைள: ச6தி3ேத. நா
எேபா ெசைன . வ6தாA எ;கேளா( ேமனகாவி ந73த ேக.7.

 மணிைய: ச6தி காம ேபாவதிைல. அவைர2 ெச@ பா3 வ6ேத.

அறிர+ சேகாதர சக0ரநாம3ேதா( த;கிேன.
ேக. எ. வியி வாத3திற

30 ஆ ேததி பக உயநீதிமற ெச@ இல/,மி கா6தெகாைல வழ .

விசாரைணைய பா3ேத.கைலவாண பாகவத இவைர2 ைகதி D7ேல

பா3தேபா என தா;க 7யவிைல, ைகதி D7ேலேய நாகா>க8

ேபா/( கைலமணிக8 இவைர2 ெச/ர 0(7ேயா ]ராA நா2(
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அவகைள2 உ/கார ைவ3தி6தாக8. ேக. எ. ஷியி திறைமயான வாத

நட6 ெகா76த. அ6த ேநர3தி .ற சா/டப/(

D7>பவகளி உ8ள3தி ேகா7 ேகா7 எண;க8. அல ேமாதி

ெகா7 .மலவா? அதாேன இய ! பாகவத, நா2( இவ . அப7
இ6தி கலா. ஆனா, கைலவாண எைத பறி2 சி6தி3ததாக என .3
ேதாறவிைல. அவ உசாக3ேதா( பாகவதாி ைக3த/7 நா

ேகா/( . வ6திபைத: சிாி3 ெகாேட ,/7 கா/7னா . ப3தி

எைலயிA இப3ைத காO இ6த உயாிய நிைல ேமைதக ேக உாிய

விசி3திர பபலவா? அ@ மாைலேய றப/( ம@நா8 காைல தி:சி .

வ6ேச6ேத.

நா தி:சி . வ6த நாகா நா8 காைல ப3திாிைககளி ெநQச6 தி( கி(
ெசCதி வ6தி6த. கைலவாண, பாகவத இவ . தீவா6திர தடைன

விதி கப/ட எற யரமி க ெசCதி. இதைன ப73த கெபனி ந7கக8

சில அ?தாக8. நாH ஒ அைற .8 .6 கதைவ )7 ெகா( ேதபி3
ேதபி அ?ேத.
----------------

64. பாரதி ம/டப  ஒளைவயா&

ஒவார கால கைலவாண பாகவத ஆகிேயாாி தீவா6திர தடைனைய
பறிய ேப:சாகேவ இ6த.நீட கால உைழபின ேசா+றி6த

ெபாியணா 7.ேக. ச;கர அவக8 கெபனி3 ெதாைலகளி>6 சிறி ஓC+
ெபற எணினா. சினணா 7. ேக. 3சாமி அவகளிட நி வாக

ெபா@பிைன ஒபைட3 வி/( 16.5.45இ அவ நாகேகாவி ெசறா.
ககி தைலைமயி ஒளைவயா
எ/ைடய ர பாரதி மடப நிதி காக 19-5.45 இ ஒளைவயா நாடக

நைடெபற. இ6 நாடக3தி. ‘ககி’ ஆசிாிய தி. ரா. கிTண)3தி
தைலைம தா;கி மிக அைம யாக ேபசினா. ெசைன, தQைச, தி:சி த>ய
நகர;களி A8ள ப3திாிைக ஆசிாியக8 பல . ஒளைவயாைர வ6 பா3
வா 3மா@ அைழ க8 வி(3தி6ேதா. பல அபக8 வ6 பா3தாக8.

ப3திாிைகயி விமசன;க8 வைர6தாக8. அவகளிேல .றிபிட3த கவக8
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திவாளக8 நாரண ைரகண (பிரசடவிகட) நEன (நவ 2வ)

வ> கண (கிராம ஊழிய) ஏ. எ0. ர;கநாத சிேராமணி (ஹி60தா)

ராஜேகாபால (கலாேமாகினி) ப. நீலகட (கைலவாணி) சீனிவாசரா (நாரத)

சாவி (மாலதி) திேலாகசீதாரா (சிவாஜி) ேம.றிபி/ட ப3திாி ைகக8தா
தி:சியி எ;க . கிைட3தைவ. இH பல எ?தியி கலா. ஆக,

ப3திாிைகயாளகளி இ6த விமசன;கெளலா ேச6 ஒளைவயா .

1942இமைர யி கிைட காத வவாைய 1945 தி:சியி கிைட .ப7

ெசCதன எபைத நறிேயா( .றிபிட வி கிேற.
உயி: ச3தான ஒ ெசா

‘கநாடக’ எH ைனெபயாி ரா. கிTண)3தி ககியி எ?திய

விமசன3தி ஒளைவயாராக ந7 . ஷக3தி. இ6த ந7

காகேவ ேநாப

பாி, வழ;கலா!’ எ@ எ?தினா. நா அத.3 த.தி2ைடயவனா, அலவா

எப ஒ றமி க/(. அ6த ஒ ெசா என . எவள+ உசாக3ைத

ெகா(3த! ெதாட6 50 நா/க8 ஒளைவயாராக நா ந7பத. அ6த

ெசாதா உயி:ச3தாக... ‘டானி 'காக இ6த எபதி ஐயமிைல. ககி
ேமA எ?ைகயி,
“இ6த நாடக3ைத பா3 வ6தேபா அத 7விA என . என
ேதாறிய எறா, ந ைகயி ம/( அரசா;க அதிகார இ6தா இ6த

நாடக கெபனிைய2 இ6த ஒளைவயா நாடக3ைத2 உடேன நா/7

ெபா+டைமயாக ஆ கிவிடேவ( எபதா. ஆ, தமி நா/7A8ள

எலா .ழ6ைதக இ6த நாடக3ைத பா3விட ேவ(. ேமDறியவா@

ஒளைவ நாடக3ைத ெபா+டைமயாக: ெசC2 காாிய3திகாக ேமப7 நாடக

கெபனியி ெசல+ . ச காாி>6 வஷ )@ல/ச UபாC நெகாைட
ெகா( .ப7 இ கலா. இ6த )@. ல/ச UபாC: ெசலவின தமி நா/7

.ழ6ைதக8 எ3 தேனேயா பல ல/ச UபாC ெசலவி அைடய 7யாத ந ைமக8
அலவா அைட6 வி(வாக8! ஒளைவயா நாடக தமிழாி வா ைவேய

உய3த D7ய நிமான3 தி/ட3ைத: ேச6த.”

எ@ .றிபி/76தா. அப நாரண-ைர கண அவக8 தம பிரசட

விகட இதழி எ?திய நீட விமசன3தி, “தமிழி நாடகமிைல எ@
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பித@ ேமதாவிக8 ஒளைவயா நாடக3ைத ேபாC பா க/(. ]பால

ஷகான6த சைப நாடக அர;கி நாடக கைல சீாிளைம3 திற; .றா
இபைத அவக8 காபாக8” எ@ ,/7 கா/7யி6தா. இவா@

‘எ?தப/ட விமசன;களி உ6தலா ஒளைவயா ெதாட6, நைடெப@
வ6த.

தைலவைர: ச6தி3ேத
எ;கேளா( மிகெந;கிய ெதாட ெகா76த ‘ஜன ச தி’ வார இதழி

18.6.45இ ஔைவயா விமசன வ6தி6த. ஜனச தியி>6 யா நாடக

பா க வரவிைலயாதலா, எ?தியவ யாெர@ பா3ேத. ம. ெபா. சிவஞான

கிராமணி எ@ ேபா/76த. விமசன3ைத ப73ேத. நாடக3ைத பாரா/7

விாிவாக எ?திவி/( இ@தியாக ஒ@ .றிபி/76தா விமசக.

“7.ேக.எ0. சேகாதரக . ஒ ேவ(ேகா8. நாடக3தி இ@தியி
‘ஒளைவயா’ விெணC னா, தமிழ ேமைமைய விள .

பாடெலாைறபா7, ஜன;க8 ெகா/டைகைய வி/(: ெசAேபா அவக8
காகளி தமிேழாைசைய ழ கி3 தமி?ண:சிைய K/(வ நல.”
இைத ப73த+ட என .: சிறி வியபாகேவ இ6த. ? க ? க3

தமி நா/7 ெபைம2 தமி ெமாழியி சிற  நாடக ? ேபச

ெப@கிற; பாட ெப@கிற. இைத பா3த பிற. மன நிைற+ ெபறாம

ேவ(ேகா8 வி(3தி கிறாேர எ@ ேயாசி3ேத. அேபாதா 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 இ6த.

இராம)3திேயா( ஒ>யான உவைடய மெறாவ வ6தா.

வ6தவைடய அட6த கSரமான மீைச எ கவன3ைத கவ6த. தமிழH .ாிய

Eர அவைடய ககளிேல பளி:சி/ட. உ@ ேநா கிேன. இவதா ம.ெபா.

சிவஞான கிராமணியா எ@ அவைர அறிகப(3தினா இராம)3தி.
இப73தா நா த தலாக தைலவ சில : ெசவ ம. ெபா. சி.

அவகைள: ச6தி3ேத. அறிர+ நாடக3தி. அவைர2 அைழ3வப7

ேதாழ இராம)3திைய ேக/( ெகாேட. அதப7 இர+ அவ, ம.ெபா.
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சி2, இஸ/, அகம எH ேதாழ நாடக பா க வ6தாக8. அைறய

நாடக3ைத பா3 வி/(3தா விமசன எ?தியி கிறா எப ாி6த.

விமசன3தி ெவளியி/76த க3 என . நிரப+ பி73த. அத. நறி

Dறி ஜனச தி )லமாக ம.ெபா. சி. அவக . ஒ க7த எ?திேன. அத பிற.
தா “வா க நிர6தர வா க தமி ெமாழி வாழிய வாழியேவ” எற பாரதி பாடைல

நாடக3தி இ@தியி பா( வழ க3ைத தா;க8 ேமெகாேடா. இைடேய ஒ

நா8 நாடக3தி. ேதசீய கவினா நாம க ெவ. இராம>;கபி8ைள தைலைம

தா;கி எ;கைள பாரா/7னா. 9.7.45இ 50வ ெபா விழா பிரபல அைம:R

ந7க எ. ஜி. நேடசCய அவக8 தைலைமயி நைடெபற. நாடகாசிாிய தி
எதி ராஜுA நா2(+ . கெபனியி சாபி ஒ ெபாபத க பாிசளி க

ப/ட. நாடகாசிாியைர2 ந7ககைள2 பிரமாத மாக பாரா/7 ேபசினா

நேடசCய.

நாம க கவிஞ . நாடக
19-7.45இெதாட;கிய த சிவாஜி நாடக நாம க கவிஞாி நிதி காக நட3தி
ெகா( க ெபற. அ@ ெவ;கள3P சாமிகாத சமா அவக8 தைலைம

தா;கினா. அைமயாக பாரா/7 ேபசினா. தி அ. சீனிவாசராகவ, நப
சாவி ஆகிேயா பாரா/7 ேபசினாக8. அைறய வR U 1201 நிதியி

ெபாளாள தி ச தி ைவ. ேகாவி6த8 அவக . அHபி ைவ கப/ட.
23.7.45இ நைடெபற சிவாஜி நாடக3தி. ேமப7 நாடகாசிாிய பிரபல க
ைவ3தியமான டா ட 7. எ0. ைரசாமி அவகளி தைமயனா தி டா ட

7.எ0. தி)3தி தைலைம தா;கி பாரா/7னா. 15-8-45இ நைடெபற சிவாஜி
நாடக3தி. பிரசட விகட ஆசிாிய தி. காரண ைர கண தைலைம

தா;கி, 7. ேக. எ0. சேகாதரக8 விைரவி ெசைன .வ6,தைலநகாிA8ள

ரசிககைள2 மகி வி க ேவ(ெம@ Dறி பாரா/7னா. தி:சியி சிவாஜி

நாடக ெதாட6 35 நா/க8 நைடெபற.
---------------

65. அ0தமா" ைகதி

ஒளைவயா நாடக நட6 ெகா7 .ெபா? கவிஞ .. சா. கி0ண)3தி
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அவக8 ஒ நா நாடக அர;கி எைன: ச6தி3தா. 1941இ என மைரயி

ச6தி3 ஒ நாடக ைகெய?3 பிரதிைய ெகா(3ததாக+ நிைன+

ப(3தினா. ‘என . நிைனவிவிைல, மனி2;க8’ எேற. “இைல,

பாதகமிைல. அ6த நாடக3ைதேய இேபா அ:,வ7வி 3தகமாக ெகா(

வ6தி கிேற. ேநரமி6தா ப73 பா;க8” எறா. நாடக Yைல வா;கி

த ப க3ைத ர/7ேன. கைல மன ராஜா சாேடாவி பட, நாடக

Yைல அவைடய நிைன+ . காணி ைக யா கியிபதாக பட3தி கீேழ ஒ
கவிைத2 இ6த. அைத பா3த+டேனேய கவினா .. சா. கி. ைய என .
பி73வி/ட. “ப7 கிேற; நறாயி6தா ந7 கிேற” எ@ Dறிேன.

பிற. ராஜா சாேடா அவகைள பறி நீட ேநர ேபசி ெகா76ேதா.
நாடக நறாயி6த
நாடக3ைத ப73ேத. நா. நா/க . பி மீ( அவைர: ச6தி3ேத.

“நாடக தி3த எ+ ெசCயாம அப7ேய ேமைடேயற D7யவைகயி

அைம6தி கிற. இவைர இப7 ஒவ நாடக ெகா( வ6 ெகா(3ததிைல. இதைன எப73 த;களா உவா க 76த?” எ@ ேக/ேட. அவ
சிசி3 ெகாேட ‘நாH ஒ ந7கதாேன’ எறா. பிற. பாC0

கெபனிகளி அHபவ;க8 பறி2, எ;க8 ஆசிாிய க6தசாமி த>யா
அவகளிட அவ ந7  பயிசி ெபற விபர;கைள பறி2, நீட ேநர

ேபசி ெகா76தா.

அ6தமா ைகதி நாடக என . நிரப+ பி76தி6த நா;க8 நட3த

ேவ(ெம@ விபிய ககியி ,ப3திைரயி சேகாதர கைத கைவ
உ8ளட கியதாக நாடக அைம6தி6த. நாடக சாியாக நட3தப/டா

மக3தான ெவறிெப@ எ@ கவினா .. சா. கி. அவக . நா அேபாேத

உ@தி Dறிேன.

சிவாஜி நாடக3தி எ0.எ0. இராேஜ6திர கதாநாயக ெஜCவ6தாக மிக+

நறாக ந73ததா அ6தமா ைகதியிA அவேர கதாநாயக பாAவாக

ந7 கலா எ@ நா Dறிேன. “அப7யானா நீ;க8 எ6த பா3திர3ைத
ஏக ேபாகிறீக8?” எறா ..சா. கி. “இ6த நாடக3தி நா ஒCெவ(3
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ெகா8ள ேபாகிேற” எேற. அவ .3 ெகாQச வ3த. நா
ந7 காவி/டா நாடக ெவறி ெப@மா? எபதி அவ .: ச6ேதக.

“அப7யான, நடராஜ பா3திர3ைத நீ;க8 ேபாடலாேம” எறா கவினா.

எைனவிட3 தபி பகவதி அ6த ேவட3தி. மிக+ ெபா3தமானவ.

த;க . சிறி கவைல ேவடா. நாடக3ைத ெவறிேயா( நட3திய

பிற.தா நா ஒCெவ(3 ெகா8ளேபாேவ எேற.
.( கைபயா

எேலா . பாட ெகா( க ெபற, நைக:,ைவ ந7க .( கைபயா

தி:சியிதா எ;க8 .?வி. வ6ேச6தா. அவைடய சாீரேம

நைக:,ைவ . வாCபாக இ6ததா திய நாடக3தி அவ . ஒேவட
ெகா( க எணிேனா. அேதேபா ./7 நைக:,ைவ ந7ககளி அேபா

எ;க8 .?வி தைமயாக இ6தவ வர;.றி:சி ,ைபய. அவ .

அ6தமா ைகதியி ஒ பா3திர3ைத பைட க ைன6ேதா. சைமய கணபதி

ஐய எற பா3திர3ைத நைக:,ைவேயா( உவா கி .( கைபயா+ .,
திவா பகPாி ேவைலயா8 ேவட3ைத ,ைபயH . ெகா(3ேதா.

இவிர( ேவட;க நைக:,ைவ கா/சிக . ேமA ெமD/ட+,
கா/சிக8 தாமதமிறி நைடெபற+ ைணயாக அைம6தன.

நாடக3திகான பாடக8 சிலவைற கவினா .. சா கி. ேய திதாக எ?தினா.
ர/சி கவினா பாரதிதாசனி “அ6த வா +தா, எ6த நா8 வ”

“ேசாைலயிேலா நா8 எனேய” “ப ேநைகயி யாெழ(3 நீ” எH )@
பாடகளிை◌2 த க இட;களி ேச3 ெகாேடா. பாரதியி “ெச6தமி

நாெடH ேபாதினிேல” எற பாடைல மி.6த ,ைவயாக நடராஜ த த;ைக

Jலா+ .: ெசா> ெகா(பேபா அைம3 ெகாேடா. ேதைவயான ஒ

சில கா/சிக தயாராயின. அ6தமா ைகதிைய ெபா@3த வைரயி

கா/சிக . நா;க8 தைம அளி கவிைல. ச)க நாடகமாதலா ஆைட

அணிபணிக . அவசிய ஏபடவிைல. , கமான ெசலவி கைதைய

தைமயாக ைவ3 நாடக தயாராயி@. 20-9-45இ அ6தமா ைகதி
அர;ேகறிய.

.மா0தாவி ெபO .பி சிற6த ச)கநாடகமாக அ6தமா ைகதி
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விள;கிய. ேபராசிாிய வ. ரா. அவக8 ஒநா8 நாடக3தி.3 தைலைம

தா;கினா. அவ ேப,ைகயி “கவினா .. சா. கிTண)3தி ஒ@ அறியாத
சா ேபால இ6ெகா( ஒ அ தமான நாடக3ைத பைட3 வி/டாேர!”
எ@ Dறி பாரா/7னா.

அறிஞ அணா அவக8 இ6 நாடக3ைத பா க ேவ(ெமன நா

ஆைசப/ேட. அவ . க7த எ?திேன. நாடக கைல மாநா/( . பி

ஏப/ட சில விப3தகாத விைள+களி காரணமாக அவ என . பதி எ?த

விைல. அ6தமா ைகதி நைடெபற ேநர3தி அறிஞ அணா தி:சியி ஒ

மாநா/7 கல6ெகாடா. நா அவைர: ச6தி க யேற; இயலவிைல.
மாநா/( D/ட அ6தமா ைகதி . வ6தி கிற எப எ;க .3
ெதாி6த.

Jலா த காதலனிட அணைன க 6 ேப,கிறா8. காதல பாA,
அவைடய ெசாெபாழி+3 திறைன பறி அவளிட பாரா/7 ேப,கிறா;
பாA: ... அடடா, இைறய D/ட3தி உ அணா ேபசியி கிறா பா.

அைதபறி என அபிபிராயெசாவெதேற என . விள;கவிைல.

Jலா: .... தா;க8 ?ைம2 ேக/Gகளா? அடடா; நா ேக/க7யாம
ேபாCவி/டேத: எைதபறி ேபசினா? எெனன ேபசினா?
பாA:- பாய விவாக3தி தீைமகைள பறி2, காத மண, ம@மண
இவறி அவசிய3ைத பறி2 அழகாக ேபசினா. இH ெமாழிப@,
நா/(ப@, அ7ைம வா வி ேகவலநிைல; ,த6திர அைடய ேவ7யத
அவசிய, ெபக8 ேனற, விபசார3தி இழி+3தைம, தகால கவி
ைறயி சீேக(, ைக3 ெதாழி, கிராம ேனற அடடா, இனிேம ெசால
ேவ7ய எபதாக ஒ@ பா கியிைல. அபபா! என கSரமான ேப:,,
உய6த உபமான;க8; ஆணி3 தரமான எ(3 கா/(க8; ஒெவா

வா3ைத . சைபயி கரேகாஷ ஆரவாரதா. உ அணா+

இவள+ உயவாக ேப,வாெர@ நா எதி பா கேவயிைல. என ேக
ஆ:சாியமாக ேபாCவி/ட, ேபாேய!
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இ6த உைரயாட> அணா எற ெசா வ ேநர3தி சைபயி ெப3த
ைக3த/ட ஏப/ட. ஒேர ஆரவார! இைத: ெசாபவ எ0.எ0.

இராேஜ6திர. அவ ஏகனேவ அறிஞ அணா த>யவகேளா( ெதாட

ெகாடவ. ேக/க ேவ(மா? மாநா( நைடெபற இர( நா/களிA இ6த

கா/சியி ம களி பாரா/( அதிகமாக இ6த.

அ6தமா ைகதி 1938 இ எ?தெபற நாடக! நா;க8 அதைன ந7 .ேப

அைம:R சைபயினரா நா. ைற ந7 க ெப@8ள. எ;க8 .?வி

ந7 கப/ட பி நாடக மக3தான ெவறி ெபற.

அ6தமா ைகதிைய பைட3தத )ல கவினா .. சா. கி. தமி நாடக உலகி

அழியாத இட ெப@வி/டா. தமி நா/7A, இ6தியாவி பிறமாநில;களிA
சி;கZ, மைலசியா, இல;ைக, பமா, ெதனபிாி கா த>ய தமிழ வா?

பிரேதச;க8 அைன3திA அ6த நாளி அ6தமா ைகதிைய நட3தாத அைம:R
சைபகேள இைலெயனலா. திராவிட கழக, திராவிட ேனற கழக,

தமிழர, கழக இH சதாய ேபா . ெகா8ைககைள ஆதாி . எலா
க/சியின தம நாடக சைபகளி அ6தமா ைகதிைய ந73தி கிறனா.

நைடய நப தி ஏ.வி. பி. ஆைச3தபி எ. எ. ஏ. அவக8 இதி நடராஜ
பா3திர3ைத ஏ@ ந73தி கிறா எப மகி :சி .ாியதா.. இதெகலா

ேமலாக3 தமிழி ெவளிவ நாடக இல கிய;க . பாி, வழ;. ைறயி
ெசைன தமி வள:சி கழக அ6தமா ைகதி நாடக YA . பாி, வழ;கி
பாரா/7யிப .றிபிட3த க ஒறா..
---------------

66. 1ளி! ேராஜா

அ6தமா ைகதியி என . கிைட3த ஓCைவ நா நல ைறயி பயப(3தி

ெகாேட. என . ழ; காA . கீேழ ஒ கழைல இ6த, அதன வ>ேயா

ேவ@ ெதா6தரேவா இைலெயறாA ஒ சி@க/7ேபா இ6த ஒநா8

எ;க8 நப டா ட பாA அைத பா3தா. “இைத: ,லபமாக எ(3விடலாேம
ஒ வார ஓCவி6தாேபா” எறா. அ6தமாைகதி அர;ேகறிய ம@வார

நா டா ட பாAவிட அ6த கழைல காக அ@ைவ சிகி:ைச ெசCெகாேட.
அேபா ெதHாாி ஒ தனி E/7 த;கியி6ேத.
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திைரபட இய .க ப. நீலகட
தி:சியி சிவ>லா ெவறிேயா( நைடெபறேபா  ேகா/ைட கைலவாணி

ஆசிாிய ப. நீலகட அவக8 5-1-45 இ சிவJலா பா க வ6தி6தா. நாடக
76த நாH அவ நீட ேநர ேபசி ெகா76ேதா. திைரபட3

ைறயி அவ . மி.6த ஆவ இ6த. “ஏதாவ ஒ நாடக எ?தி

ெகா(;க8. அத )ல திைரபட3 ைற த;கைள3 தானாக வரேவ.” எ@
Dறிேன. ஏகனேவ அவ ‘தாசிெப’ எH ெபயாி ஒ .@நாவ

எ?தியி6தா. அைத நா ேப ப73தி6ேத. அைதேய நாடகமா கலா
எ@ Dறிேன. அவ ஒ

ெகாடா. “எHட Dடேவயி6 நாடக

எ?தினா நறாக அைமயலா. அப7 எ?த3 த;க . வசதி ப(மா?” என
ேக/ேட. அவ அைதேய விபினா. .. சா. கி. 2 ப. நீ. 2 ெந;கிய
நபக8. ‘அ6தமா ைகதி’ நாடக3 தி. ப. நீ. 2 வ6தி6தா. அ@ைவ
இகி:ைசயி கிைட3த ஒC+ நா/கைள திய நாடக எ?த பய ப(3தி
ெகாேடா.

இவ நீடேநர விவாதி3 8ளி ேராஜா எ@ நாடக3தி. ெபய
ைவ3ேதா. நப ப. நீலகட விைரவாக எ?வா. எ?3 க8

பிைழயிலாம ெதளிவாக இ .. “நா எ?தியிப த;க .
பி7 கவிேல ெயறா D:சபடாம ெசாA;க8 ேவ@ எ?கிேற” எ@

D/7ேய ெசாவி வி(வா.

சிற6த ரசிக அவ. தாப7 .ேபா எக3ைதேய பா3 ெகா7பா.
எ உ8ள3தி ரசைனைய க3ைத பா3ேத ாி6 ெகா8வா. சாி,

பி7 கவிைல ேபா> கிற. ெசாவத. D:சப(கிறீக8. ேவ@

எ?திவி(கிேற” எ@ ெசாவி உடேன தா எ?திய காகித3ைத கிழி3
ேபா/( வி(வா.

8ளி ேராஜாவி ஒ உண:சி கரமானகா/சி. ராம நாதைன அவHைடய

ேதாழக8 தாசி வி/( . அH கிறாக8. அவ அHபவமிலாதவ. அபாவி.

தாசி ெசல3தி ப( ைகயைற .8 Xைழகிறா. உ8ேள வ6 மிரள மிரள

விழி கிறா. ைகக8 ந(;.கிறன. ெசவ3ைத பா கிறா.
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கிாி கயகிறா. உைமயான சிாி வரவிைல. அச( வழிகிற. ெசல

“எ;ேக வ6நீக8?” எ@ ேக/கிறா8. ராமநாத திைக கிறா. இ6த கா/சியி

ெசல அவH . அறி+ைர D@ ைறயி ஆ3திர3ேதா( ஆேவச3ேதா(
ேப,கிறா8. ‘அ6த ேப:, இயபாக இ க ேவ(. எ?:சிேயா(

அைமயேவ(. வா3ைதக8த;. தைடயிலாம வரேவ(. ாியாத

வா3ைதகைள ேபா/( .ழபாம எளிைமயாக ேபச ேவ(. ஆனா

ெகா:ைச நைடயாக இ க Dடா’ எெறலா ெசா> வி/( எ?;க8
எேற. எ?தினா. ? எ?திவி/( ப73தா, நா க3ைத ,ளி3ேத.
உடேன கிழி3 ேபா/டா. மீ( எ?தினா. ஏற3தாழ ப3ைறயாவ
அ6த ஆேவச ேப:ைச எ?தியிபாெரன நிைன கிேற. கைடசியாக எ?தி

73த ேப:, அ தமாக அைம3த. அைத பலைற ெசாவி:ெசா> நாேன

ரசி3ேத.

8ளி ேராஜா பாட ெகா( கப/ட. எ;க8 கெபனியி கவினா க. ஆ.

ஆ@கனா 8ளி ேராஜா+ . அைமயான பாடகைள இயறி3த6தா.

மகாகவி பாரதியாாி ‘ேமாக3ைத ெகா@வி(,’ அெப@ ெகா/( ரேச,’
ர/சி கவிஞ பாரதிதாசனி, ‘ெபகளா ேனற D(,” “அணி

வ6தாக8 எ;க8 அணா+ காக” ஆகிய பாடகைள2 ெபா3தமான

இட;களி ேச3 ெகாேடா. இ6த பாடக8 நா. நாடக3திகாகேவ

எ?த ெபற பாடகைளேபா சிறபாக அைம6தன.

8ளி ேராஜாவி கதாநாயக இராமனாத பா3திர எ0. எ0.

இராேஜ6திரH ேக ெகா( க ெபற. அ6த நாடக3திA நா ஒCெவ(3

ெகாேட. ஒC+ எறா ேவட ைனவதி>6 ஒC+ ெபேறேன தவிர

நாடக3தி ெபா@ ?வைத2 நாதா ஏ@ ெகா76ேத.
22-12-42-இ 8ளி ேராஜா நாடக அர;ேகறிய.

நாடக எமன3தி. ?நிைறவிைன3 த6த. ெபா ம க8 மகி :சிேயா(

வரேவறாக8. எலா ந7கக மிக: சிறபாக ந73தாக8. அைறய நாடக

வR 1070.60. இ3 ெதாைகைய ஒ தாபாள3தி ைவ3 நாடகாசிாிய ப. நீல

கட அவகளி நாடக3 திறைமைய பாரா/7, அவ ேமA ெதாட6 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 73தி6ேதா. அ6தமா ைகதியி நடராஜ

அ6தமா ைகதியாக இ . நிைலயி, த த;ைக2 அவ8 காதலH

ம@மண ாி6 ெகா( மகி ேவா( வா வாக8 எபைத எணி

பா கிறா.அேபா அவ மன3தி எOவைத ேமக3தி கா/சி வ7வாக
கா/(ேவா. அவ த;ைக Jலா+ பாA+ மணமாைல R/7ய தபதிகளாக

ேமக D/ட3தி கா/சியளிபாக8. 8ளி ேராஜாவி அ6த: சி@ மகி :சிDட

இைல. கதாநாயகி ெசல த காதல இராமனாதH . ஒ உ கமான க7த

எ?தி அHபிவி/( ஆறி வி?6 தெகாேல ெசC ெகா8கிறா8. அவ8

க7த3ைத ப73த இராமனாத அலறி ெகா( ஓ(கிறா. ஆ@ பால3தி

மீதி6 ெசல .தி3த அவைள3 ெதாட6 ஒ7 வ6த இராமனாதH
ஆறி .தி கிறா. அ(3த கா/சியி ைகேகா3தப7 இ . இ

சடல;கைள2 கைரயி எ(3 ேபா/ட நிைலயி உறவின ெபாம க

கணி வி/டப7 நிகிறாக8. “மல6த ேராஜா மலேர ம76தாேயா” எற பாட

பினணியி ஒ> கிற. அ3ேதா( நாடக 7கிற.

த நா8 நாடக 76த 8ளி ேராஜா நாடக 7விைனபறி ெபா

ம க8 த;க8 க3திைன எ?தி யHப ேவ(ெமன ேவ(ேகா8 வி(3ேதா.

அதப7 Y@ கண கான விமசன க7த;க8 வ6தன. சதாய3ேதா( ேபாரா7

ெவறி ெபறாம தெகாைல ெசC ெகா8வதாக நாடக3ைத 73திப

சீதி3தவாதிக . உசாக அளிபதாக இைலெய@, காதல இவ

திமண ெசC ெகா8வதாக நாடக3ைத 7 கேவ(ெம@ சில

எ?தியி6தாக8. இப7 க3தறிவி3த க7த;க8 ஏற3தாழ 50 . ேம>6தன.

ரசிகக8 ேவ(தA கிண;க3 பிய>ேலேய 76த 8ளி ேராஜாைவ
இபிய>ேலேய 7பதாக விளபர ெசCேதா. இரடாவ வாரத

ஆறிேல விழேபா. ெசல3ைத இராமனத ஓ7வ6 காபா@வதாக+,

அ(3த கா/சியி இவ . திமண நிக வதாக+ நாடக3ைத 73ேதா.

இ6த 7+ ரசிககளி உ8ள3தி அHதாப3ைத உடா கவிைல.

இபிய> நாடக3ைத 7 க ேவ(ெம@ க7த எ?திய ரசிககளி

நாப . ேமப/டவக8 மீ(  பிய>ேலேய 76ததா ெபா ம க8
உ8ள3தி நிைல3 நிறெத@ க7த எ?தினா.

சீதி3த க3 கைள சதாய ஏ@ ெகா8ள ேவ(மான அவக8
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மன3திேல மாற காண: ெசCவ தா நல வழி. அத. மாறாக

ெபேறாகைளேயா சதாய3ைதேயா எதி3 இைளஞக8 இபமாக

வா 6தாக8 எ@ கா/(வ இள உ8ள;கைள ம/(ேம நிைற+ ெசC2.
ெபபாலானவக8 சக சீதி3த3ைத ஏக ேவ(மானா - அதகாக

நைடெப@ நாடக;க8 பிய>தா 7யேவ( எப அறிஞக8

க3. நாடக ஆசிாியாி க3 இத. ஒ3தி6த. எனேவ )றாவ வார
த 8ளி ேராஜா நாடக3ைத3 பிய>ேலேய 73ேதா.
-----------------

67. சிற$ாிய நிக7சிக

தி:சியி நா;க8 இ6த 1945-46இ சிற

.ாிய நிக :சிக8 பல

நைடெபறன. அவறி நாடக3 ைறயி வள:சியிைன வி  கலா

ரசிகக ., மகி வளி க D7ய நிக :சிக8 இர(. ஒ@ ஈேரா(

மாநா/7ைன பிபறி 31-3.45இ தQைசயிA8ள கர6ைத தமி : ச;க3தி
சாபி நட6த இரடாவ நாடக கைல மாநா(. ச;க3 தைலவ தி ஐ.

.மாரசாமிபி8ைள னி@ இதைன நட3தினா. இ6த மாநா/7 எ;க8

நாடக சைபயி சாபி சினணா 7. ேக. 3சாமி கல6 ெகாடா. த
நாடக கைல மாநா/7 ெசயலாள 7. எ. சிவதாO இ மாநா/7A
ெசயலாளராக இ6 மாநா/ைட: சிற ற நட3தி ைவ3தா.

இர(, 9.2.46இ ெசைனயி நைடெபற றாவ நாடக கைல மாநா(.
இதைன னி@ நட3தியவ நாடகமணி எ. எ. எ. பாவல. இ6த

மாநா/7ேல தா ேக. ஆ இராமசாமி . க7பிைச லவ எறப/ட

வழ;கப/ட இ6த மாநா/7A 7. எ, சிவதாO கல6 ெகாடா. இ
)@ மாநா(க . பி, ெசற 28 ஆ(களாக தமி நா/7 நாடக

வள:சி ெக@ மாநா( எ+ இ@ வைர நைடெபற விைலெயப
.றிபிட3த 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 எH ெபயரா ஒ நாடக சைபைய பல ஆ(க8 சிற பாக
நட3தியவ. இல;ைக . ெச@ ெப க ெபறவ. தி. 7. எ0.
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ைரரா_,எ. ஆ. சாமிநாத சி.வி. 3தபா, சபாபதி த>ய எ3தைனேயா
ந7கக8 அ6த .?வி>6 ெபைம ெபறாக8. அ6த ெபாியவ, கெபனி

ெயலா கைல6வி/ட நிைலயி தன6தனியாக வ6தி6தா. அவ . உதவ

ேவ7ய எ;க8 கடைமெயபைத உண6ேதா. 5-3-45இ நட6த

.மா0தாவி ெப நாடக3தி வR ?வைத2 அவ . காணி ைகயாக
ேமைடயிேலேய அளி3ேதா.
கவியி கன+
23-4-45இ ]ச திநாடக சபாவிகவியி கன+ நாடக பாபதகாக

நாகபட7ன ெசறி6ேத. தி. ச தி கிTணசாமி அவகளி ெப

யசியா அ6த நாடக சைப திதாக உவாயி6த. கா/சிகைளெயலா திய

ைறயி அைம3தி6தாக8. கவியி கன+ ஒ ர/சி கரமானேதசிய சாி3திர

நாடக. இ6நாடக3ைத எ?தியவ இேபா ச;கீத நாடக ச;க3தி

ெசயலாளராக பணி ாி6வ கவிஞ கைலமாமணி எ0.7.,6தர அவக8,

ம கக. எ?:சி2 உண:சி2 ஊ/ட3த க ைறயி நாடக3தி

உைரயாடக8 அைம6தி6தன. பால கா/7 எ;கைள வி/( பிாி6த எ0. வி.

,ைபயா அவகைள மீ( அ6த ேமைடயிேலதா நா பா3ேத. நாடக3தி

அவ ர/சி கவிஞனாகவ6 அ தமாக ந73தா. தி. எ. எ. நபியா

சவாதிகாாியாக ந73தா. அவைடய திறைமயான ந7 , வட இ6திய3 திைரபட
ந7க ச6திரேமாகைன நிைனg/7ய. நாடக3ைத நா மிக+ ரசி3ேத.

நாடக 76த தி. எ0. 7. ,6தர, தி. ச தி கிTணசாமி இவைர2

மனமார பாரா/7ேன. நப எ0. வி. ,ைபயா+ . வா 3 Dறிேன.

ம@நா8 நாைகயிேலேய த;கி, அவக8 கெபனி E/7ேலேய வி6( 24- 4.

45இ திவாU வ6ேத. அ;. காைர .7 ]ராம பாலகான சைபயாாி

எதிபா3த எH ச)க நாடக பா3ேத. இ6நாடக தி. நா. ேசாம,6தர

அவகளா எ?த ெபற. உைரயாடக8 தியநைடயி எ?தெப. றி6தன.
நாடக நறாயி6த. ந7கக சிறபாக ந73தாக8. கவியி கன+,

எதிபா3த ஆகிய இ நாடக;க என . திய உசாக3ைத த6தன. இ

நல நாடக;கைள பா3த களி ட தி:சி .3 திபிேன.
Zவa ெபானபலனா
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ெபாியா அவக8 கட ,யமாியாைத இய க3ேதாழகளி Zவா அ.

ெபானபலனா அவக8 .றிபிட3த க தைலவராவா. சிற6த

ெசாெபாழிவாள. ேகா/ைடKாி சடமாத எH வார ஏ/7ைன அவ

நட3தி வ6தா. எ;க8பா மி.6த அ ைடயவ. ெபாியணா+ .

ெபானபலஞாிட ெபமதி உ(. நீட காலமாக அவதைடய ஊ .

வரேவ(ெம@ ெசா> ெகா76தா. அவைடய விப3ைத ஏ@,
3தமி

காவல கி. ஆ. ேப. வி,வகாத அவகட 1.5-45 இ நாH

ெபாியணா, பகவதி எேலா Zவா ெசேறா. ெபானபலனா

இல3தி வி6 சி3ேதா. Zவா உட பயிசி கழக3தா எ;க . ஒ

பாரா/( D/ட நட3 தினாக8. அ;கி6 லா.7 ெசேறா. லா.7 தி

வ8வகழக3தி எ;க . வரேவ நட6த. தி ைகயி தி:சி

வவைர 3தமி

காவல நாH மிக+ பயH8ள ஒ நாடக கைத

அைமபிைனபறி உைரயா7 ெகா( வ6ேதா. சில ஆ(க . பி

3தமி

காவல அவக8 உவா கிய தமி :ெசவ நாடக கைத அைறய

உைரயாட>ேல உவானதா எப.றிபிட3 த கதா..
மகா3மா கா6திய7க8 தி:சி . வைக

ேதச3த6ைத மகா3மா கா6திய7க8 2. 2. 46 தி:சி . வைக ாி6தி6தா.

அ@ தி:சி மாநகரேம விழா ேகால ெகா76த. நா;க8 ெசCத

தவேபறி காரணமாக அ@தா எ;க8 ேதசப தி நாடக தி:சியி

ஆரபமான. 1931இ நா;க8 மைரயி அர;ேகறியேபா ேதச ப தியி

)ல கைதயான பாண ர3 Eர நாடகாசிாிய தி ெவ. சாமிகாத சமா அவக8

தமி நா/7 இைல. பமாவி இ6தா. அேபா அ6 நாடகYதைட

ெசCயப/76த தா அவைர3 ேத7பி73: சிறபி . வாC எ;க .
கி/டவிைல. எனேவ, தி:சியி அ6த: சிறபின: ெசCய விைழ6ேதா.

கா6திஜியி அைறய தி:சி வைக அத. ேமA உயவளிபதாக அைம6த.
அறிர+ ேதச ப திநாடக நைடெபற. அைறய வR 1122-12.0 ஐ2 ெவ.

சாமிநாதசமா அவக . காணி ைகயாக ெகா(3 ேதா. அ@ மாைல

நைடெபற ெபா D/ட3தி கா6திஜிைய3 தாிசி3ேத. ஏகனேவ ஒைற

அ7கைள நாக ேகாவி> பா3தி கிேற. எறாA அ@ அவைர3 தாிசி3த

என . திய உணவிைன3 த6த.
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ேதசப தி நாடக ெபலா நைடெபறைதவிட: சிறபான ைறயி

இேபா தயாாி க ெபறி6த. “ஆ(ேவாேம ப8பா(ேவாேம” எற
பாடைல திதாக: ேச3, பாண ர வி(தைல ெபறபி சி@மிய ஆ7

பா(வதாக D/( நடன அைம3தி6ேதா. இ6த நா/7ய3ைத அழகிய ைறயி

தயாாி3தி6தா. 7. எ. சிவதாO. நாம க கவினா அவகளி ‘,த6திர
இலாம இேபேனா’ எற பாடைல  கியமான ஒ க/ட3தி
ேச3தி6ேதா.

ேபராசிாிய வ. ரா.
ேதசப திநாடக 19.2.46இ நைடெபறேபா பிரபல எ?3தாள ேபராசிாிய வ.

ரா. அவக8 தைலைம தா;கினா. நாடக3ைத ரசி3த அவ பாரா/7 ேப,ைகயி,

இ ப7ப/ட ஒ ர/சிகரமான நாடக3ைத 1931 த ந73 வ 7. ேக. எ0.
சேகாதரகைள நா எவள+ பாரா/7னA ேபாதா.இ6த ேதச வி(தைல

ெபறபி ,த6திர இ6தியாவி இ6த கைலஞகெளலா க/டாய

ெகளரவி கபடேவ(. எ@Dறினா.ேபராசிாிய வ.ரா. மிக ெபாிய
சி6தைனயாள. அவட ேபசி ெகா7 . ேபா திய திய

க3 கைளெயலா அையாசமாக ெகா/(வா. அவைடய எ?3ேதாவிய3ைத

நா தலா வதாக ப73த காலO விைல28ள கா6தி ப3திாிைகயி. தி. வி. க.,

ெபாியா ஈ. ேவ. ரா. த>ேயாைர பறி அவ எ?தி வ6த .றி க8 எ

உ8ள3ைத கவ6தன. அத பிற. நா மணிெகா7 இல கிய ஏ/7

ேதாழனாேன. வ. ரா. விட என . ஒ தனி மதி . அவைர பா க

ேவ(ெமற ஆவ. ேகாைவயி நைடெபற தமி மாகாண மாநா/( .:

ெச@, பாரதி பாடகைள பா( வாC என . கிைட3த. அ3த

மாநா/7ேலதா உடAைழபிலாத கா;கிர0 உ@பினாக8 Yச6தா

ெகா( க ேவ( எற தீமான நிைறேவறப/ட. தைலவ ராஜாஜி

அவக8 அ6த3தீமான3ைத பறி விள கி ெகா76த ெபா?, “அ6த3
தீமான6தி வாசக சாியிைல. தி3த ேவ(” எ@ பிரதிநிதிக8

D/ட3தி>6 ஒ .ர கSரமாக ஒ>3த. அைத3 ெதாட6 ஒ உவ

எ?6 நிற. உடேன ராஜாஜி, எ?6 நிற அ6த உவ3ைத ேநா கி “]மா
வ. ராமசாமி ஐய;கா வாசக3ைத: சாியாக3 தி3தி ெகா(பதி என .

ஆ/ேசபைன இைல’. எ@ Dறினா. அ@தா வ. ரா. அவகைள நா த

தலாக: ச6தி3ேத. ‘ஐய;கா’ எற ப/ைடநாம , பQசக:ச,
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இைவகெலலா எ க நிறன. பா3ேத; உைமயாகேவ பிரமி3

ேபாேன. அகி>6த நபாிட வ. ரா. அவக8 ‘ஐய;காரா?’ எ@ ேக/ேட,

“Zhைல Dட ெவ. நா/க . ேப அ@3ெதறி6 வி/ட ர/சி Eர”

எறா நப. இைத ேக/ட வ. ரா. அவகளிட நா ைவ3தி6த அ 
மதி  ப மட;. உய6தன. 1945இ தா நா அவைர: ச6தி3 ேப,

வாC கி/7ய. சில மணி ேநர;கேள அவட கழி3ேத. அ மற க 7யாத

நா8. என ேகப/76த மன3 தள:சி, உசாக .ைற+ எலா எ;ேகேயா ஒ7
மைற6வி/டன. வ. ரா. அவகளி எ?3தி நா கட அதிசய ஒ@.
3தக3ைத ப7 கிேறா எற உண:சி மைற6, அவ நட ேபசி

ெகா7ப ேபாலேவ உணேவா. மகாகவி பாரதியாாி கைழ

பரபியவகளி தலாவதாக .றிபிட3த கவ ேபராசிாிய வ. ரா. அவகேள
ஆவ. நா இவ-தாகசா6தி

ேபராசிாிய வ. ரா அவகைள பா க: ெசைன .: ெசறி6த ெபா?

எென0ேக நாடக சைபயி நா இவைர ஒைறவாைட அர;கி பா3ேத. ப.

நீலகட அவகளி இரடாவ நாடக இ. 8ளி ேராஜா தி:சியி

நட6 ெகா7 . ேபாேத சேகாதர எ0. வி. சக0ர நாம3தி அைழபிைன

ஏ@ எென0ேக நாடக சைப . நா இவ நாடக3ைத ெகா(3தி6தா ப.
நீலகட. நாடக3ைத மிக+ உனதமாக3 தயாாி3தி6தா சக0நாம.

இேபா ேக. ஆ. இராமசாமி தனிேய கிTண நாடக சைப எற ஒ திய
சைபைய3 தQசாgாி ெதாட;கி வி/டதா நா இவாி சக0ரநாமேம கதா

நாயகனாக ந73தா. தி வி. ேக. ராமசாமி 7. ஏ. ெஜயல/,மி த>ேயா இதி
ந73தனா. நாடக ப. நீல கடனி நாடக கைழ ேமA பலப7க8

உய3திய. ம@நா ெசைனயி த;கிேன. ] ராம பாலகான சைபயாாி
தாகசா தி நாடக3ைத ெசைன ,.ண விலாச சபா நாடக அர;கி பா3ததாக

என . நிைன+. இேபா பிளாசா டா கீ0 எற ெபயாி நட6 வ அேத
திேய/டதா அேபா ,.ணவிலாச சைப .: ெசா6தமான நாடக அர;காக
இ6த. தாகசா6தி நாடக3ைத நாQசி இராஜபா நல ைறயி

தயாாி3தி6தா.

காQசி இராஜபா
ைவர அணாசல ெச/7யாாி ] ராமபால கான சபாவி நாQசி இராஜபா
ந7கராக+ ஆசிாியராக+ இ6தா. இவ ஒ சிற6த ந7க எ?3தாள

ஆவ. ப தசாக தாசராக இவ ந73தைத நா ஒ ைற காைர .7யி பா3

95

மகி 6தி கிேற. யA .பி எ@ மெறா சாி3திர நாடக3ைத2

பா3தி கிேற. இதி தி. ேக. ஆ. ராசி; அவக8 மிக அ தமாக ந73தா.
இவைடய அபாரமான ந7 பிரபா3 டா கீசாாி அமேஜாதியி ந73த

ச திரேமாகனி ந7ைப ந க ெகா(வ6 நி@3. ைவர ெச/7யா
கெபனியி பல ந7கமணிக8 ேதாறி க ெபறனா. அவகளி

.றிபிட3த கவக8 எ.ேக. 0தபா, .லெதCவ ராஜேகாபா, ச/டாபி8ைள
ெவ; க/ராம, சாயிரா, ஏ. ஆ. அணாசல எ. எ0. எ0. பா கிய, ேக.
மேனாரமா, ஆ. 3ராம ஆகிேயாராவ.
அறிஞ அணா ச6தி
தி:சியி நாடக ெதாட;கியேபா E( கிைட காம திேய/டாிேலேய

த;கியி6ததாக .றிபி/ேடனலவா? சில மாத;க . பி ெதHாாி E(

கிைட3த. இேபா ெதHாாி ெவெணC மைல: ெச/7யா இல3தி .7
யி6ேதா, 4-3-46இ பக 10 மணி இ .. திGெர@ அ 3 ேதாழ
அறிஞ அணா அவக8 வ6தா. ஈேரா( நாடக கைல மாநா/( .

பின;களிைடேய ச6தி ஏபட விைல. க7த3 ெதாட  நி@வி/ட.

எனேவ, எதி பாராத அவர வைக என . வியைப3 த6த. நா மகி ேவா(

வரேவ@ ேபசிேன. “ திய நாடக;கைளெயலா தா;க8 எேபா பா க
ேபாகிறீக8? அ6தமா ைகதி, 8ளி ேராஜாெவல த;க . நிரப

பி7 .. திராவிட நா/7 அவறிெகலா விமசன வரவிைலேய. ஏ?”
எ@ ேக/ேட. ேவைலக8 அதிகமாகி வி/டெத@, இேபாெதலா ஒCேவ

கிைட கவிைலெய@ Dறினா. ேக. ஆ. இராமசாமி . நாடக எ?தி
ெகா( க ேபாவதாக ேக8விப/ேட. எ;க .3தா அ6த ேப@

கிைட கவிைல. ஆAை◌ பரவாயிைல. எ;க8 ராமசாமி .3 தாேன

ெகா( கிறீக8! த;க8 நாடக அேமாகமாக ெவறி ெபற இைறவேன

ேவ(கிேற எேற. இைறவைன ேவ(வைதவிட3 ேதாழ ராமசாமிைய

ேவ7ன பய H(. நாடக3ைத நனக நட3ப7 ேக. ஆ. ஆ .

எ?;க8’ எறா. ஏற3தாழ இர( மணிேநர பேவ@ விஷய;கைளபறி

ேபசிெகா76வி/( விைட ெப@: ெசறா. நீட கால3தி.பி

அணா அவகைள: ச6 தி3த என . ெப ஆ@தலாக இ6த.
கிTண நாடக சபா
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ந7பிைச லவ ேக.ஆ. இராமசாமி தQைசயி ஒ நாடக சைபைய3

ெதாட;கினா. சிைறயி> . கைலவாண ாி நிைனவாக அ6த நாடக சைப .,

கிTண நாடக சைப எ@ ெபய ைவ3தா. அ6த ெபயேர ந7பிைச லவ

ாி நறி2ணவிைன கா/7ய. கிTண நாடக சைபயி தநாடகமாக

மேனாகரா ெதாட6 நைடெபற.7.3.46 மேனாகரா நாடக பா க நா

தQைச .: ெசறி6ேத. ,தசன சபா ஹா> மேனாகரா நைடெபற. ேக.

ஆ. இராமசாமி எென0ேக நாடக சைபயி மேனாகரனக ந73த ேபா அதைன

பா க என . வாC கி/டவிைல. ெதாட6 பலநா/களாக

அவமேனாகரனாகந73த என . வியபாகேவ இ6த. நா இர(

நா/க . ேம ெதாட6 மேனாகரனாகந73தேதயிைல. அப7 ந7 க

என 7வதிைல. எ;க8 கெபனியி அவ இ6த கால3தி நா அவைர

மேனாகரனக ந7 க எ3தைனேயா ைற வ @3தியி கிேற. பணிேவா(

ம@3வி/டா. அவர மேனாகர ந7ைப பா க ேவ(ெம@ என . ஒேர

ஆவமாக இ6. பா3ேத; ரசி3ேத; விய6ேத; பாரா/7ேன.
வி. சி. கேணசனி ப3மாவதி ந7

அ@ மேனாகரனி தாயா ப3மாவதியாக ந73த இைளஞாி ந7 எைன

மிக+ கவ6த. 1922ஆ ஆ( த 1946ஆ ஆ(வைர ெதாட6 நா

மேனாகர பா3திர3ைத ஏ@ ந73 வ6தி கிேற. ஆக ெபகமாக

எ3தைனேயா ந7க-ந7ைகய எHட ப3மாவதியாக ந73தி கிறாக8. ஆனா
அ@ ப3மாவதியாக ந73த அ6த இைளஞைரேபா அவள+ O கமாக+
திறைமயாக+ யாேம ந73ததிைலெயன உ@தியாக Dறலா. அேநகமாக

பாC0 கெபனி ந7கக8 எேலாைர2 ஒரள+ . நா அறிேவ.இ6த

இைளஞ என . தியவராகஇ6தா. அகி>6த கெபனியி நாடக ஆசிாிய

எ.எ0.3 கிTண எHைடய பைழய நப. எேனா( ,வாமிக8

கெபனியி ந73தவ. அவாிட ேக/ேட. “இ6த ப3மாவதி யா?” எ@.

“இவைர3 ெதாியாதா? இவதா வி, சி. கேனசனி” எறா அவ, அ@தா

தைறயாக தி. கேணசனி ந7ைப பா3ேத. நாடக 76த ேக. ஆ.
இராம சாமிைய: ச6தி3 நீட ேநர ேபசி ெகா76ேத. ப3மாவதியி

ந7ைபபறி மிக+ பாரா/7ேன. இ6த இைளனா விைரவாக H .

வர D7யவ. இவைர வி/( விட ேவடா” எ@ Dறிேன.
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னா8 ந7கமணிக8
இத பிற. ேக. ஆ. இராமசாமி, தா எென0ேக நாடக சைபயி>6 பிாி6
தனிேய கெபனி ெதாட;கி யதகான காரண;கைள விள கினா. அவ Dறிய

காரண;க8 சாிேயா, தவேறா என .3 ெதாியா. ஆனா சிைறயி> .

கைலவாண ெபயரா எென0ேக நாடகசைப எ@ ஒ@ கிTண நாடகசைப
எ@ ஒ@மாக இ நாடக .? க8 இய;கி வவ இவி .? கைள2

நட3பவக8 எ;க8 .?வி னா8 ந7கமணிக8 எ0. வி. சக0ரநாம, ேக.

ஆ. இராமசாமி2 எபதிேல நா ெபைம அைடவதாக+ Dறிேன. உடேன
இராமசாமி ச/ெட@ “யா ெபயரா நட3கிேறாேமா அ6த ெபய .ாிய

கைலவாண ந கெபனியி ந7கதாேன!” எறா. அவ அவா@மண
வி/( Dறிய எைன ேமA ெபைம ப(3வதாக இ6த. நறி

Dறிவி/(3 தி:சி .3 திபிேன.
வாெனா> நிைலய3 ெதாட

நா;க8 தி:சி . வ6த த மாத3திேலேய தி:சி வாெனா> நிைலய3ேதா(

ெதாட ஏப/( வி/ட. எ;க8 .?வி இள ந7கக8 ப தவ, க6தJலா

ஆகிய இ நாடக;களி ந73தாக8. தபி பகவதி ப தமீராவி ராணாவாக

ந73தா. 23. 3- 45இ மேனாகரா நாடக3ைத ெபபாA நா;கேள ந73ேதா.

ெப. ேகா. ,6தரராஜ அவகளி ]ஹஷ எH சாி3திர நாடக3திA நா
ந73ேத. நிைலய3திA8ள எ?3தாள நபக8 ,கி. ,பிரமணிய, ேக. பி.

கணபதி (மாற) எ. பி. ேசா, ஆ@க .க, இைச இய .ந ேக. சி.

தியாகராஜ த>யவகட ெனலா என . ெந;கிய ெதாட ஏப/ட.
அகில, ‘சிவாஜி’ ஆசிாிய திேலாக சீதாரா, ‘கிராம ஊழிய’ ஆசி ாிய

வ> கண, ‘கலாேமாகினி’ ஆசிாிய இராஜ ேகாபா த>ய தி:சி

எ?3தாளகேளாெடலா எ;க . ெந கமான ந/ ஏப/ட. தி:சியி

ஒெவா நா நாடக 76த பிற. திேய/ட .  ற8ள ற

ெவளியி ஒ இல கிய D/டேம நைடெப@. எ;க8 நாடக;கைள பறிய

பேவ@ வைகயான விமசன;கைள நா;க8 ரசைனேயா( ேக/(

ெகா7ேபா. அ6த இப நா/கைளெயலா இேபா நிைன3தாA

இதயZாி கிற. தி:சியி ஒறைர ஆ( காலமாக நாடக 76த பிற.
இவா@ இல கிய: சி6தைனகளி ஒெவா நா திைள3தி6ேதா.
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வா + சிறி வளகைல ெபாி
“உலக3 ெதாழிலாளகேள, ஒ@ ேச;க8” எற வா கிய3ைத3 தமிழிA

ஆ;கில3திA திைரயி எ?தி3 ெதா;கவி/7ப பறி: சில நபக8
க33 ெதாிவி3தாக8. ஒ நா8 மாைல நாடக 76த பிற. வழ கேபா

D( இல கிய நபக8 D/ட3தி இைதபறி விவாதி3ேதா, கைல

சப6தப/ட ஏதாவ ஒ வா கிய3ைத அைமப நலெதன சிவாஜி ஆசிாிய
திேலாக சீதாரா ேயாசைன Dறினா. எ;க . அவைடய ேயாசைன சாி
யாகப/ட. ேதாழ ஜீவான6த அவகைள3 தி:சியி ச6தி3தேபா

அவடH கல6 ேபசிேனா. கைல3ெதாட ைடய ஒ வா கிய3ைத3

ேத6ெத(3: ெசாAப7 அவைர ேக/( ெகாேடா. “Life is short, art is
great” எH ஆ;கில வா கிய3ைத அவேர எ(3: ெசானா. அ6த

வா கிய3ைத3 தமிழி அழகாக ெமாழி ெபய3தா திேலாக சீதாரா. ம@நாேள

வா கிய திைரயி எ?த ப/ட. வா + சிறி; வளகைல ெபாிேத!

ஆ, இ6த வா கிய கைல சப6தமான எ;க8 .றி ேகாளி விள கமாக+

அைம6த. தி:சியி 31. 3. 46 இ ப/டாபிேஷக நாடகமாக மேனாகராைவ நட3தி

வி/( ேகாைவ . பயணமாேனா.
-----------------

68. பி!ஹண" திைர$ பட

ேகாைவ திேய/ட ராய திய நாடக அர;க. அ 15.4.46 .8 க/7 76

வி( எ@ எ;க .:ெசால ப/76த. 19ஆ ேததி நாடக ெதாட;கலா

எற தி/ட3ட 4-4-46 இ ேகாைவ வ6 ேச6ேதா. சாியாக ஒறைர மாத

கால திேய/ட காக கா3தி க ேந6த. கெபனி E( நக .8

கிைட கவிைல. திேய/டாி>6 ஒறைர ைமெதாைலவி இராமநாத ர3தி

த;கியி6ேதா அதிக Pர எறாA E( மிக+ வசதியாக இ6த.
அகிேலேய ெபக .3 தனி E( கிைட3த.
ஷகா அர;க
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ேகாைவ நகர பிரகக8 சிலட சினணா கல6 ஆேலாசி3தா.

நாடக3திகாக ஒ நல அர;க ேகாைவயி க/(வத.3 தி/டமி/டா.

பிாிமிய சினிேடா உாிைமயாள தி ஏ. எ. மதாசல ெச/7யா, ச. ஆ. ேக.
சக ெச/7யா அவகளி மம க8 தி ஏ. சக சேகாதரக8, தி 7.

ேக. ச;கர சேகாதரக8, தி. சி. எ0. இர3தின சபாபதி த>யா அவக8 மக
தி சதாசிவ த>யா ஆகிேயா ப;.தாரகளாக: ேச6 ேகாைவ ேம/(

பாைளய சாைலயி திேய/ட .3 ேதைவயான இட3ைத வா;கினா. ஷக

கெபனி எற ெபயட ஒ D/( கெபனிைய நி@வினா. க/டப( நாடக

அர;. . சகா அர;. என ெபய ைவபதாக ஒ கமாக 7+ ெசCய
ெபற.

22. 4.1946 இ சகா அர;. . அ7பைட க கா/( விழா விமாிைசயாக
நைடெபற.

ஷக கெபனி . த நிவாக ைடர டராக ஏ. எ. மதாசல ெச/7யா

ெபா@ேபறா, 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

பா3தைதவிட அதிகமாக வRலாயி@. தி;க/கிழைம ேதா@ வி(ைற வி(

வழ க3ைத ேமெகாேடா. தினசாி நாடக நைடெப@வதி>6 ஒநா8 ஒC+

கிைட3த ந7கக . ஏைனய ெதாழிலாளக . ஆ@தலாக இ6த.

திேய/ட . ேபாக+ வர+ வசதியாக இ . ெபா/( ஒ பழய ‘ேவ’

வா;கிேனா. அதி 20 ேபவைர ேபாகலா. இர( தடைவகளி ந7கக8

எேலாைர2 ெகா/டைகயிெகா( ேசபத. ‘ேவ’ மிக+ ெசளகாியமாக
இ6த.

பிஹண பட யசி
ெவறிகரமாக நைடெப@ வ6த பிஹண நாடக3ைத ெவ8ளி3திைரயி

ெகா(வர: சினணா விபினா. 3 திேய/ட க/(வத. D/(:

ேச6தி6த நிைலயி ேமA படபி7பி பண3ைத: ெசல+ ெசCவ சிரமமாக
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இ . ெம@ ெபாியணா கதினா. .மா0தாவி ெப பட3தி D/(

ைடர டராக பணி ாி6த தி. ேக. வி. சீனிவாச பிஹணைன3 தாேம தனியாக

ைடர / ெசCய விபினா. அவ சினணா+ இதி அதிக ஆவ

கா/7யதா அ6த ஆவ3ைத3 தைட ெசCய ெபாியணா விபவிைல. ேசல

சகா பி>0 D/(றேவா( பிஹணன: ெச/ர 07ேயாவி ஆ@ மாத

கால3தி.8 எ(3 73 விடலா எ@ ைடர ட ேக. வி. சீனிவாச உ@தி
Dறினா. அதகான ஏபா(க8 நைடெபறன. நாடக .?வி ந7க-

ந7ைகயைர ெகாேட பிஹணைன படெம( க 7+ ெசCய ப/ட. ேசல

ஷகா பி>0 தி க6தசாமி ெச/7யாட D/( ஒப6த ெசCயப/ட.
நீதிபதி ெசள3திாி பாரா/(
அ6தமா ைகதியிA, 8ளி ேராஜாவிA எ0.எ0. இராேஜ6திர

கதாநாயகனக ந73ததா என . ஒC+ கிைட3த. அதைன3 ெதாட6 ேமA

சில நாடக;களி ஒC+ெபற விபிேன. எ எண நிைறேவறவிைல.

எ0.எ0. இராேஜ6திர ேகாைவயிேலேய விலகி ெகாடா. ஆராC:சிமணி

எH பட3தி ந7 க அவ . வாC கிைட3த. அத காரணமாக அவைர

கெபனியிேலேய இ .ப7 வ @3த நா;க8 விபவிைல. ேகாைவயி

இராேஜ6திர இலாததா 10.6.46இ ஆரபமான அ6தமா ைகதியி

கதாநாயக பாAவாக நாேன ந7 க ேந6த. 11-6-46இ நைடெபற அ6தமா

ைகதி . நீதிபதிெசள3திாி அவக8 தைலைம தா;கி மிக நக
பாரா/7ேபசினா.

இ6த நாடக நீதிபதியாகிய எ;க . வழி கா/( நாடகமாக அைம6தி கிற.

.ற ெசCபவக8 எ6த: R நிைலகளி எலா அைத: ெசCகிறாக8 எபைத
இ6 நாடக3தி )ல நா;க8 ாி6ெகா8கிேறா. ெகாைல .ற

ெசCதவH . அத.ாிய தடைனைய ெகா( . நா;க8 அ6த .ற3ைத

அவ ஏ ெசCகிறா? எப7: ெசCகிறா? எ6த: R நிைலயி ெசCகிறா?
எபனவைற ெயலா ந. ஆராC6 தீபளி க ேவ( எபைத இ6த

நாடக எ(3 கா/(கிற” எ@ Dறினா நீதிபதி ெசள3திாி. அைறய வR

U. 1275 நாடகாசிாிய, கவினா ..சா.கிTண)3தி . அபளிபாக வழ;க

ெபற.

வைளயாபதி 3 கிTண
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அ6தமா ைகதி நல வR> ெதாட6 ஒ மாத3தி. ேம நைடெபற. 9.746இ தபி பகவதி திGெர@ மைனவியி உடநிைல காரணமாக நாகேகாவி
ெசல ேந6த. அேபா நா பகவதி ந73த நடராஜ ேவட3 ைத

ைன6ேத. பாA ேவட3தி. வைளயாபதி 3க கிTணH . பயிசி

அளி3ேத. 3கிTண அத. ெபலா அதிகமாக ேவட ைனவ-

திைல. ெவளிேய ேவ@ அAவகைள பா3 வ6தா. அவர ேதாற கதா
நாயக ேவட3தி. ெபா3தமாக இ6ததாA, ந7 3 ைறயி ஈ(பட

அவ . ஆவ இ6ததாA அவைர பாAவாக உவா கிேன. நாைல6

நாடக;களி ந73த பி அவ . பாA மிக+ ெபா3தமாக இ6த. தபி

பகவதி திபியபி என . மீ( அ6தமா ைகதியி ஒC+ கிைட3த.
10.10-46 த திேய/ட ராய வாடைக உய3த ப/டதாA நா;க8

ெசா6தமாக க/7 வ6த ெகா/டைக 7யாததாA எ;க .: சிரம ஏப/ட.
பிஹன படபி7

.3 ேததி நி:சயி3 வி/டதா ேகைவ . அகிேலேய

இ கேவ7ய R நிைல2 உவான.
பிஹண ெதாட க விழா

6-11-46இ பிஹண படபி7 ெதாட கவிழா ெச/ர 0(7ேயாவி
ேகாலாகலமாக ஆரபமாயி@. தி:சி திேலாக சீதாரா ம@

நபகெளலா வ6தி6 விழாவிைன3 ெதாட;கி ைவ3தாக8. பிஹன

நாடக ஆசிாிய ஏ. எ0. ஏ. சாமி அேபா ெச/ர 0(7 ேயாவி ஜபிட பி ச

c ] க பட3தி. வசன க3தாவாக ந. வள:சி ெபறி6தா.
அவேரபிஹன திைரபட3 .ாிய உைரயாடகைள2 எ?தி3 தர ஒ

ெகாடா. நாடக பிஹணைன3 திைரபட பிஹணனாக எ? ெபா@

அவாிட ஒபைட கப/ட. பிஹண ெதாட கவிழா 76த 9-11-46இ

ேகாைவயி ப/டாபிேஷக 73 ெகா( பால கா( ெசல 7+ ெசCேதா.
பால கா( க+ட பி ச பால0 அதிப திமைல க+ட அவக8 எ;க8பா
மி.6த அ ைடயவ. எனேவ அவைடய திேய/ட எளிதாக கிைட3த.

கெபனி பால கா( ெசற.
ேசர ெச;./(வ
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ஒநா8 ெச/ர 0(7ேயாவி நாH ஜூபிட ேசாம,6தர அவக கல6
உைரயா7ேனா. அேபா திய கைதகைளபறி ேபசி ெகா76ேதா.
ேசர ெச;./(வைன3 திைர . ெகா( வ6தா மக3தான ெவறி

கிைட .ெம@ நா Dறிேன. ேசா அதைன வரேவறா. கைதைய

உவா .வத.3 த.திவாC3த ஓ எ?3தாளைர .றிபி(மா@ எைன

ேக/டா. நா உடேன சிறி தய கமிறி அறிஞ அணாவி ெபயைர

Dறிேன. “அவ எ?தி3 தவாரா”? எ@ேக/டா ேசா. “அவ . எ?தி:
சமதி க ைவ கிேற. அவ ஒ

ெகாடா நாமிவ ெசைன . ெச@

அவைர ேநாி ச6தி கலா” எேற. அேற அணா அவக . க7த

எ?திேன. இர( நா/களி பதி கிைட3த. இவா@ .றிபி/76தா.
த;க8 க7த கிைட3த. மகி :சி. நறி. ெகாQச ஆ:சாியப/ேட, ேசர
ெச;./(வைன3 திைர உல. நிைனவி ெகா( வ6த பறி. த;க8

ேயாசைனப7, நா கைத வசன தீ/ட3 தைடயிைல. D/7, கைதேபா .

எவண இ க ேவ( - எெனன சபவ;க8 ம/( ம களிட கா/ட
விப எப பறி, ஜுபிடைர கல6 ேப,வ அவசிய எ@

ககிேற.ஆவன ெசC2 ப7 அவக/. Dற+.
அப

அணாைர
இ க7த3ைத ஜூபிட ேசாவிட காபி3ேத. அவ Dறியப7 காQசியி

விைரவி ேநாி ச6திபதாக அணா அவக . க7த எ?திேன. 10-11-

46இ இவ ெசைன . காாிேலேய றப/ேடா. 11 இ ெசைன வ6
உ/ல/0 ஒ/ட> த;கிேனா. 11ஆ ேததி எ. எ0 ேக. நாடகசைபயி

ைப3திய கார நாடக பா3ேத. சேகாதர எ0. வி. சக0ரநாம உவா கிய
நாடக இ எபைத அறி6த ேபா மிக+ ெபமிதேற. நாடக3ைத

ேபராசிாிய வ. ரா. + நாH ஒறாக இ6 பா3 ரசி3 ேதா. அைமயான
நாடக; உண:சி மி க உைரயாடக8; எ0. வி. எ0. c ந7 பிரமாதமாக

இ6த.

எ. எ0 ேக. ச6தி
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12ஆ ேததி மகாஜன சைபயி எ?3தாள D/ட நைட ெபற. நபக8

பலைர: ச6தி3ேத. தி நாரண ைர கண அவகைள கேட.

உயிேராவிய3ைத நாடகமா .வபறி விவாதி3ேதா. 13ஆ ேததி திநாரண

ைர கண இல3தி பக உணவ6திேன. அ@ மாைல நாH

ஜூபிட ேசா+ சிைறயி கைலவாண எ. எ0. ேக.ைய: ச6தி3ேதா.
அறிர+ ]ராம பாலகான சைபயி .(ப வா

ைக நாடக பா3ேத. கைத

யைம என . நிைறவளி கவிைல. 14 ஆ ேததி ேசா+ நாH காQசீ ர

ெசேறா. அணா அவக8 ஊாி இலாததா திபிேனா. அ@

மாைலேய நாடக ேபராசிாிய பம சப6த த>யாைர:ச6தி3 மேனாஹரா
திைரபட உாிைமைய ேக/டா ேசா. “ஷக மேனாகரனாக ந7பதாக

இ6தா தகிேற. ேவ@ எணமி6தா ெசாA;க8” எறா ேபராசிாிய;
உடேன, “இேபாைதய நிைலயி எைன3தா ந7 க: ெசாகிறா. பினா
இ . நிைலைமகைள அHசாி3 மாற+ D(. எனேவ நிப6தைன எ+

ேபாடாம ெகா(;க8” எ@ ேக/( ெகாேட. ேசா அவக8, “இைல;
இைல, ஷக6தா மேனாகரனாக ந7 க ேபாகிறா. ேதைவயானா அ6த
நிப6தைனைய3 தா;க8 ேபா/( ெகா8ளலா” எறா. நா தா வ @3தி,

நிப6தைன எ+ ேபாடாம மேனாகராவி உாிைமைய வா;கி ெகா(3ேத.
15ஆேததி ஓ இர+ நாடக பா க3தQைச வ6ேத, ெப3த மைழயினா

அ@ நாடக நி@3தப/( வி/ட. 16ஆ ேததி பிஹணH . பாடக8

எ?த மர பா0கரதா0 வவதாக அறிவி3தி6ததா ம@நா8 த;கி நாடக
பா . வாCபிறி 16ஆ ேததி ேகாைவ வ6 ேச6ேத. மர

பா0கரதாஸுட இர( நா/க8 இ6 பாடக8 பறி விவாதி3 வி/( 19

ஆ ேததி பால கா( ேச6ேத.
க7னமான உைழ

பிஹண படபி7 ெதாட6 நட6 ெகா76ததா பக>

ேகாைவயிA இரவி பால கா/7Aமாக நா8 ? உைழ க ேந6த.

எனதா உ8ள3தி உசாக மி6தாA இ6த க7னமான உைழைப உட

தா;க விைல. மாைல 5 மணி வைர ேகாைவயி படபி7 . அத. ேம காாி
றப/( பால கா( வேவ. நாடக3தி உைழேப. நாடக 76த
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உடேன றப/( ேகாைவ ெச@ ப(3ற;.ேவ. காைல 6 மணி ெகலா

எ?6 படபி7

. ஆய3தமாக ேவ(. ஒளைவயா நாடக ெதாட;கிய பி

உைமயிேலேய நா மிக+ ேசா6 வி/ேட. பக ? படபி7பி

இ6 வி/( இரவி ஒளைவயாராக ந7ப எ ச தி . மீறிய உைழபாக

இ6த. எ சிரம3ைத நா ெவளிேய ெசாலவிைல எறாA ெதாைட

க/7 ெகாட. உட நல .றிய தா 26. 1. 47 இ எ;க8 நபகளான
பால கா( டா டக8 ராகவ, சிவதா0 இவாிட உடைல பாிேசாதி3

ெகாேட. இர( நா8 ந. ேசாதி3த பி )@ மாத;க8 க/டாய

ஒCெவ(3 ெகா8ள ேவ(ெம@, இரவி 10 மணி . ேம கவிழி க

Dடாெத@, இப7ேய ெதாட6 உைழ3தா 40 வய . ேம நர 3

தள:சி ஏப(ெம@ Dறினா டா ட ராகவ. அைறய நிைலயி நா ஒC+

ெப@வ எப7? டா டாிட நிைலைமைய எ(3 Dறிேன. ஒC+ ெப@வைத3
தவிர ேவ@ ஏதாவ வழி ெசாA;க8 எ@ ேக/( ெகாேட. பிற. டா ட

ராகவH சிவதாஸு கல6 ேயாசி3தாக8. நிைலைம அவக ேக

ெதாி2மாதலா அதேகறப7 என . ம6க8 எ?தி ெகா(3தாக8. அவக8

ேயாசைனப7 தின6ேதா@ ஊசிேபா/( ெகா8ள+, .றிபி/ட சில

ம6கைள காைல மாைல இ ேவைளகளிA ெதாட6 சாபி/( வர+
ஒ

ெகாேட. பால கா/7 இ .ேபா அவகளிட ஊசிேபா/(

ெகாேட. ேகாைவயி இ6தேபா என நப டா ட கிTணசாமியிட

ேபா/( ெகா8ேவ. இப7ேய பிஹண பட 72வைர ம6திேலேய

கால கழி3ேத.

மHTய நாடக
ஒநா8 தி;க8கிழைம ஒC+ நாள@ பால கா( வாாியா ஹா> மHTய

எH மைலயாள நாடக பா3ேத. நாடக கைத என . நிரப+ பி73த.

நாடக ஆசிாிய தி .ள ராகவ பி8ைள, அதி பிரடாக ந73தா.

டா டராக பிரபல மைலயாள ந7க அக07 ேஜாச ந73தா. அவைடய

ந7ைப ேப ெகா:சியி ஏ, நாத நாடக3தி ஒ ைற பா3தி கிேற.

இேபா மHTய நாடக3தி அவைர டா டராக பா3த அவமீ என .
ெபமதி ஏப/ட. கா/சிகளி கவ:சிேயா ஆடபர உைடகேளா

எ+மிலாம அ6த நாடக எைன கவ6த.

இேத நாடக3ைத3 தமிழி ெமாழிெபய3 நல கா/சி யைம கேளா( ந73தா
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நாடக அபார ெவறி ெப@ எற நபி ைக ஏப/ட. நாடக 76த நாடக

ஆசிாியைர2 அக0G ேஜாச அவகைள2 பாரா/7ேன. நாடக3ைத3

தமிழி ந7 க வி வதாக Dறிேன. .ள ராகவ பி8ைள மிக+

மகி 6தா. “விபின அப7ேய ெசCயலா. அ என பா ய” எறா.

அத. ஏபா( ெசCவதாக Dறிவி/( விைடெபேற.
கைல2லகி எைலயற மகி :சி

ஒநா8 வாைளயா ப.தியி ெவளி ற கா/சியி ந73வி/( E(
திபிேனா. எைலயற மகி :சி எ;க காக கா3தி6த. ஆ

கைலவாண பாகவத வி(தைலெபறாக8 எற நல ெசCதியிைன
காதார ேக/ேடா. உ8ள மகி :சி கட>ேல மித6த. 23. 5. 47இ

கைலவாண . ப/சிராஜா 0(7ேயாவிA 24. 5. 47இ எ;க8 ஷகா
திேய/டாிA வரேவ வி6க8 நட6தன. நாH இ6த வரேவ

களிேல

கல6 ெகாேட. எ. எ0. ேக. தம சிைற அHபவ;கைள விாி3:

ெசானேபா என தா;க 7யவிைல. கக8 கல;கின.

பாலகா/7 வR.ைற6த. ேகாைவயி பிஹண பட 7யவிைல.

ேகாைவ . அகிA8ள திZ, தாரா ர ஆகிய இட;களி திேய/ட

கிைட கவிைல. எனேவ கெபனி தி( க ெசற. 27. 5. 47 இ

தி( க> நாடக ெதாட;க ெபற. தி( க>>6 அ7 க7

ேகாைவ படபி7

காக வ6 ேபாCெகா76ேதா.

வாென>யி த ேப:,
தமி நாடகேமைட வசன;க8 எH தைலபி தி:சி வாென> நிைலய3தா
எைன ேபச அைழ3தனா. அவக8 அைழபிைன ஏ@ ெகாேட. 30.7.

47இ அ6தேப:ைச பதி+ ெசCய3 தி:சி .: ெசேற. பைட கால

நாடக;களி வசன;க8 இ6த நிைலைய2, அத பிற. தவ3தி ,வாமிக8,

பம சப6தனா வசன;கைள2 விமசி3ேத. ேதசப தியி ெவ. சாமிநாத

சமா, அ6தமா ைகதியி கவினா .. சா. கி. 8ளி ேராஜாவி ப. நீலகட

கவியி கனவி எ0. 7. ,6தர .மா0தாவி ெபணி 7. ேக. 3சாமி ஓ
இரவி அறிஞ அணா ஆகிேயா ைகயா(8ள வசன நைட அழைகபறி
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ஆC+ைர ெசCேத. தி:சி நிைலய எ?3தாள நபக8 எ ஆC+ைரயிைன

ெவ.வாக பாரா/7னாக8. அ(3த வார3தி எHைடய வாென> ேப:,

பிரசட விகடனி ெவளிவ6த. ஆசிாிய நாரண ைர கண அவக

அதைன பாரா/7 க7த எ?தினா. வாென> ேப:, காC3 தி( க>-

>6 தி:சி .: ெசற அேற பக ேப:ைச பதி+ ெசC வி/(3 தQைச

வ6 அறிரேவ அறிஞ அணா அவகளி ேவைல காாி நாடக பா3ேத.

வசன;க8 அ தமாக இ6தன. கைத அைம  ைமயாக இ6த. ேக. ஆ.
இராமசாமி இ6நாடக3தி மிக உ கமாக ந73தா. சில நா/க .பி 13-8-

47இ .ட6ைத .: ெச@ ேக. எ0 இர3தின அவகளி ேதவிநாடக சபாவி

‘Rறாவளி’ எH நாடக பா3ேத. நாடக3தி ஆசிாிய தி. ஏ. ேக. ேவல

அவக8 இ6த நாடக3திA வசன நைட எ?:சி வாC6த தாக இ6த. நப ேக.

எ. இர3தின, தி. ஏ. ேக. ேவலH விபியப7 அ@ நாடக3தி.3

தி( க தைலைம தா;கி ேதவி நாடக சபாைவ மனமார பாரா/7 வி/(3
திபிேன.

,த6திர3 திநா8
1947 ஆக0( 15ஆநா8. ஆ;கில ஏகாதிப3திய ஒ@ப/ட இ6தியாைவ

பாகி0தா இ6தியா எ@ இ D@களாக பிாி3வி/( ெவளிேயறிய.

,த6திர3 திநா8 இ6தியா ? ப/7 ெதா/7களிெலலா ெகாடாட
ெபற. தி( க> வி(தைல விழாவிைன ேகாலாகலமாக

ெகாடா7ேனா ெவ8ைள ஏகாதிப3திய ெவளிேய@ இ6த மக3தான

வி(தைல3 திநாைள3  ககா8 எ@ ெகாடா7னா ெபாியா ஈ.ேவ. ரா.
இப நா8 எ@ ெகாடா7னா அறிஞ அணா. அணா அவக

ெபாியா ஈ ேவ. ரா அவக தைலவ ம. ெபா. சி. அவக திராவிட நா(,
வி(தைல, தமி ர, ஆகிய இத களி இ6த: ,த6திர3 திநாைளபறி

எ?தி28ள தைலய;க;கைள நா;க8 அைனவ ஆவ3ேதா( ப73ேதா.

தைலவ ம. ெபா. சி., அறிஞ அணா ஆகிேயாாி க3ைரக8 எ;க .

மிக+ பி73தி6தன. இவ ஒ@ ேசர ேவ(ெம@ எHைடய

ஆவ3ைத ெவளியி/( இ அறிஞக . நீட க7த;க8 எ?திேன.

,த6திர3 திநாள@ தி( க நகர ?வ விழா ேகால ெகா76த,
நா தர.ம7 .மா0தா க8 ச;க3திA ம@ )@ இட;களிA ,த6திர
ெகா7யிைன ஏறி ைவ3 ேபசிேன. அ@ நைடெபற எ;க8 சிவாஜி
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நாடக3தி இ6த மகி :சியிைன ெவளிப(3 ைறயி த க இட;களி

வசன;கைள: ேச3 ேபசி ரசிக ெபம களி பாரா/(தகைள ெபேறா.
திவிதா;D தமி நா( கா;கிர0
இ6தியா ,த6திர ெப@வத.  1946ஆ ஆ7ேலேய திவிதா;D
சம0தான3தி>6 பிாி6, திவிதா; DாிA8ள தமி ப.திகைள3

தமிழக3ேதா( இைணபைத .றி ேகாளாக ெகா( திவிதா;D தமி நா(
கா;கிர0 எற அைம 3 ேதாறிய. திவாளக8 எ0. நதானிய ஆ. ேக.

ரா, பி. எ0. மணி, எ0. ாீவிதா0 , வி. மா கட இரா. ேவலா2த ெபமா8

த>ய ேதசப தக8 அ6த அைமைப3 ேதா@விபத. ெபயசி ெய(3

ெகாடனா. திவிதா;Dாி தமிழிய க3ைத வளபத. இ6த அைமைப:

சா6த ெபம க8 அபா(ப/டாக8. தமி நா/7>6 இ6த அைம

ெதாட க கால3திேலேய ேபராதர+ கா/7னா தைலவ ம. ெபா. சிவஞான

.3

அவக8. நா;க கைலவாண எ. எ0. கிTண அவக தி-தமிழ

இய க3தி. ஆரப நா8ெதா/ேட ஆதரவளி3 வ6ேதா. தாC3தமிழக3ேதா(

இைணய வி  இவகைடய யசிகைள வரேவ@3 தமி நா( கா;கிர0
நிதி காக 24. 8. 47இ தி( க> ேதசப தி நாடக3ைத நட3திேனா.

அைறய வR UபாC 1035 தி.தமிழாிய க நிதி காக அவகளிட எ;க8

காணி ைகயாக ெகா( கப/ட. ேமைடயி நா ேபசிய ேபா, திவிதா;D
தமி நா( கா;கிரசி யசிக8 ெவறி ெபற+, அ;.8ள தமி ப.திகளான
ேதவி.ள, Sேம(, ெச;ேகா/ைட ஆகிய தாA கா க திவிதா;D

சம0தான3தி>6 பிாி6 தாC3 தமிழக3ேதா( ேசர+ வா 3 Dறிேன.
பாரதி மடப3 திற விழா
எ/ைடய ர பாரதி மடப3 திற விழா+ . அைழ வ6தி6த.

ெசைனயி>6 ‘பிரசட விகட’ ஆசிாிய தி நாரண ைர கணH
க7த எ?தியி6தா. 11-10-72 அவ தி( க வ6தா. ம@நா8

நா;களிவ றப/( பக> எ/ைடய ர ேச6ேதா. தமிழக

?வதிAமி6 எ?3தாள நபக8 பல விழாவி கல6 ெகாடனா.

ேபராசிாிய சீனிவாசராகவ, .. அழகிாி சாமி, திேலாக சீதாரா, 3தேனாி
,பிரமணிய, கவினா ேத. ப. ெபமா8, ெப. Pர த>ய பல என .
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பழ கமானவக8 இ6தாக8. எேலா எ/ைடய ர அரசாி ைம3னா

தி அமிதசாமி ப;களாவி த;கிேனா. மாைலயிA இரவிA இைசவாணி

திமதி எ.எ0. , ல/,மி, இைசயர, தி எ. எ. தடபாணி ேதசிக

ஆகிேயாாி இனிைச அதிைன பகிேனா. ம க8 ெவ8ள ேபா

.?மியி6தனா. ஒேர ெந க7; வரேவ

.?வினரா D/ட3ைத: சமாளி க

7யவிைல. தமி நாேட எ/ைடய ர3தி.8 இப ேபாற ஒ பிரைம

என . ஏப/ட. த நா8 விழா 76 நா;க8 உற;.வத. இர+ )@

மணி ஆயி@.

ம@நா8 அதிகாைலயி எ?6 பாரதி மடப3 திற விழாவி கல6

ெகாேடா. தைலவ இராஜாஜி அவக8 அேபா வ;காள3தி கவனராக

வ6 விழாவி கல6 ெகாடா. ககி ரா. கிTண)3தி அவக8

எேலாைர2 வரேவ@ மிக அைமயாக ேபசினா. தைலவ ம. ெபா. சி. ேதாழ
ப. ஜீவான6த ஆகிய இவாி ேப:, உண:சி கனலாக அைம6தன.

ெஜய ேபாிைக ெகா/டடா!
அைறய விழாவி பாட ேவ(ெம@ எ உ8ள 73த. னா சில

பா7னாக8. அவக8 பா/7ேல இனிைமயி6த; இைச3திற இ6த; ஆனா
பாரதி பாடக .3 ேதைவயான எ?:சி2 உண:சி2 இைல. நா கீேழ

அம6தி6ேத. பாரதி பாடகைள நா பா(வைத ேக/ட நபக8 சில

ப க3திேல இ6தனா. அவக8 எைன பா(ப7யாக3 P7னா. என

அைமதியாக, உ/கா6தி க 7யவிைல. ேநராக எ?6 ேமைட .: ெசேற.

தைலவ இராஜாஜிைய வண;கி வி/( “நா ஒ. பாரதி பாடைலபாட அHமதி க
ேவ(” எ@ ேக/ேட. அேபா இராஜாஜி . நா அறிகமிலாதவ.

அவ, “இைலயிைல, ேநரமிைல. இனி அHமதிபதகிைல” எறா.
நலேவைலயாக3 தைலவ தி காமரா_ அவக8 இராஜாஜியி அகி

இ6தா. அவ என அறி6தவராதலா, “ஷக பாரதி ப த; நறாக
பா(வா; பாட:ெசாA;க8,” எறா, ககி ரா. கிTண)3தி2 என காக
இராஜஜியிட பாி+ைர ெசCதா. அத பிற. இராஜாஜி “அப7யானா ஏ

நிக :சியி ேச கவிைல?” எ@ ெசா> ெகாேட “சாிசாி, பா(;க8,”

எறா. நா ‘ைம ’ கி னா வ6 நிற+டேன எைனயறி6தரசிகக8
ைகெயா> எ?பினாக8. நா உண:சிபிழபாக நிேற.
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ெஜய ேபாிைக ெகா/டடா

ெகா/டடா ெகா/டடா (ெஜய)
உ:ச3தி .ரெல?பி பா7ேன. ெவ8ளேபா இ6த ம க8 D/ட ம6திர

ச தியா க/(டேபா நிசதமாக இ6த. பா/( 76த கடலைலேபா
கரெவா> எ?6த. நா சைபைய வண;கிவி/(3 திபிய, தைலவ

இராஜாஜி “மிகநறாக பா7னீக8, இனி யா ேபசேவா பாடேவா ேவ7ய-

திைல. நறி உைர ம/( ேபா,” எறா.... ...

அ@ மாைலயிேலேய றப/(3 தி( க வ6 ேச6ேதா.
ஜனச தி நாளிதழாக வர U. 5000
தி( க> 8ளிேராஜா நாடகபாபதகாக ேதாழ ஜீவான6த

வ6தி6தா. அவேரா( நீட ேநர உைரயா7 ெகா76ேதா. ஜனச தி வார

இதைழ நா8 இதழாக ெகா( வர3 தீவிர யசிக8 ெசCவதாக+, .றிபி/ட

ஒ அ:, இய6திர3ைத வா;.வத. U. 5000 ேதைவப(கிறெத@, அ6த3

ெதாைகைய கடனாக ெகா(3தா இர( மாத3 தவைணயி திபி

ெகா(3 வி(வதாக+ Dறினா. அேபா எ;க . பண ெந க7 அதிக.

ேகாைவ ஷகா திேய/ட இH க/7 7யவிைல. அத. எ;க8 ப;.3

ெதாைகைய ேக/( அ7 க7 ெதாைல ெகா(3 ெகா76தாக8. நா;க8

ேபா/ட தி/ட3ைதவிட ஷகா திேய/ட அதிகமான ெதாைகைய வி?;கி

ெகா76த. பிஹண படபி7  தி/டமி/டப7 விைரவி 7யவிைல.
ஆ@ மாத3தி பட3ைத

7 கலாெம@ எணிேனா. பேவ@ தகரா@களா ஏற3தாழ ஒராடாகி2

பட 7யவிைல. இ6தநிைலயி ேதாழ ஜீவா ேக/ட ெதாைகைய ெகா(3

உத+வ எ;க8 ச தி . மீறிய ஒறாக3 ேதாறிய. இபறி

ெபாியணா+ நாH கல6 ேயாசி3ேதா. ேதாழ ஜீவாவி ல/சிய3திA

அயராத உைழபிA ெபாியணா+ . அபார நபி ைக இ6த. ஆ 6

சி6தி3த பிற. எப72 அவ ேக/. ெதாைகைய ெகா(3 உதவ உ@தி

ெகாடா. ம@நா8 ேதாழ ஜீவான6த3திட U. 5000/-ெரா கமாகேவ ெகா( க
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ெபற. ைறப7 அதகாக கட ப3திரேமா ரசீேதா எ+ ெப@ ெகா8ள-

விைல.

ெசைன ெசற ஜீவா நறி க7த எ?தினா. ஒவார கால3தி.8

கKனி0(க8 பல ைக ெசCயப/டதாக+ ேதாழ ஜீவான6த தைல

மைறவாகி வி/டதாக+ அறி6ேதா. எ;க8 பண3திகாக நா;க8 கவைலபட

விைல. ேதாழ ஜீவாைவ: ச6தி . வாCபிைன இழ6தைம காகவ6திேனா.
ஷகா திேய/ட திற விழா
ேகாைவயி க/டெப@ வ6த ஷகா அர;கக/7 7 கப/(
வி/டதாக+ திற விழா நைடெபற ேபாவதாக+ அைழ வ6த.

சினணா ம/( விழாவி கல6ெகாடா. 25. 10. 47இ திவா பகP சி.

எ0. இர3தின சபாபதித>யா அவகளா ேகாைவ ஷகா அர;. திற6
ைவ க ெபற. எ;கைள2 ப;.தார களாக ெகா( க/டப/ட நாடக

அர;. ஆதலா திேய/ட வாடைக ெகாQச சாதகமாக இ .ெம@ எதி
பா3ேதா. ஆனாஒ மாத3தி. ேப வாடைகைய நிணய ெசCவதி

தகரா@ வ6வி/ட. வாடைக அதிக மாக ெகா( கேவ(ெமற

நிைலேயப/ட ெபாியணா ெசா6த3 திேய/டாி நா நாடக நட3த3தா

ேவ(மா எப பறி: சி6தி க3 ெதாட;கிவி/டா. ெபாியணாவி ேகாப

நியாயமான எபைத ப;.தாரக8 உண6 தாக8. அதபி ேகாைவ

ஷகா அர;கி நாடக நட3வ உ@தி ெசCயப/ட. ேகாைவ .

பயணமாேனா.
-------------

நாடகவா

69. எ)க நாடக அர)க
ைகயி பல ஆ(க8 உழ@ த/73 த(மாறி வ6த நா;க8 எ;க8

நாடக அர;. எ@ உாிைம ேயா( ெசா> ெகா8ள3த க வைகயி ஷகா
அர;க உவாகியிப .றி3 எைலயற மகி :சி அைட6ேதா.

ெசா6த3 திேய/டாி த நாடகமாக 11- 11. 47இ ஒளைவயா நாடக

நைடெபற. ,த3திர ெபற இ6தியாவி த நிதியைம:ச தி. ஆ. ேக.
சக ெச/7யா அ@ தைலைம தா;கினா. மன திற6 பாரா/7னா.
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ேக. ஆ. சீதாராம ஒளைவயா
பிஹண படபி7  ெதாட6 நைடெப@ வ6ததா, இரவி நாடக3திA

பக> பட3திAமாக ந73 வ6ேத. அ7 க7 ெதாைட க/7 ெகா(

நாடக, பட இர( . இைடK@ ஏப(ேபா ேதாறிய. இரவி

படபி7ைப ைவ3 ெகா8வத. 7யாம>6த. ஒளைவயா . நல

வRலாகியதா அதைன நி@3த+ விபவிைல. எனேவ எ;க8 .?வி

நீடகால அHபவ ெபறந7கரான ேக. ஆ சீதாராமைன ஒளைவயாராக ந7 க

ைவ கலா எ@ 7+ெசCேத. 19.11.47 த ேக ஆ. சீதாராம

ஒளைவயாராக ந73தா. மாைல 6மணி .ேம நா ெதாட6 படபி7பி

ஈ(பட ேந6ததா நாடக3ைத பா க இயலவிைல. படபி7 ர3 ெசCய

ப/டதா அைதபய ப(3தி ெகா( ஒவ . ெசாலாம சைபயி

இ6 நாடக3ைத பா3ேத. தபி சீதாராம ஒளைவயாராக மிக அைமயாக

ந73தா. அ தமாக பா7னா. ெதாட6 அவேர ஒளைவயாராக ந7 கலா

எற உ@தி என ேகப/ட. நாடக 76த உ8ேள ெச@ சீதாராமைன

பாரா/7 உசாக ப(3திேன.

ஔைவ ஆசிாிய . காணி ைக
ஒளைவ நாடக3தி உாிைமைய தி. பி. எதிராஜூ அவ களிட நா;க8

ெபறேபா அவ . ஒ சி@ ெதாைக தா அபளிபாக ெகா( க 76த.

எனேவ ஆயிர கண கி வRலா. ேகாைவயி அவ . காணி ைகயாக. ஒ

நாடக நட3தி ெகா( க விபிேனா. 30.11-47 இ நைடெபற ஒளைவயா
நாடகவR U.1619.8.0ஆசிாிய . காணி ைகயாக ெகா( க ெபற.
ஒளைவயா ?வைத 2 பா3, நாடக3தி தமி :,ைவைய நக ரசி3,

நாடக3தி ம;கள பாடA தமி ெமாழி வா 3தாக இ க ேவ(ெம@
விமசன வைர6த தைலவ சில :ெசவ ம.ெபா.சிவஞான அவகளி

தி ைகயாேலேய இ6த காணி ைகைய ஒளைவ ஆசிாிய . அளி க:ெசCேதா.
ஆ; அ@ சில :ெசவதா தைலைம தா;கி வா 3தினா.

சில : ெசவேரா( ேமA ெதாட
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1946இ ேகாைவயி இ6த ேபா, தி ம. ெபா. சி. அவக8 நட3தி வ6த தி;க8

இதைழ3 ெதாட6 ப73 வ6ேத. 1946 ஆக0( இதழி “கணகி .

ேகாயி உடா?” எH தைலபி சில :ெசவ எ?தியி6த சிறிய க/(ைர
என . மிக+ பி73த. ஒ ெபாிய ஆராC:சி .3 ேதா@வாயாக அ க/(ைர

அைம6தி6த. தமி  ேபராசிாியக8 பல ெசCயாத ஒ சிற6த ஆராC:சி .

வி3தி/ட ேபாறி6த அ க/(ைர. அவர க/(ைரயிைன பாரா/7 ஒ

க7த எ?திேன. இ க/(ைரைய அ7பைடயாக ெகா( ேமA ந..

ஆராC6 ஒ Y எ?மா@ அ க7த3தி .றிபி/76ேத. அைத3
ெதாட6 க7த;க8 )லேம எ;க8 உற+ வள6த.

1947 நவபாி நைடெபற தமிழர, கழக மாநா/7. 100 UபாCக8 நெகாைட
அHபிேன. அத காரணமாக ந/ ற+ ேமA வள6த. நவப றாவ
வார3தி தைலவாிடமி6 ஒ க7த வ6த. உடநல மிக+ .றி

யிபதாக+, வயி@ ேநாC அதிகாி3திபதாக+, எ;காவ ப3 நா/க8

ெசைனையவி/( ெவளிேய ேபாC ஒC+ ெபற வி வதாக+ எ?தியி6தா.
ேகாைவ இராமனத ர3தி படபி7ைப னி/( ஒ ெபாிய E/7 த;கி
யிபதாக+, விபின எ;க8 இல3திேலேய த;கி Zரண ஒC+

ெபறலாெம@ பதி எ?தியி6ேத. தைலவ அவக8 எ அைழபிைன

ஏ@ ெகாடா. 1947 நவப கைடசி வார3தி ேகாைவ . வ6 எ;கேளா(

த;கி, ஒC+ ெப@ ேநா க3ேதா( தா வ6தா. ஆனா நபக8 அவைர
ஒC+ெபறவிடவிைல. தின யாராவவ6 அவ . அ 3 ெதாைல

ெகா(3 ெகாேடயி6தாக8. தி;க/கிழைம என . ஒC+ நா8. அ@

நாH தைலவ திைரபட பா க: ெசேவா. திைரபட3தி அவைடய

கவன அதிகமாக: ெசAவதிைல, ேவ@ ஏதாவ இல கிய;கைள பறிேய

ேபசி ெகா7பா. 30-11-47இ அவ எ;கேளா76தா அவைரேய இ6த
காணி ைகைய அளி க பயப(3தி ெகாேடா.
சி. ஏ. அCயா3வி கQச பட
ம@நா8 1-12-47இ இவ கQச பட பா3ேதா. என ெபமதி

.ாிய

நப ேகாைவ சி. ஏ. அCயா3 அவகளா எ?த ெபற கைத அ. வசன

பா/( அைன3ைத2 அவேர அைமயாக எ?தியி6தா. தமிழ கா/7ேல தமிழ

ஆ/சிேய தைழ3திட: ெசCயடா தமிழா ! எ@ பட3திேல ஒ பாட வகிற.

113

இ6த பாடேல மிக உண:சிேயா( பா7யி6தா எ அைம3 ேதாழ எ. எ,

மாாியபா. பா/( ேமA தமிழக .3 தணி ெகா7 ேவ( ெம@ ழ கி

7கிற. இ6த பட3ைத பா3ததி தைலவ . என . அளவற மகி :சி.
தி சி.ஏ.அCயா3 அவகைள பாரா/7 ம@ நா8 க7த எ?திேன. கQச

பட3தி சிறி கQச3தன ெசCயாம க3ைத விள கமாக பாட )ல
 கியதகாக அவைர பாரா/7ேன.
ஒவைரெயாவ ாி6 ெகாேடா
பக ேநர;களி பிஹண படபி7

.3 தைலவ அ7 க7 எேனா(

வ6தா. அ;. இல கிய ேப:,3தா. 6த இட3தி ேவ7 ைகயாக

படபி7ைப பா3 ெகா7 கலாமலவா? 0i7ேயா+ .8 வ6

அ;. நைடெப@ விேனாத;கைள பா காம இல கிய ேபசி ெகா76த
எேலா . வியபாக இ6த. 9.12.47 இ நைடெபற 8ளி ேராஜா த

நாடக3தி. ம. ெபா. சி தைலைம தா;கினா. நாடாகாசிாிய ப.நீலகட

அவகைள மனமார பாரா/7னா. அ@ காைல ேகாைவ . அகிA8ள

ேபU .: ெசறி6ேதா. ஆலய3திA8ள அழகிய சிப;கைள க( ம. ெபா.

சி. அதிசயப/டா. தைலவ எ;கேளா( த;கியி6த பதிேன6நா/க

எ;க . உசாகமாக இ6த. எ;க8 ெபாியணா தி 7.ேக.ச;கர ஒ

அதிசய மனித எபைத ேப .றிபி/7 கிேற. ஒ? க3தி உைறவிட
அவ. அதிகமாக யாேரா( ேபச மா/டா. அவைர எப7ேயா கவ6 வி/டா

தைலவ 7. ெபா. சி. ஒC+ ேநர;களி தைலவ ெபாியணா+ தனிேயயி6
நீட ேநர ேபசி ெகா7பாக8. 10. 12. 47இ எ;களிட விைடெப@

ெகா( சில : ெசவ ெசைன . றப/டேபா எ;க ெகலா
வ3தமாக இ6த அவ த;கயி6த நா/களி ஒவைர ெயாவ ாி6
ெகா8ள வாC ஏப/டதா எ;க8 ந/ ற+ ேமA வள6த.
உயிேராவிய அர;ேகற
தி. நாரணைர கண அவக8 தி:சி . ஒளவயாைர பா க

வ6தி6தெபா?ேத அவர உயிேராவிய நாவைல நாடகமா கி3 தர

ேவ7ேனா. ேகாைவ காமி நாடக3 கான கா/சிக . .றி க8

எ(3ேதா. நாடக3ைத உயாியைறயி அைம33த6தா ஆசிாிய. கவினா. ..

சா. கிTண)3தி உயிேராவிய3திகான பாடகைள எ?தினா.

உயிேராவிய3ைத பறிய பேவ@ சிற

கைள இரடாவ பாக3தி
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.றிபி(வ ெபா3தமாக இ .ெமன க கிேற. தமி

காதைல உய6த

ைறயி விள . ஓ ஒபற நாடகமாக உயிேராவிய அைம6த. )@

நா/க8 ெதாட6 ேமைட ஒ3திைகக8 நைடெபறன. இலட

மாநாகர3தி>6 7ம ெச/ ஒ@ வரவைழ3தி6ேதா. எ/( அ7

சமசர8ள ஒ சிறிய இ

.ழாC ேமைட 2ட அ வ6தி6த. அதைன

எவா@ இய .வ எப: ாியவிைல. எ;க8 கெபனி மிசார நி ண 7.வி.

ஆ@க தா அைத இய .வதாக Dறி, சில மணி ேநர;களி ெவறி கரமாக

இய கி கா/7னா. உயிேராவிய நாடக3தி உ8 நாடக கா/சி ஒ@ வகிற.
ேராபைத எH 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 நல ைற. யி பயப(3தி

ெகாேடா. ெவளியிA8ள விள .க8 ?வைத2 அைண3வி/( 7ம ெச/

7 ைணேயா(: உ8ேமைடயி ேராபைத நாடக நைடெப@வ க

ெகா8ளா கா/சியாக இ .. 14. 1. 48 உயிேராவிய ேகாைவ ஷகா

அர;கி அர;ேகறிய. ேகாைவ கிழா சி. எ. ராம:ச6திர ெச/7யா அவக8

நாடக3தி.3 தைலைம தா;கினா. அைறய நாடக வR U. 1259. 10 . நாடக

ஆசிாிய தி. நாரண ைர கண அவக . அபளிபாக

வழ;கெபற.

இரடாவ நா8 நைடெபற நாடக3தி மா@; கா/சியிேபா என .
க3தி பல3தஅ7ப/ட. ) . கணா7 காக ‘பிேர’

மா3திரேபா/76ேத. அ7ப/ட ேபா அ6த பிேர அப7ேய எ

கக . அ7ப.தியி பதி6 ர3த காய உடா கி வி/ட. கணா7

இ6தா: அ உைட6 ககேள. ஊ@ப(3தியி ., ‘பிேர’ ம/(

ேபா/76ததா கக8 பிைழ3தன. எேலா: நாடக3தா ஏப/ட க
திT7 எறாக8. நாடக 76த ேநராக எ;க8 நப டா ட

கிTணசாமியிட ெச@ ம6 ேபா/( ெகாேட.

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

70. தமி மாகாண 43வ
43வ அரசிய! மாநா-

1948 ஜனவாியி தமி மாகாண 43-வ அரசிய மாநா( ேகாைவயி

நைடெபற. அ6த மாநா/( நிதி காக 17-1-48இ நா;க8 உயிேராவிய நாடக

ந73 அத வR U. 1448.00 ?வைத2 மாநா/7 தைலவ தி காமரா_

அவகளிட ெகா(3ேதா. த அைம:சராக இ6த தி ஒம6 ராமசாமி
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ெர/7யா அ@ தைலைம தா;கி ேபசினா. தைலவ காமரா_ அவக

பாரா/7னா. நாடக ஆசிாிய தி நாரண.ைர கண அவக . ெபா
பத க வழ;கினா.

இெப தைலவக8 ேபா/7
19.1-48இ நைடெபற இ6த அ6த மாநா/(3தைலவ ேதத>ேல தா தி ம.

ெபா. சி. அவக/. தி காமரா_ அவக/. பல3த ேபா/7 ஏப/ட. தி ம.

ெபா. சி. அவக8 ெப@ பதவி காக ேபா/7யிடவிைல. அைத அவேர தம

‘தமி ர,’ இதழி விள கமாக எ?தியி6தா. ேவ;கடமைல .மாி ைன .8
அட;கிய தமி மாகாண அமய ேவ( எபதகாகேவ தி ம. ெபா. சி
ேபா/7 யி/டா. ஆனா அவ ெவறி ெபறவிைல. )றி ஒ ப;.

வா .கேள அவ . கிைட3தன. கிைட3த வா .க8 111. கா;கிர0காரராகிய

தி ம. ெபா. சி. ேதாவியைட6ததிை◌ , ேக> ெசC2 ைறயி அேபா

நைடெப@ வ6த ஒ. கா;கிர0 நாளித ‘கிராமணியா . ப/ைட நாம’ க/ட

க/7 பிர,ாி3தி6த.

‘கிராமணியா . ப/ைட நாம’ எற தைலைப ப73த எ மன
வ6திய. ஒ கா;கிர0 நாளித மெறா கா;கிர0 ஊழிய ேதாவி

அைட6தைத இவா@ ைநயா7 ெசCதி6த என . வியபாகேவ இ6த.
ப தவ3சலனா தீமான
1948 ஜனவாி 18,19இ தமி மாகாண அரசிய மாநா( சிறபாக நைடெபற.
அமாநா/7 நாH கல6 ெகா( வ க3தி பாடக8 பா7ேன.

இரடா நா8 ேமைடயி அைறய த அைம:ச தி ஓம6T ராமசாமி
ெர/7யா அவக, அைறய3 தமி நா( கா;கிர0 தைல வ, மாநா/7

தைலவமாகிய தி காமரா_ அவக தி ஜி. 7. நா2( ேபாற உ8
பிரகக, ஏைனய அைம:சக8 சில, தி ம. ெபா. சி. அவக

Eறி6தாக8. நாH ேமைடயி அம6தி6ேத. மாநா/7ேல அைம:ச

ப தவ3சல அவக8 ஒ தீமான ெகா( வ6தாக8.

இ6தியாவி ெமாழி வழிப/ட மாகாண;க8 அைம2 ேபா தமிழ
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ெபவாாியாக வா? ெதாட6தாேபாA8ள ப.திகைள ெகாட தனி மாகாண
அைம க ேவ( எ@ அ3தீமான Dறிய. இ தி ம, ெபா. சி.

அவகைள2 அவைர ஆதாி3தகா;கிர0 காரகைள2 திதி ப(3வத.
காகேவ ெகா(வ6த தீமான. ஆனா தீமான ெமாழி வழி மாகாண;க8

அைம க ேவ(ெம@ உ@தியாக: ெசாலாம அைம2ேபா எ@

ெசாலப/ட .றி3 திம, ேபா.சி. அதிதியைட6தா. அவ எ?6
தைடய க3ைத அறிவி3தா. அ3ேதா(, வட ேக ேவ;கடமைல2 ெதேக
.மாி ைன2 உ8ள தமி நா( ேவ( எற தி3த3ைத பிேரரபி3தா. ஆ;

பின நைடெபற வட எைல ேபாரா/ட3தி. அேற ம. ெபா. சி. வி3தி/டா

ெரேற நிைன கிேற. மாநா/(3 தைலவ தி காமரா_, தி. ம. ெபா. சி.

அவகளி தி3தல3தி ேவ;கட, .மாிைன ஆகிய எைலகைளபறிய

ப.திைய ஏ@ ெகா( தமி நா( ேகா ப.திைய நிராகாி3தா.
கி:சA .ழப

இ6தியாவி>6 பிாி6ேபாக D7ய ‘தனி3 தமி நா( ம. ெபா. சி. ேக/பதாக,

அவ ெபா8 ெகா( வி/டா. காரணமிறி இவா@ மாதா/(3 தைலவ

தமி நா( ேகா ப.திைய நிராகாி3த என . ம/(மல, மாநா/7 D7 யி6த
பிரதிநிதிக8 யாவ . வ3தமாக இ6த. தைலவ காமரா_ அவகளி

தவறான க3ைத ேபா .வதகாக நிராகாி கப/ட ப.தி . விள க தர

ம.ெபா.சி ைன6தா. ஆனா, தைலவ காமரா_ அவைர ேபசவிடவிைல.

ேமைடயி உ/கா6தி6த என . மிக+ ஆ3திரமாக இ6த. எைனேபா
பிரதிநிதிக8 பல ஆ3திரமைட6தனா. ‘கிரா மணியா ேபச/(, கிராமணியா

ேபச/(’ எ@ சைபயி ‘ெப;D:ச எ?6த. ஆ, தி ம. ெபா. சி.

அவகைள கிராமணிய’ எ@தா கா;கிர0காரக8 அைழப வழ க.

அேபா காமராஜ அவைர ேபச அHமதி கவிைல. ம. ெபா. சி

ஒ>ெப கிைய ெக/7யாக பி73 ெகா( இட3ைத வி/( நகராம

சி;கேபா நிறா. ஒ@ப/ட இ6தியாைவ ேபாறி வ ம. ெபா. சி. தனி

நா( பிாி33 டாட வி கிறா எ@ காமராஜ ெபா8ெகாடைத
யாராதா ெபா@ க72? சைபயி D:ச அட;கவிைல. பதிைன6

நிமிட;க8 ஒேர .ழபமாC இ6த. ேமைடயி இ6தவக8 சில, .றிபாக3

தி. சி.,பிரமணிய, தி சி. பி. ,ைபயா, கால ெசற ஜ. உைபய3லலா
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த>ேயா கிராமணி யாைர ேபச வி(;க8 எ@ தைலவ காமராஜைர

ெகQசி ேக/( ெகாடாக8. 7வி ம. ெபா. சி. ேபச அHமதி க ப/டா.
க/(பா/ைட கா3த கணியா!
“நா ேக/ப இ6தியாவி>6 பிாி6 ேபா. தனி நாடல” எபைத

விள கினா. அேபா பி7வாதமாக3 தி3த3ைத ஏக ம@3தா காமராஜ.

மீ( ெப .ழப ஏப/ட. அத.8 விபாீத ஏபடாம> க ேபா>0

லாாிக8 வ6 ப6தைல: ,றி அணிவ.3 வி/டன. ஆ3திரப/ட பிரதிநிதிக8

D/ட ஒ@ ெகா@ ேமாதி

ெகா8 நிைலயி இ6த. பலா3கார3தி இற;கிவி( அறி.றிக8

ெதப/டன. இ கட ம. ெபா. சி. மீ( ஒ>ெப கி அகி வ6 நி@

“தமி  ெப ம கேள! நா கா;கிர0கார. அத க/(பா/ைட வி கிற
ஒ பைடEர. நா தைலவாி நிராகாிைப ஏகவிைலெயறா

A,அதைன3ெதாட6 எதிபத)ல இ6தமாநா( .ழப3தி கைலவைத

விபவிைல. என ஆதாி . அபக8 இேபா எ ேவ(ேகாைள ஏ@,
அைமதி கா .மா@ ேவ(கிேற. தைலவ விபேபா நட3தி ெகா8ளலா”

எ@ ெகSரமாக Dறிவி/(3 த இட3தி வ6தம6தா. ேமைடயி>6த

பல அவைர பாரா/7னா. தைலவ காமரா_ அவக க/(பா(கா3த
ம.ெபா. சி அவகைள பாரா/7னா. அ6த நிைலயி .ழப3தி.

காரணமாயி6த அ6த ஒ தீமான3தி. ம/( ம@நா8 காைல ஷகா

திேய/டாி மாநா/ைட D/7 அத மீ ஒ/ெட(3 7+ Dற ேபாவதாக
காமரா_ அறிவி3தா. ஆனா அப7 ஒ மாநா( நைடெபறேவ இைல.

அ@ ம. ெபா.சி. அவக8கா/7ய உ@தி2,ெகா8ைக ப@, நா/( ப@

என . அவபா இ6த மதிைப ேமA உய3தின. ம@நா8 ஜி. 7. நா2(

அவக8 இல3 தி. நா;க8 ெசறி6தேபா, “நீ;க8 ஒ>ெப கிைய

பி73 ெகா( அQசா ெநQ,ட சி;கேபா நிற நிைலைய க( நா
உ;கைள காத>3 வி/ேட” எ@ Dறினா நா2(.

தி ம.ெபா.சி. . நிதி திர/ட ேவ(ெம@ 1948இ தி சின அணாமைல
யசி ெ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 அHமதியிலாம நைடெப@கிற. இ6த யசிைய நா

விபவிைல” எ@ அறிவி3தி6தா. இத பிற. திதி திர/( யசி

ைகவிடப/ட. அேபா ம. ெபா. சி. அவகளி ஐபதா( நிைற+நாளி
நாேன வரேவ

கழக3 தைலவராயி6 நிதி திர/7 ெகா(3 ெகளரவி க

வாC ஏப(ெம@ சிறி எணேவ இைல.
---------------

71. அறவழி கா#ய அ/ண9" மைற:

ஜனவாி 30ஆ நா8. ம க8 .ல3தி.3  க நா8 உலகேம அதி:சியைட6த.

இதய பைட3தவ எேலா அ?தனா. மாைல 6 மணி . அகில இ6திய

வாென> மகா3மா கா6திய7க8 மைற6தா எற அவல: ெசCதியிைன பலைற
அலறிய. தி>யி அ@ மாைல நா. மணி அளவி ஒ ெவறிபி73த

இ6வா கா6தி மகா3மா ,டப/டா எற கA உ. ெசCதியிைன

ேக/( கல;கிேனா. உடேன நாடக3ைத நி@3திவி/( ேமெகா( ெசCதிகைள

அறிய3 73ேதா. இர+ ? உற கமிைல. ம@நா8 நைட ெபற ெமளன

ஊவல3தி கெபனி ? கல6 ெகாட.
பாரதி பாட உாிைம

பிரவாி 2 ஆ நா8 பாரதி பாட உாிைம சப6தமாக ஏ. வி. எ. அவகளி

ேநா/G0 வ6த. அபறி எ;க8 வ கீ தி தாடவ ெச/7யா அவகைள

கல6 ஆேலாசி3ேதா. பிஹண நாடக3தி “P7 ?வினேபா” எH

மகாகவி பாரதியி பாடைல நா;க8 நா/7ய பாட லாக அைம3தி6ேதா.

அபாட பிஹண பட3திA பதி+ ெசCயப/ட. பாரதியி பாடகைள

இைச3 த/( களிA திைரபட3திA பதி+ ெசC2 உாிைம ச/டப7 தைம:
ேச6தெத@, ஆகேவ, பிஹண பட3தி>6 அபாடைல நீ கிவிட

ேவ(ெம@, அபாடAட பிஹண பட திைரயிடப(மான தா

நTட'( ேகாாி நடவ7 ைக எ(3 ெகா8ள ேநெம@ ேநா/Gசி

.றிபி/76த. வ கீ> ேயாசைனப7, பாரதி பாடக8 தமி நா/7

ெபா:ெசா3ெத@ அவறி.3 தனி மனித உாிைம ெகாடா(வைத ஒ

ெகா8ள 7யாெத@ நா;க8 பதி ேநா/G0 ெகா(3ேதா.
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காவிாியி கா6தி அண> அ0தி கைர
கா6திய7களி அ0தியிைன இ6தியாவி ணிய நதி களிெலலா கைர க
ேவ(ெம@ பாரத ேபரர, விபிய. அதப7 தி:சிராப8ளியி

]ர;க அமா மடப கைரயகி அ0தி கைர கப( எ@ அறிவி க

ப/ட. னிதமான அ6த நிக :சியி கல6ெகா8ள நாH தி ஏ. எ. மதாசல

ெச/7யா, தி ஏ. கிTணசாமி ெச/7யா த>ேயா தி:சி .:

ெசறி6ேதா. 12. 2. 48இ ]ர;க3தி நைடெபற அ6த நிக :சியி கல6
ெகாேடா. அமா மடப கைரயகி ம க8 ெவ8ள அைலேமாதிய.

D/ட ெந க7யி ேபாக ேவடாெம@ நபக8 எைன3 த(3தாக8.
உண:சி பிழபாக நிற நா அ6த D/ட3தி “வா க நீ எமா” எற

மகாகவி பாரதியி பாடைல பாடேவ(ெம@ 73ேத. ேபாJசா த;களா

இயற அள+ ெப யசி ெசC ஜன ச3திர3தி ) க இ6த எைன
காபாறி ைம அகிேல ெகா( ேபாC: ேச3தாக8. கணி

வி/( ெகாேட “மகா3மா நீ வா க, வா க!” எற பாரதி யி பாடகைள

பா7 கதறிேன. அ@ நா பிைழ3தேத ஆடவ அ8 எ@தா ெசால

ேவ(...இர+ 12 மணி ., கடைமைய நிைறேவறிய உணேவா( ேகாைவ
வ6 ேச6ேதா.

அகிலனி ‘ ய’ அர;ேகற
தமி நாடக பாி,3 தி/ட3தி வ6த நப அகில அவகளி ய

நாடக3திைன ேகாைவயி அர;ேகறவிபிேனா. எ;க8 அைழபிைன ஏ@

அகில ேகாைவ . வ6தா.

இவ நாடக3ைத பறி ந. விவாதி3ேதா. ஒ வார கால3தி.8

நாடக3ைத3 தி3தி எ?தி ெகா(3தா. நா எதிபாராத அதிசய

எனெவறா, நாடக3திகான பாட கேள2 அவேர எ?தி ெகா(3தா.

பாடக8 நறாக இ6: தன. அத. ெம/(க8 அைம . ெபா@பிேன

அேபா எ;க8 .?வி ந7கராக இ6த தி ஆ3ம நாதனிட ஒபைட3ேத.
ஆ3மநாத அேபாேத பாடக எ? வா. அவைர பறிய விாிவான

.றி

கைள இரடாவ பாக3தி ெசாலவிபதா இ;. , கி

ெகா8கிேற. பாடக . ஆ3மநாத அைம3தி6த ெம/( க8 அைம யாக

இ6தன. நா பாரதி பாட உாிைம சப6தமாக. ெசைன ெசல  D/73
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தி/டமி/76ததா ய நாடக3தி ேவட ைனய வாCபிலா ேபாC
வி/ட.

13.4-48இ ய நாடக அர;ேகறிய. நாடக3தி கைதயைம நக

இ6த. ந7கக8 அைனவ திறைம. யாக ந73தாக8. 20 நா/க8 நாடக
ெதாட6 நைட ெபற. நாடக3ைத அர;ேகறி வி/( 18-4-48 இ நா
ெசைன . பயணமாேன.
பாரதியி வி(தைல பயண
ெசைனயி பாரதிபாடைல நா/7 ெபா:ெசா3தா .. வ சப6தமாக

ேபராசிாிய வ. ரா., பர> ,. ெநைலயப, ெத.ெபா.மீனா/சி,6தரனா

ஆகிேயாைர நாH எ ஆ3மசேகா தர நாரண-ைர கணH ச6தி3

ேபசிேனா. எ;க8 யசிக8 ெவறிெபற அெபாியவக8 )வ நலாசி”

Dறினாக8. அறிர+ நாரண - ைர கண வ> கண, இவடH
கடகைர ெச@ பாரதி பாட வி(தைல யசி பறி இர+ 12 மணிவைர

உைரயா7 ெகா76ேதா. ம@நா8 இர+ 10.30 . வ> கண, நாரணைர கண, ஆகிேயாட பாரதி வி(தைல காக3 திெநேவ> .

யா3திைர றப/ேட...

ம@நா8கால தி:சிவ6 வாென>நிைலய ெசேறா. நிைலய எ?3தாள

நப ேக. பி.கணபதிைய பாரதி வி(தைல யா3திைரயி எ;கட ெநைல .

வமா@ ேவ7ேனா.

அவ ஆவ3ேதா( இைச6தா. சிவாஜி ப3திாிைச அAவலக ெச@ நப
திேலாகசீதாரா அவகைள2 அைழ3ேதா. அ@ எ;கேளா( றபட

அவ . வாC பிைல. மீ( வாென> நிைலய ெசேறா. அ;.

எதிபாரா ேபராசிாிய அ. சீனிவாசராகவ அவகேள : ச6தி3ேதா. அவ

எ;கேளா( றபட: சமதி3தா. அறிரேவ ெச;ேகா/ைட பாசQசாி ஐவ

ெநைல . பயணமாேனா. இடெந க7யா பயண மிக+ சிரமமாக

இ6த. 22-4-48இ காைல 10-மணி . திெநேவ> வ6 க0Pாிகேப'யி
த;கி உணவ6திேனா.
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ெசலமா பாரதிைய: தாிசி3ேதா!
பாரதியி ைணவியா திமதி ெசலமாபாரதி அவகைள2, அவர )3த
மக8 திமதி த;கமா பாரதி அவகைள2 அவக8 இல3தி.: ெச@

ச6தி3ேதா; பாரதி பாடகைள3 ேதச3தி ெபா: ெசா3தா .வதி தம .

எவித ஆ/ேசபைன2 இைலெய@ திமதி ெசலமாபாரதி எ?தி

ெகா(3தா. திமதி த;கமாபாரதி2 அதி ைகெய?3தி/டா. அதபி

ெநைல நகரசைப3 தைலவ தி ப. ரா. அவகைள க( ேபசிேனா. இர+
தாமிரபரணி சி6Z6ைறயி நா;க8 ஐவ ம@ ெநைல எ?3தாள

நபக8 சில D7ேனா. பாரதியி கவிைதகேள நா உர3த .ர> பா7

எேலாைர2 மகி வி3ேத. ம@நா8 பிபக ேபராசிாிய அ. சீ. ரா.

அபாச3திர ெசறா. மற நாவ ஊ .3 திபிேனா. தி(

க> நப. ேக. பி. கணபதிைய வழியHபிவி/( மற )வ ேகாைவ வ6
ேச3ேதா. ம@நா8 இர+ வ> கண, நாரண-ைர கண இவ
ெசைன . றப/டாக8. னிதமான இ6த பாரதி வி(தைல பயண

ெவறிெபற ேவ(ெம@ வா 3தி அவகளிவைர2 வழியHபிைவ3ேத.
தி நாரண-ைர கணனிடமி6 இரடா நா8 க7த வ6த. பாரதி
வி(தைல .3 த அைம மகைன ப> ெகா(3 வி/டதாக அவ

.றிபி/76தா. நா;க8 திெநேவ>யி>6த 23. 4. 48 இ அவர அைம3

தி. மக காலமாகி வி/டா. ைர கண ேபாயி . இட ெதாியாத

காரண3தா அவ .3 தகவ ெகா( க இயலவிைல. மகனி சடல3ைத

ைவ3 ெகா( அ@ ?. ைர கணேன எதிபா3தி கிறா அவர

ைணவியா. பயனிைல. 26.4-48 இ ைர கண அவக8 த இல3

தி.: ெசற பிற.தா ெசவமக மைற6 வி/ட ெசCதி ெதாி6த. சடல3ைத

Dட பா க 7யாம ேபாC. வி/டேத எ@ கதறிய?தி கிறா

ைர கண, என ெசCவ? சேகாதர . ஆ@த Dறி, நீட க7த
எ?திேன.

1. 5.48-இ ேகாைவ . வ6தி6த தமி நா( கா;கிர0 தைலவ தி காமரா_
அவகேள கேட. பாரதி பாட வி(தைல சப6தமாக, பாரதியி
ைணவியாைர: ச6தி3த, விபர;கைள அவாிட Dறிேன. ெசைன ரா_ய

தலைம:ச விைரவி அபறி நடவ7 ைக எ(3 ெகா8வாெரன தைலவ
காமரா_ அவக8 உ@தி Dறினா.
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---------------

72. 2"றாவ தமி எ; தாள& மாநா-

தமி எ?3தாள )றாவ மாநா( நாகேகாவி> தி. நாரண.ைர கண
அவக8 தைலைமயி சிறபாக நைடெபற.மாநா/ைட னி@ நட3திய

அதெசயலா வளக8, தி ெவ. நாராயண, தி பி.மகா>;க இவ

ேகாைவ . வ6தி6தனா. மாநா/( . நிதி ேசகாிபதகாக அவகேளா(
ஒநா8 ? இ6 உதவிேன. கைலவாண எ. எ0. கிTண

மாநா/ைட நட3வதி மி.6த அ கைறெய(3 ெகாடா. அ6த மாநா/7

நா க/டாய கல6 ெகா8ள ேவ(ெம@ Dறியி6தா. 12. 5. 48இ நாH
தைலவ ம.ேபா.சி. அவக ேகாைவயி>6 விமான3தி திவன6த ர

ெச@, அ;கி 6 நாகேகாவி ேபாC: ேச6ேதா. நா விமான பயண

ெசCத. அேவ த ைறயா.. 14- 5. 48 ஆ ேததி காேல மாநா/7 கல6
ெகாேட. தைலைம2ைர 76 எ?3தாள அபகளி சில ெசாெபாழி+-

க நட6ேதறிCபி நாடக ப3திாிைக2 எH தைலபி நா ேபசிேன.
எ ேப:, வமா@;

“அபகேள நீ;க8 அறிஞக8. எதிகால3தி சிT7 க3தக8. 2க3ைத
மலர: ெசCபவக8. உ;க8 ேபH ேன . அO.ைடவிட வ>ைம2(.

உ;க8 னிைல யி நாடக கைலயி பயைன பறிேயா, அத வள:சி

நிைலைய பறிேயா, நா அதிகமாக எ(3: ெசால ேவ7யதிைல.
நாடக கைல கர,; நா/7 நாகாீக3தி. கணா7: “பாமரம களி
பகைல கழக” எபனவைற ெயலா எ?3தாளகளாகிய நீ;க8
நகறி6தவக8.

நம கவிமணி அவக8 ஈேரா/7 தலாவதாக நட6த நாடக கைல மாநா/7.
ஒ ஆசி: ெசCதி அHபி யி6தாக8. அதி...... “ஆதிகால3தி தமிழி நாடக

இ6தேதா இைலேயா எற ஆராC:சி அவசியேமயிைல. இெபா?

தாி3திரயி கிற ஒவ, அவHைடய பா/ட கபேலா/7 வியாபாாியாC
இ6தா எற கைதைய Dறி ெகா7பதானா யா பயHடா?
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தாி3திர யசி ெசC .ேபர ஆவதி ஆ/ேசபமிைலேய” எ@

.றிபி/76தாக8. ெபானான வா3ைதக8!

இைறய நிைலயி நாடக இல கிய வள:சி . நா என ெசCய ேவ(?
எ?3தாளக8 என ெசCயேவ(? ப3திாிைகக8 என ெசCய ேவ(?

எபனவைற ஆராCவதி ெசலவழி . ெபா?தா பயHைடயதாயி ..
அபகேள, இல கிய3ைறயி பல பிாி+களி நாடக ஒ@ எபைத நீ;க8
அறிEக8. க/(ைர, சி@கைத, நாவ த>ய இல கிய3தி பேவ@ பிாி+க8
வள:சி ெப@ வவ ேபால நாடக இல கிய வளர ேவ( எபதா

உ;க8 க3தாக இ க 72. தமி நா/7 நாடக Yக8 இெபா?தா

அ கிறன! இல கிய: ,ைவ2ைடய எ?3தாளக8 இெபா? தா இ6த

உலக3தி Xைழய யசி ெசC வகிறாக8.

ஆனா, நாடக இல கிய Y வ7வி ம/( வள இல கியமல.

ப73ம/( ரசி . இல கியமல. பா3 ரசி . இல கிய. அழகாக
அ:சி/( ெவளியி/டா ேபாதா. அர;க3தி ஆ7யாக ேவ(. நாடக

இல கிய Yவ7வி மா3திர இ .மான அ வள:சிெபறதாக நா

ெபைம பாரா/7 ெகா8ள இயலா.

இல கிய பிாி+களி நாடக தைலசிற6ததாக+ அதிக பயHைடயதாக+
கதப(வத காரணேம இதா.

கணா பா .ேபா ஏபட D7ய உண:சி காதா ேக/. ெபா?ேதா
ப7 . ெபா?ேதா ஏப(வதிைல யலவா?

“ஒ ெபாேள, அல த3வ3ைத ஜனச)க3தி கவன3தி. ெகா(வர
ேவ(மான, க/(ைர வாயிலாக, அல ெசாெபாழி+ )லமாக
D@வைதவிட கைத வாயிலாக, நாடகவாயிலாக ெவளிப(3வ ெப பயன,
அ+ உடன7யாக3 தெமப எ க3” எ@ நம தைலவ தி நாரண-

ைர கண அவக8 எ?தி28ளா. நம ர/சி கவினா பாரதிதாச

அவக,
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“ஒ நா/7 ேவாிA8ள தீைம நீ கி உ/ ற3தி 3ெதாளிைய: ேசபத.,
ெபநா/க8 யறாA 7யா ஒைற பி73த பி7யி பி733 தீபத.,
ெபேநா க ெபவா + D/(த. பிறநா/டா நாடக;க8 ெசCவா” எ@
D@கிறா. 7வி “எ6த திநா/7 பயனற நாடக;க8 சினிமா க8

தமிழகைள பிேன த8” எ@ 7 கிறா. பல ஆ(க .  பா7ய
பாட இ. இ@ தமி நாடக உலக Zரணமாக பயH8ள வழிைய

ேநா கி3தா ெச@ ெகா7 கிற. ஒ எ?3தாள தன ைறயி

உ:சநிைலயைடய ேவ( ெமறா,அவ ஒ நாடகாசிாியைக

யசி கேவ(.அ ேபாதா Zரண3வ ெப@கிறா எப அறிஞக8

7+.

நாடகாசிாியHக ஆ.ேபாதா எ?3தாளனி கபைனக8 க3 க8 எலா
ெபா ம க . ந. பயப(கிறன. ேஷ 0பிய மகாகவிதா. ஆனா,

நாடகாசிாிய எற ெபைம .8தா அவர கவிதா ச தி அட;கி யி கிற.

வ;காள கவினா விேஜ6திரலாராC அவக8 இல கிய3தி பல பிாி+களிA
.6தி6தாA நாடக ஆசிாிய எேற ம களா அைழ கப(கி.. ேபரறினா

பன/ஷா அவக8 கைதக8, க/(ைரக8, நாடக;க8 எலா எ?தியி6தாA

பிரபல நாடாகாசிாிய பன/ஷா எேற அைழ கப(கிறா. நா ெவ.Pர

ேபாகேவடா. ேதாழ அணா3ைர அவக8 நாடகாசிாியரான பிற.தா

அறிஞ

அணா3ைரெயன நமா கழப(கிறா. இெதலா எைத .றி கிற?...
க/(ைர, சி@கைத, நாவ, எ? வைதவிட நாடக எ? கTடமான எப
ம/(மல: நாடக ம க . அதிக பயனளி க D7ய எபதா இத

உைம.

அபகேள, நாடக ம/(மல; ெபாவாக எ6த கைலைய எ(3
ெகாடாA அத .ண ேதாஷ;கைள ஆராC6 ெபாம க . அறிவி3,

கைல வள:சி . ஆதர வளி . ெபா@ இ@ ப3திாிைககளிட இ கிற.

ப3திாிைகக8 ந(நிைலயி>6 வி ெவ@பிறி நைம தீைமகைள எ(3:
ெசானதா கைதக8 வள:சி ெப@.
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பக ?வ உைழ3வி/( அA3 ேபாC வ. பா/டாளி .: சிலமணி

ேநர;க8 சிாி3 மகி வதா இைறய3 ேதைவயாயி கலா. ேவ7 ைகயாக

ெபா? ேபா க நாடகபா க வபவக . அர;க3திAஅரசிய பிரசார
ெசCவ அவசியமிலாததாக3 ேதாறலா. ம களி உடன73 ேதைவைய

பயப(3தி ெகா( அவ களி சிலமணி ேநர மகி :சி காக நாடக;க8
நைடெபறா, ேபாதா.
ம களி வா

ைகநிைல உயர, அவக8 நவா +வாழ, எனேதைவ?

அவக . நா எைத: ெசாலேவ(? எபைத3 தீமானி . ெபா@

கைலஞகளிட இ கிற. ம களி ேதைவெயனெவபைத அவக ..

எ(3 கா/7 கைலஞக . எ(3 கா/7 ம களி நவா + .

வழிகா/( கைலஞகேள, கைலகைள, நாடக;கைள பாரா/7 ஆதாி .ப7

ெசC, ம களி ரசைனைய உய3. ெபா@ , இ@ ப3திாி ைககளிட

இ கிற.

ம களி ரசைன .3 த கவா@ கைலக8 வள6தா வள:சியி ேவகமி கா.
ம க8 கீேழ இ கிறாக8 எபதகாக இல கிய கீேழ இற;கி விடாதப7
ப3திாிைகக8 ககாணி க ேவ(. ம க . ாிகிற பாைஷயி

எ?தேவ(; ாிகிற பாைஷயி ேபசேவ(. ாிகிற பாைஷ- ாிகிற பாைஷ
எ@ உைரயாட> தர3ைத .ைற3 ெகாேட ேபாேவாமானா

சினா/களி பாைஷேய இரா. ேவ@ உவ3தி மாறிவி(. .றிபி/ட ஒ

நிகலைய நிணய ெசCெகா( அ6த நிைல . ம களி ரசைனைய
உய3தேவ7ய விமசககளி கடைம. நாடக கைலயா ம க8

தி6தேவ(. ம களி ஆராC:சி அறிவி. நாடக கைல வளரேவ(.
ஒநாடக .ைற6த ஒமாத காலமாவ நைடெப@ கிற. ஆயிர கண கான

ம க8 தின நாடக;கைள பா கிறாக8, நாடக பய ம கைள3 தவன
வழியிA திப லா, ேநரான வழிைய2 கா/டலா. இவா@ ம கைள

பாதி . ஒ அறிய கைலைய கைலஞக8 தவண பாைதயி ெகா(
ெசலாம த(ப, க7ப, ேநரான வழி கா/ட ய@ ஆதர+

.ைற2மான அவகைள பாரா/7 ஊ .விப ப3திாிைககளி

கடைமயலவா?... அல/சிய மேனாபாவ கா/7 இைத ற கணிப நா/( .
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நல ெசCவதா.மாெவ@ ேக/கிேற. க)73தனமான க?ைரகைள நா;க8

எதிபா கவிைல. நா/( . நைம பயபதாயி பாரா/(;க8. சிற6த

அச;கைள எ(3 கா/7 ஊ கமளி2;க8. தீைம ெசCவதாயி அைத2

எ(3 கா/73 தி3;க8. ேநா க3திேலேய ப?தி6 தா க72;க8. .ைற

கைள6 ெதளி+ ெபற3த க ைற யி ம களி அறிைவ வள3 அவக8
ஆதர+ கா/(ப7 விமசன ெசC2;க8 எ@தா ேவ(கிேற.

விமசன;களி ேநைமயி6தாதா ம களிரளிக3 தைம வள. ம களி

ரcக3 தைம வள6தா தா கைலக8 Zரண வள:சி ெப@.

கைலக8 இ@ ெதாழிலாக3தானி6 வகிறன. ச கா கைலஞகைள

வள கவிைல...... கைலஞக8 த;க8 பிைழ

. இதி>6தா வழி

ேதடேவ(. ஆதலா ெபாம க8 ரசைனைய ற கணிப சா3தியமிைல.

நாடக கெபனிகளி இைறயநிைலைய2, அவறி நிவாக கTட3ைத2

அ3ைறயிJ(ப/ட ஒ சிலதா உணர72. 23தகால வவாC இறிைல.

சிலமாத;களாக எலா நாடக கெபனிக .ேம வவாC .ைற6வி/ட.
ஆனா, ெசலவின;க8 சிறி .ைறயவிைல...... ஆனாA

இ@ நைடெப@ நாடக;க8 ெபபாA நா/7 நிைலைய:

சி3தாிபைவயாக+ ச)க ேனற3தி. வழி கா/(பைவயாக+
இ கிறன. ெவ@ ெபா? ேபா கா யிைல. 3தி . ேவைல

ெகா(பைவகளாயி கிறன. ஆகேவ, ப3திாி ைகக8 இவைற ேபாறி வள க

ேவ(.

இ6தியா ?வ பா3தாA நம தமி நா/7 தா நாடக;க8 சீாிய ைறயி
நைடெப@ வகிறன ெவ@ உ;க8னிைலயி நா ஆணி3தரமாக

D@கிேற: த க :சியல, உைம. இதகாக நா ெபைமபட ேவ(.

எலாவைகயிA தைன பறி .ைறவாக மதி பி(வ, பிறைர, பிற

ெபாைள, பிற ெசயைல, பிற இல கிய3ைத க வேம தமிழனி நீடகால
பபாகி வி/டெத@ நம ம.ெபா.சி. அவக8 அ7 க7 D@வாக8. அ

உைம...

127

நா ஒ ரcக: இல கிய;கைள நறாக ரவி க3 ெதாி2 என .. என

ரc 3 தைமயி Zரண நபி ைக ைவ3தி கிேற. ஒ@ Dற வி கிேற.

ஹி6தி, .ஜரா3தி, த>ய பிறெமாழிகளி>6 ெமாழி ெபய3த பல கைதகைள
நாப73தி கிேற. உைமயாக: ெசாAகிேற. .ைப Dள;க8 Dட

ெமாழி ெபய க ப(கிறன. பிறநா/( நலறினாக8 சா3திர;கைள3தாேன

நமமகாகவி பாரதியா ெமாழிெபய க: ெசா>யி கிறா. ........இபறி என

நபகளான சில எ?3தாளகைள ேக/ேட. எனசா ெசCவ?

ெமாழிெபய நாடக;க8 தா சீ கர விபைனயாகிறனெவ@

பிர,ரக3தக8 D@கிறாக8 எறா. தமி ம களி தா + மனபாைம .

ேவெறன சா@ ேவ(?

இ@ தமி?லகி ெவளி வ68ள சி@ கைதகைள2, கவிைதகைள2 பிற

ெமாழிகளி ெபய3தா ெதாி2 தமிழனி இல கிய3 திறைம. அறிவிA

கபைனயிA தமிழ யா . இைள3தவனல எற உைமைய

அேபாதா உலக ெதாி6 ெகா8. நைம நா .ைறயாக எணா கிேறா

எபைத: ,/7 கா/டதா இைத Dறிேன:-

தமி நாடக Yக8 அதிகமாக ெவளிவரவிைல. ஆனா, ேமைடயி நாடக
இல கிய பிறமாகாண;கைள விடெபைம பட3த க வித3தி

வள6தி கிறெதபைத ம@ க 7யா. பட+லைகவிட இ@ நாடக

உலகதா ம க . பயப(கிற எப ம@ க 7யாத உைம,

சினிமா, நாடக3ைதவிட விைரவான பிரசார கவி எப உைமேயயானA
இ@ சினிமாவி நிைல ம களி ஒ? க3ைத ெக(பதாC3தானி கிற.
நம கைலவாணைர ேபாற ஒசிலதா வவாைய மதியா வா ைவ

னிைல ப(3தி கைல வள க 72. தைல வா;கி அZவ சி6தாமணி .,

ச6திரேலகா+ . ம க8 கா/( ஆதரைவ பா3த பிற.Dட நலதபிைய
ேபாற கைதகைள பட பி7 க அபார3 ணி:சA தனபி ைக2
ேவ(.

ெபாவாக படபி7பாளகளிட பய த கைத. கைள எதிபாபதி

பயனிைல. பட;க8 ெப ெபா/. ெசலவி தயாாி கப(வதா அவக8

அதிக வவாைய எதி பா3 ெபா ஜன;க8 வி  அச;க8 எெனன
எபைத3 வி3வி ஆராC6 அவழிேய ெச@ ெகா7 கிறாக8.
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நாடக கெபனிக8 அவகைள பிபறவிைல, ஓரள + . வவாC

அவசியெமறாA ம க . பய த நாடக;கைள ந73 க
ெபறேவ(ெமற ல/சிய3ட ெதாடாற யகிறன. இ6த

ேவ@ைமைய கவனி3 ப3திாிைகக8 தம ஆதரைவ கா/டேவ(. ச)க

ைனற நாடக;க . ப3திாி ைகக8 அதிக ஆதரவளி க ேவண(.

வார மலக8 ெவளியி( தினசாிக8 நாடக:ெசCதி க . விமசன;க .
ப க;க8 ஒ க ேவ(. நாடக வள:சிைய நா/( . பயப(3தி

ெகா8ளேவ(.

பபாC, 7> மாகாண;களி ந7க “பிரதிவிரா_” அவகளி பிரசார நாடக;க8
சிலவறி . தமாஷா வாி இைலெய@ அறிவி கப/76தைத ஒ வார3தி.
 நம தினசாி ப3திாிைககளி பா3ேத. அ3தைகய பிரசார நாடக;க8 தமி

நா/7 நைடெபம>ைல; நைடெப@

கிறன. ச கா அவறி கவன ெசA3தவிைல. ச கா . நாடக பயைன
எ(3 கா/7 பிரசார ெசCய ெசவா .8ள தினசாி ப3திாி ைகக8
வரவிைல. --

ப3திாிைகக8 மன ைவ3தாஇ@ தமி நா/7 நைட ெப@ பல நாடக;க .
தமாஷா வாி இலாம ெசCய ச காைர3 டலா, தமாஷா வாி

இலாதி6தா நல பிரசார நாடக;க8 .ைற6த வவாயிA அதிகநா/க8

நைட ெபற உதவி ாிவதாயி .. தமாஷா வாி வில க3திகாக ெவேற கவி
பிரசார நாடக;க8 பல ேதாற D(. ேமைட நாடகவள:சி2 இல கிய

வள:சியி ஒபிாி+ எ பைதப3திாிைகக எ?3தாளக உண6

ெசயலாறி ை◌ கைலவள; நா( நலெப@; இ . நிைலைய எ(3

Dறி பாிகார ெப@ ேநா ேகா( ெசCயப/ட என ெசாெபாழிைவ .ைற
Dறியதாக கதேவடாெம@ உ;கைள ேக/( ெகா8கிேற:-“விேலழவ பைக வாிH ெகா8ளக,
ெசாேல ழவ பைக”
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எப நம தமி மைற...ஆகேவ,ெசாேலழவ 0தான3தி> . நீ;க8
பைக2ண:சி ெகா8ளாம என ெசா ெபாழிவி கெபாைள ம/(
க3தி ெகா( நாடக கைல . ஆ கமளி .மா@ ேவ(கிேற.”

மாநா/7 சில :ெசவ ம.ெபா.சி.,ம.ப.ெபாியசாமி, ார, கி. வா. ஜக6நாத,
அகில, கவினா 3தேனாி ரா.,பிரமணிய,கவினா ேத.ப. ெபமா8 த>ய
பேவ@ எ?3தாளக8 கல6ெகாடாக8. கைலவாண இல3 தி

ெபபாேலா த;கினாக8. நாகேகாவி> உ8ள எ;க8 இல3தி எ?3தாள

அபக . வி6தளி3ேத.

ம@நா மாநா( நைடெபற. அறிர+ ஒ ெபா D/ட3தி. ஏபா(

ெசCதி6தா கைலவாண. 16.5.48இ நாH தைலவ ம. ெபா. சி.2 3ேதாி

ெச@ கவிமணி ேதசிகவிநாயகபி8ைள அவகைள பா3 வ6ேதா.
18.5.48இ நா விமான )ல ேகாைவ .3 திபிேன.

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

73. காத! திமண

எ த மைனவி மீனா/சி ஈேரா/7 காசேநாயா காலமானா8; அவ8 எைன

வி/( பிாி6தபி நாடக3 தயாாிபிேலேய ? கவன3ைத2 ெசA3தியதா

திமண3ைத பறி நா சி6தி கேவயிைல. அ கா, நா விைரவி திமண
ெசC ெகா8ள ேவ(ெம@ அ7 க7 வ @3தி வ6தா. தி:சியி>6

ெபாியணா அவக8 நாகேகாவி ெச@ ஒCெவ(3 ெகாடசமய,

என . ஒ க7த எ?தியி6தா. அதி நா விைரவி திமண ெசCெகா8ள

ேவ(ெம@, எHைடய ஒ தைல3 ெதாிவி3தா உடேன ெப பா33

தா ஏபா( ெசCவதாக+ .றிபி/76தா. அத.நா பதிெல?தியி6ேத.
திமண3தி. இேபா அவசரமிைலெய@ நாேன ஒ ெபைண3

ேத6ெத(3: ெசாவதாக+, அேபா திமண 73 ெகா8ளலாெம@
அதி ெதாிவி3தி6ேத; உைமயி எ6த ெபைண2 மண6 ெகா8

எண அேபா என கிைல.

திமண ,வ க3தி உ@தி ெசCயப(கிற
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திமண;க8 ,வ க3தி நி:சயி கப(வதாக: சில ெசாAகிறாக8. அதி

என . அவளவாக நபி ைகயிைல. ஆனா, என இரடாவ திமண
நைடெபறைத இேபா எணி பா கிேற. அப73தா இ .ேமா-

ெவற சி@ நபி ைக இதய3தி எ;ேகா ஒ )ைலயி உதயமாகிற. 1947இ
கெபனி தி( க> இ6த ேபா ஒநா8 பிஹண காத காவிய3ைத
ந73 வி/( இல3தி.3 திபிேன, அ@தா மீ( திமண

ெசC ெகா8 எண எ உ8ள3தி அபிய. எ3தைன எ3தைனேயா

காத கைதகைள நா ப73தி கிேற. எறாA எ வா வி இப7ெயா

காத கைத உவா.ெம@ நா எணேவயிைல.
இதய3தி இட ெபறா8

எ;க8 நாடக .?வி ந7ைக ெசவி. சீதால/,மி எ இதய3தி இட

ெபறா8. நா அவைள காத>3ேத, அவ எைன ேநசி3தா8. அவேளேய
திமண ெசC ெகா8ள+ விபிேன. காத>பைத ேவறாக+ கயாண

ெசC ெகா8வைத ேவறாக+ நா கதவிைல. எ எண3ைத ேநராக நி@
ெபாியணாவிட ெசால என 7யவிைல. அதகான ணி+ என .

ஏபடவிைல.

“சீதால/,மிைய நா திமண ெசC ெகா8வதாக 7+ெசCதி கிேற.
அ D6 ஆசீவதி கேவ(. அHமதி க ேவ(.”
எ@ க7த எ?திேன. ெபாியணாவி ைகயி ெகா(3ேத. ம@நா8 பதி

கிைட3த.

“உ7ைவ நா த( க ேபாவதிைல. உ விப ேபா ெசC
ெகா8ளலா.”
எ@ ெபாியணா எ?தியி6தா. நா மகி :சியைட6ேத. சீதால/,மியி

ெபேறாி அHமதிைய ெபற அவ க8 இ .மிட ெசேற. அவைடய

த6ைதயாைர கேட. அHமதி ேவ7ேன. அவ எளிதி இைசவளி க

விைல. ேவடாெவ@பாக சமதி3தா.
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பாச;க கிைடேய ேமாத
ேகாைவ .3 திபிய ேபரதி:சி என காக கா3தி6த. ெபாியணா

நாகேகாவி ெசல 7+ ெசC வி/டதாக+, எ திமண3தி. அவ

ேகாைவயி இ க மா/டாெர@ ெதாி6த. எனா இைத3 தா;கி ெகா8ள

7யவிைல. எ நிைலைமைய விள கி உ கமாக மீ( ெபாியணா+ .

ஒ நீட க7த எ?திேன. அ க7த3ைத அவ பா க விபவிைல. சேகாதர

பாச3தி. காத பாச3தி. க(ைமயான ேமாத ஏப/ட. அறிர+ ?

நாH சீதா+ சி6தைன ெசCேதா. காத கைதகளி வவ ேபால எ3தைனேயா

7+க8 என .3 ேதாறின. சீதா உ@தியாக Dறிவி/டா8. “நீ;க8 என

7+ ெசCகிறீகேளா அ6த 7ைவ நாH ஏ@ ெகா8ள: சி3தமாயி கிேற”
எ@.
வா

ைகேய ஒ ேபாரா/டதாேன? ெபாியணா மீ என . ேகாப

உடாகவிைல; வ3த ஏபடவிைல. அவ 7+ ெசCத சாிெயேற எ
மன3திA ப/ட. விைள+கைள ஏப தா ஆைம எற 7+ . நாH

வ6ேத; நா இ6த 7+ . வர, காைல ஐ6மணி ஆயி@. அத.ேம
சி6தைன எ+மிைல. அைமதியாக உற;கிேன.

காைல 8 மணி . எ?6ேத. மீ( சி6தைன “சா+ ஒ@ தா எ;கைள பிாி க
72” எ@ ஒ சமய நா ப3திாிைகயி எ?தியி6ேத. இேபா
உயிட இ . ேபாேத பிாிகிேறாேம எ@ எணிேன.
காதலைய ைகபி73ேத
1948 மா:, 31 ஆ நா8, நா மற க 7யாத நா8. ஒ? க3ைத2

க/(பா/ைட2 உயிராகேபா@ எ;க8 ெபாியணா கெபனிைய

ந7ககளி D/( நிவாக3தி நட3ப7 ேயாசைன Dறிவி/( நிர6தரமாக
ஊ . ற ப/( வி/டா
.....................
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நா எ இதய3ைத இபா கி ெகாேட. ஜூ மாத த ேததி

சினணா எைன அைழபதாக3 தகவ வ6த. ெசேற. நாH

சினணா+ தபி பகவதி2 கல6 ேயாசி3ேதா கெபனிைய3 ெதாழிலாள
D/(றவி வி(வெத@, கெபனி கண .பி8ைள ஏ. 7. தமராஜுைவ2

நீட காலமாக ெவளி நிவாக3தி எலா காாிய;கைள2 கவனி3 வ பழ

ெப ந7க ெகால பாலகிTண ைன2 ெபா@ேப@ ெகா8ள:

ெசாலலாெம@ ஒ தி/ட வ. க ப/ட. அவிவைர2 அைழ3

ேக/ேடா. நிவாக சிரம;கைள அறி6தவகளாதலா ெபா@ேப@ ெகா8ள
அவக8 ம@3தாக8 ........ சினணாேவ எலா ெபா@

ணிேவா( ஏறா.

கைள2

1948 ஜூ 4 ஆ நா8 சீதாைவ3 திமண ெசC ெகா8ள பதிவாள

னிைலயி மH ெகா(3 ரசீ ெபேற. அறிர+ எ;க8 இல3தி

திவிள . ஏறி ைவ கப/ட. மணம களாக 3தாைட2(3தி நா;களிவ

விள கி  அம6ேதா. இைறவைன வண;கிேனா. சினணா; மீனா/சி
அ கா8, சீதால/,மியி தாC, த6ைத, எ அ

.ாிய, எைன உயிராக க

ந7க. தபி எ. கைபயா ஆகிேயா னிைலயி எ காத> சீதால/,மி .

நா ம;கலகா Z/7ேன. திமண ,வ க3தி நி:சயி கப(கிற எப

ெமCதாேனா?......
--------------

74. இமய தி! நா

Eர காதA விரவி கிட . தமிழகளி வரலா@ நாடக;கைள ேமைட .
ெகா(வர ேவ( ெமப எ;க8 நீட நா8 ஆைச. அதிA சிறபாக வட

ஆாிய 73தைல ேம இமய க ெகாண6 ப3தினி கணகி . ப7வ

சைம3த ேசராமாEர ெச;./(வனி ெசயக ெசயைல நாடகமா கி ந7 க
ேவ(ெமபதி எ;க கி6த ஆவ ெசாவி 7யா.
ரா. ேவ;கடாசல அறிக
ெச;./(வைன நாடகமாக எ?;க8 எ@ எ;கேளா( ெதாட ெகாட

எ?3தாளக8 பலாிட Dறிேன. இரெடாவ எ?வதாக Dறினாக8.

சில கா/சி .றி

க8 வைரவேதா( நி@3தி ெகாடாக8. தி ரா.

ேவ;கடாசல அவகேள தி:சி வாென> நிைலய எ?3தாள நபக8 ேக. பி.
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கணபதி, ரா. ஆ@க இவ அறிகப(3தி ைவ3தாக8. ப3திாிைககளி

ெவளிவ6தசி@ கைதகளி வாயிலாக ரா. ேவ. அவகளி கைத ேன2 ஆறேல

நா அறி6தி6ேத. அவைர ேநாி ச6தி3: சிறி ேநர பழகிய

ெச;./(வேன எ?வத. அவ மிக+ த.தி வாC6தவ எப என .
லப/ட, அவேர ஒ ெச;./(வனாக3 ேதாறினா.

தமி , தமி நா(, தமி இன, தமி எ?3தாள எறா அதகிைண உலகி
எ;.மிைலெயற உண:சிராேவ இதய3ேதா( ஒ/7 கிட6த. தைன பறி,

த எ?3 கைள பறி சிறி .ைற3 எO மேனாபாவ அவாிடமிைல.
தைன3 தா வாக எணிெயணிேய தமிழ தனிகலயழி3 தா எப எ
உ@தியான க3. தா + மனபாைம நைமவி/( ஒழி6தாதா நா

உலகி எலா3 ைற. களிA தைல நிமி6 நிக 72ெமற உ@தி

என .(.

ெபயேர ெபைமைய ேபசிய
நப ரா. ேவ. ‘தமிழ ெபைம’ எற ஒநாடக3ைத. தHட ெகா(

வ6தி6தா. ‘இைத ந7 கிறீகளா?’ எ@ ேக/டா. நாடக பாி, ைவ3

அேபாதா சில நாடக;கைள வா;கி ைவ3தி6ேதா. “இைத ந7பத.
இயலா; சிலபதிகார வQசி காட3ைத நாடக உவி எ?;க8.
நறாயி6தா ந7 கிேறா” எ@ Dறிேன. ஆவேலா( ஒ
தைற ேகாைவயி கா/சி .றி

ெகாடா.

க8 காபி3தா. தி( க காமி

நாடக ெகா(3தா. இமய3தி நா எற நாடக3தி ெபயைர ப73ேத. எ
ேதா8க8 விமின. ரா. ேவ. அவகளி ெபமித உண:சி அ6த ெபயாிேலேய

ேபசிய.

ேகாைவயி நாடக3ைத அர;ேகற 7+ ெசCேதா: கவி. ஆ@கனா அவக8
பாடகைள எ?தினா, பாடக .. ப அைம . ெபா@பிைன எ. ேக.

ஆ3மநாத ஏ@3 தம ெபா@பிைன: ெசைமயாக: ெசCதா. தபி பகவதி

ெச;./(வக+, நா இள;ேகாவாக+ பா3திர;கேள ஏேறா. நிமி3திக

பா3திர .( கைபயா+ . ெகா( கப/ட. ெச;./(வனி ைணவி

ேவமாளாக எ. கைபயா ந73தா. ெபாெறா7 எ@ திய கபைன
பா3திரெமாைற பைட3தி6தா ரா. ேவ. அ6த பா3தி ர3ைத எ. எ0.
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திெரளபதி ஏறா. பி. எ0 ேவ;கடாசல சீ3தைல: சா3தனராக+, ேக.

ேகாவி6தசாமி க ,ம .. கனகவிஜயனாக+ பா3திரேம@ நாடக3தி.

ெபைம ேச3தாக8. ஒ3திைக பா3தேபாேத நாடக பிரமாதமாக இ .ெமன3

ேதாறிய.

வி- >-கய சின
தி. வி0ேவ0வர எற மிசார நி ண ஒவ எ;க . கிைட3தா.
அவைடய ேயாசைனப7 பிரமா/ மான ஒ ெப/7 ெசCயப/ட,

தமி நா/7>6 வட நா( ெச@ இமய3தி உ:சியி வி, >, கய

சின;க8 ெபாறி . கா/சிைய அ6த ெப/7யிேலேய மிசார3தி

ைணேயா( அவ ெசC காபி3தா. நாடக ஆரப3தி அைத பயப(3தி

ெகாேடா. விள .க8 அைண க ப/ட அர;கி தமி நா(

ஒளி ேகா(களாக கா/சி யளி .. இமய3தி நா எற பாட ெதாட;கிய

ப7ப7யாக அ6த ஒளி ேகா(க8 விாி6 பர6 இமயவைர ெசA. பா/(

72ேபா இமய3தி உ:சியிேல )ேவ6தகளி வி- >-கய

சின;கேளா( தமி

ெகா7 ஒளிவ7வி பற .. இதைன மிக அ தமாக3

தயாாி3தி6தா வி0ேவ0வர.

21-6. 48இ இமய3தி நா 3தமி
தைலைமயி அர;ேகறிய.

காவல கி. ஆ. ெப. வி,வகாத அவக8

கி. அ. ெப அவகளி ேப:, நாடக3தி.3 ெதZ/(வதாக இ6த. தமி நா/7

ததலாக நைடெப@ வரலா@: சிற வாC6த இ6நாடக3ைத ம க8

மகி +ட வரேவறாக8. த நாடக வR U. 1222-00 ஆசிாிய ரா. ேவ.

அவக . அபளிபாக வழ;கெபற. இமய3தி நா 87நா/க8 ெதாட6

நைடெபற.

தமிழறினாக8 தைலைம
தமிழறினா ெபம க8 இவரலா@ நாடக3ைத கான ெவளிKகளி>6-

ெதலா வ6 .?மினாக8. 1-7-48இ சில :ெசவ ம.ெபா.சிவஞான

அவக, 11-7-48இ தி நாரண - ைர கண அவக, 24-7-48 இ
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ெசைன பகைல கழக தமி ஆராC:சி ைற3 தைலவ, ரா. பி. ேசபி8ைள

அவக, 25-7-48 இ ேதசப த சி.பி. ,ைபயா அவக, 1-8-48இ

விநக வி.வி. இராமசாமி அவக, 2-8-48இ ேகாைவ கிழா சி. எ. இராம
ச6திர ெச/7யா அவக தைலைம தா;கி, இ ேபாற வரலா@

நாடக;க . அரசினா மானிய உதவி வழ;கி ஆதாி க ேவ(ெமன ேக/(
ெகாடாக8.
-------------

75. மனித"

பால கா( வாாிய ஹா> மHTய எற ஒ மைளயாள நாடக3ைத காO

வாC என . ஏப/டைத பறி ேப .றிபி/7 கிேற. அத பி சில

நா/களி தமி வி3வாH மைலயாள ெமாழியிேல ந. பயிசி ெபற வமான
தி பா. ஆதி)லனா அவகைள: ச6தி க ேந6த. அேபா மனித

நாடக3ைத3 தமிழி ந7 க வி வதாக3 ெதாிவி3ேத. அவ தாேம மைலயாள

நாடகாசிாிய .ள ராகவ பி8ைளைய: ச6தி3, நாடக3தி உாிைமைய

வா;கி3 தமிழி எ?தி3தவதாக வா களி3தா. ேகாைவ காமி மனித நாடக

எ;க8 ைகயி கிைட3த. தி பா. ஆதி)லஞேரா( தி கா.ேசாம,6தர
அவக வ6தி6தா. இவ ஏகனேவ ைவரெச/7யா கெபனி .

எதிபா3த எH நாடக3ைத எ?தி ெகா(3தவ. ேசாம,6தர ஆதி)லஞாி

மாணவ. ஆசிாிய மாணவ ேச6ேத மனிதைன உவா கியிபதாக
அறி6ேதா.

மனித மHTயனி த?வ
மனித மHTயனி ெமாழி ெபய அ@; த?வ எேற ெசால ேவ(.
ஆ; க3 ஒைற3தவிர நாடக அைம க8 ?வ தமி ஆசிாியகளா
உவா க ப/டைவேய. மைலயாள மHTய நாடக3திேல இ6த,
.ைறபா(கைள ெயலா ேபா கி, கைதயி க3ைத3 ெதளி+ ப(3 ைறயி
திய உ3திக8 சிலவைற: ேச3, தமி மனிதைன மிக உயவாக
பைட3தி6தாக8 ஆசிாிய, மாணவ. நாடக3தி கெபா8 எ;க8

உ8ள3ைத கவ6த. இதைன ெவறிகரமாக3 தயாாிபத.ாிய வழி வைககைள

ஆராC6ேதா.
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கா/சிக8 ஓரள+ .3 தாயாாி கப/டன. எேலா . பாட ெகா( க

ெபற. மனித எற ெபய .ாிய டா ட ,.மாரனாக தபி பகவதி2,
ஒவிய ராஜனாக நாH, டா டாி மைனவி சாவி3திாியாக எ. எ0.
திெரளபதி2, ஓவியனி த;ைக சரசாவாக எ. கைபயா+, டா டாி

சிறைன பிேரமாவாக ேக. ஆ. சீதாராமH, பிரடாக (பிர() ராமசாமி2,
டா டாி த6ைதயாக 7. எ. சிவதாO+ பா3திர;கைள ஏறாக8.
உேடா( மனித
மிசார நி ண வி0ேவ0வர இமய3தி நா ஆரப3தி தமி

ெகா7ைய

இமய3தி பற கவி/( கா/7ய ேபா மனிதனிA ஒ ைமைய: ெசCதா.

மதமிலா - மானியா - உ3தம - மனிபா எற எ?3 கைள தனி3தனிேய

ெப/7களாக ெசC, ப க8 ேபா/(, சிவ

காகித;க8 ஒ/7 ம-னி-த- எற

ஒெவா எ?3 தைலகீழாக உேடா(வ ேபா கா/7, இ@தியாக,

மனித எற எ?3க8 நிைல3 நிபேபா மிக அைமயாக ெசCதி6தா.
5-8-48இ மனித நாடக மிக:சிறபாக அர;ேகறிய. அ@ ேகாைவ

நகரசைப3 தைலவ டா ட ந:சபா தைலைம வகி3தா. அைறய வR

ஆசிாியக . அபளிபாக வழ;கப/ட.
கைபயா ெப ேவட!

சர,வாக ந73த எ. கைபயா+, பிேரமாவாக ந73த ேக. ஆ. சீதாராமH மிக

அ தமாக ந73தாக8. சீதாராமH ெப ேவட3தி இளைமயி>6ேத
அHபவ ெபறவ. எ. கைபயாவி ந7 3திறைமைய பறி3 தா

எேலா விய6ேதா. பெவ@ உண:சிகைள ெகா/7 ந7 க ேவ7ய

பா3திர சர,. இ6த பா3திர3ைத3 திறைமயாக ந73 எேலாைடய

பாரா/(தைல2 ெபறா கைபயா. பிர( ராமசாமிைய பறி: ெசாலேவ

ேவ7யதிைல. அவ . பிர( எற அைட ெமாழி வ6தேத மனித

நாடக3தி )லதா. இவைடய ந7பி சிறபிைன பறி2 மனித

நாடக3தி மக3தான ெவறிைய பறி2 இரடாவ பாக3திெசால எணி
வி கிேற.
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நாடக3திகான பாடகைள2 வி3வா பா. ஆதி )லனா எ?தியி6தா.

மனித நாடக ஒ? க3ைத வ>2@3 உனதமான நாடகமாக விள;கிய.
தமி ர, . உதவி நாடக
சில : ெசவ ம.ெபா.சி.அவக8 நட3தி வ6த தமி ர, எH தி;க8

இதழி நிதி காக 9-6-48இ வி3தியா சாகர நாடக நைடெபற. இ6நாடக

நைடெப@வத. இர( நா/க8 னதாகேவ ம. ெபா, சி. அவக8 ேகாைவ .
வ6தி6தா. நாH தைலவமாக: சில நபகளிட ெச@ நாடக3திெக@

நிதி2 திர/7ேனா. ஆக, நைடெபற வி3தியாசாகர நாடக3தி. திேய/ட

வR நிதி வR எலாமாக: ேச3 U. 3000 வRலாயி@. இ3 ெதாைகைய
தைலவாிட ெகா(3 தமி ர, . வா 3 Dறிேனா.

15-8-48 வைர மனித நாடக ெதாட6 நைட ெபற. சினணா

ெசைன .: ெச@ ஒைற வாைட3 திேய/டைர ேபசி  பண ெகா(3
வ6 வி/டப7யா மனித நாடக3தி. நல வRலாகி2, ேமெகா( நட3த

7யவிைல. 16- 8- 48 இ மேனாகராைவ ப/டாபிேஷகமாக நட3தி ேகாைவ

நாடக3ைத 73 ெகாேடா.

ஏற3தாழ ஒரா(கால ேகாைவயி நாடக;க8 ந73ேதா. பிஹண பட

எ(3 7 க ெபற. ச)க நாடக;க8 )@, வரலா@ நாடக ஒ@ ஆக

நா. திய நாடக;க8 தயாராயின.

தைலநகராகிய ெசைன மாநக . வ6 நாடக;க8 நட3த ேவ(ெம@

ேபரறிஞ அணா, தி. நாரண ைர கண, ேபராசிாிய வ.ரா., ெசா>
ெசவ ரா. பி. ேசபி8ைள, தைலவ ம. ெபா. சி. த>ய பல அறிஞக8
எ;கைள அ7 க7 வ @3தி வ6தனா. எேலாைடய விப3ைத2ம

நிைறேவ@ ேநா ேகா(, 19-8-48 இர+ ெகா:சி எ 0பிரசி தைலநகராகிய
ெசைன மாநக . பயணமாேனா.

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

