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----------------------------அணிந் ைர
சிலம் ச் ெசல்வர். ம. ெபா. சிவஞானம், எம்.எல்.ஏ அவர்கள்
'அ

பவ ஞானம்' என்ப

இதைன,

ஒ

ைறயில்

ைமைய ம்

எளிதிற் ெபற இயலாத அ ம்ெப ம் ெசாத்தாகும்.
ஒ வர் ெபற்றி க்கிறார்

அைடந்தி ப்பார்.

அதனாற்றான்,

என்றால்,
'

த்ேதார்

அதற்குள் அவர்
ெசால்

வார்த்ைத

அமிர்தம்' என்ற ெபான்ெமாழி ேதான்றிய .
நாடகக் கைலத்

ைறயில் ஔைவ தி. க. சண் கம் அ

பவ ஞானத்ைத

ைமயாகப் ெபற் ள்ளார். ஆ வயதிேலேய நாடக ேமைடயில் ந க்கத் ெதாடங்கி,
இன் ள்ள ஐம்பத்தா வய வைரத் ெதாடர்ந் அைர ற்றாண் காலமாக ந த்
வ கின்றார்.கைலஞர் தி. க. சண் கத்திற்கு ந ப் க்கைல தந்ைதயிடமி ந் ெபற்ற
பிதிரார்ஜித ெசாத் . அவர் மட் மின்றி, அவ ைடய
சங்கரன், தி. க.

த்தண்ணாக்களான தி. க.

த் சாமி ஆகிேயா ம் இளவலான தி. க. பகவதி ம் ந கர்களாவர்.

'மேனான்மணீயம்' என் ம் உயர்ந்த நாடக
ைல இயற்றிய ேபராசிாியர் சுந்தரம்
பிள்ைள தி. க. சண் கத்திற்கு மாமனார் ைறயாவார்.
ஆம். கைலஞர் தி. க. சண் கம் பல தைல ைறகளாக நாடகக் கைலத்
ஈ பட் ள்ள

கு ம்பத்ைதச்

சார்ந்தவராதலால்,

அத் ைறயில்

அவர்

ைறயில்
பாி ரண
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அ பவம் ெபற
ந்தி க்கிற . ந ப்பதைன ெவ ம் ெதாழிலாக மட் மல்லாமல்
ெப ந்ெதாண்டாக ம் க
ம் பண்பிைன கைலஞர் சண் கம் சேகாதரர்களிடம்
காணலாம்.
கைலஞர் தி. க. சண் கம், நாடகக் கைலயில் ெபற் ள்ள திறைமைய ெமச்சி ம்,
அக்கைலயின் வளர்ச்சிக்காக அவர் ஆற்றி வந் ள்ள ெதாண் ைனப் பாராட்
ம்
மாநில சங்கீத நாடகச் சங்க ம், மத்திய சங்கீத நாடக அகாெதமி ம் அவ க்குப்
பாிசுகள் வழங்கி ள்ளன. அந்த இ சங்கங்களில் அங்கம் வகிக்கும் ெப ைமைய ம்
அவர் ெபற்றி க்கிறார்.
இத்தகு சிறப் க்கைளெயல்லாம் ெபற்ற ஒ
எ

கிறாெரன்றால், அ

ந கர் 'நாடகக்கைல' பற்றி

ல்

ைம ெபற்றதாக, தமிழ் இலக்கியக் களஞ்சியத்திற்கு ஒ

வரவாக இ க்குெமன்பதில் ஐயமில்ைலயல்லவா?
'நாடகக்கைல' என்ற இந் ல், கைலஞர் சண் கம் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்
கழகத்தில் மாணவர்க க்காக நிகழ்த்திய ெசாற்ெபாழிவாகும். பட்டம் ெபறாத
ஒ வைர இ ேபான்ற வகுப்பைறச் ெசாற்ெபாழி க்கு அைழக்கும் மர
நம்
தமிழகத்தி ள்ள பல்கைலக்கழகம் எதனிட ம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.
பல்கைலக் கழகங்கள் தான் அறிஞர்கைளத் ேதாற் விக்க
ெமன்ப
விதி.
அதைன யா ம் ம ப்பதற்கில்ைல. ஆனால், எதி
அ ேபால,

விதிக்கு

அறிஞர்கள் ேதான்ற

விலக்காகேவ

ம்

ம் விதிக்கு விலக்கு உண்டல்லவா?

பல்கைலக்

கழகத்திற்கு

ம் என்பதைன சிண் ேகட் க

ம், ெசனட் க

ெவளிேய ம்
ம்,

ைண

ேவந்தர்க ம் ஒப் க் ெகாள்வதில்ைல. நல்ல ேவைளயாக, நாடகத்
ைறயில்
அ பவம் ெபற்ற தியவர்களிேல பட்டதாாிகளாக இ ப்பவர்கள் அாிதாதலால் தன
மர க்கு மாறாக கைலஞர் சண் கத்ைத அைழத்
'நாடகக் கைல' பற்றிப் ேபசச்
ெசய்தி க்கிற அன்னாமைலப் பல்கைலக் கழகம்.அதற்ெகா கும்பி !
நாடகக் கைலயின் ஒ
ற்றாண் வரலாறாக அைமந் ள்ள இந் ல். கைலஞர்
சண் கம் வரலாற்
ஆசிாியரல்ல. ஆயி ம் ஒ
வரலாற்
ஆசிாிய க்கு
இ க்கேவண் ய விேவக ம் விசாலமான மன ம், வி ப்
பண் ம்,
சுைவயற்றைத ம்
இ ப்பதைன இந்
ல் கண்
நண்பரல்லவா!
“நாடகத்தில்
ேகாஷத்தி

பிரசாரம்”

ெவ ப்பற்

சுைவ ைடயதாக்கும்
எ த்தாற்ற ம் அவாிடம்
என் இதயம் ாிப்பைடகின்ற . அவர் என் ைடய

என்ற

பகுதியில்

'கைல

ள்ள குைறபாட் ைன தக்க சான் க
<சாத்தியமாகு ெமன்

கைலக்காகேவ'

என்ற

டன் எ த் க் காட் , கைல

மக்கைள வாழ்விக்க ம் பயன்பட ேவண் ம், என்பதைன வ
பிரச்சார ம் கலந்தால்தான் அ

விமர்சிக்கும்

த்தி, நாடகத்திேல

கூ கின்றார்.
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நாடகக் கைலைய, ந ப் ,நாடக எ த் , பயிற் விக்கும் ஆசிாியத் தன்ைம,
நடத்திைவக்கும் அைமப்
(கம்ெபனி) ஆகிய பல்ேவ
ேகாணங்களில் நின்
விமர்சிக்கிறார் ஆசிாியர். அதனால், அளவால் சு ங்கியதாயி
விமாிசிப்பதிேல
ைம ெபற்றதாக விளங்குகிற இந் ல்.

ம், நாடகக் கலைய

நாடகக் கைலயின் சிறப்ைப, அதனால் விைளந்
வ ம் நற்பயன்கைள
எ த் ைரக்கும் ஆசிாியர் ஆங்காங்ேக தம் ைடய-தம் சேகாதரர்க ைடய-தம் ந கக்
கு வின ைடய-அ பவங்கைள ம் வழங்கி ள்ளார்.
ன் தைல ைறயில் வாழ்ந் மைறந்த, தன் தைல ைறயில் தம்ேமா வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ற ந க ந ைகயர்களின் ெபயர்கைள ம்-அவர்கள் வாழ்க்ைகயில்
சுைவ ள்ள நிகழ்ச்சிகைள ம் இந்
ல் ேசர்த் , வ ங்காலத் தைல ைற ந கந ைகயர் அவர்கைள மறந் விடாதி க்க வழி ெசய்தி க்கிறார் ஆசிாியர் சண் கம்.
இ , வளர்ந்

விட்டவர்களிடம் எளிதில்காண

ெபா வாக,

இந்

ல்

நாடகக்

கைலயின்

யாத உயர்ந்த பண்பா .
சாித்திர

சாஸனம்

எனலாம்.

பல்கைலக்கழகெமான்றில் நிகழ்த்திய ெசாற்ெபாழிவாக அைமந்தி க்கும் இந்
கல் ாிகளில் பாடமாக்கினால், மாணவர்கள் பயன் ெப வர். இ
ேசர்த் எண்ணத்தக்க சிறந்த ல் என்பதில் ஐயமில்ைல.

ைல,

இலக்கியங்கேளா

இவ்வள
சிறந்த ஒ
ல் என் ெபய ம் இடம்ெப ம் அளவில் நான் ஒ
ந கனாக இல்லாமற் ேபானதற்கு ஏங்குகின்ேறன். இந் லாசிாியர் இன் ம் பல
ல்கைள எ தி ேம ம் ேம ம் கழ் ெப வாராக!
25-8-67 )

ம. ெபா. சிவஞானம்.

ெசன்ைன-5.)
----------------------------------------------------------ன்
தி .

ைர

.ேக. சண் கம் அவர்கள் தமிழ்நாட் ல் தைலசிறந்த ந கர்; இலக்கிய அறி ம்

ெபற்றவர். எனேவ, இலக்கிய ஆராய்ச்சிக் கண்ெகாண் ம் நாடக அ பவக்
கண்ெகாண் ம் வரலாற் க் கண்ெகாண் ம் தமிழ் நாடகத்ைதக் கா ம் வாய்ப்
அவ க்கு உண் . ஆதலால், நாடகக் கைலயிைனப் பற்றிச் ெசன்ற ஆண்ேட சிறப் ச்
ெசாற்ெபாழி நிகழ்த்த அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகம் அவைர அைழத்தி ந்த .
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உடல் நலம் இன்ைமயால் அந்த ஆண்ேட அவர் வர
தாழ்த்ததில் ஆழ்ந்

எண்ண ம், பரந்

யாமல் ேபாய்விட்ட . காலம்

ஆராய ம் இடம் ஏற்பட்ட

எனலாம். அவர்

இந்த ஆண் அக்ேடாபர் திங்கள் 27, 28, 29-ஆம் நாட்களில் தி . சீநிவாச சாத்திாியார்
மண்டபத்தில்
ன்
ெசாற்ெபாழி கள்
ஆற்றினார்.
எல்ேலா ம்
அச்ெசாற்ெபாழி களில் ஈ பட் ப் பாராட் னர். தமிழ் இலக்கிய வரலாற் க்குப்
ெபாி ம் உத ம் என்ற க த்தில் இச்ெசாற்ெபாழி கைளப் பல்கைலக் கழகம்
ெவளியி கிற . இத்தைகய ல் தமிழில் இல்லாத குைறைய இவ்ெவளியீ ேபாக்கும்
என்பதில் ஐயமில்ைல.
வாழ்க சண் கனார்! வாழ்க நாடகம்! வாழ்க தமிழ்!
அண்ணாமைலப்}
பல்கைலக் கழகம்,}

ெத.ெபா.மீனாட்சிசுந்தரன்,

14-12-1959.}

தமிழ் கைலத்

ைறத் தைலவர்.

--------------------அன் க் காணிக்ைக
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்தாாின் அைழப்பிைன ஏற்

1959 அக்ேடாபர்

27,28,29 ேததிகளில் மாணவர்க க்காக,
ன்
ெசாற்ெபாழி கள் நிகழ்த்திேனன்.
அவற்ைறப் பல்கைலக்கழகத்தாேர ல் வ வி ம் ெவளியிட்டார்கள். இைசக்கல் ாி
மாணவர்க க்குப் பாடமாக ம் ைவத்தார்கள் இந்த அாிய வாய்ப்பிைன நல்கிய
ன்னாள்

ைணேவந்தர் தி .

பல்கைலக்கழகத்தில்

.எம்.நாராயணசாமிப் பிள்ைள அவர்க

தமிழ்த் ைறத்

தைலவராக ம்,

க்கும், அன்

இன்

ம ைரப்

பல்கைலக்கழகத்தின்
ைண ேவந்தராக ம் இ க்கும் பன்ெமாழிப்
தி .ெத.ெபா.
மீனாட்சி
சுந்தரனார்
அவர்க க்கும்
நான்
கடைமப்பட்
க்கிேறன்.
இந்
ன்
இரண்டாவ
பதிப்ைப
பல்கைலக்கழகத்தார்க்கு
என்
இதயம்

லவர்;
மிக ம்

ெவளியிட
எனக்கு
அ மதியளித்த
கனிந்த
நன்றியிைனத்
ெதாிவித் க்

ெகாள்கிேறன். தமிழ்நாடகப் ேபராசான், தவத்தி . சங்கர தாஸ் சுவாமிகள் நிைன
மன்றத்தின் இரண்டாவ ெவளியீடாக, இந் ல் ெவளிவ வைத எனக்குக் கிைடத்த
ெப ம்ேபறாகக் க
கிேறன். அ
ம் அப்ெப மானின்
ற்றாண்
விழாவிைன
ஒட் இந் ல் ெவளியிடப் ெப வ ேம ம் சிறப் க்குாியதாகும்.
1959 வைர தமிழகத்தில் நைடெபற்ற நாடகங்கள் தாம் இந்
ல்
ெபற் ள்ளன. அதன்பின் நடந்தவற்ைறப் பற்றி மற்ெறா சமயம் எ
ேவன்.

இடம்
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எனக்கு சின்னஞ்சி

ப வத்திேலேய நாடகக் கல்வி பயிற் வித்

என்ைன ஒ

ந கன் என் தமிழகம் பாராட் வதற்கு வித்திட்ட ெப மதிப் க்குாிய ேபராசா
இந் ைல அன் க் காணிக்ைகயாகச் சமர்ப்பிக்கிேறன்.

க்கு,

'அவ்ைவயகம்', ெசன்ைன - 6)
26-8-67 )

தி.க.சண் கம்

----------------------------------------------------------அறிஞாின் பாராட் க் க தம்
பல்கைலக் கழகத்தில் தாங்கள் ஆற்றி ள்ள ெசாற்ெபாழி கள், சாியான தரத்தில்
தயாாிக்கப்பட்டைவதாம். "ந ப் க்கைல" என்ற தைலப்பின்
ஆழ்ந்தைவயா ம் உள்ள உண்ைமகள் பலவற்ைற வழங்கியி ப்ப

கீழ் அழகா ம்,
பாராட்டத்தக்க .

"கைல கைலக்காகேவ" என்பதன் ெபா ளற்ற தன்ைமைய விளக்கியி ப்ப ம்,
ேபாற்றத்தக்கதாய் அைமந்தி க்கின்ற . நாடகத்தில் பிரசாரம் என்பதில் குத்தி ள்ள
அ ைமயான க த் க்கைள நான் மிக ம் ெகாண்டா கிேறன். மனத்ைத
ெமன்ைமப்ப த் ம் அளவில் நாடகத்தின் உட்க த் ம், உபேதச ம் அைமவைத
வற்
த்தியி ப்ப ெமச்சத்தக்க .
ேகவலம் ெபா

ேபாக்கிற்காகேவ, நாடகத்ைத ரசிக்கும் பழக்கம் வர வர

அதிகமாகி வ ம் நாட்களில், இவ்விதம் ெசால்வைத நான் மனமார வரேவற்கிேறன்.
"The Play is the thing" என்ற ஒ

ஆங்கிலச் ெசால் உண் . அதன் க த்தாவ ,

எவ்விதமான பைடப்பாயி

ள் ெபாதிந்த உட்ெசல்வம் இதய வளர்ச்சிக்கு

ம், அத

உகந்ததாக இ ப்பதாம். இதைன மறக்காமல் பலவிதமாக நீங்கள் அ த்தி அ த்தி,
உைரத்தி ப்பைத மிக ம் நான் ரசித்ேதன்.
'ஸஹி தயா'
டாக்டர் ரங்காச்சாாி
ெசன்ைன-4.

கி.சந்திரேசகரன். M.A., B.L.,
தி,

தாகூர்ப் ேபராசிாியர்
ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகம்

28-11-64.
-----------------------------------------------------------
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என்

ைர

தமிழ் நாடகக் கைலக்கு சாியான சாித்திரம் இல்ைலெயன்ற நல்ேநாக்கத் டன்,
தன

அ

பவத்ைத ம், தனக்குத் கிைடத்த விபரங்கைள ம் ைவத் க்ெகாண்

சிறந்த நாடக வரலாற்ைற தமிழ் மக்க க்குத் த கிறார்; நாடக அ
கைலஞர் அவ்ைவ தி . . ேக. சண் கம் அவர்கள்.

ஒ

பவம் நிைறந்த

அத் டன், ந ப் ப் பயிற்சி ெபற் சிறந்த ந கனாகத் திகழ்வதற்கு சி வர் நாடகக்
கு க்கள் (பாய்ஸ் கம்ெபனிகள்) மைறந் ேபான இக்காலத்தில் ந கர் பஞ்சம் தமிழ்
நாட் ல் ஏற்பட் வி ேமா என அஞ்சி ந ப் க் கைலையப்பற்றி ம், விாிவாக
இந்
ல் குறிப்பிட்
ப்பேதா நாடகக் கைல பாமர மக்க க்கும் பயன்படக்கூ ய
ைறயில்
அைமய
ேவண் ம்;
ஆனால்,
பக்குவமாகப்
ெதாியேவண் ம் என் ெதளிவாக ம் எ த் க் கூ கிறார்.

பயன்ப த்த ம்

இ ேபான்ற அ பவம் நிைறந்த ெபாியார்களின்
ல்கைளெயல்லாம், ெவளியிட
ேவண் ெமன்
எண்ணியேபா இந்த
ன் உாிைமைய சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
நிைன
மன்றத்திற்ேக ெகா த் தவிய அவ்ைவ
. ேக. சண் கம் அவர்க க்கு
எங்கள் நன்றி உாித்தாகுக.
பல அ வல்க க்கிைடேய இந்த
க்கு
ன் ைர எ திக்ெகா த்த
மதிப்பிற்குாிய சிலம் ச் ெசல்வர் ம. ெபா. சி., எம். எல். ஏ. அவர்க க்கும் இந்த
சிறந்த
ைறயில் அச்ச த் க் ெகா த்த
ேவந்தர் அச்சக நிர்வாகி தி .
அவர்க க்கும் ஏைனய ெதாழிலாளிக க்கும் எம நன்றி.

ைல
த்

தமிழகக் கைல வளர்ச்சிக்கு ெதாண்
ெசய் வ ம் தமிழ்நா
சங்கீத நாடகச்
சங்கத்தார் இந் ல் ெவளிவ வதற்கு ேவண் ய ெபா
தவி ெசய்
எங்க க்கு
ஊக்கமளித்தார்கள்.
அவர்க க்கு
என்ெறன் ம்
நன்றி
ெச த்தக்
கடைமப்பட் ள்ேளாம். ெதாடர்ந் பல ல்கள் ெவளியிட எண்ணி ள்ேளாம். அதற்கு
எல்ேலா ைடய நல் ஆதர கிைடக்குெமன் நம் கிேறன்.
மீனாட்சி கலா நிைலயம்,
27, சீனிவாச ெப மாள் 3 வ
ெசன்ைன-14.
-------------------

.என். சிவதா
ெத ,

,

ெசயலாளர்,
சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நிைன

மன்றம்.
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ெபா ளடக்கம்
1. தமிழ் நாடக வரலா
2. ந ப் க் கைல
3. நாடகத்தில் பிரசாரம்
ேவந்தர் அச்சகம், 37, சீ. ெப. ச ெத , ெசன்ைன-14
----------------------------------------------------------1. தமிழ் நாடக வரலா
நம் ைடய தமிழ் நாட் ல் இன்

நாடகக் கைல நல்ல

ைறயில் வளர்ந்

வ கிற . மற்ற ெமாழியாளர்கெளல்லாம், பிற நாட் னெரல்லாம் ேபாற்றிப் க ம்
அள க்கு நாம் ன்ேனறி வ கிேறாம். உண்ைமதான். ஆனால் இந்த ன்ேனற்றம்
நமக்கு எப்ப க் கிைடத்த ? நாடகக் கைல இன்ைறய நிைலைய அைடவதற்கு
நமக்குதவிய ெபாியவர்கள் யார்? அதற்காக நாம் எத்தைன ஆண் கள் சிரமப்
பட்ேடாம்? நம பாைதயிேல எப்ப ப்பட்ட கஷ்டங்கைளத் தாங்கி ன்ேனறேவண்
வந்த
என்பைதெயல்லாம் நம்மில் பலர் எண்ணிப் பார்ப்பதில்ைல. உண்ைமைய
ஒளிக்கா
ெசால்ல
ேவண் மானால்,
சிறப்பாக,
ெசன்றகால
வரலாற்ைறெயல்லாம் எண்ணிப் பார்த்
நன்கறிந்
ெதளி
ெபற்

நாடக
ன்ேனற

ேவண் ய கடைம ம் உாிைம
ைடய நாடகக் கைலஞர்க ம், நாடகத் ைறயிேல
நடமா இன் திைரப்படத் ைறயிேல இடம் ெபற் ள்ள திைரப்படக் கைலஞர்க ம்
கூட இ பற்றி நன்றி ணர்ச்சிேயா
சிந்திக்கிறார்களா என்
நாம் சந்ேதகப்
படேவண் இ க்கிற .
1918-ஆம் ஆண் ல் என் ஆறாவ

வயதில் நான் நாடகத் ைறயிேல ேசர்க்கப்

ெபற்ேறன். கடந்த 49 ஆண் க ம் நாடகத் ைறயிேல என் வாழ்க்ைக கழிந்த .
இைடயிைடேய சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலகள் திைரப்பட லகுக்கு என்ைன இ த் க்
ெகாண்

ேபாயி க்கின்றன. 1985-ஆம் ஆண்

ந த்தி க்கிேறன். நா

ம் என் சேகாதரர்க

ந்

இ வைர பல படங்களில்

ம் ந த்த 'ேமனகா' என்

ம் திைரப்படம்

1935 ஆம் ஆண் ன் சிறந்த படமாகத் ேதர்ந்ெத க்கப் ெபற்ற . 1953 ஆம் ஆண் ல்
திைரப்பட ந கர் ேதர்வில் என்ைனச் சிறந்த ந கெனனத் ேதர்ந்ெத த் ப் ெப ைமப்
ப த்தினார்கள். அதன் பிறகு, 1960ல் தமிழ்நா

சங்கீத நாடகச் சங்கத்தார், சிறந்த

நாடக ந கன் என என்ைனப் பாராட் ப் பாிசு வழங்கினார்கள். 1962ல்
ல்
மத்திய சங்கீத நாடக அகாடமியின் சார்பில் சிறந்த நாடக ந கன் எ ம் வி ைத நம்
பாரதக் கு யரசுத் தைலவர் அவர்கள் எனக்கு வழங்கினார்.
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இைடயிைடேய திைரப் படங்களில் ந க்கும் வாய்ப்ைப நான் ஏற்

வந் ள்ள

ேபாதி ம், இன் ம் நான் நாடக ேமைடயில்தான் ெதாடர்ந் பணி ாிந் ெகாண்
வ கிேறன். என்ைன நாடக ந கெனன்ேற ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
அப்ப ேய வாழ்ந் ம் வ கிேறன்.
1918 இல் ெதாடங்கிய என் நாடக வாழ்க்ைக, ந கனாக ம்,நாடக ஆசிாியனாக ம்,
நாடகத் தயாாிப்பாளனாக ம் என்ைன இ வைர வளர்த் வந்தி க்கிற . இதற்காக
நான் ெப ைமப்ப கிேறன்.
அக்கால அவல நிைல
நான் நாடகத் ைறயிேல இறங்கிய அந்த நாளில் நாடகக் கைலஞ்ர்கள் மிக ம்
இழிவாகக்
க தப்பட்
வந்தார்கள்.
ெகாைலகாரன்,
ெகாள்ைளக்காரன்
த யவர்கைளக் கண்டால் மக்கள் எப்ப ப் பயந் ஒ ங்கி வாழ்வார்கேளா அேத
நிைலதான் நாடகக்கார க்கும் இ ந்
வந்த . நாடகக்காரெனன்றால் கு யி க்க
ெகா க்கக்கூட மக்கள் பயந்தார்கள். அேனக ஊர்களில் மயானக்கைரக்கு அ ேக
ேபய்கள் வசிக்கும்
ெடன்
ஒ க்கப்பட்ட
களில்தான் அந்தக் காலங்களில்
நாங்கள் கு யி க்க ேநர்ந்த . 'ஒ ெதாழி மில்லாதார் நாடகக்காரானார்' என்ப
ஒ பழெமாழியாகக்கூட உ வாகி இ ந்த காலம்.
அந்த

அவல

நிைலெயல்லாம்

பாராட் கிறார்கள்;
க

கிறார்கள்;

மாறி

நாடகக்கைலஞர்கைளச்
நாடகக்கைல

இன்

நாடகக்

ச தாயத்தின்

வளர்ச்சியால்

நா

கைலஞர்கைளப்
க்கிய

வளர்ச்சி

அங்கமாகக்
ெப ெமன்

நம் கிறார்கள். நாடக வளர்ச்சிக்காக அரசியலாேர சங்கம் அைமத்தி க்கிறார்கள்;
பட்டம் வழங்குகிறார்கள்; பாிசு ெகா க்கிறார்கள்; பாராட் கிறார்கள்; பல்கைலக்
கழகத்திேல நாடகத்ைதப்பற்றிப் ேபச நாடகக்கார க்கு அைழப்
விடக்கூ ய
அள க்கு நல்ல சூழ்நிைல ஏற்பட்
க்கிறெதன்றால் அன் ம் இன் ம் வாழ்ந்தி க்கும்
ேப ெபற்ற என் ேபான்றவர்க க்கு வாழ்வில் இைதவிட மகிழ்ச்சியளிக்கும் விஷயம்
ேவ

எ

ம் இ க்க

யாதல்லவா?

வளர்ச்சி ேவகம்
ெசன்ற 40 ஆண் களில் தமிழ் நாடக ேமைட அைடந்தி க்கும் வளர்ச்சிையக்
கா

ம்

ேபா

எனக்ேக

வியப்பாகத்தானி க்கிற .

ன்ேற

ன்

'கியாஸ்'

ைலட் கைள ைவத் க்ெகாண் நாடங்கள் நைடெபற்ற ேபா ம் நான் ந த்ேதன்;
இன் கண்ைணப் பறிக்கும் மின்சார ெவளிச்சத்திேல ம் ந த் வ கிேறன்.
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எவ்வள
ெபாிய மா தல்கள்!...எவ்வள
இ !! எண்ணிப் பா ங்கள்!
இந்த வரலாற்ைற நாம் ஆராய ேவண் ய

அ ைமயான சுைவ மிகுந்த வரலா

அவசியமல்லவா?

தமிழ் நாடகக் கைலயின் இன்ைறய வளர்ச்சியிேல எத்தைனேயா ெபாியவர்கள்
பங்கு ெபற்றி க்கிறார்கள். நாடக இலக்கியம் என்ப
ப த்
மட் ம் வள ம்
இலக்கியமல்ல; கண்களால் பார்த் ம் மகிழக்கூ ய இலக்கியமாகும். எனேவ, அச்சிேல
ெவளிவந் ள்ள நாடக
ல்களின் அளைவக் ெகாண் மட் ம் அதன் வளர்ச்சிையக்
கணக்கிட
யா . பரம்பைர பரம்பைரயாக அரங்கிேல ஆ வந் ள்ள நாடகங்களின்
வளர்ச்சிைய ம் அள ேகாலாகக்ெகாண்
பார்த்தால் நமக்கு உண்ைம விளங்கும்.
இந்தக் கண்ேணாட்டத்ேதா தான் தமிழ் நாடக வரலாற்ைற நாம் ஆராயேவண் ம்.
நாடகம் என்றால் என்ன
நாடகம் கைலக்கரசு; நாட் ன் நாகாீகக் கண்ணா ; பாமரர்களின் பல்கைலக் கழகம்.
உணர்ச்சிையத்
ண்
விட் , உள்ளத்தில்
ைதந்
கிடக்கும் அன்ைப ம்
அறிைவ ம் ய்ைமைய ம் ெவளிப்ப த்தி மக்கைளப் பண்ப த் ம் மகத்தான கைல.
நாடகம் என்றால் என்னெவன்ப

உங்க

க்குத் ெதாி ம். உங்களில் பல ம்

பார்த்தி ப்பீர்கள்.
எனேவ,
நாடகக்
கைல
என்பைதப்பற்றி
உங்க க்கு
விளக்குவதற்காக நான் இங்ேக இலக்கிய ஆராய்ச்சி எ
ம் நடத்தப் ேபாவதில்ைல.
நா - அகம் = நாடகம், நாட்ைட அகத்தில் ெகாண்ட நாடகம். அதாவ , நாட் ன்
ெசன்ற காலத்ைத ம் நிகழ் காலத்ைத ம் வ ங்காலத்ைத ம் தன் அகத்ேத
காட் வதால் நா - அகம் - நாடகம் என் ெபயர் ெபற்றி க்கிற . நா - அகம்.
அதாவ , அகம் - நா ; உன் ள் ேநாக்கு; உன்ைன ணர்; அகத்ைத நா ,
என்ெறல்லாம் பலவிதமாக அறிஞர்கள் இதற்குப் ெபா ள் கூ வார்கள்.
சு க்கமாகச் ெசால்லேவண் மானால் நாடகம் 'உலக நிகழ்ச்சிகைளக் காட் ம்
கண்ணா ' என்ப

ற்றி

ம் ெபா ந் ம்.ஏன் ேதான்றிய

இந்த நாடகக் கைல ஏன் ேதான்றிய ? எப்ப த் ேதான்றிய ? எங்கி ந்

வந்த ?

இதன் வரலா என்ன? என்பன ேபான்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களில் சில க்குத்
ெதாியாதி க்கலாம். அவற்ைறத் தான் இப்ேபா ெசால்லப் ேபாகிேறன்.
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சாதாரணமாக

நாம்

ெவளிேய

ேபாகும்ேபா

எத்தைனேயா

காட்சிகைளப்

பார்க்கிேறாம்; ரசிக்கிேறாம். அப்ப நாம் பார்த் மகிழ்ந்த காட்சிகளிற் சில மறக்க
யாதப
நம் மனத்தி ம் பதிந்
வி கின்றன. அவ்வா
நம் மனத்தில்
பதிந் விட்ட அந்த அழகான காட்சிைய நல்ல ஓவியக் கைலஞன் ஒ வன்
சித்திரத்திேல தீட் க்ெகாண்

வ கிறான்; அந்தச் சித்திரத்ைத நாம் பார்க்கும்ேபா

நமக்கு எவ்வள மகிழ்ச்சி உண்டாகிற ? கண் ன்னால் கண் களித்த ஒ ெபாிய
காட்சி
ம் சின்னஞ்சி சித்திரத்தில் ஒ ங்கி விட்டத்ைதக் கண் ரசிக்கிேறாம்
அல்லவா?
உங்கள் தம்பி, தங்ைக அல்ல
விைளயா க்

ெகாண்

க்கிற .

பாப்பா தின ம் உங்கள்
அப்பா,

அம்மா

ன்னால் சிாித்

எல்ேலா ம்

பார்க்கிறார்கள்;

நீங்க ம்
பார்க்கிறீர்கள்.
மகிழ்ச்சி
அைடகிறீர்கள்.
இல்ைலயா?.....அந்தத்
தம்பிையேயா தங்ைகையேயா அல்ல பாப்பாைவேயா ைகப்படம் எ த் அந்தப்
ைகப் படத்ைதக் ைகயிேல ைவத் க்ெகாண் பார்க்கும்ேபா உங்க க்கு எவ்வள
ஆனந்தம் உண்டாகிற ?
இன்ெனான்

பா ங்கள்;

கைட திகளில்

பழக்கைடகைள

அேனகர்

பார்த்தி ப்பீர்கல். வாைழ, மா, மா ைள, பலா
த ய பலவைகயான பழங்கள்
கைடகளில்
இ க்கும்.
அந்தப்
பழங்கைள
யா ம்
அதிசயத்ேதா
பார்த் க்ெகாண்

ப்பதில்ைல.

காகிதத்தாேலா ெசய்
பார்த்

வர்ணம்

அதிசயப்ப கிேறாம்.

இ க்கிறேத' என்

ஆனால்

பழங்கைளப்

ேபால

மண்ணாேலா,

சிக் கைடகளில் ைவத்தி க்கிறார்கேள, அவற்ைறப்
'அடடா!

மண்ணால்

ெசய்த

மாம்பழம்

ேபால்

பார்த் ப் பார்த் ப் பரவசம் அைடகிேறாம் அல்லவா?

இப்ப ேநாில் கண்ட ஒ
அழகிய காட்சிையச் சித்திரத்திேல கா ம்ேபா ம்,
தின ம் பார்த் க் ெகாண்
க்கும் நம் ட்
ள்ள பாப்பாைவப் ைகப் படத்திேல
பார்க்கும் ேபா ம் உண்ைமயான பழங்கைளப் பார்ப்பைதவிடப் பழங்கள் ேபாலச்
ெசய்தனவற்ைறப் பார்க்கும் ேபா ம் நமக்கு ஒ

தனி இன்பம், மகிழ்ச்சி ஏன்

ஏற்ப கின்ற ? இந்த உணர்ச்சிக்குக் காரணம் என்ன? அேத காரணத்தால்தான்
நாடக ம் ேதான்றியி க்க ேவண் ம். இ ேவ அறிஞர்களின் க த் .
மனித க்கு
ன்
உணர்ச்சிகள் உண்டாகின்றன. ஒன்
பசி உணர்ச்சி.
இரண்டாவ ஆண் - ெபண் - பால் உணர்ச்சி. ன்றாவ விைளயாட் உணர்ச்சி.
இந்த உணர்ச்சிகள் இயல்பாகேவ உண்டாகின்றன. விைளயாட்
உணர்ச்சிகளில்
பிறர் ெசய்வைதப் ேபால் நா ம் ெசய் காட்ட ேவண் ெமன்ற உணர்ச்சி குழந்ைதப்
ப வம்
தேல நம்மிடம் இ ந்
வ கிற . இந்த விைளயாட் ணர்ச்சியி
ந்
எ ந்த தான் நாடகம்.
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மரப்பாைவக் கூத் ; ெபாம்மலாட்டம்
இவ்வா
இயல்பாக எல்ேலா க்கும் ஏற்ப ம் விைளயாட் ணர்ச்சி பண்ைடக்
காலத்தில் இ ந்த நம் ைடய ெபாியவர்க க்கும் ஏற்பட்ட . த ல் மரத்தால் ெசய்த
பாைவகைள ைவத் க் ெகாண்
ஓ யா
விைளயாடச் ெசய்தார்கள். அதற்கு
'மரப்பாைவக்கூத் ' என்

ெபயர்

ைவத்தார்கள். பிறகு அதிேல ெகாஞ்சம் வளர்ச்சி ஏற்பட்ட . மண்ணா ம்,
ணியா ம் மனிதர்கைளப்ேபால் அழகான ெபாம்ைமகைளச் ெசய்
அந்தப்
ெபாம்ைமகளின் ைக, கால், தைல
மைறவில் இ ந்

கயிற்ைற இ த்

த ய உ ப் கைளக் கயிற்றால் கட் ப் பின்னால்
ெவகு சாமர்த்தியமாகப் ெபாம்ைமகைள ஆட ம்,

பாட ம் ெசய்
விைளயாட் க் காட் னார்கள். அதற்குப் 'ெபாம்மலாட்டம்' என்
ெபய ம் ைவத்தார்கள். ெபா ட் காட்சிகள் நைடெப ம் இடங்களில் இன் ம் நீங்கள்
ெபாம்மலாட்டத்ைதப் பார்க்கலாம்.
ேதாற்பாைவக் கூத் ; நிழற்பாைவக் கூத்
இேத ேபான்

ேதா னா

ம் ெபாம்ைமகைளச் ெசய்

அதற்குத் 'ேதாற்பாைவக் கூத் ' என்

ெபயர்.

ன்னால் ெவள்ைளத் திைரையப் ேபாட்
விளக்ைக

ைவத்

ெபாம்ைமகைளக் காட்
கூத் ' என்

இைடயில்

விைளயா னார்கள்.

அந்தத் திைரக்குப் பின்னால் ஒ

அட்ைடயினாேலா,

காகிதத்தினாேலா,

ெசய்த

விைளயா னார்கள். அந்த விைளயாட் க்கு 'நிழற் பாைவக்

ெபயர். இந்த நிழற்பாைவக்கூத்

இப்ேபா

நம் நாட் ல் அதிகமாக

இல்ைல. மேலயா, தாய்லாந் * பகுதிகளில் சாதாரணமாக நைடெப கின்றன .
நாங்கள் மேலயா ெசன்றி ந்தேபா இந்த நிழற் பாைவக் கூத் கைளப் பார்த்ேதாம்.
இராமாயணம், மஹாபாரதம் ஆகிய கைதகைள இவர்கள் காட் கிறார்கள். இப்ப க்
காட் பவர்கள் இஸ்லாமிய மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பைத இங்ேக குறிப்பிட
ேவண் ம். கைலத் ைற மதேவ பா க க்கு அப்பாற்பட்ட
என்பைத இ
காட் கிறதல்லவா?
நாடக விைளயாட்
இவ்வா உயிாில்லாத ெபாம்ைமகைள ைவத் க் ெகாண் விைளயா வைதவிட
உயி ள்ள மனிதர்கைளேய ேவஷம் ேபாடச் ெசய்
ஆ ப்பா
ந க்க ைவத் ப்
பார்ப்ப

மிகச் சிறந்த விைளயாட்டல்லவா? இ

யாேரா ஒ

ெபாியவர்

ைளயில்
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த ல் ேதான்றியி க்கிற . அதன் பயனாகத்தான் இந்த நாடக விைளயாட்
உண்டாகி
ெசால்

இ க்கிற .

இன்

ம்

நாடகத்ைத

'விைளயாட் '

வ ண் . ஆங்கிலத்தில் கூட ' ராமா' என்பேதா

என்

தமிழிேல

'பிேள" (Play) என் ம்

ெசால்வ ண்டல்லவா?
இப்ப நம் ைடய

ன்ேனார்கள்

விைளயாட் , பாைவக்கூத்

ைளயிேல ஒ

காலத்தில் ேதான்றிய இந்த நாடக

தல் பலவிதக் கூத் களாக

நாட் யமாகி, நாட் ய நாடகமாகி இன்
வந்த கைத மிகப் ெபாிய வரலா .

நாம் கா

ன்ேனறி வளர்ந்

ம் ந ன நாடக உலகத்திற்கு

நாடக ம் நாட் ய ம்
ஏறத்தாழ எண்ப
ஆட்ட ம்,

ஆண் க

பாட் ம்தான்

க்கு

இ ந்

ன்

வைர நாடக ேமைடயிேல ெவ ம்

வந்தன.

ெப ம்பா

ம்

ேபச்சு

இல்ைல.

ன்ெபல்லாம் நாட் யத்ைத ம், நாடகத்ைத ம் ேவறாகக் க தவில்ைல எனத்
ெதாிகிற .
ஐம்ெப ங்
காப்பியங்களில்
ஒன்றாகிய
சிலப்பதிகாரத்தில்
இளங்ேகாவ கள், நாட் யமா ம் மாதவிைய 'நாடக ேமத் ம் நாடகக் கணிைக'
என் தான் குறிப்பி கிறார். தனிப் பாடல்க
யம்' என் ம், ஏேத

ம் ஒ

க்கு அபிநயம் பி த்

கைதையத் த வி ேவடம்

ைனந்

ஆ வைத 'நாட்

ஆ வைத 'நாடகம்'

என் ம் ெசால் யி க்கிறார்கள். இரண் ற்கு ாிய ெபா ப் ெபயர் 'கூத் ' என்ேற
வழங்கப் ெபற் வந்தி க்கிற .
வட இந்தியாவில் ெப ம்பா
பா ப ேவார் 'நாட் ய
கவனிக்கத்தக்க .

சங்கம்'

ம் நாடகம் நடத் ேவார் நாடக வளர்ச்சிக்காகப்
என்ேற

ெபயர்

ைவத்தி க்கிறார்கள்

என்ப

சிலப்பதிகாரத்தில் அ யார்க்கு நல்லார் உைரயில் பல விதமான கூத் வைககைளப்
பற்றிச் ெசால் கிறார். அவற்ைற ெயல்லாம் நான் இங்ேக விாித் ைரக்கப்
ேபாவதில்ைல.
ஆட்ட ம் பாட் ம்
ஆட ம் பாட ம்தான் நாடகமாக இ ந்த
என்பதற்கு மட் ம் ஒேர சான்
கூ கிேறன். நாடகக்கைல இவ்வள
ரம் வளர்ச்சி ெபற்ற பிறகும் கூடப் பைழய
'ஆட்டம்' என்ற பதம் வழக்கி

ந்

வ கிற

பார்த்தீர்களா?
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நாடகக் ெகாட்டைகக்குச் சிறி

ேநரம் கழித்

வ கிறார் ஒ வர்; அ

மதிச் சீட்

விற்பவாிடம் 'ஏன் ஐயா, ஆட்டம் ஆரம்பிச்சாச்சா? எத்தைன காட்சிகள் ேபாயி க்கும்?'
என் ஆவேலா ேகட்கிறார். அவர் நாடகத்ைதப்பற்றித்தான் ேகட்கிறார். ஆனால்,
நீண்ட கால வழக்கத்தின் காரணமாக நாடகம் ஆட்டமாக ெவளி வ கிற .
நான் சில நாட்க

க்கு

ன் கடற்கைரயிேல உட்கார்ந்தி ந்ேதன். ஒ

நண்பர்

வந்தார். நல்ல நாடக ரசிகர். 'என்ன ஷண் கம், ஒன்றைர ஆண் களாக நாடகத்ைத
நி த்திவிட்டீர்கேள, ம ப
ம் எப்ேபா ஆட்டத்ைத ஆரம்பிக்கப் ேபாகிறீர்கள்?'
என் ேகட்டார். மற்ெறா சமயம் நான் ெவளி ர் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக என்ைனச்
சந்தித்த பைழய நண்பர் ஒ வர், 'ஆஹா, இராஜ ராஜ ேசாழைனப் ேபால ஒ
ஆட்டத்ைத நான் பார்த்தேதயில்ைல' என்

பாராட் னார். இன்

'என்னேவா ஒ

ஆட்டம் ேபாட்டீர்கேள,

நன்றாயி ந்த '

என்றார்.

நா

ம்

ச

க நாடகம்,

விைளயாட்டாக

ம் ஒ

ரசிக நண்பர்

அந்த ஆட்டம் மிக

'நான்

எங்கும்

ேபாடவில்ைலேய' என்ேறன். 'அ தான் ஐயா 'வாழ்வில் இன்பம்' என்

ஒ

ஆட்டம்
ஆட்டம்'.

'ஓ! நாடகமா?' என்ேறன் நான்.
இப்ப நாடகத்திற்கு ஆட்டம் என் ெசால்வ
இ ந் வ கிற . இதி
ந்ேத ஆ ப்பா
ந ப்ப தான் நாடகமாகக் க தப் ெபற்ற

இன் ம் சாதாரணமாக வழக்கத்தில்

என்ப

நமக்கு விளங்கு கிறதல்லவா?

இப்ேபாெதல்லாம் நாடகங்களில் ஆட்டம், நாட் யம் என்ற
ைறயில் தனியாக
ஆடப்ப கிறேத தவிர எல்லாப் பாத்திரங்க ம் ஆ வதில்ைல. அப்ப எல்ேலா ம்
ஆ வ

'நடன நாடகம்' என்

தனியாக நடத்தப் ெப கிற .

த்தமிழ்
ஒ
மனிதன் தன் ைடய எண்ணங்கைள மற்றவர்க க்கு ெவளியி ம்
ஒ க்குத்தான் ெமாழி என் ெபயர். நம் ைடய தமிழ் ெமாழியில் இைத அ ைமயாக
விளக்குவதற்குத்தான் ' த்தமிழ்' என்
வகுத்தார்கள் நம் ைடய
ன்ேனார்கள்.
இப்ேபா
நான்
உங்க க்கு
நாடக
வரலாற்ைறப்பற்றிச்
ெசால் க்
ெகாண்

க்கிேறன் அல்லவா? இப்ப

வார்த்ைதகளால் விளக்குவ

இயல்; இைதேய,

நாட் னிற் கணிகலம் நாடகக் கைலேய
பாட் ம் இய ம் எழில் காட் ம் - நவ நிைலேய (நா)
என்

பாட்டாகப் பா னால் அ

த்திைரகேளா

விளக்குவ

இைச; இைதேய

க பாவங்கைளக் காட் க் ைக

நாடகம். இயல், இைச, நாடகம் என வாிைசப்ப த்திப்
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பார்க்கும்ேபா

நாடகம்

ன்றாவதாக இ ந்தா

ம் இய

ம், இைச ம், அதாவ

பாட் ம், ேபச்சும் இன் நாடகத்திற்குள்ேளேய அடங்கிக் கிடப்பதால் நாம் நாடகத்ைத
தன்ைம யாகக் ெகாள்வதில் தவறில்ைல.
இந்த

தன்ைமைய எண்ணித்தான் நம

கண்டேபாேத நாடகத்ைதத் தமிழி
ெம

ந் தமிழ்' என ெமாழிேயா

ந்

ன்ேனார்கள் தமி க்கு இலக்கணம்

ேவ ப த்த

யாதப

'இய ைச நாடக

நாடகத்ைத ம் இைணத்தி க்கிறார்கள். ஔைவப்

பிராட் யார் பா கிறார்;
'பால், ேதன், பாகு, ப ப்
இைச, நாடகம் ஆகிய
ேவண் கிறார்.

இைவ நான்ைக ம் நான் உனக்குத் த கிேறன்; இயல்,

ன்

தமிைழ ம் நீ எனக்குக் ெகா ' என்

இைறவைன

“பா ம் ெதளி ேத ம் பாகும் ப ப் ம் இைவ
நா ம் கலந் னக்கு நான் த ேவன் - ேகாலஞ்ெசய்
ங்கக் காி கத் த் மணிேய நீெயனக்குச்
சங்கத் தமிழ்
இவ்வா

ன் ம் தா”

பா கிறார்

ஔைவயார்.

எனேவ,

நாடகம்

தமிழ்

ெமாழிேயா

இைணந் விட்ட ஒ நற்கைல. தமிழ் என் ெசால் ம்ேபாேத அ இயல், இைச,
நாடகம் ஆகிய ன் கைலப் பகுதிகைள ம் உள்ளடக்கி நிற்கின்ற . இப்ப ப்பட்ட
ன் ெப ம் பிாி களாக ெமாழிைய ேவ யா ம் வகுத்ததில்ைல. இ நம தமிழ்
ெமாழிக்ேக உாிய தனிச் சிறப் .
இந்தத் தனிச் சிறப்பால் நாடகத்ைத வாழ்ேவா ஒட் ய கைலயாகத் தமிழர்கள்
ேபாற்றி வளர்த் வந்தி க்கிறார்கள் என்ப நன்கு ெதாிகிற .
நாடக இலக்கணம்
இரண்டாயிரம்
'

ஆண் க

க்கு

ற்பட்டெதனக்

வல், சயந்தம், ெசயிற்றியம், குண ல்,'
ல்கைளப்பற்றிய ெசய்திகள் கிைடக்கின்றன.
சிறந்த வரலாற்

கூறப்ப ம்
த ய

பல

தமிழ்

ல்களில்

நாடக

இலக்கண

லாகக் க தப்ப ம் 'சிலப்பதிகாரம்' என்ற தமிழ்க் காப்பியத்தில்

நாடகக் கைலையப் பற்றி ம், காட்சித் திைரகைளப் பற்றி ம் நாடக அரங்க
அைமப்ைபப் பற்றி ம் விாிவாகக் கூறப் ெபற்றி க்கிற . இந்தச் சிலப்பதிகார
க்கு சிறந்த உைரெய திய அ யார்க்கு நல்லார் தம குறிப்பில் நாடகத் தமிைழப்
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பற்றிக் கூ ம் 'பரதம்' 'அகத்தியம்' என்
அழிந் விட்டன என் ம் குறிப்பி கிறார்.

ம்

ல்கள் இ ந்தனெவன் ம் அைவ

ஐயாயிரம் ஆண் க க்கு ன் ெதற்ேக குமாி ைனைய ய த் இெல ாியாக்
கண்டம் என ஒ ெபாிய நிலப்பரப் இ ந்ததாக ம் அங்ேக பாண் யர் அரசாட்சியில்
சங்கம் அைமத்
ெமாழியாராய்ச்சி நைடெபற்றதாக ம் ெப ங் கடல்ேகாளினால்
அந்த நா நகரங்கள் அழி ற்றேபா - நாடக, இைச, இலக்கண
ேபாயினெவன் ம் தமிழ் இலக்கியங்களில் ேபசப்ப கின்ற .

ல்கள் பல அழிந்

அ யார்க்கு நல்லார் தம் ைடய காலத்தில் பரதேசனாபதீயம், மதிவாணர் நாடகத்
தமிழ் ல் த ய நாடக ல்கள் இ ந்தனவாகக் குறித்தி க்கிறார்.
மகாமேகாபாத்யாய டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாதய்யர்

ல் நிைலயத்தின் ெவளியீடாக

1944-இல் 'பரத ேசனாபதீயம்' எனப் பழந் தமிழ்
ல் ஒன்
ெவளிவந்தி க்கிற .
இந்த
ல் அ யார்க்கு நல்லார் குறிப்பி ம் பரதேசனாபதீயம் தானாெவன்ப
ஐயத்திற்குாியதாக இ க்கிற . அ யார்க்கு நல்லார் தம் உைரயில் எ த் க்
காட்
ள்ள பரதேசனாபதீயம் என் ம்
ன் ேமற்ேகாள் ெவண்பாக்கள் இந்த
ல் இல்ைல.
இைவ தவிர பாிதிமாற்கைலஞன் என் ம் தி . வி. ேகா. சூாியநாராயண
சாஸ்திாியார் "நாடக இயல்" என் ம் ஒ சிறந்த
ைல எ தியி க்கிறார். இதில்
நாடகத்ைதப் பற்றிய பல குறிப் க்கள் விாிவாகச் ெசால்லப் ெபற்றி க்கின்றன.
நாடகம் என்றால் என்ன; அ

எத்தைன வைகப்ப ம்; எப்ப

எ தேவண் ம்;

ந ப் க்குாிய இலக்கணங்கள் எைவ; கதா நாயகர்க க்குாிய இலக்கணங்கள் எைவ
என்பன எல்லாம் ஆராய்ச்சி ைறயில் ெசய் ள் வ வில் எ தப்பட்
க்கின்றன.
ேபராசிாியர் சுவாமி வி லானந்தர் அவர்களால் 'மதங்க சூளாமணி' என் ம் ஒ
தமிழ்
ல் ெவளியிடப் ெபற்றி க்கிற . இ
ம் நாடகத்ைதப் பற்றிய ஆராய்ச்சி
லாகும்.
ேபராசிாியர் மைறமைலய களார் சாகுந்தல நாடகத்ைதப் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஒன்
ெவளியிட்
க்கிறார். இ
ம் நன்கு பயன்தரக்கூ ய ஆராய்ச்சி என்ப அறிஞர்கள்
க த் .
நாடகப் ேபராசிாியர் பத்ம ஷணம் பம்மல் சம்பந்த

த யார் அவர்கள் பழம் ெப ம்

தமிழ்
ல்கைளெயல்லாம் ஆராய்ந்
'நாடகத்தமிழ்' என் ம் ஒ
ெவளியிட்
க்கிறார். இந்த
ன் பிற்பகுதியில் ெதாழில்
சைபகைளப்பற்றிய
ெசய்திகள்
ம்
நன்கு

சிறந்த
ைல
ைற நாடக
ஆராய்ந்
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ெசால்லப்படவில்ைலெயன்றா ம்
ைறயில் ெசய்யப்பட்
க்கிற .

நாடகத்

தமிைழப்

ஆக, மைறந் ம் அழிந் ம் ேபான பைழய
காலத்தில் இ ந்

வ ம் நாடக இலக்கண

பற்றிய

ஆராய்ச்சி

நல்ல

ல்கள் ேபாக, இப்ேபா

நம

ல்கள் நாடகவியல்,மதங்க சூளாமணி,

சாகுந்தல ஆராய்ச்சி, நாடகத் தமிழ் ஆகிய நான்கு

ல்களாகும்.

இப்ேபா நான் பைழய ல்கள் எனக் குறிப்பிட்டைவ ெயல்லாம் நாடக இலக்கண
ல்கேள ஒன் கூட இலக்கியம் அன் .
காட்சி
நான்

ல்கள்
ன்

குறிப்பிட்டவா

நாடக இலக்கியங்கள் ப த்

இலக்கியங்கள் அல்ல; ேமைடயில் பார்த்

மாத்திரம் மகி ம்

மகி ம் இலக்கியங்கள். ப த்

மகி ம்

இலக்கியத்ைதக் ேகள்வி
ெலன் ம், பார்த்
மகி ம் இலக்கியத்ைதக் காட்சி
ெலன் ம் குறிப்பிடலாம்.
பார்த் மகி ம் நாடகங்கள் இலக்கிய வ விேல-- ல் வ விேல இ ந்தா ம்கூட
அவற்ைறக் 'காட்சி
பைழய

ற்கள்' என்ேற அறிஞர்கள் ெசால்

ல்களில் காட்சி

ல் என்

ெசால்வதற்கு

வார்கள்.
ல் வ வில் நாடகம் எ

ம்

நமக்குக் கிைடக்கா விட்டா ம், தமிழ் நாட் ல் ஆயிரக் கணக்கான ஆண் களாக
நாடகங்கள் ெதாடர்ந்
நைடெபற்
வந்தி க்கின்றன என்பதற்குச் சான் கள்
கிைடக்கின்றன.
நாடகங்க

க்கு மானியம்

இராஜராஜ ேசாழன், இராேஜந்திர ேசாழன்
த ய மன்னர்கள் அந்த நாளில்
நாடகம் ந ப்ேபார்க்கு மானியங்கள் ெகா த்தி க்கிறார்கள். அதற்கான குறிப் கள்
கல்ெவட் களில் காணப் ெப கின்றன. இராஜ ராஜ ேசாழனின் ெவற்றிையக்
குறிப்பி ம் 'இராஜ ராஜ விஜயம்' என் ம் நாடகம் அவன் வாழ்ந்த காலத்திேலேய
தஞ்சா ர்க் ேகாயி ல் ந க்கப் ெபற்றதாகக் கல் ெவட் களில் ெபாறிக்கப்
பட் ள்ள .
நகரங்களி ம், சிற் ர்களி ம் மன்னர் அரண்மைனகளி ம் ஆலயங்களி ம்
தற்கா கமாக ேமைடகள் அைமக்கப்பட் த் திறந்தெவளிகளில் நாடகங்கள் பல
ஆண் களாகத் ெதாடர்ந்
நைடெபற்
வந்தி க்கின்றன. இத்தைகய ெத க்
கூத் க்கள் இன் ம் தமிழகத்தின் சில சிற் ர்களிேல நைடெபற் வ கின்றன.
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ஆலயங்கள் வளர்த்த அ ங்கைல
சிற்பம், சித்திரம், இைச, நாட் யம், நாடகம் ஆகிய நற்கைலகள் அைனத்ைத ம்
ஆதாித் ப் ேபாற்றி வளர்த்
வந்த ெப ைம நம் நாட் ன் ஆலயங்க க்ேக தனி
உாிைம. அந்த நாளில் ேகாயில் ெப விழாத் தான் நகரத்தின் ெபாிய தி விழா.
நாட் ன் நற்கைலஞர்கெளல்லாம் ேகாயி ேலதான் கூ வார்கள். இய

ம், இைச ம்,

கூத் ம் அங்ேகதான் நைடெப ம். அன் ெநறி ம், அறத்தின் சிறப் ம் அ ளின்
வ ைம ம் நாடகங்களிேல நடமா ன. ஆலயப் ெப ெவளிகளி ம் ஆலயத்ைத
ய த்த மதிற் றங்களி ம் அரங்குகள் அைமக்கப் ெபற்றன.
அங்ேக
த்தமிழ்க் கைலஞர்கள் கைல வளர்த்தார்கள். இந்த உண்ைமெயல்லாம்
இன்

நமக்குப்

ெபா வியல்,

ெபாய்யாய்ப்

என

பழங்கைதயாய்ப்

நாடகங்கைள

பிர க்க க்ெகன் ம்,
ெதாிகிற .

ெபா வியல்

இ
மக்க

ேபாய்விட்டன.

வைகப்ப த்தி,
க்ெகன் ம்

ேவத்தியல்,

ேவத்தியல்
ஆடப்பட்

அரசர்கள்,
வந்ததாகத்

ல் வ வில் இ வைர நமக்குக் கிைடத்தி க்கும் நாடகங்கள் எல்லாம் ஏறக்குைறய
ந்
ஆண் க க்குப் பிற்பட்டைவெயன்ேற ெசால்ல ேவண் ம். அந்த நாடங்கள்
யா ம் பாடல்களாக அைமந்தி க்கின்றனேவ தவிர உைர நாடகம் ஒன் கூட
இல்ைல. பழங்காலத் தமிழ் நாடகங்கள் யா ம் பாடல்களாகேவ இ ந்தி க்க
ேவண் ம் என்பைத இ
மகாபாரதம்,

ேம

ம் உ திப்ப த் கிற . ஹாிச்சந்திரா, இராமாயணம்,

த ய நாடகங்கள் அைனத் ம் பாடல்களாகேவ இ க்கின்றன.

பழங்கால நாடக வசனங்கைளப் ெப ம்பா ம் கட் யக்காரன் வந்
ெபா
வசனமாகப் ேபசுவான். அந்த வசனம் நாடகத்தின் ஒ
காட்சிக்கும் மற்ெறா
காட்சிக்கும் ெதாடர் ஏற்ப த் வதாகேவ இ க்கும்.
'அேகா
ேக ங்கள்
சைபேயார்கேள!
இப்ப யாகத்
தாேன
அாிச்சந்திர
மகாராஜனாகப் பட்டவன் நா
நகர
தலான கைள விசுவாமித்திர
னியிடம்
ெகா த் விட் க் காசிக்கு வ ம் வழியில் அேனக
யைர யைடந்
காசிநகர்க்
ேகா ரந் ேதான்றக் கண்
தன் பத்தினிக்குத் ெதாிவித் க் கரங் கூப்பித்
ெதா கிறவிதங் காண்பீர்கள் கனவான்கேள!'.....
இ தான் பழங்கால நாடக வசனம். இதற்குப் ெபா
விளக்கத் க்காகக் கட் யக்காரன் இைதப் ேபசுவான்.

வசனம் என்

ெபயர். நாடக

இவ்வா
ேபசப்ப ம் நீண்ட ெபா
வசனங்கைளத் தவிர, ெப ம்பா ம்
பாடல்கள்தான். பண்ைடக் காலந்ெதாட் நாடகத் தமிழ் இைசத் தமிேழா ேசர்ந்ேத
வளர்ந் வந்தி க்கிற .
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அ ர்வமாகச் சில இடங்களில் பாட ன் க த்ைதெயாட்
ேபசுவ ண் .

வசனமாக ம் சில வாிகள்

'ேகளாய் ெபண்ேண சந்திரமதி! ேலகத்தி ள்ளவர்கள் ெசய் ம்ப யான சகல
பாவங்கைள ம் ேபாக்கத் தக்கதாகிய திவ்ய மகிைம
ண்ட இந்தக் காசி நா
வந்ேதாம் பாராய் ெபண்ேண!'
அவ்வள தான். உடேன, 'கரங்குவிப்பாய் மயிேல, இேதா காசி கா
குயிேல' என்

பார்

மீண் ம் பாடத் ெதாடங்கி வி வான் அாிச்சந்திரன்.

சீர்காழி அ ணாசலக் கவிராயர் அவர்களால் எ தப் ெபற்ற இராம நாடகம்,
அேசா கி நாடகம் ஆகியைவ கட் யக்காரன் வசனத்ேதா
ம் பாடல்களால்
அைமந்தன. இவ ைடய காலம் 1712
ெநாண்

தல் 1799 வைர.

நாடகங்கள்

பதிேனழாம்

ற்றாண் ன் பிற்பகுதியில் 1695

தல் சில ெநாண்

நாடகங்கள்

இ ந்தி க்கின்றன. தி க்கச்சூர் ெநாண் நாடகம், பழனி ெநாண் நாடகம், சீதக்காதி
ெநாண் நாடகம் இவ்வா
பலவைகப்பட்ட ெநாண் நாடகங்கள். ெப ம்பா ம்
இந்த ெநாண் நாடகத்திற்குாிய கைத 'கதாநாயகன்

தீயவனாக

தண்டைனக்குட்பட்

இ ந்

கா கன்

வைலயில்

சிக்கி,

அவயவங்கைள இழந்தவனாகி, ெநாண் யாய் ஒ

பிறகு

ெதய்வத்ைத

ேவண்
வழிபட, இழந்த அவயவங்கைள மீண் ம் ெப கிறான்'
ஏறக்குைறய எல்லா ெநாண் நாடகங்க ம் இம்மாதிாியாகேவ இ க்கும்.

என்பேத.

ேகாபாலகி ஷ்ண பாரதியாாின் நந்தனார் சாித்திரக் கீர்த்தைனையப் பற்றி
நமக்ெகல்லாம் நன்றாகத் ெதாி ம். அைவ நாடக ேமைடயில் பல ந கர்களால் பாடப்
ெபற்றைவ. இன் ம் கதா காலட்ேசபங்களில் பாடப்ெபற்
வ பைவ. ஹிரண்ய
சம்ஹார நாடகம், உத்தர ராமாயண நாடகம், கந்தர் நாடகம், காத்தவராயன் நாடகம்,
பாண்டவர் சூதாட்ட நாடகம், வள்ளியம்ைம நாடகம், சி த்ெதாண்டர் நாடகம் இவ்வா
பல்ேவ
நாடகங்கள் ெப ம்பா ம் பாடல்களாக ம்,
கட் யக்காரன் வசனத்ேதா கூ யதாக ம் அைமந்தி க்கின்றன.

ஒ

சிறி
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இத்தைகய நாடக காலத்திற்குப் பிறகு நாடகத்திற்கு விலாசம் என் ெபயாிட் ப்
பல
விலாசங்கள்
தமிழகத்தில்
நைடெபற்
வந்தி க்கின்றன.
பாரத
விலாசம்,சகுந்தைல விலாசம், மதன சுந்தரப் பிரசாத சந்தான விலாசம், ம ைர

ரன்

விலாசம், சித்திராங்கி விலாசம், அாிச்சந்திர விலாசம், ேதசிங்குராஜ விலாசம், மன்மத
விலாசம், இவ்வா
வந்த என் இன்

பல விலாசங்கள். இந்த 'விலாசம்' என்ற ெபயர் நாடகத்திற்கு ஏன்
ம் ெதளிவாகத் ெதாியவில்ைல. ஆராய்ந் ெகாண்
க்கிேறாம்.

'விலாசம்' என்ற ெபய க்கு ஆதி காரணமாக விளங்கிய
மேகந்திர பல்லவன் எ திய 'மத்த விலாசம்' என்

ஏழாம்

ற்றாண் ல்

ம் நாடகம் என்

க தலாம்.

'விலாசம்' என்ற ெபயரால் நாடகம் நைடெபற்றேபா தான், ந கர்கள் சந்தர்ப்பத்திற்கு
ஏற்றவா ெசாந்தமாகேவ வசனம் ேபச ம் ெதாடங்கினார்கள்.
ச தாய நாடகத் ேதாற்றம்
ச தாய சம்பந்தமான நாடகங்கள் சமீப காலத்தில்தான் ேதான்றியனவாகக் சிலர்
எண் கிறார்கள். அ
தவ . பல ஆண் க க்கு
ன்ேப ச தாய நாடகங்க ம்
நடந்தி க்கின்றன.
தன்
தலாக ேமைடயில் ந க்கப்பட்ட ச தாய நாடகம்
'டம்பாச்சாாி விலாசம்' என்பதாகும். இந் நாடகத்ைத எ தியவர் தி . காசிவிசுவநாத
த யார் என்பவர். இந்த நாடகக்கைத கூடக் கற்பைனயன் . ெசன்ைன
சிந்தாதிாிப்ேபட்ைடயில் வாழ்ந்
மைறந்த ஒ தனவந்தைரப் பற்றிய கைத. இந்த
நாடகாசிாியராேலேய பிரம்ம சமாஜ நாடகம், தாசில்தார் நாடகம் என்
நாடகங்கள் ச தாயச் சீர்தி த்த ைறயில் எ தப் ெபற் ள்ளன.

ம் ேவறிரண்

தி மதி. பாலாமணி அம்ைமயார் அவர்கள் டம்பாச்சாாி நாடகத்ைத ந த்தேபா
நான்
ைவயில் 1922-ல் பார்த்தி க்கிேறன். காலஞ் ெசன்ற நைகச்சுைவ ந கர் தி .
சி. எஸ். சாமண்ணா ஐயர் அவர்கள் டம்பாச்சாாி நாடகத்தில் பதிேனா ேவடங்கள்
தாங்கி அற் தமாக ந ப்பார். அப்ேபா
நான் சி வன் என்றா ம் நன்றாக
நிைனவி க்கிற .
டம்பாச்சாாி நாடகம் எ தப்பட்ட பிறகு 1877-ல் பிரதாப சந்திர விலாசம் என் ம்
ஒ நாடகம் எ தப் ெபற்ற . இந்த நாடகத்ைத எ தியவர் தி . ராமசாமி ராஜா
என்பவர். இ
ம் டம்பாச்சாாி நாடக அைமப்ைபப் பின்பற்றிேய எ தப்பட்ட . இந்த
பிரதாப

சந்திரன்

நாடகத்ைத

நாங்கள்

எங்கள்

கு வில்

1926-ல்

பல

ைற

ந த்தி க்கிேறாம். நாேன பிரதாப சந்திரனாக ம், சில நாடகங்களில் விசுவாச
காதகன் என்ற தீேயானாக ம் ந த்தி க்கிேறன்.
இந்தக் காலத்ைதெயாட் சத்தியபாஷா அாிச்சந்திர விலாசம் என்ற நாடகத்ைத
ெபங்க ர் தி . அப்பா ப் பிள்ைள என்பவர் எ தியி க்கிறார். இ வைர அாிச்சந்திர
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நாடகத்தில் எந்த நாடக ேமைடயி
பாடப்ெபற் வ கின்றன.

ம் ெத க்கூத்

ேமைடயி

ம் இவர

பாடல்கேள

குறவஞ்சி நாடகம்.
குறவஞ்சி நாடகம் என்

ம் ஒ வைக நாடகம் தமிழ் நாட் யக் கைலஞர்களிைடேய

வளர்ந் வந்த . இந்தக் கைத, ஓர் அரசன் அல்ல ெதய்வம் பவனி வ ம்ேபா
அவைரக் கண்ட ஒ ெபண்மணி காதல் ெகாண் வ ந் வாள். குறத்தி வந் குறி
பார்த்

'நீ அவைரேய மணப்பாய்' என்

ஆ தல் கூ வாள். பிறகு அந்தப் ெபண்மணி

தான் காதல் ெகாண்டவைர அவ்வாேற மணம் ாிவாள். அப் றம், காணாமற் ேபான
குறத்திையத்ேத
அவள் கணவனான குறவன் வ வான். இ வ ம் ஆ ப்பா ச்
ெசல்வார்கள். அேநகமாக எல்லாக் குறவஞ்சி நாடகங்களி ம் இ ேவதான் கைத.
குற்றாலக் குறவஞ்சி, விரா மைலக் குறவஞ்சி, அழகர் குறவஞ்சி, சரேபந்திர

பாலக்

குறவஞ்சி, இவ்வா எ தப் ெபற் ள்ள பல குறவஞ்சி நாடகங்களில் சிறப் வாய்ந்த
பாடல்கைளக்
ெகாண்ட
இலக்கியமாகக்
க தப்ப வ
தி க்குற்றாலக்
குறவஞ்சியாகும். இதைன ஆட ம், பாட ம் ெகாண்ட நாட் ய நாடகமாகேவ நம
நடனமணிகள் ஆ வ கிறார்கள். இந்தப் ெப ைமக்குாிய குறவஞ்சிைய எ தியவர்
திாிகூட ராசப்பக் கவிராயர்.
இன் ம், நாடக அலங்காரம், வாசகப்பா, சபா, பள்
நாடகங்கள் இ ந்தனெவன் ெதாிகிற .

தலான ெபயர்களி

ம்

1891-ல் ேபராசிாியர் சுந்தரம் பிள்ைள அவர்கள் 'மேனான்மணீயம்' என் ம்
அற் தமான
நாடகத்ைத
அகவற்பாவால்
எ தியி க்கிறார்.
இ
தமிழ்ப்
லவர்களா ம் அறிஞர்களா ம் ேபாற்றப்ெபற்ற ஒ
சிறந்த தமிழ் நாடகம்.
இந்நாடகத்ைத

இ வைர

நானறிந்த

வைரயில்

யா ம்

ந த்ததில்ைல.

'இ

ந ப்பதற்காக எ தப்பட்டதன் ' என ஆசிாியேர குறிப்பிட்
க்கிறார். இப்
ெபாியாைரப் பின்பற்றிப் பல ஆசிாியர்கள் அகவற்பா நைடயில் நாடகங்கைள
எ தியி க்கிறார்கள்.
'நாடக இயல்' என்

ம் இலக்கண

ைல எ திய பாிதிமாற் கைலஞன் அவர்கள்

பாவதி, கலாவதி என் ம் இ
நாடகங்கைள உைரநைடயி
என் ம் நாடகத்ைத அகவற்பா நைடயி ம் எ தியி க்கிறார்.

ம், மானவிஜயம்

பண்ைடக்கால நாடகப் பாடல்கள், ெவண்பா, க த் ைற, வி த்தம், ேதாைடயம்,
திபைதகள், த க்கள், ெகாச்சகம், தாழிைச, அகவல், கண்ணிகள், சிந் கள்
விதமான பாவினங்களில் எ தப்பட்
க்கின்றன.

த ய பல
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திய பாைத கண்ேடார்
இவ்வா
ஆடப்பட்
வந்த நாடகத்ைத ஒ ங்கு ப த்தி இன்
கா ம்ப யான நாடக ேமைட அைமப் க்குக் ெகாண் வந்தவர் தஞ்ைச
நவாப் ேகாவிந்தசாமி ராவ் எனப் பம்மல் சம்பந்த
தமிழ்' என்

ம்

த யாரவர்கள் தம

நாம்
'நாடகத்

ேல குறிப்பிட் ள்ளார்.

நானறிந்த வைரயில் இேத காலத்தில் கும்பேகாணம் தி .நேடச தீட்சிதர்
அவர்களால்
வக்கப் பட்ட தி .கல்யாணராமய்யர் நாடகக் கு வின ம் நாடகத்
ைறயில் திய பாைத கண்டவர்கள் எனத் ெதாிகிற .
தமிழ் நாடகக் கைலக்கு மகத்தான பணி ாிந்த தவத்தி சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
இந்தக் கல்யாண ராைமயர் நாடகக் கு வில் ந கராக ம் நாடக ஆசிாியராக ம்
இ ந்தார்.
நாடகத்ைதத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட தமிழ்நாட் நாடக சைபகள் அைனத்தி ம்
ெப ம்பா ம் சங்கர தாஸ் சுவாமிகளின் நாடகங்கைளேய ந த் வந்தார்கள் என்
கூற ேவண் ம்.
நவாப் ேகாவிந்தசாமி ராவ், கல்யாணராைமயர், சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் ஆகிேயார்
நாடகத் ைறயில் குந்த காலத்ைத ெயாட் நாடகப் ேபராசிாியர் பம்மல் சம்பந்த
த யாரவர்கள் 'சுகுண விலாச சைப' என்

ம் ஒ

(அெமச்சூர்) பயில் ைற சைபைய

1891-ல் ெசன்ைனயில் ேதாற் வித்தார்.
சுகுண விலாச சைபயின் ேதாற்ற ம், பம்மல் சம்பந்த
த யார் அவர்கள்
அச்சைபக்காக எ திய பல்ேவ
வைகப்பட்ட நாடகங்க ம் தமிழ்நாட் ல் பல
அெமச்சூர் நாடக சைபகைளத் ேதாற் வித்தன. ெதாழில்
ைற நாடக சைபக ம்
ஏற்
ந த்
வளர்ச்சி ெப வதற்கு பம்மல் சம்பந்த
த யாாின் நாடகங்கள்
வாய்ப்பளித்தனெவன்பைத நன்றிேயா குறிப்பிட ேவண் ம்.
'ஒ

நாடகம் சிறப்பாக இ க்க ேவண் மானால் அந்த நாடகத்தில் பங்கு ெகாள்

ம்

ந கர்களிைடேய ஒ ங்கும், நியதி ம், கட் ப்பா ம் இ க்க ேவண் ம்.'
சுமார் அ ப

ஆண் க

க்கு

ன்

தமிழ் நாடக ேமைட சீர்குைலந்தி ந்த அந்த

நாளிேல, இப்ப க் குரல் ெகா த்தார் ஒ
நாடகத் தைலைமயாசிாியர் தவத்தி

ெபாியார். அந்தப் ெபாியார் தாம் தமிழ்

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள். அந்த நாளில் 'சுவாமிகள்'
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என்றாேல ேபா ம்; அந்தச் ெசால்
அவர் ஒ வைரத்தான் குறிக்கும். அவ ைடய நாடக அைமப் த் திறன்; அந்த
அைமப்பிேல காணப்ப ம்
க்கம்' நாடகப் ேபாக்கிேல நாம் கா ம் அழகு; நாடக
பாத்திரங்களின் வாயிலாகப் பாடல்களி ம் உைரயாடல்களி ம் அவர் ெவளியிட்ட
க த் க்கள்; அந்தக் க த் களால் நாடகம்
இவற்ைறெயல்லாம் எண்ணிப் பார்க்கும் ேபா
லைம நமக்கு நன்றாகத் ெதாிகிற .

பார்ப்பவர்கள் அைடந்த பயன்,
சுவாமிகளின் நாடக நல் ைசப்

சுவாமிகள் தந்த நாடகச் ெசல்வம்.
சுவாமிகள் சுமார் நாற்ப
நாடகங்கள் எ தியி க்கிறார். நாடகத்திற்காக அவர்
எ த் க்ெகாண்ட கைதகள் ெப ம்பா ம் அம்மாைனப் பாடல்களாக நம் ைடய
தாய்மார்கள் சுைவேயா ப த் வந்த பழங்கைதகள் தாம்.
அபிமன்

சுந்தாி,

பவளக்ெகா ,

சீமந்தனி,

சதிய

சூயா,

பிரகலாதன்,

சி த்ெதாண்டர், வள்ளி தி மணம், சத்தியவான் சாவித்திாி, சுேலாசனா சதி இப்ப
எல்லாம் நமக்குத் ெதாிந்த நாடகங்கள். இைவகைளத் தவிர வடெமாழி நாடகமாகிய
மி ச்சக ைய ம்,

ேஷக்ஸ்பியாின்

ேராமிேயாஜூ யத்,

நாடகங்கைள ம், மணிேமகைல, பிர
ங்கலீைல
கைதகைள ம் சுவாமிகள் நாடகமாக்கி இ க்கிறார்.

ஆகிய

சிம்பைலன்
தமிழ்க்

ஆகிய
காப்பியக்

சுவாமிகள் எ திய அத்தைன நாடகங்க ம் அரங்கில் ஆயிரக்கணக்கில் ந க்கப்
ெபற்றைவெயன்பைத நாம் நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
பாடல் வைககள்
சுவாமிகளின் நாடகங்களில் ெவண்பா, க த் ைற, வி த்தம், சந்தம், சிந் ,
வண்ணம், ஓர , கும்மி, க ெவண்பா, தாழிைச, கீர்த்தைன இப்ப ப் பலவைகப்பட்ட
பாடல்க ம் சி பகுதி உைரயாடல் க ம் நிைறந்தி க்கும். அப்ேபா உைரநைட
அதிகமாக வராத காலமாதலால், ெப ம் பகுதி பாடல்களாகேவ யி க்கும்.
இப்ெபா ெதல்லாம் அந்த நாடகங்கைள நீங்கள் பார்க்க ேதர்ந்தால், 'என்ைனயா!
எ த்ததற்ெகல்லாம் பாட் த்தானா?' என் ேகட்பீர்கள். நாடகங்களில் பாட் மிகக்
குைறவாக இ க்க ேவண் ெமன்
க தப்ெப ம் காலம் இ . நாங்கள் நாடகத்
ைறயில் குந்த காலத்தில் அப்ப ெயல்லாம் இல்ைல. ஒ நாடகத்தில் குைறந்த
பாடல்களாவ
இ க்கும். தர்க்கப் பாடல்கள் மிக அதிகம். இந்த நாள்
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நாடகங்கைளப் ேபால் ேமைடயில் ந ப்பவர்க்காக மைறவில் இன்ெனா வர் இ ந்
பா ம் 'இரவல் குரல்' வழக்கம் எல்லாம் இல்ைல. சுவாமிகளின் நாடகப் பாடல்கைள
நாங்கேளதான் பா ேவாம்.
சிாித்தா

ம்

பாட் ,

அ தா

ம்

பாட் ,

ேகாபித்தா

ம்

பாட் ,

சண்ைட

ேபாட்டா ம் பாட் , ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் ெகாள் வ ம் எல்லாம் பாட்
மயந்தான். உைரயாடல்கள் ெப ம்பா ம் பாட் ன் ெபா ைள விளக்குவதாகேவ
யி க்கும். எங்காவ ஒ சில இடங்களில் நீண்ட வசனங்கள் ேபசப்ப ம்.
அந்நாளில் நைடெபற்ற ேவ
சில நாடகங்களில் நான் பார்த்தி க்கிேறன்:
ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் ஒளிந் மைறந் ெகாள்ைளய க்க வ ம்
தி டன் கூடக் கா ல் சலங்ைக கட் க்ெகாண் , ஆ ப்பா , ஆர்ப்பாட்டத்ேதா
வ வான்!
சதாரம்,
அதி ப
அமராவதி
ஆகிய
நாடகங்களில்
தி டன்
ேவடத்திற்ெகன்ேற சில நட்சத்திர ந கர்கள் இ ந்தார்கள். அவர்கள் ந க்கிறார்கள்
என்றால் அந்தக் காலத்தில் அபாரமான வசூ ம் ஆதர ம் இ ந்தன. அவர்களில்
பிரசித்தி ெபற்றவர்ர் தி . நடராஜ ஆச்சாாி என்பவர். அவ க்குப் ேபாட் யாகத் தி .
தங்கேவ ப்
பிள்ைள
என்
ஒ வர்
இ ந்தி க்கிறார்.
இந்தத்
தி ட
ேவடதாாிக க்குள் ேபாட்டா ேபாட் ைவத் ச் சதாரம் நாடகம் நைடெப ம். இந்தப்
ேபாட்
ஆட்டத்ைதப் பார்க்க மக்கள் ஆயிரக் கணக்கில் கூ வார்கள். சில
சமயங்களில் ெபண்க ம் தி டர்களாக ந ப்ப உண்
மனம் ேபால் வசனம்.
ஏறத்தாழ எ ப ஆண் க க்கு ன் தான் தமிழ் நாடக ேமைடயில் உைரநைட
தைலகாட்டத் ெதாடங்கிய . ந கர்கள் தாமாகேவ பாடல்களின் க த்ைத ஒட்
இரண்
வாி வசன ம் ேபசி வி வார்கள். நல்ல தமிழறி ம் கற்பைனத் திற ம்
வாய்ந்த சில ந கர்கள் ஒ ப ேமேல ேபாய், கைதக்குப்
வசனங்கைளப் ேபசத் ெதாடங்கினார்கள்.
இன் ம் பைழய 'ஸ்ெபஷல்' நாடகங்களில் இந்த
நைடெபற் வ கின்ற .

றம்பாக ம் சற்

நீண்ட

ைறயில்தான் உைரயாடல்

அந்த நாளில் ேபசத் ெதாியாத அப்பாவி ந கர் எவராவ அகப்பட் க் ெகாண்டால்
ஆபத் த்தான். ேபசத்ெதாிந்த ந கர் அவைரத் தா மாறான ேகள்விகள் ேகட் த்
திக்கு க்காட ைவத் ச் சைபேயாாின் ைகதட்டைலப் ெப வார். ந கர்கள் இ வ ம்
ேபசத் ெதாிந்தவர்களாக இ ந் விட்டால் சில சமயங்களில் ேபாட் வ த் வி ம்.
நீண்ட ேநரம் வாதம் நைடெப ம். ந கர்கள் கைதைய விட் ெவகு ரம் விலகிப்
ேபாய் உலாவிக் ெகாண்
ப்பார்கள்! ெசாந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் அம்பலத் க்கு
வ ம்.
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" த்ெதா ப்ப ேபால் ேபசுகிறீேர?" என் ெபண்ேவட ந கர் ேபசுவார். அந்தப்
ேபச்சின்
லம் ஆண் ேவட ந கர்
த்ெதா க்கும் குலம் என்பைதக் குத்திக்
காட் வார். சைபயில் ைக தட்டல் ஏற்ப ம்.
ஆண் ேவடதாாி ம் சைளக்காமல் "உன் ேபச்சு சன்னம் ைவத்

இைழப்ப

ேபால்

இ க்கிறேத!" என் கூறி, ெபண் ேவடதாாி ஆசாாி வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவர் என்பைத
நிைன ப த் வார். உடேன சைபயில் இவ க்கும் ைகதட்டல்! உைரயாடல்
இப்ப ேய ேபாய்ப் பின்னிக் ெகாண்
க்கும். ெசாற்ேபார் வ த் , கைடசியாகச்
சைபேயார் சிலர் நாடகக் கைதைய ஞாபகப்ப த்த ேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்ட ம்
உண் .
இப்ப ெயல்லாம் ந கர்கள் கற்பைனயாகப் ேபசிக் கட் ப்பா

இல்லாதி ந்த

காைலயில், நாடகத்ைதத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட நாடக சைபக

க்கு ஒ ங்காக

உைரயாடல்கள் எ திக் ெகா த் , நாடகப் ேபச்சு
தவத்தி . சங்கரதாஸ் சுவாமிகேள ஆவார்.

ைறைய வகுத்த ெபாியார்

பாலர் நாடக சைபகள்
ெபாிய ந கர்களிடம் இந்தக் கட் ப்பா சீர் குைலந் ேபாகேவதான் சுவாமிகள்
பாலர் நாடக சைபகைளத் ேதாற் விக்க ேநர்ந்த . இவ்வா ேதான்றிய சைபதான்
சமரச் சன்மார்க்க நாடக சைப. இந்நாடக சைபைய, சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் தம்
ெசாந்தத்திேலேய 1910ஆம் ஆண் ல் ெதாடங்கினார். இச்சைபயிேலதான் இைசப்
ெபா ம் லவர் ம ைர தி . மாாியப்ப சுவாமிக ம் சங்கீத ேமைத தி . எஸ். ஜி.
கிட்டப்பா அவர்க ம் அவ ைடய சேகாதரர்க ம் ந கர்களாக விளங்கினர்.
இைதத் ெதாடர்ந்

தமிழகத்தில் பல நாடக சைபகள் ேதான்றின. இவற்றிெலல்லாம்

சி வர்கேள ந கர்கள். ம ைர பாலமீன ரஞ்சனி சங்கீத சைப, ம ைர ஒாிஜினல்
பாய்ஸ் கம்ெபனி, ம ைர தத் வ மீன ேலாசனி வித் வ பாலசபா
இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கைவ.

த ய சைபகள்

தமிழ் நாடகக் கைலைய வளர்த்த ெப ைமயில் க்கிய இடம் ெபறக் கூ யவர்கள்
பாலர் நாடக சைபயினர். ம ைர ஒாிஜினல் பாய்ஸ் கம்ெபனி நாடகங்கள் பலவற்ைற
நான் பார்த்தி க்கிேறன். திைரப்பட நட்சத்திரங்களான் தி வாளர்கள். எம்.ஜி.
சக்கரபாணி, எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன், காளி என். ரத்தினம், பி. . சின்னப்பா மற் ம் ேக.
பி. காமாட்சி, ேக.பி. ேகசவன், எம். ேக. ராதா, பக்கிாிசாமி பிள்ைள, எம். ஜி.
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தண்டபாணி, .ஆர். பி.ராவ்
ெபற்றவர்கள்.
ம ைர

பாலமீன

த ய ந கர்கள் பலர் இந்த நாடக சைபயிேல பயிற்சி

ரஞ்சனி

சங்கீத

சைபயின்

நாடகங்கைள ம்

நான்

பார்த்தி க்கிேறன். தி வாளர்கள் ேக. சாரங்கபாணி, நவாப் ராஜமாணிக்கம், பி. .
சம்பந்தம்,

எம்.எஸ்.

த் க்கி ஷ்ணன்,

.பி.

ெபான்

சாமிப்

பிள்ைள,

.பாலசுப்பிரமணியம், எம். ஆர். ராதா, ஏ.எம். ம தப்பா, எஸ்.வி. ெவங்கட்ராமன்,
.ேக.ேகாவிந்தன்,
தயாரானவர்கள்.

சிதம்பரம்

ெஜயராமன்

த ய

ந கர்கள்

இச்சைபயில்

1914ல் சி வர்கைள ந கர்களாகக் ெகாண்ட நாடக சைபகேளா
சுவாமிகள்
ெதாடர் ெகாண்ட ேபா தான் எல்லா நாடகங்க க்கும் உைரயாடல்கைள ைறயாக
எ தினார் என் ெசால்ல ேவண் ம்.
சுவாமிகளின் அாிய சாதைன
சுவாமிகள் நல்ல இைசஞான ள்ளவர். சந்தம் வண்ணம், இவற்ைறப் பா வதில்
திறைம ெபற்றவர். தாள விந்நியாசங்கைள நன்கு அறிந்தவர். எனேவ தாமாகேவ
இைசயைமத் க் ெகாள்ள ம் மற்றவர் ெசால் ம் ெமட் க்கைள அறிந் ெகாள்ள ம்
அவரால்
ந்த .
நவரசம் - அதாவ

காதல்,

ரம், சிாிப் , ேகாபம், வியப் , இழிப் , ேசாகம், பயம்,

சாந்தம் இப்ப ஒன்பத சுைவகள் ெசால்லப்ப கின்றன அல்லவா? இந்த ந ப் ச்
சுைவ குன்றாமல் அந்தந்தக் கட்டத்திற்கு ஏற்றவா பாடல்கைள அைமக்கும் அதிசய
திறைம சுவாமிகளிடம் இ ந்த . பாட் ன் ெமட் ம் அதில் அைம ம் ெசாற்க ம்
பாத்திரத்தின் உணர்ச்சி பாவத்ைத ெவளிப்ப த் வனவாகேவ யி க்கும்.
க த்ெதாைக, கு ந்ெதாைக, நற்றிைண, நால யார், தி க்குறள், பழெமாழிகள்
இைவெயல்லாம் சுவாமிகளின் பாடல்களி ம் வசனங்களி ம் பரந்
கிடப்பைதக்
காணலாம். சங்க ல்கள் அத்தைன ம் அவ க்கு மனப்பாடம்.
சுவாமிகளின் எந்த நாடகத்ைத ெய த் க் ெகாண்டா ம் அதிேல த மெநறி
வ
த்தப் ெபற்றி க்கும். சுவாமிகள் உணர்ச்சிக் கடல். மிகச் சிறந்த ந கராக
இ ந்
சைபேயாைர உணர்ச்சி வசப்ப த்தியவர். எனேவ, அவ ைடய நாடகப்
பாடல்களில் உணர்ச்சி தன்ைம ெபற்றி க்கும்.
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ஒேர நாள் இரவில் நான்கு மணி ேநரம் நைடெபறக்கூ ய ஒ
அ த்தல், தி த்தல் இல்லாமல் பாடல்கள், வசனங்கேளா
ெதய் க ஆற்றல் ெபற்றவர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்.

நாடகம்

எ தி

வைத ம்
த்த மகத்தான

சுவாமிகள் இயற்றிய ளிய நாடகங்கள்தாம் தமிழ் நாடகக் கைல வளர்ச்சிக்கு
'அ ப்பைடச் ெசல்வங்கள்' என்
ப்பத்ைதந் ஆண் க க்கு ன்
ேபாகாமல் காப்பாற்றி வந் ள்ளன.

ெசால்லலாம். இந்த நாடகங்கேள ெசன்ற
வைர தமிழ் நாடக ேமைடக் கைலைய அழிந்

நாடக உலகின் இமயம்
காலஞ்ெசன்ற

கைலவாணர்

என்.எஸ்.

நைடெபற்ற சுவாமிகளின் நிைன

கி ஷ்ணன்

விழாவின்ேபா

அவர்கள்

ெசன்ைனயில்

'சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடக

உலகின் இமயமைல' ெயன்
உணர்ச்சிேயா
குறிப்பிட்டார். இ
ற்றி ம்
ெபா ந் ம். சுவாமிகளின் நாடக ல்கள் அழிந் ேபாகவில்ைல. எங்கைளப் ேபான்ற
மாணாக்கர்கள் சிலாிடம் இ க்கின்றன. சுவாமிகளின் 'அபிமன் சுந்தாி, சுேலாசனா
சதி என் ம் சிறந்த நாடகங்கள் அண்ைமயில் தமிழ்நா சங்கீத நாடகச் சங்கத்தின்
ஆதரேவா ெவளி வந் ள்ளன ெவன்ப குறிப்பிடத்தக்க . இ ேபால் அவ ைடய
மற்ற நாடகங்கைள ம் அரசாங்கேமா, பல்கைலக்கழகேமா ஏற்
அச்சிட்
ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்ப என் ேவண் ேகாள்.
இன் நம்மிைடேய வா ம் தமிழ்ப் ேபரறிஞர்கள் சுவாமிகளின் நாடக
ல்கைளப்
பார்க்க இய மானால் அவர ெப ைம குன்றின் ேம ட்ட தீபம்ேபால் ஒளி சும்
என்பைத உ தியாகச் ெசால் ேவன்.
த் க்கு யில் 1867-ல் பிறந்
இப்ெபாியார் 1922-ல்

ைவயில் தம

நாடக உலகின் இமயமைலயாகத் திகழ்ந்த
55-வ

வயதில்

த டல் நீத்தார்.

ஏைனய நாடகப் லவர்கள்.
இவர் காலத்ைதெயாட்
த்தமிழாகரம் ஏைக. சிவசண் கம் பிள்ைள என்பவர்
இராமாயண நாடகத்ைத தி. நாராயணசாமிப் பிள்ைள நாடக சைபக்காக எ தினார்.
இன் நைடெபற் வ ம் நவாப் இராஜமாணிக்கம் பிள்ைள நாடக சைப வைர அந்த
இராமாயணப் பாடல்கைளப் பாடப்ெபற்
ஆசிாிய க்குப் ெப ைம த வதாகும்.

வ வ , அப் பாடல்கைள இயற்றிய

ஏைக சிவசண் கம் பிள்ைள 'கண்
ராஜா' என் ம் மற்ெறா
வரலாற்
நாடகத்ைத ம் எ தியி க்கிறார். இ
ம் எல்லா நாடக சைபயாரா ம் பல ைற
ேமைடயில் ந க்கப்பட்ட .
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இன்

ம் சித்திரகவி சுப்பராய

கவிராயர், குடந்ைத

த யார், உ மைல சந்தச்சரபம்

த் சாமிக்

ராசாமி வாத்தியார், ம ரபாஸ்கரதாஸ் மற் ம் உ மைலக்

கவிராயாின் மாணாக்கர்களான சந்தானகி ஷ்ண நா
, சங்கர ங்கக் கவிராயர்
த ய பல நாடகப் லவர்கள் நாடகக் கைலக்குச் சிறந்த பணி ாிந்தி க்கிறார்கள்.
அக்கால நாடக சைபகள்
பழைமயான நாடக சைபகளில் பலவற்ைற கல்யாண ராைமயர், ரா
ராவண ேகாவிந்தசாமி நா

, வள்ளி ைவதியநாைதயர், அல்

ேக.எஸ். அனந்தநாரயண ஐயர், பி.எஸ். ேவ
ஜி.எஸ்.

சாமி நா

மதார் சாய் , பரமக் கு

, சாமி நா

ஐயர்,

பரேமஸ்வரய்யர்,

நாயர், மனேமாகன அரங்கசாமி நா

,

, தி. நாராயணசாமி பிள்ைள, சீனிவாச பிள்ைள,

அரங்கசாமி ஐயங்கார்

த ய ெபாியார்கள் பலர் ெசாந்தமாக

நடத்தி, நாடகக் கைலைய வளர்த்தி க்கிறார்கள். இவற்ைறத் தவிர, ெபண்கள்
தைலைமதாங்கிச் சில நாடக சைபகைள நடத்தியி க்கிறார்கள்.
பாலாமணி, பாலாம்பாள், ராஜாம்பாள், சாரதாம்பாள், அரங்கநாயகி, வி.பி. ஜானகி
த ேயார் இவர்களில்
க்கியமானவர்கள். இப்ேபா
நான் குறிப்பிட்டவர்களின்
நாடக சைபக க்ெகல்லாம் ெப ம்பா ம் சங்கரதாஸ் சுவாமிகேள ஆசிாியர் என்ப ம்,
அவர
நாடகங்கைளேய இவர்கள்
தன்ைமயாக ந த்
வந்தார்கெளன்ப ம்
குறிப்பிடத்தக்க .
பயில்

ைற சைபகள்.

பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்களின் சுகுண விலாச சைபையப் பின்பற்றி தமிழ்
நாட் ல் பயில் ைற நாடக சைபகள் பல ேதான்றின.
கும்பேகாணம் வாணி விலாச சைப, எப்.ஜி. நேடச ஐயர் ெதாடங்கிய தி ச்சி ரசிக
ரஞ்சனி சைப, தஞ்ைச சுதர்சன சைப, குமர கான சைப, ெசன்ைன ெசக்ரட்ேடாியட்
பார்ட்
த ய சைபகளில் சிறந்த அெமச்சூர் ந கர்கள் பலர் பயிற்சிெபற்
வளர்ந்தார்கள்.
பம்மல் சம்பந்தனாாின் அாிய பணி
பம்மல் சம்பந்த
த யார் அவர்கள் ெதாண்
ற் க்கு ேமற்பட்ட நாடகங்கள்
எ தியி க்கிறார்.
ேஷக்ஸ்பியாின்
ஆங்கில
நாடகங்கள்
பலவற்ைற
ெமாழிெபயர்த்தி க்கிறார். வடெமாழியி ள்ள காளிதாசாின் மாளவிகாக்னிமித்திரம்
ஹர்ஷவர்த்தனாின்
இரத்தினாவளி
த ய
நாடகங்கைள ம்
ெமாழி
ெபயர்த்தி க்கிறார். பம்மல் சம்பந்தனாாின் நாடகங்களிேல கற்பைன நாடகங்களான
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மேனாகரன், இரண்
நண்பர்கள் ேபான்ற ஒ
சில நாடகங்கள் உலக நாடகக்
கைதகேளா ஒப்பிடத்தக்கைவ என்பைதப் ெப ைமேயா குறிப்பிடலாம். இவர
மேனாகரன் நாடகத்திற்குச் சங்கரதாஸ் சுவாமிக ம், உ மைல
த் சாமிக்
கவிராய ம் பாடல்கள் எ தியி க்கிறார்கள். இந்த நாடகம் ெசன்ற எ ப
ஆண் களாகத் தமிழ் நாடக ேமைடயில் அமரத்வம் ெபற்ற நாடகமாக விளங்கி
வ கிற
.
பம்மல் சம்பந்தனாாின் மேனாகரா நாடகத்ைதத் ெதாழில்
அைனவ ம் ந த்தி க்கிறார்கள். மற் ம் இரண்

ைற நாடக சைபயினர்

நண்பர்கள்,

இரத்தினாவளி,

காலவாிஷி, ேவதாள உலகம், லீலாவதி சுேலாசனா, சபாபதி, கள்வர் தைலவன்
த ய நாடகங்க ம் பல சைபயினரால் ந க்கப் ெபற் ள்ளன.
பம்மல் சம்பந்த
ேமைட

த யார் அவர்கள் தம

நிைன கள்'

என்ற

நாடக அ

தைலப்பில்

பவங்கைள ெயல்லாம் 'நாடக

எ தி

ஆ

ெதாகுதிகளாக

ெவளியிட்
க்கிறார். 'ந ப் க் கைலயில் ேதர்ச்சி ெப வ
எப்ப ?' என்ற
தைலப்பி ம் ஒ
ல் இயற்றி ள்ளார். இைவ நாடகம் பயில்ேவா க்குப் ெபாி ம்
பயன்தரக் கூ யைவ.
பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்கள் நாடகத்ைதத் ெதாழிலாகக் ெகாள்ளா கைல
வளர்ச்சிையேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்
தமிழ் நாடகக் கைலக்கு ஓர் உயர்வான
நிைலையத் ேத த் தந் ள்ளார்.
இவர

சுகுண விலாச சைபயில் காலஞ்ெசன்ற தி வாளர்கள் ஆர். ேக. சண் கம்

ெசட் யார், எஸ். சத்திய ர்த்தி, வி. சி. ேகாபாலரத்தினம், சி. பி. இராமசாமி ஐயர்
த ய ெபாிேயார்கெளல்லாம் ந கர்களாக ேமைடயில் ேதான்றியி க்கிறார்கள்
என்ற சிறப்ைபம் குறிப்பிட வி ம் கிேறன். பம்மல் சம்பந்தனார் நாடகப்
ேபராசிாியராக

விளங்கியேதா

மட் மில்லாமல்,

தாம்

பைடத்த

நாடகப்

பாத்திரங்கைளத் தாேம ஏற் ச் சிறப்பாக ந த் ம் கழ் ெபற்றார். இவர் மேனாகரன்,
அமலாதித்யன் தலான ேவடங்களில் ந த் ள்ள சிறப்பிைனப் பாராட்டாதார் இலர்.
மத்திய சங்கீத நாடக அகடமியின் சார்பில் பாரத ஜனாதிபதி இவ க்குச் சிறந்த நாடக
ந க க்கான வி
கைள வழங்கி ள்ளார்.
தமிழ்

நாடக

உலகம்

'தமிழ்

நாடகத்

தைலைமயாசிாியர்'

சுவாமிகைள ம் 'தமிழ் நாடகத் தந்ைத' என 'பத்ம
இதயத்தில் ைவத் ப் ேபாற்றி வ கிற .

என

சங்கரதாஸ்

ஷணம்' பம்மல் சம்பந்தனாைர ம்
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எங்கள் சைப
1918-ல் சுவாமிகைள ஆசிாியராகக் ெகாண்
பால சைப ெதாடங்கியேபா , நா

ம ைர தத் வ மீனேலாசனி வித் வ

ம் என் சேகாதரர்க

ம் அதில் ந கர்களாகச்

ேசர்ந்ேதாம். சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் மைற க்குப் பின்,1925-ல் ம ைர
பால
சண் கானந்த சபா என்ற ெபயாில் ெசாந்தமாகேவ ஒ
நாடகக் கு ைவத்
ெதாடங்கிேனாம்.
அன்

தல் இயங்கிவ ம் எங்கள் கு வி

ம், சிறந்த ந ப் க் கைலஞர்கள் பலர்

ேதான்றினார்கள். தி வாளர்கள் என்.எஸ். கி ஷ்ணன், எம்.ஆர். சாமிநாதன், எஸ்.வி.
சகஸ்ரநாமம், ேக.ஆர். ராமசாமி, எஸ்.வி. சுப்ைபயா, என்.எஸ். பாலகி ஷ்ணன்,
பிரண்ட் ராமசாமி,
சிவதா

.என்.

, ஏ.பி. நாகராஜன்,

.வி. நாராயணசாமி, எஸ்.எஸ். இராேஜந்திரன்,

எம்.எஸ். திெரௗபதி, எம்.என். ராஜம்

த

ேயார் எங்கள் கு வில் வளர்ந்தவர்கள்.

பாலர் நாடக சைபகளில் அந்நாளில் ெபண்கைளச் ேசர்ப்ப
வழக்கமில்ைல.
ஆண்கேள ெபண் ேவடம் ைனந் வந்தார்கள். பிரபலமாக விளங்கிய எல்லா நாடக
சைபகளி ம் இேத வழக்கம்தான் இ ந் வந்த . இதில்
தல்
தலாக மா தல்
ெசய் ெபண்கைள ம் ேசர்த் ந க்கச் ெசய்த எங்கள் நாடக சைபதான் என்பைதப்
ெப ைமேயா
குறிப்பிட ேவண் ம். அவ்வா
தன்
தலாக எட்
வய ப்
ப வத்திேலேய எங்கள் கு வில் ந ைகயாகச் ேசர்க்கப்பட்டவர் எம்.எஸ், திெரௗபதி.
சதாவதானம் பாவலர்
1922-ல் ெசன்ைனயில் சதாவதானம் தி . ெத.ெபா. கி ஷ்ணசாமி பாவலர் அவர்கள்
பால மேனாகர சபா என்ற ெபயரால் ஒ நாடக சைபைய நடத்தினார். நாங்க ம் இந்த
நாடக சைபயில் சில காலம் பணியாற்றிேனாம். ராஜா பர்த் ஹாி என்ற சாித்திரக்
கற்பைன நாடகத்ைத ம் கதாின் ெவற்றி என் ம் ச க நாடகத்ைத ம் இவேர எ தித்
தயாாித் நடத்தினார். இவர் ஒ ேதசீயவாதி.
கதாின் ெவற்றிதான் தமிழ் நாட் ல்

தல்

நாடகம். இந்நாடகம் 1922-ல் பல எதிர்ப் க

தலாக நடத்தப்ெபற்ற ேதசீய ச தாய
க்கு இைடேய நடத்தப் ெபற்ற .

நாக ாிக் ெகா ப் ேபாராட்டத்ைத அ ப்பைடயாக ைவத் த் ேதசீயக் ெகா
என் ம் ஒ நாடகத்ைத ம் இவர் நடத்தினார்.
லண்டனில் தமிழ் நாடகங்கள்
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பாவலர் அவர்க ம் சுகுண விலாச சைபயில் ந கராக இ ந்
பம்மல் சம்பந்த
த யார் அவர்களிடம் பயின்றவர்தாம். அந்த நாளிேலேய இவர் ஒ தமிழ் நாடகக்
கு ைவ அைழத் க் ெகாண் இங்கிலாந் க்குச் ெசன் லண்டன் மாநகாில் தமிழ்
நாடகங்கைள நடத்தி ெவற்றி கண்டவர். மகத்தான ெநஞ்சு தி ம், நல்ல
பைடத்தவர்.

லைம ம்

இவ ைடய பால மேனாகர சைப சில ஆண் கேள இயங்கிய . பின்னர், ம ைர
ஒாிஜினல் பாய்ஸ் கம்ெபனியில் ஆசிாியராக இ ந்
இவர் ேம ம் சில ச தாய
நாடகங்கைளத் தயாாித்தார். பதிபக்தி, பம்பாய் ெமயில், கதர் பக்தி, கவர்னர்ஸ் கப்
ஆகிய

இவர

அவற்ேறா

நாடகங்கள்

ெமௗனப்

ெவற்றிகரமாகப் ேபாட் யிட்

படங்கள்

ஏராளமாக

வந்த

காலத்தில்,

நின்றன. இவ ைடய பதிபக்தி, பம்பாய்

ெமயில், கதாின் ெவற்றி ஆகிய நாடகங்கைள நாங்க ம் மற் ம் சில கு வின ம்
ந த்தி க்கிேறாம். பாவலர் கு வி ம் பல ந கர்கள் ேதான்றினார்கள்.
அவர்களிேல குறிப்பிடத்தக்கவர் தி . எம். எம். சிதம்பரநாதன்.பாவலர் அவர்கள்
அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத் தமிழ்த் ைறத் தைலவராக இ ந் இப்ேபா
ம ைர பல்கைலக் கழகத்தின்
ைணேவந்தராகப் பணியாற் ம் தி . ெத. ெபா.
மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்களின் உடன் பிறந்த தைமயனார் என்ப
குறிப்பிடத்
தக்க .
நாடக ெதாழில்
ைற நாடகக் கு வின க்கு ஆசிாியராகக் கிைடத்த மற்ெறா
ேமைத தி . எம். கந்தசாமி
த யார் அவர்கள். ம ைர ஒாிஜினல் பாய்ஸ்
கம்ெபனிக்கு ஆசிாியராக வந் இவர் தி . ேஜ. ஆர். ரங்க ராஜு அவர்களின் பிரசித்தி
ெபற்ற நாவல்கைள ேமைடக்குக் ெகாண் வந்தார். இராஜாம்பாள், இராேஜந்திரா,
சந்திரகாந்தா, ஆனந்த கி ஷ்ணன்,
நாடகங்களாக்கியவர் இவர் தாம்.

ேமாகன

சுந்தரம்

ஆகிய

நாவல்கைள

1925-ஆம் ஆண் ன் இ தியில் தி . எம். கந்தசாமி த யார் தம
தல்வர் தி .
எம்.ேக. ராதா அவர்க டன் எங்கள் நாடக சைபக்கு ஆசிாியராக வந் ேசர்ந்தார்.
ேமற்குறித்த ேஜ.ஆர்.ரங்கராஜுவின் நாவல்கேளா , வ
ர்
ைரசாமி ஐயங்கார்
எ திய ேமனகா என் ம் நாவைல ம் நாடகமாக்கி இவர் எங்க க்குப்
பயிற் வித்தார்.
ந ப் க் கைலையப் பயிற் விப்பதில் இவர் நி ணர். மாதக் கணக்கில் ஒத்திைககள்
நடத்திய பிறேக நாடகங்கைள அரங்ேகற் வார். இவர் ேவ
பல நாடக
சைபக க்கும் ஆசிாியராக இ ந்தி க்கிறார். பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்களின்
சுகுணவிலாச சைபயிேலதான் இவர் ெபண் ேவடதாாியாக
தன்
தல் ந த்தார்.
அதன் பிறகு பாலாமணி அம்ைமயார் நாடக சைபயில் ஆசிாியராகி மேனாகரா
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நாடகத்ைதத் தயாாித்தார். இேத நாடகத்ைதத் தி . பி.எஸ். ேவ
கு விற்கும் இவர் பயிற் வித்தார்.

நாயர் நாடகக்

ெபா வாகப் பம்மல் சம்பந்த த யாாின் நாடகங்கைள ம் ஏைனய ச தாய நாவல்
நாடகங்கைள ம், ெதாழில்

ைற நாடக சைபகளிடம் பரப்பியவர் இவேரயாவார்.

1939-ல் ெசன்ைனயில் இவர் தம 67-வ வயதில் காலஞ்ெசன்றார். இப்ெபாியாைர
நாடக ம மலர்ச்சித் தந்ைத என்ற சிறப் க்குாிய அைடெமாழியிேலேய நாங்கள்
குறிப்ப வழக்கம்.
கன்ைனயா கண்ட காட்சிப்
காட்சி

அைமப்

ைம

ைறயிேல

தமிழ்

நாடக

உலகில்

மகத்தான

மா தைல

உண்டாக்கியவர் தி . சி.கன்ைனயா அவர்களாவார். இவர தசாவதாரம், ஆண்டாள்,
பகவத் கீைத
த ய நாடகங்கைள நான் பார்த்தி க்கிேறன். சைபேயார்
பிரமிப்பைட ம் ைறயில் பிரமாண்டமான காட்சிகைளப் ெப ம் ெபா ட் ெசலவில்
தயாாித்த ெப ைம சி. கன்ைனயா அவர்க க்ேக உாிய .
விளம்பரங்கள் ெசய்வதில் இவர் மிகத் திைறைமயானவர். ெசன்ைன ராயல்
திேயட்டாில் நைடெபற்ற இவர
தசாவதார நாடகத்திற்குத் தி ெநல்ேவ யில்
சுவெராட் கள் ஒட்டப்பட்டனெவன்றால், அந்த நாளில் அ

ெபாிய வியப் க்குாிய

ெசய்தி அல்லவா? 'த்ாீ ைடெமன்ஷன்' என்
இப்ேபா
ெசால் கிேறாேம,
அப்ப ப்பட்ட கனபாிமாணக் காட்சிக க்கு தன் தலாகத் தமிழ் நாடக ேமைடயில்
வித்திட் வளர்த்தவர் தி . சி. கன்ைனயா அவர்கள் தாம். மின்சார வசதிகள் இன்ைறய
அள க்கு வளர்ச்சி ெபறாத அந்த நாளில் அவர் காட் ய அற் தக் காட்சிகைள இன்
எண்ணிப் பார்த்தா ம் திைகப் ட் வதாக இ க்கிற . தி . சி. கன்ைனயா
அவர்கைளப் பின்பற்றி ம ைர ஒாிஜினல்
பாய்ஸ் கம்ெபனி, பால மீன ரஞ்சனி சங்கீத சைப,
பால ஷண் கானந்த சபா
த ய நாடக சைபகள் காட்சியைமப்
ைறயில் அதிக கவனம் ெச த்தத்
ெதாடங்கின. ெபா வாக அன்றி ந்த எல்லா நாடகச் சைபக ம் காட்சிகைளப்
ெபா த்தவைரயில் தி . சி. கன்ைனயா அவர்கேள வழிகாட் யாக இ ந்தார் எனக்
குறிப்பி வ
ற்றி ம் ெபா ந் ம்.
நாடகத்திற்குத் தைட.
1931-ல் நாங்கள் தி . ெவ. சாமிநாத சர்மா அவர்கள் எ திய பாண ரத்
ரன்
என் ம் ேதசீயப் ரட்சி நாடகத்ைதத் ேதசபக்தி என் ம் ெபயரால் நடத்திேனாம்.
இந்தத் ேதசபக்தி ம், கதாின் ெவற்றி ம் தமிழ் நாட் ன் பல நகரங்களில் ஆங்கில
சர்க்காரால் அன்
தைட விதிக்கப்ெபற்றன. ேதசீய ேபாராட்டம் உச்சநிைலயில்
இ ந்த காலம் அ .
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அந்நாளில் தி வாளர்கள் எம். ஜி. நடராஜ பிள்ைள, எஸ். எஸ். விஸ்வநாததாஸ்
ேபான்ற பல ந கர்கள் நாடக ேமைடகளில் ேதசீயப் பாடல்கைள ழக்கித் ேதசபக்திக்
கனைல எ ப்பிய சிறப்ைப ம் இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம்.
க்ேகாட்ைட தி . தம்
பாகவதர் அவர்களால்
வன், பக்த ராமதாஸ்
என் ம் நாடகங்கள் எ தப்ெபற்றன. ம ைர பால மீன ரஞ்சனி சங்கீத சைபயார்
இவர பக்த ராமதாஸ் நாடகத்ைத மிக ெவற்றிகரமாகச் ெசன்ைனயில் நடத்தினார்கள்.
இந்நாடகத்தில் நவாப் பாத்திரத்ைதத் தாங்கி சிறப் ற ந த்த தி .
. எஸ்.
இராஜமாணிக்கம் அவர்கள் நவாப் என்ற சிறப் ப் பட்டத்ைதப் ெபற்றார்.
நவாப் இராஜமாணிக்கம்
இவ ைடய, ம ைர ேதவி பால விேநாத சங்கீத சைப 1933ல் நி வப்பட்ட . இந்
நாடக சைபயார் தி . சி. ஏ. ஐயா த்
அவர்கள் எ திய இன்பசாகரன் என் ம்
ேதசீய நாடகத்ைத ம், பிேரமகுமாாி என்

ம் ெபயாில் பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியின்

ர்க்ேகச நந்தினி நாவைல ம் நாடகமாக ந த்தனர். 'நவாப்'
கன்ைனயா அவர்களின் காட்சியைமப்

அவர்கள் தி .

ைறகைளப் பின்பற்றி இராமாயணம்,

தசாவதாரம், குமார விஜயம், சபாிமைல ஐயப்பன், சக்தி லீலா, ஏசுநாதர், பக்த
ராமதாஸ் த ய நாடகங்கைள மிகச் சிறப்பாக நடத்திப் கழ் ெபற்றார்.
பி.எஸ். ேகாவிந்தன்
ளியமாநகர் தி . சுப்பா ெரட் யார் அவர்க

ம் ஒ

பாலர் சைபைய நடத்தி

வந்தார். இச் சைபயினர் இலங்ைக, மேலயா ேபான்ற ெவளிநா க க்கும் ெசன்
கழ் ெபற்றனர். ெந ங்காலம் இயங்கி வந்த இந்தக் கு வில் ேதான்றிய ந கர்களில்
தி . பி.எஸ். ேகாவிந்தன் குறிப்பிடத்தக்கவர்.
பாலர் சைபகள்
மற் ம் பல பாலர் சைபகள் இைடயிைடேய ேதான்றி மைறந்தி க்கின்றன.
இவற்றில் குறிப்பிடத் தக்கைவ பட் னத்தார் நாடகத்ைத ேமைடக்குக் ெகாண் வந்த
தி ச்சி பால பாரத சைப. மற்ெறான் பிரசித்தி ெபற்ற என்.வி. சண் கம் பட்டணம்
ெபா
நி வனத்தார் ேதாற் வித்த பாலர் சைப. இன்ெனான்
எட்டய ரம்
இைளயராஜா காசி பாண் யன் அவர்கள் நடத்திய சி வர் நாடகக் கு .
எட்ைடய ரம் காசி பாண் யன் அவர்கள் ண்கைலகளில் மிகுந்த ஆர்வ ைடயவர்.
அவ ைடய நாடகக் கு
க்குத் ேதைவப்பட்ட காட்சிகைளெயல்லாம் அவேர
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எ தித்தயாாிப்பார். நாடகத்ைத எ
வதி ம் திறைம வாய்ந்தவர். இராமாயணக்
கைதைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்
தயாளன் என் ம் ெபயாில் அவேர ஒ
நாடகத்ைத எ தி அரங்ேகற்றினார். இக்கைத திைரப்பட மாக ம் வந் ள்ள .
ச தாயச் சீர்தி த்தம்
1937-ஆம் ஆண் ல் நாடக ேமைடயில் ஒ தி ப்பம் ஏற்பட்ட . நாடகங்களின்
ேபாக்கி ம்
ேநாக்கி ம்
ைமகள்
ெதன்பட்டன.
ச தாயத்தில்
உள்ள
குைறபா கைளக் கைலக் கண்ேணா எ த் க் காட் ச் சீர்தி த் ம் ேவகம் உைடய
"குமாஸ்தாவின் ெபண்" என்ற நாடகத்ைதத் தி . .ேக. த் சாமி அவர்கள் எ தி
எங்கள் கு வில் அரங்ேகற்றினார். 'அன்ன ர்ணிகா மந்திர்' என்ற வங்காளி நாவைலத்
த வி எ தப் ெபற்ற இந் நாடகம் தமிழ் மக்களிைடேய ஒ பரபரப்ைப ஏற்ப த்திய .
பின்னர், வ
ர் தி . ைரசாமி ஐயங்காாின் வித்யா சாகரர் என்ற நாவ ம் தி .
த் சாமி அவர்களால் நாடகமாக்கப்பட் எங்கள் கு வினரால் ந க்கப் ெபற்ற .
சிவலீலாவின் சிறப்
1939-ஆம் ஆண் ல் சூலமங்கலம் ைவத்தியநாத பாகவதர் அவர்களால்
எ தப்ெபற்ற சிவலீலா என் ம் நாடகத்ைத நாங்கள் ந த்ேதாம். இ
ற்றி ம் ஒ
அைமப்பாக ம் தமிழ் ெமாழிக்கும் தமிழ் இைசக்கும் சிறப் ச் ெசய் ம்
நாடகமாக ம் விளங்கிய . 1941-ல் ம ைரயில் ஒேர ெகாட்டைகயில் 108 நாட்கள்
ெதாடர்ந் சிவலீலா நாடகம் நைடெபற்ற .
108-வ
ாிந்

கைடசி நாளன்

ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கப்

எங்கள் நாடக சைபையப் பாராட்

எங்க

லவர்கள் எல்ேலா ம் வ ைக
க்கு ' த்தமிழ்க் கலா வித் வ

ரத்தினங்கள்' என்ற சிறப் ப் பட்டத்ைத ம் வழங்கினார்கள்.
1942 பிப்ரவாி-2-ஆம் ேததி ம ைரயில்
லைமக் கடலான தமிழ்
தாட்
ஔைவயார் நாடகத்ைத அரங்ேகற்றிேனாம். இந்த நாடகம் பி.எத்திராஜு
அவர்களால் எ தப்ெபற்ற . ஔைவயாாில் கதா நாயகன் என்
ஒ பாத்திரேம
இல்ைல. நாடகம்
ம் ஒ
தாட் ேய கதா நாயகி. காதல் சிங்காரக் காட்சிக ம்
நாடகத்தில் இல்ைல. நாடக இலக்கணத்தின்ப ேதான் தல், திாிதல், ஒ ங்கல் என்ற
ைறைய அ சாித் எ தப்படாத ஒ
ைம நாடகம் ஔைவயார். இந்த நாடகம்
ரசிகர்களால் ெபாி ம் வரேவற்கப்பட்ட சிறப் எங்க க்கு மட் மல்ல, தமிழ் நாடக
உலகுக்ேக ஒ
மகத்தான ெவற்றிெயன்
குறிப்பிடேவண் ம். இந்நாடகத்தில்
ஔைவயாராக ந க்கும் வாய்ப் எனக்குக் கிைடத்தைத என் வாழ்க்ைகயிேலேய நான்
ெபற்ற மிகச் சிறந்த ேபறாகக் க
கிேறன்.
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தி .ஏ.எஸ்.ஏ. சாமி எ திய 'பில்ஹணன்' நாடகம் 1944-ல் ஈேராட் ல் எங்கள் நாடக
சைபயிேல அரங்ேகறிய . இ
ஒ
சிறந்த இலக்கிய நாடகமாக ம் மக்களின்
மதிப்ைபப் ெபற்ற . இைதத் ெதாடர்ந் தி . .ேக. த் சாமி அவர்கள் காளேமகப்
லவர் கைதைய நாடகமாகத் தயாாித்தார்.
நாடகக்கைல மாநா கள்
இந்த சமயத்திேலதான் 1944 பிப்ரவாியில் ஈேராட் ல் தமிழ் மாகாண நாடகக்கைல
அபிவி த்தி மாநா ெபா ளாதாரப் ேபரறிஞர் தி . ஆர். ேக. ஷண் கம் ெசட் யார்
அவர்கள் தைலைமயில் நைடெபற்ற .
இந்தியாவிேலேய நாடகக்கைல வளர்ச்சிக்காக நடந்த
தல் மாநா இ . இந்த
மாநாட்ைட நாங்கேள ன்னின் நடத்திேனாம். நைகச்சுைவ ந கர் தி . . என்.
சிவதா
மாநாட் ன் ெசயலாளர். இைதத் ெதாடர்ந் கரந்ைதயி ம் ெசன்ைனயி ம்
நாடகக்கைல
மாநா கள்
நைடெபற்றன.
இம்மாநா களில்
நாடகக்கைல
வளர்ச்சிக்குாிய வழிவைககைளப் பற்றி அறிஞர்கள் ஆய் ைர ெசய்தார்கள்.
ன்பியல் நாடகங்கள்
1944-ல் தி . கு. சா. கி ஷ்ண ர்த்தி எ திய அந்தமான் ைகதி ம், தி . ப.
நீலகண்டன் எ திய
ள்ளில் ேராஜா ம் எங்கள் நாடக சைபயில் நைடெபற்றன.
இவ்வி
நாடகங்க ம் சிறந்த ம மலர்ச்சி நாடகங்கள் எனப் பத்திாிைகயாளரால்
பாராட்டப் ெபற்றன.
நாடகங்களாகும்.

அந்தமான்

ைகதி ம்,

ள்ளில்

ேராஜா ம்

ன்பியல்

ம ைர பாலமீன ரஞ்சனி சங்கீத சைபயின் மைற க்குப் பின் நாடகாசிாியர் தி . .
பி. ெபான்சாமிப் பிள்ைள அவர்கள்
மங்கள பாலகான சபா என் ம் ெபயரால் ஒ
நாடக சைபையத் ேதாற் வித்தார். இந்தச் சைபயார் இழந்த காதல், விமலா அல்ல
விதைவயின்
கண்ணீர்
என் ம்
இ
ன்பியல்
ச தாய
நாடகங்கைள
அரங்ேகற்றினார்கள். இந்த நாடக சைபயிேல ேதான்றியவர்தாம் பத்ம
சிவாஜி
கேணசன்
மங்கள பாலகான சைபையத்தான் கைலவாணர் என்.எஸ். கி ஷ்ணன்
அவர்கள் வாங்கிப் ெபா ப்ேபற்
என்.எஸ்.ேக. நாடக சபா என்ற ெபயரால்
நடத்தினார்.
என்.எஸ்.ேக. நாடக சபா
என்.எஸ்.ேக. நாடக சைபயின் ெபா ப்ைப இைடேய சில ஆண் கள் தி . எஸ்.வி.
சகஸ்ரநாமம் ஏற்

தி . ப. நீலகண்டன் எ திய நாம் இ வர் என்

ம் நாடகத்ைத ம்,
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தாேம எ திய
நடத்*தினார்.

ைபத்தியக்காரன்

என்

ம்

ச

கச்

சீர்தி த்த

நாடகத்ைத ம்

1944-ல் சந்திேராதயம் என் ம்
ப் பிரசார நாடகத்தின் லம் நாடக உலகுக்கு
அறி கமானார் அரசியல் தைலவரான அறிஞர் தி . அண்ணா ைர அவர்கள். இவர்
எ திய ஓர் இர , ேவைலக்காாி என் ம் சீர்தி த்த நாடகங்கள் 1945-ல் ேக.ஆர்.
ராமசாமி அவர்களின் கி ஷ்ணன் நாடக சைபக்குப் ெப ம் கழ் ேத த் தந்தன.
சிவாஜி கண்ட இந்
ராஜ்யம், நீதிேதவன் மயக்கம், காதல் ேஜாதி
தலான
நாடகங்கைள ம் இவர் எ தி ள்ளார். இவர
எ த்
வன்ைம வாய்ந்த .
ெசால்லழகும் ெபா ளழகும்
ள்ளிவ ம் ஒ
ைமயான தமிழ் நைடைய இவர்
ைகயாண்டார்.
பல்ேவ

நாடக சைபகள்

1944-ல் நவாப் இராஜமாணிக்கம் கு வி
ந் விலகிய தி . .ேக.கி ஷ்ணசாமி
அவர்கள் சக்தி நாடக சபாைவத் ேதாற் வித்தார். தி . எஸ். .சுந்தரம் அவர்கள்
எ திய கவியின் கன என் ம் ேதசிய சாித்திரக் கற்பைன நாடகம் இந்த சைபயின்
தல் நாடகமாக அரங்ேகறிய .
காட்சி அைமப்
ைறகளி ம் சக்தி கி ஷ்ணசாமி சில நல்ல வரேவற்கத் தக்க
ைமகைளச் ெசய்தார். இவர் ஒ சிறந்த நாடக ஆசிாிய மாவார். விதி, ேதாழன்,
ஜீவன் த ய நாடகங்கைள இவர் தம நாடக சபா க்ெகன்ேற எ தித் தயாாித்தார்.
காைரக்கு ைவரம் அ ணாசலம் ெசட் யார்
ராம பாலகான சபா என் ம் ஒ
நாடகக் கு ைவத் ேதாற் வித்தார். இந்த நாடக சைப சில காலம் சிறப்பாக
நைடெபற்ற . தி மழிைசயாழ்வார், பக்த சா கதாசர், தாகசாந்தி, கு ம்ப வாழ்க்ைக
த ய சில திய நாடகங்கள் இந்தச் சைபயினரால் அரங்ேகற்றப் ெபற்றன. இந்தச்
சைப ம் பல திய ந க ந ைகயைரத் தமி லகத்திற்குத் தந்த .
சக்தி நாடக சபாவி
ந் விலகிய தி . ேக. என். ரத்தினம் அவர்கள் ேதவி நாடக
சபாைவத் ெதாடங்கிப் பல திய நாடகங்கைள நடத்தினார். தி .
. க ணாநிதி
எ திய மந்திாி குமாாி நாடக ம் தி . ஏ. ேக. ேவலனின் சூறாவளி என் ம் நாடக ம்
இச்சைபயில் அரங்ேகறிப் கழ் ெபற்றன.
1947-ல் பாரதநா சுதந்திரம் ெபற்ற பின் தல் வரலாற் நாடகமாகத் தி . ரா
ேவங்கடாசலம் எ திய இமயத்தில் நாம் என் ம் நாடகத்ைதக் ேகாைவயில் எங்கள்
சைப அரங்ேகற்றிய . இ
சிலப்பதிகாரம் வஞ்சிக்காண்டத்ைத அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட ரஉணர்ச்சி மிக்க நாடகம்.இைதத் ெதாடரந் தி . நாரண ைரக்கண்ணன்
எ திய உயிேராவியம் அரங்ேகறிய . இந்நாடகம் தமிழ்ச் சுைவ ம் நைகச் சுைவ ம்
விரவிய உணர்ச்சிச் சித்திரம்.
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இதற்குப்

பின்

நாடகங்களில் ஒ
ெபற்ற . 'ம
ஆதி

நாங்கள்

அரங்ேகற்றிய

ரட்சிைய உண்

ஷ்யன்' என்

மனிதன்

என்

ம்

நாடகம்

ச தாய

பண்ணி, ரசிகர்களின் அேமாக ஆதரைவப்

ம் மைலயாள நாடகத்ைதத் த வித் தி வாளர்கள் பா.

லம், நா.ேசாமசுந்தரம் ஆகிேயார் எ திய நாடகம் இ .

அ த்ததாக எங்கள் கு வில் உ வான நாடகம் தி . அகிலன் எ திய யல்.
இந்நாடகம் நாங்கள் நடத்திய தமிழ்நாடகப் ேபாட் யில் பாிசு ெபற்ற நாடகங்களில்
ஒன் .
தி .

ரா.

ேவங்கடாசலம்

எ திய

கட்டெபாம்மன் நாடகத்ைதக் கைடசி
கு விற்கு 1950-ல் (

விழா) நிைற

தல்

ழக்கம்

என்

ம்

ரபாண் யக்

ழக்கமாக நடத்தி, எங்கள் நிரந்தர நாடகக்
விழா நடத்திேனாம்.

விழா ஏன்?
ேபசும்படம் வந்த காலத்தில் எல்லா நா களி ம் ஏற்பட்ட ேபாலத்
நாட்
ம் நாடக ேமைட இறந் வி ெமன எண்ணினார்கள்.

தமிழ்

ஆனால், எனக்குத் ெதாிந்த வைரயில் நாடக ேமைடைய நல்ல
ைறயில்
ைகயாண்டவர்கள் யா ம் அழிந் விடவில்ைல. திைரப்பட வளர்ச்சியால் நாடக
ேமைட ம்
திய
திய
க்கங்கள் பலவற்ைறக் ைகயாண்
ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண் வளர்ச்சி ெபற்ற என்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.
சினிமா வளர்ச்சியால் கைல அம்சத்ைதப் ெபா த்த வைரயில் நாடக வளர்ச்சி
குன்றிவிடவில்ைல. ஆனால் மற்ெறா ெதால்ைல ஏற்பட்ட .
நாடகக்
ெகாட்டைககைளெயல்லாம்
சினிமாக்
ெகாட்டைககளாக
மாற்றி
விட்டார்கள். நிரந்தரமான வ வாய்க்காக இப்ப ச் ெசய் விட்டதால் நாடகம்
ந ப்ேபா க்குக் ெகாட்டைக கிைடப்ப
அாிதாகி விட்ட . சினிமா க்குக்
ெகாட்டைகையக் ெகா க்க ேவண் ய அவசியம் ேந ம்ேபா அதற்கு வாடைக பல
மடங்கு அதிகமாகி வி கிற . இன் ேவகமாக வளர்ந் வ ம் தமிழ் நாடகேமைட
வளர்ச்சிக்குத் தைடயாக இ ப்ப
நாடகக் ெகாட்டைககள் இல்லாத குைறதான்.
இதன் விைளவாகத்தான் நிரந்தரமாக நைடெபற் வந்த எங்கள் கு ைவப் ேபான்ற
பல நாடகச் சைபகள்
விழாக் ெகாண்டாட ேநர்ந்தன.
நாடகக் கழக உதயம்
1950-ல் ெசன்ைனயில் நாடகக் கழகம் என்ற ெபயரால் ஒ
இந்தக்

கழகத்தில்

ந கர்கள்,

நாடகாசிாியர்கள்,

நி வனம் ேதான்றிய .

நாடகத்

ெதாழிலாளர்கள்,
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அெமச்சூர்கள், ரசிகர்கள் எல்ேலா ம் அங்கம் வகித்தார்கள். அரசாங்கத்தார் விதித்த
ேகளிக்ைக வாியால் நாடக சைபகள் நைடெப வ
மிக ம் கஷ்டமாகவி ந்த .
இதற்காக நாங்கள் தனிேய வி த்த ேவண் ேகாெளல்லாம் பயனற் ப் ேபாய்விட்டன.
நாடகக்கழகத்திற்கு
தல் இரண்டாண் கள் நான் தைலவராக இ ந்ேதன்.
அப்ேபா
ஸ்தாபன ாீதியாக எங்கள் குைறகைள அரசாங்கத்திற்கு எ த் ச்
ெசான்ேனாம். பம்மல் சம்பந்த த யார் அவர்கள் தைலைமயில்
க்கு ெவான்
அைமச்சர்கைள ேநாில் கண் நாடகம் நடத் ேவாாின் குைறகைள எ த் ைரத்த .
நாடக

அரங்குகள்

இல்லாத

குைறையப்

ஏற்ப த்தி நாடகக் கழகத்தின் சார்பில், ெதாழில்
சைபக

ம் கூட்டாக இ

ேபாக்கத்

திறந்தெவளி

ைற நாடக சைபக

அரங்குகள்

ம், அெமச்சூர்

ெப ங் கைல விழாக்கைள நடத்தின. அதில், ஐயாயிரம்

நாற்கா கள் ேபாட் இரண் வகுப்பாகப் பிாித்
தல் வகுப் எட்டணாவாக ம்,
இரண்டாவ வகுப் நான்கணாவாக ம் குைறந்த கட்டணம் ைவத் நாடகங்கைள
நடத்தி மத்திய சர்க்கார் அைமச்சர்கைள ம் அைழத் வந் காட் ேனாம். நாடகக்
கைலயில் மக்க க்கு இ க்கும் ஆர்வத்ைத அரசாங்கம் உண ம்ப ச் ெசய்ேதாம்.
இதன் பயனாக 1951-ல் ெசன்ைன அரசாங்கம் நாடகத்திற்குக் ேகளிக்ைக
வாியி
ந்
விலக்களித்த . அதன் பிறகு நாெடங்கும் திறந்த ெவளி அரங்குகள்
தற்கா கமாக அைமத் ெபாிய அளவில் நாடகங்கைள ந க்கத் ெதாடங்கினார்கள்.
ெகாட்டைகயில் அதிகமாகப் ேபானால் 2000 ேபர்க

க்கு ேமல் பார்க்க

நிைலைம மாறி 5,000, 10,000க் கணக்கான மக்கள் பார்க்கும்
அரங்குகளில் நாடகங்கள் நைடெபற்றன.

யாதி ந்த

ைறயில் திறந்த ெவளி

தமிழ் நாட் ல் நைடெப ம் ெபா ட்காட்சிகளில் எல்லாம் ெபாிய கைலயரங்குகள்
ஏற்ப த்தி நாடக நிகழ்ச்சிக க்கு த டம் ெகா த் நகரசைபக ம் நாடகக்கைல
வளர்ச்சியில் ெப ம் பங்கு ெகாண்
வ கின்றன. தஞ்சா ாில் நைடெபற்ற
கைலக்காட்சியில் ஒ
ைற எங்கள் இராஜ ராஜ ேசாழன் நாடகத்திற்கு 21,000த் க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் வந்தி ந்
நாடகத்ைதக் கண்
களித்தார்கள் என்ப
மகிழ்ச்சிக் குாிய ெசய்தியாகும்.
ைம நாடகங்கள்
மீண் ம் பல

திய நாடகங்கைள நாங்கள் ந த்ேதாம். நா. ேசாமசுந்தரம் எ திய

இன்ஸ்ெபக்டர், ரா. ேவங்கடாசலம் எ திய மைனவி, எஸ்.

. சுந்தரம் எ திய கல்கி

ரா. கி ஷ்ண ர்த்தியின் கள்வனின் காத , . ேக. ேகாவிந்தன் எ திய எ வாழ் ,
சி. வி.
தர் எ திய ரத்த பாசம் த ய நாடகங்கள் சிறந்த ச தாய நாடகங்களாக
விளங்கின.
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தமிழறிஞர் தி . கி. ஆ. ெப. விசுவநாதம் தமிழ்ச் ெசல்வம் என்ற ஒ அ ைமயான
கல்விப் பிரசார நாடகத்ைத எ தி தவினார். இந்த நாடக ம் எங்கள் சைபயில்
ந க்கப்ெபற்ற . தி . அ . ராமநாதன் எ திய இராஜ ராஜ ேசாழன் ஒ மகத்தான
சாித்திர நாடகம். தமிழ் மக்கைள இந்த நாடகம் ெவகுவாகக் கவர்ந் ள்ள . அகிலன்
எ திய வாழ்வில் இன்பம் என் ம் நாடகத்ைத நாங்கள் ந த்ேதாம். இந்நாடகம்
தி மண விழாவில் ந க்கக்கூ ய ஒ க த்தைமந்த நாடகம்.
அெமச்சூர் நாடக உலகி

ம் எத்தைனேயா

திய நாடகங்கள் ந க்கப்பட் ள்ளன.

தஞ்ைச குமரகான சைபையச் ேசர்ந்த என். விஸ்வநாதய்யர், ராஜேசகரன், ராணா
பிரதாப சிம்மன்
த ய பல நாடகங்கள் எ தி ந த்தி க்கிறார். தி . ேதவன்
அவர்களின் கல்யாணி, ைமதி ,
நாடகங்கள் ந க்கப் ெபற் ள்ளன.

ப்பறி ம் சாம்

த ய பல நைகச் சுைவ

ேசவா ஸ்ேடஜ்; நாடகக் கல்வி நிைலயம்
தி

எஸ். வி. சகஸ்ரநாமம் ேசவா ஸ்ேடஜ் என்

ைறயில் நாடகங்கள் ந த்
இ

ம் ஒ

ஸ்தாபனத்ைத நி வி சிறந்த

வ கிறார். என். வி. ராஜாமணி எ திய கண்கள்,

ம் ஒளி ம், தி. ஜானகிராமன் எ திய நா

எ திய மல் யம் மங்களம், குஹன் எ திய

ேவ

நிலம், பி. எஸ். இராைமயா

கழ் வழி, கல்கி கி ஷ்ண

ர்த்தியின்

ேமாகினித் தீ , பாரதியாாின் பாஞ்சா
சபதம் என் ம் கவிைத நாட்கம் ஆகிய
இவற்ைற ேசவா ஸ்ேடஜ் சர் சார் மிக நல்ல
ைறயில் திய விதமான காட்சி
அைமப் கேளா நடத்தி வ கிறார்கள்.
1957-ல் ேசவா ஸ்ேடஜ், நாடகக் கல்வி நிைலயம் ஒன்
வகுத் ,

ன்

மாத காலம் இைளஞர்க

நி வி, பாடத் திட்டங்கள்

க்கு நாடகக் கல்வியளித்த . இதற்காகத்

தமிழ் ராஜ்ய சங்கீத நாடகச் சங்கம் இந் நிைலயத்திற்கு

. 3000. மானியம் வழங்கிய .

ேசவா ஸ்ேடஜ் கைடசியாக ந த்த ேதேராட் மகன் என் ம் பி. எஸ். இராைமயா
எ திய இதிகாச நாட்கத்தின் லம் தி . எஸ். வி. சகஸ்ரநாமம் தமிழ் நாடக லகில்
சிறந்த கைழயைடந் விட்டார் என்பதில் ஐயமில்ைல.
மற் ம் பல நாடகங்கள்
பத்ம

சிவாஜி கேணசனின் சக்தி கி ஷ்ணசாமி எ திய

ர பாண் யக்

கட்டெபாம்மன், தி .எம்.ஜி. ராமச்சந்திரனின் இன்பக்கன , அட்வேகட் அமரன்
ேநஷனல் திேயட்டர்சாாின்

ைற ர்

ர்த்தி எ திய இலங்ேகஸ்வரன், உபகுப்தர்,
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எம்.எஸ். திெரௗபதி நாடக மன்றத்தாாின் நாராயணசாமி எ திய திலகம், ேவலவன்
எ திய கவிதா ராஜ்யம்
த ய நாடகங்கள் சிறந்த நாடகங்களாக ரசிகர்களால்
ேபாற்றப்ப கின்றன.
ஓரங்க நாடகங்கள்
ஓரங்க நாடகங்கள் வாெனா யில் நைடெப கின்றனேவ தவிர இன்

ம் நாடக

ேமைடயில் உ வாகவில்ைல. தமிழ்ச்ெசல்வம், ஔைவயார் ேபான்ற நாடகங்கள்
ஓரங்க நாடகங்களின் ெதாகுப்
என்
ெசால்லலாம். இந்த நாடகங்களில் சில
பகுதிகைளப் பல சமயங்களில் நாங்கள் நடத்தியி க்கிேறாம். நல்ல ஓரங்க நாடகங்கள்
பலவற்ைறத் தி வாளர்கள். சி. ஆர்.மயிேல , வி.சி. ேகாபாலரத்தினம், சு.கு சாமி
ெபாியசாமித்
ரன், சிதம்பர சுப்பரமணியம், ேகாமதி சுவாமிநாதன் ேபான்ற
எ த்தாள நண்பர்கள் எ தி ெவளியிட்
க்கிறார்கள். அைவகளில் பல நாடகங்கள்
இன் ம் ேமைடயில் அரங்ேகறவில்ைல.
குழந்ைதக

க்ெகன்

சிறந்த நாடகம் எ

ம் இ வைர ந க்கப் ெபறவில்ைல.

அந்த நாளில்
ம் பாடல்களாக நாடகங்கள் இ ந்த காலம் ேபாய் விட்ட .
ச தாய நாடகங்கள் அதிகமாக நடத்தத் ெதாடங்கிய பிறகு நாடகத்தில் பாட் க்கி ந்த
தன்ைம குைறந்த . ந ப்
த டம் ெபற்ற . இப்ேபா
நைடெப ம்
நாடகங்களில் பாடல்கள் மிகக் குைற .
ேமனா கைளப் ேபால்
வ ம் பாடல்கைளக் ெகாண்ேட நாடகங்கள் நைட
ெபறலாம். ஆனால், பாத்திரங்கேள பா னால்தான் நன்றாக இ க்கும். இன்ைறய
நாைளப் ேபால் இரவல் குரல் ைறெயல்லாம் ேமைடக்குச் சிறப்ைபத் தரா .
நாடக ேநரம்
பண்ைடய நாளில் நாடகங்கள் இர 10 மணிக்குத் ெதாடங்கி, வி ந் சூாியன்
உதிக்கும் வைர நடத்தப் ெபற்றன. நான் நாடகத் ைறக்கு வந்த ேபா இராமாயணம்
ஒன் தான் வி
ம் வைர நடந்த . மற்ற நாடகங்கள் எல்லாம் இர
ெதாடங்கி ஐந் மணி ேநரம்

9-30 மணிக்குத்

நைடெபற் இர 2-30 மணிக்கு
ெப ம். பிறகு இந்த நிைல மாறி நான்கு
மணி ேநரமாகக் குைறந்த . தற்சமயம் ெப ம்பாலான நாடகங்கள்
ன்றைர மணி
ேநரம் நைடெப கின்றன. இைத இரண்டைர மணி ேநரமாகக் குைறக்க
யன்
வ கிேறாம்.
தமிழ் நாடக வரலாற்ைறப் பற்றிச் சு க்கமாகத் தான் உங்க க்குச் ெசான்ேனன்.
இன் ம் விாிவாகச் ெசால்ல எவ்வளேவா ெசய்திகள் இ க்கின்றன.
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ேமைடயின் எதிர்காலம்
நாடக ேமைடக்கு மகத்தான எதிர் காலம் இ க்கிற . நல்ல
ைறயில் பயிற்சி
ெபற்ற எ த்தாளர்கள்
ன் வந்
நாடகங்கைள ஆக்கித் தமிழ் அன்ைனைய
அலங்காிக்க ேவண் ம்.
இன்
தமிழ்த் திைரப்பட லகில் இ ந்
வ ம் ந கர்கள் ெப ம்பா ம் பாலர்
நாடக சைபகளி
ந்
ேதான்றியவர்கள். நாடக உலகம் அழிந்தி ந்தால் சினிமா
உலகுக்கு ந கர்கேள கிைடத்தி க்க மாட்டார்கள். இன் ம் நாடக நடன ேமைடகேள
சினிமா க்கு ந க ந ைகயைர உற்பத்தி ெசய் ம் நிைலயங்களாக இ ந்
வ கின்றன.
இந்த நாடகப் பணியில் இனிப் பல்கைலக் கழகங்கள், கல் ாிகள் ெப ம்பங்கு
ெகாள்ளேவண் ம். அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்தில் நாடகக் கல்வி சில
ஆண் கள் நைடெபற்றதாக ம் இப்ேபா நைடெப வதில்ைலெயன் ம் அாிகிேறன்.
மீண் ம் அ ெதாடர்ந் நைடெப வதற்கு ஆனவற்ைறச் ெசய் மா மதிப் க்குாிய
ெசட்
நாட்டரசர் அவர்கைள ம்,
ைணேவந்தர் அவர்கைள ம் பணிவன் டன்
ேகட் க் ெகாள் கிேறன். ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் நாடகக் கல்வி
ெதாடங்குவதாக
ைணேவந்தர் அவர்கள் ஒப் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். அ
ம்
விைரவில் நைடெபற ேவண் ெமனப் பிரார்த்திக்கிேறன்.
வாழ்க! வளர்க நாடகக் கைல.
--------------------2. ந ப் க் கைல
ந ப் க் கைல இயற்ைகயான
நாடகம் பல உ ப் கைளக் ெகாண்ட . கைத, பாத்திரப் பைடப் , காட்சித்
ெதாகுப் , உைரயாடல்,ந ப் , பாடல், ேவடப் ெபா த்தம், காட்சி ேஜாடைன, நாடக
அரங்கம், நாடக ரசிகர்கள் இவ்வா பல்ேவ
ந ப் ஒ சிறப் ம் தன்ைம மான பகுதி.

பிாி கைளக் ெகாண்ட நாடகத்தில்,

ந ப் க் கைல இயற்ைகயாக எல்ேலாாிட ம் அைமந்
கிடக்கும் கைல. இந்த
ந ப் க் கைலையத் ேதைவப்ப ம்ேபா ெவளிப்ப த்திக் காட்ட ேவண் ம். அப்ப க்
காட் வதற்குப் பயிற்சி ைறகள் ேதைவ. ந ப் க் கைல நமக்கு வராெதன் யா ம்
தளர்ச்சி அைடய ேவண் யதில்ைல.
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பசி எப்ப மனித க்கு இயற்ைகயாக உண்டாகிறேதா அேத ேபான் விைளயாட
ேவண் ம்
என்ற
உணர்ச்சி ம்
இயல்பாகேவ
உண்டாகிற .
இந்த
விைளயாட் களிேல ஒ வைரப்ேபால் மற்ெறா வர் ந த் க் காட் வ
ஒ
அற் தமான விைளயாட்டல்லவா?எல்லா உயிாினங்க
இந்த விைளயாட்

க்கும் ந ப் உண்

உணர்ச்சி நம்ைமப் ேபான்ற மனிதர்க

க்கு மட் மன் ; எல்லா

உயிாினங்க க்கும் இ க்கிற . பறைவக ம், விலங்குக ம் கூடவிைளயா
மகிழ்வைத நாம் பார்க்கிேறாம். நம் ைடய
ட் ேல நாய்க்குட் இ க்கிற . அ
நம்ேமா விைளயா கிற .
அப்ேபா நாயின் கூாிய பற்கள் நம் ைகயில் ப வதில்ைல. க ப்ப ேபால் ந த்
விைளயா கிற . சீறிப் பிராண் ம் ைனக் குட் ேயா நம் குழந்ைதகள் பயமின்றி
விைளயா கின்றன!... தன கூாிய நகங்கைள உள்ளடக்கிக் ெகாண் அ எவ்வள
அற் தமாக விைளயா கிற ! அ

ந ப்பல்லவா?

குழந்ைதகளின் ந ப்
அ
ேபாகட் ம்; ெபாியவர்கள் கல்யாணம் ெசய்
குழந்ைதகள்
மரப்பாச்சிக்
கல்யாணம்
ெசய்
பார்த்தி க்கிறீர்கள் அல்லவா? தாய்மார்கள் ேசா

ெகாள்வைதப் பார்த்
நம்
விைளயா வைத
நீங்கள்

சைமப்பைத ம் பாிமா வைத ம்

பார்த் க் குழந்ைதகள் என்ன ெசய்கின்றன? விைளயாட் ச் சாமான்கைள
ைவத் க்ெகாண்
தி மண்ைண அள்ளிப் ேபாட் ச் ேசாறாக்கிப் பாிமாறிச்
சாப்பிட்

விைளயா வைத நாம் எத்தைன தடைவ பார்த்தி க்கிேறாம்! அ

என்ன?

ந ப் ணர்ச்சிதாேன?
'ேட கிட் , இங்ேக பா டா நம்ம ெநாண்
ெநாண் ந க்கிறான் சி வன்.
'ேட ராமா, நம்ம வாத்தியா

பாடம் ெசால்

வாத்தியா

ம் ேபா

அவர்

நைடைய!' ெநாண்

ஞ்சி ேபாற ேபாக்ைக

இங்ேக பா !' என்
கத்ைதக் ேகாணிக் ெகாண் வாத்தியாைரப் ேபால் ந க்கிறான்
அவன். இப்ப ெயல்லாம் சி வயதில் ந ப்ைபத் தவறான வழியில் எத்தைன ேபர்
பயன்ப த்தியி க்கிேறாம்?
பள்ளிக்கூடத்திற்கு ' மிக்கி' ெகா த் விட் , ெகட்ட பிள்ைளகேளா
சுற்றி விட் ,

ட் ற்கு வ ம்ேபா

ேசர்ந்

ஊர்

ஒன் மறியாத ஒ ங்கான பிள்ைள ேபால் வந்

அப்பா அம்மாைவ எத்தைன தடைவ ஏமாற்றி யி க்கிேறாம்?
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வாழ்க்ைகயில் ந ப்
நைட ைற வாழ்க்ைகயில் நம்மில் எத்தைனேயா ேபர் அ ர்வமாக ந க்கிறார்கேள;
இந்த ந ப்ைபெயல்லாம் அவர்கள் எந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் கற் க் ெகாண்டார்கள்?
வணிகர்கள்,

வழக்கறிஞர்கள்,

ெகாள்பவர்கள்,
இவர்களில் பலர்

தம்

ேபச்சாளர்கள்,

ெசாந்த

ேதசபக்தர்கள்

வாழ்க்ைகயில்

என்

ெசால்

எப்ப ெயல்லாம்

க்

திறைமயாக

ந க்கிறார்கள்? பிச்ைசக்காரர்களின் ந ப்ைப நீங்கள் பார்த்தி க்கிறீர்களா? அ

ஒ

தனிச் சிறப் வாய்ந்த . தனிப் ெப ங்கைல. நல்ல காைல டமாக்கிக் காட் வார்கள்;
நல்ல கண்ைணக் கு டாக்கிக் கேபாதியாகக் காட்சியளிப்பார்கள். ெபான்னான
உடம்ைபப் ண்ணாக்கிக் காட் வார்கள்; இப்ப
அ ைமயான

ந கர்கைள

நான்

எத்தைன எத்தைனேயா

பார்த்தி க்கிேறன்.

எனேவ,

ந ப்ெபன்ப

எல்ேலாாிட ம் இயல்பாகேவ இ ந் வ கிற . ஆனால், நாடக அரங்கில் அைத
ெவளிப்ப த்திக் காட் வதற்குத்தான் பயிற்சி ேவண் ம்.
ெமாழிக்கு

ன் ேதான்றிய

ந ப்

மனிதன் ெமாழிைய உ வாக்கிப் ேபசத் ெதாடங்குவதற்கு ன் ந ப்பின்
லம்
தாேன தன எண்ணங்கைள ெவளிப்ப த்தியி க்க ேவண் ம். இன் ம் கூட நம
தமிழ் ெமாழி ெதாியாத பிரேதசத்தில் பிற ெமாழியாள டன் ேபச ேவண் ய
ெந க்க ேயற்ப ம் சமயத்தில் நாம் என்ன ெசய்கிேறாம்? ந ப் த்தாேன நம்ைமக்
காப்பாற்றி உதவி ாிகிற .
இரண்
ஆண் க க்கு
ெமாழியாளர்க டன் கைட
எப்ப ? எல்லாம் ந ப்பின்

ன் நாங்கள் மேலயா க்குச் ெசன்றி ந்தேபா , சீன
திகளில் ேபரம் ேபசி பல ெபா ட்கைள வாங்கிேனாம்.
லம்தான்.

நம்மிடம் இயல்பாக அடங்கி இ க்கும் இந்த ந ப்ைபத் தக்க
ெவளிக்ெகாண் வர யல ேவண் ம். அ தான் ெகாஞ்சம் சிரமமான .
ெநஞ்ைசயள்

ைறயில்

ம் சிலப்பதிகாரத்தில் அ யார்க்கு நல்லார் உைரயில் ேமற்ேகாளாக

ந ப் க்குாிய பல ெசய் ட்கள் இ க்கின்றன. உவைக, ெப மிதம், நைக, ெவகுளி,
வியப் , அவலம், அச்சம், ெவ ப் , சமநிைல ஆகிய நவரச பாவங்கைள ம் எப்ப
எப்ப
ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்பதற்குாிய குறிப் க்கள் அதில் இ க்கின்றன.
அவற்ைறெயல்லாம் ப த் த் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அ
நாம் பயி ம்
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ந ப் க்கைல வளர்ச்சிக்குப் ெபாி ம் ைண ெசய் ம். ஆனால், ேமைடயில் இன்ைறய
நாடகத்தில் அப்ப ேய பயன் ப த்த இயலா .
காரணம்;

அந்த

அவிநய

ைறகள்

எல்லாம்

நாட் ய

நாடகத்திற்காக

எ தப்ெபற்றைவ. 'கதகளி' என்
ெசால் கிேறாேம அைதப்ேபான்ற ஆட ம்
பாட ம் ெகாண்ட நாடகத்திற்ேக உாியைவ. இன்ைறய நாடகத்தில் இயற்ைக ந ப்
ேவண் ம்.
ைக த்திைரக ம், க பாவங்க ம் உட க்குடன் மாறிக்ெகாண்
க்கும் அந்த
அவிநய
ைற நடனத்திற்ேக ஏற்ற . இன்
நாம் ந க்கும் வளர்ச்சியைடந் ள்ள
நாடகங்களில் அத்தைகய ந ப்ைப ந த்தால் மக்கள் ரசிக்க மாட்டார்கள். இயற்ைக
ந ப் ேவண் ம்.
ந ப் க்குப் பயன் த ம்

ல்கள்

காலஞ்ெசன்ற தி வாளர் வி.ேகா. பாிதிமாற் கைலஞன் என்
சாஸ்திாியார் அவர்கள் தம
'நாடக இயல்' என் ம்
குறிப் கைளத் த கிறார். ெசய் ள் நைடயில் அைமந்த

ம் சூாிய நாராயண

ல் அ ைமயான பல
ல் இ . இ
ம் ந ப் க்

கைல பயில்ேவா க்குப் பயன்ப ம் ஒ அ ைமயான ல். 'மதங்க சூளாமணி' என்
ஒ
ல் இ க்கிற . ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கத்தார் ெவளியிட்ட . நான்
ப த்தி க்கிேறன். அந்த
ல் இப்ேபா எங்கும் கிைடப்பதில்ைல. இந் ல் தவத்தி
வி லானந்த அ களாரால் எ தப்பட்ட ஒ அற் தமான ஆராய்ச்சி ல்.
ந ப் க்கைல பயிற் விக்கும் ஆசிாியர்க க்கு இந் ல் ெபாி ம் பயன்ப ம்.
'பத்ம ஷணம்' பம்மல் சம்பந்த
த யார் அவர்கள் 'ந ப் க் கைலயில் ேதர்ச்சி
ெப வெதப்ப " என் ம் ஒ
ைல எ தியி க்கிறார். ந ப் க் கைல பயி ம்
மாணவர்க்கு இ
ம் உபேயாகமான நல்ல ல்.
"பைழயன கழித ம் தியன குத
வ வல கால வைகயினாேன"
என நன்

ம்

ற் சூத்திரத்தில் பவணந்தி

னிவர் இ தியாகக் கூறியி க்கிறார்.

எனேவ, ற்கால ந ப்பிலக்கண விதிகள் மா வ ம், திய ந ப்பிலக்கண விதிகள்
குவ ம் குற்றமல்லெவன நம ெபாிேயார்கேள வைரய த் க் கூறியி க்கிறார்கள்.
காலத்திற்ேகற்ப இைவ மாறத்தான் ெசய் ம்; மாறத்தான் ேவண் ம்.
இனி, இன்ைறய
ஆராய்ேவாம்.

நாடகத்திற்குத்

ேதைவயான

ந ப் க்கைலையப்பற்றி

நாம்
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ஒ

பாத்திரத்ைத ஏற்கும் ந க

க்கு இ க்க ேவண் ய தகுதிகள் என்ெனன்ன?

நல்ல உடல் நலம்
குரல் வளம்
ேபச்சுத் ெதளி
நிைனவாற்றல்
ேதாற்றப் ெபா
இவற்ேறா
இைசஞான ம் நடனப் பயிற்சி ம் ஓரள
இ ந்தால் நல்ல .
இைவெயல்லாம் ந ப் க் கைலயிேல ஈ ப ேவா க்கு இ க்கேவண் ய அம்சங்கள்.
அக்கைலயிேல ஓரள
ெவற்றி ெபற இைவ
ைண ெசய் ம். ெபா வாக
எல்லாவிதமான அங்க அைச களி ம் ந ப் உணர்ச்சி ெவளியாகும். உடல், ைக
கால் அைச கைள விட கத்தின் பாவம் க்கியம். அந்த கத்திேல க்கியமானைவ
கண்கள்.
“அச்சுைவகளில் எண்ணம் வந்தால்
ேதாற் ம் உடம்பில்;
உடம்பின் மிகத்ேதாற் ம்

கத் ;

கத்தில் மிகத்ேதாற் ம் கண்ணில்;
கண்ணின் மிகத்ேதாற் ம்
கண்ணின் கைடய "
என்
ந க

ம் பழம் பாடல் ஒன்

ெதளிவாகக் குறிப்பி கிற .

ைடய கண்கள்தாம் மற்ற உ ப் கைளவிட மிக ம்

தன்ைமயானைவ.

கண்கள் இ ளிேல ஒளியாக, ந ப்பிேல உயிராக விளங்குகின்றனெவன்
ெசால்லலாம். சைபயி
க்கும் ரசிகப்ெப மக்கள் ந கனின் கண்கைளத்தான் நன்கு
கவனிக்கிறார்கள்.
அைவகளின்
லம்தான்
பாத்திரத்தின்
தன்ைமையப்
ாிந் ெகாள்கிறார்கள். ஒவ்ெவா ந க ம் ேபசும் கண்கள் ெபற்றி க்க ேவண் ம்.
"கண்ெணா
என்ன பய
என வள்

கண்ணிைண ேநாக்ெகாக்கின் வாய்ச்ெசாற்கள்
மில"

வர் ெப மான் கூ கிறார்.

எனேவ கண்கள் ந கனின்

தல் க த்தாக இ க்க ேவண் ம்.
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ேமைடயில் நின் ந க்கும்ேபா ஒ ந கன் அதற்குாிய பாவத்ைதக் கண்களில்
காட்டா ேவ எங்காவ சுழலவிட் க் ெகாண்
ந்தால் சுைவெகட் வி ம்.
'அந்த ந கன் ஏன் இவன் ெசால்

வைதக் கவனிக்கவில்ைல? சைபயில் யாைரேயா

பார்க்கிறாேன!... ஓ! அந்த அழகிையப் பார்க்கிறான் ேபா
இல்ைல, அைமச்சர் எப்ப

ரசிக்கிறாெரன்

க்கிற . இல்ைல,

பார்க்கிறான்.'

இப்ப ெயல்லாம் சைபேயார் எண்ணத் ெதாடங்கினால் நாடகத்தின் நிைலெயன்ன?
அந்தப் பாத்திரத்தின் கதிெயன்ன?
உ...
சில ந கர்க க்குப் ேபச்சுத் ெதளி
பிரமாதமாக இ க்கும், ேதாற்றெமல்லாம்
அபாரமாக இ க்கும். ேபச்சிேல உணர்ச்சி ம் இ க்கும்.
ஆனால், கண்களில் மாத்திரம் எந்தவிதமான பாவ ம் இரா . ேகாபம், ேசாகம்,
சிாிப் , ெவ ப்

எல்லாம் குர ல் ெதாி ம்; கண்கள் மாத்திரம் தி தி ெவன்

விழித்தப ேயயி க்கும். என்ன ெசய்வ ?
“அ த்த
க த்த

காட் ம் பளிங்கு ேபால்ெநஞ்சம்
காட் ம்

என்றார் வள்

கம்”

வப் ெப மான். எண்சாண் உடம் க்குச் சிரேச பிரதானம்; அதில்

க்கிய உ ப் கண். ந ப்பில் உயிர் ேவண் மா? பாவம்
கண்ணில் ெதாிய ேவண் ம். நான் ன் ெசான்னப கண்க

ம் ேபச ேவண் ம்.

வி ப்ைப ம், ெவ ப்ைப ம் கண்கேள காட் வி ம்.
“பைகைம ம் ேகண்ைம ம் கண்

ைரக்கும்”

என் வள் வர் ெப ட்ந்தைக எவ்வள அ ைமயாகச் ெசால் யி க்கிறார். அவர்
எைதத்தான் ெசால்லவில்ைல! கண்களில் பாவம் காட்டாமல் ந ப்ப
மகாபாவம்.
அந்த ந கைனப் பார்க்க சைபேயா க்கும் பாவமாய்த்தானி க்கும்.ந க க்கு
அழகுணர் ேவண் ம்
நாடக ந கன் தன் ெமய்ப்பாட் உணர்ச்சிகைள ெவளிப்ப த்தப் பயி ம்ெபா
க்கியமான ஒன்ைற நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ
எந்தச்
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சுைவைய அல்ல பாவத்ைதக் காண்பித்தா
ெவளிப்பட ேவண் ம்.

ம் ேமைடயில் அந்த பாவம் அழகாக

அ ம் ேபா ம் அழகாக அழப் பயில ேவண் ம். ேகாபம் ெகாண்டா ம் அழகாகக்
ேகாபப்பட ேவண் ம். எந்த வைகயி ம் தன் கத்ைத விகாரப்ப த்திக் ெகாள்ளக்
கூடா ந கன்.
சிலேபர் சிாித்தால் அவர்கள்
கம் அ வ
ேபால் இ க்கும்.
சிாிப்ப ேபால் இ க்கும். இவற்ைறெயல்லாம் கண்ணா யின் ன் நின்

அ தால்
ந த் ப்

பார்த் த் தி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். 'ஔைவயார்' நாடகத்தின்ேபா ஏற்பட்ட ஒ
நிகழ்ச்சிைய இங்ேக குறிப்பி வ ெபா த்தமாக இ க்கும் என் க
கிேறன்.
ஔைவயாாில் ஒ
காட்சி; ஔைவயார் மைழயில் நைனந்
குளிர் ெபா க்க
யா வ ந் கிறார். அந்த இடத்தில் வள்ளல் பாாியின்
மகளிரான அங்கைவ ம் சங்கைவ ம் அவாிடம் பாி காட் நைனந்த உைடைய
மாற்றி நீலச்சிற்றாைடையக் ெகா த் உத கிறார்கள்.
அன் காட் அ
ட் கிறார்கள். ஔைவயார் வ ைம நிைலயி
ந்த வள்ள ன்
மகளிைரப் பாாி மகளிர் என அறிந்த ம் பாாியின் மரணச் ெசய்திைய ம் அவர்களின்
கதியற்ற நிைலைய ம் ேகட் ப் பாி காட் கிறார்.
இந்தக் காட்சியில் அங்கைவயாக எங்கள் கு வில் ந த்த ெபண் உண்ைமயிேலேய
நன்றாக ந க்கக் கூ யவள். ஆனால் ஒேர ஒ குைற.
அவள் அ வ
மாத்திரம் சிாிப்ப ேபால் இ க்கும். அங்கைவ தன் நிைலையச்
ெசால்
அ ம்ேபா
அவள் சிாித்ததாகேவ சைபேயாாில் பலர் எண்ணிக்
ெகாண்டார்கள்.
ம நாள் நாடகத்ைதப் பற்றி விமர்சனம் ெசய்த ஒ
பத்திாிைகயாளர், 'இந்த
உணர்ச்சியான கட்டத்தில் அங்கைவ சிாித்த
உணர்ச்சிையேய ெக த் விட்ட .
அ
ம் ஆசிாியராகிய ஷண் கேம ஔைவயாராக நிற்கும்ெபா
சிறி ம்
லட்சியமின்றி இந்தப் ெபண் சிாித்த

மன்னிக்க

யாத ' என்

எ திவிட்டார்.

நான் அவைர ேநாில் சந்தித் அந்தப் ெபண்ணின் இயற்ைகத் தன்ைமையப் பற்றிச்
ெசான்ேனன். பிறகு அவள் ப ப்ப யாக அந்தத் தவைறத் தி த்திக் ெகாண்டாள்.
அப் ரம் ெதாடர்ந் நடந்த நாடகங்களில் ேநராகச் சைபையப் பார்த் அழாமல் ஒ
பக்கமாக கத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண் ஏேதா ஒ வைகயாகச் சமாளித்தாள்.
எனேவ,

இ

ேபான்ற

ெதாடக்கத்திேலேய, பயி

குற்றங்கைள

ந ப் க்

கைலபயி

ம்

மாணவர்கள்

ம் ேபாேத நன்கு கவனித் த் தி த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
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குரல் பயிற்சி மிக க்கியமான ஒன் . குரல்வளமாக இ ந்தால் ேமைடக்கு நன்றாக
இ க்கும். ேபசும்ேபா
ெமன்ைமயாகப் ேபச ேவண் ய வார்த்ைதகள் உண் ;
வன்ைமயாகப் ேபசேவண் ய வார்த்ைதக ம் உண் . வார்த்ைதகளிேல ஏற்றத் தாழ்
இ க்கேவண் ம்.
குைழ
இ க்கேவண் ம்.
அன்
காட் ப்
ேபசுவ ம்
ஆத்திரத்ேதா
ேபசுவ ம் குர ேலேய ெதாியேவண் ம். இவ்விதக் குரல்
பயிற்சியில்லாதவர்கள் சிறந்த ந கர்களாக இ ந் ம் கூட வாெனா நாடகங்களிேல
ப ேதால்வி அைடகிறார்கள். ேகட்கும் நாடகமாக இ ப்பதால் வாெனா
இப்ப ப்பட்டவர்கைள மிக எளிதாகக் காட் க் ெகா த்
வி கிற . எனேவ,
பல்ேவ பட்ட உணர்ச்சிகைள எளிதாகக் காட்டக் குரல் பயிற்சி மிக ம் க்கியம்.
அதி ம் சிறப்பாக, ரகசியம் ேபசுவதற்குக் குரல் பயிற்சி ேமைடக்கு மிக ம் ேதைவ.
சில
ேநரங்களில்
ந கர்
சைபக்குக்
ேகட்கும்ப யாகேவ
ரகசியம்
ேபச
ேவண் யி க்கும். மேனாகரன் நாடகத்தில் அந்த மாதிாி பல கட்டங்கள் உண் .
சைபக்கும் ேகட்க ேவண் ம்; அ ேவ ரகசியமாகச்
இ க்கேவண் ம். இதற்குக் குரல் பயிற்சி இல்லாவிட்டால்

ெசால் வ
யா .

ேபால ம்

ெதளிவான ேபச்சு
அ த்தப யாக ேபச்சிேல ெதளி இ க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா
பிறந்தவர்க க்கும் ஒவ்ெவா விதமான ேபச்சு இ க்கிற .
இைத ஒ ங்கு ெசய் ெகாள்ள ேவண் ய

அவசியம். இல்ைலயானால் உணர்ச்சி,

ந ப் த்திறைம, குரல்வளம் எல்லாவற்ைற ம் இந்தத் ெதளி
உணர்ச்சி பாவத்ேதா
ெசய்வான்!...

மாவட்டத்திேல

அற் தமாக ந ப்பான் ஒ

இல்லாத ேபச்சுக் *****

ந கன்; வார்த்ைதகைளக் ெகாைல

'என்ன ெசான்னாய்?'
என்பைத எண்ண ெசாண்ணாய்? என்பான். 'கண்ேண என்ேனா
என்றி க்கும். இவன் 'கன்ேன எண்ேணா
'மைல'ெயன்பான்.

கைலையக்

இடமறிந்

ேபசமாட்டாயா?' என்பான். மைழைய

'கைள'ெயன்

சைபேயார் எப்ப ப் ெபா த் க் ெகாண்

ேபச மாட்டாயா?'

பான்.

இந்தத்

தமிழ்க்ெகாைலையச்

ப்பார்கள்?

ேபச ேவண் ம்

ேபச்சிேல ெதளி என் ம்ேபா மற்ெறா க த்ைத ம் குறிப்பிடேவண் ம். ஒ
பாத்திரத்ைத ெநட்
ப் ேபா ம்ேபா வார்த்ைதகைள நன்றாகக் கவனிக்கேவண் ம்.
எந்ெதந்த இடத்தில் ெதளி ம் அ த்த ம் ேவண் ம் என்பைத ந சிந்திக்க ேவண் ம்.
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ஒ
ந கனின் ேபச்சி
ந்
மற்ெறா
ந க க்குப் ேபச்சுத் ெதாடங்கும். இ
ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் அ த்தமாகச் ெசால்லாவிட்டால் மக்க க்குப் ாியா .
'இரத்த பாசம்' ஒ

ச தாய நாடகம். அதில் ஒ

கட்டம். ராஜா ம், ராணி ம்,

சந்திக்கும் காதல் காட்சி. காட்சி
ம் சமயம் ராணி 'நான் வ கிேறன்' என்கிறாள்.
மற்ற
சமயங்களில்
சாதாரணமாக
இப்ப ச்
ெசால்வ
சைபேயா க்குக்
ேகட்காவிட்டா

ம் பாதகமில்ைல. ஆனால், இங்ேக அவள், 'வ கிேறன்' என்

ெசான்ன டேன 'வ கிேறன் என் ெசால் விட் ப் ேபாகிறாேய' என் சுைவேயா
ெசால் கிறான்
ராஜா. இப்ெபா
இந்த இடத்தில் வ கிேறன் என்பைத எவ்வள அ த்தமாகச்
ெசால்ல ேவண் ெமன்பைத எண்ணிப் பா ங்கள்.
ஒ

நாள் 'இரத்த பாசம்' நாடகத்தில் ராணி ேவடம் ேபாட்டவள் மறதியாக 'ராஜா

நான் ேபாய் வ கிேறன்' என்றாள். நான் ராஜாவாக நின்ேறன். என்ன ெசால்வ ?
'நான் வ கிேறன்' என்
ேபாகிறாேய' என்

ெசான்னால் உடேன 'வ கிேறன் என்

ெசால்லலாம். அவள் அவசரத்தில் 'நான் ேபாய் வ கிேறன்'

என்றாள். நான் என்ன ெசய்வ ? 'ேபாய் வா' என்
வார்த்ைதகைளத்

ெசால் விட் ப்

ெதளிவாக ம்,

ஆசி கூறி வழிய

அ த்தமாக ம்

ேபசுவதற்கு

ப்பிேனன்.
உதாரணமாக

மற்ெறா
காட்சி; 'தமிழ்ச் ெசல்வம்' நாடகத்தில் 'காதல்' என் ம் பகுதி, நல்ல
சுைவயான காட்சி. வார்த்ைதகளிேலேய பன்னிப் பன்னிப் ேபசுகிறாள் காத . அந்த
உைரயாடைலப் பா ங்கள்!...
தைலவன்: ஆ யிேர, என் மீ
ணாகக் குற்றம் ெசால்லாேத. நான் எந்தப்
ெபண்ைண ம் கண்ெண த் ம் பார்த்ததில்ைல. பிாிந்த
தல் இ
வைர
உன்ைனேய நிைனத் க் ெகாண் ஓேடா வந்தி க்கிேறன் கண்ேண.
தைலவி: என்ன! என்ன! என்ைன நிைனத் க் ெகாண்

வந்தீர்களா?

தைலவன்: என்ன இ ! மீண் ம் அ கிறாேய?
தைலவி: என்ைன 'நிைனத்ேதன்' என்றால் என்ன ெபா ள்? நிைன
எப்ெபா

வ ம்? மறந்த பிறகுதாேன? நீங்கள் என்ைன மறந்

அப் றம் திடீர் திடீெரன்

நிைனப்

என்ப

வி

ர்கள்;

வ ம். அப்ப த்தாேன? மறக்காம

ந்தால்

நிைனப் க்ேக இடமில்ைலேய? என்ைன மறந்த சமயத்தில் யாைர நிைனத்தீர்கேளா?
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தைலவன்: அ

அன்னேம! உன்ைன மறப்பதா? அ

என் உயிைரேய மறப்ப

ேபாலல்லவா? உலகில் உன்ைனேய நான் அதிகமாக ேநசிக்கிேறன் என்ப

உனக்குத்

ெதாியாதா?
தைலவி: உன்ைனேய அதிகமாக ேநசிக்கிேறன் என்றால் ெகாஞ்சமாக ேநசிப்ப
யாைரேயா? அவர்கள் எத்தைன ேபேரா? எங்கி க்கிறார்கேளா?
தைலவன்: தங்கேம! இப்ப க் குற்றம் கண் பி த்தால் நான் என்ன ெசய்வ ? என்
உள்ளத்தில் உன் ஒ த்திக்குத்தாேன இட ண் . இந்த உட ல் உயிர் இ க்கிற
வைரயில் இந்தப் பிறவியில் நான் உன்ைனக் ைகவிடமாட்ேடன்.
தைலவி: கண்ணாளா, இந்தப் பிறவியில் என்ைனக் ைகவி வதில்ைல என்
ெசான்னீர்கேள! அப்ப யானால் அ த்த பிறவியில் யாைர அைடயத் தவம்
ெசய்கிறீர்கேளா?
இந்த உைரயாடல் தி க்குறள் காமத் ப்பா
அ ப்பைடயாக ைவத் எ தப் ெபற்ற .

ள்ள

ன்

குறட்பாக்கைள

இதி ள்ள
ெபாிய
எ த்தில்
குறிப்பிட்ட
வார்த்ைதகைள
அ த்தமாகச்
ெசால்லாவிட்டால் என்ன சுைவயி க்கும் எண்ணிப் பா ங்கள். ஆகேவ கைதப்
ேபாக்ைக ம் உைரயாடைல ம் நன்கு ெதாிந் ெகாண் வார்த்ைதகைள இடமறிந்
க த்தறிந்
பாத்திரத்தின் பண்பறிந்
அ த்தமாக ம் ெமன்ைமயாக ம் ேபச
ேவண் ய அவசியமாகும்.
மற்ெறான் : வார்த்ைதகைள எப்ேபா ம் ெதளிவாகச் ெசால்ல ேவண் ம்.
அவலச்சுைவ ேதான்ற ந க்கும் ேபா
சில ந ைகயர் உண்ைமயாகேவ அ
வி வார்கள். அ தால் ேபச்சு ெதளிவாக வரா ; அ ேவ இயற்ைக. ஆனால்,
ேமைடயில் ெபாய்யாகத்தான் அழேவண் ம். அ ைக, ந ப்பாக இ ந்தால்தான்
ேபச்சும் ெதளிவாக இ க்கும். ேகாபம், ஆேவசம் எந்த உணர்ச்சியி ம் வார்த்ைத
ெதளிவாக இ ப்ப
அவசியம். இல்லாவிட்டால் கைதப்ேபாக்கு
ாியா
ேபாக
ேநரலாம்.
அ த்தப யாக நிைனவாற்றல்: இங்ேகதான் சற் விாிவாக விளக்க ேவண் ய
என் கடைம. இப்ேபா
உங்க க்கு நல்ல நாடகக் காட்சி ஒன்ைறக் காண்பிக்கப்
ேபாகிேறன்.
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ஒ

ேதயிைலத் ேதாட்டம். ேகாைட ெவயில் ெகா

ேவைல ெசய்
ெகாண்
அவ ம் இப்ேபா
ஒ
தவறியதன் விைள , நா

த் கிற . ெதாழிலாளர்கள் பலர்

க்கிறார்கள். இவர்களிைடேய நாடகத்தின் கதாநாயகன்;
ெதாழிலாளி. நல்ல சீமானாக வாழ்ந்தவன். நடத்ைத
விட் ப் ெபண்

பிள்ைளகைளப் பிாிந்

இ தியில்

ேதாட்டத் ெதாழிலாளியாக வந் நிற்கிறான். அவன் ைககளிேல மண்ெவட் ; கண்கள்
நீைரச் ெசாாிகின்றன. வாழ்ந்த வாழ்ைவ எண் கிறான். வழி தவறிச் ெசன்ற தன
மந்தமதிைய ம் ெநாந் ெகாள் கிறான்.
இந்த நிைலயிேல வ கிறான் கண்காணிக்கும் ேமஸ்திாி. பார்க்கிறான் அ
ெகாண்
க்கும் ெதாழிலாளிைய. வந் விட்ட
ேகாபம்!....ைகயி
ந்த சாட்ைடயால் கதா நாயகைனக் கண்
க்குத் ெதாியாமல்
அ க்கிறான்.
றிட்டல கிறான் கதாநாயகன். ெவறி ெகாண்டவன்ேபால் ேம ம்
சுகிறான் சாட்ைடையக் கண் காணிப்பவன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் பைழய
ெச ப்ெபான் பறந் வந் கண்காணிப்பவாின் கத்திேல விைளயா வி கிற .
தி க்கிட் த் தி ம்பிப் பார்த்தான் கண்காணி. எதிேர சைபயில் சலசலப் !-கம்பீரமான
ஒ குரல் "நி த் ட அேயாக்கியப் பயேல" என்ற .
நடந்த இ தான். - கைதப் ேபாக்கி ம் உயர்ந்த ந ப்பி ம் உள்ளத்ைதப் பறி
ெகா த் த் தன்ைன மறந்தி ந்த ஒ ெபாிய மனிதர் ேமைடயில் நடப்பைத நாடகமாக
எண்ணவில்ைல. கதாநாயகன் ேமல் அ தாபங் ெகாண்டார். தன் காற்ெச ப்ைபக்
கழற்றி சினார் கண்காணி ேமல்.
அ கி
ந்த
நண்பர்கள்
அந்தப்
ெபாிய
மனித க்கு
உண்ைமைய
உணர்த்தினார்கள். ந கனிடம் ெப மதிப் க் ெகாண்ட ேவ சிலர் அவர தவற்ைறக்
கண் க்க
ற்பட்டார்கள். உடேன ேமைடமீ
கண்காணியாக ந த்த ந கர்
பணிேவா ம் ன்னைகேயா ம்,.... "நண்பர்கேள, நான் பல ஆண் களாக ந த்
வந்ததின் பயைன இன்ேற ெபற்ேறன். என்
கத்திேல அந்தப் ெபாியவர்
சிய
ெச ப் ெவ ம்
பழஞ்ெச ப்பன் ; என் ந ப் த் திறைமக்கு அவர் தந்த மகத்தான பாிசு. இ

வைர

நான் ெபற்ற ெவள்ளி, தங்கம், ைவரங்களான பாிசுகைள விட, இ
மடங்கு சிறந்த
ெப ம் பாிசு. நான் ெப ம் பாக்கியசா ." என்
கூறிப் ெபாியவைர
வணங்கினார்.இ தான் ந ப்பின் ெவற்றி.
கதாநாயகன் ேமல் ஒ

அ கூடப் படவில்ைல. அத்தைன ம் ந ப் த்தான்.

கண்காணி காட் ய ெவறி; கதாநாயகன் கதறிப்

லம்பிய ேகாலம்; இ வ ம் காட் ய

ெமய்ப்பாட் ணர்ச்சி; எல்லாம் காட்சிைய உண்ைம ேபால் காட் ன. அதன் விைள
சைபயில் இ ந்த ஒ நல்ல ரசிகர் தன்ைன மறந்தார். இைத ந ப்பின் ெவற்றி என்
ெசான்ேனனல்லவா? இேதா பா ங்கள் மற்ெறா

காட்சிைய!
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பைழய
ணி

நாடகந்தான்;

மி ப்பான்

ஆேவசங்

ெகாண்ட

ம்பி

'பக்த

பிரகலாதன்'

மி ப்பான்!'...

இரணியன்

என்

'இந்தத்

கைடசிக்

காட்சி;

'இைறவன்

ெசால்

கிறான்

பிரகலாதன்.

ப்பானா?'

என்கிறான்.

ணி

'எங்குமி ப்பான். அவனில்லாத இடேமயில்ைல' என்கிறான் பிரகலாதன்.
ைண
எட்
உைதக்கிறான் இரணியன்.
ண் இரண்டாகப் பிளக்கிற . பயங்கரச்
சிாிப்ேபா நரசிம்ம ர்த்தி ெவளிப்ப கிறார். இரணிய க்கும் நரசிம்ம ர்த்திக்கும்
பலத்த சண்ைட; நரசிம்மம் இரணியைன ம யில்
க்கி ைவத் த் தம
கூாிய
நகங்களால் மார்ைபக் கிழிக்கிறார். சைபேயார் உணர்ச்சிேயா
இந்தக் கட்டத்ைத
ரசித் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
எதிர்பாராத விதமாகத் திடீெரன் இரணியன் 'ஐேயா ெகால்றாேன' என் அலறிய
வண்ணம் எ ந் ஓடத் ெதாடங்குகிறான். நரசிம்மர் விடாமல் ரத் கிறார். இப்ேபா
இ வ க்கும் உண்ைமப் ேபார் ெதாடங்கிவிட்ட . நரசிம்ம ேவடதாாியின் தைலைய
மைறத்தி ந்த சிங்க கம் எங்ேகா ேபாய்விட்ட . ஆனா ம் விடவில்ைல அவர்.
கைடசியாக இரணியன் சைபேயாாிடம் அைடக்கலம் குந்தான். நரசிம்ம ந கைர
நா ேபர் பி த்
அடக்க ேவண் ய நிைலேயற்பட்ட . விஷயம் என்னெவன்
ாிகிறதல்லவா? நரசிம்ம ேவடதாாி அதிக உணர்ச்சி ள்ளவர். ந ப்பின் ஆேவசத்தில்
தன்ைன மறந்தார். இரணியனின் மார்ைபக் கிழிக்கத் ெதாடங்கிய ம் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்ட அவர கூாிய ெபாய் நகங்கள் இரணியனின் ேமலங்கிையக் கிழித் க்
ெகாண்
உள்ேள ேபாய் மார்ைப ம் தீண் விட்டன. அவ்வள தான் அப் றம்
இரணியன் கதி என்ன ஆவ !
இைதக்கூட ந ப்பின் ெவற்றி என்

ெசால்

வார்கள். ஆனால் இ

ந ப்பின்

ேதால்வி; மகத்தான ேதால்வி.
நான்
த ல் ெசான்ன நாடகக் காட்சியில் ந கர்கள் தங்கைள மறக்கவில்ைல.
சைபயி
ந்த ரசிகர் தம்ைம மறக்கும்ப ெசய்தார்கள். சிறப்பாக ந த்தார்கள். அ
ந ப்பின் ெவற்றி. இரண்டாவ
நாடகக் காட்சியில் சைபேயார் தங்கைள
மறக்கவில்ைல.
ந கர் தம்ைம மறந்

உணர்ச்சி வசப்பட்டார். இ

ந ப்பின் ேதால்வி. ந ப்பிேல

ெவற்றி எ ? ேதால்வி எ ? என்பைத விளக்கேவ இந்த இரண்
குறிப்பிட்ேடன்.

காட்சிகைள ம்

ந கன் தன்ைன மறக்காமல் சைபேயாைரத் தன் வயப்ப த்தி வி வ ந ப்பின்
ெவற்றி. ந கன் தன்ைன மறந்
பாத்திரத்தில் ஒன்றி உணர்ச்சி வசப்பட்
சைபேயாைரத் திைகக்க ைவப்ப ந ப்பின் ேதால்வி.
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ந ப்ைபப் பற்றிக் குறிப்பி ம் ேபாெதல்லாம் ந கன் அந்தப் பாத்திரமாகேவ
மாறிவிட ேவண் ம், பாத்திரத்ேதா ஒன்றிவிட ேவண் ம், அப்ேபா தான் ந ப்பிேல
ெவற்றி ெபற
ம் எனப் பல ம் ெசால் வைதக் ேகட்கிேறாம். உண்ைமதான்!...
க ைமயான ெவயில்; கா ல் மிதிய
ட் ற்குள்

ம் இல்ைல; நடந்

ைழந்த ம் 'அப்பா மண்ைட பிளந்

வ கிறார் ஒ

நண்பர்.

விட்ட ; கால் ெகாப்பளித்

விட்ட ' என்கிறார். நமக்குத் ெதாி ம், நண்ப ைடய மண்ைட ம் பிளக்கவில்ைல;
கா ம் ெகாப்பளிக்கவில்ைல என் . ெவயி ன் ேவகத்ைத அவ்வா குறிப்பி கிறார்
என்பைதப் ாிந் ெகாள் கிேறாம்.
ஒ

நல்ல ந கைனப்பற்றிக் குறிப்பி ம்ேபா

'அவர் ந க்கவில்ைல; அந்தப்

பாத்திரமாகேவ மாறி விட்டார்' என் ெசால்கிறார்களல்லவா? அ
ம் இப்ப த்தான்.
ந கனின் திறைமையத்தான் அவ்வா
குறிப்பி கிறார்கள். உண்ைமயில் ந கன்
பாத்திரமாகத்
தன்ைன
எண்ணிக்ெகாள் கிறாேன
மாறிவி வதில்ைல. அப்ப மாறிவிட ம் கூடா .

தவிர,

பாத்திரமாக

ந கன் ேமைடயில் ந ப்பைதேய மறந் , தான் ைனந் ள்ள பாத்திரமாகேவ
மாறிவி ம் ேபா தான்
ெவற்றி ெப கிறான் என் பல ம் நிைனக்கிறார்கள்.
உண்ைம அப்ப யன் . பாத்திரமாக மா வ
பிளந்
விட்ட ' என்
ேவெறான் மில்ைல....
ந கன்

ெசால்

பாத்திரத்தின்

குண

வ

என்பெதல்லாம் 'ெவயி ல் மண்ைட

ேபால் ெவ ம் வார்த்ைத மயக்கேம தவிர

இயல் கைள

நன்றாகத்

ெதாிந் ெகாண்

பாத்திரத் டன் ஒன்றி ந க்க ேவண் ம். ஆனால், 'நாம் ந க்கிேறாம்'
என்ற உணர் - நிைன ஒவ்ெவா விநா
ம் ந கனின் கவனத்தில் இ க்க ம்
ேவண் ம். அப்ேபா தான் அவன் தன் ந ப்பிேல ெவற்றி ெப வான். தன்ைன
மறவாமல் பாத்திரத்ேதா இைணந் ந க்கும் வைரயில்தான் அைத ந ப் என்
ெசால்ல
ம். தன்ைன மறந்த நிைலயில் உணர்ச்சி வசப்பட் ப் பாத்திரமாகேவ
மாறி நிைனவிழந் நிற்கும் நிைலைய ந ப் என் ெசால்ல
யா .
மறந் ம் மறவாத நிைல
ந கன்

தனக்கு

எதிேர

ற்றி க்கும்

சைபயின்

சுைவ

உணர்ச்சிையத்

ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்; ேமைடயி ள்ள இதர அைமப் கைள ம் நிைனவில்
ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பாத்திரத்ேதா
ஒன்றி ந க்கும் அேத ேநரத்தில்
தானாக ம் விலகி நின் பாத்திரத்ைதக் கண்காணிக்கப் பழகிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
மறந் ம் மறவாத நிைலயில் நின்
ந ப்பவன் தான் சிறந்த ந கனாகக் க தப்
ெப வான்.
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இந்த இரண்

நிகழ்ச்சிகைள உங்க

க்கு எ த் க் காட் ேனன். இைவ இரண் ம்

என் ைடய கற்பைன அல்ல; உண்ைமச் சம்பவங்கள். இன் ம் இைவேபால
எத்தைனேயா நிகழ்ச்சிகள் நாடக ேமைடயில் நைடெபற்றி க்கின்றன.
நாடகத்திேல

உணர்ச்சியான

ஒ

கட்டம்.

பாண் ய

க்கும்

ேசாழ

க்கும்

வாட்ேபார் நிகழ்கிற . கத்திகைள ஒத்திைகப்ப
இ வ ம்
ச ேவண் ம்;
இல்லாவிட்டால் என்னதான் ம ங்கிய கத்தியாயி ந்தா ம் ரத்தக் காயங்க டன்
நிற்க ேவண் ய தான். பாண் யனாக ம், ேசாழனாக ம் ேவடம் ைனந்த ந கர்கள்
நான் ன் ெசான்ன நரசிம்ம ந கைரப் ேபால் உணர்ச்சி ேமலீட்டால் ெமய்மறந்
பாத்திரங்களாகேவ மாறி வாள் சத் ெதாடங்கிவிட்டால் விபாீதமல்லவா விைள ம்!...
அைத ந ப்ெபன்

எப்ப ச் ெசால்

வ ?

பாத்திரமாக ம்-தானாக ம் நிற்றல்
ேமைடயில் ந கன் மட் ம் ந க்கவில்ைல. சட்டம்
ஒளிவிளக்கு
எ

எல்லாேம

ந க்கின்றன.

ணி,

மைலயாக ம்,

சாயம்,

பலைக,

கடலாக ம்,

மலர்ப்

ங்காவாக ம்; மணி மண்டபமாக ம் காட்சி அளிப்பைவ இைவதாம். இவற்றில்
ம் உண்ைம இல்ைல. பாத்திரமாக நின்
இவற்ைற எல்லாம் மைலயாக ம்

கடலாக ம், மலர்ப்

ங்காவாக ம், மணிமண்டபமாக ம் எண்ணிக் ெகாள்

ம் அேத

ேநரத்தில் ந கன் தானாக ம் நின்
இைவயைனத் ம் பலைக, சட்டம், அட்ைட,
ணி இவற்றால் ெசய்யப்பட்டைவ என்பைத ம் நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்ள
ேவண் ம். தவறினால் எல்லாம் ெவட்ட ெவளிச்சமாகிவி ம். அரண்மைன,
எல்லாம் ஆட்டம் கண் வி ம்.

ங்கா

ந கன் தன்ைன மறந்த நிைலயில் ெகாஞ்சம் விலகித் திைர வி ம் இடத்தில்
நின் விட்டால் அவன் கதி என்ன ஆவ ?
உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒ
ெகாள்

ம்ேபா

ந கன் "ஐேயா, தைல விதிேய" என்

தைலயி

ப்ப

ஓங்கிய த் விட்டால் அ த்த விநா

'ெபாய்ச்

சிைக'

தைலயில் அ த் க்
என்பைத

மறந்

அந்தத் தைலயின் நிைல- 'ேடாபா'வின் நிைல

என்னவாகும்?
ரச்சுைவ த ம்ப ந க்கும் ேவகத்தில் ந கன் மீைசயில் ைக ைவத்
மீைசைய

ரட் த்தனமாய்

க்கத்

ெதாடங்கி

விட்டால்,

மீைச

ஒட்

ைகேயா

வந் வி மல்லவா? இப்ப த்தான் ஒவ்ெவான் ம். இைவ மட் மல்ல; அரங்கில்
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ஒத்திைகப் ப நிற்கேவண் ய இடங்கள் எப்ேபா ம் ந கனின் கவனத்தில் இ க்க
ேவண் ம். பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கண் களிக்கும் இன்ைறய திறந்தெவளி
அரங்குகளில் 'ஒ ெப க்கி'யின் உதவிைய ந கன் கவனத்தில் ைவத் க்ெகாண்
அதற்ேகற்பக் குரைல அடக்கி ம் உயர்த்தி ம் ேபசேவண் ம். மின்சார விளக்குகள்
எங்ெகங்ேக ெபா த்தப்பட்

க்கின்றன; எங்ேக நின்றால்

வி ம்; மற்ற ந கர்கைள மைறக்காமல் எப்ப
ந கன் நிைனவில் ைவக்க ேவண் ம்.

ெவளிச்ச ம் தன் ேமல்

நிற்ப ; என்பனவற்ைறெயல்லாம்

பக்கத்திேல நிற்கும் ந கன் பாடத்ைத மறந்
விட் த் தவிக்க
நிைனவாற்ற ள்ள பண்பட்ட ந கன் அைத ம் சைபேயார் அறியாதப
ேவண் ம்.

ேநரலாம்.
சமாளிக்க

ஒ ச தாய நாடகத்தில் ந கன் ெசால் ம் ஒ வார்த்ைத, ஒ அைச , கைதப்
ேபாக்கிற்கு இன்றியைமயாததாக இ க்கலாம். அந்த ேநரத்தில் சைபயில் ஒ
குழந்ைதயில்

அ ைகயாேலா,

அல்ல

ஒ

ெபாிய

மனிதர்

எ ந்

ேபானைதேலா,ேவ
காரணங்களாேலா சலசலப் ஏற்படலாம். இைதப் ேபான்ற
சந்தர்ப்பங்களில் ந கன் தன
திறைமயால் எப்ப யாவ
சமாளித் க் குழப்பம்
அடங்கிய பின்ேப அந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்ல யல ேவண் ம். இல்லாவிட்டால்
கைத ேபாக்ைகச் சைபேயார் ாிந் ெகாள்ள
யாமற் ேபாகும்.
பண்பட்ட ந ப்பின் தன்ைம
ஒ

சிறிய யாைனப் ெபாம்ைம; மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட . ஆனால், இப்ேபா

மைறந்

மரம்

விட்ட ; யாைனதான் நமக்குத் ெதாி ம்.

அன்பர் ஒ வர் வ கிறார். ெகாஞ்சம் ஆரா ம் தன்ைம ெகாண்டவர். 'இந்த யாைன
மிக ம் நன்றாயி க்கிறேத!... இ எந்த மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ?' என் ேகட்கிறார்.
இப்ேபா
அவர
ேகள்வியால் யாைன மீண் ம் மரமாகிவிட்ட . யாைனயில்
மைறந்தி ந்த மரம் ெவளிவந் விட்ட .
மரம்
யாைனயாக ம்,
ைனயாக ம்,
ேமைசயாக ம்,
கட் லாக ம்,
நாற்கா யாக ம் பல்ேவ உ வங்களில் காட்சியளித்தா ம் அவற்றிெலல்லாம் மரம்
என்ற
லப் ெபா ள் மைறந்
கிடப்பைத நாம் அறிேவாம். அைதப்ேபாலேவ
கண்ணனாக ம், க ப்பனாக ம், அரசனாக ம், ஆண் யாக ம் எத்தைன எத்தைன
ேவ பட்ட பாத்திரங்களில் ந கன் ேதான்றினா ம் எந்தச் சமயத்தி ம் அவன்
அப்பாத்திரத்தி ள்ேள மைறந் நிற்கிறான் என்ப உண்ைம.
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உலகில்

பற்றில்லாமல்

குறிப்பி ம்ேபா
ெசால்

உலகிேல

'தாமைரயிைல

கிறார்களல்லவா?

வா ம்

நீர்ேபால்

அைதப்ேபால்

ேயாகிகைள,
பற்றற்

னிவர்கைளக்

வாழ்கிறார்'

பாத்திரத் டன்

ஒன்

ந கைன ம், 'தாமைரயிைல நீர்த் ளி ேபால் பாத்திரத்ேதா

ஒட்

பட்

என்
நிற்கும்

ம் ஒட்டாம

ம்

நிற்பவன்' என்
ெசால்வ
ெபா த்தமாக இ க்கும். ஆம்; ஆதாரமாக இ க்கும்
தாமைர இைலயி
ந்
கீேழ உ ண்
வி ந்தால் நீர்த் ளி உ க்குைலந்
ேபாகுமல்லவா?
ந கைன
ஆதாரமாகக்
ெகாண்
அப்ப த்தான். ந கைன விட்
விலகினால் அதாவ
பாத்திரம் உைடந் சித ண் ேபாகும்.

நடமா ம்
பாத்திர ம்
நிைனவிழந்
நின்றால்

ந ப்பின் தத் வ விளக்கம்
மனித உட ல்ஆத்மா எவ்வா ஊ
வி நிற்கிறேதா, அவ்வாேற பாத்திரத்ேதா
ந கன் ஊ
வி நிற்கேவண் ம். ந ப் க்கைலக்குாிய தத் வ விளக்கம் இ தான்.
மனிதன் ெசய் ம் ஒவ்ெவா
ெசயைல ம் அவன
ஆத்மா கண்காணித் க்
ெகாண்
க்கிற . எந்தச் சமயத்தி ம் மனித ைடய உள் ணர்
அவ க்கு
நன்ைம தீைமகைள எ த் க் கூறத் தயங்குவதில்ைல. எப்ேபா ம் அந்தராத்மா
அவ க்கு அறி ைர கூறி உடனி ந் தி த்திக் ெகாண்ேடயி ப்பதால்தான் மனிதன்
மனிதனாக வளர்கிறான்.
ந கன் நல்ல ந கனாக வளர்ச்சி ெப வதற்கும் இந்த உள் ணர் - அந்தராத்மா ைண ெசய்ய ேவண் ம். ெவளிப் ற உணர்ச்சிகள் பாத்திரத்ேதா
ஒன்றிக்
கிடந்தா ம்,
அந்தப் பாத்திரத்ைதக் கண்காணிக்கும் க வியாக ந கனின்
உள் ணர்
இயங்கிக்ெகாண்ேட இ க்கேவண் ம். அவ்வா
பாத்திரத்திற்கு
உணர்ச்சிகைள அ ைமப்ப த்தி விடாமல் தன
உள் ணர்ைவத் ெதளிவாக
ைவத் க் ெகாள்பவனால்தான் ந ப்பில் ெவற்றி காண
ம்.
அவ்ைவக்கு அபாயம்
நான் ெசன்ற பதிேன
ஆண் களாக அவ்ைவயாராக ந த்
ந ப்பிேல அவ்ைவ ந ப் ச் சிறந்த எனப் ெப ம்

வ கிேறன். என்

லவர்க ம், ரசிகர்க ம் பாராட் கிறார்கள்.. 1944-ல் ஈேராட் ல்
தலாவ
நாடகக் கைல மாநா
நடந்த . அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்தில்
ைண
ேவந்தராக இ ந்
பணி ாிந்த உயர்தி ஆர்.ேக. சண் கம் ெசட் யார் அவர்கள்
மாநாட் க்குத் தைலைம தாங்கினார்கள்.
அன்றிர அவ்ைவயார் நாடகம் நைடெபற்ற . அந்த நாடகத்ைதப் பார்த் விட்
ஆர்.ேக.சண் கனார் அவர்கள் எனக்கு "அவ்ைவ" என்
சிறப் ப் பட்டம்
அளித்தார்கள்.
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அந்தச் சிறப் க்குாிய அவ்ைவயார் நாடகத்தில் நான் அவ்ைவயாராக அரங்கில்
ந க்கும்ேபா
ஒவ்ெவா
விநா ம் சண் கமாகேவ இ ந்
அவ்ைவயின்
பாத்திரத்ைதக் கண்காணித்

வ கிேறன். கூன்

கு, ெபாக்ைக வாய்,ைக ந க்கம்,

தாைட அைச ,
கத்தின் சு க்கம், தளர் நைட, ெபண் குரல் எல்லாவற்ைற ம்
உள் ணர்
ெசால் க்ெகாண்ேட இ க்கும். இவற்றில் எைத மறந்தா ம்
அவ்ைவயாாின் ேவஷம் கைலந் வி மல்லவா? இைவ மட் மா? அேத ேநரத்தில்
ேமைட யிேல திைர வி ம் இடங்கள், ஒளி அைமத்தி க்கும் இடங்கள், ஒ க்க வி
ைவத்தி க்ம் இடங்கள் இன் ம் எத்தைனேயா விஷயங்கைள அவ்ைவயார் நிைனவில்
ைவத்தி ந்தால் அல்லவா சைபேயார் நாடகத்ைதக் கண் ரசிக்கலாம்!
எனக்ேக ஒ

சமயத்தில் ெபாிய அபாயம் ஏற்பட்ட . கட ட் ெசயலால் தப்பிேனன்.

1948ல் ெசன்ைன ஒற்ைறவாைடயில் அவ்ைவயார் நாடகம் ெதாடர்ந்
நைடெபற்ற ; ஒ

பல மாதங்கள்

நாள் காலஞ்ெசன்ற தமிழ்ப் ெபாியார் தி . வி.க. அவர்கள்

தைலைம; அன்
ெப ங் கூட்டம்; ேமைடயில்
அவ்ைவயாேரா
உைரயா ம் காட்சி நடந்
ெகாண்
ேயா க த் ம் நிைறந்த காட்சி அ .

உழவ ம், மைனவி ம்
ந்த . நல்ல நைகச்சுைவ

அவ்ைவயார் கைடசியாக அந்த உழவர் தம்பதிகைள வாழ்த்திவிட்
உள்ேள
ேபாகிறார். நான் ேபாகும் ேபா
ெபாியார் தி . வி.க. அவர்கள் எப்ப
ரசிக்கிறாெரன் ெகாஞ்சம் ஜாைடயாகப் பார்த் விட் ப் ேபாேனன். அவ்வள தான்.
வழக்கம் ேபால் விளக்கைணக்கப்பட்ட .
அ த்த காட்சிக்குாிய தித் திைர கீேழ விடப்பட்ட . கனமான மர உ ைளேயா
கூ ய அந்தத் திைர ேநராக என் தைலையப் பதம் பார்த்த . தவ
என் ைடய தான். தி .வி.க. அவர்கைளப் பார்க்கும் ஆவ ல் ெகாஞ்சம் வழிதவறி
திைரக்கு ேநராக வந் விட்ேடன்.
எப்ேபா ம் ேவகமாகத் திைரவி ம் காட்சி அைமப்பாளர் அன் கட ள் ெசயலாகக்
ெகாஞ்சம் ெம வாக விட்டார். வழக்கமான ேவகத்தில் திைர வி ந்தி ந்தால் என்
மண்ைட சிதறியி க்கும். தைலயில் ேடாப்பா ம் இ ந்ததால் ஒ வா பிைழத்ேதன்.
ஒ நிமிஷம் எனக்கு ஒன் ேம ாியவில்ைல. மயக்கமாயி ந்த . அப் றம் ஒ வாரம்
வைர அந்த வ யி ந்த . அந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு நான் ேம ம் கவனம் எ த் க்
ெகாண்ேடன் என் ெசால்ல ேவண் யதில்ைல.
அஷ்டாவதானம், தசாவதானம், சதாவதானம் என் ெப ம்
ெசய்
பல விஷயங்கைள நிைனவில் ைவத் க் ெகாண்
த கிறார்களல்லவா? ந க

ம் ஏறக்க குைறய ஒ

லவர்கள் அவதானம்
அற் தமாக விைட

அவதானியாகேவ தன்ைன ஆக்கிக்

ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ஆனால்,
அவதானிகைளப்
ேபால்
ஒன் க்ெகான்
சமபந்தமில்லாத விஷயங்கைள
ைளயில் ேபாட் க் ெகாண்
குழப்ப ேவண் ய
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ெந க்க
ந க க்கு இல்ைல. ஒவ்ெவா
ைற ம் திய திய விஷயங்கைள
எதிர்பார்த் க் காத்தி க்க ேவண் ய நிைல ம் ந க க்கு இல்ைல.
ேமைடயில் ந ப்பின் ெவற்றிக்குத் ேதைவயான ஒன்ேறாெடான் சம்பந்தப்பட்ட
க்கியமான சில அம்சங்கைள மட் ம் நிைனவில் ைவத் க் ெகாண்டால் ேபா ம்.
ஒ

கப்பட்ட சிந்தைன

ேமைடையத் தவிர ேவ சிந்தைனகள் எ
ம் ந கனின் உள்ளத்தில் இடம் ெபறக்
கூடா . எப்ேபா ம் சைபையப் ெபா ேநாக்காகேவ பார்க்க ேவண் ம். குறிப்பிட்ட
எவைர ம் பார்ப்ப கவனத்ைத ேவ வழியில் தி ப்பக் கூ ம். ந ப்பிேல ேகாளா
ஏற்பட்வி ம். நாடகம், பாத்திரம், ந ப் , ேமைட, சைப, இந்தச் சூழைல விட்
ேவறிடத் க்குப் ேபாகாமல் ந கன் தன் சிநதைனையக்கட் ப் ப த்திக் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
தன்ைன

மறந்

பாத்திரமாகேவ

மாறி

உணர்ச்சி

வசப்ப வ

ந ப்பின்

ெவற்றியல்ல என்பைத விளக்கிேனன். ஆனால், அவ்வா சிறி உணர்ச்சி வசப்ப ம்
ந கர்கள் நாளைடவில் தி ந்திப் பண்பட் விட
ம். பாத்திரத்ைதேய மறந்
தானாகேவ நிற்கும் ந கர்க ம் உண் . இவர்களால் பாத்திரம் ெகாைல
ெசய்யப்ப கிற என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். மறந் ம் மறவாத வழிேய ெவற்றிக்குாிய
வழி. இ ேமைடேய பவர்கள் எல்லா க்கும் எளிதில் வந் விடா . நன்கு பயிற்சி
ெபற் ப் பல ஆண் கள் ந த்
அ பவ
த்திைர ெபற்ற ந கர்களிடேம இந்த
உயர்ந்த ந ப்ைபக் காணலாம். ந ப் என் ம் ந ப்பாகேவ இ க்க ேவண் ம். அ
உண்ைமயாகி விடக் கூடா . நான் பல ஆண் களாகப் ெபற்ற நாடகேமைட
அ பவம் இந்த அறி ைரையத்தான் கூ கிற .
ேதாற்றப் ெபா
அ த்த

ேதாற்றப் ெபா

. ந ப் த் திறைம, குரல் வளம், ேபச்சுத் ெதளி

எல்லாம் இ க்கலாம். ஆனால், ேதாற்றம் அந்தப் பாத்திரத்திற்குப் ெபா த்தமாக
இல்லாவிட்டால் ெவற்றி ெபற இயலா .
ஒப்பைனயின்
லம், அதாவ
ேமக்கப்பின்
லம் ஓரள க்குத்தான் ேதாற்ற
மா பா
ெசய்ய
ம்.
கூ யவைரயில்
பாத்திரத்திற்ேகற்ற
ேதாற்றமி க்கிறதாெவன் பார்த் ேதர் ெசய்வ நல்ல .
என் தம்பி பகவதி இராஜ ராஜ ேசாழனாக ந க்கிறார். நான் அவ ைடய மகன்
இராேஜந்திர ேசாழனாக ந க்கிேறன். அவைரவிட நான் ஐந்
வய
த்தவன்.
ஆனால், அவர ேதாற்றம் எ ப்பாக இ க்கிற ; குர ம் கம்பீரமாக இ க்கிற ;
உயர ம் என்ைனவிட அதிகம். இரத்த பாசம் நாடகத்திேல தம்பி பகவதி எனக்கு

59
அண்ணன், நான் தம்பி. என்ன ெசய்வ ? அவவ க்கு ஆண்டவன் ெகா த்த ெசாத்
அந்தச் சாீர ம் சாாீர ம்.
காப்பிய ப்ப

தவ

உணர்ச்சிகைள ெவளிப்ப த் ம் ைற ம் சாீரத்திற்கு தக்கவா அைமகிற . அ
ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒவ்ெவா விதமாக அைமகிற .
அதனால் எந்த உயர்ந்த ந கைர ம் பார்த் யா ம் காப்பிய த் ந க்கக் டா
என்ப
என் க த் . காப்பிய ப்ப
ஒ
தனிக் கைல. அந்தக் கைலையப்
பயில்பவர்கள் தமக்ெகன்
ேவ
ஒ
தனித்தன்ைமைய அைமத் க் ெகாள்வ
கஷ்டம்.
இந்தச் சமயத்தில் எனக்கு ஒ சம்பவம் நிைன க்கு வ கிற . 1935-ல் 'ேமனகா'
படப்பி ப் க்காகப் பம்பாய் ெசன்றி ந்ேதாம். அந்தப் படத்தின் ைடரக்டர் தி . பி.ேக.
ராஜா சாண்ேடா அவர்கள் மிகச் சிறந்த ந கர். நான் ேமனகாவில் ைநனா
கம்ம வாக ந த்ேதன்.
தல் நாள் ஒத்திைக நைட ெபற்றேபா அவர் ந த் க்
காட் யப
காப்பிய த்

அப்ப ேய ந த்ேதன். உடேன அவர் சிாித் விட்டார். 'என்ைனப்ேபால்
ந க்காேத, விஷயத்ைத மட் ம் ாிந் ெகாண்

ந ; அப்ேபா தான் நீ ேதர்ச்சி ெபற
வளர்ப்பதற்கு மிக ம் பயன்பட்ட
ெகாள் கிேறன்.

உனக்கு வ வ ேபால்

ம்' என்றார். அந்தச் ெசால் என் ந ப்ைப
என்பைதப் ெப ைமேயா
ெசால் க்

ந கர்
திலகம்
சிவாஜி
கேணசன்
அவர்கைளப்
ேபால
இப்ேபா
திைரப்படங்களிேல ம் நாடகங்களிேல ம் சிலர் ந க்க யன் வ கிறார்கள். அ
தவ . அவர்கள் எவ்வள தான் ந த்தா
என் தாேன ெசால்

ம் 'சிவாஜி கேணசைனப் ேபால் ந க்கிறார்'

வார்கள்?

அதில் என்ன கழி க்கிற ?
நல்ல ந கர்களின் ந ப்ைபப் பார்க்க ேவண் ம். அவர்கள் ஒவ்ெவா சுைவைய ம்
எவ்வா ெவளிப் ப த் கிறார்கள் என் ம் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
ஆனால் அப்ப ேய காப்பிய க்கக் கூடா . ஒவ்ெவா ந க ம் பயி ம் ேபாேத
தனக்ெகன்
ஒ
தனித் தன்ைம -ஒ
பாணி ஏற்ப த்திக்ெகாள் வ
நல்ல .
காப்பிய க்கும் இந்தக் கைல ந ப்பில் மட் மன் ; ேபச்சு, பாட் , எல்லாவற்றி

ம்

இ க்கிற ; ேபச யல்பவர்கெளல்லாம் ஒ சில நல்ல ேபச்சாளர்கைளப் ேபாலேவ
ேபச
யல்வைதப் பார்க்கிேறன். இ
ம் நல்லதன் . எப்ேபா ம் எதி ம்
தனக்ெகன் ஒ தனித்தன்ைமைய ஏற்ப த்திக்ெகாள் வ சிறந்த .
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ேதாற்றம் ஒன் ; மா தல்கள் ேகா
பல ேகா

மனிதர்கள் உலகத்தில் வா கிறார்கள். ஆனால், ஒ வைரப்ேபால்

மற்ெறா வர் இ ப்பதில்ைல. எல்ேலார்க்கும், கால், ைக, உடல், தைல, கண், கா ,
க்கு, வாய், எல்லாம் இ க்கின்றன. ெபா வாகப் பார்த்தால் ஒேர ேதாற்றம்!
ஆராயப்
குந்தால் எத்தைன எத்தைனேயா மா
பா கள்! மனித
றத்ேதாற்றத்தில் மட் மா அகத் ேதாற்றத்தி ம் ஆயிரம் மா தல்கள்.

ைடய

எல்ேலா ைடய உ வத்ைத ம் நாம் பார்க்கலாம். உள்ேள இ க்கும் உள்ளம்
நமக்குத் ெதாிவதில்ைல. அைதத் ெதாிந்ெகாள்ள அறி க் கண் ேவண் ம். அந்தக்
கண்ைணப் ெபற்றவர்தான் நாடகாசிாியன். உங்கள் மனத்ைத ம் என் மனத்ைத ம்
அவன் அறி க் கண்களால் ஊ
விப் பார்த் வி கிறான்.
சாதாரண மனிதனா அவன்? இல்ைல. இல்ைல!
'ஐயப்படா அ

அகத்த

ெதய்வத் ேதா

ஒப்பக் ெகாளல்'

தி வள்

ணர்வாைனத்

வேர கூறிவிட்டார், அவன் ெதய்வத்திற்கு ஒப்பானவன் என் . அதற்கு

ேமல் தீர்ப்ேப ?
நாடகாசிாியன் யார்?
நல்லவ

ம் ெகட்டவ

ம் ேசர்ந்

வா ம் உலகம் இ . நல்லவன் யார், ெகட்டவன்

யார் என்பைத நீங்க ம் நா ம் ெதாிந்
ெகாள்வ
எப்ப ? அந்தப்
ண்ணியத்ைதத்தான்
ெசய்கிறான்
நாடகாசிாியன்.
நல்லவன்
ெகட்டவன்
எல்ேலா ைடய அகத்ைத ம் திறந் காட் அவர்கள் ெபாய் ேவடத்ைதக் கிழித் ச்
சந்தி சிாிக்க ைவக்கிறான்.
எனேவ, நாடகாசிாிய க்கு ந கர்கள் ெப மதிப் த் தரேவண் ம். ந க்கும்ேபா
சந்ேதகங்கள் ேதான்றினால் நாடகாசிாியைனக் ேகட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
நாடகாசிாிய ைடய எண்ணப்ப தான் ந க்க ேவண் ம். ந க க்குப்
திய
கற்பைனகள் ஏதாவ ேதான்றக்கூ ம்.
அைத நாடகாசிாியனிடம் கூறி 'இந்தக் காட்சியில் இப்ப
கட்டத்தில் இப்ப ப் ேபசலாமா?' என்

ேகட் க் ெகாண்

ந க்கலாமா? இந்தக்
ெசய்ய ேவண் ம்.
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ந க க்கு இந்தக் கட்ப்பாட் ணர்ச்சி மிக ம் அவசியம்; எவ்வள சிறந்த ந கனாக
இ ந்தா ம் கட் ப்பாட் க்குள் அடங்கி ந க்கும் ேபா தான் அவன் ந ப்பிேல
ெம கு -கைலயழகு இ க்கும். ண்ணிய ேநாக்கு
ந ப் க்கைல பயி ம்ேபா
வாழ்க்ைகைய உற்
ேநாக்கக் கற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம். பல்ேவ
வைகப்பட்ட குணப்பண் ைடய மக்கைளப் பார்த் ப் பழக
ேவண் ம்.
ஒ
அ

டாக்டராக ந க்க ேவண் ெமன்றால் பல டாக்டர்கள் ெதாழில் ெசய்வைத
கிப் பார்க்க ேவண் ம். அவர் ஸ்ெடெதஸ் ேகாப்ைப எப்ப ெய க்கிறார்?

ேநாயாளிகைள ஆரா ம்ேபா அவ ைடய
க்கமாகப் பார்க்க ேவண் ம்.

கம் எப்ப யி க்கிற ? என்ெறல்லாம்

கற்பைனத் திறன் - உண்ைமயின் உணர்
கற்பனாசக்தி ந க க்கு மிக ம் அவசியம். சில ேநரங்களில் பால் கு க்க ேவண் ய
காட்சியில் தண்ணீர்தான் எங்க க்குக் கிைடக்கும்.
என்ன ெசய்வ ! தண்ணீைரப் பாலாக நிைனத் க் கு ப்ேபாம். ச தாய
நாடகங்களில் ேதநீர் கு க்கும் காட்சிகள் வ ம். நாங்கள் ஆவேலா
ேதநீைரேய எதிர்பார்த்தி ப்ேபாம். அந்தப் ெபா ப் க்குாியவர் சில ேநரங்களில்
தம
கடைமையச் ெசய்யத் தவறிவி வார். உள்ேளயி ந்
அழகாக ெவ ம்
டம்ளர்கள் வந் ேச ம். அந்த சமயத்தில் நாங்கள் சூடான ேதநீர் அ ந் வ ேபால
சாமர்த்தியமாக ந த் வி ேவாம்.
நம்ப

யாத ெபாய் ம் ந க

க்கு உண்ைமயாகப்பட ேவண் ம். அங்ேகதான்

அற் தமான கைல பிறக்கிற ; ந கனின் கற்பைன விாிவைடகிற . இந்நிைலைய
உண்ைமயின் உணர் என் கூறலாம்.
ேபசாத ந ப்
'நாடகேமைடயில் பல சிறந்த கட்டங்கள் ந கர்கள் யா ேம ேபசாதேபா தான்
ஏற்ப கின்றன் என்
ஒ
அறிஞர் கூ கிறார். இ
ற் க்கு
உண்ைம.
மேனாகரன் நாடகத்தில் ஆேவசம்ெகாண்ட மேனாகரன் தன்ைனப் பிைணத்தி ந்த
சங்கி

கைள

அ த் க்ெகாண்

தந்ைதையெவட்ட

யல்கிறான்;

எல்ேலா ம்

த க்கிறார்கள்; பயனில்ைல, அைமச்சர் சத்தியசீலர், தாய் பத்மாவதி ேதவிக்கு
மேனாகரன் அளித்த வாக்ைக நிைன ப த் கிறார். கைதயில்
ன் நைடெபற்ற
இரண்
காட்சிகளில் இேத ேபான்
வசந்த ேசைனைய ெவட்ட
யன்றேபா
சத்தியசீலர் மேனாகரன் அளித்த வாக்கு திைய நிைன
ப த்தித்தான் த த்தார்.
அப்ேபா மேனாகரன் அந்த வாக்கு திக்குக் கட் ப்பட் ப் ேபசா ேபாய்விட்டான்.
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இப்ேபா மேனாகரன், அந்த வாக்ைக நிைன ப த்திய பிறகும் கட் ப்பட வில்ைல.
சத்தியசீலைர ம் உதறித் தள்ளிவிட்ட தந்ைதைய ம் அவர
காதற்கிழத்தி வசந்த
ேசைனைய ம் ெவட்டப் பாய்கிறான்.
அந்த ேநரத்தில் ஒ ைக மேனாகரனின் ைகையப் பி த் நி த் கிற . ேவகமாய்ப்
பாய்ந்த மேனாகரன் திைகப் டன் நின் பார்க்கிறான். க்கா ட்ட ஒ ெபண் எதிேர
நிற்கிறாள். அவள்

க்கா

ந வி வி கிற . யார் அந்தப் ெபண்?

தன்ைனப் ெபற்ற தாய் "பத்மாவதி ேதவி. பத்மாவதிேதவி" என்
அைமச்சர்க ம் மற்றவர்க ம் வியப்ேப வ வாக நிற்கிறார்கள்.
ஆம்; தன் தாய்தான், பத்மாவதி ேதவிதான்; 'மேனாகரா, நில்; வி
பத்மாவதி.
இந்தக் காட்சியில் மேனாகரன் ஆேவசங்ெகாண்

சைபயி

ள்ள

வாைள!' என்றாள்

பாய்வ ம், ைகையப்பி த்

நி த் வ ம், 'அவள் யார்' என் பார்ப்ப ம், தன் தாய் என் உணர்ந்த ம், அவன்
ஆேவசெமல்லாம் அடங்கிப்ேபாய் தாய்க்குப் பணிந்த மகனாக நிற்ப ம் சில விநா கள்
ேபச்சு எ
மில்லாத பகுதிதான்.
ம் ந ப் க்குாிய அந்தக் கட்டம் மேனாகரன்
நாடகத்திேலேய ஒ சிறந்த பகுதிெயன் ெசால்லலாம்.
இப்ப ப் ேபசாத பகுதிகள் எத்தைனேயா நாடகங்களில் வ கின்றன. இைவேபான்ற
கட்டங்களில் ந கன் மிகத் திறைமயாக ந க்கேவண் ம்.
காட்சியில் கவனம் ேவண் ம்
மற்ெறா
ஒ

க்கியமான குறிப் , அரங்கில் பல ந கர்கள் இ க்கலாம். அவர்களில்

சில க்குத்தான் வார்த்ைதகள் இ க்கும். மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன ெசய்வ ?

'நமக்குத்தான் ஒன் மில்ைலேய' என்

சும்மா நின்

ெகாண்

மேனாகரன் நாடகத்தில் சங்கி ய க்கும் காட்சி;

ப்பதா?...

ேஷாத்தமன், பத்மாவதி,

வசந்தேசைன, ராஜப் பிாியன், சத்தியசீலர், மேனாகரன் ஆகிேயாைரத் தவிர மற் ம்
அைமச்சர்கள், காவலர்கள், எ பி கள்
த ய பலர் ேமைடயில் நிைறந்தி ப்ப
வழக்கம்.
மேனாகர ம்
பத்மாவதி ம்
உைரயா க்
ெகாண்
க்கும்ேபா
இவர்கெளல்லாம் எங்ேகா பார்த் க் ெகாண்
ந்தால் காட்சியில் கவர்ச்சியிரா .
அவரவர் பாத்திரப் பண் க்ேகற்றப
ஒவ்ெவா வ ம்
கத்தில் உணர்ச்சிையக்
காட்டேவண் ம்.
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கு ம் ந கர்
ஏதாவ

மிைகயாக

இ த் விடக்கூடா ;

ந த்

சைபேயாாின்

எப்ேபா ம்

கவனத்ைதத்

சைபேயாாின்

கண்கள்

தன்

பக்கம்

க்கியமான

பாத்திரங்க டன் ஒன்றி நிற்கும்ேபா , தனிேய ஒ
றம் நிற்கும் ந கர் ேவ தனிக்
கு ம் கள் எ
ம் ெசய்யக்கூடா . அப்ப ச் ெசய்வ காட்சியின் உணர்ச்சிையேய
ெக த் வி ம்.
ந கன்
தனக்குக்
ெகா க்கப்பட்ட
பாடத்ைத
எப்ப
ம்
ெநட்
ப்
ேபாட் விடேவண் ம். பாடம் சாியில்ைலயானால் ந ப்ேப வரா . இ என் ெசாந்த
அ பவம். சாியாகப் பாடம் ெசய்யாத ந கன் எவ்வள சிறந்த ந கனாயி ந்தா ம்
பயனில்ைல. அவன் ேமைடயில் ெவற்றி ெபற
யா .
நாடக ஒத்திைக
நாடக ஒத்திைக ேநரங்களில் குறித்தப
தவறா
வந்
ஒத்திைகயில் கலந்
ெகாள்ளேவண் ம். ந கன் பாடத்ைத ெநட்
ப் ேபா வதற்கும் நன்றாகப் பயிற்சி
ெப வதற்கும் ஒத்திைக மிக ம் அவசியம். ேமைடயில் எப்ப ந க்க ேவண் ெமன்
ந கன் எண் கிறாேனா அப்ப ேய ஒத்திைகயில் ந த் ப் பழகேவண் ம். சில
ந கர்கள் ஒத்திைகயில் சாியாக ந க்க மாட்டார்கள். எல்லாம் ேமைடயில் ந த்
விடலாம் என் அலட்சியமாக இ ப்பார்கள். ெப ம்பா ம், இப்ப அலட்சியமாக
இ ப்பவர்கள்தான் ேமைடயில் வந்
குளறி வி வ
வழக்கம். நாடகத்ைத
உ வாக்குமிடம் ஒத்திைக. இந்த இடத்தில் ந கன் சிரத்ைதேயா
ரணமாக
ஒத் ைழத் ெவற்றி ெபற ேவண் ம்.
கம்ப நாடகம்
இ தியாக ந க

க்கு

லறி

ேவண் ம்; ந ப் வளரப் ப ப் ேவண் ம். ராண,

இதிகாசங்கள், சங்க இலக்கியங்கள், காப்பியங்கள் எல்லாவற்ைற ம் ந கன்
ப க்கேவண் ம். அப்ேபா தான் பல்ேவ
பாத்திரங்களின் பண் கள் பழக்க
வழக்கங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெதாிந் ெகாள்ள
ம்.
கம்ப ராமாயணத்தில் ந ப் க் குறிப் ள்ள ெசய் ட்கள் பல இ க்கின்றன. ஒன்
ெசால் கிேறன்.
இந்திரஜித்
மாயாசீைதைய அ மார்
த ய வானரங்களின்
ன்ெகாணர்ந்
ெவட் வி கிறான். இந்தத்
க்ககரமான ெசய்திைய அ மான் இராம பிரானிடம்
ெசால் கிறார். உடேன இராமனின் நிைல எவ்வா றி ந்த
என்பைதக் கம்பர்
எவ்வள அற் தமாகச் ெசால் கிறார் பா ங்கள்.
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த்திலன்; உயிர்ப் மில்லன் இைமக்கிலன்;
ள்ளிக் கண்ணீர்

ெபா த்திலன்; யா
ெபா மி ள்ளம்

ெமான் ம் கன்றிலன்;

ெவ த்திலன்; விம்மிப்பாாின்

ழ்ந்திலன்;

வியர்த்தானல்லன்;
அ த் ள ன்பம்யா ம் அறிந்திலர் அமரேர ம்"
சாதாரணமாகத் ன்பத்ைதக் காட் ம் எந்த ெமய்ப் பாட் ணர்ச்சி ம் இராம க்கு
ஏற்படவில்ைல. சீைத ெவட்டப்பட்டாெளன்ற ெசய்திையக் ேகட்ட ம் இராமன்
த்திலன் - உடம்ைப அைசக்கவில்ைல; உயிர்ப்
ெதாியவில்ைல;
ெமான் ம்

ள்ளிக் கண்ணீர் ெபா த்திலன் - கண்ணீர் விட மில்ைல; யா

கன்றிலன் - எ

ம் ேபசவில்ைல; ெபா மி உள்ளம் ெவ த்திலன் –

யரத்தால் மனம் ெபா மி ெவ த்
அ

மில்லன் - உயிர் இ ப்பதாக ம்

லம்பி அ யற்ற மரம் ேபால்

அவன உடம்பில் வியர்ைவத்
அப்ேபா
ஏற்பட் ள்ள

ளிக

விட மில்ைல; விம்மிப் பாாின்
ழ்ந்

ழ்ந்திலன் -

விட மில்ைல; வியர்த்தானல்லன் -

ம் ேதான்ற வில்ைல ஆனால், இராம க்கு
ன்பத்ைதெயல்லாம்
அமரர்க ம்

அறியமாட்டார்கள்....என்கிறார் கம்பர். 'ேபச்சு

ச்சற் த் திைகத் ச் சித்திரம் ேபால

நின்றான் இராமன்' என்ப இங்குள்ள ந ப் க்குறிப் . பிரைம பி த்தவன் ேபால் சில
விநா கள் நின்றான் இராமன் என்பைத நாம் இதி
ந்
அறிந்
ெகாள்ள
கிறதல்லவா?....
குறள் த ம் நாடகம்
தி க்குறள் காமத் ப்பால்
வைத ம் வள் வர் ெப மான் நமக்கு நாடகமாகேவ
தந் ள்ளார். அைவ ந க க்கு மிக ம் பயனளிக்கும். ஒன் ெசால கிேறன்.
காத
ம் காதல ம் சந்திக்கிறார்கள்; காதலன் காத ையப் பார்க்கிறான். காத
நிலத்ைதப் பார்த்தப நிற்கிறாள். காதலன் பார்க்காத சமயம் காத அவைன ஏறிட் ப்
பார்த் ெமல்லச் சிாிக்கிறாளாம். குறள் எவ்வள அழகாக இ க்கிற :
"யாேனாக்கும் காைல நிலேநாக்கும் ேநாக்காக்கால்
தாேனாக்கி ெமல்ல நகும்."
இவ்வா எவ்வளேவா ந ப் ச் ெசல்வங்கள் நம் இலக்கியங்களில் இ க்கின்றன.
இவற்ைறெயல்லாம்
நீங்கள்
நன்கு
கற்றறிந்
சிறந்த
ந கமணிகளாகத்
திகழேவண் ம்.
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ஒ நல்ல ந கன் தன் ந ப்பில் எப்ேபா ம் நிைற காண மாட்டான். எவ்வள
சிறப்பாக ந த்தா ம் அப்ேபா ம் ஏேத ம் குைறகள் அவ க்குத் ேதான்றிக்
ெகாண்ேடயி க்கும். அவன் ஒ ேபா ம் அகந்ைத ெகாள் வதில்ைல.
ந ப் க்கைல, ந கன் தாேன ரசிக்கும் கைலயல்ல் மற்றவர்களால் ரசிக்கப்ப ம்
கைல. ஆைகயால் ந ப் க்ட கைலயின் வளர்ச்சிக்கு ரசிகப் ெப மக்களின்
ஒத் ைழப் ேவண் ம்.
ந ப் க் கைலயின் சிறப்
இைசக் கைலஞன் ஒ வன் இல்லத்தில் தனித்தி ந்
ெமய்மறந் இைசச்சுைவேயா அவன் ஒன்றிவிட ம்
ஓவியக்கைலஞன்

இதற்கு

விலக்கன் .

தன

இைசபா
ம்.

இன்

சுைவக்காகேவ,

வான்.
தன

உள் ணர்ச்சியின் அைமதிக்காகேவ கூட ஓவியம் தீட்டத் ெதாடங்கிவி வான்; உணர்
விழந்
நிற்பான். சிற்பக் கைலஞ ம் இப்ப த்தான். ஆனால் ந ப் க் கைல
தனித்தன்ைம வாய்ந்த . ந கன் தனித்தி ந்
ந த்
இன் ற இயலா . எதிேர
ற்றி க்கும் ரசிகர் கூட்டம் அவ்வப்ேபா காட் ம் ெமய்ப்பாட் ணர்ச்சிகள்
ேமைடயில் ந க்கும் ந கனின் உணர்ச்சிகேளா
ஒ ைமப்ப ம் ேபா
தான்
ந ப் க்கைல அதன் உச்சநிைலக்கு வ கிற . இ அ பவத்தின் வாயிலாக நான்
கண்ட உண்ைம.
ந ப் ம் பைடப் ம் ஒன்ேற
ந ப் க்கைலக்கும் ேவ
கைலக க்கும் மற்ெறா
குறிப்பான மா பா
இ க்கிற . ஓர் ஓவியன் தன் கைலையச் ெசய்
த்த டன் அந்தக் கைல
ேவறாக ம் ஓவியம் ேவறாக ம் காட்சி யளிக்க
கிற . அேதேபான்
சிற்பக்
கைலஞ ம் தான் ெசய்த சிற்பத்ைத ம் தன்ைன ம் ெவவ்ேவறாகப் பிாித் க் ெகாள்ள
கிற . காவியம் ைன ம் கைலஞ ம் தன்ைன ம் தான் பைடத்த காவியத்ைத ம்
பிாித் க் ெகாள்ள
கிற . ந கனின் நிைல இவற்றிற்கு ற்றி ம் மா பட்ட .
ந கன் ேவறாக ம், அவன் பைடப் ேவறாக ம் இ க்க
வதில்ைல. ந கன்
பைடக்கும் பாத்திரம் ந கனிடத்திேலேய அடங்கிக் கிடக்கிற . ந க ம் அவேன.
பாத்திர ம் அவேன. இந்தச் சிறப்ைப ஒவ்ெவா வ ம் உய்த் ணரேவண் ம். அ
ந ப் க் கைலக்ேக உாிய தனிச் சிறப்பாகும்.
ரசிகாின் ஆதர
மக்களின் ரசிப்

ஒன் தான் ந க

ெபாங்கல், வ டப்பிறப்

க்கு உற்சாகத்ைதத் தரக்கூ ய . தீபாவளி,

த ய மகிழ்ச்சி த ம் நாட்களிேல கூட ந கன் தன்
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மைனவி மக்கேளா இன்
வதில்ைல. அவன் இன்பம் அ பவிக்கத் ெதாியாதவன்
அல்லன். அவ க்கு அதற்ெகல்லாம் ேநரமில்ைல. அந்த நல்ல நாட்களிேல ந கன்
மக்கைள மகிழ்விக்க வந் வி கிறான்.
வாழ்வின்
ன்பங்கைளெயல்லாம் மறந் விட்
மக்கைள மகிழ்விக்க வ ம்
ந க க்கு மக்களின் ரசிப் ம் ஆதர ம் இல்லாவிட்டால் இன்பத்திற்கு இடேம .
அவன் ந ப்பில்தாேன இன்பம் கா கிறான்.
உடல் நலம்
ஒ

மனித

க்கு வாழ்க்ைகயில் எப்ெபா ேதா சில ேவைளகளில் ஏற்படக்கூ ய

ேகாபம், ேசாகம்,
ரம்
த ய உணர்ச்சிகைளெயல்லாம் சில மணி ேநரங்களில்
ெசய் காட் கிறான் ந கன். அந்த உணர்ச்சிகள் ந க க்கு எவ்வளேவா ந ைவ
உண்டாக்கும். அந்த ந
ஏற்படாம
க்க ேவண் மானால் ந கன் நல்ல உடல்
நலம் ெபற்றவனாக இ க்கேவண் ம்.
ந ப் க்கைலக்குாிய தகுதிகளில் உடல் நலத்ைத ம் ஒன்றாக, அதி ம் தலாவதாக,
ன்னேர குறிப்பிட்ேடன். ஒவ்ெவா
ந க ம் ஒ
குைறந்த அள க்காவ
உடற்பயிற்சி தின ம் ெசய்ய ேவண் ம்.
உடற்பயிற்சியின்

லம் மாணவர்களாகிய நீங்கள் எல்ேலா ம் நல்ல உடல்நலம்

ெபற் , ந ப் க்கைல பயின்
ந க நட்சத்திரங்களாகி, நம
ெமாழிக்கும் பல்லாண் காலம் பணி ாிந் எல்லா நலன்க ம் ெபற்
ேவண் ெமன இைறவைன ேவண் கிேறன்.

நாட் ற்கும்,
இனி வாழ

வாழ்க! வளர்க ந ப் க்கைல.
----------------------------------------------------------3. நாடகத்தில் பிரச்சாரம்
கைல கைலக்காகவா?
'கைல கைலக்காகேவ' என்
'கைல

வாழ்க்ைகக்காகேவ'

ெசால்
என்

பவர்கள் நம்மிைடேய சிலர் இ க்கிறார்கள்.
ெசால்

பவர்கள்

-

எண்

பவர்கள்

இ க்கிறார்கள். கைலைய ரசிப்பவர்களிைடேய மட் மல்ல இந்த
கைலையக் ைகயாள்பவாிைடேய ம் கூட இவ்வா
இரண்
ெகாள்ைககள் இ ந் வ கின்றன.

பலர்

ேவற் ைம;
ேவ பட்ட
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கைல கைலக்காகேவ என் க
பவர்கள் நாடகத்ைத ெவ ம் ெபா
ேபாக்காகக்
க தி ரசிப்பேதா மன நிைற ெபற் வி கிறார்கள்.
கைல வாழ்க்ைகக்காகேவ என எண் பவர்கள் அவ்வா
ரசிப்பதில்ைல.
அவர்க க்கு கைல வாழ்க்ைகக்குப் பயன் த ம் ஒன்றாக அைமயேவண் ம்.
பயனில்லாத கைலைய அவர்கள் ேபாற் வதில்ைல.
ெபா

ேபாக்காக

மட் ேம

கைல

இ க்க

ேவண் ெமன

வி ம் பவர்கள்

மக்களிடம் - மனித ச தாயத்தினிடம் க ைண இல்லாதவர்கள், அன்பில்லாதவர்கள்.
மனிதன் உயர ேவண் ம், வாழ்க்ைக உயர ேவண் ம்; ச தாயம் உயர ேவண் ம்
என்ெறல்லாம் அவர்கள் சிறி ம் கவைலப்ப வதில்ைல. ஆனால் கைல உயர
ேவண் ெமன் மட் ம் ெசால் க் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள்.
வாழ் க்காகேவ கைல
மனித ச தாயத்தினிடம் பற் க் ெகாண்ட ரசிகர்கள் கைலஞர்கள், மனித வாழ்
வளம்ெபற ேவண் ெமன எண் ம் நல்லவர்கள் கைல, சிறப்பாக நாடகக் கைல
வாழ் க்கு வளர்ச்சி த ம் ைறயிேல தான் வளரேவண் ெமன வி ம் வார்கள்.
நம நாமக்கல் கவிஞர் தி . இராம
குறிப்பி கிறார்கள் பா ங்கள்:

ங்கம் பிள்ைள அவர்கள் கைலையப் பற்றிக்

'கைலெயன்றால் உணர்ச்சிகைளக்
கவர ேவண் ம்
களிப் ட் அறிவிைனப் ேபாய்க்
கவ்வ ேவண் ம்.'
ஆம்; கைல ரசிக க்குக் களிப் ட்ட ேவண் ம். அவன் உணர்ச்சிகைளக் கவ ம்
ைறயில்
இ க்கேவண் ம்.
அதற்குேமல்
அவன
அறிைவப்
ேபாய்த்
தட் ெய ப்ப ம் ேவண் ம் என்
ெசால் கிறார் கவிஞர்.மகாகவி பாரதி
ெசால்வைதப் பா ங்கள்:
'ெவள்ளத்தின் ெப க்ைகப் ேபால்
கைலப்ெப க்கும் கவிப்ெப க்கும்
ேம மாயின்
பள்ளத்தில் ழ்ந்தி க்கும்
கு டெரலாம் விழிெபற் ப்
பதவி ெகாள்வார்!'
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உண்ைமதான்; கைலப்ெப க்கினால் மனித குலத்தின் அறி க்கண் திறக்கிற .
அறியாைமப் ப குழியில் வி ந்
கிடக்கும் மக்க க்கு அ
வாழ்வளிக்கிற .
ச தாயத்தின் மனவி ைள நீக்கி அறிெவாளி பரப்பி நல்வழி காட் கிற .
நல்ல நாடகங்களின்
லம் மக்கள் நல்லறிைவப் ெப கிறார்கள். வாழ்க்ைகயின்
சிக்கல்கைளப் ாிந் ெகாள்கிறார்கள். அதன்
லம் தங்கள் வாழ்க்ைகைய நடத்திச்
ெசல்வதற்குாிய ணிைவப் ெப கிறார்கள்.
பல்ேவ வைகப்பட்ட நாடகக் கைத நிகழ்ச்சிகளின் லம் வாழ்க்ைக உண்ைமகள்
மக்க க்கு எளிதாக எ த் க் காட்டப்ப கின்றன.
மனிதன் மனிதனாக வாழ
யல்கிறான். தவ
ேந ம் சமயங்களில் நாடகக்
காட்சிகள் அவன் நிைன க்கு வ கின்றன. அைவ அவ க்குச் சாியான வழிையக்
காட் த் தி த் கின்றன.
கல்வியறிேவா இந்தக் கைலயறி ம் ேச ம் ேபா மனிதன் நிைன ெப கிறான்.
தான் கற்ற கல்வியால் ெபற்ற அறிவின் வழியில் நிற்பதற்கு நாடகக் கைலயின் லம்
அ பவப் ேப ண்ைமகைள ம் அவன் ெதாிந் ெகாள் கிறான்.
கல்வி அறிைவ வளர்க்கின்ற . இந்த நாடகக் கைல பல அ பவங்கைளக்
காட்சிப்ப த்திக் காட்
உணர்த் கின்ற . அறி
எப்ேபா ம் உண்ைமைய
உணர்த் ம். ஆனால், மனித ைடய மனம் உணர்ச்சி நிைறந்த . அந்த உணர்ச்சி
வசப்பட்ட மனம் உண்ைமைய நா ச் ெசல்வதற்கு அ பவேம
ைண ெசய் ம்.
உணர்ச்சிக க்கு அறிைவப் பறி ெகா த்
விடாமல் ஒ
நிைலப்ப த் ம் சக்தி
அ பவம். இந்த அ பவத்ைத நாடகக் கைலயால் நாம் ெப கிேறாம்.
நாடகத்தின் பயன்
தி . பாிதிமாற்கைலஞன் அவர்கள் தம 'நாடக இயல்' என் ம்
ல் நாடகத்தின்
பயைனப் பற்றி மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பி கிறார். இந்த நாடக இலக்கண
விளக்கத்திற்கு 'அறம்' என்ேற தைலப்பிட்

க்கிறார்.

'நல்ெலா க் கத்ைத நனிவிாித் ைரத்த
நல்ெலா க் க ளார் நன்ைம ெயய்த ந்
தீெயா க் கத்தின் தீைமையச் ெசப்ப ந்
தீெயா க் க ளார் தீ ற் றழித ந்
தீயர்தந் தீைமையச் சிறப்பித் ைரப்பி ஞ்
ெசம்ைமேயா ரதைனச் சினந் ைர யாட ம்
அாியநாற் ெபா ளி

ள் அறத்தின் பாலவாம.'
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நல்ல ஒ க்க ெநறிகைள விாிவாக எ த் க் காட்ட ேவண் ம்; ஒ க்கத்தில்
உயர்ந்தவர்கள் கைதயின்

வில் நன்ைம ெபறேவண் ம்; தீய ஒ க்கங்களால்

விைள ம் ேக கைள எ த் க் கூறேவண் ம்; அத்தைகய தீயவர்கைள அவர்கள்
ெசய் ம் தீைமேய அழித் விட ேவண் ம்; தீயனவற்ைறத் தீச்ெசயல்
எவ்வள

சிறப்பாக எ த் ச் ெசான்னா

ம், நல்லவர்கள் அவற்ைற ெவ த்

ஒ க்குவதாக அைமய ேவண் ம்; இ ேவ அறம் என்
ஆசிாியர்.
இவ்வள

விளக்கமாக

நாடக

ாிேவார்

இலக்கணம்

கூறிய

அழகாகக் கூ கிறார்

பிறகும்

கூட

'கைல

கைலக்காகேவ' என்பதில் என்ன ெபா ளி க்கிற ?
கா

ம் கைல

நாடகம் ஒ

மகத்தான சக்தி; அறிைவ ம் உள்

சக்தி. கண், கா , மனம்

ணர்ச்சிைய ம் கிளறிவிடக் கூ ய

ன்ைற ம் தன்பால் இ த்

அற் தக் கைல. காவியக் கைலகளில் நாடகம்,
ெப கிற . அதனால்தான்
நாடகத்ைதப்பற்றிக் குறிப்பி ம்ேபா
வி வதால் மட் ேம வளர்ந்
என்கிறார்கள்.
நாடகத்தில்

இயல்

பார்க்கும் கைலயாகக் க தப்

இைச

ம் ஆ ச் சிறப் ப் ெபற ேவண் ம்'

இ க்கிற ,

ன்றாவதாக

இ க்கிற . இவற்ேறா கைத, ேவடம், காட்சிகள் அைனத் ம் ஒன்
இலட்சக்கணக்கான மக்க க்குச் சுைவத ம் ஒன்றாக நாடகம் அைமந்
நாம்

இப்ப ெயல்லாம்

ெசால்

ம் ஓர்

அறிஞர்கள்,'நாடகம் அச்சில் அழகாக வந்

விடா ; அரங்கி

இ க்கிற ,

ைவத் க் ெகாள்

ம்ெபா

'கைல

ந ப் ம்

ேச ம் ேபா
வி கிற .

கைலக்காகேவ'

என்

ெசால் பவர்க க்குக்
ேகாபம்
வ கிற .
'என்ைனயா!
பகெலல்லாம்
அ வலகங்களில் உைழத் விட்
அ ப்ேபா
கைல நிகழ்ச்சிகைளப் பார்க்க
வ கிறான் மனிதன். வந்த இடத்தி ம் வாழ்க்ைகத் ெதால்ைலகைளப் பற்றிப்
பிரசாரமா?' என்
ெபா

ேகட்கிறார்கள். உண்ைமதான். நாடகம் அவர்கள் எண்

கிறப

ேபாக்குக் கைலயாக இ க்கலாம். ஆனால் நல்ல கைலஞர்கள், தாய்ைமப்

பண் ள்ள கைலஞர்கள், நாடகத்ைத அதற்காக மட் ம் பயன்ப த்த மாட்டார்கள்.
கள் ெவறி ம் கைல ெவறி ம்
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கள் ெவறியால்கூட சில மணி ேநரம் இன்பம் கிைடக்கிற . கைல ம் ஒ வைக
ெவறிக்குச் சமமான தான். சில மணி ேநர இன்பப் ெபா
ேபாக்குக்காக மட் ம்
இைதப் பயன்ப த் ேவாமானால் கள் ெவறிக்கும் கைல ெவறிக்கும் வித்தியாசம்
இல்லா

ேபாய்வி மல்லவா?

எனேவ, ெபா
ேபாக்கு என்ற ேபார்ைவயில் சில பல நல்ல உண்ைமகைளச்
ெசால் வேத நாடகத்தின் ேநாக்கமாக இ க்க ேவண் ம். ெபா
ேபாக்குக்
கைலெயன்ப

கரக விைளயாட் , காவ யாட்டம், சிலம்பக்கூத் , கைழக் கூத் ,

ெபாய்க்கால் குதிைரயாட்டம், இன் ம் இைவ ேபான்ற பல்ேவ பட்ட கைலகளாகும்.
இந்தக் கைலகெளல்லாம் தனி மனிதனின் பயிற்சித் திறைமைய ெவளிப்ப த் ம்
கைலகள். இவற்றி ம்கூட ஏேத ம் ஒ
க த்ைத ைவத் க்ெகாண்
பாடத்
ெதாடங்கும் ேபா இைவ ம் பிரசாரக் கைலகளாகி வி கின்றன. ெபா வாக எல்லாக்
கைலக ேம ஒன்
அறி
வளர்ச்சி,
அ ப்பைடயிேல எ ந்தைவதாம்.
அறி

அல்ல

உடல்

வளர்ச்சி

இவற்றின்

வளர்ச்சிக் கைல

ேநாய் ெநா

எ

ம் வராமல் உடம்ைபப் பா காப்பதற்காக நாம் உடற்பயிற்சி

ெசய்கிேறாம்; ேயாக ஆசனங்கள் ேபாட் ப் பழகுகிேறாம்.
ஆனால், உடல் பயிற்சியி

ம் ஆசனங்கள் ேபா வதி

ம் எல்ேலா க்கும் உற்சாகம்

இ ப்பதில்ைல அல்லவா? உடற்பயிற்சி ேநரத்தில் " உடம்பிற்குச் சாியில்ைல" என்
எத்தைன
ேபர்
ஓ
ஒளிகிறார்கள்!
அதற்காகத்
தான்
பலவிதமான
விைளயாடல்கைள ம் நம ெபாியவர்கள் ஏற்ப த்தி இ க்கிறார்கள். விைளயாட்
ேநரம்

வந்த ம்

நீங்கள்

எவ்வள

பலீன்ச கு , ெநாண் , கிளித்தட்

மகிழ்ச்சிேயா

கலந்

ெகாள்

த ய பழங்கால விைளயாடல்க

நீங்கள் வி ம் ம் கிாிக்கட், ஹாக்கி, ெடன்னிஸ்,
ட்பால்
விைளயாடல்க ம் உடல் வளர்ச்சிக்காக ஏற்பட்டைவதாம்.
அறி வளர்ச்சிக்கான விைளயாடல்க
விைலயாடல்களில் ஒன் .

ம் உண் . நாடகம் அறி

கிறீர்கள்?
ம் இன்

த ய பல்ேவ

வளர்ச்சிக்கான

கட் ைர-கைத-நாடகம்
'இளைமயிற் கல்' என் நம அவ்ைவப் பிராட் ெசால் யி க்கிறார். இைத நாம்
த்தகத்தில் ப க்கிேறாம். இைதேய க ப்ெபா ளாக ைவத் இளைமயில் ஒ ங்காகப்
ப த்ததனால் நன்றாக வாழ்ந்த ஒ வைன ம், ப க்காததனால் ெபாியவனானபின்
கஷ்டப்பட்ட ஒ வைன ம் ேசர்த் க் கைதயாகச் ெசால்

கிறார்கள். 'இளைமயிற் கல்'
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என்

நீதி ெசான்னைத விட அந்த நீதிையக் கைதயாகச் ெசால்

இன்

ம் நன்றாகப் ாிகிறதல்லவா?

பண்ைடக்காலத்திெலல்லாம்
நீதிக்கைதகள் ெசால்

நம

பாட் மார்கள்

குழந்ைதக

வ ண் . ' தி டாேத' என்பதற்காகத் தி

அைடந்த கஷ்டங்கைள விளக்கி ஒ

கைத, நல்லவ

ம்ேபா

க்கு

நமக்கு

அ க்க

யதால் ஒ வன்

ைடய நட்ைப எ த் க்காட்ட

ஒ
கைத, தீய நட்ைப விளக்க ஒ
கைத; இப்ப க் கைதகளின்
லம் நமக்கு
அறி ைரகள்
கூறி
நம் ைடய
பாட் மார்கள்
நம் ைடய
அறிைவ
வளர்த்தி க்கிறார்கள். அந்தக் கைதகைளேய காட்சிகளாக வகுத் ேவடம் ைனந்
நாடகமாக ந த்தால் இன் ம் ெதளிவாகச் சி வர்கள் மனத்தில் பதி ம்.
அவ்ைவப்பிராட்
நமக்குச் ெசான்ன அறி ைரகைளெயல்லாம்
ேசர்த் த்தான் அவ்ைவ நாடகத்ைத நாங்கள் ந த் வ கிேறாம்.

காட்சிகளில்

வாழ்ைவேய உயர்த் வ
1945-ல் எங்கள் அவ்ைவ நாடகத்ைதத் தி ச்சிராப்பள்ளியில் பார்த்தவிட் ப்ேபான
'கல்கி' ஆசிாியர் தி . ரா. கி ஷ்ண ர்த்தி அவர்கள் தம பத்திாிைகயில் விமர்சனம்
எ தினார்ஜகள். அதில் ஒ
பகுதிைய இங்ேக குறிப்பி வ
ெபா த்தமாக
இ க்குெமனக் க
கிேறன்.
"இந்த நாடகத்ைதப் பார்த்
ேதான்றிய

வந்தேபா ம் அதன்

வி

ம் எனக்கு என்ன

என்றால், நம் ைகயில் மட் ம் அதிகாரம் இ ந்தால் இந்த நாடகக்

கம்ெபனிைய ம், இந்த ஔைவயார் நாடகத்ைத ம் உடேன நாட் ன் ெபா

ைடைம

யாக ஆக்கிவிட ேவண் ம் என்ப தான். ஆம்; இந்த நாடகக்காரர்கைள ஒேர இடத்தில்
ெவகு காலம் இ க்கேவ அ மதிக்கக் கூடா . ஊர் ஊராகப் ேபாய் ஒவ்ெவா மாதம்
இ க்கச் ெசய்யேவண் ம்.
தமிழ் நாட்

ள்ள எல்லாக் குழந்ைதக

ம் இந்த நாடகத்ைதப் பார்த் விட

ேவண் ம். ஒ தடைவ, இரண் தடைவ,
ன்
பள்ளிக்கூடத்தில் எத்தைன வ டம் ப த்தா ம்
குழந்ைதகள் அைடந்
வி வார்கள். பழந்தமிழ்
என்பைத அவர்கள் நன்றாக அறிந் ெகாண் வி

தடைவ பார்த்த விட ேவண் ம்.
அைடய
யாத பயைன நம்
நாட் ன் பண்பா
எத்தைகய
வார்கள். இைதக்காட்
ம் நம

குழந்ைதக

என்ன இ க்கிற ? அவ்ைவயார்

க்கு நாம் ெசய்யக்கூ ய நன்ைம ேவ

நாடகம் பார்த்
அ பவிக்க ேவண் ய கைலக்காட்சி மட் மல்ல; தமிழர்களின்
வாழ்ைவேய உயர்த்தக்கூ ய நிர்மாணத் திட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ."
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இவ்வா

தி . ரா. கி ஷ்ண

ர்த்தி 1945-இல் எ தினார்.

தமிழனின் ஆற்றைலக் கண்ேடன்
1948-இல்
ெசன்ைனயில்
ஔைவயார்
தி .வி.கல்யாணசுந்தரனார் அவர்கள் கூறியதாவ :

நாடகத்ைதப்

பார்த்தேபா

"அவ்ைவ நாடகம் தளர்ச்சி ற்றி ந்த என் உள்ளத்தில் திய உணர்ச்சிைய ம்
நம்பி்க்ைகைய ம் ஊட் விட்ட . இந் நாடகத்தின் லம் தமிழ்நா தைல நிமிர்ந்
நிற்கிற . பல
ஆண் க க்கு ன் தனியரசு ெச த்திய தமிழனின் ஆற்றைலக்
கண் உள்ளம் ாித்ேதன்.
நாடகம்
வதி ம் நாட் ற்கு இன் ேவண் ய நல் ைரகேள ெசம்ெபா ளாகக்
கிடக்கின்றன." இவ்வா
இன் ம் எத்தைன, எத்ததைனேயா அறிஞர் ெப மக்கள்
அவ்ைவ நாடகத்ைதப் ெப மிதத்ேதா வாழ்த்தி வரேவற்றி க்கிறார்கள். இதி
ந்
நமக்கு என்ன ெதாிகிற ?
நல் ைரகைள நல்ல நாடகத்தின் லம் ெசால் ம்ேபா அைவகைள நல்லவர்கள்,
நாட் ன் நலைன வி ம் பவர்கள் எப்ப ெயல்லாம் வரேவற்பார்கள் என்பைதப்
ாிந் ெகாள் கிேறாம். இப்ப ப் பயன் த ம் நாடகத்ைத ெவ ம் ெபா
ேபாக்குக்
கைலயாக எப்ப ச் ெசால்ல
ெசய்ய

ம். 'கைல கைலக்காகேவ' என்

எப்ப

வழிபா

ம்?

நாடகம் மகத்தான சக்தி
மக்கைளச் ெசயல்படத்
ண் ம் ஓர் அ ைமயான சக்தி நம்மிடம் இ க்கிற .
அைதப் பயன் ப த்தாமல் ேவ ஏேதா ஒ கன லகில் சஞ்சாித் க் ெகாண் அந்த
சக்திைய வழிப வேதா ,
இ க்கிற
மக்க

சிப்பேதா

மட் ம் நின்

வி வதா? அ

ேபால்தான்

'கைல கைலக்காகேவ' என்ப .
க்கு விைரவாக அறி

வளர்ச்சிையக் ெகா ப்ப ம்,

ரட்சிகரமான மன

மாற்றத்ைத உண் பண்ணச் ெசய்வ ம், உன்னதமான இலட்சியங்கைளத் ேதசத்தில்
பரப் வ மான சர்வ சக்தி பைடத்த கைலேய நாடகம். இைத ெவ ம் ெபா
ேபாக்கும் அழகுக் கைலயாக மட் ம் ேபாற் வ
உண

உட

க்கா? நா க்கா?

நாட் ற்கு நஷ்டமல்லவா?
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வயிற் ப் பசிக்கு உண

ேதைவ; ஆனால், வயிற் ப் பசிக்காக மட் மா உண

அ ந் கிேறாம்? சிந்தித் ப் பா ங்கள். பசிக்காகேவ உண
உண்

எதற்கு?

இனிப் ,

கார்ப் ,

ளிப் ,

என்றி ந்தால் அ சுைவ

கசப் ,

வர்ப் ,

உப்

சுைவகெளல்லாம் எதற்கு? பசி ேநரத்தில் எைதயாவ அள்ளிப் ேபாட்

இந்த

வயிற்ைற

நிரப்பிக்ெகாள்ள ேவண் ய தாேன? அப்ப யா ெசய்கிேறாம்? இல்ைலேய! உப்
அதிகமாய்ப் ேபாய்விட்டால் அந்தச் சுைவ உணர்ச்சி நம
கத்தில் உடேன
ெதாிகிறேத!
அப்ப யானால் பசிக்காக உண

என்றா

ம் அந்த உண

இ க்க ேவண் ம் என்றாகிற . சாி; நாவிற்கு

நாவிற்கும்

சியாக

சியாக இ ப்பைத ெயல்லாம்

சாப்பிடலாமா? அப்ப ச் சாப்பிட்டால் உடம்பிற்கு ஒத் க்ெகாள்ள ேவண் ேம!
உண்பதற்கு சுைவயாக இ க்கலாம்; அ

உட

க்கு ஊ

ெசய்யாமல் இ க்க

ேவண்டாமா? அைத ம் கவனிக்கிேறாமல்லவா?
பசிக்காக உண
உண

தானா

என்றா

ம் அந்த உண

என்பைத ம்

நாவிற்கு

சியாக இ ந்தா

பார்க்கிேறாமல்லவா?

எந்ெதந்தப்

ம் சத் ள்ள

ெபா ட்களில்

என்ெனன்ன ைவட்டமின் சத் க்கள் இ க்கின்றனெவன்
ஆராய்கிேறாமல்லவா?
சில ேநரங்களில் நாவிற்கு சியில்லாத உணவானா ம் உடல் வ ைமக்காகச் சாப்பிட
ேவண் யதாகி வி கின்ற . எனேவ பசிக்காக உண அ ந் ம் ேபா ம் நாவிற்கு
சி;
உட க்கு
வ ைம
இவற்ைற
ேவண் யி க்கிற .கைலஞனின் தாய்ைம
கசப்

ம ந்தானா

ம்

நம்

ெயல்லாம்

தாய்மார்கள்

வாைழப்பழத்திேல ைவத்ேதா ெகா த்

பார்த் த்தான்

இனிப்ேபா

கலந்ேதா,

அ ந்த

அல்ல

வி கிறார்கள். அேதேபால் தான் 'கைல

வாழ் க்காகேவ' என் எண் பவர்கள் நாடகத்திேல கைலயழகு, க த்தழகு, நல்ல
பயன்இைவெயல்லாம் இ க்க ேவண் ெமன எண் கிறார்கள்.
ஒ

தாய் எப்ப த் தன் குழந்ைதகைளப் ேபணி வளர்த்

அறிவாளிகளாக்க

ேவண் ெமன்
நிைனக்கிறாேளா, அப்ப ேய ஒவ்ேவார் உண்ைமக் கைலஞ ம்
க
கிறான். தன் ைடய கலாசக்தியால் உலகத் மக்கைள வாழ்விக்க ேவண் ெமன
நிைனக்கிறான். அழகுக் கைலயாகிய நாடகக் கைலயிேல அறிைவக் கலந் , அன்ைபக்
கலந் , அ ைளக் கலந்
'வாழ்
அவன்.

சிறி

நாட்

மக்க

க்கு ஊட் வி கிறான்.

வளர்கைல ெபாி ' என்

ம் உ தியான ெகாள்ைக ைடயவன்
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நாடக ம் பிரசார ம்
சாதாரணமாகப் 'பிரசாரம்' என் ெசால் ம் ெபா
ச க, அரசியல், ெபா ளாதார
விஷயங்கைள மட் ம்தான் நாம் பிரசாரமாக நிைனக்கிேறாம். அ
தவ .
மனித ைடய மேனாதத் வப் ேபாராட்டங்கைள விளக்கிக் காட் அதில் நல்லதற்கு
ெவற்றி காண்பிப்ப ம் பிரசாரம்தான்.
பிரசாரத்ைத இரண் வைகயாகப் பிாிக்கலாம். ஒன் நிரந்தரமான . மற்ெறான்
அழியக்கூ ய .
உள்ளத்திேல
எழக்கூ ய
உணர்ச்சிப்
ேபாராட்டங்கள்
நிரந்தரமானைவ; மனித குலம் இ க்கும் வைர அந்த உணர்ச்சிக ம் இ க்கும். ச க
அரசியல் ெபா ளாதாரப் ேபாராட்டங்கள் நிைலயற்றைவ. கால மா பாட் ற்ேகற்ப
நா க்கு நாள் மாறிக் ெகாண்ேட ேபாகும். இந்த இரண்
வைகயான பிரசார
நாடகங்க ம் நாட் க்குத் ேதைவயானதாம். தனி மனித ைடய உள்ளத்ைத ம்
உயர்த்த ேவண் ம், ச தாயத்தின் நிைலைய ம் உயர்த்த ேவண் ம்; தனி மனிதப்
பண் வளர்வதிேலதான் ச தாயத்தின் வளர்ச்சி ம் அடங்கியி க்கிற .
ச தாயத்ைத உயர்த் வ
எப்ப
என்பதில் தான் க த்
ேவற் ைமகள்
ஏற்ப கின்றன. ஒன்
மட் ம் உ தியாகச் ெசால்ல வி ம் கிேறன். ச தாயத்ைத
உயர்த் வதாக நிைனத் க்ெகாண்
அறி ப் பிரசாரம் என்ற ெபயரால் அழி ப்
பிரசாரம்,
அபத்தப்
பிரசாரம்
த யவற்ைறச்
ெசய்வதால்
யா க்கும்
நன்ைமேயற்படா . அப்ப ச் ெசய்யத் ெதாடங்கும்ேபா
கைல மைறந்
நாடக
ேமைட ெவ ம் பிரசார ேமைடயாகி வி கிற . அதற்காக நம் கைலயில் பிரசாரக்
க த் க்கேள கூடா
என்ற
ேகாஷ் யில் ேசர்ந் விட யல்வ
நாடகம் எ

க்கு வந்
தவறாகும்.

கிற ஆசிாியேரா அல்ல

'கைல கைலக்காகேவ' என்

ந க்கிற ந கேரா தம

ம்

க த்ைதத்

கைலயழகுடன் ெவளிப் ப த்த
யாததனால்தான்,
ெப ம்பா ம் நிகழ்சாசிகளின்
லம் எ த் க்காட்ட ேவண் ய க த் க்கைள
அப்ப ேய பிரசங்கம் ெசய்யத் ெதாடங்கி வி கிறார்கள். நாடக ேமைடக்கும்
ெசாற்ெபாழி
ேமைடக்கும்
வித்தியாசம்
ெதாியாமல்
ெசய் வி கிறார்கள்.
நாடகாசிாியர்கள் இந்த உண்ைமையப் ாிந் ெகாள்வ நல்ல .
நாடகம் நாடகமாக இ க்கேவண் ம்
நாடகத்தில் பிரசாரம் இ க்கலாம்; அ நாட்
ள்ள எந்தக் கட்சியின் ெகாள்ைகப்
பிரசாரமாக ம் இ க்கலாம். ஆனால் அரங்கிற்கு வ ம்ேபா
நாடகம் நாடகமாக
இ க்கேவண் ம். நாடகத்திற்குாிய இலட்சணங்கள் எல்லாம் அதில் ெபா ந்தியி க்க
ேவண் ம். ஆசிாியன் தான் மக்க க்குச் ெசால்ல வி ம் ம் க த் க்க க்கு ஏற்றப
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கைத, பாத்திரங்கள், நிகழ்ச்சிகள் இவற்ைறெயல்லாம் பைடத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
எண்ணங்கைள இடமறிந்
பாத்திரத்தின் பண் ெகடாமல் ெவளியிட ேவண் ம்.
அ தான் கைலக்கும் அப்பட்டமான பிரசாரத்திற்கும் உள்ள ேவ பா .
பிரசாரக் க த் க்கைள ெவளியி ம் ஆேவசத்தில் நாடகக் கைலக்குாிய சிறப்பான
அம்சத்ைதக் ெகான்
விடக்கூடா . உைரயாடல்கைள எ
ம் ெபா
நாடகப்
பாத்திரங்கைள நன்கு நிைனவில் இ த்த ேவண் ம். க த் க்காக வசனேம தவிர
வசனத்திற்காகக் க த்தல்ல.
அ க்கு ெமாழிகள் அவசியமான கட்டங்களிேல இ க்கலாம். அ நாடகத்திற்குச்
சிறப்ைபத் த ம். ஆனால், நாடக வசனம்
பாத்திரம் ேபசினா

வ ம்

த

ந்

இ திவைர எந்தப்

ம் அ க்கு ெமாழியாகேவ இ க்கேவண் மா? அதனால் நாடக

உணர்ச்சி
குைறந்
விடாதா?
பாத்திரத்தின்
பண்
இவற்ைறெயல்லாம் நாடகாசிாியன் நன்கு சிந்திக்க ேவண் ம்.

ெகட்

விடாதா?

அ மட் மன் ,நாடகத்ைதப் பார்க்கிறவர்கள் பாத்திரங்கைள ம், அவர்க ைடய
உணர்ச்சிப் ேபாராட்டங்கைள ம் நிகழ்ச்சிகைள ம் மறந்
விட்
ெவ ம்
வார்த்ைதகைடய ஜாலங்களிேலேய மனத்ைதச் ெச த் ம்ப யாக ஆகிவி கிற .
கைலயம்ச ள்ள பிரசார நாடக ெமன்றால், பாத்திரப் பைடப் ; குணப் ேபாராட்டம்;
இப்ேபாராட்டத்தில் உச்சம்; அந்த உச்சத்தின் விைள ; காலம் இடம், ெசயல்
இவற்றின்
ஒ ைமப்பாெடல்லாம்
சிறப்பாக
அைமந்த
ஒ
கட் க்ேகாப்
இ க்கேவண் ம்.
கைலவழி என்ப

அறவழி

கைலக்குாிய மகத்தான ஒ

சிறப்ைப ம் இங்ேக நாம் கவனிக்கேவண் ம். கைலவழி

என்ப அன் வழி; அறவழி. எந்தக் க த்ைத ம் இனிைமயாக பண்ேபா அன்ேபா
மக்க க்கு எ த் ச் ெசால் மன மாற்றம் ஏற்ப ம்ப யாகச் ெசய்வ தான் கைலவழி.
அ தான் பயன் த ம் வழி; அந்த வழியில் ெசல்வேத கைலஞனின் கடைம.
கத்திைய உபேயாகிக்கும் ேபா
எப்ப க் கவனமாக உபேயாகிக்கிேறாேமா
அப்ப ேய கைலயின் லம் நாைவ உபேயாகிக்கும் ேபா ம் கவனமாக உபேயாகிக்க
ேவண் ம். கத்திையவிடக் கூர்ைமயான
மிகுந்த ஆற்ற ைடயைவ

நா ; நாவி

தீயினாற் சுட்ட ண் ஆறி வி ம்; நாவினாற் சுட்ட வ

ந்

வ ம் வார்த்ைதகள்

ஆறா . கத்தி உடைல

மட் ேம ண்ப த் ம்; வார்த்ைதகள் உள்ளத்ைதப் ண்ப த் ம். கைலயின்
லம்
ெசால்லப் ப ம் க த் க்கள் உள்ளத்ைதப் பண்ப த்த ேவண் ேம தவிர ண்ப த்தல்
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கூடா . 'வாைளக் ெகாண்

சாதிப்பைதவிட வார்த்ைதகைளக் ெகாண்

ேபாதிப்ப

ேமல்' என்ப அறிஞர்கள் க த் . எனேவ, நாடகத்ைதக் கட்சிப் பிரசாரத்திற்காகப்
பயன்ப த் ம் எவ ம் கைலவழியாகிய அன் வழியிேலேய அைதச் ெசய்யேவண் ம்.
அப்ப ச் ெசய்தால்தான் நாம் வி ம் ம் மனமாற்றத்ைத மக்களிடத்திேல காண
ம்.
நாடகக் கைலயின்
ெகாள்ளேவண் ம்.
உற்பத்திதாேன

லம் நல்ல ெசயல்கைளத்

ஆனால்,

கஷ்டம்;

தீைமகைள

அழி

ேவைல

எளிதில்

ண்ட ெப

யற்சிெய த் க்

விைதத் விடலாம்.

ெசய்வதற்குப்

ெபாிய

உயிாின்

கைலத்திறன்

ேவண் யதில்ைலயல்லவா?
" கைலப்பண் என்ப
ெதாழிற் பயிற்சியினால் மட் ம் ஏற்ப வதன் . உள்ள
மலர்ச்சியின் பயனாய் ஏற்ப ம் ஒ
நிைலேய கைலப்பண்பாகும். அந்நிைல
ஆத்மீகத்தன்ைம ெபா ந்திய . ஐம் ல இன்ப நிைலக்கு அப்பாற்பட்ட " என ஓர்
அறிஞர் கூ கின்றார்.
கைல அறிவினால் மட் ம் வள வதன் . அ ளின்
ைண ம் ேவண் ம்.
அறிவினால்
யன்
அறத்தின் வழிச்ெசன்
அ ளின்
ைணெகாண்
ஆற் ம்
கைலப்பணிகள்தாம் உலகில் நின் நிைலெபற் ஒளிர்கின்றன. ேபராசிாியர் டாக்டர்
. வரதராசனார் அவர்கள் இவ்வா கூ கிறார்.
"கைல மனத்ைதப் பண்ப த்த உத வ . எங்ேக ம் கைல மன அைமதிையக்
ெக த் க் கவைல ம் ஏக்க ம் ெப குவதற்குக் காரணமாக இ க்குமானால் அங்ேக
மனிதன் விழிப்பாக இ க்க ேவண் ம் உதவிக் க வி எதிர்க்கும் க வியாக மாறிவிடக்
கூடா . உண் ம் உண
உடைலக் ெக க்கும் நஞ்சாகமாறக்கூடா . எனேவ
'கைலவழி அறவழி' என்பைதக் கைலஞன் என் ம் மறத்தல் கூடா ."
மகாகவியின் வாக்கு
மகாகவி பாரதியார் மகாத்மா காந்திய கைள வாழ்த் ம்ேபா

தம

பாட

ேல

ேபார்வழிையக் 'ெகாைலவழி' ெயன் ம் அறவழிைய 'அ ங்கைல வழி' ெயன் ம்
குறிப்பி கிறார்.
"ெப ங் ெகாைல வழியாம் ேபார்வழி இகழ்ந்தாய்
அதனி ம் திறன் ெபாி ைடத்தாம்
அ ங்கைல வாணர் ெமய்த்ெதாண்டர் தங்கள்
அறவழிெயன் நீ யறிந்தாய்"
என்

மகாகவி பாரதி ெசால்

ம்ேபா

நமக்கு எத்தைன ெபாிய உண்ைம

லனாகிற ; மக்கைளச் ெசயல் ப த் ம் வழிகைள இரண்டாகப் பிாித்

ஒ
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வழிையக் ெகாைல வழிெயன் ம் மற்ெறா
ெகாைல

வழிையவிடக்

கைலவழி

வழிையக் கைலவழிெயன் ம் கூ கிறார்.

வ ைம ைடய ,

திற

ைடய

என்

அ த்தமாகக் கூ கிறார். எனேவ, வ ைம வாய்ந்த இந்தக் கைல வழியிேலேய,
அறவழியிேலேய கைலஞர்கள் ெசயல்படேவண் ம்.
பண்ைடக்காலத்தில் நைடெபற் வந்த நாடகங்கைள நாம் பார்க்கும்ேபா இந்தக்
கைலவழி எவ்வள சிறப்பாகக் ைகயாளப்பட் வந்தி க்கிற என்ப ெதாிகிற .
நாடக வைககள்
தமிழ் நாடகங்கைளப் பல்ேவ
நாடகம், வரலாற்

வைககளாகப் பிாிக்கலாம். ராண நாடகம், இதிகாச

நாடகம், கற்பைன நாடகம், பக்தி நாடகம், இலட்சிய நாடகம்,

ச தாய நாடகம், ச தாய சீர்தி த்த நாடகம், ேதசீய நாடகம், நைகச்சுைவ நாடகம்
என நாடகங்கைள இவ்வா
பலவைகப் ப த்திப் பார்க்க ேவண் ம். இந்த
நாடகங்கேளா பிரசார நாடகம் என் ம் ஒ பிாிைவ ம் ேசர்த் க் ெகாள்ளலாம்.
சிவலீலா, கந்தலீலா, கி ஷ்ணலீலா, சக்திலீலா, பிர
மகாபாரதம், தசாவதாரம், சாவித்திாி, சதிய
நாடகங்கள்.

சூயா

ங்க லீைல, இராமாயணம்,
த யைவ

ராண இதிகாச

இமயத்தில் நாம், தஞ்ைச நாயக்கர் தாழ் , இராஜ ராஜ ேசாழன்,
கட்டெபாம்மன்,

த யைவ வரலாற்

நாடகங்கள்.மேனாகரன், இரண்

ரபாண் யக்
நண்பர்கள்,

லீலாவதி சுேலாசனா, ேவதாள உலகம் இவற்ைறெயல்லாம் கற்பைன நாடகமாகக்
ெகாள்ளலாம்.
இராமதாஸ், பிரகலாதன்,
வன், சி த் ெதாண்டர், மார்க்கண்ேடயர், நந்தனார்
த ய நாடகங்கள் பக்தி நாடகங்கள் என் ம் பிாிவில் ேசர்ந்தைவ.
தான் ேபாற்றிவ ம் குறிப்பிட்ட ஒ
இலட்சியத்திற்காக இ திவைர ேபாரா
ெவற்றிெப ம் ஹாிச்சந்திரா ேபான்ற நாடகங்கள் இலட்சிய நாடகம் என்ற வைகயில்
அடங்கும்.
டம்பாச்சாாி, இராஜாம்பாள், இராேஜந்திரா, ேமாகன சுந்தரம், ேமனகா, பம்பாய்
ெமயில், வித்தியா சாகரர், நா
ேவ
நிலம், மல் யம் மங்களம், உயிேராவியம்,
ேவைலக்காாி த யைவ ச தாய நாடகங்கள்.

78
அந்தமான் ைகதி,

ள்ளில் ேராஜா, ைபத்தியக் காரன், இழந்த காதல், இரத்தக்

கண்ணீர், மனிதன், வாழ்வில் இன்பம், ெபண்
நாடகங்கள்.

த யைவ ச தாயச் சீர்தி த்த

கதாின் ெவற்றி, ேதசீயக் ெகா , ேதச பக்தி, ேபான்றைவ ேதசீய நாடகங்கள்.
சபாபதி, பிரசிெடண்ட் பஞ்சாட்சரம்

த யைவ நைகச்சுைவ நாடகங்கள்.

பதிபக்தி, ஐம்ப ம் அ ப ம், விலாங்கு மனிதன் ேபான்றைவ பிரசார நாடகங்கள்.
இப்ேபா
இ க்கிற .

நான் ெசால்

வந்த எல்லா வைகயான நாடகங்களி

ம் பிரசாரம்

ராண இதிகாசங்கள் ேதைவயா?
ராண இதிகாச நாடகங்கள் இன்
மக்க க்குத் ேதைவயா? எனச் சிலர்
நிைனக்கிறார்கள். அவர்கள் நாடக நல் யல் கைளப்பற்றி அறியாதவர்கள்.
ேமற்ேபாக்காகப் பார்க்கிறார்கேள தவிர ஆழ்ந் சிந்திப்பதில்ைல. ராண இதிகாசக்
கைதகளில் ெசால்லப்ப ம் ேப ண்ைமக ம் அறி ைரக ம் இன் நைடெப ம் சில
ற்ேபாக்கு நாடகங்களிேலகூடக் காணப் படவில்ைலேய! மகாகவி காளிதாசன்,
பவ தி த ேயாாின் நாடகங்கள் ராண இதிகாசக் கைதகள்தாம். ேமல் நா களில்
இன் ம் அந்த நாடகங்களின் சிறப்ைபப் ேபாற் கிறார்கேள! ந த் ம் வ கிறார்கேள!
காளிதாசனின் சகுந்தைல நாடகம் சந்திர மண்டலத்ைத எட் ப் பி த்த சியாவி ம்
இன் ந க்கப் ப கிறேத!
ெசன்ைனயில் எந்தத் தமிழ்ப் பட ம் ஓடாத அள க்குப் பல வாரங்கள் ஓ ய 'பத் க்
கட்டைளகள்' என் ம் திைரப் படம் ராணக் கைததான். ஆனால், அந்தப் படத்தின்
சிறப்
எந்த நாட் னரா ம் ம க்கப்படவில்ைலேய! வட ெமாழியி ம் தமிழ்
ெமாழியி ம் உள்ள நாடகங்கைள திைரப்படங்கைளப் ராணக் குப்ைபகள் என்
ேக ெசய் ம் பகுத்தறி வாதிகள் என் ெசால்லப்ப பவர்கள்கூட இந்த ஆங்கில
'பத் க் கட்டைளகள்' படத்திற்கு பிரமாதமாக விமர்சனம் ெசய்
கூறினார்கேள!

வரேவற்

வாழ்த் க்

எனேவ, ராண இதிகாசங்கள் என்பதற்காகேவ நாம் எந்த நாடகக் கைதகைள ம்
ஒ க்க ேவண் யதில்ைல. அப்ப ஒ க்கித் தள்ளத் ெதாடங்குேவா மானால் நமக்குப்
பைழய சிறப்ெபன்ேறா வரலாற் ப் ெப ைமெயன்ேறா ெசால் வதற்கு ஒன் ம்
இல்லாமற் ேபாய்வி ம் என்பைதப் பணிேவா ெசால் க் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
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காந்திய க

க்கு வழிகாட் ய நாடகம்.

இலட்சிய நாடகமாக நாம் ேபாற் ம் ஹாிச்சந்திரன் இதிகாசக் கைததான். அந்த
ஹாிச்சந்திரன் நாடகம் ச தாயத்திற்குத் தீைமையயா ெசய்தி க்கிற ? எண்ணிப்
பா ங்கள்.
க ைண வள்ளலான நம

மகாத்மா காந்திய கள் 'ஹாிச்சந்திரா' நாடகந்தான் தம

வாழ்க்ைகயில் சத்திய ெநறிப்ப

நடக்கத்

ண் யெதன்

சுய சாிைதயாகிய 'சத்திய

ேசாதைன' யிேல எ தியி க்கிறார். அப்ப யானால் அந்த இதிகாச நாடகத்தின்
சிறப் க்கு ேவெறன்ன சான்

ேவண் ம்? மகாத்மா காந்திய க

க்குச் சத்தியத்ைதப்

ேபாதிக்கும் சக்தி வாய்ந்தி க்கும் ஒ
நற்கைலைய, நாடகக் கைலைய, ெவ ம்
ெபா
ேபாக்கு நிகழ்ச்சியாக வளர்ப்ப
நாட் க்கு நன்ைம ெசய்வதாகுமா
ெவன்பைத எண்ணிப் பார்க்குமா ேவண் கிேறன்.
நாடகக் கைல அறிைவ வளர்ப்பதாக ம் உணர்ச்சிகைளத் தட் ெய ப்பி நல்ல
ெசயல்கைளத் ண் வதாக ேம இ க்கேவண் ம். ெநஞ்ைச யள் ம் சிலப்பதிகாரம்
ஓர் அ ைமயான நாடகக் காப்பியம். அற் தமான பாத்திரப் பைடப் கள்.
அல்வழிப்பட்ட அரைச அழித்ெதாழிப்ேபன் என்
றிட்ெட ந்
நின்ற ஓர்
ராங்கைனயின் வரலா . தமிழ்
ேவந்தர்களின் சிறப் க் ெகல்லாம் சான்றாக
விளங்கும் ெசந்தமிழ்க் காப்பியம்.
சிலப்பதிகாரம் நமக்குக் கிைடத்திராவிட்டால் தமிழ் மக்கள் இைசயி
நடனத்தி ம் நாடகத்தி ம் சிறந் விளங்கிய ெசய்திகள் மைறந்ேத ேபாயி க்கும்.
தாய்க்குலம் எ ச்சி ெபற்

நின்றால் ெகா ங் ேகாைல ம்

ம்,

ழ்த்திச் ெசங்ேகாைல

உயர்த்த
ம், ெசம்ைமையக் காக்க
ம் எனச் சிலப்பதிகாரத்தின் வாயிலாக
உலகுக்கு உணர்த் கிறார் இளங்ேகாவ கள். எ ச்சி ெபற்ற அந்த
ரக் கண்ணகி
ெமய்யிற்

ெபா ேயா ம்,

சிலம்ேபா ம்,
கண்ணீேரா ம் வந்

விாித்த

க ங்குழேலா ம்,

ைகயில்

ஒற்ைறத்

தனிச்

பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் அைவக் களத்திேல நிற்கிறாள்.

'தன் கணவன் கள்வன் அல்லன்' என்
உண்ைம ணர்ந்தான்.

வாதா கிறாள். நீதி வ விய ெந ஞ்ெசழியன்

'யாேனா அரசன்; யாேன கள்வன்,
மன்பைத காக்கும் ெதன் லங்காவல்
என் தற் பிைழத்த ; ெக க என்னா ள்'
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எனத்
த்
ழ்ந்தான்; அவன் உடல் சாய்ந்த , உயிர் பிாிந்த . நீதி வ வியதால்
வைளந்த ெசங்ேகாைலத் தன் உயிைரக் ெகா த்
நிமிர்த்தினான் பாண் யன்!
எவ்வள உயர்ந்த பாத்திரம் பாண் யன்! தமிழினத்திற்கு எத்தைன ெப ைம!
அவ்வா

நீதிக்காக ஆவி நீத்த ெந ஞ் ெசழியைன, தன் காதற் கணவைனக்

ெகான்ற பாண் யைன, கண்ணகியின் தி வாயாேலேய வாழ்த் க் காைதயில்
"ெதன்னவன் தீதிலன்" என் ெசால்ல ைவக்கிறார் இளங்ேகாவ கள். இந்தக் க ைண
உள்ளமல்லவா நாடகாசிாிய க்கு ேவண் ம்!
கம்பன் காட் ம் க ைண
அ த்தப யாக இராமாயணத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். அைதப் ேபான்ற ஒ
அழியாத நாடகக் காப்பியத்ைத இனி நாம் ெபற
மா? எவ்வள அ ைமயான
பாத்திரப் பைடப் க்கள்! தந்ைதயின் ெசால் க்காகப் பதினான்கு ஆண் கள்
வனவாசம் ெசய்த ஒ

தைனயன்; தாய் தனக்குத் ேத க் ெகா த்த அரைசத்

தைமய க்ேக ெகா க்க
நிைலகைளப் பார்க்கிேறாம்.
'ெகா யவளாகிய இவள
தக்கவன் அல்லன்' என்

ன்

வந்த தம்பி பரதன்;

எத்தைன விதமான மன

கதல்வன் பரதன் எனக்கு ஈமச் சடங்குக
தயரதன் நாவால் ெசால்

ம் ெசய்யத்

ம் அள க்கு அவன் மனத்ைத

மாசுப த்தி விட்ட ைகேகயி என்ன சாதாரணப் பைடப்பா? கணவன் தயரதன், மகன்
பரதன்
த ய எல்ேலாரா ம் இவ்வா
ெவ த்
இ தியில் இராமன் எவ்வா ேபாற் கிறான்!..
ேபார்

ஒ க்கப்பட்ட ைகேகயிைய,

ந்த ; தயரதன் ெதய்வ வ விேல வந்

தி மகைனச் சந்திக்கிறான்.

'உனக்கு என்ன வரம் ேவண் ம் ேகள்' என்கிறான் தந்ைத. 'தந்ைதேய, தங்கைளக்
கண்டேத ேபா ம். இைதவிட ேவ

என்ன ேவண் ம்' என்கிறான் இராமன். பின்

ம்

பாிேவா
'உனக்கு ேவண் யைதக் ேகள்' என்கிறான் தயரதன். இந்த இடத்திேல
இராமன் வாக்கால் ெவளிப்ப த் ம் ெசாற்கள் கம்பைர ஒ
மிகப் ெபாிய நாடக
ஆசிாியராக நமக்குக் காட் ெமய் சி ர்க்க ைவக்கிற . பாடைலப் பா ங்கள்.
'ஆயி ம் உனக்கைமந்த ெதான் ைரெயன அ கள்,
தீயெளன் நீ றந்த எந்ெதய்வ ம் மக ம்
தா ம் தம்பி ம் ஆம்வரம் த ெகனத் தாழ்ந்தான்
வாய்திறந்ெத ந் தார்த்தன உயிெரலாம் வ த்தி'
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தயரதன் அவ்வா
ெதய்வமாகிய

ேகட்ட டேன 'தீயவெளன்

ைகேகயி ம்

தம்பி மாகும்ப யான ஒ

அவள்

தி மக

நீ ைக விட்டாேய, அந்த என்
ம்

எனக்கு

வரத்ைதத் தர ேவண் ம்'

என்

மீண் ம்

தா ம்,

வணங்கினானாம்

இராமன். உடேன இராமைன மனிதர் வாழ்த்தியதாகச் ெசால்லவில்ைல கம்பர்;
ேதவர்கள் வாழ்த்தியதாகச் ெசால்லவில்ைல; உயிர்க்குலங்கள் எல்லாம் வாய் திறந்
எ ந் ஆரவாரம் ெசய்ததாகச் ெசால் கிறார். என்ன அற் தக் காட்சி!
காப்பிய

வ ம் ெகா ைமக்காாியாகத் திகழ்ந்த ைகேகயிைய, எல்ேலாரா

ம்

ெவ க்கப்பட்ட ைகேகயிைய, அவளால் ெகா ைமக்காளான பாத்திர மாகிய இராமன்
தன் தி வாயாேலேய ெதய்வம் என்
கூற எப்ப
உயர்த்தி விட்டார் கம்பர்!
இஃதல்லவா நாடகப் பண்பின் உச்ச நிைல.
பாரதம் கூ ம் பண்
மகா பாரதக் கைதைய எ த் ப் பா ங்கள். பஞ்ச பாண்டவர்களின் அ ைமத் தாய்
குந்திேதவி ம் அவ
கர்ண

ைடய

தற்

தல்வ

ம், பாண்டவர்களில்

ம் சந்திக்கிறார்கேள; அந்தக் கட்டத்ைதப் ேபால் ஒ

நாடக இலக்கியங்களிேல நாம் பார்க்க
ேமனாட்

த்தவ

மான

அற் தக் காட்சிைய உலக

மா? இைத நான் ெசால்லவில்ைல,

நாடகாசிாியர்கேள கூ கிறார்கள். கர்ண

ைடய பாத்திரப் பைடப் ம்,

குந்தி ேதவியின் பாத்திரப் பைடப் ம் நாம் இனிப் திதாகப் பைடக்கக் கூ யதா?
குந்திையத் தன் தாெயன்
கால யில்

ழ்ந்

அறிந்த ம் கர்ணன் ஆனந்தக் கூத்தா கிறான். தாயின்

கண்ணீர் ெப க்குகிறான். அேத ேநரத்தில் அவன் தான் 'ஐவேரா

நீ ம் ேசர்ந் அ வராக இ க்கலாம்; ாிேயாதனைன விட்
அங்ேக தான் கர்ணனின் மனநிைல உயர்ந் விளங்குகிற .*

வந்

வி ' என்கிறாள்.

"தாேய! நா ம் ாிேயாதனனின் பத்தினி பா மதி ம் ஒ நாள் தனிேய ச ரங்கம்
விைளயா க் ெகாண்
ந்ேதாம். அப்ேபா
ாிேயாதனன் வந்தான். நான் வாசல்
பக்கம்
ைகத் தி ப்பிக் ெகாண்
உட்கார்ந்தி ந்ததால் அவன் வந்தைதக்
கவனிக்கவில்ைல. கணவன் வ வைதப் பார்தத ம் பா மதி எ ந்தாள். அந்தச் சமயம்
அவள் ேதால்வியைட ம் ேநரம். எனேவ, ேதால்விக்குப் பயந்
ஓ கிறாெளன்
எண்ணிய நான் அவன் ேசைலையப் பற்றி இ த்ேதன். அவள் இ ப்பில் அணிந்தி ந்த
ேமகலாபரணம் அ ந் அதி
ந்த த் க்கள் சிதறிேயா ன. அதன் பிறகுதான் நான்
ாிேயாதனைனப் பார்த்ேதன். அவன் என்ன எண் வாேனா என் தைலகுனிந்
நின்ேறன். என் ேதாழன் ாிேயாதனன் சிாித் க்ெகாண்ேட என்ைன ேநாக்கிக் கீேழ
சிதறிக்கிடந்த

த் க்கைள "எ க்கவா? ேகாக்கவா?" என்

ேகட்டான். அப்ப ப்பட்ட
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கள்ளங் கபடமற்ற நட்பினனான
ாிேயாதனைன
ேராகமல்லவா தாேய!" என்கிறான் கர்ணன்.
இந்தக் கட்டத்தில் வில் ப் த்

விட்

நான்

வ வ

ரார் எ தி ள்ள பாடைலப் பா ங்கள்:-

'மடந்ைத ெபாற் றி ேம கைலமணி கேவ
மாசறத் திக ம் ஏகாந்த
இடந்தனில் சற்ேற நான் அயர்ந்தி ப்ப
'எ க்கேவா ேகாக்கேவா' என்றான்;
'திடம் ப த்தி ேவல் இராச ராச க்குச்
ெச
ைனச் ெசன் ெசஞ்ேசாற் க்
கடங்கழிப்ப ேவ எனக்கினிப் க ம்
க ம ம் த ம ம்' என்றான்.
இவ்வா

பழம் ெப ம் கைதகளிேல காணப்ப ம் சிறப் ம் உயர் ம் இனி நாம்

எளிதில் பைடக்கக் கூ யனவா? எண்ணிப்பா ங்கள்.
அமர காவியங்கள்
'கள்ளிப்

தர்க

ம் கற்றாைழக் கா க

ம் நிைறந்தி ந்த கைலத் ைறைய நாங்கள்

ைகப்பற்றி விட்ேடாம்; இனி இங்ேக இதிகாசங்க

ம்,

ராணங்க

ம் இடம் ெபற

இயலா ' என நண்பர்கள் சிலர் ெசால் க் ெகாண்
ந்த ேநரத்தில் 'இராமாயணத்'
திைரப் படத்ைத ெவற்றிப் படமாகக் ெகாண்
வந்
தமிழ் நாட் ன் ஒவ்ெவா
நகாி ம் அப்படத்ைத
ற் க் கணக்கான நாட்கள் ஓட் க் காட்ட
ந்த என்றால்
அந்தக் காப்பியத்தின் அழியாத் தன்ைமக்கு ேவெறன்ன சிறப் ேவண் ம்?
அரசிய ேல என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டா
ைமகைளக் கண்டா

ம், விஞ்ஞானம் இன்

ம், ஆயிரமாயிரம் ஆண் க

நிற்கும் ஆற்றல் பைடத்த
மகாபாரதம் த யைவ.

அமர

காவியங்கள்,

க்கு அப்பா

சிலப்பதிகாரம்,

ம் எத்தைன
ம் நிைலத்
இராமாயணம்,

மனித உள்ளங்கைளப் பண்ப த்த ம் மனிதைன மனிதனாக்கித் ெதய்வ நிைலக்கு
உயர்த்த ம் நம
ந்ைதேயார் தந் ேபான இந்தச் ெசல்வங்க க்கு ஈடானவற்ைற
இனிப் பைடக்க யாரா ம் இயலா . கட ளைர ம் மனிதர்கைள ம் கலந் உறவாட
விட் க் கைதகள் ைனந் , அழியாத ேப ண்ைமகைள ெநஞ்சத்திேல அ த்தமாகப்
பதிய ைவக்கும் ராண இதிகாசக் கைதகைளக் குைறவாக மதிப்பி தல் கூடா . இந்த
உண்ைமைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் நன்கறிந் ெகாள்ளேவண ம்.
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ஒ நல்ல நாடகம் எப்ப இ க்கேவண் ம் என அறிஞர்கள் வி ம் கிறார்கள்?
இதற்ெகா விளக்கம் த கிேறன்.
எ

நல்ல நாடகம்?

பலவிதமான மேனாதத் வ நிைலகைள, வாழ்க்ைகயில் பல சந்தர்ப்பங்களில்
நிகழக்கூ ய மனப் ேபாராட்டத்தின் ெவற்றி ேதால்விகைள சீாிய ந ப்பின்
லம்
சித்திாித் க் காட் வ ; கைலச் சிறப் க்கள் நிைறந்த க த்ேதாவியமாகக் காட்சிகைள
அைமப்ப ; பார்ப்பவர்கள்
லன்கெளல்லாம் ஒ ங்கித் தம்ைம மறந்த நிைலயில் ரசிக்குமா
எ

வ ; இம்

ன்

சிறப் க்க

ம் ஒ

கைதைய

நல்ல நாடகத்திற்கு ேவண் ம்.

நல்ல நாடகம் என்பதற்குாிய இலக்கணத்ைதப் பற்றி விளக்கும்ேபா
ெபாியார் தி .வி.க. அவர்கள் தி வாய் மலர்ந்த ளிய க த் ைர இ .

தமிழ்ப்

ெசன்ைனயில் திய நாடகெமான்
அரங்ேகற்றப் பட்ட . அந்த நாடகத்ைதப்
பார்க்கும் வாய்ப் எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. நாடகத்ைதப் பார்த் த் தி ம்பிய என
நண்பர் ஒ வைரச் சந்தித்ேதன். அவர் மைலயாளி;
'நாடகம் எப்ப யி ந்த ' என் ேகட்ேடன். உடேன அவர்
ெவ ப் டன் "அதில் ஒ சுக்கு மில்லா" என்றார்.
இ

மைலயாளத்தில் சாதாரணமாகச் ெசால்

சுைவ இல்ைலயானால் 'ஒ

ம் ஒ

வார்த்ைத; நிகழ்ச்சியில் ஏ ம்

சுக்கு மில்லா' என் தான் குறிப்ப

இந்தப் பழஞ் ெசால் ேல ஒ

கத்ைதச் சுளித்தார்.

சீாிய ெபா ள்

வழக்கம்.

ைதந்

கிடக்கிற . 'சுக்கு'

ேநாய்க க்குாிய ம ந் ப் ெபா ளல்லவா? எனேவ, ஒ சுக்கும் இல்ைலெயன்றால்
மக்கள் ேநாய்க்குாிய ம ந் (க த் ) எ
ம் அந்த நாடகத்திேல இல்ைல என்ப
ெபா ள்.உள்ளத்ைத உயர்த்த ேவண் ம்
நாடகம் ெவ ம் ெபா
ேபாக்குக் கைலயன்
ன்ைமகைளப் ேபாக்க ம் அைதப்
பயன்ப த்த
ேவண் ம்.
தி .வி.க.
அவர்களின்
க த் ைர
*இைதத்தான்
வ
த் கின்ற .
எந்த நாடகத்தி

ம் மக்க

க்குப் பயன்ப ம் ஒ

நல்ல க த்

இ க்கேவண் ம்.

ராணம், இதிகாசம், சாித்திரம், ச தாயம்-எந்த அ ப்பைடையக் ெகாண்

நாடகம்
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எ தப்பட்டா

ம் ,

ஒன்

உயர்த் வதாக இ க்க
இ க்கேவண் ம்.

நான்

ன்

ேவண் ம்,

ெசான்ன
அல்ல

ேபால் மனிதப் பண்ைப

ச தாயத்ைத

"ஒ
நாடகத்ைதப் பார்க்க வ ம் மக்கள் நாடகம்
ந்
வந்தேபாதி ந்தைத
விட
உள்ளத்தில்
சிறிதளவாவ
எண்ணங்கைளக்ெகாண்

உயர்த் வதாக

தி ம் ம்ேபா
உயர்வான

ெசல்லேவண் ம். அ தான் நல்ல 'நாடகம்" என்

நம

ராஜாஜீ அவர்கள் 'இராஜராஜ ேசாழன்' நாடகத்திற்கு வாழ்த் ைர வழங்கியேபா
குறிப்பிட்டார். தி ,வி.க. அவர்கள் நம
க த் ைரயில் குறிப்பிட்ட
ன்
சிறப் க்க ம் இ ந்தால்தான் ராஜாஜீ அவர்கள் ெசால் ய ேபால் பார்ப்பவர்கள்
உள்ளத்தில் உயர் ஏற்ப ம் என்பதில் ஐயமில்ைல.
இவ்வி

ெபாியார்க

ைணெகாண்
மக்க

ைடய

பார்க்கும் ேபா

அறி ைரகைள ம்

என்

அ

பவத்ைத ம்

'நல்ல நாடகம்' என்றால் அந்த நாடகத்தில்

க்குத் ேதைவயான 'க த் ,' அக்க த்ைத உள்ளத்தில் பதி ம் வண்ணம்

அைமத் ள்ள காட்சிக் கட் க்ேகாப் ; இவற்ேறா
கைதப் ெபா ைள நன்கு
ெவளிப்ப த் ம் ந கர்க ம் அைமயேவண் ம். இந்த
ன்
அம்சங்க ம்
ேச ம்ேபா தான் நல்ல நாடகம் மக்க க்குக் கிைடக்கிற .
நாடகத்தால் நாட் ப் ரட்சி
கண்ணால்
கா ம்ேபா
ஏற்ப ம்
உணர்ச்சி
ப க்கும்ெபா ேதா
ேகட்கும்ெபா ேதா ஏற்ப வதில்ைல. மனித ச கத்தின் நன்ைமக்குாிய விஷயங்கைள
ெநஞ்சில் பதியைவப்பதற்கு நாடகத்ைதவிடச் சிறந்த சாதனம் கிைடயா . ெபா
நன்ைமக்கான க த் க்கைளக் கட் ைரயாகேவா, கைதயாகேவா ெசால் வைதவிட,
இைசேயா பா வைதவிட நாடகமாக ந த் க் காட் வ நல்ல பயைனத் த ம்.
ேமல் நா களில் நைடெபற்ற அேநக அரசியல் ரட்சிக க்கு அந்த நாட் நாடக
ேமைடகள் ேப தவியாக இ ந்தி க்கின்றன. எங்கள் நாடகக் கு வில் நாங்கள்
ந த் வந்த கதாின் ெவற்றி, ேதச பக்தி ேபான்ற நாடகங்க ம், கவியின் கன , இன்ப
சாகரன் ஆகிய ேதசீய நாடகங்க ம் எத்தைன எத்தைனேயா ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்
இைளஞர்கைளச் சுதந்திர
ெவறி ட் யி க்கின்றன.
ஒ

எ த்தாளன் தன்

அவன் ஒ

இயக்கத்தில்

குதிக்கச்

ைடய இலட்சியத்தில்

ெசய்தி க்கின்றன;

வி தைல

ரண ெவற்றி ெபற ேவண் மானால்

சிறந்த 'நாடகாசிாியன்' என்ற இடத்ைதப் ெபற ேவண் ம். நாடகாசிாியன்
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ஆகும்ேபா தான் அவ ைடய கற்பைனகள், க த் க்கள் எல்லாம் நாட் க்கும்
மக்க க்கும் ரணமாகப் பயன்ப கின்றன.
மகாகவி ேஷக்ஸ்பியர், மகாகவி காளிதாசன் என்ெறல்லாம் க ம்ேபா அவர்கள்
நாடகாசிாியர்கள் என்பைத நாம் நிைன ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். வங்காளத்தில்
விேஜந்திரலால்ராய் என்ற ெபாியவர் இ ந்தார். அவர் சிறந்த நாடகாசிாியர். கைத,
கட் ைர, கவிைத எல்லாம் எ தியி க்கிறார். ஆனால் அவைர நாடக்காசிாியர்
விேஜந்திரர் என்ேற எல்ேலா ம் குறிப்பி கிறார்கள். ேபரறிஞர் ெபர்னாட்ஷா
எப்ேபா

உலகப்

கழ் ெபற்றார் ெதாி மா? நாடகங்கள் எ திச் ெசல்வாக்குப் ெபற்ற

பிறகுதான். இைவ எல்லாம் எைதக் குறிக்கிற ? கட் ைர, சி கைத, நாவல்
எ
வைதவிட நாடகம் எ
வ
கஷ்டமான
என்ப
மட் மன் ; நாடகம்
மக்க க்கு அதிகப் பயைனத் தரக்கூ ய என்ப தான் உண்ைம.
இத்தைகய
நிகழ்ச்சியாகக்
ெசன்ற காலச்
வளைமகைள

ெப ைம வாய்ந்த நாடகக் கைலைய நீங்கள் ெவ ம் ேவ க்ைக
க தக் கூடா . நல்ல நாடக நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் உள்ளத்ைத உயர்த்தி
சிந்தைனகைள ம் நிகழ்காலத்தின் உண்ைமகைள ம் வ ங்காலத்தின்
ம் எ த் க் காட் கின்றன.

கண்ணா யில்

கம் மட் ம்தான் ெதாி ம். கைலக் கண்ணா யாகிய நாடக

ேமைடயில் அகத்ைத ம் பார்க்கலாம். அதனால்தான் 'உலகம் ஒ

நாடக ேமைட'

என் ம், நாடக ேமைடைய உலக அரங்கம் என் ம், உலக நிகழ்ச்சிகைளக் காட் ம்
கண்ணா களாக
நாடக
ேமைடகள்
விளங்குகின்றனெவன் ம்
அறிஞர்கள்
கூறியி க்கிறார்கள்.
எனேவ, உயர்வான நாடகக்கைல நம் ைடய வாழ்ைவ உயர்த்த, மனிதப் பண் டன்
வாழ வளர ேவண் ம்.
நல்ல கைலயழகுைடய க த் ப் பிரசார நாடகங்கள் 1924-ம் ஆண்
தமிழகத்தில் நைட ெபற் வந்தி க்கின்றன.
'இராஜாம்பாள்' நாடகம், மனத்திற்ெகாத்த இைளஞைன மணந்
மங்ைக ப ம் ேவதைனையச் சித்திாிக்கும் நாடகம்.
'இராேஜந்திரா' நாடகம் ஆலயங்களில் ேசைவ

ாிந்

தல்

ெகாள்ள ஒ

வ ம் அ ச்சகர்களில் சிலர்

தவறான வழியில் ெசல் வைத எ த் க் காட்
ம், ெதய்வ சந்நிதியில் கூட
இைளஞர்களின் கண்ேணாட்டம் எவ்வா
தீயவழியில் ெசல் கிற
என்பைத
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விளக்கி ம், வரதட்சைணயின் அலங்ேகால அவல நிைலகைளத்
காட்
ம் மக்களிைடேய பிரசாரம் ெசய் ம் ஒ சிறந்த நாடகம்.

ெதளிவாகக்

'சந்திர காந்தா' நாடகம், மதத்தின் பா காப்பாளர்கள் என்
ெசால்லப்ப ம்
மடாதிபதிகளில் சிலர் ெவளிேய சமயப் பிரசாரம் ெசய்வதாகக் காட்
உள்ேள
இரகசியத்தில்
காமக்
களியாட்டங்கள்
நடத்தி
வ ம்
அக்கிரமங்கைள
அம்பலப்ப த் கிற ; கு நில மன்னர்கள் ெசய் ம் ேமாச கைள ம் விளக்குகிற .
இன்

ம் தாசிகள் ேகாவி

க்குப் ெபாட் க் கட்

விடப்ப வ

தவ

என்பைத

விளக்க ம், கிழவர்கள் இளங்குமாிைய மணக்கும் ெகா ைமையக்
சீர்தி த்த ைறயில் பல நாடகங்கள் எங்கள் கு வில் ந க்கப் ெபற்றன.

காட்ட ம்

குமாஸ்தாவின் ெபண்
சாதி

மத

ேபதங்கைள

எதிர்த் ப்

ேபாராட ம்,

ெபண்

ாிைமையப்

ேபணி

வளர்க்க ம், கலப் மணத்ைத ஆதாிக்க ம், விதைவயர் யைர எ த் க் கூற ம்
நாடக ேமைடைய நல்ல ைறயில் நாங்கள் பயன்ப த்தி வந்தி க்கிேறாம். எங்கைளப்
ேபாலேவ மற் ம் பலர் நாடக ேமைடையப் ேபாற்றி வந்தி க்கிறார்கள். நாங்கள்
நடத்திய 'குமாஸ்தாவின் ெபண்' என்ற ச தாய சீர்தி த்த நாடகம் மக்கள் மனத்தில்
ெபாிய மாற்றத்ைத உண்டாக்கிய . இதற்கு எ த் க் காட்டாக ஒன் கூ கிேறன்.
ேகாைவயில் என் நண்பர் ஒ வர் தம் தல்விக்குத் தி மணம் நடத்தினார். தா
கட் ம் ேநரத்தில் மணமகனின் தந்ைதக்குச் சந்ேதகம் ேதான்றி விட்ட . மணமகள்
ேபாட்
ப்பெதல்லாம்
அசல்
நைககள்
தானா
கில்ட்
நைககளாெவன்
சம்பந்திக க்குள் தகரா ஏற்பட்ட .
கைடசியாக நைககைளச் ேசாதித் ப் பார்க்காமல் தா
கட்டக் கூடாெதன்
மணமக க்குக் கட்டைள பிறப்பித் விட்டார் அவர் தந்ைத. மணமகளின் தந்ைதக்கு
மானம் ெபாிதாகத் ேதான்றிய . இப்ப ப்பட்ட மணமக க்குத் தம் தல்விையக்
ெகா க்க அவர் மனம் இைசயவில்ைல. தகரா வளர்ந்த . மணமகன் தந்ைதேயா
ெவளிேய கிளம்பினார். அவ்வள தான்; மணமகளின் தந்ைத தன் கைடயில் ேவைல
ெசய் ம் குமாஸ்தா ஒ வைரப்
ஆைடகள் உ த்தச் ெசய்
மணமகனாக்கி
அவ க்ேக தம் தல்விைய மணஞ்ெசய் ெகா த்தார்.
தி மணம் எல்லாம்
ந்த பிறகு அந்த நண்பர் விவரமாக எனக்குக் க தம்
எ தினார்.
"நீங்கள்

குமாஸ்தாவின்

சம்பந்திகைள

ெவளிேய

திெரௗபதியின் க த்தில் தா

ெபண்
அ

நாடகத்தில்

ப்பிவிட்
கட்

'நாேன

வரதட்சைண
மணமகன்'

அதிகம்
என்

ேகட்ட
ெசால்

ர்கேள; அந்த நிகழ்ச்சி என் நிைன க்கு வந்த .
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ணிேவா என் கைடயி
ந்த குமாஸ்தா க்ேக என் மகைள மண
த் விட்ேடன்.
இந்தப் ெப ைமகெளல்லாம் உங்கள் குமாஸ்தாவின் ெபண் நாடகத்ைதச் ேசர்ந்த ."
என்

எ தியி ந்தார். நாடகத்தால் விைளந்த நற்பயைனப் பார்த்தீர்களா?

நாடகம் தந்த நற்பயன்
'அந்தமான் ைகதி' என்ெறா
நாடகம் ந த்ேதாம். தன் அன் த் தங்ைகயின்
நல்வாழ் க்காக அவைளப் பலவந்தப்ப த்தி மணந்த கிழவைனக் ெகாைல ெசய்
விட்
தீவாந்திர தண்டைன ெப கிறான் அண்ணன். இந்த நாடகத்ைதப் பார்த்த
மாவட்ட நீதிபதி சி. எஸ். ெசௗத்திாி அவர்கள், 'இந்த நாடகம் என் ேபான்ற
நீதிபதிக க்கு நீதிைய எ த் ச் ெசால்வ
ேபால் இ க்கிற . இம்மாதிாியான
நாடகங்கைள என் ேபான்ற நீதிபதிகள் பார்க்கேவண் ெமன ஆைசப்ப கிேறன்'
என் கூறினார். அப்ப க் கூறியேதா நிற்கவில்ைல. இரண் மாதங்க க்குப்பின்
நடந்த ஒ ெகாைல வழக்கு அவர் ன் விசாரைணக்கு வந்த ேபா அந்த வழக்கு
அந்தமான் ைகதி வழக்குப் ேபாலேவ யி ந்ததால் குற்றவாளிக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்
வழங்கினார்.
இப்ப
நாடகத்தால் நலன் விைளந்த எத்தைனேயா நிகழ்ச்சிகைள எ த் க்
கூறலாம்.ேஷக்ஸ்பியாின் உள் நாடகம்
நாடகத்ைத நல்ல

ைறயில் பயன்ப த்திக் ெகாண்ட ெசய்திைய நாம் ஆங்கில

நாடகங்களிேல கூடப் பார்க்கலாம். மகா கவி ேஷக்ஸ்பியாின் 'ஹாம்ெலட்' நாடகம்
உங்களில் பல க்குத் ெதாிந்தி க்கு ெமன் க
கிேறன்.
அந்த ஹாம்ெலட் நாடகத்திேலேய 'உள் நாடகம்' ஒன் வ கிற . தன் தந்ைதையக்
ெகாைல ெசய்த குற்றவாளிையக் கண்
பி க்க எண் கிறான் ஹாம்ெலட்.
நாடகம்தான் அதற்கு நல்ல வழி; உணர்ச்சி மிக்க ந கர்கைளக் ெகாண்
தந்ைதயின்

ெகாைல

நிகழ்ச்சிைய

நாடகமாக்கி

ந க்க

ேவண் ம்;

தன்

சிற்றப்பன்

கிளா யசும் தன் அன்ைன ம் அந்த நாடகத்ைதப் பார்க்கேவண் ம்; அப்ேபா
அவர்களின் மன உணர்ச்சி எப்ப மா கிற என்ெறல்லாம் பார்க்க வி ம் கிறான்.
கைதையத் தாேன எ தினான். ந கர்கைள ந க்கச் ெசான்னான். சிற்றப்ப ம்
தா ம் நாடகத்ைதப் பார்த்தார்கள். சிற்றப்பன்
கம் மாறிய . தந்ைதையக்
ெகான்றவன் அவேன என
க்கு வந்தான் ஹாம்ெலட்.
நாடகத்தின் நற்பயைன நன்குணர்ந்தி ந்த மகாகவி ேஷக்ஸ்பியர் தம
நாடகத்திேலேய ஒ உள் நாடகத்ைதப் குத்தி இந்த அற் தத்ைத விளக்குகிறார்.
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எனேவ, நாடகம் பய
க த் மாகும்.
இந்த

ைடயதாக இ க்க ேவண் ெமன்பேத மகாகவி ேஷக்ஸ்பியாின்

உண்ைமைய

நன்குணர்ந்த் தான்

நாடகங்கள் நடத் கிறார்கள். குழந்ைதக

சியா,

சீனா

ேபான்ற

க்கு என் ம், மாணவர்க

நா களில்
க்ெகன் ம்,

மற்றவர்க க்ெகன் ம் தனித்தனியாக நாடகம் ேபா கிறார்கள்; திைரப் படங்கைள
எ க்கிறார்கள்.
இவற்ைறெயல்லாம்
கல்வியிலாகாவின்
லம்
அரசாங்கேம
ெசய்கிற . நம் ைடய நாட்
ம் அந்த நிைல வந் ெகாண்
க்கிற .
ப வத்திற்ேகற்றப

நாடகம்

ப வத்திற்கு ஏற்றப நாடகம் நடத் ம் பழக்கம் நமக்கு இன் ம் ஏற்படவில்ைல.
எங்கைளப் ேபால் நாடகத்ைதத் ெதாழிலாகக் ெகாண்டவர்கள் அந்தப் பழக்கத்ைத
நைட ைறயில் ெகாண்
வ வதற்கு ெபா மக்கள் ஆதர ம் அரசாங்க ஆதர ம்
இன் ம் ஏற்படேவண் ம்.
வயதான ெபாியவர்க க்கு நன்ைம தீைமகைளப் பகுத்தறி ம் அ பவம்
இ ப்பதால் அவர்கள் எந்த நாடகத்ைத ம் பார்க்கலாம். அதனால் ெபாிய பிைழ
எ

ம் ேநர்ந் விடா . ஆனால், சி வர்கள், இைளஞர்கள், உலக அ

பவம்

ெபறாதவர்கள்; உணர்ச்சிவசப்பட் எைத ம்
ஏற் க் ெகாள் ம் உள்ளம் பைடத்தவர்கள். அதனால் நல்ல நாட்கம் எனத்
ேதர்ந்ெத த்தவற்ைறத்தான் சி வர்கள் பார்க்க ேவண் ம்.
ஓட்டல்களில் ேபாய் கண்டைதெயல்லாம் வாங்கித்தின்றால் உடம் க்கு ேநாய்
வந் வி கிறதல்லவா? அேத ேபான் நாட் ேல நைடெப ம் எல்லா நடகங்கைள ம்
பார்ப்பதால் இைளஞர்களின் உள்ள ம் ேநா ற்றதாகிவி ம்.
வகுப் க

க்குத்

த்தகங்கைள
ப வத்திற்குத்

தக்கப ,

மாற்றிக்
தக்கப

மாணவர்களின்

வளர்ச்சிக்குத்

தக்கப

ப க்கும்

ெகாண்ேட ேபாகிேறாம் அல்லவா? அேத ேபான்
மாணவர்கள் பார்க்கும் நாடகங்களின் ப ப்பிைன ம்

மாறித்தாேன இ க்க ேவண் ம்? ப வத்திற்ேகற்ற க த் ைடய நாடகங்கைளத்தாேன
அவர்கள் பார்க்கேவண் ம்.
சி வர்க

க்குாிய நாடகம் எ ?

சி வர்களின் உள்ளம்

ய்ைமயான ; பாிசுத்தமான ; பிஞ்சு உள்ளம். பச்ைச

மரத்தில் ஆணிைய அ த்தால் எப்ப

எளிதாக உள்ேள

ைழந்

வி கிறேதா,
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அேதேபால்

ய்ைமயான இளம் உள்ளத்தில் தவறான விஷயங்கள் ெவகு சுலபமாகப்

குந் வி ம். எனேவ, அதிகமாகக் கவனம் ெச
இளம் பிள்ைளக
எப்ப

நடந்

பணிேவா

க்குாிய நாடகம்? எ

த்த ேவண் ம்.
ட் ல் தாய்தந்ைத

ெகாள்ள ேவண் ம்; பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிாியர்களிடத்தில் எப்ப ப்

மாியாைதேயா

பழக ேவண் ம்; உடைல ம் உைடகைள ம் எவ்விதம்

சுத்தமாக ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்; பள்ளிக்கு வ ம்ேபா
ேபசாமல் எவ்வா
ஓரங்களிேல நடந்
நாடகங்களின் லம் ேபாதிக்கலாம்.
மகாகவி பாரதி 'ஓ விைளயா
எவ்வள
நாடகத்தி

த யவர்களிடம்

திகளிேல வம்

வரேவண் ம்; என்பனவற்ைற ெயல்லாம்

பாப்பா' என்

அ ைமயாக விஷயங்கைளச்
ம் ெசால்லேவண் ம்.

ெசால்

ம் பாட் ேல குழந்ைதக
கிறார்?........

க்கு

அைதேயதான்

உயிர்களிடத்தில் அன் ; உ தியான ெநஞ்சு; ெதய்வபக்தி உன்னதமான உயர்ந்த
எண்ணங்கள்; இவற்ைறெயல்லாம் நாடகத்தின்

லம் ேபாதிக்க ேவண் ம்.

தாய் ெமாழிப்பற் ; ேதசபக்தி; தீைமகைள எதிர்த் ப் ேபாரா ம் உணர்ச்சி
இைவகெளல்லாம் நம் குழந்ைதக க்கு இளம் ப வத்திேலேய உண்டாக ேவண் ம்.
நல்ல நாடகங்களின் வாயிலாக இவற்ைறச் சுலபமாகப் ெபறலாம்.
காவியம் தந்த ஓவியம்
ஒ சி கைத ெசால் கிேறன் ேக ங்கள். நல்ல கைத:- ஓர் ஊாில் ஓர் இைளஞன்
இ ந்தான். அவ க்கு இ ப
வய . அந்த இைளஞ ைடய தா ம் தந்ைத ம்
வயதானவர்கள்; இ வ க்கும் கண் ெதாியா . நடக்க
யாத நிைலயில்
இ ந்தார்கள்.இைளஞன் மிக ம் நல்லவன். ெபற்றவர்கைளத் ெதய்வமாக எண்ணிப்
ேபணி வந்தான்.
தாய்தந்ைத இ வைர ம் இரண்
கூைடகளில் உட்கார ைவத் த்
ணியால்
கட் க் காவ ேபால்தான் ேபாகுமிடங்க க்ெகல்லாம் ேதாளிேல சுமந்
ெகாண்
ேபாய்ப் பா காத்
வந்தான். ெபற்
வளர்த்த தாய் தந்ைதக்குப் பணிவிைட
ெசய்வைதேய தன இலட்சியமாகக் ெகாண்
ந்தான்.
ஒ

நாள் ஒ

ெகாண்

ெபாிய காட் ன் வழிேய அவன் அவர்களி ந்த காவ ையத்

ேபாகும் ேபா

க்கிக்

தந்ைதக்குத் தாகம் ஏற்பட்ட . 'மகேன, ெகாஞ்சம் தண்ணீர்
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வா' என்றார் தந்ைத. உடேன மகன் அவர்கைளக் கீேழ இறக்கி ைவத்

விட் , 'அப்பா, சமீபத்தில் தண்ணீர் இ க்கிற , ெகாண்
வ கிேறன்' என்
ெசால் விட்
சற்
ரத்தி
ந்த
சுைனக்குப்
ேபாய்
தண்ணீைர
ெமாண்டான்.எங்கி ந்ேதா ஒ
அம் விைரந்
வந்
அந்த இைளஞன் மார்பில்
பாய்ந்த . இைளஞன் 'அப்பா, அம்மா' என்றலறிய வண்ணம் கீேழ சாய்ந்தான். அந்த
சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம் அங்ேக ஒ அரசன் வில் ம் ைக மாக ஓ வந்தான். அந்த
அரசன் ெபயர் தசரதன். அவன் ேவட்ைடயாட வந்த ஓர் அரசன். இைளஞன் தண்ணீர்
ெமாண்ட சத்தம் ேகட்ட டேன, ஏேதா மி கம் தண்ணீர் கு க்கிற
தர் மைறவி

ந்

என்

நிைனத் ப்

பாணத்ைத எய் விட்டான். என்ன ெசய்வ ?

இைளஞன் ஒ வன் அம்ம் பட் ெமய் ேநாக அலறித்
ப்பைதக் கண் அரசன்,
தான் அறியாமல் ெசய்த குற்றத்ைத மன்னிக்கும்ப யாக மன்றா னான். மரணத்
த வாயி
மன்னித்

ந்த அந்த இைளஞன், 'ஐயா, நீங்கள் ெதாியாமல் ெசய்தைத நான்
விட்ேடன். என் உயிர் பிாியப்ேபாகிற . இந்த சமயத்தில் எனக்கு ஒ

உதவி ெசய்ய ேவண் ம்' என்

அரசைன ேவண் னான்.

“தாகத்திற்குத் தண்ணீர் ேவண் ெமன்

ேகட்ட என் வய

திர்ந்த தா ம்

தந்ைத ம் சிறி
ரத்தில் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் கண் ெதாியாதவர்கள்; நடக்க ம்
யாதவர்கள். அவர்க க்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்
ேபாய்க் ெகா த்
அவர்கள் தாகத்ைதச் சாந்தி ெசய் ங்கள். அவர்கள் தண்ணீ ைரக் கு க்கு ன் எ
ம்
ேபச ேவண்டாம்; நான் இறந் விட்ட ேசதிையத் தண்ணீர் கு த்த பின்
ெசால்

ங்கள்” என்

கூறித் தன் உயிைரவிட்டான்.

இந்தக் கைத இராமாயணத்ேதா
ஒட் ய ஒ
பைழய கைததான். சாகும்
த வாயி ம் ெபற்றவர்க க்குத் தன
கடைமையச் ெசய்த இப்ேபர்ப்பட்ட நல்ல
இைளஞர்களின் கைதைய நாடகமாக ந த் க் காட் னால் சி வர்க க்கு எவ்வள
நன்ைம ஏற்ப ம்?
நாடகத்தில் பிரசாரம் என்றால் இைதப் ேபான்ற நல்ல எண்ணங்கைள மனத்தில்
பதிய ைவக்க ேவண் ம்.
பிரசாரம் என்றால் என்ன?
பிரசாரம் என்பதற்குப் ெபா ள், ஒ க த்ைத அல்ல ெகாள்ைகையத் தி ம்பத்
தி ம்ப எ த் ச் ெசால்
அைத நாெடங்கும் பரவச் ெசய்வ . இத்தைகய
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பிரச்சாரங்கள் இப்ேபா

நாடகங்களின்

லம் தமிழ் நாெடங்கும் பரவி வ கின்றன.

ஆனால் நல்ல க த் க்கள், உயர்வான எண்ணங்கள் பரவவில்ைல.
நாடகம் எ
வ மிக ம் கஷ்டமான என்பைத ன்ேப ெசான்ேனன். இப்ேபா
தமிழ்நாட் ல் திைரப்படங்கள் ம ந் ள்ள இன்ைறயச் சூழ ல் நாடகம் எ
வ மிக
எளிதான ஒன்றாகக் க தப் பட் விட்ட .பண் கள் நிைலக்க ேவண் ம்
தாய் ெமாழியாகிய தமிைழச் சாியாகப் ப க்காதவர்கள் கூட நாடகம் எ தி
அ ப் கிறார்கள். நாைலந்
நாடகப் ேபாட் களில் நாடகத்திற்காக வந்த
பிரதிகைளப் ப க்கும் வாய்ப் எனக்கு ஏற்பட்ட . அந்த அ பவத்ைதக் ெகாண்
ெசால் கிேறன்.
தமிழ க்ெகன்
சில பண் கள் இ க்கின்றன. நாகாிகம் இ க்கிற , மர
இ க்கிற .
இவற்ைறெயல்லாம்
ஆழ்ந்
ப த் த்
ெதாிந்
ெகாண்ட
அறிவாளிகள்தாம் நாடகம் எ த ேவண் ம்.
ைம ேமாகம்
மனிதகுலம் இன்

எல்லாவற்றி

ம்

ைம,

ரட்சி, ம மலர்ச்சி என்

ேபசி

வ கிற . கைதயில்
ைம, க த்தில் ரட்சி, எ த்தில் உணர்ச்சி என்ெறல்லாம்
விளம்பரங்களில் பார்க்கிேறாம். ெபா
மக்க ைடய இந்தப்
ைம ஆர்வத்ைதப்
பயன்ப த்திக் ெகாண்
ைமெயன்ற ேபார்ைவயில் ெபால்லாங்கு ெசய்கிறார்கள்
சிலர். மக்கள் ம மலர்ச்சி ேமாகத்தினால்
ைம என்ற ெபயரால் நடமா பைவகள்
நல்லனவா, தீயனவா என்பைதக் கூடச் சிந்தித் ப் பார்க்கத் தவறிவி கிறார்கள்.
ைம வரேவற்கப்ப ம் ேபா , அல்ல
ைம உ வாக்கப்ப ம்ேபா , பழைம
அத்தைன ம் குழிேதாண் ப்
ைதக்கப்பட ேவண் யைவ என்ற
க்கு
வந் வி கிறார்கள்.
நாம் வி ம் ம்
ைம மனித வாழ் க்கு நன்ைம ெசய்வதாக இ க்க ேவண் ம்
என்பைதத்தான் கைலஞன் இலட்சியமாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
நாடகங்களி ம், திைரப்படங்களி ம் இந்தப்
திறைமயாகக் ைகயாளப்ப கிற . அறிஞர்கள் என்
இந்தச் ெசயல்கைள ஆதாிக்கிறார்கள்.

ைம ஏமாற்
வித்ைத இன்
நம்மால் க தப்ப பவர்கள் கூட

கைதக்குப் ெபா த்தேமா ெபா த்தமில்ைலேயா கவைலயில்ைல. வளர்ச்சி ெபற்
வ ம் மக்களின் உணர்ச்சிகைளப் பயன்ப த்திக் ெகாள்

கிறார்கள். கைத, பாத்திரம்,
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இடம், ேநரம் இவற்ைறப்பற்றி ெயல்லாம் சிந்திக்காமல் எைத ேவண் மானா ம்
ெசால்லத்
ணிந்
வி கிறார்கள். இப்ப
எங்ேகயாவ
ஏதாவ
இரண்ெடா
வார்த்ைதகைளச் ெசால் க் ைகதட்டல் வாங்கி
ைமயான ம மலர்ச்சிக்
க த் க்கைளப் குத்திவிட்டதாகப் பைற சாற் கிறார்கள்.
ம மலர்ச்சி என்ப

எ ?

கைலகளின்
லம் தங்கள் க த் க்கைள-ெகாள்ைககைளப் பிரசாரம் ெசய்ய
எல்ேலா க்கும் உாிைம ண் . அதற்காகக் கைதையக் ெகாைல ெசய்வ கூடா .
ெசால்ல வி ம் ம் க த் க க்ேகற்பக் கைதைய ம் பாத்திரங்கைள ம் பைடத் க்
ெகாள்ள ேவண் ம். அப் றம் க த் க்கைளத் தாராளமாகச் ெசால்லட் ம்.
பாத்திரத்தின் தன்ைமையக் ெகான் விட் மக்களின் மதிப்ைபச் சம்பாதிக்க யல்வ ,
உயிைரப் ேபாக்கிவிட் ப் பிணத்திற்கு அலங்காரம் ெசய்வ ேபாலத்தான் இ க்கும்.
நாடகக் கைலையப் ெபா த்தவைர
ைமக் க த் அல்ல ம மலர்ச்சிக் க த்
என்ப மக்களின் ைகத்தட்ட ன் வாயிலாக ெவளிப் பட்டால் ேபாதா . பார்ப்பவர்
உள்ளத்திேல பாய்ந்
நம் பண் க்ெகாத்த
ைறயில் அ
ெசயலாக ெவளிப்பட
ேவண் ம். அ ேவ ம மலர்ச்சி.
மற்ெறான்

இங்ேக ெசால்ல வி ம் கிேறன். கைலஞன் அரசியல்வாதி அல்லன்.

அரசியல்வாதியாகக் கைலஞன் இ க்கலாம். ஆனால்,
அவன் கைலையக்
ைகயா ம்ேபா
கைலஞனாகேவ காட்சி அளிக்க ேவண் ம். அரசியல்வாதி
எதிர்க்கட்சிக்காரைனப் ஏசிப் ேபசுவான். கைலஞன் அந்த வழிைய ேமைடயில்
பின்பற்றக் கூடா . கண்ட கண்ட இடங்களில் கட்சிப் பிரசாரங்கைள அரசியல்வாதி
குத்தலாம். கைலஞன் அப்ப ச் ெசய்தல் கூடா . அப்ப ச் ெசய்தால் கைல
மைறந் வி ம். பிரசாரம் மட் ேம நிற்கும்.
எப்ேபா ேம ஆக்க வழியில் ெசல் வ தான் கைல. கைலஞன் ஆக்கத்திற்காகேவ
வாழ்கிறான். அழிவிற்காக அல்ல. கைலயில் அழி ப்பாைதேய கிைடயா .
நன்ைமக்காக வள வேத கைல
'மனித க்கு அறிவி க்கிற . அைத நல்ல வழியி ம் தி ப்பலாம்; ெகட்டவழியி
தி ப்பலாம் நல்லைதவிடத் தீயைதத்தான் மனித மனம் விைரவில் ஏற் க்ெகாள்

ம்
ம்

தன்ைம வாய்ந்த ' என ஒ அறிஞர் கூ கிறார். ஆகேவ, ெபா
ேபாக்கு என்ற
ெபயரால் நைடெப ம் கைல நிகழ்ச்சிகள் மக்களின் நலன் க திேய வளர ேவண் ம்.
இ தியாக ஒன் கூ கிேறன். அரசியல் க த் க்க ம் விஞ்ஞான உண்ைமக ம்
வளர்ந்
வ கின்றன. மனிதன் சந்திர மண்டலத்ைதத் ெதாட்
விட்ட அள க்கு
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உயர்ந்தி க்கிறான்.

உண்ைமதான்.

மனித

மனம்

மிகப்

ெபாிதாக

விாிவைடந்தி க்கிற . அறி
வாைன அளந் விட்ட . ஆனால், இதயம் மட் ம்
விாிவைடயவில்ைல. சு ங்கிக் ெகாண்ேட ேபாகிற .
அன் , அறம் இவற்ைறெயல்லாம் நம இதயம் ஏற்க ம க்கிற . அன்பினா ம்
அறத்தினா ம் இவற்ைறெயல்லாம்விட ேமலாக அ ளினா ம் மனித இதயம்
வளர்ந் பண்படாவிட்டால், வளம்ெபறாவிட்டால், மனிதன் மனிதனாக வாழ
யா
என்பைத உ தியாகச் ெசால் ேவன். அறிவியல் வளர்ச்சியா ம் விஞ்ஞான
வளர்ச்சியா ம் மனிதன் கண்ட உண்ைமகைள மனித குலத்திற்குப் பயன்ப த்த
அன் ம், அறி ம், அ
ம், அவன் இதயத்திேல இடம் ெபற ேவண் ம். எந்தச்
சமயமாயி ந்தா ம் எந்த மதமாயி ந்தா ம் இந்த உண்ைமையத் தான் ேபாதிக்கிற .
நாடகசாைல நல்ல கலாசாைல
எனேவ, சமய உண்ைமகள் நாடகங்களின்
ெசால்லப்படேவண் ெமன்பைத அ த்தமாகச் ெசால்

லம் மக்க
ேவன்.

க்கு

எ த் ச்

" கண்ைணச் ெசவிையக் க த்ைதக் கவர்ந் நமக்(கு)
எண்ணாிய ேபாதைனகள் ஈவதற்கு-நண் மிந்த
நாடகசாைல ெயாத்த நற்கலாசாைல ெயான்
நீ லகில் உண்ேடா நிகழ்த் "
இவ்வா

கவிமணி

ேதசிக

விநாயகம்

பிள்ைள

அவர்கள்

கூ கின்றார்.

'நாடகசாைலைய ெயாத்த நல்ல கலாசாைல நீ லகில் உண்ேடா? ெசால்" என்
கம்பீரத் டன் ேகட்கிறார் கவிமணி. ஆம்; நாடகசாைலைய நல்ல கலாசாைலயாக
அந்தக் கவிைத உள்ளம் கா கிற . இந்தப் பாடல் எங்கள் அவ்ைவயார் நாடகத்ைதக்
கவிமணி அவர்கள் பாராட் யேபா பா ய பாடல்.
இந்தக் க த்தின்ப
அதன்
அவர்க

லம் மக்களின் கண்ைணச் ெசவிையக் க த்ைத எல்லாம் கவர்ந் ,
க்கு எண்ணாிய ேபாதைனகள் ஈந் அவர்கள் வாழ்ைவ வள ைடயதாக்க

ேவண் ம்;
ெசால்

நாடக நற்கலாசாைலகள் நாெடங்கும் ேதான்ற ேவண் ம்.

ய்ைமப்ப த்த ேவண் ம்.
ம் ெசய

ம் ஒத்தி க்கும் நல்ல பண் ைடய கைலஞர்கள் நாடகம் எ த

ேவண் ம். அப்ப ப்பட்ட நாடகங்கள் நாெடங்கும் ந க்கப்ெபற ேவண் ம்; ரசிகர்கள்
அவற்ைற ஆதாித் ப் ேபாற் வதன்
லம் தங்கள் உள்ளங்கைள உயர்
ெபறச்
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ெசய்யேவண் ம். நாட் ேல ெசய்யப்ப ம் எந்தப் பிரசார ம் கைதயழேகா ,
கைலயழேகா மனித குலத்தின் நல்வாழ் க்கும் வழிேகால ேவண் ம்.
கைல வழிேய அன் வழி; அற வழி
வளர்க நாடக நற்கைல!
-----------------------------------------------------------

