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‘என நாடக வா

ைக’ எற தைலபி 3தமி

கலா வி3வர3தின, ஒளைவ

தி 4. ேக. ஷக எ. எ. சி. அவக6, ஐப ஆ(க . ேமலாக நாடக3

ைறயி தம . ஏப/ட அ9பவ கனிகைள பிழி:ெத(3, அ:த

ந;<சாறிைன நாமைனவ பகி(மா; அாியேதா = வ4வி தமி
ம க . இ; வழ?கி@6ளாக6.

மணிவிழா எ(3தி . இ:த இனிய மகி 2சிகரமான நாளிேல நாடக3ைறயி
ெதாகாபிய என3 த. எலா விதமான ஆறக நிரபிட ெபற

அனா, எளிய ,ைவயான நைடயிA, கட:த கால3ைத3 திபிபா3,
இ கால இைளனாகளி சி:தைன . வி:தாக+, க33 ெதளி+ .

ம:தாக+ இதைன பைட36ளாக6.
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நாடக3ைறயி ேதாவி காணா ெவறிக6 பல ஈ/4@6ள அவக6, நல
தமி  ப; தமி 2 சாேறாக6பா நீ?காத ப தி@ உைடயவக6; அரசிய

தைலவகளிட3திA நல ைறயிலான ெதாட  மதி  ெகா(6ளவக6
எபைதெயலா இ:= ந. எ(3 கா/(கிற.

ெபாவாக3 தமி ம க6 அைனவ ேபா;த .ாிய எற எ பணிவான

க3திைன3 ெதாிவி33 தி 4. ேக. எ0 அவகளி அாிய யசி ெவக என

வா 3கிேற.
வண க.

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

அணிைர

சிலெசவ ம.
ம. ெபா.
ெபா. சிவஞான எ.
எ. எ.
எ. சி.
சி. அவக
‘என நாடக வா

ைக’ எ9 ெபயாி அைவ தி. க. சக எDதி வானதி

பதிபக3தா ெவளியி/(6ள இ:= தமி இல கிய கள<சிய3 . திய
வர+ எனலா. ஆ; நாடக ந4க எவ இவைர தன நாடகவா

ைகைய ஒ

=லாக உவா கி3 த:ததிைல. கைலஞ சக ேபாறி வ நாடக

ேபராசிாிய பம சப:த தGயா, “நா கட நாடக கைலஞக6” எ9
ெபயாி சிறிய = ஒைற ெவளியி/(6ளா. அதைன நா ப43

இ கிேற. ஆனா, அ தGயாாி நாடக வா
ச:தி3த சில ந4ககைள பறிய .றி
கைலஞ சக, “என நாடக வா

ைகய;. நாடக உலகி தா

கேளேய அவ அ:=G த:6ளா.

ைக” எ; இ:=A .

ெபயாி/4பி9, கட:ேபான அைர =றா( கால3தி தமி நாடக

வள: வ:த வரலாைற@ விாிவாக Hறி@6ளா.

ஐ:தா( பி6ைளபவ3தி இ:=லாசிாிய நாடக ேமைடயி ேதாறினா.

அ;பதா( நிைற+ ெப;, தம . மணிவிழா நைடெப; இ:நாளிேல, தம 55
ஆ( கால நாடக வா

ைகைய விாி3ெதD ேபறிைன ெபறி கிறா

எறா, இதைன3 தமி நாடக ெசIத தவ எேற ெசால ேவ(.
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ந4கெரலா ஆற மி க எD3தாளராகி வி(வதிைல. அப4ேய ஆற மி க

எD3தாளெரலா க மண . ந4கராகி வி(வதிைல. இ:த இர(

ஆறக அைவ சகனாாிட நிைற+ ெப; விள?.கிற எபத.
இ:= சாறா.. கட:த கால3தி நாடக அர?கி ேதாறி கேழா(

விள?கிய பல காலேபா கிேல ம க6 கவன3திG: மைற:ேத ேபாயின, ஆ;

ம க6 எெற; நிைனவி ைவ3 ேபாற3த க ெபைம .ாிய ந4க-

ந4ைகயHட இைறய3 தைலைறயினாி நிைன+ . அபாப/டவராகி
வி/டன. அவகைள எலா இ:=G நலவித3தி அறிகப(3தி,
அவகைடய ெபயக6 மைற: ேபாகாத ப4 ெசIவி/டா ஆசிாிய

சகனா. ெபாைமயற பபாளக ேக இ சா3தியமா.. கைலஞ

சக தமிேல நாடக உலைக அட கிவிடாம நாடக உலகி தைம ஒ
அ?கமாக கத H4ய உய.ண பைட3தவ. அதனா தம வா

ைகைய

ைமயமாக ெகா( தமி நாடக உலகி அைர =றா( கால2 சாி3திரமாக
இ:=ைல பைட36ளா.

ஒவைடய ,ய சாித எப4 எDதபட ேவ(ேமா, அப4 எDதப/(6ள

இ:=. பல இட?களி நாடக கா/சிகைளபறிப4 கிேறா எபதைன

மற:, அ:த கா/சி கைள பா கிேறா எற உணைவேய ெப;வி(கிேறா.
நாடக ேமைடயிேல ந4கக . விப3 க6Hட ஏப(வ(. இதைன, தா

ெபற அ9பவ3ைத ெகா( ப4பவைடய மன உ.ப4 எDதி@6ளா.

ஒ கா/சியிேல கைலஞ . ஏபடவி:த விப3திG: அவ ெதIவாதீனமாக3
தபியதைன நா ப4 .ேபா, மணிவிழா காண ேவ4ய ந சகனா

விப3திG: தபிய .றி3 நா விய  மகி 2சி@ அைடகிேறா. இ:த ஒ

நிக 2சிைய சாறாக ெகா(, நாடக உல. . ரசிக உலக எவளேவா

கடைம ப/4 கிற எபதைன நறியறிதேலா( உணகிேறா.

கைலஞ சக நைக2,ைவ தப எDவதி தம .6ள ஆறைல இ:=G

பேவ; இட?களி ெவளிப(3தி, @6ளா. நைக2,ைவ தப ேப,வ ேவ;;

எDவ ேவ;. நைக2,ைவ தப ேப, ஆறெபறவைரேபா அேத

ைறயி எDகிற ஆறைல ெபறவ கைலஞ சக. சில ந4ககைள

பறி நைக2,ைவேயா( .றிபி( ேபா பலைற எைனயறியாமேல நா

சிாி3த(.
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சின<சி; பி6ைளகைள ெகாட “பாI0 கெபனி” எ+ இ:நாளி இைல.

அதன நாடக உலகி பி6ைளக6 ப/ட அலகைள இ:=G வாயிலாகவறி
ேவ; வைகயி ெதாி:ெகா6ள வ?கால3 தைலைறயின . வாIபிைல.
இ:த ப3ெதாபதா =றா4 வ;ைமேயா( உற+ ெகா(தா

நாடக கைல வள: வ:தி கிற. ஐ: வயதி-ப6ளி .2 ெசல ேவ4ய

பவ3தி நாடக3 ைறயி பி6ைளக6 ஈ(ப(3தப/ட ெகா(ைம கட:த

தைலைறேயா( 4:ேபானதி என . மி.:த மகி 2சி, நாடக கெபனி
எப, ந4 கிற பி6ைளகைள அைட3 ைவ . சிைற2சாைலயாக+ இ:

வ:த ெகா(ைமயிைன கைலஞ சக3தி நாடக வா
அறி: ெகா6ள 4கிற.

ைகைய ெகாேட நா

ச?கரதா0 ,வாமிகைள பறி .றிபி( இட?களி, . ப திைய நறி

உணேவா( ெவளிப(3கிறா இ:=லாசிாிய. தைடய ெபேறாகளிட

ப திைய@ நறி@ணைவ@ ெவளிப(3கிறா எறாA, நாடக

.நாதாிடேம இ:த அாிய ப கைள அதிகமாக ெவளி ப(3கிறா. இதைன
எலா ந4ககளிட நா காண 4வதிைலயலவா?

இ:த =ைல மிக2 சிற:த இல கியமாகேவ நா ககிேற. தமிழிA6ள

இதைன பிற ெமாழிகளி-.றிபாக உலகெமாழியான ஆ?கில3தி

ெமாழிெபய க ேவ(. இ சாி3திர = ம/(மல; நாடக உலைகபறிய
மிக2 சிற:த தகவ=. இெனா வைகயி ெசானா, தமி நாடக

ேமைடைய பறிய எலா3 தகவகைள@ த நாடக கைல கள<சிய
எ; ெகா6ளலா. =லாசிாிய . எ மனவ:த வா 3 க6.

தேமா(பிற:, தேமா(வள:, தமவள2சி .3 ைண ாி:

வபவகளான த சேகாதரக6 பறி மி.:த வா<ைசேயா( =G பேவ;

இட?களி .றி கைள3 த:6ளா ஆசிாிய. இ:த உயாிய சேகாதர வா<ைச

தா “4. ேக. எ0. சேகாதரக6” எற ெபயேர கைல2ெசா ஆ கி வி/ட.

வ?கால எD3தாளக6 இைதவிட+ ெபாிய = ஒைற பைடபதகான
த =லாக இ:= அைம: வி/ட.

அப திகா+ கர, நட3 வானதி பதிபக இ:=ைல ெவளியி/(3 தன

வரலாறிேல தியசிறெபாைற2 ேச3 ெகா(வி/ட. நல காகித3திேல,
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பிைழயற ைறயிேல, அழகிய பதிபாக இதைன ெவளியி/ட அப

திநா+ கரைச பாரா/(கிேற.

ம. ெபா. சிவஞான

ெசைன
20-4-72

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

அறிக ைர - தி.
தி. க. ஷ"க

1918 த 1972 வைர நாடக3ைற ேக வா ைவ காணி ைகயா கிய ஒ
ந4கனி வா

ைக .றி இ. நா அறி:த வைரயி இப4 ஒ விாிவான

நாடக கைலஞனி .றி இ:திய ெமாழிக6 எதிAேம வ:ததாக3 ெதாியவிைல.
திய யசி இ. கைலஞனி கனி யசி!

ஆசிாிய தி பி. எ0. ெச/4யா அவக6 நட3தி வ:த ‘சினிமா உலக’ ஆ(
மலாி 1942இ எ?க6 வா

ைக .றிபிைன2 , கமாக எDதிேன,

இரடாவதாக, எ அைம நப தி பி. மகாG?க அவக6 நாகேகாவிG

இ: ெவளியி/ட ‘ேதவி’ எ9 தி?க6 இதழி 1943இ ‘எ?க6 நாடக
வா

ைக’ எ9 தைலபி சிறி விாிவாக எDதிேன. அத பிற. சேகாதர

கவி. கா. . ெஷாீ அவக6 ெசைனயிG: ெவளியி/ட ‘சா/ைட’ வார இதழி

8-11-59 த 26-3-61 வைர ெதாட2சியாக, ‘எ நாடக வா

ைக’ ைய ேமA

ச; விாிவாக வைர:ேத. எனேவ அவக ெகலா இ:த ேநர3தி நறி

Hறி ெகா6கிேற.

இேபா ெவளியிட ெப;6ள என நாடக வா
ெதளிவாக+ சாியான ேததி .றி

ககிேற.

என 54 ஆ(கால நாடக வா

ைக அவைறவிட விாிவாக+

கேளா( தீ/ட ெபறிபதாக

ைகயி, 30ஆ( வா

ைகயிைன பறி

என . நிைனவி:த வைரயி இதி ெசால யறி கிேற. இ9

24ஆ(கால வா விைன இத ெதாடபாக ெவளிவ என நாடக வா
இரடாவ பாக3தி ெசாேவ.

ைக
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தைலநகராகிய ெசைன . வ:தபி நாடக, அரசிய ஆகிய இ வா விA

பிைண: பணியாறியி கிேற. 1950-இ நாடக .D+ ., ‘)(விழா’
நட3திய, மீ( ெதாட: ‘0ெபஷ’ நாடக ைறயி திய பல

நாடக?கைள நட3தி வ:த எ?க6 நாடக வா வி ெபா காலமா.. ெவளி
மாநில?க . ெவளி நா(க . ெச; உலாவ:த ெபைம .ாிய

நிக 2சிக6, அ:த காலக/ட3தி தா வகிறன. எனேவ இரடா பாக

ேமA ,ைவயாக+ பய9ைடயதாக+ இ .ெமபதி ஐயமிைல.
அதைன எDத எைன வா வி .மா; இைறவைன ேவ(கிேற.
என நாடக வா

ைகைய என கேணா/ட3திேல தா எDதியி கிேற.

இத Dெபா;  எைன2 சா:த. சேகாதரகளி கேணா/ட3தி பல

ெசIதிக6 இதி வி/( ேபாயி க+ H(.

எ?க6 .DவிG:த. எேனா( ெதாட ெகாட-நா க( மகி :த எலா

நாடக ந4க-ந4ைகயைர பறிய ெசIதிக ஒரள+தா இதி இட

ெப;6ளன. ெபைம .ாிய நாடக கைலஞக6 ஒெவாவைர பறி@ நா

தனியாகேவ க/(ைரக6 எDதியி கிேற. அைவெயலா தனி =களாக

ெவளிவ.

எேனா( ெதாட ெகாட எ3தைனேயா நபக6 இதி வி(ப/(

ேபாயி கலா. என ேக ெதாிகிற. பார?க6 அ2சான பிற.தா சிலைடய

ெபயக6 நிைன+ . வ:தன. =G இட ெப;வத.3 த.தி@ உாிைம@

உைடய கைலஞக6, நபக6 அ H: என . நிைனJ/(மா; பணி+ட

ேவ(கிேற. அவகளி ெபயகைள அ(3த பதிபி ேச3 ெகா6ேவ.
மணிவிழாவிேல என நாடக வா

ைக க/டாய ெவளிவர ேவ( எ;

எைனவ ;3திய தைலவ சில 2ெசவ அவக/., ெபைம .ாிய

மாணவ கைலஞ ஏ.பி. நாகராஜ, மக நைக2,ைவ2ெசவ 4. எ. சிவதாL,
தபி பகவதி ஆகிேயா . எ நறியிைன3 ெதாிவி3 ெகா6கிேற.

இ:த =ைல ெவளியி(வதி வானதி பதிபக உாிைமயாள அப திநா+ கர,

அவக6 கா/4ய ஆவ3ைத@ உசாக3ைத@ எவள+ பாரா/4னாA த..
அேடயபா! என ,;,; ! விைரவாக2 ெசயலா;வதி அவ . இைண
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அவேரதா. திநா+ கர, அவகைள ஒ பதிபக உாிைமயாளராக - வணிகராக

ம/( நா கதவிைல. அவ ஒ அ?கைலஞ. ஆ, பேவ; கைல
பைட கைள3 தமிDல. .3 த:த அவ, என நாடக வா

உய:த கைலபைடபாகேவ ெவளியி/4 கிறா.

ைகயிைன@ ஒ

அ:த அைம கைலஞ . எ உளமா:த நறி.
இ:=ைல ெவளியி(வதி என . ேபதவியாளராக உடனி: பணியாறியவ
கவிஞ ேத. ப. ெபமா6 அவக6. அவ என நீடநாைளய நப. எ

உ6ள3ைத உண:தவ. அவேபா என . ஆேலாசைனக6 Hறி உ;ைண
ாி:தவ. உனிேபா( பிைழதி3தி ெப ெபா;பிைன ஏ; ெகாட

அவ . எ நறி உாி3தாக/(.

=Gைன அ2சி/ட )ேவ:த அ2சக உாிைமயாள தி 3 அவக6 உைழபா
உய:தவ. ஊ க நிைற:தவ. எ3தைனைற பிைழதி3த

ெசIதாAக?ேகாணாம மி.:தெபா;ைமேயா( ெபா;ேபா( இ:=ைல
அ2சி/(3த:தா. அவ ., அ2சக3 ெதாழிலாளக6 அைனவ . என
நறி.

இனி, பா(ப/( உைழ3 உவா கி@6ள இ கைல பைடபிைன வாசக

நபக, ப4பக3தா, =லக3 தா வா?கி, விைரவி அ(3த பதி
ெவளிவர+, இரடாவபாக3ைத உசகா3ேதா(ெவளியிட+

அபதிநா+ கர, அவக . ஆதரவளி .மா; அ ட ேவ(கிேற.
இ:=A . 9ைர எDதி எைன2 சிறபி3த மா மி. தமிழக தவ
டா ட கைலஞ அவக/., அணி:ைர த: என . ஆசி Hறிய தைலவ

சில 2 ெசவ அவக/. எ இதய நிைற:த நறியிைன3 ெதாிவி3
ெகா6கிேற.

‘அைவ அக’, ெசைன-86

திவ6வ ஆ( 2003 சி3திைர 8௳

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

தி. க. ஷக

9

பதி$ைர
கைலஞ அைவ தி. க. சக அவகளி என நாடக வா

இ:=, அவர வா

ைக எ9

ைக வரலாறாக இபி9 தமி நாடக கைலயி ப

ஆ(கால வரலா; =லாக விள?.கிற.

இ:=G இவேரா( ெதாட ெகாட நாடக ஆசிாியக6, ந4க-ந4ைகய,
கவிஞக6, அறிஞ ெபம க6 ஆகிேயா பறி இவ ெவளியி( ெசIதிக6
,ைவயளிபன. அ கால நாடகேமைட விேநாத?க6, ேமைடகளி ந4கக6
ேமெகாட ந4 ைறக6, பா3 ரசி . ரசிககளி விசி3திர இய க6

ேபாற பபல ெசIதிக6 ப43 ரசி க3 த கைவ.
இ:=G கைலஞ, த ெசா:த வா

ைகயி நைடெபற பல நிக 2சிகைள மன

திற: ெசாகிறா. அவ த வா வி ச:தி3த பலைரபறி பாரப/சமிறி

விமசி கிறா. இ:=ைல ப4 . ேபா கா:திய4களி ச3தியேசாதைன ந

நிைன+ . வராம ேபாகா.

அைவ சக3தி அட க இய , அ  ெப ., பிற கனி:த
ப கவசீகர மி கைவ. மறவக . ேபாதைன ந. ஒவ, த
ெசா:த வா

ைகயிA எ3ைண3 NIைம@ைடய வராக இ க ேவ(

எபத. இவ எ(3 கா/டாக விள?.பவ.

தம . பயிசி அளி3த நாடக3 தைலைம ஆசிாிய தவ3தி ச?கரதா0 0வாமிக6

ெபயரா மற அைம3 தம நறி ெப ைக நா6ேதா; கா/4 வகிறா
கைலஞ.

எணற கைலஞகைள@ ‘எD3தாளகைள@ ந4க-ந4ைகயைர  நாடக

உலக3 . அறிகப(3திய ெபைம இவ .(.

ராண - இதிகாச நாடக?கைள நட3தி வ:த நாடக ேமைடகளி சீ3தி3த

க3 க6, ேதசியப;, ,த:திர எD2சி ஆகியவைற ெகாட கைதகைள@
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நட3தி ம க6 உ6ள3தி மக3தான மா;தைல ஏப(3திய ெபைம இவ .
இவர சேகாதரக . உாியதா.

இவக6 தமி நா/4 ம/(மலா தமி  ெபம க6 வாD இட?களாகிய
இல?ைக மேலசியா, சி?கO தGய நா(க . ெச;, தமி நாடக

கைலயி சிறைப பரபி@6ளாக6. இ; தமி நாடக கைலயி ஒளி

விள காக3 திகD தி. சக அவக6 த பி6ைள பிராய3திG:ேத கைல3

திேவா( பிரகாசி கலானா.
வா

ைக D நாடக கைல ேக தைம அபணி3 ெகாட கைலஞ

சக அவக6 தா எDதிய ,ைவ கள<சியமான இ:த அாிய ெபாிய =ைல
வானதி பதிபக ெவளி'டாக ெவளியிட இைச+ த:தைம . எ நறி
ெப கிைன வண க3ேதா( ெதாிவி3 ெகா6கிேற.

இைடயறாத த பணிக கிைடேய எ விப3 கிைச: ேக/ட+ட

இ:=A . அேபா( 9ைர வழ?கியி கிரா மா மி. தவ கைலஞ
டா ட . கணாநிதி அவக6. நாடக கைலஞ எDதிய =A . கைலகளி

உவாக அைம:6ள கைலஞாி

9ைர த?க .ட3 கி/ட க0Nாி திலகெமன3 திக கிற. இத. தவ

அவக . நா மிக+ நறி ெசA3த கடைம ப/4 கிேற.

நாடக கைலஞ சக அவகேளா( மி க ஈ(பா( மதி  ெகாட

சில 2ெசவ ம. ெபா. சி. அவக6 வழ?கியி . அணி:ைர இ:=A . ஒ
நல அணியாகேவ திக கிற. அவக . எ இதய கல:த நறி.

இராம9 . இைளேயா இல .வைனேபா கைலஞ சக அவக .
உட பிற 3 தபி தி. க. பகவதியவக6. இ:= ெவளி வர அவ நகிய

ஒ3ைழைப எனா மற க 4யா.

இ:= உவாக க3ேதா( ஒ3ைழ3த கவிஞ ேத. ப.ெபமா6 அவக .

எ அ கனி:த நறி.

விைரவி இ:= ெவளிவர3 N( ேகாலாக இ:த நப -நைக2,ைவ2
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ெசவ ந4க. 4. எ. சிவதாL அவக . ெசபற =ைல3 ாிதமாக

அ2சி/(3 த:த )ேவ:த அ2சக3தா . எ நறி.

ரசைன மி க இ:=ைல வாசக ெபம க6 ெபமள+ வா?கி ஆதாி3 எைன
இபணியி ேமA ஊ .வி க ேவ(கிேற.
23. 4. 72

ஏ. திநா+ கர,

ெசைன - 17
------------

3தமி
வா

%றா பதி$பி பதி$ைர
கலா வி3வர3தின அமர அைவ சக அவகளி ‘என நாடக

ைக’ எ9 இ:= தமி ம களி ேவ(ேகா கிண?க இெபாD

)றா பதிபாக ெவளிவகிற.

இ:=ைல பாரா/4 எணற க4த?க6 வ:6ளன, தமிழறிஞக
சாதாரணமாக தமி ப4 க ெதாி:த அபக இ:=ைல பாரா/4யேதாடலாம இ:=G ம;பதிைப உடன4யாக ெகா( வா?க6 எ;

எைன3 ர4 ெகாேட இ:தாக6. = அளவி ெபாி. =GA6ள

விஷய மிக ெபாி. இ:=ைல ெவளியி(வதி வானதி பதிபக

உைமயிேலேய ெபைம ெகா6கிற.

இ:=G )றா பதிைப ெவளியிட அ9மதியளி3த வண க3 .ாிய அைவ
சக அவகளி தி .மாரக . தக உளமா:த நறிைய வானதி
பதிபக ெசA3கிற.

அைவ சகனாாி )3தமக தி 4. ேக. எ0 கைலவாண அைவ

சக அவகைள ேபாலேவ அ?கைலஞ. அவ  பதி

களி இலாத

பட?கைள எலா ேத4பி43 எ(3 ெகா(3 இ திய பதிபி ேச க

ேவ( என மிக ஆவட ெசானா. அதப4 )றா பதி சில திய
பட?கட இெபாD ெவளிவகிற.

“இ)றா பதிைப விைரவி ெகா(வர3தா ேவ(. ந4க உலக
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தமி வாசக உலக ெபாி இ:=ைல வரேவகிற. உடன4யாக ெகா(
வா?க6” எ; என . அ

க/டைளயி/டவகளி தைலயாயவ சிற:த

சிாி ந4க நல நபமான உயதி 4.எ.

சிவதாL அவக6. அவ . அ கணி:த நறிைய வாசக உலக, வானதி@

ெதாிவி க கடைம ப/4 கிற.

இ:=G )றா பதிைப அழ.ற அ2சி/ட ..ல அ2சக3தா .,
..ல அ2,ப6ளி மாணவிக . நறி.
என நாடக வா

ைக =ைல ஏ; மகிD?க6!

29–10–86

ஏ. திகா+ கர,

வானதி பதிபக. ெசைன-17

---------

உ'ைற (ப(தி 1, அ)தியாய 1-25)

1. நாடக உலகி Pைழ:ேதா

14. கைலவாணாி வள2சி

2. ச?கரதா0 0வாமிக6...

15. ெகா?. நா/4

4. மற க4யாத இரசிக

17. திைரபட நாடக

3. ேபI Q(

16. சீதி3த நாடகாசிாிய

5. மைர மாாியப ,வாமிக6

18.  ேகா/ைட த ( பாகவத

7. 3சாமி கவிராய

20. ந4பிைச லவ ராமசாமி

6. ெசைன மாநகர

8. நா/( ேகா/ைட நகர3தி

9. .மார எ/டப மகாராஜா

10. கைலவ6ள காசிபா4ய

11. நா<சி நா/4

12. R பால ஷகான:த சபா

13. N3 .4 கலவர

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

19. மைலயாள நா/4

21. இல?ைக பயண

22. தமிழக திபிேனா

23. ெபாியணா திமண

24. ப3திA சிாி

25. அமாவி அ:திய ேநர
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என நாடக வா

ைக:
ைக: 1. நாடக உலகி ,ைழேதா

‘ஒ ெதாழிA இலாதா நாடக காரரானா’ எ; நாடக கைலஞகைளபறி
ம க6 இழி3ைர3த கால. H3தா4க6, .4காரக6 இைவ ேபாற ெபயக6
நாடக காரக . அைடெமாழிகளாயி: வ:தன. நாடக கார எறா

.4யி க Q( ெகா( கமா/டாக6. அவள+ நல ெபய ந4க9 .. இள

ெபகைள கட3தி2 ெச; வி(வா எ; ம க6 பயப/டாக6. இ:த

பய3தி ஒரள+ உைம@ இ:த.

ெபேறாக6 த?க6 பி6ைளகைள நாடக பா க அ9மதி கமா/டாக6. நாடக

பா3த இைளனாக6 அைத நாA ேப . ந(வி ெசாG ெகா6ள

ெவ/கப(வாக6. நாடக ெகா/டைக . எதிாிேலேய ஒ க6 கைட@

இ ..

ஆ; இய, இைச, நாடக எ; தமி ெமாழிைய )றாக வ.3த நா/4ேலதா
இ:த ேகவலநிைல. நாடக3தி ெக; தனி3தமி கட ந நா/4,

நாடக3ைற இவா; அவல நிைலயி இ:த சமய3தி தா நா நாடக உலகி
Pைழய ேந:த.
தா@ த:ைத@
எ த:ைதயா தி 4. எ0. கணாசாமிபி6ைள; தாயா திமதி சீைதயமா6.

த:ைதயா ஒ ந4க. ெப ேவட தாி3 ந4பதி பிரசி3தி ெபறவ.

அ கால3தி பிரபலமாI விள?கிய வ6ளி ைவ3தியநாைதய, அG

பரேம,வரIய ஆகிேயா நட3தி வ:த கெபனிகளி எ த:ைதயா நீடகால
பணி ாி:தி கிறா. தி.பி.எ0. ேவAநாய பிபா/( பா(வதிG:

ராஜபா/ ேவட3தி. வர3 ா(ேகாலாயி:தவ எ த:ைதயா.

இ2ெசIதியிைன3 தி நாயரவகேள எனிட Hறி, எ த:ைதயாைர

பாரா/4னா. அ:த நாளி எலா நாடக ந4கக . ஆசிாியராக இ:தவ

தவ3தி ச?கரதா0 ,வாமிக6. அவைர3 தமி நாடக3 தைலைம ஆசிாிய எேற

எேலா .றிபி(வாக6. எ த:ைத@ அவர மா ககளிேல ஒவ.
நாடக3 ெதாழிA . அ கால3தி தாI Qடாக விள?கிய மைரமா நகர.
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நாடக கெபனிக6 ெபபாA மைரயிG:ேத ெதாட?.. ேவ; ஊகளி

நாடக ெதாட?.பவக6Hட மைர எேற ேபா/( ெகா6வ வழ க,
எனேவ, எ த:ைதயா மைரைய இபிடமாக ெகாடா.
த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைப

அ:த2 சமய, ச?கரதா0 ,வாமிகைள ஆசிாியராக ெகா( ஒ நாடக கெபனி
ெதாட?கிய. இள< சி;வகைளேய D ந4ககளாக ெகாட அ:த2
கெபனியி ெபய, மைர த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சபா.

ஒ நா6 எ த:ைதயா எ சேகாதரகட எைன@ அைழ3 ெகா(,

தம ஆசிாியராகிய ,வாமிகைள காண2 ெசறா. அேபா எ?கைள H:

ேநா கிய ,வாமிக6, “கணா, உ .ழ:ைதகேள இ:த கெபனியிேல
ேச3வி(, நா கவனி3 ெகா6கிேற” எறா. நாடக3ைறைய

ெவ;3தி:த த:ைதயா தய?கினா. ‘.ழ:ைதக6 ப4 கிறாக6; அவகைடய
ப4 ...’ எ; ஏேதா ெசால யறா. உடேன ,வாமிக6, “நாேன தமி 
ப4  ெசாG ைவ கிேற; ப43 வ கீ உ3திேயாக ெசIய
ேபாகிறாகளா, என! நல ச:தப, இ?ேகேய ேச3வி(” எ; வ ;3தி2

ெசானா. எ?க6 த:ைத அேபா 0ெபஷ நாடக எற மர க/ைடைய

பறி ெகா( வா

ைக கடG நீ:தி ெகா4:தா. ெகாD ,

யா பாண தGய இல?ைக3 தீவி நகர?களிேலதா அவர நாடகபணி
மி.தியாக நைட ெப; வ:த. மைர அம ச:நிதிைய அ(3த ேசா;

கைட3ெதவி நா?க6 .4யி:ேதா. பைட நாளி இ3 ெதவி உண+

வி(தி இ:தி .ெமன நிைன கிேற. ஆனா, நா?க6 இ:தேபா

ேசா; கைடேயா, இ:த கால2 சாபா/( ஒ/டேலா எ+மிைல. அேக

ெத. ரத QதியிA6ள ெவ6ளியபல கலாசாேலதா நா ப43த ப6ளி Hட.

எ )3த அணா தி 4. ேக. ச?கர ஆறாவ வ.பிA, சினணா தி 4.
ேக. 3சாமி நாகாவ வ.பிA, நா இரடாவ வ.பிAமாக ப43

ெகா4:ேதா. தபி பகவதி அேபா ைக .ழ:ைத.
கெபனியி ேச:ேதா
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எ த:ைதயா ந. சி:தி3தா. எ?கேளா( கல: ேபசினா. எைன@,

சினணாைவ@ ேச3விட எணி னா. ெபாியணா ம/( ப4ப

நலெமன3 ேதாறிய. ஆனா, ெபாியணாேவா அபாவி 4ைவ ேக/(

கல?கினா. எ?கைள பிாிய அவ மன இட தரவிைல. எனேவ, ப6ளி

ப4

. ; 6ளி ைவ கப/ட. நா?க6 நாடக கெபனியி ேச:ேதா.

த:ைதயா சிற:த பாடக. நல சாாீர வைம@ைடயவ. எனேவ, அ கால3தி மிக

அவசியமாக கதப/ட பிபா/( பா( 0தான3தி அவைர@ கெபனியி
ேச3 ெகாடாக6. எ?கைள3 தனிேய வி/( ேபாக3 த:ைதயா

இைசயவிைல.

ெபாிய அணா+ . ப3 SபாI மாத2 சபள. சினணா+ . எ/(

Sபா@ என . பதிேன: Sபா@ ெகா(பதாக 4+ ெசIயப/ட.

பிபா/( பா( எ த:ைதயா . ம/( அ;ப3தி ஐ: SபாI சபள.
1918-ஆஆ4 த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைபயி நாடக?க6
மைரயி ஆரபமாயின. காரதா கலகாியா:

நாடக கெபனி மைர /(3ேதாபிA6ள ஒ Q/4 இ: வ:த.

நாடக?க . பயிசி நட: ெகா4:ததா நா?க6 கெபனி Q/4ேலேய
த?கிேனா. என . ததலாக2 ச3தியவா சாவி3திாி நாடக3தி நாரத

ேவட ெகா( கப/ட. அேபா கெபனியிG:த ந4கக6 அைனவாிA

நா தா மிக2 சிறியவ. அதனா ஆசிாிய ச?கரதா0 ,வாமிக . எமீ

அள+ கட:த ப;த. அவ எைனபறி என நிைன3தாேரா என .3

ெதாியா. அேநகமாக எலா நாடக?களிA என . நாரத ேவடேம

ெகா( கப/ட.

கெபனியி அேபா ‘ச/டா பி6ைள’யாக இ: பாட?க6 ெசாG ைவ3தவ
தி 4. எ0. .றாG?கபி6ைள. சீம:தனி, சதிய9.யா, ,ேலாசன சதி, பாவதி

கயாண தGய நாடக?களி எலா நாரத ேவடேம என . கிைட3த.
ெதாட: நா நாரத பாட ெசI வவைத கட மற பி6ைளக6

எைன ேகG ெசIதாக6. “நாரதா, கலக பிாியா” எெறலா அ4 க4

எைன ெபய ைவ3 Hபி/டாக6. இ:த2 ெசIதி ,வாமிகளி ெசவி .

எ/4ய. அவ ஒநா6 எேலா இ . சமய3தி, “நாரத கலக காரதா;
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ஆனா, அவ ெசI@ கலக3தினா யா . ெக(தி ேநரா; நைமேய
விைள@” எ; விள க த:தா.
ைவைய ெய9 ெபாIயா .ல ெகா4
/(3ேதாபி கெபனி Q/4. எதிேர D ஒேர மண பர . ைவைகயா;

எதிேர இ:ததா தினசாி காைலயி ஊ; நீாி .ளிபத., மாேல ேநர?களி

“பG< ச(.( விைளயா(வத. எ?க . மிக+ வசதியாக இ:த. “ைவைய
ெய9 ெபாIயா .ல ெகா4” எ; ச?க இல கிய ைவைகயி வள3ைத

பறி ேப,கிற. அெதலா பழ?கால. இேபாெதலா மைழ கால? களி
நாைல: நா/க6 ெவ6ள கைர ர( ஒ(. மீ( பைழய .4தா.
அத. பி ஊ; நீாிதா .ளி க ேவ(.

நா எ:த பாட3ைத@ மிக விைரவி ெந/( ேபா/(வி(ேவ. அத9

பாட3திகாக ஆசிாிய ,வாமி களிட நா அ4வா?கியேத இைல.

ச/டாபி6ைள@ என . அேபா( ந4 2 ெசாG3 தவா. ஆனா, மற
வக6 பாட ெசIயாம அ4ப(வைத பா .ேபா என . கTடமாக
இ ..

த நாடக
த நாடக ‘ச3தியவா சாவி3திாி’ மைர ெபாிய தகர ெகா/டைகயி

அர?ேகறிய. இேபா அ:த ெகா/டைக இ:த அைடயாளேம ெதாியவிைல.

எலா Q(க6 நிைற: வி/டன.

ேமல மாசி Qதியி சின3 தகர ெகா/டைக ஒ; இ:த. இெபாD அ

ச:திரா டா கீ0 எ; ெசால ப(கிற. இவிரைட3 தவிர அேபா
மைரயி நா அறி:த வைரயி ேவ; நாடக அர?க கிைடயா.

ெபய ெபற நைக2,ைவ ந4க தி சி. எ0.சாமணா ஐய எ?க ெகலா

ப+ட ெதா/( ெநறியிG/( ேவஷ ேபா/( வி/டா. என .3 தைலயி நிைறய

4 இ:ததா அதிேலேய ெகாைட ேபா/டாக6. இ(பி ழ?கா வைர,
N கி ஒ ம<ச6 ப/(3 ைட3 தா ேபா/( க/4னாக6. அத.ேம
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இ(ைப2 ,றி ஒ சிவ  ப/( இர( காகளிA ‘கUைஜ’ க/டப/ட.
நாரத கதி3ைத ேபா/( ஆ4 ெகாேட வரேவ(. நா அர?கி

பிரேவசி . சமய3தி யாேரா ஒவ வ: எ ைகயி மர3தா ெசIத ஒ
Qைணைய ெகா(3தா.
எமைன க( பய
‘சாிகம பதநியா ஏD ,ர நிைல லய ச?கீத ,கேம ெபாிய ,க’ எற பாடைல

பா4ய வண நா ஆ4 ெகாேட அர?கி பிரேவசி3ேத. எேலாாிA

நா மிக2 சி;வனாக இ:ததா வ:த+டேனேய சைபயி ைகத/டA கலகல
 ஏப/டன. பா/( 4:த அ,வபதி ராஜா, அவ மைனவி மாளவி, தவி

சாவி3திாி )வபா/(பா4 எைன வண?கி உ/கார2 ெசானாக6.
ேமைடயி உயரமான நா. காG ேபாடப/4:த.ஒ ைகயி Qைண

இ:ததா அ:த உயரமான நாகாGயி உ/கார இயலாம நாச;,

தய?கிேன. பிற. ைகயிG:த Qைணைய கீேழ ேபா/(வி/(, நாகாGைய
பி43 ஏறி ஒவா; அதி உ/கா:ேத. சைபயி அத. ைக த/4னாக6.

என . ஒ; ாிய விைல. பாட3ைத ம/( தவறாம ேபசிேன; பா4ேன.
ஒவைகயாக நாரதாி த கா/சி 4:த.

உ6ேள வ:த ,வாமிக6 எைன3 N கி 3தமி/( பாரா/4னா. ‘ைபய
சீ கிர 9 . வ:வி(வா’ எ; எேலா க :தாக6. நாரத வர

ேவ4ய அ(3த கா/சி. எமதம ராஜனி சைப. நா மகி 2சிேயா( சைபயி

பிரேவசி3ேத. எம9 . என . வாத நட: த. ச3தியவா உயிைர கவர

Hடாெதன நா பலைற ேவ4 ெகாேட. எமதம சாதாரணமாக

வாதி3 ெகாேட வ:தவ, இ;தியாக ேகாப ெகா(, “எ/4 நிA

நாரதேர” எற பா/ைட3 ெதாட?கி3 த ைகயிG:த Vலா@த3ைத நீ/4
ெகா( எைன ெந?கினா.

நா பய: அலறிய வண உ6ேள ஓ4 ேபாI ,வாமிகைள க/4
ெகாேட. சைபயி ஒேர சிாி , ேகாலாகல. திைர விடப/ட.
,வாமிக6 பாி+
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அ; எம ேவட ேபா/4:தவ க:தசாமி எ9 ெபயைடயவ. அவைடய

ஊ ர3 .4. ேவஷ ேபா/( ஒ3திைக பாபெதலா அேபா கிைடயா.
கெமலா நீல3ைத Oசி, ெபாிய க; மீைச எDதி, க களி ஏேதா விழி

பி?கிய ேபாற ஒ நீல கணா4ைய ேபா/( ெகா(, பய?கரமான

ேதாற3தி நிற க:த சாமிைய பா3த நா தGேலேய பய:வி/ேட.
அ ற அவ ேகாப3ேதா( Vல3ைத நீ/4 ெகா( எைன ெந?கிய
ஏேதா ெசIய ேபாகிெர; அ<சி உ6ேள ஒ4 வி/ேட. ேதபி3 ேதபி

அழவாரபி3ேத. ,வாமிக6 எைன2 சமாதானப(3தினா. எமைன Hபி/(,
எ ப க3தி நி;3தினா, அவைடய தைலயிG:த தகர கிாீட3ைத@

‘ேடாபா’ ைவ@ ) கி ேபா/4:த நீல வைல கணா4ைய@ கழற2

ெசIதா. “நம க:தனடா இவ: நறாI பா. எமனிைல! அெதலா ெவ;
ந4 !...பயபடாேத!” எ; த/4 ெகா(3தா, அ:த எம க:தசாமி @
எேனா( சிாி3 ெகாேட ேபசினா. ஒவா; பய நீ?கிய.

மீ( திைர N கப/ட. கா/சிைய வி/ட இட3 திG: ெதாட?கினா

க:தசாமி, எ/4 நிA நாரதேர’ எற பாடைல பா4னா. அேபா நா ச;
ந(?கி ெகா4:ேத. எம ேபசி 43த, “க2ைச க/4 ெகா(, நாேன
உ ைகவாிைசைய பா கிேற” எ; பாட ஆரபி3ேத. அவள+தா.

சைபயி ஒேர ைக த/ட; சிாி . நாரத பய: ஓ4ேபானைத பா3த சைபேயா,
இேபா ைகவாிைசைய பா கிேற’ எறா ேவ; என ெசIவாக6?

எப4ேயா ந( க3ட பா4 43 உ6ேள வ: ேச:ேத.

அ:த த நாடக3தி நா பய:ேதா4ய சபவ இ9 ப,ைமயாக எ
நிைனவி இபதா வியபாக இ கிற.
கெபனியி உாிைமயாளக6
இ:த2 ச:தப3தி த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைபைய பறி@,
தவ3தி ச?கரதா0 ,வாமிகைள பறி @ சில ெசIதிக6 .றிபி(வ
அவசியெமன ககிேற.
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நாடக சைப . உாிைமயாளக6 நாவ. திவாளக6 சிைனயாபி6ைள,
பழனியாபி6ைள, கைபயாபி6ைள, ,ரமணிய பி6ைள. இ:த நாவாி நாடக
சைப . அதிக தX( ெசIதவ சிைனயாபி6ைள. இவ கெபனி Q/4

த?.வதிைல. அ4 க4 வ: பா3வி/( ேபாவா. கைபயா பி6ைள

கெபனியி கண . விவகார?கைளெயலா பா3 ெகா6வா. ெபபாA

கெபனி Q/4ேலேய த?.வா. ,பிரமணிய பி6ைள எேபாதாவ

மாத3திெகா ைற வ: ேபாவா. பழனியா பி6ைள ஒவ தா

எேலாட9 ெந?கி பழக H4யவ. அதிA ஆசிாிய ,வாமிகளிட

ஏதாவ ெசால ேவ(மானா பழனியா பி6ைள தா ெசாவா. மற

உாிைமயாளக6 ,வாமிகளிட ெந?கேவ பயப(வாக6.
-------------

2. ச/கரதா0 1வாமிக

அ:தநாளி தமி நாடக உலகி ,வாமிக6’ எறாேல ேபா, அ ச?கரதா0
,வாமிக6 ஒவைர3தா .றி .. ,வாமிக6 கால3தி இ:த மிக ெபாிய
லவக நாடகாசிாியகமான உ(மைல2 சரப 32சாமி கவிராய,

சி3திர கவி ,பராய தGயா, ஏைக சிவசக பி6ைள, .ட:ைத Qராசாமி

வா3தியா தGேயாெரலா ,வாமிகளி லைம .3 தைலவண?கி
பாரா/4னாக6.

ந4கக6 ஒD கமாக+, க/(பாடாக+ இ க ேவ( எபதி ,வாமிக6
மிக+ அ கைற@ைடயவராக இ:தா. ெவறிைல ேபா(வ, ெபா4 ேபா(வ,
Y4 சிகெர/ தGய லாகிாி ெபா/கைள உபேயாகிப இைவ ெயலா
,வாமிக . பி4 கா. ந4கக6 யாராவ இவைற உபேயாகிபதாக3

ெதாி:தா அவ பா( தீ:த. பிற. யா த(3தாA பயனிைல; பய?கரமான

அ4 விD. ,வாமிகளி இ:த அ4 . பய: கெபனிைய வி/( ஓ4ய ந4கக6

பல(.

,வாமிக6 தாேம ந4 2 ெசாG ெகா(பைத நா பலைற பா3தி கிேற.
எமதம, இரணிய, கேடா கஜ தGய ேவட?க . அவேரதா ந4 
பயிசி அளிபா. கYரமான அவர .ர ெவகல நாதேபா ஒG ..
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ஒேர நாளிரவி ஒ நாடக Dவைத@ கபைனயாக எDதி 4 . மக3தான
ஆற ,வாமிக . இ:த. இ ெவ; க 2சிய;; எ ககட

உைம.

நாடக லைம
அேநகமாக எலா நாடக?களிA என . நாரத ேவடேம ெகா( கப/(
வ:ததாக  .றிபி/ேடனலவா? ஒநா6 பழனியா பி6ைள, ‘,வாமி!
நைடய சக கதாநாயக9க ந4பத. ஏறப4 ஒ நாடக எDத
ேவ(’ எ; Hறினா.

,வாமிக6 அவைர பா3 னைக ாி:தா. அ:த விநா4ேய அவர சி:தைன
ெசயபட ஆரபி3வி/ட. பழனியாபி6ைள ெசாGய வா3ைதக6

,வாமிகளி நாடக இதய3ைத ெதா/(வி/ட எ;தா ெசால ேவ(.

அெபாDதி:ேத அவ வான3ைத@ Oமிைய@ பா32 சி:தி க ஆரபி3
வி/டா.

அ; மாேலேய ,வாமிக6 3தக கைட .2 ெசறா. ‘அபிம@ ,:தாி’

அமாைன பாட பிரதிெயா; வா?கி வ:தா. இர+ சாபா/( . பிற.

‘அாி க விள ைக’ ைவ3 ெகா( எDத ஆரபி3தா. ம;நா6 ெபாD

வி4: நா?க6 எD:தேபா ,வாமிக6 நிமதியாக உற?கி ெகா4:தா.
அவைடய ப( ைகயேக அவ எDதிய ைகெயD3 பிரதிக6 இ:தன.

அபிம@ நாடக ம?கள பா/(ட 43 ைவ க ெபறி:த. என

ஆ2சாிய! ....

இ:த கால3தி ஒ நாடக எDவ எறா எ3தைன எ3தைன 

ஏபா(க6; ஆேலாசைனக6; விவாத?க6. வசன எDவ ஒவ; பாட
இய;வ ேவெறாவ; இப4ெயலா கTடப/( இயறிய நாடக

ேமைடயி ந4பத. ெபா3தமாக இ .மாெவப ேவ; விஷய.
ச?கரதா0 ,வாமிக6 ஒேர நா6 இரவி =; கண கான பாடக6

உைரயாடகட அ43த, தி3த இலாம எDதியி:த அபிம@ ,:தாி

நாடக3ைத க( எேலா அதிசயப/டாக6. ஒ நாடக3ைத நக

எ(பத. Hட ஒநா6 இரவி 4யா. நா. மணி ேநர நைடெபற H4ய

ஒ நாடக3ைத கபைனயாகேவ ஒ இர+ .6 எDதி 43வி/டா ,வாமிக6.
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அவைர க அ6 ெபற அ/ெப லவ எேற எேலா விய:
பாரா/4னாக6.

‘அேட சின பயேல! இ:த அபிம@ நாடக உன காகேவ எDத ெபற’

எ; Hறி2 ,வாமிக6 அ; எ கிேல த/4யேபா அ என . ெபாிதாக3
ேதாற விைல. இ; அைத எணிெயணி ெபைமப(கிேற. ெபமித

ெகா6கிேற.

த:ைதயா ந43த நாடக
த நாடக ச3தியவா சாவி3திாி 4:த பிற., நா. நா/க6 ஒI+

ெகா( கப/ட. இைடேய ஒநா6 நா?க6 ந43த அேத ெகா/டைகயி

,வாமிகளி ேகாவல நாடக நைடெபற. 0ெபஷ நாடக ந4கக6 அதி

கல: ெகாடாக6.

தி. எ.எ0.தாேமாதரரா ேகாவலனாக ந43தா. மாதவியாக ரத தினசாமி

பி6ைள@ கணகி, காளியாக எ த:ைத 4. எ0 கணாசாமிபி6ைள@

ந43தாக6. எ9ைடய நா. வய பவ3தி ஒ ைற எ த:ைதயா நல

த?கா6 நாடக3தி நலத?ைகயாக ந43தைத பா3தி கிேற. அேபா நா

நலத?ைகயி கைடசி பி6ைளயாக ந43த நிைனவி கிற. நா<சி

நா/4A6ள தாமைர .ள எற ஊாி அ:த நாடக நட:த. ஆனா, அ

ஏேதா கன+ேபால3தா நிைனவி இ:த. இேபா ேகாவல நாடக3தி
அவ கணகியாக ந43தைத3தா தA கைடசி@மாI பா3ததாக

ெகா6ளேவ(. இ:த நாடக ,வாமிகளி ஏபா/4ேலேய நைடெபறதா

நா?க6 எேலா நாடக பா3ேதா.

எ. எ0. தாேமாதரரா அ:தநாளி மிக2 சிற:தந4கராக விள?கியவ, அவைடய
நாடக?க6 பலவைற நா பா3தி கிேற. நாடக ேபராசிாிய பம

சப:தனாாி மேனாகர, நாடக3தி மேனாகரனக அ தமாக ந4பா

தாேமாதரரா ச?கிG ய; . கா/சியி அவ ந4பைத பா . ேபா
ெமIசிG .. பழெப; ந4ககளிேல ஒவ அவ.
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எ த:ைதயா ந4கராக கல: ெகாட கைடசியாக அ:த ேகாவல
நாடக3திதா. அதபிற. ந4 . ச:தப அவ வா

இைல. பிபா/( காரராகேவ இ;தி வைர@ வா :தா.

ைகயி ஏபடேவ

த3வ மீனேலாசனி வி3வ பாலசைபயி நாடக?க6 மைரயி ெதாட: ஒ
மாதகால நைடெபறன. பவள ெகா4, சதிய9 Vயா, ,ேலாசன சதி, சீம:தனி,

பிரகலாத, ேகாவல, பாவதி கயாண தGய நாடக?கெளலா ந4 க

ெபறன. சி;வக6 ந4 . நாடக ஆனதா சிற:த வரேவைப
ெபறனெவேற ெசாலேவ(.
த?க பத க பாி,

அ(3த ஊ விப/4 ஆ, விப/4தா; நம தைலவ தி. காமராச
அவக6 பிற:த ஊதா. விநக எற ெபய அேபா இைல. பல

ஆ(க . பிற.தா ஏப/ட. விப/4ைய நா மற க 4யா.

அ?.தா 1936 இ மனித.ல மாணி க ப4த ேந அவகைள3 தாிசி3ேத.

Qரா?கைனயாக இ; விள?. திமதி இ:திரா அவகைள இளபவ3திேல
கட இட வி ப/4தா.

விப/4யி நாடக?க6 ஆரபமாயின. எ?க6 அனயா மைரயிேல

இ:தா. த:ைதயாட நா?க6 )வ கெபனி Q/4ேலேய த?கிேனா

விப/4யி தா என . ததலாக ஒ த?க பத க பாிசாக

கிைட3த. விப/4 ரயிேவ அதிகாாிக6 அைனவ ேச: அளி3த பாி,

அ. பினா எ?க . எவளேவா கTட?க6 ேந:த கால?களிHட அ:த

த பாிைச ம/( விடாபி4யாக ைவ3 ெகா4:ேதா.
ல?திர எ?ேக?

பவள ெகா4 நாடக3தி நா ல:திரனக ந4ேப. த கா/சியி வ:,

தாயா அG மகாராணியிட பவள ரத ேவ(ெம; ேக/(வி/(

ேபாIவி(ேவ. பிற. நாடக3தி கைடசியிதா ல:திர வரேவ(. ,மா

நா. மணிேநர இைடேவைள இ கிற. அ3தைனேநர எனா எப4

விழி3 ெகா4 க 4@! நாடக அ:த நாளிெலலா இர+ 9.30 மணி .
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ஆரபமாகி ஏற3தாழ இர+ 2.30 மணி . 4+ெப;. ப க3 த/4களி ஒர3தி

நி; பாேப. தவி க 4யாத நிைலயி N க வ: எ ககைள3

தDவி ெகா6. யா . ெதாியாதப4 எ?காவ ஒ மைறவி ப(3

உற?கிவி(ேவ. நா வர ேவ4ய கா/சி . பாகேவ எ த:ைதயா

எைன3 ேத4 க(பி43 எDபி வி(வா. இேவ வழ க.

விப/4யி ஒ நா6 பவள ெகா4 நாடக நைட ெபறேபா நா

ப(3ற?கிய இட யா . ெதாியா ேபாயி; ல:திர கா/சி வவத.
ேப எைன3 ேதட3 ெதாட?கியவக6, அ:த கா/சி வவைரயி க(

பி4 கவிைல. கா/சி@ வ:வி/ட. ல:திரைன காேணா. என

ெசIவாக6!

“எ?ேக ல:திர? எ?ேக ஷக?” எ; ேத4னாக6. கைடசியாக
அGேவட ைன:தி:த ந4கேர எைன க(பி43தா. உற க

கைல கப/ட என . ஒ;ேம ாியவிைல. சிறி ேநர3தி. பிற.தா

ெதளி+ெபேற. ,வாமிக6 என ெசIவாேரா ெவ; பய: ந(?கிேன.

கா/சி 4: வ:த ,வாமிக6 எைன3 த/4 ெகா(3 “ேட சின பயேல!

இனிேம எேலா . ெதாி@ ப4யான இட3தி ப(3ற?.. இப4 )ைல

( .களி கிட: உற?காேத” எ; அேபா( Hறினா. அ; த

பவள ெகா4 நாடக3தி ம/( பகிர?கமாக எேலா னிைலயிA உற?க
என . அ9மதி யளி கப/ட.
விளபர?க6
நாடக சினிமா விளபர?க6 இ:த கால3தி எவளேவா

வள2சியைட:தி கிறன. திய திய: ைறகளி ேபா/4 ேபா/( ெகா(

விளபர?க6 ெசIகிறாக6. எவள+ சிற ைடயதாக இ:தாA அைத2

சாியானைறயி விளபர ெசIயாவி/டா விைல ேபாகா எற நிைலைம
ஏப/4 கிற.

திய நாடக ஒைற அர?ேக;வதனா அைத ெபா ம களிைடேய

விளபரப(3த, இ; மிக+ சிரம எ(3 ெகா6ள ேவ4யி கிற.

ெபாிய ெபாிய சினிமா,வெரா/4 க கிைடேய இைறய2 சிறிய நாடக2

,வெரா/4க6 ம?கி வி(கிறன. D ப க, அைரப க, காப க எ;
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சினிமா விளபர?க6 வ ப3திாிைககளி ‘இ<,’

கண கி ெவளியிடப(

நாடக விளபர?க6 ம க .3 ெதாிவதிைல. இ; நாடக உலக இ .
நிைலயி மிக ெபாிய அளவி விளபர ெசIவ 4யாம இ கிற.
நாடக3திகாக ஏப(ெசலவின?கேள அதிகமாக இபதா

விளபர3திெக; ஒ ெப:ெதாைக ஒ .வ மிக+ கTடமாக இ கிற.
இ:த கால நாடக விளபர நிைல இப4 ....
அ:தநாளி நாடக3ைத விளபரப(3வ எவள+ ,லபமாக இ:த

ெதாி@மா? ,வாமிக6 த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைப . எDதிய விளபர3

( பிர,ர?க6 மிக ேவ4 ைகயாக இ .. ‘பிரகலாத’ நாடக3தி. அவ

எDதிய விளபர3தா6 ஒ; இரடா(க .  வைர எனிட இ:த.
“இவ யா? ஏ இப4 பா கிறா? வல ற தி ேபா ககளி நீ

த கிற இட ற தி ேபா ககளி ேகாபா னி Q,கிறேத! ....”

“ஆ, இவ இரணியகசி -த தபி இரயா/ச இற: ேபான ெசIதிைய3

Nத )ல அறி: வ:கிறா. அேத சமய த தபிைய ெகாற

மாயாவியான ஹாிைய பழி வா?க ேவ(ெமற ஆேவச உண2சியா
ேகாபா னி Q,கிற”

“Qர, ேசாக, ேகாப ஆகிய ); உண2சிகைள@ மாறி மாறி3
ேதா;ப4யாக2 ெசIவ எவள+ அ தமாக இ கிற”.
இவா; ேக6வி@, விைட@மாக நாடக3தி  கிய க/ட?கைளபறிெயலா
.றிபி/(, நீளமான விளபர அறி ைக ெவளியி(வா ,வாமிக6. இ:த

விளபர?கைள2 ேசகாி3 ைவபதி அ:த நாளி என . ெப ைப3திய.
மா/( வ4 பயண
இேபா நா ெசால ேபா. ெசIதி உ?க . ெப வியபாக இ ..
கபைனயல; உைமயாக நட:த சபவ.
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விப/4 .2 சில ைம Nர3தி மலா?கிண;: எ; ஒ சி;ா.

விப/4யி ஒ மாத கால நாடக?க6 நட3தியபி மலா?கிண;

ெசேறா. அேபா அ:த ஊ . ேபாவத. நல பாைதயிைல. ப0

ேபா . வர3ெதலா கிைடயா. கர( ரடான அ:த பாைதயி இர/ைட மா/(

வ4யி அம: ேபாI2 ேச:ேதா. ெபாியவக6 சில வ4யி

ஆ/ட3தி. பய: தமாஷாக ேபசி ெகாேட நட: வ: ேச:தாக6.
ேவ/( விளபர
நா?க6ேபான ம;நா6 நாடக ைவ கெபறி:த. த நாடக ச3தியவா

சாவி3திாி. விளபர அறி ைக கைள2 ேசகாி3 ைவபதி அ:த நாளி என .

ெபாிய ைப3தியெம; ேப .றிபி/ேடனலவா? நாடக ேநா/[0

ேவ(ெம; சில ெபாியவகளிட ேக/ேட. கிைட கவிைல. “இ:த ஊாி
ேநா/40 ேபா( வழ க கிைடயா” எ; ெசாGவி/டாக6. எ?க .
ெபாிய அதிசயமாக இ:த. விளபர ஒ; இலாம நாடக3தி. ம க6

எப4 வவாக6 எற ேக6வி மன3தி எD:த. எவாிடமி: சாியான விைட

கிைட விைல.

நாடக இர+ ப3 மணி . ஆரப எ; ெசானாக6. இர+ 7.30 மணி .

நா?க6 எேலா சாபி/( ெகா4:ேதா. தி[ெர; கா ெசவி(

ப(ப4யாக ஒ ெபாிய ேவ/(2 ச3த ேக/ட ஊேர அதி: வி( ேபால
இ:த. அ:த2 ச3த3ைத ேக/ட எேலா பய3ட நா. ற

பா3ேதா. உடேன ச?கரதா0 ,வாமிக6,“ ேடI! ஒ;மிைல. நாடக

விளபர3திகாக ேவ/( ேபா(கிறாக6” எறா, அேபாதா எ?க .

விஷய ாி:த.

அ:த ஊாி ெகா/டைக வாசG ேவ/( ேபா(வதகாக ஒ இட

அைம கப/4:தைத ேபா.ேபா பா3ேதா, இர+ 7.30 மணி .ேம
); ைற ேவ/( ேபா(வாகளா. அ:த ஊாிA, ,; ற3தி ,மா ஏD
எ/( ைம Nர3தி உ6ள சி;ா ம க6 இ:த ேவ/(2 ச3த3ைத ேக/(வி/(,

மலா?கிண; H3 ேமைடயி நாடக இ கிற எ; ெதாி:

ெகா6வாகளா. எவள+ எளிைமயான விளபர ைற பா3தீகளா?
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ெவளி2ச ேபா( ைற
இர+ 8.30 மணி . எேலா ெகா/டைக . ேபாI2 ேச:ேதா.

அேபாெதலா மைரயிேலேய Hட மிசார விள . கிைடயா. ஆக ெமா3த

நா. கியா0 ைல/(க6 தா ெகா/டைக D ெவளி2ச ெகா( க ேவ(.
பிரதான வாயிG ஒ;; ேமைட@6ேள ேவட ைன@ இட3தி ஒ;,
ேமைடயி இ ற இர( கியா0 ேல/(க6 ேமேல க/43

ெதா?கவிடெபறி .. ெகா<ச ெபாிய நகரமாI இ:தா இ9 இர(

கியா0 ைல/(க6 வ. சைப ந(வி ஒ;; ேமைட ந(வி ஒ;. மலா?

கிண; சி;ாரானதா நா. ேல/(க6தா இ:தன. இ:த ெவளி2ச3தி எப4

நாடக பா3தாக6 எபைத இ; எணி பா கேவ 4யவிைல. ந
கக . இ9 Pணிய பாைவ இ:தி க ேவ(ெமேற

நிைன கிேற. மிசார ெவளி2ச வ:த பி க பாைவ கி:த வGைம

ேபாIவி/ட. ஒG பர  ைம வ:தபி அைத ேக/( ேக/(, ந ெசவிகளி
வGைம@ .ைற: வி/ட.
திற:த ெவளி அர?க
இர+ ஒப மணியிG: ப3 மணி .6 நாலா ப க?களிAமி: இர/ைட
மா/( வ4களிA, கா நைடயிAமாக ெப: திரளாக ம க6வ:

H4வி/டாக6, ப3தைர மணி ,மா . நாடக ெதாட?கிய. திற:த ெவளியி

ஆயிர கண கான ஆக ெபக அம:தி:தாக6.

திற:த ெவளியிேல நாடக அர?க அைமப நம . தித;. பைட

கால3திேலேய நாடக, நடன, பிற H3 வைகக6 எலா திற:த ெவளி
ேமைடகளி தா நைடெப; வ:தன. தமி நா/4 சிற

.ாிய

ஆலய?களிெலலா விழா கால?களி, அ; இ; கல நிக 2சிக6

ெபபாA திற:த ெவளிகளிேலதா நைட ெப; வகிறன. இ:த3 திற:த

ெவளி அர?.கைள3 ‘ெத H3 ேமைடக6’ எ; ம க6 .ைறவாக கதி

வ:தாக6. ெசற பல ஆ(களாக3 திற:த ெவளி அர?கி நிைன+ மாறாம,

அழியாம பாகா3 வ:தவக6 ெத H3 ஆ4யவக6தா எப ம; க
4யாத உைம. அ ம/(ம;, பாரத வி(தைல ேபாரா/ட3தி தைன
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த பGயாக ெகா(3த Qரபா4ய க/டெபாமண3 தமிழ மற:விடாதப4
நிைனJ/4 ெகா4:தவக6, இ:த3 திற:த ெவளி ேமைடகளிேல H3

நட3திய கைலஞ கேள எறா அ+ நறியறிதேலா( ஒ

ெகா6ள

ேவ4ய உைம. எனேவ, திற:த ெவளி அர?க ைம யானத;,

பழைமெயலா இ; ைமயாக கத ப(வேபால3தா இைத@
ெகா6ளேவ(.
பய?கர அைமதி
நாடக நட: ெகா4:த. இைல. நாடக3ைத ம க6 ெதாியவிைல. உ6ேள
சைபயி ச3தேம ெகா<ச?Hட ரசி3ததாக3 இ:தவக6 ஒவ ெகாவ
இைதபறி LL3 ெகா4:தாக6. நா சின ைபயனாக

இ:ததா ேமைட . வ:த+டேனேய ஜன?க6 ைகத/4 வரேவப வழ க.
சைபேயா ம:த மாக உ/கா:திபைத கட ச?கரதா0 ,வாமிக6,

“எலா சக பய ேமைட . ேபான+ட சாியாI ேபாIவி(.”
எ; Hறிய எ காதி விD:த. நாரத வர ேவ4ய கா/சி@ வ:த. “ச?கீத
,கேம ெபாிய ,க” எ; பா4 ெகா( நா அர?கி பிரேவசி3ேத. வழ க

ேபா ெப3த கரேகாஷ3ைத எதிபா3த என . ெபாிய ஏமாற ஏப/ட.
சைபயி D அைமதி நிலவிய. Nர3தி கறாைழ தக6; .ைறவான

ெவளி2ச, எதிேர பய?கரமான அைமதி. என . எனேமா ேபாG:த. திற:த

ெவளியி ந4ப என . திய அ9பவ. அைவேயாாி மரண அைமதி என .

அ2ச3ைத ஏப(3திய. க3தி ேசாக2,ைவ தப, நா உ6ேள வ:

ேச:ேத.

எமதம ேதாற ேவ4ய கா/சி வ:த. சி:தைன யிேலேய உ/ ற உலாவி

ெகா4:த ,வாமிக6, எம தமனக ேவட ேன:தி:த க:தசாமியிட ேபாI

ஏேதா காதி ெசாG ெகா4:தா. உடேன எமதம காG ‘சல?ைக’
க/ட ெபற. கா/சி ெதாட?கிய.

எமதம ஆ/ட
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“விடல மடல எ4ைச யட?க விள?. கீதி மா க அ(ேப”
எ; ெதாட?. பாடேல ழ கி ெகா( எம க:தசாமி ேமைட . வ:தா.

வழ க3தி. மாக ைகயிG:த .லா @த3ைத2 ,ழறி ெகா(. ‘ைத த க ைத

த க ைத’ எ; .தி3 ெகா(, ‘ஜ ஜ’ என2 சல?ைகக6 ஒG ெசIய,
அர?க Dவ ஆ/ட ேபாட3 ெதாட?கினா.

சைபயி ஒேர கரேகாஷ! அைமதியாயி:த சைபயி ஆரவார!! பேல பேல எற

ச3த !!!

அேபாதா எேலா . விஷய ாி:த. ந4கக6 ஆ4 ெகா(

வரேவ( எபைத@, ஆடாத நாடக அவைர மலா?கிணறி நட:தேத

இைல ெயபைத@ ெதாி: ெகாேடா.

இ:த நாளிேல Hட நாடக3ைத ‘ஆ/ட’ எ; ெசாவ வழ கி இ:
வவைத பா கிேறாமலவா?
அைறய நாடக3தி எம9க ந43த க:தசாமி . பிரமாதமான ேப. அவைர3

தவிர மற ந4கக6 நறாயிைல ெய; பல ேபசி ெகாடாகளா.
எப4 ேவ/4 விளபர விேனாத ஆ/ட?
மலா?கிணறி நாடக?க6 அதிக நா/க6 நைடெபற விைல. ெவ.

விைரவிேலேய சா3ர ேபாI2 ேச:ேதா, சா3ாி நாடக?க . நல

வரேவ

கிைட3த.

கெபனியி ந4கக6
அ:த நா/களி இெபாD நைடெப;வைத ேபா தினசாி நாடக கிைடயா,
வார3தி. ); நா/க6 தா நாடக?க6 நைடெப;. இெனா
விய

.ாிய ெசIதி எனெவறா ெபா வி(ைற நாளான ஞாயி; கிழைம
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நாடக ைவப வழ கமிைல. இெபாDெதலா சனி, ஞாயி;தா  கியமான
நாடக நா/க6; அ:த கிழைமகளிதா வVலா. எற நிைலைம ஏப/(

வி/ட . அ:த கால3தி “பிரதி ெசவாI, வியாழ, சனி கிழைமகளி நாடக
நைடெப;”, “ஆ/ட கால ச/ட3ைத அ9சாிபேத ைற”, “அடா மைழ

ெபIதாA விடா நாடக நட3தப(” எெறலா விளபர அறிவிபிேலேய

ேபா/( வி(வாக6. ஆக ெமா3த ஒ மாத3தி பனிர( அல பதி);

நாடக?க6 நைடெப;வ வழ க.
நட:ேத ெசேறா

ந4கக மற3 ெதாழிலாளக எேலாமாக ஏற3தாழ நாடக சைபயி
ெமா3த எணி ைக =; ேபாி கலா. நா?க6 த?கியி . Q( நாடக

ெகா/டைக . அகிG:தாA ெதாைலவிG:தாA எேலா நட:ேத தா

ேபாI வேவா. மாைல நாடக எபெதலா கிைடயா. எேபா இர+ 9.30

மணி .3 தான நாடக ஆரப. இர+ 7 மணி .6 சாபி/(வி/( எேலா
றபட3 தயாராகி வி(ேவா. ெபாியவ யாராவ ஒவ, ஒ அாி க

விள ைக ைகயி பி43 ெகா( ேன ெசவா. அவைர பிபறி

நா?க6 எேலா ெசேவா. Qதிகளி ஆ?கா?. மி9 -மி9 ’ ெக;

ெவளி2ச ெதாி@, சில இட?களி ெவளி2சேம இரா. இ6 V :தி ..

பாைத ெதாி: நடபேத கTடமாக இ ..
எேலா . தைல4

அேநகமாக எலா ந4கக தைல4ைய நீளமாக வள3தி:தாக6. இ:த

நாைளேபா ‘ேடாபா’ ைவ3 ெகா6ள ேவ4ய அவசிய ெபபாA

ஏப/டதிைல. ஆ ேவடதாாிக6 தைல4ைய பின ,/4 வி/(

ெகா6வாக6. ெப ேவடதாாிக6 ெகாைடேயா அல சைடேயா ேபா/(

ெகா6வாக6. அOவமாக யாராவ ‘கிரா 3 தைல ஆசாமி, ெப ேவட ைனய

ேவ4ய ெந க4 ஏப(வ(. அேபப/ட சமய3தி கெபனி யிG .

‘ேடாபா’ அவர தைலைய அல?காி3, அேகாரமாக கா/சி அளி .. அ:த
ந4க தம ேடாபா ைவ3த அழகிய க3ைத கணா4யி பா3வி/(
உடன4யாக3 தைல4 வள க ேவ4ய அவசிய3ைத ாி: ெகா6வா.
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கெபனியி அேபா  கிய ேவட?கைள3 தா?கிய ந4கக6 சிலைரபறி
இ?ேக .றிபி(வ கடைமெயன ககிேற.
பா/டா ராமகிTண
அேபா நாடக சைபயி  கிய கதாநாயகனாகவிள?கியவ தி 4. ஆ.

ராமகிTண. இவ ச?கரதா0 ,வாமிகளி ேபர. இவைர நா?க6 எேலா

‘பா/டா’ எேற அைழப வழ க. ச?கரதா0 ,வாமிகைள நா?க6 எேலா
,வாமி எ; Hபி(ேவா. இவ ,வாமிகளி ேபர எற ைறயி அவைர

‘பா/டா’ எேற அைழபா. எனேவ நாளைடவி இவைரேய நா?க6 ‘பா/டா’

எ; Hபிட3 ெதாட?கி வி/ேடா. பா/டா எற ெபயேர இவ . நிைல3

வி/ட. ,வாமிக இவைர பா/டா எேற Hபி(வா.

ச3தியவா சாவி3திாி நாடக3தி பா/டா இராம கிTண ச3தியவானாக3
திறபட பா4 ந4பா.

சாாீர கணிெரறி .. சீம:தனி நாடக3தி ச:திரா?கத9க+, அபிம@
,:தாியி அரவா9க+, ,ேலாசன சதியி ஆதிேசட9க+ ந4பா. ஆ

ேவட3தி எப43 திறைமயாக ந4பாேரா அப4ேய ெப ேவட3திA ெபய
ெபறவ. பவள ெகா4யி அGயாக+, சதிய9Vயாவி அ9Vயாவாக+
ேதா;வா.

1922-இ நாடக சைப தி4வன3தி நாடக நட3தி ெகா4:த ேபா, இவ
கெபனியிG: விலக ேந:த. அத பிற. பல நாடக சைபகளி பணி

ாி:தி கிறா, 0ெபஷ நாடக ந4கராக இல?ைகயி சில ஆ(க6 இ:,

இ;தியாக நாடக3ைறைய வி/ேட விலகி, இேபா ெசா:த ஊரான

N3 .4யி இ: வகிறா.
ெபாியணா 4. ேக. ச?கர

எ )3த அணா 4. ேக. ச?கர நாடக சைபயி மெறா கதாநாயகனாக
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விள?கினா. ‘,ேலாசன சதி’ நாடக3தி அணாதா இ:திரஜி3வாக ந4பா.
சாாீர ெகYரமாக இ .. வசன?கைள3 ெதளிவாக ேப,வதி இவ . ஒ

தனி3 திறைம இ:த. ,ேலாசைனைய இ:திர ஜி3 சிைறெய(3

ேபாவதாக3தா கைத. ,வாமிக அப4ேயதா மறவக ., ,ேலாசன சதி

நாடக3ைத எDதி ெகா(3தி:தா. ஆனா ெபாியணாவி ேப2,3

திறைமைய க( மகி :த ,வாமிக6, சிைறெய(3 ேபாவைத மாறி,

,ேலாசைன தா9க மனமிைச: இ:திரஜி3 +ட ெசAவதாக கைதைய

அைம3 ெகாடா. இதகாக இ:திரஜி3+ . ஒ நீட வசன எDதினா.

இ:த வசன3ைத ேபசி 4 க2 ,மா ப3 நிமிட?க6 ஆ.. இ:த வசன3தி

தமிழி சிற , தமிழகளி திமண வா

ைக பறிய ெசIதிக விாிவாக

இட ெப. றி:தன. ஒ ம?ைக த மன3தி கிைச:த ஆடவேனா( தனி32

ெசவ தவகா எபைத இ:திரஜி3 ,ேலா சைன . விள கமாக எ(32

ெசாவதாக அைம:6ள வசன இ. இ:த வசன3ைத அ:த நாளி ெபாியணா

ேபசி 43த சைபேயா மகி ேவா( ைகத/4 பாரா/( வாக6. ‘தமி வசன’
எேற நா?க6 இைத .றிப வழ க.

இ9 சீம:தனியிேல அவேலாக: பவள ெகா4யி அ2,ன; பிரகலாதாவி
இ:திர; அபிம@ ,:தாியி ாி ேயாதன ஆகிய ேவட?களி அணா ந43

வ:தா. இைட கால3தி 1924-இ இவ ந4ைப ைகவி/( க ெபனியி
கண . ேவைலகைள பா3 வ:தா. பிற. நா?க6 இசா:த கெபனி

வ கியேபா மீ( ந4 3 ைற . வ: வி/டா.
கதாநாயகி சி?காரேவA

ச3தியவா சாவி3திாி நாடக3தி  சாவி3திாியாக ந43தவ தி சி?காரேவA.
இவ தைடய ெபய . ஏற ப4 சி?கார பாக?களி மிக3 திறைமயாக

ந4பா. அ:தநாளி , பி எ; ஒேர பா3திர3ைத இ ப.திகளாக பிாி3
ெகா(ப வழ க. அேநகமாக காத கா/சிகெளலா இவ ேக

ெகா(பாக6. ,ேலாசன சதியிA இவ  ,ேலாசைனயாக ந4பா.

பவள ெகா4, அபிம@,:தாி இ நாடக?களிA இவ ,ப3திைரயாக3

ேதா;வா. 1921- இெசைனயி ந43 ெகா4:த சமய சி?காரேவA
‘ஒாிஜின பாI0 கெபனி’ . ேபாI வி/டா. அ?., பல ஆ(க6 ந43
க ெபறா.
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நல பாடக நலகணா
தி கலகணா திெநேவGயி பிற:தவ. பி சாவி3திாியாக+, பி
,ேலாசைனயாக+ ந4பா. இனிைம யான .ர; அைமயாக பா(வா.

ேசாகமாக ந4 க ேவ4ய பாக?களி இவர ந4 மிக2 சிறபாக இ ..

சதிய9Vயாவி நமைதயாக+, பவள ெகா4யி பவள ெகா4யாக+

ேதா;வா. இவ 1922-இ கெபனி Oவி:தவGயி இ:தேபா

விலகி ெகாடா. ேவ; சில நாடக சைபகளி இ:த பி , திெநேவGயி

ைதய கைட ைவ3 ெகா4:தேபா நா இவைர2 ச:தி க ேந:த.
எம க:தசாமி
எமனக நி; எைன பய;3திய தி க:தசாமிைய நீ?க6

மற:தி கமா/[க6 எ; நிைன கிேற. இவ தா எ நிைனவி இ9

ப,ைமயாக இபவ, இரணிய கேடாகஜ தGய இரா/சதேவட?க6

இவர தனி உாிைம இவ N3 .4ைய2 ேச:தவ. இவ 1922-இ

கெபனியிG: விலகினா. பிற. ேவ; ைறகளி ஈ(ப/ட தாக ேக6வி.

ப\ ராமசாமி
கெபனியி ஒேர நைக2,ைவ ந4கராக3தனியர, ாி:தவ தி ராமசாமி. எலா

நாடக?களிA இவ நைக2 ,ைவ பா3திர?கைள ஏ; ந4பா. அ:த நாளி

அவசிய ெம; கதப/ட ‘பO’ ஆக+ அ4 க4 வ: பா4 ேபாவா.

அவ ெகேற ,வாமிக6 சில திய நைக2 ,ைவ பாடகைள இயறினா. இவ

ஆ<சேநயராக ந4பத ெகேற ‘இல?காதகன’, நாடக தயாாி க ெபற.

கெபனி Oவி:தவGயி இ:த ெபாD இவ விலகி ெகாடா. நா?க6

N3 .4 . ேபா. ேபாெத லா இவைர2 ச:திப(.
சினணா 4.ேக. 3சாமி

சினணா தி. 4. ேக. 3சாமி கெபனியி ஆரப கால3தி சி; சி;
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ேவட?க6தா ைன: வ:தா. ,ேலாசன சதியி சினணா ராமராக+, நா

ல/,மண9க + ந4ேபா. சீம:தனியிேல அவ ,ேமதாவாக ந4பா. நா

சாமவானக ந4ேப. மற நாடக?களி எலா சினணா+ .

ெபபாA ேதாழி ேவட:தா. 1921இ ெசைன . வ:தபிற.தா அவ

கதாநாயகியாக ந4 க3 ெதாட?கினா. சினணா+ . ஆரப3தி நறாக

பாட வரா. அ:த .ைறைய ேபா க அவ அபா( ப/(2 ச?கீத க;

ெகாடா. பின அவ நக பாட+, ஆேமானிய வாசி க+,

ஆசிாியராக இ:, மறவகேள3 தயாாி க+மாக3 தைம வள3 ெகாடா.

1935-இ நா?க6 சேகாதரக6 நாவ ந43த ேமனகா ேப, பட3 தி.2
சினணா ச?கீத ைடர டராக+ இ:தா எபைத இ?ேக மகி ேவா(
.றிபிட வி கிேற.

சா3ளாிA சிவகாசியிA நாடக?க6 ந43வி/( மீ( மைர . வ:
ேச:ேதா. திய நாடக?க6 சில தயாாி க ெபறன. திய ந4கக சில

கெபனியி ேச:தாக6. மைரயி மீ( ஒ மாத கால ந43 வி/(2

சிவக?ைக . பயணமாேனா.
பா/4 3தமா6

சிவகாசி வைரயி நா?க6 கெபனி Q/4ேலேய வசி3 வ:ேதா. தாயா

மைரயிேல இ:தாக6. அவகைள பிாி:திப என . ேவதைனயாக3தா

இ:த. த:ைத யாைர ெபற தாயா திமதி 3தமா6 அைனயா .3

ைணயாக இ:தாக6. 1920-இ எ?க . ஒ த?ைக பிற:தா6. ,பமா6
எ; அவ . ெபய V/ட ெபற.தாI . பா/4 . மாமி, மமக6

உற+ ஒ3 ேபாகவிைல. சினணா ெபாியணா இவ திவன:த

ர3தி பா/4யிடேம வள:தவக6. மைர . வேபா நா9 பகவதி@

தானி:ேதா. மைர வாச உ;திப/ட பிற., பா/4யா அவகைள அைழ3
வ:தாக6. மைர . வ:த பா/4யா, இ;தி கால வைர எ?கேளா( இ க3
தி/டமி/(3தா வ:தாக6. அத.3 தைடயாக இ:த, Q/4 எ:ேநர

ச2சர+. தாயா எவள+ அட?கிேபானA சைட ஓIவதிைல. இ:த

நிைலயி பா/4, த சின மகனிட ேபாகேவ(ெம; ந2சாி3தாக6.
த:ைதயாரா பா/4யி ெதாைலைய ெபா; க 4யவிைல.

விப/4யிG:தேபா பா/4யாைர3 திவன:த ர3 . அ9பி ைவ க
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4+ ெசIதா த:ைத. அதப4 இர( நா6 ஒIவி மைர ெச;,

பா/4ைய@ அைழ3 ெகா( ெச?ேகா/ைட வைர ரயிG ெசறா. பிற.

தி[ெர; என நிைன3தாேரா, ெதாியவிைல. பா/4யாைர3 தனிேய

அ9பிவி/(, அ?ேகேய தைலைய ெமா/ைட ேபா/( ெகா(, உ2சி

.(மிேயா( விப/4 வ: ேச:தா. “எதகாக இ:த ெமா/ைட?” எறாக6

அவர நபக6. “தாயாைர ஊ . அ9பி வி/ேட. இனிேம மீ(

அவகைள பாேபெனற நபி ைக இைல. எனேவ இ;தி கடைமைய

43 ெகாேட” எ; சமாதான Hறினா. இேபா சிவக?ைக .

பயணமான+ட அனயா உட வ:தாக6. சிவக?ைகயி தாயாட தனி

Q/4ேலேய வசி3 வ:ேதா.
---------------
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சிவக?ைக, ஜமீ9 .2 ெசா:தமான நகர. ஆ?கி ேலயைர எதி3 Qரேபா
ாி:த ராணி ேவAநா2சியா, ம பா4யக வா :த பிரேதச. அ:த

ஊாி கெபனி . Qேட கிைட காம மிக+ கTடப/டாக6. கைடசியாக

ெகா/டைக . அகிேலேய ஒ ெபாிய Q( கிைட3த. அ, சிவக?ைக
அரமைன .2 ெசா:தமான Q(. அ:த Q(, பல ஆ(களாக O/4

கிட:ததாக+, அதி யாேம .4யிபதிைலெய; ேபசி ெகாடாக6.
அ:த Q/( . ப க3திேலேய மெறா ெபாிய Q( பாழ ைட: கிட:த.
அ+ அரமைனைய2 ேச:த Q(தா.

கெபனியா .4யி:த Q/4, ஏகனேவ ேபIக6 .4யிபதாக பல

ெசாவி ெகாடாக6. அ:த Q/4 இ:த அரமைனைய2 ேச:த பல

.(ப?க6 நசி3 ேபானதாக+ கைத கைதயாக ேபசி ெகாடாக6

இ:த கைதகைள உ;திப(3 ைறயி ஒ சபவ நிக :த. ஒ நா6

,ேலாசன சதி நாடக3தி ஆதிேசட ேவட ைன:தி:த பா/டா

இராமகிTண த ேவைல 4: வி/டதா ,வாமிகளிட ெசாGவி/(

கெபனி Q/( . ேபாயி கிறா. சைமய அபாஜிராவிட சாபா( ேபாட2
ெசாGவி/( ழ கைட ப க ேபானவ, எதிேர யாேரா ஒவ நிபைத

பா3, “யாைரயா?” எ; ேக/4 கிறா. உடேன தி[ெர; அ:த உவ3தி
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ககளிG: ெந  ெபாறிக6 Qச+, .6ளமாக இ:த உவ ெபாிய

பைனமர அள+ . வள: தைலவிாிேகால3 ட பய?கரமாக நிறதா.

இைத பா3த இராம கிTண, ‘ஐேயா’ எ; H2சG/டலறி அப4ேய சாI:

வி/டாரா.

நாடக 4: எேலா Q( திபிய இ2 ெசIதிைய அறி: இர+
Dவ ந4கக6 உற கேம இலாம இ:தி கி.க6.

இராமகிTண9 . காI2ச க(வி/ட. ஒ வார கால சிரம ப/டா.

ம;நா6 த:ைதயா )ல இ:தேபI விஷய3ைத ேக/ட தாயாட தனி
Q/4 இ க ேந:ததகாக நா?க6 ச:ேதாஷப/ேடா.

அதபிற. ெகா/டைகயி எேபா ேபI கைதக6 ேப,வ சகஜமாகிவி/ட.

“ேநறிர+ 12 மணி . ஒெப தைலவிாிேகாலமாI அD ெகா4:தைத நா

பா3ேத” எபா ஒ ந4க. “வி4ய 4 மணி . பய?கரமான ச3த );

ைற ேக/ேட” எபா மெறா ந4க. இப4ேய நாளைடவி ேபI கலவர
அதிகமாகி வி/ட. நைக2,ைவ ந4க ராமசாமி, ஒ நாளிர+ Q/4 ேபயாகேவ

ந4 க3 ெதாட?கிவி/டா. அவேரா( சைட ேபா/( ெகாட இெனா

ந4கைர பய;3வத. இ:த ேபI கலவர3 ைத பயப(3தி ெகாடா.
அ:தQ/4 ெந ேபா/( ைவ . ெபாிய .தி ஒ; இ:த. அ:த

.தி .6தா இரவி அ4 க4 ச3த ேக/பதாக2ெசாG ெகாடாக6. ப\

ராமசாமி மிக+ ணி2ச ேப வழி. அவ இ:த .தி .6 ஏறி உ6ேள யி:

ெகா( இரவி ேபயாக அலற3ெதாட?கினா. இரெடா நா/க6 இவா;
அ/ட காச ெசI வ:த ராமசாமி ேபI. கைடசியாக ஒ நா6 இரவி

தி[ெர; ,வாமிக6 விழி3 ெகாடா. .தி அைசவைத பா3தா. அவ .

உைம விள?கிவி/ட” ெபாிய விற. க/ைட ஒைற ைகயிெல(3
ெகா( .தி அேக வ:தா. “வா ேபேய ெவளிேய” எ; கஜி3தா.

,வாமிகளி கஜைனைய ேக/( ந(?கிய ேபI, ெவல ெவல3 ேபாI

ெவளிேய வ:த. .தி .6ளி: ஏறி .தி3த ராமசாமி ேபைய கட

எேலா பய3ேதா( வாைய)4 ெகா( சிாி3தாக6. அ; ேபI

,வாமிகளிட நல Oைச வா?கிய.

சிவக?ைகயி ேவ; Q( கிைட காைமயா நாடக 4@வைர அ:த ேபI
Q/4ேலேய இ: கால த6ளினாக6.
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,வாமிகளி உ;தி
சிவக?ைகயி நாடக?க . மற ஊகைளவிட அதிக மான வV. ஜமீதா

அ4 க4 நாடக பா3 வ:தா. ஒநா6 சதிய9Vயா நாடக3த; ஜமீதா

வ:தி:த ெபா ந4கக6 சில . பாி,க6 வழ?கப/டன. ச?கர தா0

,வாமிக .. ஒ பாி, .ெ◌ கா (

க விபினா ஜமீதா. ,வாமிகைள

ேமைட . அைழ3தாக6. ,வாமிக6 எேபாேம ேமைட . வவ

வழ கமிைல. ஜமீதா தம திவான உ6ேள அ9பி ,வாமிகைள ேமைட .

வ: பாிைச ெப; ெகா6மா; ெசானா. திவா வ: ெசாGய

பிற.?Hட ,வாமிக6 பி4வாதமாக ேமைட . வர ம;3வி/ட என . நக
நிைனவி கிற.

க பாட ம;3த
நா?க6 சிவக?ைக . வ மைரயிG:தேபா இைத ேபாலேவ மெறா
சபவ நிக :த. அ கால3தி தமிழறினாகேள@ லவகைள@ ஆதாி3
ேபாறி வ:த வ6ள இராமநாத ர ேசபதி மனா அவக6, ,வாமி கைள

காண விபினா. மனைடய அரமைன நிவாகி ஒவ ,வாமிகைள அLகி,

“நம ேசபதி மனைர பாடாத லவக6 ஒவ இைலேய!

,வாமிக6ம/( ஏ இ9 மனாமீ பாடவிைல? ேநாி வ: ஒ பாட
பா4ன த?க . கனகாபிேஷக ெசIவாேர மனா!” எறா.
,வாமிக6 ெதாட க தேல மனிதகைள க :பா( வதிைலெய;

ேநா ெகாடவ. ஆதலா மனாமீ க மாைல பாட ம;3வி/டா.

மீ( மீ( பல அபக6 வ: இபறி வ ;3தினாக6. ,வாமிக6

சின ெகா(, நா9 மறவ மன9 மறவ எைனவிட மன எ:த
வைகயிA உய:தவனல எதகாக நா அவைன கழேவ(?
மனமீ பா4னாதா என. லைம மன9 . ாி@ேமா?” எ;

Hறிவி/டா.

,வாமிகளி இ3தைகய த மதிபி ெபைம@, ெந<,;தியி அைம@

என . ாியவிைல. ாி: ெகா6ள இயலாத பவ. இ; அத சிறைப
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உண: ெபமித அைடகிேற. ,வாமிக6 தம வா நாளி இ;தி வைரயி

‘நர0தி’ பாடேவயிைல எபைத இ?ேக மகி ேவா( .றிபிட வி கிேற.
அன ஊ/4ய ெதIவ
சிவக?ைகயி தாேயா( வசி3வ:ததி அைம என . நக3 ெதாி:த.

விப/4, சா3ர தGய ஊகளி நாடக 4: வ:த நா அப4ேய

உற?கி வி(ேவ மைரயி நாடக?க6 நைடெபறேபா Hட Q( ெதாைல
விG:ததா ெபபாA Q/( . ேபாவதிைல. கெபனி Q/4ேலேய

ப(3 ெகா6வ வழ க. சிவக?ைகயி தாயாட தனிேய இ:ததா நாடக

4: வ:த+ட உற?க 4வதிைல எ?க6 தாயா பாேசா; பிைச:

அதிேலெகா<ச ேமா வி / ( ைவ3திபாக6. நா?க6 வ:த+ட அ:த2

ேசாைற பிைச: எ?க . உ/4 ேபா(வாக6, ,ட2,ட ,ட

கறிேயா( அைத2 சாபி( ேபா ேதவாமிதமாI இ .. சில சமய?களி
அவக6 சாத3ைத ெகா( வ நா உற?கி வி(ேவ.

அனயா, உற?கிய எைன ம4யி ேபா/( ெகா( அன3ைத

ஊ/(வாக6. நா பாதி உற க3திேலேய சாபி(ேவ. ம;நா6 காேலயி

என . இர+ சாபி/ட நிைனேவ இரா “ஏனமா, என எDபி2 சாபா( ேபாட

விைல?” எ; தாைய ேகாபி3 ெகா6ேவ. தாயா சிாிபாக6.

“ெபாியணா ஏடா, ர?கி ெகாேட சாபி/ட நிைனவிைலயா?” எ;

ேக/பா. அேபாதா என .2 சாபி/ட நிைன+ வ. அ:த அைம3 தாயி

அபிைன எணி ெயணி இேபா இ ;கிேற.
ப/டாபிேஷக நாடக

சிவக?ைகயி ஒமாத கால நாடக நட:த. கைடசி ப/டாபிேஷக நாடக

‘பிரகலாத’ ைவ க ெபறி:த. நா பிரகலாதனாக ந43ேத. நல H/ட.

நாடக சிறபாக நைடெபற.

நாடக சைபகளி ஒ வழ க(. கைடசி நாடக3த; கா/சிக6 4ய 4ய

பி ற திைரகைள அவி 3 க/4 ம;நா6 பயண3தி. ஆய3த

ெசIெகாேட இபாக6. நாடக 4@: தவாயி  ற6ள
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இரெடா திைரக6தா இ .. அவைற@ ேமேல பர மீதி:தப4ேய

,ைணேயா( ,/4 க/4 ைவ3, ம?கள பா4 4:த, அப4ேய

,ைணேயா( கீேழ இற கி வி(வாக6. இ சைபேயா . ேவ4 ைகயாக
இ .. ேமA கீDமாக ,( உய: விD: ெகா4:த திைரைய

எதிபாராத விதமாக ,ைணேயா( அப4ேய கீழிற .வதா, சைபேயாாி

கதிT4 கழி: வி( எற நபி ைக@ இ:த.

ப/டாபிேஷக நாடக3த; அ:த நாளி எலா ஊகளிA ந4கக . பாி,
வழ?. வழ க உ(. இ:த நாளி அ மைற: வகிற. அ:த நாளி

ரசிகக6 இ9 ெகா<ச தாராள மன பைட3தவகளாக இ:தாக6.

அ3ேதா(, விளபர பிாியகளாக இலாமA இ:தாக6. யா . எ?கி:

பாி, வர ேபாகிற எபேத ஒவ . ெதாியா. பாி, ெகா(பதகாகெவ;

எ:த ெபாிய மனித . இலவச2 சீ/( ெகா(பதிைல. ந4கக .

நிைறய பாி,க கிைட3 வ:தன.
ம; பிறவி

நாடக 4:த வழ கேபா ம?கள பா(வத. , பாி, வழ?.வாக6,

ஒெவாவராக ேமைட . வ: ெபயகைள2 ெசாG பாி,கைள வழ?கி

ெகா4:தாக6. பிரகலாத9 . 4 V/(வேதா( நாடக 4வைடவதா

நா 4 V/4 ெகாட நிைலயி அப4ேய சிமாதான3 தி Qறி:ேத.

அ; என . இர( த?க பத க?க6 பாிசாக கிைட3தைமயா
உசாக3ேதா( உ/கா:தி:ேத.

எ த:ைதயா பிபா/( பா( இட3திG: உ/ ற3 த/4 . ப க3தி

வ:, ஏேதா ைசைக ெசI ெகா4:தா. நா தெசயலாக3 த:ைதைய பா3

ேத. அவர ைசைகயா எைன2 சிமாதன3தி கீ ப4 யி இற?கி உ/கார2

ெசாகி ெரப ாி:த. காரண ாியாத நிைலயி, நா அவ ெசானப4

இ:த இட3தி G: ஒப4 இற?கி உ/கா:ேத.

அவள+தா. அ(3த விநா4யி எ தைல .ேம க/டப/4:த தபா திைர
அப4ேய ,ைணேயா( ‘தடா’ ெரற ச3த3ட விD:த. எேம

விழவிைல எறாA அ விD:த அதி2சியா நா ,( விD:ேத உ6ேள
நிற த:ைதயா ஓ4 வ:, எைன வாாிெய(3 அைண3 ெகாடா.
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ஒ ப4 நா கீேழ இற?கி உ/கா:திராவி/டா எ வா நா6 அேற

4:தி .. ெதIவ3தி தி+6ள ேவ; விதமாக இ:ததா பிைழ3ேத.
ஏேதா தெசயலாக நா கீ ப4யி உ/கா:ததாக எணி, ,வாமிக6 ஆன:த

கணி சி:தி, எைன வா 3தினா ெதIவ, த:ைதயா உவ3தி நி;,
எைன கா3தைத அறி:தேபா எேலா அதிசயி3தனா.

எ தைல . ேநராக கா/சி அைமபாள ஒவ, ,ைணேயா( திைரைய
க/4 ெகா4:தைத பா3த எ த:ைதயா ஏேதா எணி, எைன

கீழிற?.மா; ெசIதா எபைத பின அறி:ேத. சில நிமிட?களி பர

மீதி: கீழிற?கி வ:த கா/சியைமபாள தி ராமசாமி எைன

க/4யைண3 ெகா(, “ம; பிறவி எ(3தாேய அபா” எ; கதறியDத கா/சி,

இ; எ மன க னா நிகிற.
----------------

4. மற5க 6யாத இரசிக!
இரசிக!

நாடக இரசிககளிேலேய பல தரப/டவக6 உ(. நா எ நாடக
வா

ைகயி எ3தைனேயா விதமான இரசிககைள பா3தி கிேற. ஆனா

சிவக?ைகயி எ?க . அறிகமான ஒ இரசிகைர இ9 எனா மற க
4ய விைல.

இ:த நாடக இரசிக ஒ 0X. சிவக?ைகயி எ?க6 நாடக?கைள விடாம

பா3 வ:தா. நாடக 4:த ம; நா6 எ?க6 Q/( . வவா. வேபா
மி/டாI பி0க3, பழ?க6 தGயவைற ெகா( வ: ெகா(பா.

த:ைதயாேரா( நீட ேநர ேபசி ெகா4பா. த:ைதயா . அ:த இரசிக

ேபானா ேபாெமறி .. ஆனா இவ ஒ நா எளிதாக ேபானேத

இைல. இ:த இரசிக ேபாவதகாக மாியாைதயான ைறயி த:ைதயா

எெனனேவா ெசIவா. ஒ; அவாிட பயபடா. கைடசியாக, எ?க .
ேவைலயி கிற. நீ?க6 ேபாI வா?க6, எ; அப/டமாக2 ெசான
பிற.தா அவ ேபாவா.

சிவக?ைகயி இ:த இரசிகைர ததலாக2 ச:தி3த ேபா எ?க .
மகி 2சியாக3தா இ:த. ஆனா ஒெவா நா அவ வ:
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நாடக3ைதபறி@, ந4ைப பறி@ க : ேபசி ேபசி, எ?கைள2

சGபைடய2 ெசI வி/டா. த:ைதயா . இவேரா( ேப,வேத ஒ

ெதாைலயாக ேபாIவி/ட. அ:த இரசிகேரா எைத பறி@ சி:தைனபடாம

ெதாட: வ: ெகாேடயி3தா.

ப/டாபிேஷக 4:த ம;நா6 காைலயிA வழ க ேபா வ: வி/டா. அ:த3

திைரேயா( H4ய மர உைள எமீ விD:தி:தா என கதி ேந:தி .

எபைத பறிெயலா நீட ேநர ேபசி ெகா4:தா. தாைர தாைரயாக

கணி வி/டா. அவ அDதைத பா க என ேக பாிதாபமாக இ:த.

எப4ேயா ஒ வைகயாக அவைர ெவளிேய அ9பினா த:ைதயா.
பரம .4 பயண

சிவக?ைகயி நாடக 4:த பரம .4 . பயணமாேனா. அேபா

சிவக?ைக . இரயி பாைத கிைடயா. மைரயிG: ப0 வழியாக3தா

ேபாேனா. சிவக?ைகயிG: ப0^ேலறி மானாமைர ேபாI அ?கி:

இரயிேலறி பரம .4 . ேபாக ேவ(. நா?க6 அைனவ ப0^ேலறி

பயண3தி.2 சி3தமாக இ:ேதா. ப0 றப( ேநர3தி அ:த அ த நாடக

இரசிக தி[ெர; வ: வி/டா. “நா9 உ?கேளா( மா9மைர வ:,
வழிய9பிவி/( வ: வி(கிேற” எ; Hறி ப0^ ஏறினா. என

ெசIவ? ப0 றப/( வி/ட. ேவ; வழியிறி3 த:ைதயா தைலயைச3தா.
மானாமைர இரயி நிைலய வ: ேச:ேதா. ப0^G: சாமாகைள

இற .வதிA, மீ( அவைற இரயிG ஏ;வதிA இரசிக

வ<சகமிலாம உதவி ாி:தா. இரயிA றப/ட. நா தைலைய ெவளிேய

நீ/4 அவைர பா3 ெகாேடயி:ேத. ககளி நீ தப அவ

ஏ க3ேதா( நிறா.

பரம .4 . வ: ேச:ேதா. த:ைதயா ேப ஒ ைற வ: Q( பா3

ைவ3தி:ததா நா?க6 எ?க6 தாயாட தனிQ( ேபாI2 ேச:ேதா.

அறிர+ பயண கைள அதிகமாக இ:த. நிமதியாக உற?கிேனா.
ம;நா6 காைல
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ம;நா6 காைல ஏDமணி அளவி எD: நா ப ல கி ெகா4:ேத.

த:ைதயா அமா+ட ஏேதா சைட ேபா/( ெகா4:தா. கவனி3ேத.

அமா, காைலயி ேகாபி ேபா(வத. ‘கப/4’ இைலெய; ெசாG
யி கிறாக6. அதா சைட .ாிய விஷய.

ஆ; அ:த நாளி நா?க6 கப/4 காபி தா சாபி(வ வழ க.

இேபாHட எ?க6 நாகேகாவிA . ேபா. ேநர?களி Q/4 எ

அணியாாிட கப/4 ேகாபி ேபாட2 ெசாAேவ. அ:த ‘காபி'யி என .

ஒ தனி ஆைச.

“ெபாD வி4:, காபி .4 க ேவ4ய ேநர3தி தான கப/4 இைலெய;
ெசாவ?” இ அபாவி ேக6வி.
“இ; ‘காபி’ ேவ4யதிைல. தணீ .43தா ேபா. மற காாிய?கைள
பா” எ; த:ைதயா இ;தியாக 4+ Hறி வி/டா. அவ ப ல க3

ெதாட?கினா.

ெவளிேய யாேரா வவேபா ச3த ேக/ட. நா?க6 எ/4 பா3ேதா. ைகயி

ஒ ெபாிய கப/4 ெபா/டல3ேதா( சிாி3 ெகாேட நிறா சிவக?ைக
நாடக இரசிக. எ?க . வியபாக ேபாIவி/ட. இவ எப43 தி[ெர;

கப/4ேயா( வ:தா...?

நாடக இரசிக எ?க6 பிாிைவ3 தா?கா அ(3த வ4யிேலேய பரம .4 .
றப/( வி/டா. காைலயி எ?க6 Q/ைட3 ேத4 க(பி43

வ:தி கி.. உ6ேள அமா+ அபா+ கப/4 காக2 சைட ேபா/(
ெகாட அவ காதி விD:தி கிற. உடேன அவசரமாக ஒ4 ேபாI,

ப க3திA6ள கைடயிG: கப/4ைய வா?கி ெகா( வ:தி கிறா.
இ:த விபர3ைத அறி:த த:ைதயா . இவாிட மி.:த அ9தாப ஏப/ட.
அவைர@ தேமா( பலகார சாபிட2 ெசானா. பிற. நாடக ைப3திய3தா

ஏப( தீைமகைள பறிெயலா அவ . விாிவாக+ விள கமாக+

எ(3 Hறினா. அவைர ஒவா; சமாதான ப(3தி3 தாேம உடனைழ32

ெச; இரயிG ஏறி அ9பிவி/(3 திபினா.
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நிலா2 சாபா(
பரம .4யி நாடக ெதாட?கிய. நல வV. சிவக?ைகயிA பரம .4யிA

வV அதிகமா. ெசIதிைய அறி:த கெபனி உாிைமயாளக6 எேலா
அ4 க4 வ:ேபானாக6. ச?கரதா0 ,வாமிக6, ெபளணமிய; நிலா2

சாபா( சிறபாக ேபாடேவ(ெம; தி/ட ேபா/டா. அ:த ஏபா(,

உாிைமயாளகளி இரெடாவ . பி4 கவிைல. ,வாமிகளி தி/டப4

அத. அதிகமாக2 ெசலவா.ெம; ெதாி:த. உாிைமயாளக6 ேயாசி3தாக6.

,வாமிக6, அவகைளபறி கவைலபடவிைல. தம தி/டப4ேய சிறபான
ைறயி நிலா2சாபா/( . ஏபா( ெசIதா. ந4கக ெகலா ஒேர

.ரகல, எேலா D நில+ உலாவ ந:நாளி வி:( களி3ேதா.
உாிைமயாளக6 தி/ட
உாிைமயாளக6 H4 H4 ேபசினாகளா. ,வாமிகளி ேபா கி அவகளி

சில . அதிதி ஏப/டதா ேதைவயான நாடக?கேளெயலா தயாாி3த+ட
,வாமிகைள வில கிவிட+, ச/டாபி6ைள தி .றாலG?க பி6ைளைய

ைவ3 ெகாேட நாடக?கைள3 ெதாட: நட3த+ தி/டமி/டதாக எ?க6

த:ைதயா வ: Hறினா. உைழ  ப?காளியான தி பழனியாபி6ைள ஒவ

ம/( இ:த ஏபா/( . இைசயவிைலெய; ெசானா.

உாிைமயாளகளி தி/டெமலா ,வாமிக .3 ெதாி:வி/ட. அத

காரணமாக திதாக நாடக தயாாிப நி;3தப/ட. நிைலைமைய அறி:த

உாிைமயாளக6 சில நா/க6 அைமதியாக இ: பா3வி/( மைர .

ேபாI2 ேச:தாக6. பழனியாபி6ைள ம/(ேம இ: நிவாக3ைத கவனி3

வ:தா.

பரம .4 நாடக 4: தி( கG ஒ மாத கால நாடக?க6 நட3திவி/(
மீ( மைர வ: ேச3ேதா. மைரயி சில நாடக?க6 நைடெபறன.
தி?க/கிழைம பஜைன
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கெபனியி தி?க/கிழைமேதா; பஜைன நைடெப;வ வழ க, ந4கக6

எேலா H/டமாக2 ,வாமிகளி பாடகைள பா(ேவா. கைடசியி

தனி3தனியாக ஒெவா ந4க பாடேவ( H/ட3தி ேகாவி:தா ேபா(
சில, தனியாக பா(ேபா .ளறி வழிவாக6. இவகைளெயலா

ச/டாபி6ைள .றி3 ெகா6வா. பின ,வாமிக6 கவனி3 ெகா6வாக6.

எனேவ பா( ஒெவாவ பய ப திேயா( பா(வாக6. மைரயி ஒ நா6

/(3ேதாபிA6ள கெபனி Q/4 பஜைன வழ க ேபா நட:த. சி3திைர3

திவிழா நைடெப; சமய அ. இரேவா4ரவாக, ெசா ேகச ெபமா ஊவல
றப/( /(3ேதா

. வகிற நா6. பஜைனயி நா?க6 எேலா

பா443 வி/ேடா. பஜைன . வ:தி:த நபகளிA சில பா4னாக6.

கைடசியாக2 ,வாமிக6 பாட ேவ(ெமன எேலா வ ;3தினாக6

,வாமிக6 சிறி சி:தி3தாக6. .;நைகேயா(, “எவள+ ேநரபாட ேவ(?”
எ; ேக/டாக6. “த?க6 மனேபா பா(?க6” எறா ஒவ. ,வாமிகளி
லைமைய நகறி:தவரான பழனியாயி6ைள, “,வாமி ஊவல இ?. வகிற,

வைர பா(?க6” எறா.
“ஆட ச ரவ3தி” எ; தி க 2 ச:த3தி பாட3 ெதாட?கினா ,வாமிக6.

ககைள )4ய வண பா4 ெகாேடயி:தா, ஏகனேவ ெந/( ேபா/

4:த பைழய பாடல;; அேபாதா கபைனயாக எD:த திய பாட.

எேலா வியேப வ4வாக Qறி:தனா. பாட 4யவிைல. ெதாட:

பா4 ெகாேட பரவச நிைலயிG:தா ,வாமிக6. நீடேநர3தி. பி ,வாமி

ஊவல வவைத அறிவி . நாத,ர இனிைச ேக/ட. ேமள2 ச3த த

பா/( . இைட\ராக வ:த நிைலயி ககைள3 திற:தா ,வாமிக6. பாடைல

43தா. ,மா ஒ மணி ேநர ,வாமிக6 பா4யதாக எேலா ேபசி ெகாட

எ காதி விD:த. மைர நாடக?கைள 43 ெகா( விப/4,
சா3ா, திெநேவG தGய நகர?க .2 ெசேறா. வV ,மாரான

ைறயி இ: வ:த.
ஒப:த நாடக

தம ஊராகிய N3 .4யி நாடக நட3த ேவ( ெம; ,வாமிக6
தி/டமி/டா. திெநேவGயிG: ர3 .4 . ேபாேனா.

ர3 .4யி நாடக நட3தி ெகா4:தேபா ப க3தி ,மா இப ைம
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ெதாைலவிA6ள ஏர எ9 ஊாிG: கெபனிைய ‘க/ரா /’ ேபச ஒவ

வ:தா.

அவ, மாத பதி); நாடக?க .2 சகல ெசல+க ேபாக ஆயிர3தி ஐ=;
SபாIக6 தவதாக ஒப:த ெசIெகாடா. இேபாெதலா ஒ

நாடக3தி. 1500 SபாIக6 ெகா(3தாA நாடக நட3வ கTடமாயி கிற.
அ:த நாளி 13 நாடக?க . 1500 SபாIக6 எறா, கால மா;பா/ைட

எணி பா?க6. எேலா இர/ைட மா/( வ4களி பயண ெசI ஏர

ேபாI2 ேச:ேதா. ஏரG Q( கிைட காததா தாயா ம/( N3 .4யிேலேய

இ க ேந:த.

ஏரG நாடக ெகா/டைக . எதிேரேய ‘க6 கைட’ இ:த. நாடக பா3
ெகா4பவகளி பல அ4 க4 ெவளிேய ெச; வவாக6. ஒ சில

ெமா:ைத ேயா( உ6ேள வ: உ/கா3 ெகா( .4பாக6. இ:த

ேகாலாகல3ைத க( யா அதிசயப(வமிைல; த(பமிைல.
நாடக?க6 நல வVG ெதாட: நைட ெப; வ:தன.
தகரா; .ழப
நாடக3ைத ‘க/ரா (’ எ(3தவ மி.:த 3திசாG. அவ ,வாமிகைள

எப4ேயா சாிப(3தி ெகாடா. ,வாமிக .3 ேதைவயான சகல

வசதிகைள@ தனிப/ட ைறயி ெசI ெகா(3 வி/டா. ஒப:தப4

கெபனி . அறாட2 சாபா/( .ாிய பண3ைத Hட ெகா( காம ஏேதேதா
ெசாG வ:தா. சாபா/(வைகயி ஒநா6 தகரா; ஏப/ட எ?க6

த:ைதயா . பிரமாத ேகாப வ:வி/ட. அ; கைடசி நாடக, ந4கக6

எேலாைர@ Q/( .6 ைவ3 O/4வி/( “ஒவ இ; நாடக3தி.
ேபாக Hடா” எ; ஆைண பிறபி3 வி/டா. விபர அறி:த+ட

க/ரா டாிடமி: ஆ6 வ:த. வ:தவ த:ைதயா வாசப4யி ைகயி

ெபாிய த4ேயா( உ/கா:தி . நிைலைய பா3த+ட பய: ஓ4வி/டா.

பிற. க/ரா ட ,வாமிகளிட விஷய3ைத2 ெசால, ,வாமிகேள ேநாி வ:தா.

,வாமிக6 வவைத அறி:த த:ைதயா ெப/4 பாபாI அட?கிவி/டா.

ஒ; ேபசாம கதைவ3 திற:வி/(, எ?ேகா ேபாIவி/டா. அ; கைடசி
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நாடக; ,ைவயிலாம கவைலேயா( நட: 4:த. எேலா N3 .4
வ: ேச:ேதா.

இ:த2 சபவ3தி. பி ,வாமிக ., எ?க6 த:ைதயா . மன கச
வள:த. ர3 .4 . வ:த தி[ெர; ஒ நா6 ,வாமிகளிட

ெசாலாம த:ைதயா எ?க6 எேலாைர@ அைழ3 ெகா( இரயிேலறி
மைர வ: ேச:தா.

மைர . வ:த ம;நா6 த:ைதயா, சிைனயா பி6ைளைய ேபாI பா3தா.

ஏரG நட:த விஷய?கைள ெயலா Hறினா. இனிேம கெபனியிG:தா

,வாமிக . தம . மன3 தா?க வளெம; கண .3 தீ33 த?கைள
நி;3திவி(மா; ேவ4 ெகாடா. சிைனயா பி6ைள, கெபனியி

 கியமான ப?காளி. அதிக பண ேபா/டவ. அவ அேபா மைர

ெபானகர3தி தம .(ப3ேதா( வசி3 வ:தா. த:ைதயாாி

ெமாழிைய ேக/ட, அவ த:ைதயாைர2 சமதானப(3தி வி/(, உ/ ற

ெச; இர( த:திகைள ெகா( வ: ெகா(3தா. அவிர( த:திக

N3 .4யிG: ,வாமிகளா ெகா( கப/4:தன. த த:தியி,

“கணாசாமி பி6ைள ேகாT4யாைர ைவ3 இனிேம ெதாழி நட3த 4யா.
ேவ; ஏபா( ெசIய+” எ; .றிபி/4:த. இரடாவ த:தியி,
“கணாசாமிபி6ைள ேகாT4யா எனிட ெசாலாம ேபாI வி/டாக6.

உடன4யாக அ9பி ைவ க ஏபா( ெசIய+” எ; எDதப/4:த.

மா;ப/ட க3டனி:த இவிர( த:திகைள@ ப43வி/(3 த:ைதயா
சிாி3தா.

த த:தி ெகா(3தேபா நா?க6 N3 .4ைய வி/( றப/( ேபாIவி/ட
ெசIதி ,வாமிக .3 ெதாியா ேபாG கிற. அ:த3 த:தியி ,வாமிக .

எ?க6ேம இ:த ேகாப ெதாிகிறதலவா? ,வாமிக6 4+ ெசI@ேப

நா?க6 றப/( ேபாIவி/ேடாெம; ெதாி:த, அ:த ேகாப ஒவா;

தணி:தி கிற. இரடாவ த:திைய ெகா(3தி கிறா. சிைனயாபி6ைள
த:ைதயா . நீட ேநர சமாதான ெசானா, கைடசி யாக மீ(

கெபனி . ேபாக2 சமதி3, த:ைதயா Q/( . வ: ேச:தா.
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த:ைதயா வ: அமாவிட இ:த விஷய?கைள ெயலா ெசானா. அமா
மிக+ மகி 2சியைட:தாக6. ,வாமிகேளா( மன ேவ;ைம ப(வ,

அதகாக கெபனியிG: வில.வ அமா+ . பி4 கேவயிைல.
திய 3ா
கெபனி திய 3 . ேபாயிபதாக+, அ?. ேபாI2

ேசரேவ(ெம; ெசாG, சிைனயாபி6ைள எ?கைள அ9பி ைவ3தா.
மணியா2சி ., ர3 .4 .மிைடேய ‘த/ட பாைற’ எெறா 0ேடஷ
இ கிற. அ:த 0ேடஷனி இற?கி, மா/( வ4யி ஏறி3தா திய 3ா
ேபாக ேவ(. நா?க6 த:ைதயாட, திய 3ா வ: ேச:ேதா.
திய 3ா ஒ சி;ா; அ:த ஊ ம க6 மிக+ நலவக6, எ?களிட
அ  ஆதர+ கா/4னாக6 நா6 ேதா; ஊ ம களி யாராவ ஒவ,

கெபனி .3 ேதைவயான காIகறிகைள ெகா( வ: ெகா(பா. வார3தி.

இர( நா6 எெணI ேதI3 ெகா6ேவா. அ:த நா/களி லா உண+

ேபா(வ வழ க. ஊ ம க6 ஆ(க6, ேகாழிக6 இவைறெயலா அ ட

அளி3 உதவினாக6.

நா?க6 திய 3 . வ:த பிற., ,வாமிக6 சில நா/க6 எ?கேளா(

ேபசாதி:தா. அவைர பா கேவ எ?க . பயமாக இ:த. எ9ைடய
பாட?கைள ெயலா ேவெறா ைபய9 . ெகா(3தா. ெபாியணாவி

பாட?கைள@ ேக/ட9பினா. என . அDைக அDைகயாக வ:த. நா

‘,ேலாசன சதி’ யி ேபா( நாரத, இல/,மன, சினணா ேபா( ‘ராம’

ஆகிய பாட?கைள ெயலா ெகா( வப4 ஒநா6 எனிடேம ெசானா.
நா அDெகாேட ேபாI அபாவிட Hறிேன. அபா+ . ேகாப
வ:வி/ட. எ?க6 ); ேபைடய பாட?க ைவ3தி:த 3தக

ெப/4ைய அப4ேய N கி ெகா( ேபாI, ,வாமிகளி னா

ேபா/(வி/( வ:தா. ,வாமிக6 இப4 நட .ெம; ச; எதிபா க

விைல. உடேன ஏேதா சமாதான H; ைறயி, “பாட?கைள பலேப
ெந/( ேபா/( ைவ3தி:தா ேநாI ெநா4 ஏப( சமய?களி, பயப(ேம
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எபதகாக3தா பாட?கைள ேக/ேட. ேவ; தவறான எண

எ+மிைல” எ; மDபினா. 3தக ெப/4 எலா பாட?கட9 எ?க6
அைற . மீ( வ: ேச:த.
-----------------

5. மைர மாாிய$ப 1வாமிக

பிரபல தமிழிைச பாடக, மைர மாாிய ப,வாமிகைள நா?க6 ததலாக
திய 3ாாிதா ச:தி3ேதா. அவ தி2ெச:N க ஆலய3தி.,

தாேம நா ைக அ;3 ெகாடாெர;, க திவளா நல பாடகைள
இய; திற9ைடயவராI விள?.கிறாெர; எேலா

ேபசி ெகாடாக6. தி மாாியப ,வாமிக6 தி2ெச:T க9 .
பாகாவ4பிரா3தைன ெசA3வதகாக, ,வாமிகளிட ெபாதவிெபற

வ:தி:தா.

மாாியப ,வாமிக6 ச?கரதா0 ,வாமிகளி சிற:த மாணா ககளிேல ஒவ.

,வாமிகளி சமரச சமா க நாடக சைபயி பிரதம ந4கராக விள?கியவ. ச?கீத

ஒளி விள காக3 திக :த எ0 ஜி கி/டபா+, அவர சேகாதரக ,வாமிகளி
மாணா ககளாக, இ:த நாடக சைபயிேல பயிசி ெபறவக6தா.
“என மாாியபா! பாடக6 எDகிறாயாேம? எ?ேக நீ எDதின பாடகைள
பா(. ேக/ேபா” எறா ,வாமிக6. மாாியப ,வாமிக6 பாட3 ெதாட?கினா.

கைடசி அ4ைய பா(ேபா ஏேதா சிறி தய க3ட நி;3தினா. உடேன

,வாமிக6, “எனடா, அப மாாியப எ; 3திைர பா4 ைவ3தி கிறாயா?
பாதகமிைல, பா(” எறா. எ?க ெகலா ெப வியபாக ேபாIவி/ட,
,வாமிக6 Hறியப4ேயதா அ:த பாடG அ4 அைம கப/4:த.

,வாமிக6 வ க தேல தம ெபயைர 3திைரய4யாக ைவ3 பா(

வழ கமிலாதவ. எனேவ மாாியப ,வாமி க6 தம ஆசிாிய எதிாி 3திைரய4
ைவ3 பாட3 தய?கினா எபைத பினா உண:ேதா.

மைர மாாியப ,வாமிக6 தமிழிைச . ெப பணி ாி:தவகளிேல தைலசிற:த
ஒவ. தமிழிைச இய க ேதா;வத. பல ஆ(க . ேப தமிழிைச

ெப லவராக விள?கியவ =; கண கான சாகி3திய?கைள அவேர
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ைன:தி கிறா. அ3தைன@ அைமயான பாடக6. சி/டா

0வர?க ெகலா சாகி3திய?க6 அைம3 பா4யி கிறா.
நப கபண
திய 3ராி நாடக?க6 சிறபாக நைடெப; வ:தன. அ:த ஊாி

கபண எ; ஒவ இ:தா. அவ, ஒ சலைவ3 ெதாழிலாளி. ஊாி
ெபாிய ேபா கிாி அவ கெபனி ., சிறபாக எ?க6 த:ைதயா . ெந?கிய

நபரானா.

தி கபண9 . பதி); மைனவிய இ:தாக6. அவக6 பேவ;

சாதியினா. ஒநா6 நா?க6 நாடக ெகா/டைக . ேபா.ேபா, அவகைள

பா க ேந:த. ெபக6 பல H/டமாக வாயிG நிபைத பா3, “இவக6
யா?” எ; ேக/ேடா. உடேன அ?. நி; ெகா4:த தி கபண,

“இவகெளேலா அ4ேய9ைடய Q/( காாிக6: உ?கைள பாபதகாக3
தா நிகிறாக6” எறா. எ?க . ஒேர ஆ2சாிய! பதி ); மைனவியைர
ைவ3 ெகா(, இவ எப43தா வா

ஆடவ9 .3தா ெதாி@.

ைக நட3கிறாேரா

பி6ைளயா உைட
திய 3ாி ஒ .றிபிட3த க விேசஷ நட:த. தைலைப பா3த

திைகபைடய ேவடா. பி6ைளயாைர உைட . இய க பிற காத கால

அ. அ:த கால3தி ஒவ பி6ைளயாைர உைட3தா எறா அ

விய

.ாிய ெசIதியலவா?

,மா பதிைன: வயைடய ஒ இைளனா கெபனியி இ:தா. நல

இனிைமயான .ர. அவ பா( உ2ச 0தாயி ., ஆேமானிய3தி க/ைடேய

யிைலெய; கDவாக6. அவள+ அ தமான சாாீர. ந4பிA நல

திறைம. எ:த பாடமாயி:தாA சிலமணி ேநர?களி ெந/(2

ெசIவிட H4ய அபாரமான நிைனவாறA அ:த இைளஞாிட இ:த.
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இ3தைன த.தி@ைடய ஒந4க9 . எப4 ஓI+ இ க 4@? யாராவ
காI2ச, தைலவG எ; ப(3 வி/டா உடன4யாக அ:த பா3திர3ைத ஏக
ேவ4ய ெபா; அ:த இைளஞ தைலயி விD. இவா; பல ந4ககளி

0தான3ைதO3தி ெசIய ேவ4ய ெந க4 அ4 க4 அவ .
ஏப(வ(.

ஒ நா6 பிரகலாத நாடக. இரணிய ேவடதாாி க:தசாமி தி[ெர; ேநாயாI

ப(3வி/டா. வழ க ேபா நம இைளஞேர இரயனி இட3ைத O3தி

ெசIய ேவ4யதாயி;. ந4க . ஒேர ஆ3திர. எதி பாரா பல ேவட?களி

ந4பத. கிைட . இ:த நல வாI
மகி 2சிைய உடா க விைல.

க6 அ:த ந4க .2 சிறி

அ:த நாளி காைல, மாைல, இேவைளகளிA ந4ககைள ஊ ற3தி உலாவ
அைழ32 ெசவ வழ க. ஏாி கைரைய அ(3த சமெவளியி ஓ அரசமர,
அதகீ ெகYரமான ஒ பி6ைளயா சிைல@, அைத2 ,றி நாகக

அைம:தி:தன. ந4கக6 அ:த இட3ைத3 தா43தா ஏாி கைர .2
ெசலேவ(. பிரகலாத நாடக 4:த ம;நா6 அ:த வழியாக2

ெசAேபா, ஏேதா ச3த ேக/(2 சில ந4கக6 திபி பா3தாக6. நம
ந4க இைளனா அரசமர3தி  நி; ெகா(, ஆேவச3ேதா( ைகயி
கிைட3த ககைளெயலா எ(3, எதிேரயி:த பி6ைளயாாி மீ Qசி

ெகா4:தா.

“ஏனபா, இப4பி6ைளயாைர உைட கிறாI” எறா ஒவ. “இ:த நாசமா

ேபாற பி6ைளயா என . வளமான சாாீர3ைத ெகா(3திபதாலலவா இ:த
வெபலா வகிற. பாவிக6 எதெக(3தாA எைனேய ேபா/(2

சாக4 கிறாகேள! என .2 சாாீர ெக/( ேபா. வைர இ:த பி6ைளயாைர

உைட3ேத தீேவ எ; ெசாG மீ( ககைள Qசினா. அரச மர3த4

பி6ைளயா சிறி ேசதமைட:த. நல .ர ேவ(, நல ேவட ைனய

ேவ( எெறலா ஆைசப/(3 தின பி6ைளயாைர வழிப/( வ

ந4கக சில இ:தாக6. அவக . இைளஞர ெசய ெப வியபாக

இ:த.

ஒ நாேளா( அவ இ:த பி6ைளயா உைடைப நி;3தவிைல. ,வாமிக6
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காதி ெசIதி எ/4 க4 . வைர தின இவா; பி6ைளயா Oைச நட3தி
ெகாேட யி:தா. இப4 பி6ைளயா உைடைப நட3திய அ:த ந4க ெப

Qர யா ெதாி@மா? ந. ெமேகறிய பழ ெப நைக2,ைவ ந4க அவ.

அவர ெபயைர அறி: ெகா6ள ஆவ உடாகிறதலவா? அவதா திைரபட

ந4க தி எ. ஆ. சாமிநாத!
எ. ஆ. சாமிநாத

மிக2 சிற:த ந4க, நைக2,ைவ ந4கக .2 சாதாரணமாக எலா வித

பா3திர?கைள@ ந4 க வரா. அப4 ஒ சில ந43தாA ரசிகக6 நைக2

,ைவ@டேனேய அவ ந4ைப வரேவப வழ க. தி சாமிநாத அத.

றிA வில கானவ எ:த பா3திர3ைத@ ஏ; ந43 ெவறி

ெப;வி(வா. அவ ெதாட: த3வ மீனேலாசினி வி3வ பால சைபயிA,

பிற. எ?க6 ெசா:த கெபனியிA பல ஆ(க6 நைக2,ைவ ந4கராக விள?கி
யி கிறா, நா?க6 த தலாக3 திைரபட3 ைறயி .:தேபா எ?க6

.Dேவா( ேச: “ேமனகா” பட3தி ந43தவ. கைலவாண எ. எ0. கிTண
அவக ., எ. ஆ சாமிநாத அவகைள ‘ஆசா’ எேற .றிபிடேவ(.
இவ பல ஆ(க6 எ?க6 .Dவி நைக2,ைவ ந4ககளாக
இ:தி கிறாக6.

ந4க ம/(ம; எ. ஆ, சாமிநாத, ஒ நாடகாசிாி யமாவா. இவ எDதிய
‘ஜ G?க’ எ9 சீதி3த நாடக3ைத நா?க6 1934ஆ ஆ4

ந43தி கிேறா. கைலவாண எ. எ0. கிTண ேகாய3Nாி ‘அேசாகன
பி ச0’ எ9 பட கெபனி ைவ3தி:தேபா, எ.ஆ. சாமிநாத கைத

எD ெபா;பிA சிற:த ைறயி பணி ாி:தி கிறா. பழனியாபி6ைள

அவக6 R மீனேலாசனி பால ச.ண நாடக சபா’ எ9 ெபயரா ஒ ெசா:த
கெபனிைய நி;வி, இல?ைகயி நாடக?க6 நட3தி வ:த ேபா தி எ. ஆ.
சாமிநாத, தி 4. எ0.ைரராU ஆகிய இெப ந4கமணிக அ .Dவி

பிரதம நைக2,ைவ ந4ககளாக விள?கி வ:தாக6. 4. எ0. ைரராU அவக6

தயாாி3த "பாைன பி43தவ6 பா கியசாG" எ9 திைர பட3தி எ. ஆ.

சாமிநாத ஜ/காவாலா வாக ந43தைத இரசிகக6 இ9 மற:தி க 4யா.
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இவைரபறி இ9 பல ச:தப?களி .றிபிட ேநமாதலா இ3ேதா(
இ?ேக நி;3தி ெகா6கிேற.
சிதபரனைர3 த:த சி_
திய 3Nாி நாடக?க . நல வV ஆயி;. ஒ மாத கால நாடக

நட:த. அ(3த ஊ 4ம; திய 3ராிG: ,மா ஏD ைமக6 இ ..
எேலா மா/(வ4களி 4ம9 . றப/ேடா. வழியி

ஒ/டபிடார எ9 ஊைர3 தா4தா ேபாக ேவ(. ஒ/டபிடார

கபேலா/4ய தமிழ வ.உ. சிதபரனாைர3 த:த சி;ா. அேபா தாAகாவி

தைல நகராக இ:ததா ெபாிய ஊராக3 ேதாறிய. சிற:த வாணிப3 தலமாக+

விள?கிய.

4ம ெசறபிற. அ?. நாடக ெகா/டைக இைல ெயபைத அறி:ேதா.
ப க3தி ேபாGநாI க`, எெறா சி;ா. அ:த ஊாிதா ெகா/டைக

இ:த. 4 மனி கெபனி Q(; ேபாGநாI க`ாி நாடக ெகா/டைக.

இைடேய@6ள ,மா ஒ ைம Nர3தி.2 சாியான பாைத கிைடயா.
க/டெபாம சீைம

4ம9 .2 ,மா ); அல நா. ைம ெதாைலவி பா<சால?.றி2சி
இபதாக ெபாியவக6 ேபசி ெகாடாக6. அ:த மணா ேக ஒ தனி

Qரெம;, ய நாைய3 ர3, பா கீாிைய3 ர3 எெறலா கைத
கைதயாக ேப,வாக6. அ:த பா<சால?.றி2சி மைண யா எ(3

ேபாகாதப4 ெவ6ைள காரக6 காவ ேபா/4பதாக Hட ேபசி
ெகாடாக6.

எ?க ெகலா அ:த Qர ெசறி:த பா<சால?.றி2சிைய பா க

ேவ(ெம; ஆைச. என ெசIவ? யாராவ அைழ3 ேபானாதாேன?

அ; அ:த பிரேதச3தி ெபைம .ாிய வரலா; எ?க .3ெதாியா. இ;

அைதபறி எணா ேபாெதலா என . உ6ள3தி ஒ தனி

மகி 2சி@டாகிற. Qர சிதபரனா பிற:த ஒ/டபிடார3தி. அகி

ஐப3ெதா ஆ(க .  நா?க6 நாடக ந43தி கிேறா Qரபா4ய
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க/டெபாம சீைமயி எ?க6 கைலபணி நட:தி கிற! ஆஹா, எணா

ேபாேத உ6ள Oாி கிற!
ஒைறய4 பாைத

இ:த இட3தி ஒ  கியமான நிக 2சிைய .றிபிட ேவ4ய எ

கடைமெயன ககிேற. ேபாGநாI 9ாாி நாடக. 4மனிG: நா?க6

எேலா நட:ேத ெசல ேவ(. சபா3தி க6ளிக, / தக

நிைற:த கர(ரடான ஒைறய4 பாைத. இர+ ஏD மணி ,மா .

4மனிG: றப(ேவா. ம?கலான ெவளி2ச6ள ஓ அாி க

விள ைக பி43 ெகா( னா ஒவ ேபாவா. நா?க6 எேலா

அவைர ெந?கியப4 நட: ெசேவா. நாடக 4: தி ேபா எ?களி

சில . .ைல ந( க ெம( . சில சமய?களி அகி ‘ 0’ ெஸ; ச3த

ேக/.. தக கிைடேய ஏேதா ஒ(வ ேபால3 ேதா;. ப க3தி வ

ெபாியவகைள க/4 ெகா6ேவா. சில ேநர?களி சைமய அபாஜிரா

எைன3 N கி ெகா6வா.

ஒநா6 வழ கேபா நாடக 4: திபி வ ேபா, தகளி

மைறவிG: தி4ெர;, ஐயா, ஐயா, எ; ஒ .ர ேக/ட. எேலா
ச/ெட; நிறாக6. என . உடெபலா ந(?கிய. னா ெசறவ,

விள ைக க3தி. ேநேர பி43தப4, “யாைரயா?” எ; அத/4 ேக/டா.

இளி வGைமைய இ9 அதிக ப(3தி கா/( அ:த ம?கிய ெவளி2ச3தி
காிய நிறைடய ஒ மனித உவ நிப ெதாி:த. ெபாிய ஆஜா9பா. வான

ேதாற: D ெவைம நிறைடய கிதா மீைச; வல ைகயி நீளமான ஒ
ேவ க . அ:த உவ3ைத பா கேவ பயமாக. இ:த.

“ச?கர தா0சாமி Hட வகளா? அவ?கைள பா கL ெசளகாியமாI
ேபசL”.
அ:த உவ இவா; ேபசிய. உடேன எ?களி ஒவ, “சாமி?க .
ஒட சாியிேல, நாைள .ெவ6ெளன 4ம9 . வா?க பா கலா” எ;

ெசாGவி/( நட:தா. நா?க அவைர3 ெதாட:ேதா.
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உைமதா. 4ம9 . வேபாேத ,வாமிக6 உடநல .றியி:தா.

இரவி நாடக ெகா/டைக . வவதிைல. ஒதனி Q/4 த?கியி:தா.

ம;நா6 ெபாD ல:த நா9 ம; சில ந4கக ,வாமிக6

இ:தQ/4.2ெசேறா. இர+ கட ேபயா, மனித உவமா எபைத3

ெதளி+ப(3தி ெகா6வதகாக3தா.
ஏ/(2 ,வ4க6

மனிததா, ஐயமிைல. அேத ெபாியவ, ைக3த4ைய ஊறியப4
இமி ெகாேட வ:, ,வாமிக6 அகி உ/கா:தா. ,வாமிக .

ெபாியவ . நீட ேநர ேப2, நட:த. ெபாியவ Hறியத , க
இதா.

“க/டெபா ஊைம3ைரைய பறி@’ தா.பதி பி6ைள, பகN ெவ6ைள

இவகைள பறி@ பலபலெபாI கைதக6 க/4விடப(கிறன.

ெவ6ைளய . பய:

உைமயான ெசIதிகைள2 ெசால ம க6 அ<,கிறாக6. எேனாக6

ெவ6ைளய3ேதவ வச3ைத2 ேச:தவக6 எ?க6 Q/4 ஒபைழய ஏ/(2
,வ4 க/( இ கிற. அதி நட:த நட:தப4ேய ெசI@/களாக அ:த

கால3தி எ?க6 ெபாியவகளா எDதிைவ க ப/4 கிற. நீ?க6 ெபாிய

நாடகாசிாியெர;, மற .ல3தி பிற:தவெர; ேக6வி ப/ேட. அ:த2

,வ4கைள உ?களிட ெகா(3வி(கிேற. அவைற ைவ3 ெகா(

இேபாதிலாவி/டாA எேபாதாவ ஒகால3தி இ:த உைம நிக 2சிகைள
ம க6 ெதாி: ெகா6 ைறயி நாடகமா கி ந4 கேவ(.”

இவா; Hறி வி/(3 தேமா( ெகா( வ:தி:த ஒ சி; )/ைடைய

அவி 3தா. க:த ணியி,றியி:த சில ,வ4 க/(கைள2 ,வாமிகளிட

ெகா(3தா. இைத2 ெசாAேபா அவ கக6 சிவேபறின. .ர தDதD3த.

,வாமிக6 அைத வா?கி இரெடா ஏ(கைள ர/4 பா3வி/(,

“அைமயான நைட” எ; பாரா/4னா. “இதகாக உ?க . என ேவ(?”
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எ; ேக/டா ,வாமிக6. ஒ; ேவடா, எ?க6 ேனாகளி சிறைப
ஒ கால3தி உலக அறிய ேவ(. அதா எ ஆைச” எறா ெபாியவ.
அத.ேம அவக6 ேப2, எ?க .2 ,ைவயளி காததா நா?க6 ேபாI

வி/ேடா. அதபி இரெடா நா/க6 கெபனி Q( Dவ க/டெபாம

ேப2,3தா. ெபாியவக6 ஒெவாவ அQரைனபறி3 தா?க6

அறி:தி:த கைதகைளெயலா ெசானாக6. ,வாமிக6 க/டெபாம

நாடக3ைத விைரவி எDத உ3ேதசி3திபதாக+ ேபசி ெகாடாக6.
நிழ பட?க6

எதிபாராதப4 ெசைன . கெபனிைய ‘க/ரா (’ ேபச ஒவ வ:தா.

ேப2ெசலா 4வைட: அ(3தப4யாக2 ெசைன . ேபாவெத;
தீமானி க ப/ட. அவைரயி கெபனி . ைகபட?க6 எ+
எ( கவிைல. ெசைன . ேபாவெத; 4வானதா ைகபட

எ(பதகாக மைரயிG: ஒவைர அைழ3 வ:தாக6. நாடகமிலாத

ஒநா6, ேபாGநாய க` ெகா/டைகயி சில ைக பட?க6 எ( கப/டன.

அேபாதா நா த தலாக படெம(3 ெகாேட. த பட என

ெதாி@மா?... . நாரத.
ராஜா எ. ஆ

அகி .மார ர எெறா சி;ா. 4மனிG: ,மா ஆ; ைமக6

இ கலா. ராஜா எ. ஆ. ேகாவி:த சாமி பி6ைளயி நாடக நடபதாக

ேக6விப/ேடா. பி6ைளயவக6 ,வாமிகளி அபிமான3தி.ாிய மாணவ.
,வாமிகைள அவ, “அபா” எ;தா அைழபா. ேப மைரயி

/(3ேதாபி இ:தேபா அவைர ஒைற பா3தி கிேற. அ:த

கால3தி பி6ைளயவக6 மிக பிரசி3திெபற ந4க. “ச:த2 சரப ச?கீத சாகி3ய
ராஜ ேபாஜ ராஜா எ. ஆ. ேகாவி:தசாமி” எ;தா அவைர .றிபி(வாக6.
ஒநா6 நலத?காள நாடக நடபதாக அறி:ேதா. ,வாமிக6 எ?கைள

அைழ3 ேபாI வப4 ஆைணயி/டாக6. த:ைதயாட நா?க6 நாடக

பா க2 ெசேறா. நலணைக வ:த ராஜா எ. ஆ. ‘கD. மாமைல கா’
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எ; ெதாட?. ஒ பாடைல பா4 ெகா( ேமைட . வ:தா. என

அ தமான சாாீர! இைடயிைடேய ேபசி ேபசி, அவ பா/ைட3

ெதாட?.ேபாெதலா, ம க6 மகி 2சிேயா( ைகத/4 வரேவற என .

இ9 நிைனவி கிற.

நாடகேமைடயி நிற நிைலயி ெசா:தமாகேவ கவி பா( லைம ெபறவ

ராஜா எ. ஆ. அ:த நாளி ெதபா4 ப.தி Dைம . நாடக ேமைட .

அவ ராஜாவாகேவ விள?கினா.

திய 3ா, 4ம, .மார ர தGய ஊகெளலா அேபா எ/ைடய ர

சம0தான3ைத2 ேச:தைவ. எ/ைடய ர3ைத ஆ( வ:தவ ராஜா ெஜகQரராம

ெவ?கேட,ர எ/டப அவக6. ராஜா எ. ஆ. ேகாவி:தசாமிபி6ைள

எ/ைடய ர மனாி ெசலபி6ைளயாக விள?கினா. அவ ேமைடயி

ைன: வ:த ராஜ உைடகெளலா மனரா பாிசளி கெபறைவ ெயன3

த:ைதயா )ல அறி:ேதா. எ?க6 த:ைதயா அவேரா( பல நாடக?களி
கதாநாயகியாக ந43தவராதலா எ. ஆ. எ?கைள அ ட வரேவறா,
ெவளிேய ெந க4யான H/ட, நா?க6 ேமைடயிேலேய ஒ ப.தியி

உ/கா: நாடக பா3ேதா. நாடக மிக2 சிறபாக நைடெபற. நாடக

4:த எ. ஆ. எ?கைள விட விைல. த:ைதயா அவ நீட ேநர பழ?

கைதகைள ெயலா ேபசி ெகா4:தாக6. நா?க6 உற?கி வி/ேடா.
ெபாD ல:த வ4ேயறி 4ம9 . வ: ேச:ேதா.
--------------

6. ெசைன மாநகர

ெசைன . ேபாவ உ;தி ெசIயப/டதா 4ம நாடக 4:த

எேலா மைர . வ: ேச:ேதா. ச?கரதா0 ,வாமிகளி உடநிைல

சாியிலாததா அவக6 ம/( N3 .4 . றப/டாக6. உட

நிைலைய2 சாிெசI ெகா( தா ெசைன . வவதாக+ க ெபனிைய2
ெசைன . ேபா.ப4யாக+ ,வாமிக6 ெசானதாக அறி:ேதா.

மைர . வ:தபி ஒவார கால ெசைன பயண ஏபா(க6 ேகாலாகலமாக
இ:தன. எ?க ெகலா ஒேர .கல. ப/4ன3ைத பா க ேபாகிேறா

எபதி ெபமகி 2சி. நா6, ந/ச3திர, ேயாக, Vல இரா.கால, எமகட
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எலா பா3 றப/டாக6. 1921 ெசடப மாத மைரயிG:

இரயிேலறி2 ெசைன . வ: ேச:ேதா.

எDOாி இரயிேல வி/4ற?கிய எ?க . ஒ;ேம ாியவிைல.

ெப:திைகபாக இ:த. இரயி நிைலய, ம க6 H/ட, இதர Vழக
எ?க . ைமயாக கா/சியளி3தன. மைர, தி2சிராப6ளி இரயி

நிைலய?கெளலா இ; இ . அள+ ெபாியதாக அேபா இைல.

எனேவ, அைறய2 ெசைன எDO இரயி நிைலய பிரமாடமானதாக3
ேதாறிய. ந4ககைள அைழ3 ேபாக கா/ரா டக6 காக6 ஏபா(

ெசIதி:தாக6. எேலா காகளி ஏறி றப/ேடா. வழியி 4ரா

வ4கைள பா3தேபா ஒேர விய ! இரயி வ4 ெத களிேலேய

ேபாவதாக எணிேனா. பிற. த:ைதயா. “இ மிசார3தா ஒ( 4ரா கா”
எ; அைத பறி விள கியேபா, ாி:ெகாட ேபா தைலயைச3ேதா.
ேவெறன ெசIவ? மிசார எறாேல எனெவ; ாியாத எ?களிட3தி
மிசார வ4ைய பறி2 ெசான எப4 ாி@?
மனிதக6 வ4யிDபைத நா அவைரயி பா3ததிைல. மா(, .திைர

ஆகிய மிக?க6 இDபைத3தா பா3தி கிேற. நாகாீக மி.:த ெபாிய

ப/4ன3தி மனிதக6 இD . ாிய ஷா’ வ4கைள பா3தேபா அ:த2
சின<சி; வயதிேல Hட என . கTடமாக3தானி:த. இ:த

அதிசய?கேளெயலா பா3 ெகாேட ‘கிரா/ திேய/ட' . வ:
ேச:ேதா.

கிரா/ திேய/ட
ெசைனயி இேபா க டா கீ0 எற ெபயரா பட மாளிைக ஒ;
இ கிறதலவா? அேத ெகா/டைகதா அேபா கிரா/ திேய/டராக

விள?கிய. நா?க6 வ: இற?கிய காைல ேநரமானதா எேலா ப

ல கி ெகா( சி;4ய:த ேமைடயி உ/கா:ேதா. எேலா . Oாி
மசா பாிமாற ப/ட. நா அவைர யி பா3தறியாத திய உண+ Oாி.

இ/டளி, ேதாைச, /(, இ4யாப, தGய பலகார?கைளேய சாபி/( வ:த
என ., Oாி. மசா எனேவா ேபாG:த. அ வட இ:தியாவி பிரசி3தமான
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உண+ எ; ெசானாக6. எனக. பி4 கவிைல. பிற. த:ைதயா இ/டளி

வர வைழ3 ெகா(3தா.

சி;4 4:த கெபனியா அைனவ அவக காக ஏபா(

ெசIயப/4:த Q/( . ேபாI2 ேச:தாக6. நா?க6 ெபேறாட ஒ

ஒ/( .43தன3தி .4ேயறிேனா.
ஞாயி; கிழைம நாடக

கிரா/ திேய/டாி நாடக ெதாட?கிய. த நாளேற H/ட .ைறவாக

இ:த. அவைரயி கியா0 விள .களி நாடக ந43 வ:த நா?க6 அ;

தா த தலாக மிசார விள கி நாடக ஆ4ேனா. எறாA, வV
இலாததா எ?க . உசாக ஏபட விைல.

ஞாயி; கிழைம மாைல 6.30 மணி . நாடக எற எ?க . வியபாக

இ:த. அத. எ:த ஊாிA ஞாயிற; நாடக ேபா/டதிைல. அ+

மாைல ேநர3தி ந43தேதயிைல. ெசவாI, வியாழ, சனி கிழைமகளி ம/(
இர+ 6.30 மணி . நாடக. ஆக வார3தி. ); நாடக எறி:த ேபாI

ெசைன . வ:தபி வார3தி. நா. நாடக?க6 ஆயின. ஞாயி; கிழைம

நட:த மாைல நாடக3 . வVA மற நா/கைளவிட அதிகமாக இ:த. சனி,
ஞாயி; கிழைமகளிதா ெசைனயி வVலா. என எ?க6 த:ைதயா
Hறினா.

ேநா@ சிகி2ைச@
நாடக ெதாட: நைடெபற. நா9 எ தைமய மாக ேநாயி

ப(3ேதா. ெசைன . திதாக வபவக ெகலா ஒ தி[ காI2ச

வவ வழ கமா. அ:த காI2ச எ?கைள@ Y43ததா மிக+ ெதாைல
ப/ேடா.

இ ஒ  விதமான காI2ச. நாடக நட:த ெசவாI, வியாழ,

சனி கிழைமகளிதா இ:த காI2ச எ?கைள அதிகமாக Y43த. ைற

ஜூர எறாக6 சில: மைலாியா ஜுர எறாக6 ேவ; சில. பக உண+

அ: வைரயி ஒ; இபதிைல. பிபக ); மணி .ேம சகி க
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4யாதப4 .ளி எ( .. ஒ மணி ேநர3தி. பி காI2ச அ4 .. ம;நா6

காI2ச வி/(வி(.

அைட அயG இ:தவக6 ெசாGய ம:கைள ெயலா எ?க6

அைனயா ெகா(3 பா3தாக6. ஒ; பG கவிைல. எ?க6 தாயா

இ கால3 ெப4ைர ேபாறவக6 அல. எ(3ததெகலா டா டைர3

ேத4ேயா( நிைலயி அவ எ?கைள வள கவிைல .ழ:ைதக . வர H4ய
ேநாIக, அத.ாிய ம3வ சிகி2ைச ைறக அைனயா . நறாக3

ெதாி@. ெசைன . வ வைரயி நா?க6 டா டைர2 ச:தி3தேத யிைல. எ:த

ேநாI வ:தாA அைனயாேர ஏதாவ கஷாய ேபா/( ெகா(பாக6.
இரெடா நாளி .ணமாI வி(. இெபாD எ?கைள Y43த,

ப/டண3திேக உாிய  காI2சலாக இ:ததா, அவகளா ஏ ெசIய

4யவிைல.
திய ம:

த:ைதயா இர( வார?க6 ஏேதேதா ம:கைள ெகா(3 பா3தா.

ேநாயின நாடக தைடபடவிைல. அ ெதாட: நைடெப; வ:த. நா?க6

ஜுர3ட மிக+ ேபாரா4 எப4ேயா ந43ேதா. இ;தியாக3 த:ைதயா தம

ெசா:த ம:ைதேய ெகா( க3 ெதாட?கினா. .ளி நி; காI2ச வ:த

நாடக3தி. றப( ேநர3தி ெகா<ச பிரா:திைய ஊறி எ?க .

.4 க ெகா(பா. இைத .43த ேதக3தி ஒ திய ெத ஏப(.

ேநாயினா உடா. தள2சி ெதாியாம நா?க6 ந43 வி(ேவா. காI2ச

உடா. நா/களி எலா இவா; பிரா:திேய எ?க . ம:தாக இ:

வ:த. நாடக 4வைட@ ேநர3தி நா?க6 உணவற நிைலயி இேபா.

எ?கைள வ4யி ேபா/(3தா.Q/4 ெகா( வ: ேசப வழ க.
ேதாழி கதாநாயகியானா6
ஒநா6 ச3தியவா சாவி3திாி நட: ெகா4:த. ந:தவன கா/சி.

சினணா ேதாழியாக ந43தா. ஒேர ஒ வசனதா ேதாழி . உ(.

சாவி3திாி ஒ நீட வசன3ைத ேபசி 43த ேதாழி,

“ஆ அமா, இ?.6ள கிளிக6 உெசாகைள ேக/(, அன?க6 உ
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நைடைய மதி3, மயிக6 உ சாயைல க( ெவ/கி@ அ?க?. ப?கி
நாண ;கிறன பா!”....
என அத. விைட பககிறா6. சினணா தி 4. ேக. 3சாமி இ:த

வசன3ைத ந4 ண2சிேயா( ேபசிய சைபயி ெப3த கரேகாஷ ஏப/ட.
சாவி3திாிையவிட3 ேதாழி நறாயிபதாI2 சைபேயா ேபசி ெகாடாக6.
சினணா+ . ேயாக அ43த; இரடாவ ைற சாவி3திாி நாடக

ேபா/டேபா, சினணாேவ சாவி3திாி யாக ந43தா. அத பிற. ெதாட:

பல நாடக?களி கதாநாயகி ேவட இவைர3 ேத4 வ:த.

ெசைன . வ:த+ட த:ைதயா ஒ நாத,ர வி3வாைன எ?க .2 ச?கீத
ெசாG ெகா( க ஏபா( ெசIதா. அ:த வி3வானிட சிர3ைதேயா( இைச

பயிறவ சினணா ஒவதா. ேநாI, ெநா4 இவறினிைடேயHட விடாம

இைச பயிசியி D அ கைர ெசA3தியதா மிக விைரவி சினணா

நறாக பாட+ பழகி ெகாடா. எலா நாடக?களிA கதாநாயகியாக ந43

நல கைழ ெபறா.
தி( கி( ெசIதி

ஒநா6 தி[ெர; வ:த த:தி எ?க6 எேலாைர@ தி( கிட ைவ3த.
“,வாமிக6 வாத ேநாயா Y4 கப/டா; வாIேபச 4யவிைல. வல ைக@,
இட காA ட?கி வி/ட. ப( ைகயி இ கிறா”.
எதிாிக இர க ெகா6ள3த க இ2ெசIதிைய அறி:த, கெபனியி

உாிைமயாளகளி ஒவரான பழனியா பி6ைள N3 .4 . விைர:தா.

ெசைனயிேலேய ைவ3, சிகி2ைச ெசI@ ேநா ேகா( ,வாமிகைள மிக+
சிரமப/(, ெசைன . ெகா( வ: ேச3தா.
நா?க6 கெபனி Q/4.2ெச; ,வாமிகைள பா3ேதா. எேலாைடய

ககளிA நீ ெபா?கி வழி:த. எ3தைன எ3தைனேயா ந4ககைள ேபச ைவ3த
ேபராசா இ; ேபச 4யாம ஊைமயாக கிட:தா. எணற நாடக?கைள
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எDதி .வி3த வல கர ெசயலற நிைலயி ட?கி கிட:த. ஏ;ேபா

நடமா4ய அவர காக6 பிற உதவியிறி எD:தி க இயலாத நிைலயி
அட?கி கிட:தன; பா3ேதா, பாிதவி3ேதா!

ெசைனயி யா யாேரா லவ ெபம க6, ந4க ந4ைகய, ,வாமிகைள வ:

பா3தாக6. பேவ; சிகி2ைச ைறகைள Hறினாக6. ம3வக6 பல

வ:தாக6. சிகி2ைச ெசIதாக6. ஒ; பயனிைல. ,வாமிகளி பணி
விைட காக3 தனியாக இவ நியமி க ெபறாக6. உாிைமயாளக6

உைமயான சிர3ைதேயா( ,வாமிக .2 சிகி2ைச ெசI வ:தாக6.
க/டெபாம, ேஷ 0பியாி ேராமிேயா+ ஜூGய3 ஆகிய

இநாடக?கைள@ ,வாமிக6 விைரவி தயாாி க3 தி/டமி/4:தா. என .

ஜூGய3 பாட ெகா( க ெபறி:த. இ:த2 சமய3தி எதிபாராத நிைலயி

,வாமிக6 ேநா@ற எேலா . ெபாிய அதி2சியாக இ:த. விைரவி

.ணப/( வி(வா; திய நாடக?கைள3 தயாாிபா எெறலா

உாிைமயாளக6 எணினாக6. நபி ைகேயா( சிகி2ைச ெசI வ:தாக6.
எபிர0 திேய/ட
,வாமிகளி பைழய நாடக?க6 சில பாட ெகா( க ெபறன. வ6ளி திமண,
அGயஜுனா, .ேலபகாவG தGய நாடக?கைள ந43ேதா. இ:த ேநர3தி
ெசைன க/ரா ( 4வைட: வி/ட. மீ( ஒ மாத கால

ெசைனயிேல ெசா:தமாக நாடக நட3த 4+ ெசIதாக6. கிரா( திேய/டாி

ெதாட: நட3வைதவிட ேவெறா திேய/ட . ேபாவ நலெத;
எணி, திவG ேகணி எபிர0 திேய/டாி நட3த ஏபாடாயி;.

இேபா 0டா டா கீ0 எ9 ெபயேரா( திவG ேகணி ெந(<சாைலயி

இ: வகிறதலவா? இதா அ:த நாளி எபிர0 திேய/டராக விள?கிய.
திேய/ட மாறிய கெபனி Q(, எ?க6 Q( திவG ேகணி ப.தி .

மாறப/டன.

திவG ேகணி . வ:த எ?க . ேநாI இ9 அதிகமாயி;. அமா,
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அபா, தபி பகவதி, த?ைக , எேலாேம காI2சG ப(3வி/டாக6.
நாடக?க . வV இலாததா ெசல+ . பண கிைடப Hட
கTடமாகிவி/ட.
பா/4யா மைற+
இ:த ேநர3தி திவன:த ர3தி இ: எ?க6 பா/4 இற: ேபானதாக

ஒநா6 தகவ வ:த. அமா+ . பா/4 . ஒ3 ேபாகாததா பா/4

தஇைளய மக9ட திவன:த ர3தி இ க ேந:ததாக ேப

.றிபி/4 கிேற. இ:த மரண2ெசIதி வ:த அ; இர+, நாடக ைவ க

ெபறி:த. உாிைமயாளகளி ஒவரான சிைனயா பி6ைள காைலயி வ:த

க4த3ைத இர+ ஏD மணி . ெகா( வ: த:ைதயாாிட ெகா(3தா.
இவ ஏேதேதா ேபசினாக6. எேலா காI2சேலா( .ளி3வி/(

நாடக3தி ந4 க2 ெசேறா. ஊ . றப( எண ைகவிடப/ட.

Q/(2 ெசல+ . கெபனியிG: சாியாக பண கிைடபதிைல.
எேலா ேநா@றதா, Q/4 யா சாபிட ேவ4ய அவசிய

இலாதி:த. ெரா/4@, காபி@தா எேலா . உண+. இப4ேய

நா/க6 ஓ4ன. நாடக S. 50, 60 வVG நட: ெகா4:த.
காேம0வர ஐய

உாிைமயாளகளி இவ ஊ . ேபாI2ேச:தாக6. பழனியாபி6ைள,
கைபயாபி6ைள, இவ ம/(ேம இ: நிவாக3ைத நட3தி வ:தாக6.

கெபனி த6ளா4ய. இ:த2 சமய3தி தி. காேம0வர ஐய எற ஒவ வ:

ேச:தா. அவ கைபயாபி6ைளயி நப. அவ தாமாகேவ கெபனி

நிவாக?களி தைலயி/( கெபனிைய ேவd . ெகா(ேபாக ஏபா(க6
ெசIதா. அவைடய யசியா எேலா ெசைனைய வி/( ேவd .

வ: ேச:ேதா.

ேவd ேதா/டபாைளய ெகா/டைகயி நாடக?க6 ெதாட?கின.

நாடக?க . வV நல ைறயி இ: வ:த. அேபா ேதா/ட-

பாைளய ெகா/டைக .2 ெசா:த காரராக இ:தவ தி க. மாணி க தGயா.

இவைர கDைத மாணி க தGயா எேற இரசிகக6 Hபி( வாக6. இவ
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அ:த நாளி ஒ சிற:த ‘ராஜபா/'டாக விள?கினா. இவைடய நாடக?கைள

நா பா3தி கிேற. வடப.தி மாவ/ட?களி மிக+ ெபய ெபற ந4க

இவ. நறாக பாட H4யவ. ெபய . வ:த தைலெயD3 ‘க’ வாக
இ:ததா .; 3தனமான இரசிகக6 இவ . கDைத மாணி க எற
/ட3ைத2 V/4 வி/டாக6.
மற க 4யாத மசாவைட

ெசைன . வ:தபி நாடக3தி ந(வி சில நிமிட?க6 இைடேவைள வி(வ
வழ கமாகி வி/ட. ேவdாி அ:த வழ க ெதாட:த. இைடேவைள காக

ெகா/டைக . உ6ேளயி:த சிறிய ஒ/டG உ மா, மசாவைட ேபா(வாக6.

மிக அ தமாக இ .. மற க4யாத மசா வைட. எ?க6 த:ைதயா

வா?கி ெகா( வ: அேபா( ெகா(பா. அ:த மசா வைடயி ,ைவ

இ9 நிைனைவ வி/( அகலவிைல.

ேவd . வ:த பி9 எ?க6 காI2சA . வி4+ ஏபடவிைல. அ4 க4

வ: ெதாைல ெகா(3 ெகா 4:த.
வ6ளி திமண

ஒ நா6 வ6ளி திமண. சினணா வ6ளி ேவட தா?.வ வழ க. இர(

நா/களாக அணா+ . க(ைமயான காI2ச. ேவ; ந4க இலாததா

தநா6 காI2சேலா( ந43தா. வ6ளி திமண3த; அவரா எD: நிகேவ

4யவிைல . இர+ .6 சாியாகிவி(ெமற நபி ைகேயா( ஏேதேதா ைவ3திய
ெசIதாக6.

இர+ மணி எ/(. வழ கேபா எேலா ேவட ைனவதகாக

ெகா/டைக . வ:வி/ேடா. 9.30 மணி . நாடக ெதாட?க ேவ(.
தலாளிக எ?க6 த:ைத யா சினணாைவ2 ,றி
உ/கா:தி கிறாக6.

“என 3! ந4 க4@மா?” ......இ தலாளியி ேக6வி. இ:த ேக6வி .

பதிேல கிைட கவிைல. அணாவா ேபசேவ 4யவிைல. ேக6வி .
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விைடயாக ஒைற வா:திெய(3தா. அ; அவைர வ6ளி ேவட ேபா/(

நாடக நட3த இயலாெதப உ;தி ெசIயப/ட. அ(3த ேயாசைன?...

“ஏடா பச?களா! யாராவ வ6ளியாக ந4 கிறீ?களாடா? இேலன நாடக3ைத
நி;3த ேவ4யதா...” அ4 க4 இப4 யா காவ உட நலமிலா
ேபானா அ(3த ேவட3ைத ைனய ‘நா :தி நீ :தி’ எ; ந4கக6

ேபா/4 ேபா/( ெகா( வவ வழ க. எேலா அேநகமாக எலா
நாடக பாட?கைள@ ஒரள+ . ேக6வியிேலேய ெந/( ேபா/(

ைவ3திபாக6. ஆனா, இ; தலாளியி ேக6வி, பல வாயிலாகமீ(.

மீ( எதிெராளி3தேத தவிர யா ந4 க வரவிைல.
யா வ6ளி?

மணி 9 ஆகிவி/ட. நாடக3தி. அ; நல வV. ந4கக6 எவ தாமாக
வராததா, சில ந4ககைள. அLகி வ6ளியாக ந4 .ப4 தலாளிக6
வ ;3தி@ பா3தாக6. ஒ; பG கவிைல.

அேபா .Dவி இ:தவகளி நா மிக2 சி;வ. எனேவ எைன யா

ேக/கவிைல “நா ேவ(மான, நாரதராக ந4 கிேற” எறா ஒ ந4க.

ஏகனேவ ஒ தடைவ நா ேநா@றி:தேபா ந43தவ அவ. இ9 சில

நாரதராக ந4 க வ:தாக6. நாதா எெபாD நாரதராக ந4ப

வழ க.

பல நாரதக6  வ:த, “சக வ6ளியாக ந4 க/(ேம” எற ஒ .ர.
“ஆ! சாியான ேயாசைன! அவ ந43வி(வா அணா. த மணிைய அ4 க2
ெசாA?க6. சகதா வ6ளி” எற மெறா .ர. தலாளிக6 எைன

ெந?கினாக6. வானளாவ க :தாக6. ைதாிய Hறினாக6. “நீதா ந4 க

ேவ(” எறாக6. நா, “என . ெகா<ச Hட பாடமிைலேய” எேற.
வ6ளியி பாடகைளெயலா நா அ4 க4சினணா+ட ேபா/4
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ேபா/( பா4 ெகா4ப எ த:ைதயா .3 ெதாி@. அவ எ அகி
வ:,

“ேட, பயேல! ,மா ேபா(டா. நா பினேலநிணா பா4/ேற” எறா.
ம:திர ஒதினா
பாட ெசாG3 தவதாக2 சில உசாக ப(3தி -னாக6. நா தய?கி

ெகாேட நிேற. தலாளிகளி ஒவரான கைபயாபி6ைள எைன

ஒ றமாக3 ா கி ெகா( ேபானா, காதி ஒ ம:திர3ைத2 ெசானா.
அவள+தா; நா ந4பதாக ஒ

ெகாேட.

நாடக நட:த. நா வ6ளியாக ந43ேத. உளறி ’ெகா/டாம ஒD?காகேவ
ந43ேத. எேலா எைன பாரா/4னாக6. எைன ந4பத.

ஒ

ெகா6ள2 ெசIத அ:த ம:திர...! தலாளி கைபயா பி6ைள எ காதி

ஒதிய அ:த ம:திர-என ெதாி@மா?

“ேட பயேல! நீ இனி . வ6ளியாக ந42சா உன . Dசா அ<, SபாI இ
தகிேற” எபதா.
தலாளி கைபயாபி6ைள எ காதி ெசான ஐ: SபாI ரகசிய நாடக
4@ ந4கக ெகலா ெதாி: வி/ட. பல எைன பா3 ேகG

ெசIய3 ெதாட?கினாக6. அ<, SபாI வ6ளி: அ<, SபாI வ6ளி’ எ; எ
காதி விDப4 கிட ெசIதாக6. நா அவைறெயலா இல/சிய

ெசIயேவயிைல. நாடக 4:த என . ஐ: SபாIக6 ெகா(3தா தலாளி

கைபயா பி6ைள.

அ:த ஊாிேலேய சில நா/களி எ?க6 சபள உய3தப/ட. சினL
கெபனியி பிரதம ந4கராI வி/டதா அவர சபள மாத எ/(

SபாIகளிG: இப3தி ஐ: SபாIகளாக உய:த. என . அேத சபள

ேபாடப/ட. ெதாட க3தி எ?க6 எேலா . மாக ெமா3த2 சபள வர+

ெதாLாறி எ/( SபாIக6. இேபா ெமா3த எேலா . =றி நாப

SபாIக6 சபள கிைட3த.
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ஆசிாிய . சாமி நா@(
ேவdாி தி. ேக.ஜி.. சாமிநா@( கெபனி . ஆசிாியராக வ: ேச:தா.

இவ ,வாமிகளி மாணா ககளி ஒவ. மிக2 சிற:த ெபேவடதாாிெய;
பல கDவாக6. "தாராச சா?க" நாடக3தி ‘தாைர'யாக ந4பதி சிற:
விள?கியதா தாைர . சாமி நா@( எேற இவைர .றிப வழ க.

கெபனி . வ: ேச:த சமய3தி இவ ேவட ைனவைத நி;3திவி/(

நாடகாசிாியராகேவ பணி ாி: வ:தா. ஒநா6 இவ ,வாமிகைள பா க

வ:தி:தா. வ:த இட3தி ,வாமிகைடய விப3திப4 கெபனியி இ க

ஒ

ெகாடா. ேக. ஜி. . சாமி நா@( ேச:தபி ம;< சில திய

நாடக?க6 தயாராயின. அவறி  கியமான நாடக ஞானெசள:தாி, ேவd

4:த பிர<சி:தியாைவ2 ேச:த பா42ேசாி . பயணமாேனா.
ஞானெசள:தாி நாடக
பா42ேசாியி என . ஞானெசள:தாி பாட ெகா( க ெபற.

சினணா+ . ஞானெசள:தாியி சிறைன ‘ேலனா6’ பாட ெகா(3தாக6.

பா42ேசாி . வ:த+டேனேய அவசர அவசரமாக இ:த  நாடக3ைத
அர?ேகற யசிெய(3 ெகாடாக6. பாட3ைத ெந/(

பLவத. Hட நா/க6 ேபாதா. மிக+ ாித ப(3தினக6.

ஞானெசள:தாி மிக ெபாிய பாட. பாட3ைத பா3த+டேனேய என . பயமாக

இ:த. நாடக3தி ‘ேலனா'ளி V 2சியா ஞானெசள:தாியி இைகக

ெவ/டப(கிறன. பாதி நாடக D ஞானெசள:தாி ைககைள பி ற

க/4 ெகாேட ந4 கேவ(. இ:த விஷய3ைத ேக/ட+ட என . ேமA

பய அதிகாி3த. பாட ெகா(3த+டேனேய நாடக3தி.3 ேததி@ .றி3
வி/டாக6. ஒ3திைகக6 ெதாட: நைடெப; வ:தன.
க( க பாி,

நாடக அர?ேகற3தி. இ9 இரேட நா/க6. நா சாியாக பாட3ைத

ெந/( பணவிைல. தலாளி கைபயாபி6ைள எ?க6 Q/( . வ:தா.

ஒ ஜைத க( ககைள எனிட ெகா(3தா. அத விைல ப3 SபாI,

அேபா பா42ேசாியி ஒ ப+னி விைலேய பதி); SபாIக6தா.
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அைர ப+னி ெசIயப/4:த அ:த ஐ: கபதி3த க( கைன கட
என . மிக+ ஆைச உடாயி;. வா?கி3 தப4 அபாவிட

வ ;3திேன. உடேன கைபயாபி6ைள “ஞானெசள:தாி பாட3ைத

நாடக3த; சாியாக ஒபி3 வி/டா இைத உன . இனமாகேவ ெகா(3
வி(கிேற” எறா.

ேவdாி வ6ளி நாடக3திேபா ஐ: SபாIக6 ெசIத அ த3ைத

பா3தாரலவா? இைற@ அவைடய ேயாசைன பG3த. க( க
ேபா/( ெகா6ளேவ( ெமற ஆைசயி ஒேர )2சாக உ/கா:

ஞானெசள:தாி பாட3ைத ெந/( ேபா/( வி/ேட. வா களி3தப4 க( கைன

பாிசாக ெபேற.

த நாடக3த; பிேல:திர ஞானெசள:தாிைய கா/4 ச:தி3 அைழ3
ேபா. கா/சியி, ஞாபக மிலாம பின க/4 ெகா4:த ைககைள

ெவளிேய எ(3 வி/ேட. சைபேயா ெகா ெவ; சிாி3 வி/டாக6.

இரடாவ நாடக3திG:  ஜா ரைதயாக எ ைகக6 ெவ/டப/ட+ட,
ைககளிரைட@ பி றமாக2 ேச3 ைவ3, நாடா ேபா/( க/4

வி/டாக6.

,வாமிகளி நாடக ஆவ
பா42ேசாியி ,வாமிகளி உடநிைல ,மாராக இ:த. அவ அ4 க4

நாடக?க . வவா. உ6ேள ப க3 த/4 கேக அவ காக ஒ காவா0

ேச ேபாட ப(. ,வாமிக6 அதி ப(3 ெகா( கைடசிவைர நாடக3ைத
பா3 ெகாேடயிபா. ந4க யாராவ பாட உளறிை◌ ,வாமிக6

அவகைள எளிதி விடமா/டா. கா/சி 4:த+ட உளறிய ந4க ,வாமிக6

இ . ப க ேபாகேவ பயப(வா. ந4கைர Hபி/( அவ பாட

உளறியைத2 ைசைகயாேலேய ,/4 கா/(வா. சில சமய?களி அ4 க+

யAவா. ைக காக6 சாியாக விள? காத நிைலயி இ:ததா ந4கக6

அ4விழாம தபி3 ெகா6வாக6. எலா நாடக?க ,வாமிக . மன
பாட. நாடக 3தக3ைத ைவ3 ெகா( பாட ெசாG ெகா( .

வழ கேமயிைல.

உளறA பாரா/(
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ஒ நா6 பாகா ப/டாபிேஷக நாடக நட:த. சினணா 4. ேக. 3சாமி

பரதனாக ந43தா. ேககய நா/4 பரத தீயகனா க(, அைத3 தபி

ச3 கனனிட ெசாA கா/சியி, ‘தபி ச3 கனா’ எபத. பதிலாக3
“தபி ல/,மணா” எ; ெசாGவி/டா. சைபேயா அைனவ
சிாி3வி/டாக6.

இல?காதகன, கேலாசனசதி ஆகிய நாடக?களி சினணா ராமராக+, நா

ல/,மண9க+ ந4ப வழ க. பாகா ப/டாபிேஷக3திA என .

ல/,மண ேவட:தா ெகா( கப/4:த. சினணா பரதனாக நிபைத

மற:, ராம ேவட ேபா/( ேபசிய பழ க3தி “தபி ல/,மணா” எ;

தவ;தலாக2 ெசாG வி/டா. ஆனா அ:த3 தவைற உடேன ாி: ெகா(,
“தபி ச3 கனா! எேபா அண ராம2ச:திரைன@, தபி

ல/,மணைன@ எ மன நிைன3 ெகாேட யிபதா வாI தவறி

உைன@ ல/,மணாெவேற அைழ3 வி/ேட” எ; ேபசி2சமாளி3தா.
அணா+ . அேபா வய பனிெர( இ:த இள வயதி இவள+
சாாியமாக2 சமாளி3ததகாக2 சைபேயா அைனவ கரேகாஷ ெசI

பாரா/4னாக6. கா/சி 4: உ6ேள வ:த ,வாமிக6 சினணாைவ
Hபி/டா. அவ . பய:தா. த9ைடய தவ;தA காக2 ,வாமிக6

ேகாபி3 ெகா6வாெரெறணி ந(?கி ெகாேட வ: நிறா, ,வாமிக6
அணாைவ அகி அைழ3, ககளி மகி 2சி பரவச3ட இட ைகயா

த/4 ெகா(3தா.
‘ர’ ெசIத ரகைள

பா42ேசாியி காமா/சியம ேகாயி ெதவி நா?க6 த?கியி:ேதா.

எ?க6 Q/( . அ(3தாேபா ஒ பிரபல வழ கறிஞ வசி3 வ:தா. அவ .

நாடக காரக6 எறாேல பி4பதிைல, நா?க6 அ4 க4 பா4

ெகா4ேபா. எ?க6 Q/(2 ,வைரெயா/4னா ேபாG:த அவர

ப( ைகயைற. அ:த வழ கறிஞ, நாடக மிலாத நா/களி இர+ ேநர?களி

நா?க6 பா(ேபாெதலா ஏதாவ L L3 ெகாேடயிபா. ஒ
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நா6 எ?க6 த:ைதயா ‘ர’ எ9 ஒ  வைகயான மைவ .43 வி/(
வ:தி:தா. ேபாைத தைல ேகறி வி/ட; ஒேர .ஷி, இர+ ஒப மணி: தம
ெகYரமான .ரைலெயDபி பாட3 ெதாட?கினா. அவர பா/ைட

ேக/ட+ட வழ கறிஞ . பிரமாத ேகாப வ: வி/ட. ஆ?கில, தமிD

கல:த மணிபிரவாள நைடயி ஏேதேதா ஏச3 ெதாட?கினா. இர+ ஒப

மணி .ேம “இப4 கDைதேபாக3தினா நா?க6 எப43 ர?.வ?”

எ; ச3த ேபா/டா. Q/( வாசவி ஒேர .ழப. எ?க தாயா

வழ கறிஞைர2 சமாதான ெசIத9பினா.
ந6ளிரவி க2ேசாி

த:ைதயா பா(வைத நி;3திவி/(, அவசரமாக ெவளிேய ெசறா, நா?க6

ஒ; ாியாம விழி3 ெகா4:ேதா. அேபா எ?க6 Q/4ேலேய

3 கனி ேம0திாி எற கெபனியி ைதயகார த மைனவி ேயா(

.4யி3தா. ேம0திாி அபா+ . நப. எேபா இவ ஒறாக3தா
ெவளிேய ேபாIவவ வழ க. அ; ேம0திாி@ நல .4ேபாைதயி

இ:தா. அபா ேம0திாிைய Q/( . காவ ைவ3 வி/(3 தனியாக

ெவளிேய ெசறதா எ?க . ேமA வியபாக இ:த. பதிைன:

நிமிட?களி இர( T வ4க6 வ: வாசG நிறன. அவறி

ஆேமானிய தி ைவ3திG?க பி6ைள@, மித?க தி ைரசாமி நா@(+,

கெபனியி அேபா மிக+ பலசாGெயன எேலாராA கத ெபற தி
ேகாபால பி6ைள@ வ: ேச:தாக6.

Tவ4 எப ாி ஷாைவ ேபா; மனிதக6 இD . வ4தா.

ாி ஷாைவ னா நி; இD32 ெசவாக6. இ நாA ச கிர

வ4யாதலா ெபபாA பின நி; த6ளி2 ெசவ வழ க. வ4யி

உ/கா:திபவகேள த ைகயி னாA6ள கபிைய பி43 ெகா(

வ4ைய2 ெசA3த ேவ(. இ:த T வ4 அேபா, பா42ேசாியிA

கடdாிA காணப/ட. இேபா நா பா3ததாக நிைனவிைல.

T வ4களி ஆேமானிய மித?க3ட இவக6 எேலா வ:த

என நட .ேமாெவன நா?க6 பய: வி/ேடா. இர+ மணி ப3தி ..

Q/( .6 க2ேசாி ெதாட?கிய. த:ைதயா தமா 4:த ம/( ேமேல

.ரெலDபி பா4னா. ைவ3திG?க பி6ைள@ ைரசாமி நா@(+ அவேரா(
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ேச: வாசி3தாக6. 3 கனி ேம0திாி@, ேகாபா பி6ைள@ Q/(

வாயி ப4யி ைகயி த4ேயா( காவ ாி:தாக6.
வழ கறிஞாி மனி

வழ கறிஞ ெவலெவல3ேபாIவி/டா. அவ ஆ பா/டெமலா அட?கி

வி/ட, சைட . க2ைச க/4 நிபைத கட, அவ .ர கீேழ
இற?கிவி/ட. உ6ேள நட . க2ேசாிைய ேக/க Qதியி ரசிகக6
H4வி/டாக6. பிற. வழ கறிஞ, 3 கனி ேம0திாியிட வ:

சமாதானமாக ேபசினா.தG தா ஏசி ேபசியதகாக மனி  ேக/(

ெகாடா. எப4யாவ இ:த க2ேசாிைய, நி;3தினா ேபா எறாகி

வி/ட அவ .. ேகாபாலபி6ைள ஒவா; எேலாைர@ சமாதானப(3தின.

க2ேசாிைய நி;3த2 ெசIதா. ஆேமானிய, மித?க வி3வாகைள

Q/( கைழ32 ெசறா. அ:த2 சபவ3தி. பிற. வழ கறிஞ எ:த

வ

. வவேதயிைல.

த?ைக பிற:தநா6
1921ஆ ஆ( 4சப கைடசி நா6. அ; அபிம@ ,:தாி மாைல நாடக;
நாடக 4: Q/( . வ:த அனயா எேலா . உண+

பாிமாறினாக6. இர+ ஒ மணியளவி உற?கிேனா. ஏேதா சலசல

ேக/(

விழி3ேதா. இர+ ); மணி ., எ?க . இரடாவதாக ஒ த?ைக

பிற:திபைத அறி:ேதா; மகி :ேதா.
காமா/சியம ேகாயி ெதவி .4யி:தா த?ைக . காமா/சி என
ெபயாிட ெபற த?ைக பிற:த இரடா நா6 த தலாக Q(

ெப .வத. ஒ ேவைல காாிைய நியமி3ததாக3 த:ைதயா தம நா/.றிபி
எDதி ைவ3தி கிறா. எனேவ ஏD .ழ:ைதக .3 தாயா. வைரயி எ?க6

Q/4 ேவைல காாி ைவ க ேவ4ய அவசியேம இலாதப4 அைனயாேர
யாவைற@ கவனி3 வ:தி கிறாக6 எ; ெதாிகிற.

எ?க6 அைனயா ஒ.அOவபிறவி. அவக6 காைலயி எD:திபைத@
இரவி உற?.வைத@ நா பா3தேத யிைல. நா?க6 விழி3ெதD:த+ட
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ெவ:நீ தயாராயி .. அவகேளதா .ளிபா/4 வி(வாக6. எ?க6

எேலா . தைல4 நீளமாக யி .. எெணI ேதI3 ெகா6

நா/களி ெபாியணா+ . தாயா தா தைல ேதI3 வி(வாக6. அவக6

எெபாD ஒI+ எ(3 ெகா6வாகேளா எ?க .3 ெதாியா. இய:திர

ேபா சதா ேவைல ெசI ெகாேட யிபாக6. அவக6 பிரசவ அைறயிG:த

நா/களி நா?க6 மிக+ கTடப/ேடா. ைதய ேவைல 3 கனி ேம0திாி

எ?கட .4யி:தா ெர; .றிபி/ேடனலவா? அவ . .ழ:ைதக6
இைல. அவர மைனவியா எ?க . ேவ4ய உதவிக6 ெசIதா.

பா42ேசாியி நாடக?க . நலவரேவபி:த . பா42ேசாி 4:

தி4வன ெசேறா. அ?. நல வV. ெசைனயி வV இலாம

கTடப/ட நிைல மாறி வி/ட. ெதாட: ேவd, பா42ேசாி, தி4வன

ஆகிய ); ஊகளிA நல வVலாயி;. கைபயா பி6ைள மற

தலாளிகைள விட ெகா<ச தாராளமான மன உைடயவ: PL க ெதாி:தவ.

அவ காேம,வர ஐய தா இேபா கெபனிைய நிவகி3 வ:தாக6.
உைழ  ப?காளியான பழனியா பி6ைள ஒ;< ெசIய3 ேதாறா
அவகேளா( ேப . ஒ3ைழ3தா.
ஏ. ேக. ,பிரமணிய

தி4வன3தி பா/டா இராமகிTண, கெபனிைய வி/( ேபாIவி/டா.

அவைடய 0தான3ைத அ

ேகா/ைட ஏ. ேக. ,பிரமணிய ெபறா.

,பிரமணிய மிக2 சிற:த பாடக, நல வளமான சாாீர; இயைகயாகேவ

அவைடய .ரG ‘பிகா’ ேப,. ெசைன . வ:த+டேனேய பல நாடக?களி
,பிரமணிய கதாநாயகனாக ந4 க3 ெதாட?கி வி/டா, இெபாD பா/டா
இராம கிTண ேபாIவி/டதா, எலா ேவட?க அவ ேக ெகா( க

ெபறன. ,பிரமணிய ந43த ச3யவா, ேகாவல, வ6ளி நாடக3தி ேவல -

ேவட - வி3த தGய பா3திர?களி அவ பா4ய பாடக6 இ9 எ

நிைனைவ வி/( அகலவிைல. வி3த?க6 பா(ேபா அவ ரசிககளிட3தி

கரேகாஷ ெப;வா. இளபவ3திறாகிய ,பிரமணியனி அபாரமான இைச3

திறைம அ:த நாளி எேலாராA பாரா/ட ெபற.
தி4வன3தி கட
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தி4வன3தி என . ஒெபாிய கட ஏப/ட. ஒநா6 ‘இல?காதகன’
நாடக நட: ெகா4:த. தா தG இல/,மண9க+ கைடசியி

அ/சய .மாரனாக+ ந4ப வழ க. அ:த நாளி தனிேய உ/கா:

ஒவேரா( ஒவ அர/ைடய4ப இைல. ெபபாA ேவட ைனயாத
ேநர?களி ப க ப(தாவி அேக நி; நாடக3ைத பா3
ெகா4ேபா.

அ; கட கா/சிைய ேபா/( ெகா4:தாக6 ன கா/(3 திைர
விடப/4:த. அ9மா வானர? கட பா4 ெகா4:தா.நா

இல/,மண ேவட3ைத கைல3வி/(, ெவ; உடேபா( ேமைடயி ந(ேவ

நி; கா/சி அைமபைத பா3 ெகா4:ேத. அேபா தி4வன3தி

மிசார விள .க6 இைல. கியா0 விள . க6தா ேபாடப/4:தன.

ேமைடயி கா/சி அைமைப பா3 ெகா4:த எ தைல . ேநராக ஒ

கியா0 விள . க/டப/4:த. கட தா( ‘அ/ைட அ9மாைர

அ?.மி?.மாக இD3 பா3 ெகா4:தாக6. நா ,ைவேயா(

அ:த கா/சிைய ரசி3நிேற.

யாேரா ஒ கா/சி யைமபாள ேமைடயி ந(ேவ: ெதா?கி ெகா4:த கியா0

விள ைக ேமேல N கி க/ட யறி கிறா, விள ேகா4:த =கயி;

பரமீ எ?ேகா )?கிG சி கி3 ேதI: ேபாயி கிற. அவ விள ைக

ெவ/4 இD3த கயி; அ;: ேபாIவி/ட. ெபாிய கியா0 விள . அப4ேய

ேநராக கீேழநிற எேம விD:த. நா ‘அமா’ எறலறி கீேழசாI:ேத.

விள .. , க , கலாக உைட:வி/ட.
த:ைதயி ஆேவச

எ அலற ச3த3ைத ேக/ட த:ைதயா ஓ4 வ:தா. ேமேல க/டப/4:த

கியா0 விள . எேம அ;: விD: வி/டைத@, நா கீேழ கிடபைத@

கடா. ஆேவச ெகாடா. அத.6 சில ஓ4 வ: எைன3 ள கி2

ெசறாக6. த:ைதயா தைமேய மற: வி/டா. ப+ட ேபா(மிட3திA

ெவளிேய@ ேபாட ப/4:த கியா0 விள .கைள3 த ைகயாேலேய அ43
உைட3தா. அவைர பி43 நி;3த2 சில ெப பா(ப/ டாக6. என .

ெபாிய அபாய ஏமிைல ெயபைத விள கினாக6.
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கியா0 விள . எ தைலேயா( உராI: ெகா( இட ேதாளி விD:த.

விள கி அ4யிG:த கபி ஆழ மாக எ ேதாளி காய3ைத உடா கிய;
இர3த Yறி/ ட. நா )2சி3 வி/ேட. ேமைடயி காறிலாத தா

எைன ெவளிேய N கிவ: ெகா/டைகயி பிரதான வாயிலேக ஒ க/4G
ப( க ைவ3தாக6. அ; நாடக பா க வ3தி:த ஒ டா ட என .2

சிகி2ைச ெசIதா. காய விைரவி ஆறிவி(ெம; பயபட ேவடாெம;

எ த:ைத . ஆ;த Hறினா.

நா )2ைச ெதளி:தேபா ெவளிேய க/4G ப(3 தி:ேத. நாடக பா க

வ:த ஜன?களி பல எைன2 ,றி நி; ெகா4:தாக6 நாடக நட:
ெகா 43த. என . பதிலாக அ/சய ேவஷ3ைத யாேரா ஒ ந4க

ேபா/டா. ப( ைகயி கிட:த என . அவைர பா க ேவ(ெமற ஆைச

உடாயி;. நா எD: பா3தா ேமைட நறாக3 ெதாி@. ஆனா

த:ைதயா எைன எD:தி க விடவிைல. நாடக 4@ வைர அப4ேய

ப(3தி:ேத.

Q/( . வ:த அைனயா என .3 ‘திT4’ ,றி ேபா/டாக6. மயில

க ெபமான ேவ4 ெகாடாக6. காய ஆ;வத. ஒ வார ஆயி;.

அமாேவா( அபாேவா( அகிG:த மயில3தி.2 ெச; க
ெபமாைன3 தாிசி3 வ:ேதா.
வ4 பாைளய

தி4வன3தி இர( மாத கால நாடக ஆ4ய பி திபாதிாி G\ .
அகிA6ள வ4பாைளய ெசறாே◌. வ4பாைளய3தி நல வV

இைல. திபா திாி G\ாிேலேய நாடக ந4 க தலாளிக6 4+ ெசI

தாக6. அவாேற உடன4யாக3 திபாதிாி G\ாி நாடக வ கப/ட.

நல வவா@ ஏப/ட. அ?. Q( கிைட காததா நா?க6

வ4பாைளய3திேலேய இேதா. நாடக3தி. ேபாI வி/(, .திைர

வ4யி வ4பாைளய தி ேவா. இப4ேய ெதாட: நைட ெப;

வ:த.

ஒநா6 எ?க6 த:ைதயா ., மாேனஜ நிைலயி G:த காேம0வர ஐய .
ெபாிய ச2சர+ ஏப/ட. காேம0வர ஐய ஏேதா தவக ேபச,
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த:ைதயாெகா/டைக யி ேபா/4:த ப:த காைல பி(?கி ெகா( அவைர
அ4 கேபாக, ஒேர .ழப ஏப/( வி/ட. ஐயைர எப4@ அ43ேத தீவ

எ; அபா+ 3 கனி ேம0திாி@ பலைற யறாக6.
சிைனயா யி6ைள வைக

காேம0வர ஐய ந4ககளிட, ஏைனய ெதாழிலாள களிட நட:

ெகாடவித த:ைதயா . பி4 க விைல.

உாிைமயாளக இதி ேபாதிய கவன ெசA3த விைல. கெபனியி  கிய

ப?.தாரரான சிைனயாபி6ைள ெசைனயிG:த ேபானவ திபி வரேவ
இைல, காேம0 வர ஐயாி நட3ைதைய பறி@ அவ ெதாழிலாளகளிட

நட: ெகா6 ைறகைள பறி@ த:ைதயா மைரயி G:த

சிைனயாபி6ைள . க4த எDதினா. க4த3தி. பதி இலாததா ஒ

நா6 மைர ேக ேநாி ெச; விவர?கேள எ(3ைர3தா. த:ைதயா

மைர .2 ெச நிபைத அறி:தேம காேம0வர ஐய கெபனியிG:
விலகிவி/டா. சகல விவர?கைள@ த:ைதயாாி )ல அறி:த

சிைனயாபி6ைள சில நா/களி திபாதிாி G\ வ: கெபனியி
நிவாக3ைத ஏ; ெகாடா.

திபாதிாி G\ாி வV இலாததா மீ( ேவd . கா

மாறப/ட. ேவdாிA இைற வVலாகவிைல. கா<சி ர ேபாவெத;
4+ ெசIதாக6. கா<சி ர வ:ேதா. கடேசைவ ெபவிழா, நகாி பிர
மாதமாக நட . சமய. ஆ4சேப/ைட ெகா/டைகயி நாடக. ெவளிேய

ஊெர?. ஒேர ஜன3திர6. நாடக3தி. ம/( வV மிக+ ேமாசமாக இ:த.

சிைனயா பி6ைள வ:த இ:த நிைல ஏபடேவ எேலா அவ .
அதிTட இைலெய; ேபசி ெகாடாக6.
மேலாியா+ . ம3வ

கா<சி ர3தி எ?க6 Q/( . அகி ஒ சி3த ம3வ .4யி:தா.

ெசைனயி எ?கைள Y43த காI2ச கா<சி ர3திA தைல கா/4ய. அ:த

ம3வ வ: பா3தா. அவாிட நா?க6 நீட காலமாக உபாைத ப(

நிைலைய3 த:ைதயா எ(32 ெசானா அவ ந. சி:தி3 ஏேதா ஒ
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ப2சிைலைய அைர3 ெபாிய உைடகளா கி, நா6 ஒ; . ); ேவைல

சாபி( ப4யாக );நா/க6 ெதாட: ெகா(3தா. காI2ச நிற. அ;

நிறேதா( ம/(மல; இ; வைர அ:த ேவதைன .ாிய மேலாியா காI2ச

என . வவேதயிைல ெயபைத மகி ேவா( .றிபிட வி கிேற.
சி3தம3 வ3தி நபி ைகயிலாத நபக6 இபறி2 சி:தி க
ேவ(கிேற.

கா<சி ர3தி நாடக ெதாட:நைடெப; வ:த. தி[ெர; ஒநா6  கிய
ந4கனக இ:த ஏ. ேக ,பிரமணிய ெசாலாம ஒ4ேபாI வி/டா. நாடக
நி;3த ப/ட. அவ . பதிலாக மீ( எ?கி:ேதா பா/டா

இராமகிTணன அைழ3 வ:தாக6. மைழ@ அ4 க4 ெபIததா சில நா/க6

நாடக நி;3தபட+ ேந:த. கா<சி ர யா .ேம வVலாகாத ஊெர;

சிலேப ஊாி ேம பழி ,ம3தினாக6.

வV இலாத நிைலயி நாடக?க6 நைடெப; வ:தன. இ:த2 சமய3தி

அபா+ . கா ெபவிரG ஒ விஷ க .3தியதா சி; காய ஏப/ட.

அைத அவ அல/சிய மாI கவனியா வி/( வி/டா. சில நா/களி அ:த காய

ரணமாகி2 சீ

வ4ய ஆரபி3த. ரண ைவ3திய ஒவ காய3ைத2 ேசாதி3

பா3தா. காய ப/ட இட3திG:த வார3தி ஒ சி; கபிைய2 ெசA3தினா.

அ:த கபி .தி?கா வைர வGேய யிலாம உ6ேள ேபாயி; பாத D

ைறேயா4 இபதாக3 ெதாி: த. அ;ைவ சிகி2ைச ெசIயப/ட. அபா வG

ெபா; க மா/டாம ப( ைகயி கிட: சில நா/க6 கTடப/டா. இத.6

கா<சீ ர நாடக 4: வி/டதா ைவ3திய ாிட ம: வா?கி ெகா(
ைசதாேப/ைட . பயண பட ேந:த.
ைசதாேப/ைட
கெபனி ைசதா ேப/ைட . ேபான ); நா/ க . பிற. நா?க

ைசதா ேப/ைட . வ: ேச: ேதா. த நாடக3த; ெபமைழ ெபIத.
நாடக நைடெபறவிைல. ); நா/க . பி மீ( நாடக வ க

ெபற. வV ,மாராக இ:த. எ?க6 ஒ ப:த தீ: வி/டதா ம;ப4@

ஒப:த ெசI ெகா6ள ேவ(ெமன உாிைமயாளக6 வ ;3தினாக6.

அபா+ . உைழ  ப?காளியான பழனியாபி6ைள . சி; சி; தகரா;க6
ஏப/( ெகாேட யி:ததா ம; ஒப:த எDவ தைடப/ட.
பா/4யி த ஆ(3 திதி அ(3 வ:ததா அத. .(ப3ட
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திவன:த ர ேபாI வரேவ(ெம;, அத பிற. ஒப:த எDதி

ெகா6ளலாெம; அபா Hறி வி/டா. அ:த நிைலயி எ?கைள ஊ .

அ9ப சிைனயாபி6ைள இைசயவிைல.
பால மேனாகர சைப

ெசைன ராய திேய/டாி அேபா தி ெத. ெபா. கிTணசாமி பாவலாி

பால மேனாகர சைபயா நாடக?க6 நட3தி ெகா4:தாக6. ராய திேய/ட
எப அேபா ெசைனயி இ:த எலா நாடக ெகா/டைக களிA சிற:த

ஒக கத ப/ட. ஆைன க+னி . ேம ற6ள பால3தி. கீ ப க,

சா/ெகா/டைக . அகி அைம:தி:த. மிக ெபாிய நாடக அர?க.

அ:த கால3தி ஒ கெபனியிG:. மெறா கெபனி . ைபயகைள

கட3தி ெகா(ேபாவ சாதாரணமாக நிக : வ:த. இ:த3

திபணி ெகேற சில தரக க நிர:தரமாக இ: வ:தாக6. நா?க6

ைசதா ேப/ைட . வ:த நாளிG:ேத பாவலாி தரகக6 எ?க . வைலQச3
ெதாட?கினாக6. ஒ நா6 எ?க . நாடகமிலாத நாளி அபா+ட

ெசைன . ேபாI பாவல கெபனியி நாடக3ைத பா3 வ:ேதா. பாவல

.4பழ க உ6ளவ. எ?க6 த:ைதயாேரா ேக/கேவ ேவ4யதிைல.

இவ மிக விைரவி ேதாழைம ெகா( வி/டாக6.
வைல Q, படல

‘பாவல கெபனி .ேபாக ேவ(’ எற எண3ைத3 த:ைதயா

அைனயாாிட ெதாிவி3தா. அைனயா இ:த எண3ைத வைமயாக

எதி3தா. ,வாமிக6 வாI ேபச இயலாத நிைலயி ப( ைகயிG . ேநர3தி
கெபனிைய வி/( ேபாவ நலதலெவன க43தா. தாயாாி இ:த

எண3ைத பாவல அறி:த, “தவ3தி ச?கரதா0 ,வாமிக6 என .

.ைவ ேபாறவ. அவைர@ நாேன ெசைன . அைழ3 வ: ேவ4ய

சிகி2ைசகைள2 ெசIகிேற. அதகாக நீ?க6 கவைலபட ேவடா” எ;
சமாதான Hறினா.

ஒ நா6 மாைலயி த:ைதயா ெசைன .2 ெசறா. என .

சினணா+ . ம/( மாத இ=றி ஐப SபாI சபள தவதாக
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பாவல ஒ

ெகாடா. 250  பணமாக+ ெகா(3தா. ெபாியணா+ .

அ:த2 சமய ‘மகர க/(’ வ: சாாீர சாியிலாதலா அவைர ேவட ைனய
அபா அ9மதி கவிைல. அேபா ெசைனயி பாவல கெபனியி பி

பா/( பா( வழ க இைல. அதனா அபா+ . ேவைலயிைல. எ?க6

நாவ . அபா+மாக2 ேச3 140 SபாIக6 இ?ேக சபள. பாவல
கெபனியி என . சினணா+ .ேம 250 சபள.

=றி ப3 SபாIக6 அதிக வர+; எ?க6 வள2சியிA6ள ஆவ எலாமாக2

ேச: த:ைதயா பாவல விாி3த வைலயி விD: வி/டா. ஒநா6 இர+

ைசதா ேப/ைடயி ‘,ேலாசனா சதி’ நாடக 4:த இர+ ); மணி

,மா . பாவல அ9பியி:த காாி நா?க6 எேலா றப/ேடா.

சி:தாதிாிேப/ைடயிA6ள பாவல Q/( . வ: இரேவா4வராக

.4ேயறிேனா. த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைபயிG: 1922 ஆக0( 3

ஆ நா6 இர+ பாவலாி பால மேனாகர சபா+ . வ: ேச:ேதா.
பாவலாி திறைம

நா?க6 வ:த இரடா நா6 ‘கதாி ெவறி’ நாடக ைவ கப/4:த.
அைறய நாடக3தி.2 ச காாி அ9மதி கிைட கவிைல. பாவல

காைலயிG: படாத பா( ப/டா. னா6 இரேவ 4ரா வ4களி

பிரமாதமாக விளபர?க6 க/டப/( றபட3 தயாராI இ:தன. பாவல

ேநராக கவனாிடேம ெசறா. அேபா ராஜதானியி கவனராக இ:தவ

லா( ெவG?ட. பாவல சாரண பைடயி ஒ தளபதியாக இ:தா. அ:த2

சAைகயி எப4ேயா கவனாிடேம விேசஷ அ9மதி ெப; வ: வி/டா. பக

12மணி . ேம விளபர ெசIய ப/ட. கதாி ெவறி நாடக சிறபாக

நைடெபற. அேமாகமான வV. பாவலைர எேலா க :தாக6. அ;

நைடெபற கதாி ெவறி நாடக3தி நா?க6 ந4 கவிைல.
திய நாடக?க6 தயாரான ேவக

ம;நா6 ,வாமிகளி ‘சதிய9Vயா’ நாடக பாட ெகா( கப/ட. த:ைதயா
ெபாியணா+ எலா பாட?கைள@ எDதி ெகா(3தாக6. ந4கக6

மிகவிைரவி ெந/( பணிவி/டாக6. நா?க6 வ: ேச:த ஒபதாவ
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நா6 சனி, ஞாயி; இ நா/களிA ‘சதிய9.யா’ நாடக நட3த ெபற. ஒ
திய நாடக3ைத ஒபேத நா/களி அர?ேக;வெதப விய

.றிய ெசIதி

யலவா? எ?க ேக வியபாக3தா இ:த. அ:த நாளிG:த ந4ககளி
நிைனவாறைல எணி அதிசயி கேவ4யதாக இ கிற. இ:த நாளி

.ைற:த ப/ச பதிைன: நா/களாவ ஒ3திைக நைடெபறாதா சில

ந4கக . பாடேம ெந/(வா.. அ:த கால3தி ந4கக .. நாடக,

ந4 , ேவட இவைறபறிேய சி:தைன. இ:த கால3தி ந4கக .
எ3தைன எ3தைனேயா சி:தைனக6! என ெசIய 4@?
ப3ஹாி
அேபா ெசைனயி ‘ப3ஹாி’ எ9 ஒ ெமளனபட

ஒ4 ெகா4:த. பாவல அ:த கைதைய நாடகமாக ந4 க விபினா.

நாைல: இர+க6 சிரமப/( நாடக3ைத எDதி 43தா. எேலா . பாட

ெகா(3தா. என . வி ரம பாட, சினணா 4. ேக. 3சாமி . ேமாகன
பாட ெகா( கப/ட. ந4  பயிசி யளிபத. Hட ேபாதிய நா/க6

இைல. ந4கக6 எேலாைர@ ஒ நா6 படபா க அைழ3ேபானா.

ஏற3தாழ பட கைதைய ய9சாி3ேத நாடக எDதப/4:ததா பாவல

எ?க6 அகி இ: பட3தி ந4பவகைள ேபாலேவ ந4 கேவ( எ;
Hறினா. நா?க உனிபாக அ:த ஊைம பட3ைத பா3ேதா. ஒேர நா6

ஒ3திைக நட:த. சதிய9.யா நைடெபற. ஆறாவ நா6 ப3ஹாி நாடக

அர?ேகறிய. அேபா ெசைனயி ப3ஹாி பட ஒ4 ெகா4:ததா
ஊைம பட3ைதவிட நாடக3தி. அேமாகமான வவாI’ ஏப/ட. எேலா
பாவலாி அபாரமான ஆறைல விய: க :தாக6.
ேதசீய ர/சி நாடக
‘கதாி ெவறி’ ஒ ேதசிய ர/சி நாடக. தமி : நா/4 த தலாக

நைடெபற ேதசீய ச)க நாடக. அ:த நாடக3தி சினணா+ . கதாநாயகி

மரகத: ேவட, என . வ கீ ேவட ெகா(3தாக6. சினணா
ைகரா/ைடைய2 ,றி ெகா( பா( ஒ பாட என . இ9
நிைனவி கிற.
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சீரான இ:தியாவி ேபேபான
ெதாழி கெளலா

ெச3 கிட . இ:த
சீ.ைல:த கானவிேல

ேச:த ரா/4 ெபைம
ெச ேவ ேகளைம
தீேம ந வ;ைம..."

பாவலாி இ:த பாடைல2 சினணா மரகதமாக வ: பா(ேபா சைபேயா
நீட ேநர ைகத/4 ெகாேட யிபாக6. நாடக3தி இரெடா

பா3திர?கைள3 தவிர எேலா கதராைடகைளேய ைன: வவாக6. நாடக

D கத பிரசாரமாக3தா இ ..
பாவலாி அவதான

பாவல அபாரமான நிைனவாறAைடயவ. மிக2 சிற:த ைறயி அவதான

ெசIய H4யவ. ‘சதாவதான பாவல’ எேற அவைர .றிபி(வாக6.

எ/(ேபைடய ேக6விக . விைட ெசாAபவைர ‘அ/டாவதானி’ எ;,

ப3 ேப . விைட ெசாAபவைர3 ‘தசாவதானி’ எ;, பதினா; ேப .
விைட ெசாAபவைர2 ‘ேசாடசாவதானி’ எ;, =; ேப . விைட

ெசாAபவைர2 ‘சதாவதானி’ எ;, .றிப வழ க. இ கைலயி ேத2சி

ெபேறா இேபா மிக .ைற:வி/டாக6. பாவல இ:த கைலைய ந.

பயிறி:தைமயா நா?க6 எேலா அவைர அவதான ெசI

காபி .மா; ேவ4ேனா. சி:தாதிாி ேப/ைடயிA6ள கெபனி Q/4

ஒநா6 ேவ4 ைகயாக3 தசாவதான நைடெபற. நா பாவலாி கி

ப கமாக இ: உ:தபைப ஒெவாக அவர கி எறி@

ெபா;ைப ஏ; ெகாேட. சினணா எதிாிG:த கதைவ O/43

திற . பணிைய ஏ; ெகாடா. ம; பல ந4கக6 பலவிதமான

ெபா;

கைள ஏறாக6. ,மா ஒமணி ேநர அவதான நைடெபற. நா

எ3தைன உ:க6 கி எறி:ேத எபைத@, சினணா எ3தைன ைற
O/(3 வார3தி சாவிைய .3தினா எபைத@, பாவல சாியாக2

ெசானேபா எ?க ெகலா ெப வியபாக இ:த. இைத

ப4பவகளி சில . அவதான எறாேல எனெவ; ாியாெதன
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நிைன கிேற. அைத விாிவாக விள .வ க4ன. அவதான3தி இல கண3ைத

பறி2 சரவணெபமா6 கவிராய ஒ பாடG .றிபி(கிறா.அ:த பாடG

ஒ ப.திைய இ?ேக ெசாவ ெபா3தமாக இ .ெம; ககிேற.
“மாறாம வாIேவA மயிAெமன
ேவெசால, வாசக ைகக6 எDத,

வகண ெகா ற தீர, மெறா
ற வைர:தி( இல க மாற”
வைள3 திைர ./சிறி கலனி

வ. கிற வகண கினி பகர,

ம+ ெசா க/டா9ம விைளயாட

மைறவாக ைவ3 சர?க மாட ....’
இப4ேய இ9 பலவைகயான அ த2 ெசயகைளெய லா

நிைனவாறேலா( ெசIய ேவ(. அவதான ெசIேவா சைப .3 த கவா;

த ெசயகைள மாறி ெகா6வ உ(. இ ஒ அOவமான கைல,

காகேகாவி ஆ;கபி6ைள தசாவதான ெசIவைத நா இைறபா3

தி கிேற. அபாரமான திறைம, நிைனவாற இவேறா( கட+ளி திவ
இ:தாதா இ:த கைலயி ெவறி ெபற 4@ எப எ நபி ைக.
சி:தாதிாிேப/ைடயி கெபனி Q/ேடா( இ:த எ?க6 தாயா .

பி4 கவிைல. அவக6 ெகா<ச ைவதீக மனபாைம உ6ளவக6. ேவ; தனி

Q/( . ேபாக ேவ(ெமன பி4வாத ெசIதாக6. ேவ; வழியிறி

ஆைன க+ணி யகி ஒ ஒ/( .43தன3தி ஒ தனிQ( பா கப/ட.
நா?க6 அ:த அ:த Q/4 .4ேயறிய பாவல கெபனி Q/ைட

மாறி ெகா( ஆைன க+ணி ேக வ:வி/டா. எ?கைள அதிக Nர3தி

த?கவிட Hடாெதப அவ எணேபா ேதாறிய.
மேனாஹரா

ஆைன க+ணி Q/( . வ:த நாடக ேபராசிாிய பம சப:த தGயா

அவகளி ‘மேனாஹரா’ நாடக பாட ெகா( கெபற. என . மேனஹர
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பாட சினணா+ . வச:தேசன பாட ெகா(3தாக6. ெதாட:

ஒ3திைக நைடெபற. பாவல மிக2சிற:த ைறயி என . ந4 

பயிசியளி3தா. அவ பம சப:த தGயா அவகளி ெசைன ,.ண

விலாச சைபயி சில கால ந4கராக இ:தவ. தGயாரவக6 மேனஹரனாக

ந43தேபா பாவல ராஜபிாியனாக ந43தி கிறா.

மேனாஹரா ஒ3திைக நட:ெகா4 . ெபாDேத ,வாமிகளி அபிம@
,:தாி நாடக பாட ெகா( க ெப; அர?ேகறிய. அ:நாடக3தி எ

ந4ைப பா3த பாவல எைன பாரா/4 உசாகப(3தினா. மேனாஹர

நாடக3தி. மிக ெபாிய ,வெரா/4க6 அ2சி/(, ெசைன நகெர?. ஒ/ட2

ெசIதா. பிரமாதமாக விளபர?க6 ெசIயப/டன. த நாடக3தி.

மேனாஹரா நாடக3ைத எDதிய பம சப:த தGயா அவகைளேய தைலைம

தா?க2 ெசIதா. ெதாட: ஒ3திைக நைடெப; வ:ததா நாடக3த; என .3

ெதாைட க/4 ெகாட. பாவல எைன3 த/4 ெகா(3 பயபடாம

ந4 க2 ெசானா.

நா?க6 ேவட ைன: ெகா4 .ெபாD பம சப:த தGயா
அவகைள@ அவட கதாநாயகியாக ந4 . தி. ர?கவ4ேவA

தGயாைர@ பாவல உ6ேள அைழ3 வ: அறிகப(3தினா. நா?க6

ெபமகி 2சி யைட:ேதா. என ., அ; விஜயாளாக ேவட ைன:த

தமG?க3தி. ர?கவ4ேவA தGயா ப க3தி நி; ஒபைன ெசIவதி
உதவி ாி:தா. பம சப:தனா பாரா/(ைர

1922 அ ேடாப 7-ஆ நா6 மேனாஹர நாடக பம சப:த தGயா

தைலைமயி சிறபாக அர?ேகறிய. மேஞஹரனி  கிய க/டமான ச?கிG

அ; . கா/சி 4:த பாவல ஓ4வ:, கீேழ கிட:த எைன3 N கி

3தமி/( பாரா/4னா. தைலைம தா?கிய பம சப:த தGயா அவக6

கீ வமா; ஆ கில3தி ேபசினா.

“சீமா/4கேள, சீமாகேள! நா எDதிய நாடக?க6 யாவறிA ‘மேனஹரா’

மிக+ உய:த எபைத நீ?க6 அறிQக6.

இ: நாடக3ைத2 ெசற இப3ைத: ஆ(களாக எ?க6 ,.ண விலாச சைபயி
நாேன மேனாஹரனாக ேவட O( ந43வகிேற. சிற:த ந4கக6. பல
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மேஞஹரனாக ேவட தாி3 ந4பைத@ நாேன ேநாி பா3தி கிேற.
என ேகா வயதாகி வி/ட. ைம பவ3ைத ேநா கி2 ெச;

ெகா4 கிேற. Qர மேனாகரனக ந4பத.ாிய வGைம .ைற: வகிற.

நா நாடக3 ைறயிG: ஒI+ ெப; கால ெந?கி ெகா4 கிற.
இறிர+ மா0ட 4. ேக. ஷக மேனாகரனாக ந43தைத பா3த

எமனதி.2 சா:தி@ மகி 2சி@ ஏப/ட. நா ெவ.நா/களாக ஆவேலா(

எதிபா3தி3த ஓ உ3தமந4க ேதாறிவி/டா எபைத இ:த

இள<சி;வைடய ந4 ெவளி ப(3திய. கட+6 இ2சிறியவ . நீட

ஆ@ைள@ நாடக கைல3ைறயிA ேமமA வள2சிைய@ சிறைப@
தவாராக.”

நாடக ேபராசிாிய ேபசியைத ெயலா பாவல தமிழி ெமாழி ெபய3

என .2ெசானா. தGயா அவக6ேபசி 43 உ6ேள வ:தநா அவர

பாத?களிபணி:ேத. ேபராசிாிய எைன மகி ேவா( க/4 ெகா(

உ2சிேமா: வா 3தினா.
ேபா/டா ேபா/4

அேபா ஒைறவாைட3திேய/டாி மைர ஒாிஜின பாI0 கெபனி நட:

ெகா4:த. ஒ நா6 பாவல கெபனியி ‘அதிSப அமராவதி’ நாடக நட3தி

43 வி/( நா?க6 எேலா ஒாிஜன பாI0 கெபனியி சதிய9Vயா
நாடக பா க2ெசேறா. ெசவாI, வியாழ கிழைமகளி நைடெப;

நாடக?கைள பாவல ந4ககளி விப3திேக வி/(வி(வா. சில நா/களி

நாடக மிக விைரவி 4:வி(. ‘சரச சலாப உலாச மேனர<சனி’ எ; ஒ
நாடக நட:த. அதி நா மேனார<சனியாக ந43ேத. ந4ககேள தி/டமி/(

நட3 இ:த நாடக?க . ெபபாA நல வVலானதிைல.

நா?க6 மேனாகரா நாடக ேபா/ட அ; ஒாிஜின பாI0 கெபனியிA

மேனாகரா நைடெபற. அேபா அ?. மேனாஹரனாக ந43தவ எ. ஜி.

தடபாணி. அவ 1920 ,வாமிக6 கெபனியி எ?கேளா( இ:தவ. அவ .
எைனவிட நாைல:வய அதிகமி கலா. ‘ெவ?கல3வனி’ எ. ஜி.

தடபாணி- பால மேனாகர’ எ; ஒாிஜின பாI0 கெப9யா விளபர
ெசIதாக6. உடேன பாவல, யா பால மேனாகர? பால மேனாகரா சபா எ?”
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எற ேக6வி@ட ஒ விளபர அறி ைக வி/டா அதி, “பால மேனாகர சபாவி

நிகரற பால மேனாகர மா0ட 4. ேக. ஷக” என .றிபி/டா. இ
கெபனியா . விளபர அறி ைககளிேலேய விவாத நட:த. மேனாகரா

ேபா/டா ேபா/4 நாடகமாக விள?கிய. ம;வார நைட ெபற மேனாஹரா

நாடக3தி பம சப:ததGயா என . ஒ த?கபத க பாிசளி3தா. இ:,

,ேதசமி3திர இ ப3திாிைககளிA ‘த?க பத க பாிசளி ’ எற தைலபி
இ2ெசIதி பிரமாதமாக ெவளியிட ெபற. நா?க6 ெபமகி 2சியி

திைள3தி:ேதா.

,வாமிகளி நிைல
நா?க6 ைசதாேப/ைடயிG: இரேவா4ரவாக2 ெசைன . வ:த ம;நா6,
ெசIதி எேலா . ெதாி: வி/ட. இர( நா/க6 நாடக

நைடெபறவிைல. த3வ மீனேலாசனி வி3வ பால சைப த6ளா4ய. பிற.
ேவ; யா யாைரேயா எ?க . பதிலாக ேபா/( நாடக3ைத ெதாட:

நட3தினாக6. வV மிக+ ேமாசமாக ேபாI வி/ட. கெபனியி நிைலைய
கட ம;< சில ந4கக6 கெபனியிG: விலகி ெகாடாக6.

உாிைமயாளகளி ஒவரான சிைனயாபி6ைள பண ெகா(வவதாக2
ெசாG மைர . ேபாவி/டா. பழனியாபி6ைள எப4ேயா சமாளி3

ஆசிாிய ேக. ஜி. . சாமிநா@(வி உதவியா கெபனிைய2

ைசதாேப/ைடயிG: Oவி:தவG . ெகா(ேபாI2 ேச3தா.

Oவி:தவGயி நாடக நட3தினாக6. அ?. வV இைல. நிைலைம

மிக+ ெந க4யாIவி/ட. அறாட2 சாபா/( . Hட பண இலாம

கTடப/டாக6. எதிபாராத இ2 சிரம?களா ,வாமிகளி உட நிைல மிக+

பாதி கப/ட. அவைர கவனிபதிA அசிர3ைத ஏப/ட. அவேபா

,வாமிகைள காண வ:த ெபாியவக6 சிலாிட அவ தம ைககளா

சாைடகா/4, இர( ைபயக6 இ:தாக6; அவக6 ஓ4ேபாI வி/டாக6;
அதனா வV இைல, கTடப(கிேற” எ; மன ெநா:ததாக அறி:ேதா.
அைனயி ெவறி
ஆைன க+ணி . Q( மாறி வ3தபி . சாமி நா@(வி மைனவியா அ4 க4

எ?க6 Q/( . வர3ெதாட?கினாக6. அவக6 )ல இ2ெசIதிகைளெயலா

அறி:ேதா. ,வாமிகளி நிைலைய3 ெதாி:த எ?க6 தாயா மிக+
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ேவதைனப/டாக6. எண3ைத வாIவி/(2 ெசால 4யாத நிைலயி

,வாமிகளி மன எவள+ ேவதைன யைட@ எபைத எணி ெயணி

உகினாக6. ஒநா6 அமா+ . அபா+ . இபறி பல3த விவாத

நட:த. பாவல கெபனியி நா?க6 ெப கDட சீ சிற மாக இ:
வவைத அபா எ(3 Hறினா. மீ( பைழய கெபனி . ேபாI2

சிரமபட ேவ(மா?’ எ; ேக/டா. அபாவி எ:த2 சமாதான அமாைவ3
திதி ப(3தவிைல. “எ .ழ:ைத க . . சாப பி43வி(, ெபா6

க இலா ேபானாA .ழ:ைதக . எ+ ேநராதி க ேவ(. உடேன

எப4யாவ ,வாமிக6 கெபனி ேக ேபாIவிட ேவ(’ எ; ெசாG, அமா

அழ ஆரபி3 வி/டாக6. அபாவி எண மாறிய. தாIைம @ண2சி.
ெவறிெபற. நா@(வி மைனவியாாிட மீ( கெபனி .

வ:வி(வதாக3 தகவ ெசாGய9பினா த:ைதயா. . சாமி நா@( ெப

யசி ெசI Oவி:த வGயிG: கெபனிைய3 த ெசா:த ஊராகிய

பா42ேசாி . ெகா(ேபாI2 ேச3தா. எ?க6 வைகைய எதிபா3

ெகா( கெபனியா கா3தி:தாக6.

அபா எ?கைள@ அைழ3 ெகா( திவன:த ர ேபாI வர ேவ(ெம;

பாவலாிட வி(ைற ேக/டா. அ3ேதா( ,வாமிக6 மிக+ அபாயமான நிைலயி
இபதா அவைர@ பா3 வரேவ(ெமன Hறினா. கெபனியி கD

ெபா ஓ?கி உ2ச நிைலயைட:தி . அ:த ேநர3தி, நா?க6 ேபாக

Hடாெத; பாவல க4பாக ம;3வி/டா.  பணமாக ெகா(3த 250

SபாIகைள கழி3 ெகா6ளாமேலேய மாத2 சபள3ைத@ ஒD?காக

ெகா(3 வ:தா. ஜனவாி மாத 4:தபி வி(ைற அளிபதா@ அேபா

ஊ . ேபாI வரலாெம;, ேமA பண ேதைவப/டா ெகா(பதாக+

Hறி வி/டா. அபாவி நிைல தமச?கடமாகி வி/ட.
பாவல கெபனி ந4கக6

பாவல கெபனியி அேபா இ:த சில  கிய ந4ககைளபறி இ?ேக
.றிபிட வி கிேற.

கதாநாயகக6 இர(ேப இ:தாக6. ஒவ ஏ. எ. ராஜ, மெறாவ 4.

எ. மதபா. இவிவ இரசிககளி நமதிைப ெபறி:தாக6. ஏ.

எ. ராஜ அைமயாக பாட H4யவ. 4. எ. மதபா திறைமயாக ந4 க
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H4யவ. ப3ஹாி நாடக3தி ஏ. எ ராஜ ப3ஹாியாக ந4பா.

மேனாகர நாடக3தி 4. எ. மதபா ேஷா3தமனக ந4பா. கதாி ெவறி

யி கதாநாயக ,:தர ேவட3ைத இவ திறபட ந4பாக6.

தமG?க எற ஒவ இ:தா. அவ . எ9ைடய வயதா இ ..

அபிம@ ,:தாியி ,:தாி யாக+, மேனாஹரனி விஜயாளாக+ அ தமாக

ந4பா. நல இைச ஞானைடயவ. இனிைமயான .ர. அைமயாக

பா(வா. சில ஆ(க . பி நா?க6 ெசா:த கெபனி நட3திய ெபாD,

தமG?க எ?க6 கெபனியிA சில கால இ:தி கிறா.
ெகா4 ைக ,வாமிநாத

,வாமிநாத ஒ சிற:த நைக2,ைவ ந4க. அவைர ‘ெகா4 ைக ,வாமிநாத’

எ;தா எேலா .றிபி(வாக6. அவைடய ைககளி ஒ; ெகா<ச

ஊனமா யி:த. இவைடய உட பிற:த தைமயனா தி ப கிாி சாமி பி6ைள

ஒாிஜின பாI0 கெபனியிசிற:த நைக2 ,ைவ ந4கராக விள?கினா.

சேகாதரக6 இவாி ஒவ பாI0 கெபனியிA, மெறாவ பாவல
கெபனியிAமாக இ:த, அேபா எ?க . ைமயாக3 ேதாறிய.

ெநா4 ைக ,வாமிநாத ேமைட . வ:த+டேனேய சைபேயா சிாி3

வி(வாக6. அவ ெசIவெதலா ெகானTைடயாகேவ இ .. கதாி

ெவறியி இ0 ெப டராக வ: அவ ெசI@ அ/டகாச?கேள இேபா

நிைன3தாA சிாி வகிற.

ஒ நா6, கதாி ெவறி நீதிமற கா/சியி ெநா4 ைக ,வாமிநாத

இ0ெப டராக வ: வா . )ல ெகா(3தா. நா ேகாடபா க3தி எ;

அவ ேபச3 ெதாட?கிய, ) கி ெசாகியி:க கபிமீைச கீேழ

விD:வி/ட. வ கீலாக நிற என .2 சிாி 3 தா?க விைல, சைபேயா

ைகத/42 சிாி3தாக6. அதகாக அவ ஒ; பதறமைடய விைல.

இ0ெப ட எவித பர பர  இலாம சாவாசமாக .னி:தா. கீேழகிட:த

மீைசைய எ(3தா. ைக ./ைடயா அைத3 த/4னா. மீ( ) கி ெசாகி

ெகா( ேபச3 ெதாட?கினா. ேவ; எவித உண2சிைய@ அவ கா/டாம

அைமதியாக இைத2 ெசIததா சைபேயாாி சிாி அட?க ெவ. ேநர மாயி;.
மேனாகர நாடக3தி வச:தனாக அவ ந4பா. “கலாசன3தி கீேழ
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உ/கா:, . வைள: ேபாI வி/ட” எ; வச:த ெசாAேபா

உைமயாகேவ . வைள: ேபானேபா ந43 கா/(வா. அவ உட ,

ெசாAகிறப4 ெயலா வைள@.
பாயாச பா3த சாரதி@

ைர கL எ; மெறா இள ஹா0ய ந4க இ:தா. அவ கதாி

ெவறியி ேவைலயாளாக ந4பா. அவைர ‘பாயாச’ எேற சைபேயா

.றிபி(வாக6. பாயாச ைப3திய பி43த ேவைல காரனாக அவ ந4பைத

ம க6 ெபமகி ேவா( பாரா/(வாக6 எ:த நாடக3தி, என ேவட3தி, அவ

வ:தாA ஜன?களி சில ‘பாயாச, பாயாச’ எ; அவ . ப/ட V/4
Hபி(வ வழ க.

மெறா ந4க பா3தசாரதி. இவ ெப ேவட O( ந4பவ. ெபபாA

ேசாக2 ,ைவ பா3திர?களிேல ேதாறி3 திறைமயாக ந4 க

H4யவ.மேனாஹரனி ப3மாவதியாக ந4பா. பா3தசாரதி பிகால3தி பல
அரசிய க/சிகளிA ப3திாி ைக3 ைறயிA இ:தேபா பா . வாI
என . கி/4ய. இேபா இவ திராவிட  ேனற கழக3தி இ:

வகிறா.

பாவலாி ச:ேதக
த:ைதயா வி(ைற ேக/ட த பாவல . எ?க6 ேம ச:ேதக

உடாகிவி/ட. எ?கேளா( ஒ/( .43தன3திG:த சிலாிட நா?க6

தி[ெர; எ?காவ றப/டா உடேன தகவ ெகா( .ப4யாக ரகசியமாக2
ெசாGைவ3தா. இ த:ைதயா .3 ெதாி:வி/ட. அ:த Q(

வசதியிைலெய; ேவ; Q( பா கேவ( ெம; த:ைதயா

எேலாைடய காதிA விDப4யாக அ4 க42 ெசாG ெகா4:தா. ஒ
வார3தி. பி ெச?கா?கைட ப க ஏேதா Q( கிைட3 வி/டதாக2

ெசானா. நா?க6 நாடக3தி. ேபானபி ெபாியணா அமாைவ@

அைழ3 ெகா(  Q/( . ேபாIவிட ேவ(ெம;, தா நாடக

4: ேநேர  Q/( . வ:வி(வதாக+ ச:ேதகபடாத ைறயி

ெசாGவி/(3 த:ைதயா, எ?கைள@ அைழ3 ெகா( ராய திேய/ட .

வ:தா.
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பா4 . ஒ4ேனா
1922 அ ேடாப 15ஆ நா6 ஞாயி; கிழைம. அ; ‘அபிம@ ,:தாி’ மாைல
நாடக. ச சி. பி. இராமசாமி ஜய தைலைம தா?கினா. அவ அேபா

கவனாி நிவாக சைபயி த ெமபராக இ:தா. ச சி. பி. நாடக3ைத

பாரா/4 ேபசினா. பாவல, சி. பி. ைகயா என . ஒ த?க பத க பாிசளி க2

ெசIதா. நாடக சிறபாக நட: 4:த. த:ைதயாாி ேனபா/4ப4

ெபாியணா அமா+ட VைளயிA6ள ேக. ஜி. . சாமி நாயி(வி நப
ஒவ Q/4.2 ெச; வி/டா. நாடக 4:த நா?க6 ேநராக2 Vைள

Q/4.2 வ: ேச:ேதா. இர+ உண+ .பி எேலா காாி

ைசதாேப/ைட . வ:, அ?கி: ரயிேலறி ம;நா6 காைல பா42ேசாிைய

அைட:ேதா.

,வாமிகைள கேடா
ம;நா6 காைல கெபனி Q/4.2 ெச; ,வாமிகைள கேடா. கீேழ

விD: வண?கிேனா. ,வாமிகளி கக6 கல?கின. சிறி ேநர அைமதியாக

நிேறா. எ?க . அDைக வ:த. ககைள3 ைட3 ெகாேடா.

,வாமிக6 ஏேதேதா ெசால விபினா. வாI ேபச இயலாத நிைலயி அவர

கக6தா, எண?கைள ெவளிப(3தின. நீட ேநர3தி. பி ,வாமிக6
;வ ெசIதா.

இர( நா/களி பா42ேசாியி நாடக ெதாட?கிய. வவா@ ,மாராக

இ:த. விள . அைண@ேபா ஒளி வி(வ இயைகயலவா? அைதேபால2
,வாமிக . ஒ நா6 தி[ெர;, ப கவாத3தினா ட கப/4:த காA
ைக@, நிமி: நிறன. ஒ சில நிமிட?க6தா. மீ( பைழய நிைலையேய
அைட:தா. இ;தி நா/களி ,வாமிக6 ப/ட கTட3ைத எ(32 ெசாவேத

க4ன. எலா ப( ைகயிேலதா நைடெபறன. ேகா/டய ேகாபாலபி6ைள@,

பா42ேசாி . சாமி@ ஒ .ழ:ைதைய கா3 பராமாிப ேபா

,வாமிக . அ ட பணிவிைட ெசI வ:தாக6. அவி பணியாளகளி

உைமயான ேசைவைய எேலா க :தாக6.

87

ப+ட மைற:த.
1922 நவப 13 ஆ நா6, ,வாமிகளி நிைல ெந க4 யாI வி/ட. எேலா
பதறினாக6. அ; தி?க/கிழைம. ,வாமிக . மிக+ பி43தமான னித நா6.

வழ க ேபா பஜைன நைடெபற. இர+ 11 மணி ., ,வாமிகளி ஆவி
அைமதியாக பிாி:த.

தமி நாடக3தாI ெபறகாிய தவைன இழ:தா6; தமி ந4கக6 த?க6
த:ைத ெகாபான ேபராசிாியைர இழ:தன; கைல@லக ஓ ஒபற மாேமைதைய

இழ: கணி வ43த.

தமி நாடக உலகி தைலைமயாசிாியராக+, நாடக ஆசிாியக ெகலா

ேபராசிாியராக+ விள?கிய தவ3தி ச?கரதா0 ,வாமிக6 தம ப+டைல

வி/( கDடைப யைட:தா. 1867ஆ ஆ4 N3 .4யிேல பிற:த அ
ெபமகனா, 1922-இ பா42ேசாியிேல சமாதியைட:தா.

ம;நா6 காைல ,வாமிகளி சடல3ட ைகபட எ( க ெபற.

.Dவினேரா( எ(3த பட3தி தபி பகவதி நிக பய: ம;3 வி/டா.
அேபா பகவதி . நா. வயதி .. பிற. Oைஜ .ாிய ைறயி

,வாமிகைள3 தனியாக எ(3தாக6. அேபா தி[ெர; பகவதி .3 ைதாிய

வ: வி/ட. “நா9 பட3தி நிகிேற” எறா. ைகபட கார “ஒேர

‘ெநக/4’ தானி கிற” எறா. தபி அழ ஆரபி3தா. பிற. அவைன2
சமாதான ப(3தி ைகயி மலகைள ெகா(3, சடல3தி ப க3தி நிக2

ெசI படெம(3தாக6.
லவகளி கணி

,வாமிக6 மைற:த ெசIதி நாெட?. அறிவி க ப/ட. தமி நா/4 அேபா

வா :த நாடக லவகெளலா இர?க பா க6 பா4 அ9பியி:தாக6.
,வாமிகேளா( ெந?கிய ேதாழைம ெகாடவ உ(மைல ச த2 சரப

32சாமி கவிராய. அவ ,வாமிகேளா( சக மாணவராக பழனி தடபாணி
,வாமிகளிட பாட ேக/டவ. கவிராய அவக6 அ9பியி:த இர?க
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பா க6, மன3ைத உ .வதாக அைம:தி:தன. ஒ பா/ைட ம/( இ?ேக
.றிபி(கிேற.

",:தரரா தலாக3 ல?கண த

வைரவ.32 ெசாA? காைல

எ:தகா டக3ைலவ நீயிறி

நடனவர? ேகறி நிறா?

அ:தமாக கட9 க றரனளி3த

வரன கி டைம யா2ேசா?

ச:தமா ச?கரதா0 சாமிநிைன

யா?காL தண ெமேற!"

பாவல ேநா/40
பாவல கெபனியி நா?க6 இரடைர மாத?கேள இ:ேதா. ஆனா அ:த

.;கிய கால3தி ந4 3 ைறயி நா?க6 ெபற பயிசி மிக2 சிறபான. அ

பயிசி நாடக3 ைறயி ேன;வத. எ?க . ெப:ைணயாக இ:த
எபைத மகி ேவா( .றிபிட ேவ4ய எ கடைம.

பாவல கெபனியிG: நா?க6 வ:த பி அவ ஏேதேதா யசிக6 ெசIதா.
எ?க6மீ .ற சா/4 ேநா/[0 வி/டா. த:ைதயா ஒவ கீைல கல:

பதி ேநா/[0 ெகா(3தா. சில நா/க6 இவா; ேநா/[0களிேலேய வாத

நட:த. கைடசியி பாவல தம யசிைய ைகவி/டா.

,வாமிக6 மைறேவா( வVA .ைற: ேபானதா சில 0ெபஷ நாடக?கைள

நட3த3 தி/டமி/டாக6. பாலாமணி அமா6 .Dவினைர ெகா( டபா2சாாி

நாடக ேபாட2 ெசIதாக6. இ .Dவின அைனவ ,வாமிகளிட பாச

ப தி@ ெகாடவக6.

அேபா பாலாமணி அமா6 மிக+ வயதி:தவ. அவதா .Dவி

உாிைமயாள. என . த தலாக ப+ட Oசிவி/ட சி. எ0. சாமணா ஐய,

.Dவி மாேனஜராக இ:தா. இ:த .Dவி அதிகமான ெபக6 இ:தாக6.

‘டபா2சாாி’ நாடக ேபா(வதி இ:த2 சைபயா மிக+ பிரசி3தி

ெபறி:தாக6. பாலாமணி அைமயா இளைம பவ3தி மிக2 சிற:
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விள?கினரா. .பேகாண3தி பாலாமணி அைமயா கதாநாயகியாக+

பாலாபா6 அைமயா கதாநாயகனாக+ ந43 வ:த கால3தி

த<சாJாிG: .பேகாண3தி., ‘பாலாமணி 0ெபஷ’ எற ெபயரா ஒ
ரயிேல விடப/டதா, பாலாமணி2 சா:, பாலாமணி டைவ எெறலா

வியாபாாிக6 விளபரப(3வாகளா. இவைறெயலா எ த:ைதயா

)ல அறி:ேத.

டபா2சாாி உதவி
பாலாமணி அைமயாேர டபா2சாாியாக ந43தா. கதாநாயகி மதன,:தாியாக
வ4வாபா6 ந43தா. சி. எ0. சாமணா ஐய தGG: 4+ வைர

ெமா3த பதிெனா ேவட?களி ேதாறினா. அ தமாக ந43தா. அவைர

‘இ:திய சாG சாளி’ எேற அ கால3தி .றிபி/டாக6. இ:த ப/ட

அேபா ெசைன கவனராக இ:த லா( ெவG?ட அவகளா இவ .
வழ?க ப/ட. பதிெனா ேவட?க6 எ; .றிபி/ேடனலவா? ஒபைன
ைறகெளலா ந. வள2சி ெபறாத அ:த நாளி சாமணா ஐய

பேவ;ப/ட .ண?கைள@ைடய இ:த பா3திர?கைள3 தா?கி ந43ததா
மிக+ விய

.ாிய. பா3திர?களி ெபயகைள ேக/டா நீ?கேள

வியபைடQக6. நாவித, தவசிபி6ைள, டாப மாமா, எ<சினிய, தமி  லவ,
ேகா/4 ெச/4யா, ேஷ மீரா ெலைப( அமீனா, வ கி, அபசாமிக6,
ச/4பரேதசி ஆகிய இ ேவட?க6 அைன3ைத@ ைன: அ:த:த

பா3திர?க . ஏறவா; அவ ேபசி ந4ப பிரமி க3 த கதாக இ .. தமி ,
ெதD?., ஆ?கில, கனட, மைலயாள தGய பேவ; ெமாழிகைள2

சரளமாக ேபச3 ெதாி:தவ அவ. சாமணா ஐயாி இ:த அபாரமான திறைமைய

எேலா பாரா/4னாக6.

டபா2சாாி நாடக, தமிழக3தி த தலாக ந4 க ெபற சதாய நாடக. இ:த
நாடக3தி கைத உைமயாகேவ நட:த ஒ ெசவ2சீமானி கைத. தாசியி

ைமயG சி கி2 சீரழி:த ஒவாி வரலா;. இைத ேபாற கைதக6 ம களி
உ6ள3தி இ;வைர நீ?கா இட ெபறிபைத நா பா கிேறா,

கடபா2சாாி த “இர3த கணி” வைர எ3தைனேயா நாடக?க6 இ:த
அ4பைடயிேல எDதி ந4 கப/( வ:தி கிறன.
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டபா2சாாி நாடக3தி. நல வVலாயி;. அ:த உதவி@ட எ?க6 நாடக சைப

திபாதிாி G\ . வ: ேச:த. ,வாமிக6 காலமானேபா

வ:தி:தவகளி தலாளி சிைனIயாபி6ைள மீ( மைர . ேபாI

வி/டா. கைபயாபி6ைள@, காேம0வர ஐய கெபனியிேல மீ( இட
ெபறாக6. பழனியாபி6ைளயி உதவி@ட அவகேள கெபனிைய நட3தி

வ:தாக6. வVA ,மாராக ஆயி;. கெபனியிG: விலகிய பல ந4கக6

மீ( வ: ேச:தாக6. மேனாகரா நாடக நட3திேனா. திய நாடகமாதலா

பிரமாதமான வரேவ

கிைட3த.

மேனாஹர நாடக3தி
திபாதிாி G\ாி ஒநா6 மேனாஹர நாடக நட: ெகா4:த.

மேனாஹரனி  கியமான கா/சி; ச?கிGகளா க/டெப; ஆேவச? ெகாட

நிைலயி நிகிறா மேனாகர. “எ ைம:தனா நீ?” எகிறா த:ைத

ேஷா3தம. உடேன மேனாஹர, “என ெசானீ?” எ; ஆ ேராஷ3ேதா(

ச?கிGகைள அ;3 ெகா( எதிேர நி. காவலனி வாைள உவி,
த:ைதைய ெகால பாIகிறா.

ேஷா3தம ேப2, 4:த. மேனாஹரனாக நிற நா. “ஆ, எனெசானீ?”

எ; கஜி3தப4 ச?கிவிகைள பிைண3தி:த , . கயிைற இD3ெதறி:
வி/( அதாவ ச?கிGகைள அ;3ெதறி: வி/(, எதிேர நிற காவலனி

உைடவாைள உவி ெகா(, சிமாதன3தி வச:த ேசைன@ட Qறி:த
ேஷா3தமைர ேநா கிபாI:ேத.

பாிதாப நிைல
சைபயி ஒேர சிாிெபாG, எவள+ ரசைன .ைறவான சைபயாயி:தாA

சிாி க H4ய க/டமல அ. எதிேர சிமாசன3தி Qறி:த ேஷா3தம

உத(களிA னைக தவ :த.வச:தேசைன ேவட3திG:த சினணா+

சிாிைப அட க 4யாம தவி3 ெகா4:தா. ஒ வி4ை◌ எனெகா;
ாியவிைல ...பிற., உைமைய உண:ேத. எ உயிேர ேபாIவி(ேபா

இ:த Qர தீர மேனாஹர9ைடய அேபாைதய நிைலைம மிக

பாிதாபகரமான... . . ... விஷய என ெதாி@மா? காவலனிட மி: நா
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உைடவாைள உவியேபா, எ ைகேயா( வ:த, க3தியி ைகபி4
ம/(தா. க3தி, பி4யிG: வி(ப/( ெவளிேய வராம காவலனி

உைற .6ேளேய த?கி வி/ட. என கி:த உண2சி ேவக3தி நா இைத

கவனி கவிைல. ெவ; ைகபி4ேயா( நிற மேனாகரனி நிைலைய க(

யாதா சிாி கமா/டாக6?

என ந4க நபக . இைத ேபாற பாிதாப நிைல ஏபடாதி .மாக!

எேபா எ2சாி ைகயாக இ க ேவ(. அதகாகேவ இ:த நிக 2சிைய

.றிபி/ேட.

அபா+ . ேநாI அதிகப/ட
திபாதிாி G\ாிG: சில சி;ரக .2 ெச; சிதபர வ:

ேச:ேதா. அேபா அணாமைல பகைல கழக, அணாமைல நக

இலாத கால. சிதபர3தி ஒ(க6 ேவI:த ஒெகா/டைகயி நாடக?க6
நைடெபறன. நல வVலாயி;. தபி பகவதி, ெதாட க ப6ளியி,

ேச கப/டா. கா<சீ ர3தி த:ைதயா . காG விஷ க .3தி ேநாI
ஏப/டதாக .றிபி/ேடனலவா? அ:த ேநாI மீ( தைலகா/ட3

ெதாட?கிய. அ4 க4 உட நலமிலாம சிரமப/டா. தி[ெர; ஒநா6

மய க வ:வி/ட. தம . இ;தி நா6 ெந?கிவி/ட ெதற எண அவர

உ6ள3தி ேதாறி வி/ட. .(ப3ேதா(, பிற:த ஊ . ேபாகேவ(ெமன

தலாளிகளிட பி4வாத ெசIதா. எ?கைள ம/( வி/( ேபா.ப4

உாிைமயாளக6 ஏேதேதா ெசானாக6. அபா ஒபவிைல.

“தா தி[ெர; இற:ேபாக ேநரலா. பிற:த ஊாி ,ற3தா னிைலயி

இற க வி கிேற. பல ஆ(க . பி ஊ . ேபாவதா

பி6ைளகைள@ அவசிய அைழ3 ேபாகேவ(. ஒ வார3தி அவகைள

அ9பி வி(கிேற. நா சில மாத?க6 த?கியி: உட நிைல

,கமைட@மானா வகிேற” எ; Hறினா. ேவ; வழியிறி தலாளிக
இைச:தாக6. Nர பயணமாதலா ைண காக ேகா/டய தி

ேகாபாலபி6ைளைய@ அைழ3 ெகா(, எேலா .(ப3ட பிற:த

ஊராகிய திவன:த ர3தி. பயணமாேனா.
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பிற:த நகர
திவன:த ர3தி. ேபாகிேறா எபதி எ?க ெகலா ெப மகி 2சி.
நா9, எ தைமயமாக6 இவ திவன:த ர3திதா பிற:ேதா.

சின< சி; வயதி நா தவ : விைளயா4ய இட. திவன:த ர3தி

இேபா இ . ெபாிய ரயி நிைலய அேபா இைல. கட ர3தி.

அகி ஒ சின ரயி நிைலய இ:த. அதி தா இற?கிேனா. .திைர

வ4க6 ெப/4 வ4கைள ேபா அழகாக இ:தன. என . நிைன+

ெதாி:தபி நா, பிற:த ஊைரேய பா3ததிைல. காL கா/சிெயலா

ைமயாக இ:த. எேலா இர( வ4களி ஏறிய ‘ 3த ச:ைத’

எற இட3தி. வ4ைய விட2 ெசானா த:ைதயா.

ஆ, 3த ச:ைதயிதா எ?க6 உறவினாக6 அதிகமாக இ:தாக6. நா?க6

பிற:த இட அதா. த:ைதயா த தபி . க4த எ+ எDதாம

தி[ெர; றப/டதா, அவ த?கியி:த இட ெதாியாம ேத4னா.

கைடசியி எப4ேயா ஒவைகயாக எ?க6 சிறபா ெசலபி6ைள, த

மைனவி@ட .4யி:த Q/ைட க( பி43ேதா. சிறபா ச காாி ஏேதா

ஒ ‘பி\’ ேவைலயி இ:தா.அ4 க4 ெவளி\ ேபாகேவ4ய ேவைல.

நா?க6 ேபான சமயம சிறபா ெவளி\ ேபாயி:தா. அவ அேபாதா

திதாக3 திமண ெசIதி:தா. அ க ப க3திA6ள உறவினாக6 சி3திைய

அமா+ . அறிகப(3தி ைவ3தாக6. சிறபா மி.:த வ;ைம

நிைலயிG:தா. அவ .4யி:த Q( எேலா த?.வத. வசதியாக

இலாதி:த. அகிேலேய ேவ; Q( பா3 .4ேயறிேனா. இர(

நா/களி சிறபா வ: ேச:தா. நீட கால3தி.பி ச:தி3த அபா+,
சிறபா+ எ+ ேபசாம கணி வி/( ெகாட கா/சி, இ9 எ

நிைனவி இ கிற.
திவணாமைலயி

வா களி3தப4 ஒ வார கழி: வி/ட. ேகாபால பி6ைள@ட9 ெபாிய

அணா+ட9, நா9 சினணா+ சிதபர வ: ேச:ேதா.

சிறபா+ எ?கட சிதபர வைர ைண . வ: இர( நா/க6
த?கிவி/(3 திபினா. கெபனி திவணாமைல . இட மாறிய.
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திவணாமைலயி நாடக பிரமாதமான வVG நைட ெபற. ச3தியவா

சாவி3திாி நாடக3தி. நல ேப. அ:த நாடக பலைற ந4 க ெபற.

ஒ நா6 ெபாியணா+ . ஊாிG: த:தி வ:த. அ:த3 த:திைய பா3த

உாிைமயாளக6, காவ4 பிரா3தைன ெசA3த எ?கைள ஊ . அ9பிைவ க
ேவ( ெம; எDதப/4பதாக+, திவணாமைல 4: ஊ .
ேபாகலாெம; ெசானாக6. 3தச:ைத, ,பிரமணிய,வாமி ேகாவிA .
காவ4ெய(பதாக ேந3தி கட இ:ததா நா?க அைத நபி வி/ேடா.
அறிர+, பவள ெகா4 நாடக மிக2 சிறபாக நைட ெபற.

ம;நா6 பகG மெறா த:தி வ:த. அைத பா3த உாிைமயாளக6

த?க .6 ஏேதேதா ேபசி ெகாடாக6. அ; ஒI+ நா6. அேபா

விD ர3தி தி.கைனயா கெபனியி நாடக?க6 நைடெப; வ:தன. அ:த
நாடக3ைத பா கேவ(ெமன நா?க6 அ4 க4 ஆைசேயா( ேபசி

ெகா6ேவா. உாிைமயாள கைபயா பி6ைள எ?களிட, “கைனயா நாடக
பா3 வரலாமா?” எ; ேக/டா. ெபாியணா ஒ

ெகாடா. நா?க6

)வ கைபயாபி6ைள@ட மாைலயி பயணமாேனா விD ர ரயி
நிைலய வ:த. இற?கவிைல. பயண ெதாட:த. அணா,

கைபயாபி6ைளயிட காரண ேக/டா. ,மா ேவ4 ைகயாக2

ெசானதாக+, காவ4 க/( .3 திவன:த ர வப4யாக வ ;3தி
இரடாவ த:தியி .றிபி/4பதாக+, திவன:த ர ேபாவதாக+

ெசானா. நா?க6 சி:தைனயி ஆ :ேதா.

ைகவ4 ேவகமாக ேபாI ெகா4:த. தலாளி கைபயாபி6ைள

எ?க6 சி:தைனைய கைல க. ஏேதேதா ேபசினா. ெபாியணா ம/(

அவைடய ேப2சி ஈ(படவிைல. நா9 சினணா+ அவேரா(

உைரயா4 ெபாD ேபா கிேனா. நீட ேநர3தி. பி கணய:ேதா.
த?ைதைய இழ:ேதா
ம;நா6 மாைல திவன:த ர வ: ேச:ேதா. Q/ைட ெந?கிய அவல2

ெசIதி எ?க காக கா3தி:த. ெவ6ைள டைவ @(3தி3 தைலவிாி

ேகால3ட இ:த அைனயாைர கட, “ஐேயா” எறலறிேனா.
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“உ?கைள3 தவி க வி/(/( ேபாயி/டாேரடா அபா” எ; அமாவி
அ4வயிறிG: எD:த .ர, ெந<ைச உ .வதாக இ:த.
ஆ; 1923 ஏர 27ஆ நா6 இர+ 12.30 மணி ., நா?க6 திவணாமைலயி

பவள ெகா4 நாடக3தி ந43 ெகா4:த ேநர3தி த:ைதயா இைறவன4

ேச:தா. பவள ெகா4 நாடக3தி கிTண மாய ெபணாக+, அஜுன
கிழவனாக+ ேவட O(, பவள ெகா4ைய ஏமாறி, வ( க43
இற:தேபா ந4படலவா? அ:த கா/சியி அஜுனன ப( கைவ3,
நா மாய ெபணாக நி; ஒபாாி ைவ3 அD ெகா4:த அேத

ேநர3திதா, த:ைதயா இற:தி கிறா! இைதயறி:த ேபா இைறவனி

ெசயைல எணி எேலா விய:தாக6. அேபா ெபாியணா+ . வய
பதிேனD. நிைலைமைய அறி:த அவ அழேவயிைல. உ6ேள வ:

அமாைவ பா க+மிைல. அப4ேய ெவளி3திைணயி உணவ;

உ/கா: வி/டா. அவர உ6ள3திG:த ஆயிரமாயிர எண அைலகளா

ஏப/ட உண2சியி ெகா:தளி: ககளி ெதாி:த. இர3த2 சிவேபறி நிற

அவர ககைள க( எேலா பய:தாக6. அவர அகி ேபாI

உ/கா: ஆ;த Hறினாக6. அமாைவ@, ஐ: தபி த?ைக மாகைள@

காபாற ேவ4ய ெப ெபா; , தேம ,ம3த ெபறைத@, அ:த எதி

கால வா ைவ@ எணி ஏ?கினா ேபாG கிற.
எ?க6 நிைல

அபாவி இ;தி2 சட?.க6 நட:ேதறின. நா?க6 ேபா/4:த சில நைககைள@,

பாி, ெபற த?க ெமடகைள@ தவிர ேவ; ஆ0தி எ+ இைல. எனேவ
அதகான .ழப?க6 ஒ; ஏபடவிைல. அபாவி அள+ . மீறிய

.4யினா அவர ஈரG வார?க6 விD: வி/டதா@ அதனாேலேய
விைரவி மரண ஏப/டெத; ம3வ Hறினா.

பதினாறாவ நா6 சட?. 4@ வைர தலாளி எ?கேளா( த?கியி:தா. ம;

நா6 திவணாமைல . றபட 4+ ெசIேதா. சிறபா

ெசலபி6ைள@ எ?க6 தா@ட பிற:த மாமா ெசலமபி6ைள@

எ?கேளா(வவதாக அறிவி3தாக6. அமா+ அைத விபினா. அவக6

இவ . ெவளி ேவைலக6 ஏதாவ ெகா(பதாக கைபயாபி6ைள
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Hறினா. ைகைம ேகால ஏறதா@ட9 சிறபா, மாமா, எேலாட9

ம;நா6 றப/(3 திவணாமைல வ: ேச:ேதா.
------------------

7. )சாமி5 கவிராய

திவணமைலயி நாடக?க6 ெதாட: நைட ெபறன. மாமா+ சிறபா+

எ?கேளா( தனி Q/4 த?கினாக6. அவக6 இவ . ேவைல ெகா(3,

ஆ . இப3ைத: SபாIக6 Qத சபள ெகா( க ெபற. எ?க .

ெகா(3 வ:த இ=றி இப3தி ஐ: SபாI சபள, அபா காலமானதா

=; எDப3ைத:தாக .ைற:த.

சில நா/களி உ(மைல ச:த2 சரப 3சாமி கவிராய எ?க6 கெபனி .

நாடகாசிாியராக வ: ேச:தா. இவ தமி , ெதA?., ஆ?கில ஆகிய );
ெமாழிகைள@ ந. பயிறவ. )றிA கவி ைன@ ஆற ெபறவ.

எேலாாிட இனிய ைறயி பழக H4யவ. சாாியமாக ேபசி

அைனவைர@ சிாி க ைவ . தைம வாI:தவ. ேவ4 ைக கைதக6

ெசாAவதி கவிராய நி ண. எேபா கெபனி பி6ைளகைள H/4

ைவ3 ஏதாவ கைதக6 ெசாG ெகாேடயிபா. பாட3ைதவிட

கைதகைள3தா நா?க6 அதிக ஆவ3ட ேக/ேபா. பாட ெசாG

ெகா( . ேநர?களி Hட அைத மற: வி/(, கைதக6 ெசாAப4 நா?க6

வ ;3ேவா. அவ சைள காம அேபா( ெசாAவா. ச?கரதா0

,வாமிகைளவிட வயதி )3தவ. வாயி ஒ ப Hட இைல. ெபா ைக வாI

கிழவராக கா/சி அளி3தா. மைரQர, மமத தகன ஆகிய இ

நாடக?கைள@ அவ எDதி ெகா(3தா. மைர Qரனி என ., ‘ச கிG2சி’

பாட ெகா( கெபற. சினணா+ . ‘ெபாமி’ பாட ‘பிரதி’ பாட

தர ெபறன. மைர Qர நாடக3தி ெதA?. பாடக உைரயாடக

இைடயிைடேய உ(.
ேசஷா3திாி ,வாமிக6

திவணமைலயி அேபா, ேசஷா3திாி ,வாமிக6 இ:த கால. அவைடய
சி3 விைளயாடகளி ம க . அதிக நபி ைக இ: வ:த. ேசஷா3திாி

,வாமிக6 தி[ெர; ஒநா6, ச3தியவா சாவி3திாி நாடக நட:
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ெகா4 . ேபா ெகா/டைக .6 வ:தா. நா நாரதராக ந43

ெகா4:ேத. யாேரா ஒவ ைவ3 ெகா4:த மாைலைய பி(?கினா.
ேவகமாக ேமைட மீ ஏறினா. மாைலைய எ கD3தி ேபா/( வி/(

ைகத/4னா. அ?கி:த அைனவ மகி 2சிேயா( கரேகாஷ ெசIதாக6.

அ(3த விநா4யி ேவகமாக கீழிற?கி ேபா வி/டா. ,வாமிகளி ைகயா

மாைல வா?கிய அ பா3திய3ைத எேலா வியபாக2 ெசாG

ெகாடாக6. அ:த நாளி என ெகா; ாியவிைல. இ; ேசஷா3திாி
,வாமிகளி ெபைமைய@ அவர அ த2 ெசயகைள@ உண:த நா

அ:த பைழய நிக 2சிைய எணி ெபைமயைடகிேற உைமயிேலேய அ
ெபறகாிய ேப; எேற ககிேற.

திவணாமைலயிG: ேம க, ெச?க, கா<சி ஆகிய சி;ாக .2
ெச; நாடக ந43ேதா. சிறிய கிராம?களாக இ:தாA ேம காிA

ெச?க3திA வV பிரமாதமாக இ:த. ேம காி, ந4கக6 ேமைடயி

ேபா/( ெகா6ள, ஊாிA6ள தாIமாக6 த?க6 விைல @ய:த நைககைள
அேபா( ெகா(3தவிய எ?க . ஆ2சாியமாக இ:த.
ெதIவ3 ெதாட ேதவ ேசனாதிபதி
ேம காி ஒ சிவாலயமி:த. நா?க6 .4யி:த Q( அத அகிG:த.

அேபா கெபனியி எ ஒவைன3 தவிர எேலா லா உண

H4யவக6. நா ஒவதா ைசவ. அ:த ஊாி ஒ/டA இைல. என .

ம/( தனியாக2 ைசவ உண+ தயாாிப சிரமமலவா? ஆலய3தி அ2சகராக
இ: வ:த ஒெபாியவாி .(ப3ேதா( ெதாட ெகா6ள, இ ஒ வாIபாக

அைம:த. கெபனியி லா ேபா( நா/களி ஆலய . க6 Q/4

என .2 சாபா(. பக ேவைளகளி . களி பி6ைளகேளா( ேச: நா?க6

ேகாG விைளயா(வ வழ க. இதி ேதவ எற ஒ சி;வ எ H/டாளி.

சின< சி; பவ3தி ஏப/ட ந/பலவா? எப4 மற க 4@? இ:த ந/

வி(படாதி க இைடயிைடேய அ2 சி;வைன2 ச:தி . வாI 

என ேகப/ட. அ2 சி;வ தா இ; ெசைன இராயேப/ைட சி3தி 3தி
விநாயக ேகாயி அ2சகராக இ . ேதவ ேசனதிபதி . க6.

ேம க 4: மீ( திவணாமைல . வ: நாடக?க6 ந43ேதா.
ப/டாபிேஷக நாடக3த; நா மற க 4யாத ஒ விேசஷ நட:த.
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பாி, ெகா(பதி ேபா/4
ச3தியவா சாவி3திாி . நல வரேவ எ; ேப .றிபி/ேடனலவா?
அைதேய ப/டாபிேஷக நாடகமாக+ ைவ3தி:தாக6. நாடக 4வி

வழ கேபா அேபா ச/டா பி6ைளயாக இ:த தி கயாண Qரப3திர
ேமைட . வ:, “ந4கக . பாி, ெகா(பவக6 ெகா( கலா” எ;

அறிவி3தா. சைபயிG:த சில, ‘பO ேவடதாாிட பாி,கைள ெகா( க, அவ
பாி, ெகா(3த ஒெவாவ ெபயைர@ ெசாG, ந4கக . பாி,கைள

வழ?கினா.

ச3தியவானாக ந43த ஏ. ேக. ,பிரமணிய9 ., சாவி3திாியாக ந43த

சினணா 4. ேக. 3சாமி . ஊாி நலெபய. “ச3தியவாதா உய:த
ந4க” எறாக6 சில ரசிகக6. “இைல; சாவி3திாிதா உய:த ந4கர”

எறாக6 ேவ; சில. இவா; ஊாிA6ள நாடக ரசிகக6 இ

ந4ககளிட3திA ஆதர+ கா/4 வ:ததா, “ஊ இர( ப/டா H3தா4 .
ெகாடா/ட” எ9 பழெமாழிப4 அ:த இ ந4ககைடய

ஆதரவாளக ேபா/4 ேபா/( ெகா( பாி,கைள வழ?கினாக6.

நாரத நாடக3தி ஒ  கியமான பா3திரமலவா? அ; நாரதராக ந43த

அ4ேயைன ஒவேம கவனி கவிைல. மற ஊகளி எலா என .3தா

அதிக பாி,க6 கிைடப வழ க. திவணாமைலயி எ9ைடய அதிTட

ேவ; விதமாக இ:த. ச3தியவா9 சாவி3திாி@ பாி, ெப; ேகால3ைத

பா32 ேசா: ேபாI, ஏமாற3ேதா( நா நி; ெகா4:ேத. இ:

நிைலயி எமதமனாக ந43த இராமா9ஜ3தி. ஒ த?க பத க கிைட3த.
த?க பத க?க6 ெகா( க ெப; 4:த, சைப யிG:த ஒவ,

ச3தியவா9 . ப3 SபாI’ எ; ஒ ேநா/ைட வி/ெடறி:தா. உடேன
மெறாவ, ‘சாவி3திாி . இப SபாI’ எ; இர( ேநா/( கைள

ெகா(3தா. இதிA ேபா/4 ஏபடேவ =; கண கான SபாIக6 ேமைட .
வர3 ெதாட?கின. மாறி மாறி2 ச3தியவா9 . சாவி3திாி .ேம ேநா/(க6
வ:தன. ஏ?கி நிற எைன எவேம ெபா/ப(3தவிைல.
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நாரதாி அDைக
நாரத . ெந<ச .றிய. க கல?கிய. அ:த நிைலயிA எைன யாேம
கவனி கவிைல. இரெடா நிமிட?களி, ெபாமைல அட க 4யாம அழ

ஆரபி3ேத. ம?கள பா4 4:த திைர விட ெபற. உ6ேளயி: நா

ப( ேவதைனைய பா3 ெகா4:த கைபயா பி6ைள எனிட வ:
“சீ, இதகாகவா அDகிறாI? இ:த ஊ ஜன?க . ரசி கேவ ெதாியவிைல”
எ; ெசாG, எைன2 சாமாதான ப(3தினா. ப க3திG:த ந4க சில
சிாி3தாக6. ேவ; சில அ9தாப கா/4னாக6. ஆனாA எ அDைக

ஓயவிைல.

எதகாக அ; அப43 ேதபியDேத எபைத எணிெயணி

பா கிேற. இ9 அத மம என . ாியவிைல. பி<, உ6ள?களி
இேபாற நிக 2சிக6 ெப ேவதைனயாக இ .ேபா ேதா;கிற.

திவணமைலயி நாடக 4:த. தி ேகாவிdாி நாடக ெதாட?க

ெபற. நல வV. ரசிகக6 பல எ?கேளா( ெந?கி பழகினாக6.

தி ேகாவிdாிதா நா?க6 த தலாக ரசிகக6 அைழபிகிண?கி வி:
 . ேபாை◌ே◌. ரசிக நபகேளா( 1923இ எ( க ெபற ைகபட,
இ9 எ?க6 ெபாியணா இல3தி இ கிற.
ஆ+ைடயப தGயா
தி ேகாவிdாி நல வவா@ட கெபனி நட: ெகா4:த நிைலயி,

மைரயிG: சிைனயாபி6ைள வ:தா. இவ கெபனி . பண அதிகமாக

ேபா/டவ. ஆனா இவைர எவிதபயைன@ அைடயாதவ. கெபனிைய

எப4யாவ மைரப க அைழ3 ேபாக ேவ( எப இவைடய
எண. அதகாக Hடேவ ஒ கா/ரா டைர H/4 வ:தி:தா.

 ேகா/ைட, காைர .4 இநகர?களிA இர( மாத?க6 நாடக நட3த

ஒப:த ெசIவதாக ஏபா(. இ:த விவர?கைள அறி:த, மாேனஜ காேம0வர
ஐய, கைபயாபி6ைள@ கா/ரா டைர3 தனிேய அைழ3, உபேதச
ெசIதாக6.  ேகா/ைட ேபாவ அதிக2 ெசலெவ;, ப க3தி விD ர,
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பL/4 ேபான அதிக லாப கிைட .ெம; ஆைச கா/4னாக6.
கா/ரா ட ஆ+ைடயப தGயா, அவக6 ேப2சி மய?கி அப4ேய

வ ;3தி ஒப:த ெசIதா.

விD ர3திA, பL/4யிA நாடக?க6 நைட ெபறன.
தி ேகாவிAாிA திவணாமைலயிA பிரமாதமாக வVலான கெபனி .,
விD ர3திA பL/4யிA ெபாிய நTட ஏப/ட. ஆ+ைடயப
தGயா அவதி ப/டா.
ஈ ேஜாசிய
ஆ+ைடயப தGயாாி தைமயனா ஒவ இ:தா. அவ ஒெவா நா

எ?க6 Q/( . வவா. சி;( காகித?களி நாைல: நாடக?களி

ெபயகைள எDதி ேபா(வா. அவறி தலாவதாக எ:த காகித3தி “ஈ” வ:
உ/காகிறேதா, அைத பிாி3 பா3 அ:த நாடக3ைதேய ேபாட ஏபா(

ெசIவா. இவைடய ெசயைல பா3 நா?க6 இவ . ‘ஈ ேஜாசிய’ எ;
ெபய ைவ3ேதா. எ:த ேஜாசிய பG கவிைல. வV வர வர .ைற:

ெகாேட வ:த.

இ:த நிைலயி ஆ+ைடயப தGயா .2 ெசா:தமாக கெபனி நட3த

ேவ(ெமற ஆைச@ ஏப/ட. வV இலாத அ:த நிைலயிAHட என .

அவ அவேபா ஐ: SபாIக6 பாிசளி3 வ:தா. சிைனயாபி6ைள .

ேதைவேபா பண ெகா(3தா. கைடசியாக, கா/ரா / 4@ சமய3தி

கெபனியா கா/ரா ட . பண திபி ெகா( க ேவ4ய நிைல

ேநாி/ட. ஆ+ைடயப தGயா த பண3தி.3 ெதா:தர+ ெகா( கேவ,

சிைனயாபி6ைள D3 ெதாைக . ேநா/( எDதி ெகா(3 வி/(
Hடd . கெபனிைய ெகா( ெசறா.
கைபயாபி6ைள ெசா:த கெபனி

Hடdாி நாடக நட:த. வV மிக+ ேமாசமாக இ:த. இ:த நிைலயி

தலாளி கைபயாபி6ைள, சிைனயா பி6ைள@ட ேவ;ைம ப/(

கெபனிைய வி/( விலகி ெகாடா. திபாதிாி G\ாி உடன4யாக2

100

ெசா:த கெபனி வ க ஏபா(க6 ெசIதா. காேம0வர ஐய ம/( அவேரா(

ேபாகாம எ?க6 கெபனியிேலேய இ: வ:தா.

Hடdாி ெகா/டைக .ாிய வாடைக சாியாக ெகா( க படவிைல, அதகாக

ெகா/டைக கார ஒ ஆைள 4 ெக/ வி. அைறயிேலேய இ க2 ெசI

வV பண3ைத எ(3வர ஏபா( ெசIதா. அ:த ஆ6 பேல ேபவழி. அ:த நாளி

ெகா/டைக கார . ஒெவா நாடக3தி. இலவச அ9மதி2 சீ/(க6

ஏராளமாக ெகா(ப(. அ:த இலவச 4 ெக/( கைளெயலா இ:த ஆ6

வி;2 ெசா:த3 தி பண திர/ட3 ெதாட?கினா. அதனா கெபனி . வவாI

ேமA .ைற:த.

காேம0வர ஐயாி திAAக6
கெபனி மாேனஜ காேம0வர ஐய, சிைனயாபி6ைளயிடமி: நல
ந4ககைளெயலா கைல3 கைபயாபி6ைளயி கெபனி .

ெகா(ேபாI2 ேச . திபணியி ஈ(ப/4:தா. ெபாியணாைவ@,
மாமாைவ@ ஒநா6 திபாதிாி G\ . அைழ3ேபாI,
கைபயாபி6ைளைய2 ச:தி க2 ெசIதா. கைபயாபி6ைள, எ?கைள3 த

கெபனி . வ:வி(ப4@ அதிக2 சபள தா தவதாக+ வ ;3தினா.
ெபாியணா, அமாவிட கல: ெகா( இத. பதி ெசாAவதாக

Hறிவி/டா. இ:த2 ெசIதி எப4ேயா சிைனயா பி6ைள .3 ெதாி:வி/ட.

அவ அலறிய43 ெகா( அமாவிட வ: அDதா. “யா ேபானA நா
கெபனிைய நட3தி ெகா6ேவ. நீ?க ேபாIவி/டா என . ேவ;

வழிேயயிைல. எ?ேக யாவ ேபாI விD: உயிைர வி(வெத; 4+ ெசI

வி/ேட. எ மைனவியி மா?கய3ைத நீ?க6 தா காபாற ேவ(”

எ; லபினா.

தலாளி கைபயாபி6ைள, எ?கேளா( மிக+ ெந?கிய ெதாட

ெகா4:தா. த:ைத இற:த சமய3தி அவ ெசIத உதவிக6 மற க

4யாதைவ. அவ . நா?க6 மிக+ கடைமப/4:ேதா. எறாA,
சிைனயா பி6ைளயி அேபாைதய நிைலைய எணி பா3தேபா,
அமா+ . அவமீ இர க உடாயி;. என ேந:தாA

கைபயாபி6ைளயி கெபனி . ேபாவதிைலெயன 4+ Hறி வி/டா.
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எ?க6 சிறபா ெசலபி6ைள நல உடக/( வGைம@ உைடயவ.

அவைர கடா எேலா பயப(வாக6. அவ ஒநா6 காேம0வர ஐய

வ:தி:தேபா எ2சாி ைக ெசIதா. HடdாிA திபாதிாி G\ாிAமாக

இர( கெபனிகளி ஒேர சமய3தி நீ இவா; திAA ேவைலக6 ெசI
வ:தா Qணாக அ4ப/(2 சாக ேநாி(’ எ; ேகாப3ட அ2,;3தினா.

இத பிற. காேம0வர ஐய கைபயாபி6ைள கெபனி ேக ேபாI வி/டா.
கெபனியி  கிய ந4கராக இ:த ஏ. ேக. ,பிரமணிய, அவேரா( வ:த
ம;< சில ந4கக6 எேலா கைபயாபி6ைள கெபனி . ேபாI2
ேச:தனா.

ேபா0/ மா0ட உதவி
Hடdாி கெபனியி நிைலைம மிக+ ெந க4யாI வி/ட. கா/சியைம 

ெபா/கைளெயலா ெகா/ட ைக கார ெகா( க ம;3வி/டா. ஒ

.றிபி/ட கால3தி.6 வாடைக பண ெகா( கா ேபானா எலாவைற@
ெகா/டைக காரேர எ(3 ெகா6ளலாெம; எDதி ெகா( கப/ட.
மாமா+, பழனியாபி6ைள@ சிதபர ேபாIெகா/டைக ேபசிவ:தாக6.
பண ெகா( க பண இலாததா மாமா, தம ேமாதிர3ைத வி; பண

ெகா(3 ஒப:த ெசI வ:தா. சிதபர ேபாக இரயி ெசல+ . பண

இைல. சிைனயாபி6ைள ெசIவதறியா திடா4னா. அேபா Hடdாி

ேபா0/மா0டராக இ:த கிTணசாமி ஐய சிற:த நாடக ரசிக. அவ

எ?க . நபராக+ இ:தா. அவ, Hடd 0ேடஷ மா0ட
ேபதவி ெசI, எவித2 ெசல+மிலாம கெபனிைய2 சிதபர3தி. அ9பி

ைவ3தாக6.

இராஜாபா6 நாடக
சிதபர3தி வV ,மாராக இ:த. எ0. எ. இராைமயா எ9 திய ந4க
ஒவ வ: ேச:தா. நல இனிைமயான .ர. அவ . கதாநாயக ேவட

ெகா( கப/ட.

ச கரவாகபி6ைள எ; ஒ திய ஆசிாிய கெபனி . வ: ேச:தா. அவ

102

ஏகனேவ பாலாமணி அமா6 கெபனியி இ:தவ. அ?ேக அவ .

பாடமாகியி:த ேஜ. ஆ. ர?கராஜூ அவகளி இராஜாபாைள எ?க .

பயி;வி3தா. இராஜாபா6 நாடக3தி. அ9மதி ,லப3தி கிைட கவிைல.

மிக+ கTடப/( மாமா ேநாி ெசைன .ேபாI ர?கராஜுவிட அ9மதி
வா?கி வ:தா. ர?கராஜுவி ச/ட தி/ட?க6 நிரப+ ெக(பி4யானைவ.

அவர நாவகைள யா எளிதி நாடகமாக ந43விட இயலா. அவைற-

ெயலா பினா விவரமாக2ெசாAகிேற. மாமா அ9மதிெப; வ:த

கைடசிநாடகமாக “இராஜாபா6” ந43வி/( எேலா த<சாJ ேபாI2

ேச:ேதா.

ஆாிய கான சைப
த<சாJ வ:த அ;, நா?க6 ந4 கவி:த ெகா/டைகயி ஆாிய காண சைபயி

கைடசிநாடக சதி ,ேலாசன நைடெபற. நா?க6 வழ கமாக ந43வ

நாடகமாதலா எேலா இர+ அ:நாடக3தி. ேபாயி:ேதா.
மனா.4 எ ஜி. நடராஜபி6ைள இ:திரஜி3வாக+ ேக. எ0.

அன:தநாராயணகIய ,ேலாசைனயாக+ ந43தாக6. இவக6 இவ ந43த

அ:த நாடக மிக+ சிறபாக இ:த. இவ அைமயாக ேபசினாக6.

அன:த நாராயணIயாி த ., .A ., ஒ ெபைண ேபாலேவ .ைழ:
.ைழ:ேப, அழ., இைச3திறைம@ மற க 4யாதைவயாக இ:தன.

இைடயிைடேய இவக6 ெசா:தமாக ேபசி ெகாட சில உைரயாடகைள3
தவிர, எலா நா?க6 ந4 . ,வாமிகளி பாடதா, எனேவ, நாடக

எ?க . மிக+ ,ைவயாக இ:த. ,வாமிகளி கெபனி ந4கக6

எறறி:த அன:தநாராயணIய நடராஜபி6ைள@ எ?கைள அ ட
வரேவறாக6.

ச?கீத காவல
ம;நா6 த<ைச காமா/சியபா6 நாடக ெகா/டைகயி நாடக ெதாட?கிய.
எ0. எ. இராைமயாவி பா/( . பிரமாதமான ேப. ேகாவல நாடக3தி
பாடக6 அதிக. அ:த நாடகேம பலைற ைவ க ெபற. ேகாவல

நாடக3தி நா இைட2சியாக+, நம:திாி யாக+ ந43ேத. நா இைட2சி
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ேவட3தி ‘தயி வா?கேலேயா’ எ; பா4, ேமைடயி வேபா சைபயி சில
ரசிகக6 சிலைர நாணய?கைள@, SபாIகைள@ எ மீ Qசி எறிவாக6.
அேபா ச?கீத ஒளி விள காக கத ெபற எ0. ஜி. கி/டபா மெறா

ெகா/டைகயி வ: 0ெபஷ நாடக ேபா/டா. அ:த2 சமய அவ .

மகர க/( ஏப/( சாாீர ெதா:தைர ெகா(3 ெகா4:த கால.

அவைடய நாடக?க . வV ஆகவிைல. “எ0. எ. இராைமயா பா/( .
, கி/டபா பா/( ெசலா” எெறலா ரசிகக6 ேபசி ெகா6வதாக

ெபாியணா அ4 க4 ெசாG வ3தப(வா. அவ . கி/டபா பா/4

அதிக மய க, கி/டபாவி நாடக?கைள பா3வி/( வ:, அணா

எ?களிட சதா க : ெகாேடயிபா. இ:தாA, என ெசIவ?

கி/டபா நாடக?க . வV இைல. எ0. எ. இராைமயா ந43த எ?க6

ச?கீத ேகாவல9 . பிரமாதமான வV. அ:த நாளி த<ைசயி எ/( ைற
ேகாவல நாடக ைவ க ெபறெதறா, அ:த நாடக3ைத ம க6 எப4

வரேவறிபாக6 எப ெதாிகிறதலவா?
த<சாJாி நாடக?க6 நட: ெகா4 . ெபாDேத நாைகப/4ன3 .
ேபாI ேகாவல நாடக ேபா/( வ:ேதா. த<ைசயி நல வVலானதா

ஏகனேவ இ:த பல கடக6 தீ:தன. ந4கக ., மற3

ெதாழிலாளக . பல மாத?க6 இ: வ:த சபள பா கி@ தீ:த.
அ(3த ஊ,  ேகா/ைட ேபாவதாக 4+ ெசIதாக6.

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

8. நா845ேகா8ைட நகர)தி

 ேகா/ைட அேபா தனி சம0தானமாக இ:த. பல கெபனிக6

 ேகா/ைட . ேபாI வV இலாம சிரமப/டதாக அறி:ேதா. பிரசி3தி

ெபற ந4கராகிய மனேமாகன அர?கசாமி நா@(வி நிவாக3தி இ:த
ஆல:ா ஒாிஜின 4ராம4 கெபனியா  ேகா/ைடயி அதிக

கTடப/டதாக+, அதபிற. யா  ேகா/ைட ேக ேபானதிைலெய;

ேபசி ெகாடாக6. பல ஆ(களாக  ேகா/ைடயி நாடகேம நட:த

திைலெயபைத அறி:தேபா எ?க ெகலா அ2சமாக இ:த.

த<ைசயிG:  ேகா/ைட . அ:த நாளி லாாி வசதிகெளலா இைல.
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தி2சி வழியாக ரயிHட இலாத கால அ. சாமாகைள இர/ைட மா/(

வ4களி ஏறி அ9பிவி/(, நா?க6 ப0^ ேபாI2 ேச:ேதா.

 ேகா/ைடயி த நாடக ெதாட?கிய. வV ,மாராக இ:த.

இரடாவ நாடக3திG:த எதி பாராதப4 அேமாகமாக வVலாயி;.

எ?க . ஒேர .ரகல. ேகா/ைட பிரஹதாபா6 திேய/டாி ேவ; எ:த
கெபனி . இப4 வVலானதிைலெய; எேலா அதிசயப/டாக6.

நாடக பா க வ:த ரசிககளி, நா/( ேகா/ைட ெச/4பி6ைளக6 அதிகமாக

இ:தாக6.

சிைனயாபி6ைளயி மனமாற
நாைல: நாடக?க6 நட:த Hடd ெகா/டைகயி அட.ைவ கப/4:த
சாமாகைள மீ/( வர, சிைனயா பி6ைள பண3ட ேபானா.நா.

நா/களி திபினா. அட. ைவ கப/4:த தவைண நா/க6 தீ:வி/டதா

ெகா/டைககார சாமாகைளெயலா வி; வி/டதாக+, அவைற3 த
தபிேய வா?கியிபதாக+, தபியிட மி: தா வாடைக . வா?கி

வ:திபதாக+ Hறினா. மறப?காளிகைள வ<சி . ேநா கட

இவா; ஒ த:திர ெசIதிபதாக ஊகி3ேதா. இவைற எேலா ந 

வித3தி ப3திர?க தயா ெசI ெகா( வ:தி:தா.

ேகா/ைட . வ:தபி ெபாியணா 4. ேக. ச?கர கெபனியி

கண .பி6ைள ேவைல .2 ேச3 ெகா6ள ப/டா. அவ . இப3ைத:

SபாI சபள ேபாட ெபற. சிைனயாபி6ைள Hடd . ேபா. ேபா

வVலா. பண3ைத ந4கக . ெகா( . ப4யாக ெபாியணாவிட

ெசாGவி/( ேபானா. அதப4ேய ெகா( கப/ட. திபி வ:த Oரா

பண3ைத@ ெசல+ ெசI வி/ட பறி க4: ெகாடா. எ?கைள பறி3

தா;மாக3 த  தவ; ேபசியதாக மெறா ப?காளியான பழனியாபி6ைள

ல அறி: வ:திேனா. ேப2, வா3ைத வள:த. இ;தியாக அ:த ஊேரா(

கெபனிைய வி/( விலகி ெகா6வதாக3 ெதாிவி3 வி/( வ:தா ெபாியணா.
பிற., சினயாபி6ைள அமாவிட வ:, தா ஒ;ேம தவக2
ெசாலவிைலெய;, யாேரா ேவ( ெம; ேகா6 )/4யி கிறா-

கெள; Hறினா. கெபனி . நல வVலாகி வவதா பாவல கெபனியி
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ெகா(3 வ:த இ=றி ஐப SபாIக6 சபள ேபா/(3 தா தவதாக+

அறிவி3தா. மீ( சமரச ஏப/( கெபனியி இ க ஒ

என . சினணா+ . S. 250 சபள ேபாடப/ட.

ெகாேடா.

பி. \ சினபா
 ேகா/ைடயி பிகால3தி பிரசி3தி ெபற ந4கராக விள?கிய பி. \.

சினபா ,வாமி கெபனியி ந4கராக வ: ேச:தா. அவைடய சாாீர

கணிெரறி:த. அவ . இராஜாபா6 நாடக3தி பறி@ ேகாவி:தைன

அ4 . ெரள4களி ஒவனான ‘அமாவாைச’ ேவட ெகா( கப/ட.
சாவி3திாி நாடக3தி ணிய ஷனாக வ: அைமயாக பா4னா.

சினபா சி;வயதி ப(,/4யாக இ:தா. கெபனி Q/( . பி ற

ெபாிய ெதன:ேதா இ:த. சினணா+, சினபா+ அவறி ஏறி,
இளநீ .ைலகள பறி3, எேலா . தான வழ?.வாக6. ஒநா6
வா3தியா .றாலG?கபி6ைள, சினபா ெதைனமர3தி இபைத

பா3 வி/டா. அவ .2 சாியான Oைச கிைட3த. அவள+தா. ம; நா6

சினபாைவ காேணா. அவைடய Q( ேத4 ேபானாக6. ைபய அ4
ப/4பைத பா3த அவர த:ைதயா, சினபாைவ அ9ப ம;3
வி/டதாக2 ெசானாக6.

4. பி. இராஜெல/,மி நாடக.
 ேகா/ைட நாடக 4: காைர .4 . ேபாேனா. அேபா

காைர .4யி 4.பி. இராஜல/,மியி நாடக நட:ெகா4:த. நா9,
சினணா+ சிறபா+ட நாடக பா க ேபாயி:ேதா. அ;.

சாவி3திாி நாடக. எ. ஜி. நடராஜபி6ைள ச3தியவாக+. எமதமனக+

ந43தா. எ0. வி. ,ைபயா பாகவத நாரதராக ந43தா. அ:த நாளி 4. பி.

இராஜல/,மி ., ெச/4 நா/4 அபாரமான ேப. கைடசி நாடகமானதா ம க6
ெப:திரளாக H4யி:தாக6.

காைர .4யி அேபாதி: வ:த வழ க3ைத@, நா/( ேகா/ைட2

ெச/4பி6ைளக6 நாடக பா . ைறையபறி இ?ேக ச; விபரமாக
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.றிபிடேவ4ய இறியைமயாத என ககிேற.
காைர .4 அ கால3தி ெசவ ெகாழி . நகரமாக விள?கிய. மற

ஊகளிெலலா இலாத ஒ ைமைய காைர .4யிேல கேடா. நாடக

ெகா/டைகயி த வ. காவா0ேச-அதாவ சாIமான நாகாG,

ஐ:=; . ேமப/ட சாIமான நாகாGகளி உ/கா: ெகா(, சில

ேநர?களி ப(3 ெகா(தா ெச/4 பி6ைளக6 நாடக பாபாக6. அ:த

நாளி மற ஊகளி த வ. S. 1- 8.0 ேபா(வ வழ க. காைர .4யி

ம/( தவ. S. 2- 8.0 ேபாடப/4பைத .பா3 நா?க6

வியபைட:ேதா. சைபயி நாகி ஒ ப.திைய நீளமாக3 தனிேய த(3 அ:த
இட ெபக காக ஒ க ெபறி:த. னா சிறி Nரவைர பாI

விாி3தி .. அத. எ/டணா க/டண. ெவ; தைரயி உ/காவத.

ஆறL க/டண. இதி  கியமாக .றிபிட ேவ4ய எனெவறா,
ெபக6 யா த வ. 2 சாIமான நாகாGகளி உ/கார Hடா.
ஆகேளா( ெபக சாிசமானமாக இ க Hடா எப அவக6

எண. இைத யா எதி காததா நைடைறயி இ:த விதி ஒD?காக2 ெசய

ப/( வ:த.

ஆ ெபணாண அதிசய
4.பி. இராஜல/,மியி நாடக3ைத பா3 நா9 சினணா+ பிரமாதமாக

ரசி3 ெகா4:ேதா. நா?க6 சிறபாேவா( சாIமான நாகாGயி

அம:தி:ேதா, சினணா+ . அேபா பதிைன: வய. அழகிய

ேதாற; நீளமான தைல 4; ெப ேபாலேவ இபா. ைககளி கா ,

ெகாA,, சி; த?க வைளயக6 எலா ேபா/4:தா. காதி ஐ: க பதி3த
க( க9 இ:த. எ?க6 ப க3தி உ/கா:தி:த ஒ ெச/4யா,
சினணாைவ ைற3 ைற3 பா3தா. யாேரா ஒ ெபதா ேவ/4,

ச/ைட ேபா/( ெகா( வ:திபதாக எணி ெகாடா. அவ நறாக
.43தி:தா. அ:த ேபாைத@ இப4 எணாவத.3 ைண ெசIத.

அவரா ,மா இ க 4யவிைல. ப க3திG:த மெறா ெச/4யாாிட

சினணாைவ கா/4 கா ெசIதா. அ:த2 ெச/4யா, நா?க6 ம;நா6

நாடக ேபாட ேபாவைத அறி:தவ. எனேவ அவ, “அ ைபயதா,

ெபணல” எ; Hறினா. நாடக நட: ெகா4 . ேபாேத த
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வ.பி இ பறி2 சலசல ஏப/ட. ெபெணேற கதிய ெச/4யா,

இ;தியாக ேநாிேலேய ேக/(விட 4+ ெசIதா. ெமவாக2 சினணாவிட

ெந?கி, “ெபக6 இ?ேக உ/கார Hடா” எறா, உடேன சிறபா சிாி3

ெகாேட, “ெபணல ஐயா, அவ ைபய” எ; Hறினா. இ:தாA

ெச/4யா மன அைமதி@றவிைல. சில நிமிட?க6 கழி3 மீ(, “நீ

ெபணா, ஆணா?” எ; சிறி ேகாப3ேதா( ேக/டா. சிறபா+ . ேகாப

வ: வி/ட. அவ ஆ3திர3ேதா(, எD:, “எனIயா, நாதா ைபயஎ;
ெசாேனேன; ஒ மணி ேநரமாக அவதி ப(கிறீேர ! ைபயனா ெபணா. எ;
பா கிறீரா?” எ; ச3த ேபா/டா. சைபயி .ழப ஏப/ட. அ ற
ெதாி:தவக6 சில வ:, சிறபாைவ@ ெச/4யாைர@ சமாதான
ப(3தினாக6. பிற. இ;திவைரயி இ:, நாடக3ைத ந. ரசி3
பா3ேதா.

அபராத காணி ைக
ம;நா6 எ?க6 நாடக ெதாட?கிய. வV அேமாகமாக இ:த. இத. 

எ:த ஊாிA இ:த அள+ . வVலானதிைல. ); நாடக?க6 நைடெபற

சிைனயா பி6ைள . ெகா<ச நபாைச ஏப/ட. த வ. ம/(

இரடைர SபாயிG: ); Sபாயாக உய3த ெபற. அத. ெச/4

பி6ைளக6 சைள கவிைல. ேமA இர( நாடக?க6 நைடெபறன. மீ(

த வ.

க/டண )றைர Sபாயாக உய:த. அேபாதா ெச/4

பி6ைளக6 க/டண உயவைத ெகா<ச கவனி3தாக6. இர(

நாடக?க . பி, தவ. நா. SபாI என அறிவி கெபற

ெச/4பி6ைளக6 விழி3 ெகாடாக6. அ; நல H/ட. நாடக

ெதாட?கிய  வாிைசயி இ:தவக6 எேலா எD: நி; க/டண
நா. Sபாயாக உய3தப/டத. கடன ெதாிவி3தாக6.
சிைனயாபி6ைள வ: அதகாக மனி

ேக/( ெகாடா. அைறய

நாடக3தி. ஆன வVG G: 125 SபாIக6 ெகா ைடயம ேகாயிA .

அபராத காணி ைகயாக2 ெசA3தேவ( எறாக6 சில ெபாியவக6.

சிைனயாபி6ைள அவாேற அபராத ெசA3தினா. அ ற நாடக ெதாட:

நைடெபற. ம;நா6 த - )றைர SபாI க/டண3ேதா( தலாளிதிதி
அைட:தா.
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ஐ=; SபாI சபள
காைர .4யி வவாI அதிகமாக ஏப/ட சிைனயாபி6ைளயி

,பாவ3திAெபாிய மா;த ஏப/ட. ெபாியணா+ . அவ . அ4 க4

தகரா;க6 ேந:தன. தா ேபா/ட பணெமலா ேகா/ைட,

காைர .4யிேலேய வ: வி/டதாக+, இனி யா . பயபட

ேபாவதிைலெய; ஆ3திர3ேதா( ேபசியதாக பழனியா பி6ைள Hறினா.

அமாவி ெசவி . இ:த2ெசIதி எ/4ய அவக6, உடேன நா?க6 அ?கி:

விலகி, ேவ; கெபனி . ேபாகேவ(ெம; 4+ெசIதாக6.

இைத ேக6வி ப/ட சிைனயாபி6ைள மீ( வ:, தா ஒ;

ெசாலவிைலெய; சாதி3தா. நீட ேநர வாத பிரதி வாத?க6 நட:தன.
கைடசியாக இனிேம கெபனியி இ க ேவ(மா9 என .

சினணா+ . ஐ=; SபாI சபள, ஆயிர SபாI பண ெகா( க

ேவ(ெம; ெபாியணா ேக/டா. ேவ; வழியிறி இ:த2 சபள3தி.2

சமதி3 பணமாக ஐ=; SபாI ெகா(3தா சிைனயாபி6ைள.

நா?க6 ேக/டப4 ஐ=; SபாI சபள ெகா(3 சிைனயாபி6ைளயிட

ெபாியணா+ . நபி ைக ஏபட விைல. Hடdாி அவ தெகாைல ெசI

ெகா6ள2 சி3தமாயி:த நிைலையெயலா மற: வி/டா; ஆதலா எ:த

நிமிஷ3திA கெபனிைய வி/( நி;3திவிட H( எெறணினா அணா.
காைர .4 நாடக4:த மீ(  ேகா/ைடயி சில நாடக?க6 நட3தி
வி/( மைர . பயணமாேனா.
ெசா:த கெபனி . ஆய3த
மைர வ:த ெபாியணா கண க ேவைலயிG: விலகி ெகாடா.

அணா+ மாமா+ கல: ேயாசி3தாக6. எதிபாரா கெபனியி தகரா;

ஏப(மானா உடேன ெசா:தமாக கெபனி ெதாட?.வதகான ஆய3 த?கைள2
ெசIதாக6. ஒ ைதயகாரைர Q/4ேலேய அம3தி, நாடக?க . உைடக6

தயாாி க ஏபா( ெசIதனா. ெவெவ/, சாிைக தGயைவக6 வா?கப/டன.

என . சினணா+ . எலா நாடக?க . உைடக6 தயாராயின.
இ:த விபர3ைத அறி:த சிைனயாபி6ைள ெபாிய அணாைவ Hபி/(
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காரண ேக/டா. “த?கைடய மனநிைல எப4ெயலா மா;ெம;

எ?க . ாிய விைல. எதிபாராத நிைலயி தி[ெர; கெபனிைய வி/(

வில கி வி/டா என ெசIவ? அதகாக,  எ2சாி ைகயாI3 தயாராகிேறா.

தா?க6 சாியாக நட: ெகா6 வைரயி நா?க6 கெபனியிG:
விலகமா/ேடா” எ; ெபாியணா உ;தி Hறினா.

உைடக6 தயாாி3த அமா+ . பி4 கவிைல ெயறாA, ெபாியணா+

மாமா+ இ:த வைகயி மிக+ பி4வாதமாக இ:ததா வி/( ெகா(3தா.
மைரயி நாடக?க6 நல வVேலா( நைடெபறன.
------------------

9. (மார எ8ட$ப மகாராஜா

மைரயி நைடெபற நாடக?கைள எ/ைடய ர அரமைன அதிகாாிக6 சில
வ: பா3தாக6. அவக6 )ல நாடக?களி சிறைப அறி:த எ/ைடய ர

அரச, தம திவாைன அ9பி கெபனிைய எ/ைடய ர3தி. அைழ3தா.
அரசனி அைழைப ஏ;, எ/ைடய ர ெசறாே◌. எ/ைடய ர

ெகா/டைகயி நாடக?க6 நைட ெபறன. அேபா எ/ைடய ர அரசராக

இ:தவ .மார எ/டப மகாராஜா. இவ மி.:த கைல@2சி@ைடயவ: வய
தி:தவ; தா3தா மகாராஜா எ;தா இவைர .றிபி(வாக6. இவர

தவக6 இவ )3தவ த?க மகாராஜா. இைளயவ காசி மகாராஜா. எேலா

கைலயறி+ நிைற:தவக6. ஊ . ெபாவாக அைம க ெபறி:த நாடக

அர?க3ைத3 தவிர, அரச ெக;, அவர தவக ெக;

தனி3தனியாக பல நாடக அர?.க6 அ?தவ அரமைன .6ேளேய அைம க
ெபறி:தன. தா3தா மகாராஜா+ . ன அரசராக இ:தவ ராஜா ெஜகQர

ராம ெவ?கேட,ர எ/டப. அவ காலமாகிவி/டதாA, அவ . தவக6

இலாததாA ஜமீ ப/ட அவர சிறபாவாகிய இைளய பரபைர . வ:
வி/ட.

தா3தாவி அறி+ைர
எ/ைடய ர ேபான இரடா நா6 நா?க6 அைனவ தா3தா மகாராஜாைவ
பா க ேபாேனா. பிரமாடமான அரமைன, அத.  அைத ேபாற

ஒக/4ட3ைத நா?க6 பா3தேத இைல. அரச சாIமான நாகாGயி
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உ/கா:தி:தா. அவ எ?கைள ேபாலேவ இ(பி ேவ/4, ேமேல ச/ைட

எலா ேபா/( ெகா( சாதாரணமாக இ:தா. நா அரசைர ேவ;விதமாக

உவக ப(3தி ைவ3தி:ேத. ெவெவ/ சாிைகயி காச/ைட, ேமல?கி
ெயலா அணி:திபா; Yதாபர ேமேல ேபா/4பா, எெறலா
எணியி:ேத. அரச சாதாரணமாக+, எளிைமயாக+ இ கேவ

எ?க .3 ைதாிய ஏப/ட. நா?க6 எேலா ைகHபி வண?கி

நிேறா. அவ எ?களிட நாடக?கைளபறி ேபச3 ெதாட?கினா, ஓயாம
ேபசி ெகாேட இ:தா. தி[ெர; ஒ நிமிட ேப2ைச நி;3திவி/(,

“நீ?கெளலா .4காரகளாகி ெக/( ேபாக Hடா. எ. ஆ. ேகாவி:தசாமி,
.4யினாதா அழி:தா. இ9 எ3தைனேயா கைலஞக6 .4 பழ க3தா

நாசமாகியி கிறாக6. இ:த கால3தி த:ைதயா Hட3 த தவக .

ம: எ; ெசாG ம வைககைள ெகா( கிறாக6. அப4 ெகா(3தாA

நீ?க6 .4 க Hடா. பிற. அேவ பழ கமாகி வி(” எறா.

அரச இவா; Hறிய நா9, சினL+ ஒவைர ஒவ பா3

ெகாேடா. ெசைனயி எ?க6 த:ைதயா மேலாியா ஜுர3தி. பிரா:திைய

ம:தாக3 த:த நிைனவி. வ:த.
கயாணராைமய

அரசாி எதிேர ஆ6 உயர3தி ஒ பட ,வாி மா/ட ெபறி:த. ேவ/4ைய

)ல க2சமாக க/4, நீட ேகா/(, தைலபாைகெயலா அணி:, அ:த

பட3தி காணப/ட உவ3ைத நா?க6 யாேரா அரச .(ப3ைத2 ேச:தவ என
எணிேனா. அரச அ:த பட3ைத எ?க .2 ,/4 கா/4,

“இேதா, இ:த பட3திGபவதா பிரபல ந4க கயாணராைமய. ெபணாக

ந4பத. அவைரேபா இனிெயாவ பிற க ேவ(. பாமா விஜய3தி

அவ ச3தியபாமாவாக ந43த இ9 எகேன நிகிற. அவர

நிைன+ மாறாதி கேவ இ:த பட3ைத எதிேர ைவ3தி கிேற.

நானறி:தவைரயி இவ ஒவதா .4 காத ந4க” எ; Hறினா.
பிற., கயாணராைமய நாடக .Dவி சிறைப@, அ:த .Dவி ந4ககளாக
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இ:த ரா( ஐய, ச?கரதா0 ,வாமிக6 ஆகிேயா ெபைமைய@பறி
நீடேநர ேபசி ெகா4:தா. சி;வகளாக இ:ததா, அவைடய நீட
ேப2, எ?க . அA3 ேபாIவி/ட. பிற., த சம0தான3தி ெவளி'டாக
அ2சி/ட கயாணராைமயாி பாமா விஜய, லதா?கி ஆகிய இ நாடக?கைள@
ெகா( வர2 ெசாG, எ ைகயி ஒ பிரதி@ சினணா ைகயி ஒ

பிரதி@ ைகெயD3தி/( ெகா(3தா.
மேனாஹர9 .2 சிற

அறிர+ அரசாி அரமைன அர?கி மேனாஹரா நாடக ைவ க

ெபறி:த. அரச, அவர இகளய தவ காசி மகாராஜா+, ம; சில

அதிகாாிக ம/( H4யி:தாக6. அவக . பி ற அ:த ர

ெபக6 இபதாக ேபசி ெகாடாக6. ஆனா, எ?க .3 ெதாியவிைல.

ப3 பதிைன: ேப னிைலயி நாடக3ைத ந4ப எ?க . மிக+

சிரமமாக இ:த. அ; என . சினணா+ . மிக ெபாிய பத க?க6
பாிசளி க ப/டன. ஒெவா பத க ஆ; ப+னி ெசIயப/4:ததாக2

ெசானாக6. கா/சிக6 நட: ெகா4 .ேபா இைடேய எைன

அைழ3தாக6. நா ேபாI வண?கி நிேற. காசி மகாராஜா தம தவாி

கD3திG:த ஒ ைவர பதி3த ச?கிGைய கழறி எ கD3தி ேபா/டா.
அப4ேய சினணா+ . ஒத?க2ச?கிG பாி, கிைட3த. ம;

பலந4கக . பாி,க6 வழ?கினாக6. நாடக 4:, Q( திபிேனா.
ம;நா6காைல மீ( அரச எ?கைள Hபி/ட9பினா. த நா6 அரச

உ/கா:தி:த இட3தி. மிக அகிேலேய ஒ சிறிய நாடக அர?. இ:த.
மேனாஹர ச?கிGய; . கா/சிைய அ:த அர?கிேல ந4 க2 ெசானா

அரச. என . எனேவாேபாG:த. பகேவைள, உைடக6 இைல; ஒபைன
இைல; ச?கிGயிைல. இர(ேப. ேம ைட எ ைககளிேல

க/4யிD3 பி43 ெகாடாக6. நா எப4ேயா ஒ வைகயாக ந43ேத.
அரச, த ேபராி ைகயிேல ேபா/4:த ேமாதிர3ைத கழறி எ ைகயிேல

ேபா/டா. அவர ேபாற3 த.:த அ:த கைல@ண2சி, அ; என .

ாியவிைல. இ; அத சிறபிைன எணி ெபமகி 2சியைடகிேற.

அைறய ம; நா6 காசி மகாராஜா அரமைனயிA6ள நாடக அர?கி

மேனாஹர நாடக நட:த. அ; தா3தா மகாராஜா வரவிைல. மறவக6

112

அைனவ வ:தி:தாக6. ம; பல பாி,க6 வழ?க ெபறன.

சினணா+ . அ:த ர ெபக6 ஒ டைவைய பாிசாக அ9பினாக6.
--------------

10. கைலவள காசி$ பா"6ய

காசி பா4ய அவகைளபறி இ?ேக சிறபாக .றிபிட ேவ(.

Qரபா4ய க/டெபாமைன கா/4 ெகா(3த எ/டப பரபைர எ;

நா எேலா ேபசி வகிேறா. அேத ேநர3தி அ:த பரபைரயி பினா

ேதாறிய பல ஜமீதாக6, தமி ெமாழி ., தமி

கைல . ெசI6ள சிற:த

ேசைவைய நா நறி @ணேவா( ேபாற+ கடைம ப/4 கிேறா.

இராமநாத ர ேசபதி மனாக6, தமி  லவகைள ஆதாிபதி எவா;
னணியி நிறாகேளா, அேதேபா; கைலஞகைள ஆதாிபதி காசி
பா4ய அவக, அவர :திய பரபைரயின னணியி நிறாக6
என H;வ சிறி மிைகயாகா. இைச, நடன, நாடக, சிப, சி3திர ஆகிய

Pகைலகைளெயலா நம தமி மனாக6 ஆதாி3 வள3தாக6

எபத.2 சாறாக விள?க H4யவ காசி பா4ய அவக6. காசி

பா4ய சி3திர கைலயி வலவ. ைகபட எ(பதி நி ண. இைச

கைலயிேல ேத:தவ. இவர அரமைனயி எேபா இனிைச ழ?கி

ெகாேட இ .. இவர ைகயா வைர:த அ த2 சி3திர?க6 ,வைர

அழ.ப(3தி நி.. இைச கைலஞக ., நாடக கைலஞக . பாி,

ெபா/கைள வாாி வாாி வழ?கிய ெப வ6ள என இவைர Hறலா. இவர

அரமைனேய ஒ கா/சி சாைலயாக விள?கிய. இவக6 த:த பாி,க,
கா/4ய ஆதர+ எ?க6 நாடக வா
ெபற H4யைவயா..

ைகயி .றிபிட3 த க இட

எ/ைடய ர அரசாி அைழ எ?க . எலா வைக யிA சிறபாக அைம:த.
ம; சில நாடக?கைள ந43 வி/( மைர .3 திபிேனா.
தீ விப3
மைரயி நாடக 4:த இராமநாத ர3தி - நாடக ெதாட?.வதாக ஏபா(.

இராமநாத ர3தி அேபா ெகா/டைகயிலாததா ெசா:த3தி கீ;

ெகா/டைக ேபா/டாக6. எ/ைடய ர நாடக 4:த இராமநாத ர
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ேபாவதாக இ:ததா, கெபனியி கா/சி2 சாமாக இராமநாத ர3தி.

அ9பப/டன. நா?க6 மைர .3 திபிய தி( கிட3த க ெசIதி

கிைட3த. இராமநாத ர ெகா/டைக@ அதிG:த சாமாக யாேரா ைவ3த
தீயா எாி: சாபலாகி வி/டதாக அறி:ேதா. சிைனயாபி6ைள அலறிய43

ெகா( இராமநாத ர3தி. ஓ4னா.

எ/ைடய ர நாடக3திகாக உைடகைள ைகேயா( ைவ3தி:ததா அைவ
ம/( விப3 . இைரயாகாம தபின. இராமநாத ர ெசறி:த

சிைனயாபி6ைள யர3ேதா( திபினா. அேபா; பிரபல ஓவிய

ெகாைடயராஜு கெபனியி இ:தா. அவைர ெகா( திய சாமாக6

எDத3 தி/ட ேபா/டாக6. மைரயிேலேய ேமA சில நாடக?க6 நட3திவி/(3

திெநேவG . பயணமாேனா
பழனியாபி6ைள விலகினா

திெநேவG மேனாரமா திேய/டாி நாடக?க6 நல வVAட நைடெபறன.
ஒவிய ெகாைடயராஜு திதாக2 சாமாக6 எDத3 ெதாட?கினா. இ:த

நிைலயி பழனியா பி6ைள . சிைனயாபி6ைள . மன ேவ;ைம

ஏப/ட. ஆதிதேல உைமயாக உைழ3 வ:தவ பழனியாபி6ைள. அவ
பண எ+ ேபாடாதவ. உைழ  ப?காளி.  ேகா/ைட, காைர .4,

மைர ஆகிய இட?களி வV மிக+ லாபகரமாக இ:த. அ:த2 சமய3திHட

பழனியா பி6ைள . ப?. எ+ ெகா( கவிைல. எனேவ பழனியா பி6ைள
கெபனியிG: விலகி ெகாடா. அவ ெதாட: கெபனியி உைழ3

வ:தவரானதா எேலா  . அவாிட மதி  அ9தாப இ:தன.

பிாி:ேபான அவ உடன4யாக2 ெசா:த கெபனி வ க ஏபா( ெசIவ தாக+
அறி:ேதா. அவமீ ப; ெகாட சில ந4கக6 கெபனிைய வி/(2

ெசாலாமேலேய விலகி அவாிட ேபாI2 ேச:தாக6. ேவ; சில  கியமான

ெதாழிலாள க அவ காக விலகினக6. திெநேவG நாடக 4:

நாகேகாவிA .2 ெசேறா.
-------------

11. நா;சி நா86

நாகேகாவிG எ?க . உறவினாக6 பல இ:தாக6. நா, என . அறி+
ெதாி:த பவ த மைரயி இ: வ:ததா உறவினாக6 எவைர@ேம
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ச:தி3ததிைல. நாகேகாவிGதா ததலாக அ:த வாI ஏப/ட.

த:ைத வழியி ெசா:த காரகளான பலைர அமா என . அறிகப(3தினாக6.
அமாவி உட பிற:த த?ைக, அ ./4யமா6 நாகேகாவிA . ப3

ைம ெதாைலவிA6ள அழகிய பா4ய ர3தி வா

ைகப/4:தா.

சின<சி; வயதி, சில கால நா9 அழகிய பா4ய ர3தி சி3தி Q/4

இ:தி கிேற. சி3திைய பா3த சின<சி; பவ3தி நட:த நிக 2சிக6

எ நிைன+ . வ:தன.
சின<சி; வயதி

அேபா என . நா. வய இ .. அழகிய பா4ய ர3தி சி3தி Q/4

இ:ேத. நா எேபா ேபானாA சி3தி என . அவ விரவி ெகா(பாக6.

நா<சி நா/(2 சபா அவ மி.:த ,ைவயாக இ .. அவைல உரG ேபா/(
இ43, ெவல2ச கைர, ேத?காI3 வ, ஏல, , . இைவ எலா ேபா/(
விரவி3 தவாக6. ஒ நா6 யாேரா நபக6 Q/4. வ:தி:தாக6. சி3தி

இபா ெசIயப/ட அைரப4 நாழிைய எ(3 ெகா(, Q/4

எதிேர@6ள கைடயி அவ வா?க றப/டாக6. உடேன நா நாழிைய

அவகளிடமி: பி(?கி ெகா(, அவ வா?க கைட . ஓ4ேன. அவைல

வா?கி ெகா( மீ( ேவகமாக Q/( .3 திபிேன. ஏேதா க

த( கிய; கா இடறி நாழிேயா( கீேழ . ற விD:ேத. விD:த ேவக3தி

நாழியி Hரான விளி , எ நா4யி வல ற3தி தா கிய. ஆழமான காய,
ர3த ெகா/4ய. சி3தி ஓ4 வ:, எைன மாேபா( அைண3 ெகாடாக6.
உடன4 சிகி2ைச ெசIய ெபற. காகித? க6 சிலவைற ெகா3தி,

அ:த காிைய3 ேத?காெயெண யி .ழபி காயப/ட இட3தி ைவ3

க/4னாக6. ர3த வவ நிற. இரெடா நா/களி காய ஆறிவி/ட.

ேவ; எ:த ம: ேபா/டதாக என . நிைனவிைல. 56 ஆ(க6 ஓ4வி/டன.
ஆனா, அ:த காய3தி வ(ம/( சி3தி Q/4 நிைனவாக இ9 மாறாம

இ கிற. சி3தியிட3தி அமா அதிகமான அ ைவ3தி:தா.

வ;ைமயாயி:த நிைலயிHட2 சி3தி . பல வைககளி உதவி ாி: வ:தா.
பகவதி பிற:த ஊ
நாகேகாவிGG: கனியா.மாி . ேபா. வழியி )றாவ ைமG,
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ஆசிராம எற ஒ சி;ா. அ:த ஊாி த:ைதயா .(ப3ேதா( சில கால

வசி3 வ:தா. ஆசிராம3தி தபி பகவதி பிற:தா. என . நறாக

நிைனவி கிற. அேபா நா ஒ திைண ப6ளி Hட3தி ஏ( ப43
ெகா4:ேத. எ?கைள3 தனிேய வி/( அபா அ4 க4 நாடக3திகாக

ெவளி\க . ேபாவா. ஒைற தாமைர .ள எ9 அேக@6ள

சி;ாாி அபா நலத?கா6 ேவட O( ந4பைத நா பா3தி கிேற.

அ;, நா ஏழாவ பி6ைளயாக ந43தைத ேப Hறியி கிேற. ஏேதா

கன+ேபா இ கிற. அபா ஆ; பி6ைளகைள@ கிணறி ேபா/(வி/(

எைன3 N க வ:தா. நா அழ3 ெதாட?கிவி/ேட. அவ பி4 . அகபடாம

உ6ேள ஒ4ேன. அபா எைன3 ர3தி பி43 கிணறி ேபா/டதாக
நிைன+.

,/43தன
ஒநா6 Q/4 ெவளிேய ந(3ெதவி விைளயா4 ெகா4:ேத.

கனியா.மாி . ேபா.  கியமான சாைல அ. அ:த கால3தி ேபா .

வர3 அதிக இைல. எறாA, மணி ெகா வ4யாவ

ேபாI ெகா(தா இ .. யாேரா ஒவ ைச கிளி ேவகமாக வ:தா.

அவைர3 த( க ேவ(ெம; என .3 ேதாறிய. ைச கிைள வழிமறி3

நிேற. அவ மெறா றமாக விலகி2 ெசறா. நா9 விடவிைல. அ:த

ப க ஒ4 வழிமறி3ேத. எைன3 தா42 ெசல அவ ைச கிைள இ ற

திபி ஒ/4னா. அ+ பG கவிைல. நா Qரனலவா? வி(ேவனா?

.; ேக விD: த(3ேத. அவ ேவகமாக ேபாக யறதா ைச கி6 எமீ

பலமாக ேமாதிய. நா9 அவ கீேழ விD:தேதா(, ைச கி விD:த.

Qதியி ஒேர .ழப. அபா ஓ4 வ:, எைனெய(3 அைண3 ெகாடா.

ைச கி6கார . நல Oைச@ விD:த. அவைர பா க என ேக பாிதாபமாக

இ:த. பாவ, அவ எனெசIவா? நானலவா .றவாளி! நாக ேகாவிG,
இ:தபைழய நிைன+கெளலா என . இபமாக இ:தன.
பகவதி பால பா/(
நாடக?க6 ஒDகினேசாி சர0வதி திேய/டாி நைட ெபறன. நல வVA

ஆயி;. அ:த நாளி ‘பாலபா/(’ எ; ஒ ேவட உ(. ); அல

ஐ: ேப, திைர N கிய+ட ேமைடமீ நி; ேதா3திர
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பாடகைளபா(வாக6. அவக6 சில பாடகைள பா4வி/(, உ6ேள வ:த
‘பO’ ேபாவா. அவ சில பாடகைள பா(வா. அத பிற.தா நாடக
கா/சி ெதாட?.. இ:த பால பா/(களி ஒவைக3 தபி பகவதி@

நாகேகாவிG அர?ேகறின. ந4கக6 H/டமாகபாட பயிசி ெப;வத.

இ:த பால பா/( மிக+ உபேயாகப/ட. தாள சாியாக

வராதவகைளெயலா பால பா/4 ஒ மாத கால ேபா/( ைவ3தா,

H/ட3ேதா( பா4 அவக .3 தாள வ:வி(. பகவதி@ இவா; பயிசி

ெபற3 ெதாட?கின. நாகேகாவி நாடக 4:, திவன:த ர

ேபாகலாெம; சிறபா, மாமா ஆகிேயா க33 ெதாிவி3தாக6.

திவன:த ர எ?கைடய ெசா:த ஊரானதா நா?க6 அ?ேகேய கெபனிைய
கைல3விட H(ெமன2 சிைனயாபி6ைள பய:தா. எனேவ, ெகால

ெகா/டைகைய ேபசி வ:தா. நாகேகாவி நாடக 4: ெகால3தி.2

ெசேறா.
மகர க/(

ெகால, காயி கைர தலாளி சாI வி ெகா/டைகயி நாடக?க6

நைடெபறன. ெகால3தி சினணா+ ., “மகர க/( ஏப(வத.ாிய
அறி.றிக6 ேதாறின. ெபக6 ம?ைக பவ அைட@ேபா உடGேல

மா;த ஏப(வேபா ஆகளி பவ வள2சிைய கா/(வத.ாிய

அறி.றிதா ‘மகர க/(’ எப. பதிைன: அல பதினாறாவ வயதி இ:த

மகர க/( ேதா;. இனிைமயான .ர மாறி கனமான .ர ஏப(. இ:த

இைட கால அ:த நாளி ந4கக . மிக+ பய?கரமான காலெம;

ெசாலலா. .ர நா நிைன கிறப4 க/(படாம அத ேபா கி நைம

இD3 ேபா.. பிசி அ4 . பவ எ; நா?க6 இைத .றிபி(ேவா.
பா/( . தைம யி:த காலமாதலா ெபபாலான ந4கக6

இ:த க/ட3ைத3 தா(வ கTட. இ:த மகர க/( வ சமய3தி

ெபபாA ந4கக6 மதிபிழ: வி(வாக6. .ரGேல ேகாளா; ஏப(கிற

எ; ெதாி:த அவைடய ேவட?கெளலா உடன4யாக மாறப(.

அதிA ெபேவட ைன@ இைளஞக . இ:த ேநர3தி ெசால 4யாத
மேனாேவதைன.

சினணா+ . மகர க/( ஏப(வைத கட சிைனயாபி6ைள ஏேதேதா

ெசானதாக அறி:ேதா. “இனி ேம 3சாமி, ேவட3தி. பயபட மா/டா.
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ஷக3தி. ம/( ஐ=; SபாI சபள தர இயலா” எ; சிைனயா

பி6ைள ெசானதாக ெபாியணா வ: Hறினா. .ைற:த சபள ேபா/(
திதாக ஒப:த எDத ேவ(ெம; ேபசி ெகாடதாக அறி:ேதா.

ெபாியணா+ . சிைனயா பி6ைள . ேப2, வா3ைத த43த.
அமா+ . இ:த2 ெசIதி எ/4ய, எ:த காரண3ைத ெகா(

கெபனியிG: விலக Hடாெத; ெசாG ெகா4:த அவக6,

உடேனேய கெபனியிG: விலகிவிட ேவ(ெமன அறிவி3தாக6. இர(

நா/களி கெபனிைய வி/( பிாி: திவன:த ர வ: ேச:ேதா.

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

12. < பால ஷ"கானத சபா

திவன:த ர ஆாிய சாைல3 திேய/டாி, உ6ேளேய சில Q(க6 இ:தன.

அ?ேக வ: த?கி, ெசா:த கெபனி ஆரபி க ஏபா(க6 ெசIேதா. மாமா
ெசலபி6ைள பல இட?க . ேபாI, திய ைபயகைள ெகா( வ:

ேச:தா. எ0. எ0. ச?கர நறாக பாட H4யவ. அவைர3

திெநேவGயிG: அைழ3 வ:தாக6. அவ . ேகாவல பாட

ெகா( கெபற. கெபனி ., R பால ஷகான:த சபா என ெபய V/ட
ெபற. திவன:த ர3திதா கெபனிைய3 வ கிேனா. எேறாA,

மைர நகர3திபா எ?க . ஏப/4:த ப;தGன ‘மைர R பால
ஷகான:த சபா’ எேற ெபய ைவ3ேதா. நாடக?க6 ேவகமாI3 தயாராயின.
விைள@ பயி ைளயிேல
மாமா நாகேகாவிGG: நாைல: ைபயகைள H/4 வ:தி:தா.
அவகளி ஒவைடய சாாீர, மகர க/( வ:, ேதறிய சாாீர ேபா

கனமாக+ கYரமாக+ இ:த. திய ைபயக . பா/(கைள2 ெசாG

ைவ . ெபா; எனிட ஒபைட க ெபற. திதாக வ:த நா.

ேபைர@ உ/கார ைவ3 நா, ‘)ல ம:திர ேமான நெபாேள’ எ9

,வாமிகளி பாடைல2 ெசாG ெகா(3ேத. ஐ:தா; ைற ெசாG ெகா(3

வி/(3. தணி .4 க2 ெசேற. மீ( மா4 . வேபா, திதாக

வ:தவகளி கனமான சாாீரைடயவ, மற ); ேப . அ:த பாடைல2

ெசாG ெகா(3 ெகா4:தா. என . ஒேர வியபாக இ:த. “இ:த
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பா/( உன . ஏகனேவ ெதாி@மா?” எ; அவைர ேக/ேட. “நாகேகாவிG

உ?க6 நாடக நைடெபறேபா நா அ4 க4 வ: பா3தி கிேற. பால
பா/(க6 இ:த பாடைல3 தின பா(வைத ேக/4 கிேற” எறா.

என . ெபமகி 2சி ஏப/ட. “சாி, நீேய ெசாG ெகா(” எ; ெசாG

வி/(, நா ேவ; ேவைலைய கவனி க2ெசேற. பாட ெசாG ெகா(3த
த நாேள ஆசிாிய ெபா;ைப ஏ; ெகாட அ:த இைளஞ யா ெதாி@மா?
அவதா கைலவாண எ. எ0. கிTண. விைள@பயி ைளயிேல ெதாி@
எபாக6. அைதேபால எ. எ0. கிTண, வ?கால3தி மேகானதமாக

விள?கேபாகிறா எபைத அவர இள பவ2 ெசயக6 கா/4ன.
விைளயா/(3 திற

மாத பதி); நாடக?க6 நட:ெகா4:த காலமாதலா எ?க . நிைறய

ஒI+(. ஒI+ேநர?களி பX ச(.(, கிளித/(, ெநா4, பி6ைளயா ப:

தGய பலவிதமான விைளயாடகைள நா?க6 ஆ(ேவா. எ:த விைளயா/( .

இர( க/சி உடலவா? க/சி பிாி . ேபா ஒ ெவாவ, எ. எ0.

கிTண எ:த க/சியி இ கிறாேரா, அ:த2 க/சியி ேசரேவ வி வாக6.
ஏ ெதாி@மா? எ. எ0. கிTண இ . க/சி க4பாI ெவறி ெப;.
நா எேபா எ. எ0. ேக. க/சியி தா ேசேவ.

‘கிளி3த/(’ எப ஒ நல விைளயா/(, அதி ஒெவா க/சியிA கிளியாக
இபவ .2 சில தனி உாிைமக6 உ(. க/ட3ைத2 ,றி வர+, .; ேக

தா4ய4 க+ கிளி . மா3திர உாிைம@(. இ:த ஆ/ட3திA வழ கமாக

எ. எ0. ேக. க/சிதா ெவறி ெப;. அவ கிளியாக நி; அ தமாக

விைளயா(வா. வழ கமாக அவ க/சி ெஜயிபைத கட, நா?க6

எேலா அவைர இ க/சியா . ெபா கிளியாக இ க ேவ(ெம;
ெசாேவா. அவாேற அவ ெபா கிளியாக இ:, ஒெவா ஆ/ட3தி
ேபா த க/சி . ெவறிைய3 ேத4 ெகா(பா.

விைளயா/(களி இவா; தைம ெபறி:தாA நாடக?களி சிறிய

பா3திர?கைளேய தா?கி வ:தா. அவ ேகாவலனி பா4ய, சாவி3திாியி
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ச3தியவானி த:ைத @ம3ேசன, மேனாஹரனி ெபள3தாயண இைவதா

எ. எ0. கிTண9 .3 வ க3தி கிைட3த ேவட?க6.
எ0. ஆ. ஜானகி நாடக

திவன:த ர ஆாிய சாைலயி எ?க6 கெபனி ெதாட?கிய ேநர3தி, ஓவிய

ெபா9சாமி பி6ைள கெபனியா அ?ேக நாடக?க6 நட3தி வ:தாக6.

அவக எ?கடேனேய திேய/ட .6 .4யி:தாக6. அவகைடய

நாடக?க6 சிலவைற பா க எ?க . வாI

கிைட3த. அ:த

கெபனியி எ0. ஆ. ஜானகி அமா6 கதாநாயகனாக ந43 வ:தா. கதாநாயகி

எ0. எ இராஜல/,மி, ஜானகியமா6 மிக நறாக பா(வா. அவர .ர

ெகYரமாக இ .. ேவட ைன:, ேமைட . வ:வி/டா ெப எற
நிைனேவ சைபேயா . ஏபடா, ேதாற, நைட, பாவைன எலா ஆ

ேபாலேவ இ .. அவக6 ந43த நாைல: நாடக?கைள3 ெதாட2சியாக

பா3த எ?க ெகலா அவக6 மீ ப;த உடாகி வி/ட. நா?க6

எ?க6 அைனயாட அவக6 த?கியி:த அைற . அ(3த அைறயிேலேய
த?கியி:ேதா. எ0.ஆ. ஜானகியமா6 எ?க6 தாயாட ெந?கி

பழகினாக6. அ?., சிலநா/க6 ஒறாக .4யி: வி/(, அவக6 பிாி:

ெசறேபா எ?க . வ3தமாக இ:த.
நாடக3 வ க

1925 பிரவாி 15 ஆ நா6 சிைனயாபி6ைள கெபனிைய வி/( விலகிேனா,

ஒறைர மாத3தி. பி 1925 மா2, 31ஆ நா6, ஆாியசாைல3 திேய/டாி,
எ?க6 ெசா:த கெபனியி த நாடக அர?ேகறிய. ஆரப நாடக

ேகாவல.

நாடக கெபனி ெதாட?.வதகாI நா?க6 ெசலவி/ட பண ,மா ஐ=;

SபாI. சிைனயாபி6ைள கெபனியிG: பல ந4கக6 எ?க6 கெபனி .

வர3 தயாராக இ:தாக6. எறாA, அமா யாைர@ ேச3 ெகா6ள

Hடாெத; க4பாக2 ெசாGவி/டாக6. ேகாவலனாக ந43த எ0. எ0.

ச?கர ேப நாடக?களி ந43தவ. மற ந4கக6 அைனவைர@ திதாகேவ

ேச3 ெகாேடா. நைக2 ,ைவ ந4க எ. ஆ. சாமி நாத ஒவ ம/(
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சிைனயாபி6ைளயிடமி: விலகி பி4வாதமாக வ: எ?களிட ேச:

ெகாடா. அவைடய ேவ(ேகாைள அமாவாA த( க4யவிைல.
த நாடக3தி தபி பகவதி பOனாக ந43தா. ,வாமிகளி அைமயான

நைக2,ைவ பாடகைள அவ பா4யேபா, சைபேயா ெவ.வாக ரசி3தாக6.

இரடாவதாக மேனாஹரா நைடெபற. ெமா3த ஆ; நாடக?கேள

தயாராகியி:தன. அவைற ந43வி/( நாகேகாவிA .2 ெசேறா.
ெசI. தபி பாவல தீ க தாிசன
நாகேகாவிGA இேத ஆ;நாடக?க6 நைடெபறன. ேகாவல நாடக3தி.

ெப லவரான ேகா/டா; சதாவதான ெசI.தபி பாவல வ:தி:தா.

ஒDகினேசாி சர0வதி ஹாG நாடக?க6 நைடெபறன. எ. எ0. கிTண

ஒDகினேசாிைய2 ேச:தவராதலா, அ?.6ள சில நபக6 ஒ; ேச:, எ.
எ0. கிTண9 . ஒ த?க பத க பாிசளி3தாக6. அ:த பத க3ைத

பாவலைர ெகா(, வா 3தி ெகா( க ஏபா( ெசIதாக6. ெசI. தபி
பாவல இ; நமிைடேய இைல. அவ ெப லைம வாI:தவ. 3ேதாி,
கவிமணி ேதசிகவிநாயக பி6ைள யவாக6, பாவல மைற:தேபா பா4ய ஒ
உ கமான பாட, அவர ெப லைம .2 சாறாக நிகிற.
"ஒ அவதான ஒ=; ெசIதி:த

பாாி க பைட3த ப4தைன2-சீாிய

ெச:தமி 2 ெசவன, ெசI.தபி பாவலைன
எ:தகா6 காேப இனி?"
இ3தைகய ெப க பைட3த 0X ெபாியா, அ; ேமைடேயறி, பா4ய

ேவட3தி நிற எ. எ0. கிTணைன வா 3தி பாிசளி3தா.

“ந நா<சிநா/( இள<சி;வ எ.எ0. கிTண வ?கால3தி மகா
ேமைதயாக விள?க ேபாகிறா. இவ9ைடய கழா ந நா<சிநா( ம/(மல;
தமி நாேட ெபைமயைடய ேபாகிற.”
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என2 ெசI.தபி பாவலத ெச:தமி 3 திவாயா வா 3திய எ நிைனவி
இ கிற. அெபாியார தீ க தாிசன3ைத எணி, இேபா நா

ெபைமயைடகிேற. கைலவாண எ. எ0. கிTண எ3தைனேயா ைற

இைத ெபைமேயா( ெசாG மகி :தி கிறா.
யா உாிைமயாள?

கெபனி திெநேவG . வ:த. ெகால3தி நா?க6 விலகியபி

சிைனயாபி6ைள மிக+ சிரமப/டதாக அறி:ேதா. எப4ேயா த/(3 த(மாறி

அவ திெநேவG . வ: ேச:தா. எ?க6 கெபனி மேனாரமா

திேய/டாிA, சிைனயாபி6ைள கெபனி கணபதி விலா0 திேய/டாிA

நைடெபற. பல ந4கக6 ேபாI வி/டதா அவைடய கெபனி த6ளா4

ெகா4:த.

சேகாதரக6 நா?க6 நாவ சி;வகளாI இ:ததா மாமா ெசலபி6ைள,
த ெபயைர@, சிறபா ெபயைர@ உாிைமயாள 0தான3தி ேபா/டா.
இைத பா3த சிறபா யாராவ ஒவ ெபய இ:தா ேபா’ எறா,

உடேன மாமா, த ெபயைர எ(3 வி/டா. ‘4. எ0.ெசலபி6ைள

உாிைமயாள’ எ; சிறபா ேபேர விளபர ப(3த ப/ட. இ:த நிைலயி
நா?க6 ெசா:த கெபனி ெதாட?கிய விஷய ெதாி:, பைழய மாேனஜ

காேம0வர ஐய வ: ேச:தா. கைபயாபி6ைள கெபனி அத.6 கைல:

வி/டதா ,மா இ:த ஐயைர அவர விப3திப4 எ?க6 கெபனியி

ேச3 ெகாேடா. அவைடய ேபா . எ?க . பி4 காவி/டாA நல

நிவாக3 திறைமைய கதி, இடமளி3ேதா. மாேனஜ ஐய வ: ேச:த+ட

இரடா நாேள ஒ மா;த ெசIதா. உாிைமயாள 0தான3திG:த சிறபா

ெபயைர நீ கி வி/டா. இர( நாடக விளபர?களி எ:தெபய

இலாதி:த. சிறபா+ . ேகாப வ: வி/ட. ஐயைர க(ைமயாக

க43தா. ஐய ஏேதா சமாதான ெசாG பா3தா. ஒ; சாிபடவிைல.
கைடசியாக2 சிறபா ெபய ம;ப4@ ஒD?காக விளபர?களி ேபாட
ெபற.

-----------------
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13. =)5(6 கலவர
திெநேவG நாடக 4: N3 .4 ெசேறா. அ:த நாளி அேநகமாக

எலா ஊகளிA ெரள4க6 உ(. அவக6 நாடக காரகளிட எேபா

த?க6 ைகவாி ைசைய காபிப வழ க. இதகாக ஒெவா ஊாிA சில

ெரள4க . ஒசி 4 க/ ெகா(32 சாிப(3வ(. N3 .4யி

இப4ப/ட ெரள4க6 அ:த நாளி அதிக. நா?க6 ர3 .4யி நாடக

வ கிய அ;, சி ெரள4க6 கெபனி Q/( . வ:தாக6. நா9 மாேனஜ

ஐய திைணயி உ/கா:தி:ேதா. ஐயாிட அவக6 ஏேதா ேபசினாக6.

எ:த கெபனி வ:தாA தா?க6தா Pைழ+ வாயிG இப வழ கெம;,
அதகாக ஒ .றிபி/ட ெதாைக தரேவ(ெம; ெசானாக6. ஐய,

வ:தவகளிட ெபா;ைமேயா( ேபசவிைல. ேப2, வள: தகரா; றிய.

வ:த ெரள4க6, ‘இ; நாடக நடபைத பா கலா’ எ; ேபாI வி/டாக6.

ஐய ேகாப3ேதா(, “இ என ெவ6ளாி காI ப/டணமா?” எ;

LL3தா. ெகா/டைகேயா ) கேம0திாியி பைழய ஓைல ெகா/டைக.

ர3 .4ையபறி என . நறாக3 ெதாி@. எனேவ, இர+ நாடக3தி ேபா
என ேநேமாெவ; நா பய: ெகாேட இ:ேத.

த நாடக அபிம@ ,:தாி. நாடக ெதாட?கி நட: ெகா4:த.

ெவளிவாயிA .2 ,மா ஐபத4 Nர3திதா அர?கி Pைழவாயி.

ெகா/டைக D ெமGய )?கி பாயினா ேபாட ெபறி:த. நா

)?கி பாயி இ( .களி வழியாகெவளிவாயிைலபா3 ெகா4:ேத.
.ழப ஏதாவ நட கிறதாெவன அ4 க4 விசாாி3 ெகாேட நிேற.

,:தாி, அபிம@+ . ஒைல எDதிய9  கா/சி@ 4:த. அ(3 அபிம@
வரேவ4ய கா/சி. நா ேவ/ைட பா/( பா4யப4 ேமைட . வ:ேத.

அவள+தா.

வாயிG .ழப
ெவளிேய வாயிG ஏேதா .ழப நடப நறாக3 ெதாி:த. 4 க/

வி.மிட3திA ஒ H/ட பாI:த. அ4, .3, ெவ/( எெறலா ெப<
ச3த ேக/ட. பல3த அ4த4 நடபைத ேமைடயிG:ேத பா3ேத . என .

.ைல ந( க எ(3த. இதி ெபாிய ஆ2சாிய என ெவறா, உ6ேளயி:த
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சைபேயா அப4ெயா கலவர நடபதாகேவ கதியதாக3 ெதாியவிைல.
அைமதியாக நாடக3ைத பா3 ெகா4:தாக6. எவ இ:த

.ழப3ைதபறி2 ச/ைட ெசIயவிைல. ஆணக6தா அப4ெயறா

ெபக Qரா?கைனகளாக இ:தாக6. யா எD:தி கவிைல.

கலவர3ைத கவனி க+மிைல. எ+ நடவாதேபா நாடக3ைத பா3

ெகா4:தாக6. எ?க . இ திய அ9பவமாயி:த. H2சA,

.ழப அதிகாி3த. கலவர உ2சநிைலயைட:த,  திைர விடெபற.

நா அ2ச3ேதா( பி ற நி; ெகா4:ேத. ஆேமானிய

கிTண)3திஐய வாசி3 ெகா4:தா. அேபா ஆேமானிய,

மித?க எலா அர?கி வல ற3திதா இ .. னா உ/கா:

ெகா4:த ஒ ரசிக ., நாடக3ைத நி;3திய பி4 கவிைல ேபாG கிற.

நாடக3ைத3 ெதாட: நட3ப4 ச3த ேபா/டா. அ3ேதா( நிகவிைல. தா

உ/கா:தி:த நாகாGைய3 N கி, ஆேமானிய காராி ேம Qசினா. நல

ேவைளயாக நாகாG அவேம விழவிைல.  Qதி3 திைரைய கிழி3

ெகா(, உ6ேள நிற எ கால4யி வ: Q :த.
அர?கி.6 ஆபா/ட

இ:த2 சமய3தி ெப?H2சAட ேமைட .6 ஒ H/ட Pைழ:த. “இேதா
இ கிடா” எற ஒ .ர. அ(3த வினா4 யா ேகா பலமான- அ4

விD:த. ஐப அ;ப ேப தா கினாக6 ஒவைர. அ4ப/டவ “நானிேல,

நானிேல’ எ; கதறினா. அ:த .ர எ?க6 சைமய மாதவ நாயைடய
.ர. நா?க6 பதறிேனா; சி;வக6 அைனவ அ<சி ந(?கி ஒ றமாக
நிேறா. வ:தவகளி ஒவ, “ேட, ைபயகைள யா ஒணா

ெசIயாதீ?கடா” எ; ெதIவேபா .ர ெகா(3தா. இத.6 சைமய

மாதவ நாயைர உ; பா3த ஒவ “அேட, இவனிேலடா, .3தினவ ேவ;
ஆ. வா?க ெவளிேய ேபாI பாேபா” எ; ெசாGவி/( ெவளிேய

ெசறா. அைனவ அவைரபி ெதாட:தாக6.

சில நிமிட?களி ெகா/டைகயி பி றமி:த )?கி பாைய கிழி3

ெகா( ஒ உவ எ/4பா3த. அவ எ?க6 சிறபா. கலவர காரக6

அவைர3தா ேத4 ெகா4 கிறாக6 எப ெதாி:த. அவைர ேபாI
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வி(மா; ேவ4 ெகாேடா. அவ, தா அகிேலேய இபதாக+,

பயபடாதி .மா; Hறிவி/(மைற:தா. இத.6 நாடக3ைத நட3மா;

சைபேயா ச3த ேபா/டாக6. இ3தைன .ழப3திA நாடக பா க

வ:தவகளி யா கலவர அைடயவிைல. இேபாற கலவர?க6 பலவைற

அவக6 அ4 க4 பா3 பழகிவி/டதா காரணெம; பினா ெதாி:த.
நாடக ெதாட: நைட ெப; 4:த. கெபனி Q( அகிேலேய இ:த.

எறாA எ?க . ெவளிேய ேபாக பயமாகேவ இ:த. ெபாியவக6 சில

ைதாியமாக நி; அைழ32 ெசறாக6. ம; நா6 ெபாD ல:த பிற.,

சிறபாவி )ல நட:த விபர?க6 ெதாிய வ:தன.
கடேகாடாி@ க3தி Q2,

மாேனஜ ஐயாிட பய;3தி வி/( ேபான ெரள4க6 இர+ நறாக

.43வி/(, ஆ/கைள3 திர/4 ெகா( வ:தி கிறாக6. சிறபா+
மெறாவ ெவளிவாயிG அவகைள3 த(3தி கிறாக6.

சிறபா+டனி:த மெறாவ, தா ைவ3தி:த கடேகாடாியா ஒவைர3

தா கியி கிறா. ர3த காய. ஏப/ட கலவர வA3 வி/ட. பிற.

சிறபா, த ைகயிG:த நீட க3தியா, பலேபைர .3தியி கிறா. கலவர
வA3விடேவ ைபயக . ஆப3 வர H(ெம; அ<சி H/ட3திG:

மைற: வி/டா. கடேகாடாியா தா கியவ தைல மைறவாI ேபாIவி/டா.
இவைர@ ேத4 ெகா( தா கலவர காரக6 அர?கி.6

வ:தி கிறாக6. இ3தைகய எதிைப கலவர காரக எதிபா கவிைல.

.3தியவைர3 ேத4 பா3வி/(, ேவ; எ+ ெசIய3 ேதாறா அவக6

திபி2 ெசறி கிறாக6 எப ெதாி:த.
சமாதான

,வாமிகளி நப, பரதவ ச)க3தி மி.:த ெசவா .6ளவமான

அல?காரபாி, எபவ கலவர2 ெசIதியறி: கெபனி Q/( . வ:தா.

கலவர ெசIதவ கைள@ சிறபாைவ@ ஒறாக ைவ3ேபசி2 சமரச
ெசI ைவ3தா. இரடாவ நாடக3தி. கலவர ெசIதவகேள

ெவளிவாயிG இ . ெபா;ைப ஏ; ெகாடனா. கலவர ெசIத

ெரள4கேள ெபா;ைப ஏ; ெகாட பி கலவர நட .மா? அத பிற.

நாடக?க6 அைமதியாக நைட ெபறன. இவள+ .ழப3திA ேபாXஸா யா
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தைலயிடாத எ?க . ெபவியபாக இ:த. கலவர விைளவத.

காரணமாயி:த மாேனஜ காேம0வர ஐய, ெவளிவாயிG அ4த4 விD:தேம
ஓ4ேபானவ ம;நா6 தா கெபனிQ/4. வ:ேச:தா. N3 .4

நாடக?க6 4:, சா3ா . றப/ேடா.
காசிபா4யனி கைல ஆவ

சா3ராி எ/ைடய ர இைளயராஜா காசி பா4ய தின நாடக பா க
வ:தா. ந4கக . ெப பாி,க6 வழ?கினா. த தவக6 காதி
ேபா/4:த ைவர க( ககைள கழறி, என ., சினணா+ .

ேபா/டா. த ைகயி ேபா/4:த ைவர ேமாதிர?கைள@ பாிசாக ெகா(3தா.

மெறா நா6 தி[ெர; த மைனவி கD3திG:த ெக அ/4ைகைய

கழறி2 சினணா கD3தி ேபா/டா. இவைறெயலாவிட அவ ெசIத

மெறா ெசய எ?கைள பிரமி க ைவ3த. ஒநா6 மேனாஹரா நாடக3தி

ேபா சினணா உ(3தியி:த டைவ அவைடய மன3தி.3

திதியளி கவிைல. வச:த ேசைன இமாதிாி டைவையயா உ(3தி

ெகா6வ என அவ .3 ேதாறிய ேபாG கிற. த மைனவியி காதி

ஏேதா ரகசியமாக2 ெசானா. அ:த அைமயா கா .2 ெச;, மெறா

சாதாரண டைவைய உ(3தி ெகா( திபி வ:தா. அவக6 தG

உ(3தியி:த விைல@ய:த ப/( டைவ, சினணா+ .பாிசாக வழ?க

ெபற. அ(3த கா/சியி அைத உ(3தி ெகா( வ ப4யாக க/டைள@

பிற:த. இைளயராஜா காசி வி0வநாத பா4யைன@, அவர

கைலயாவ3ைத@ எணாேபா இனி அப4ெயாவ ேதா;வாரா எேற
வியபாக இ கிற. சா3ா 4: தி2சி . ேபாேனா.

தி2சியி எ?க . ெப நTட ஏப/ட. திடா4ேனா எேற

ெசாலேவ(. தி2சியி பிர( ராமசாமி கெபனி . வ: ேச:தா.

அேபா அவர ெபேறா யாெரேற அவ .3 ெதாியா. மைலயாள ெமாழி
அவ .3 ெதாி:தி:ததா ேகரள3தி எ?ேகா பிற:தி க ேவ(ெமப
ம/( ாி:த.
--------------
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14. கைலவாணாி வளசி
திமய3திG: சாI ஒவ கெபனிைய ஒப:த ேபசி3 திமய3தி.

அைழ3 ேபானா. மாத பதி); நாடக?க . SபாI 1500 எ; ஒ

ெகாேடா. இ:த நாளி ஒேர ஒ நாடக நட3த 1500 SபாIக6

ேதைவப(கிற. அ; பதி); நாடக?க . ெகா/டைக வாடைக,

விளபர2 ெசல+ ம/( நீ கி, SபாI 1500 எறா ஆ2சாியமாக இைலயா?

கா/ரா டாி அதிTட திமய3தி நல வVலாயி;. இர+ 8.45 வைரயி

H/டேம இரா. இர+ 9 மணி ,மா ., நா. ற?களிG: ேர ளா
வ4களிA, மா/( வ4களிAமாக2 ெச/4 பி6ைளக6 வ: H4
வி(வாக6.
பா

கா(

திமய3தி ஓ அதிசய நிக :த. ஒநா6 அG அUஜுன நாடக

நட:ெகா4:த. பா  பிடார ம.4 ஊ கா/சியி ஆேமானிய

கிTண)3தி ஐய ஆேமானிய3தி ம.4 வாசி3தா. கா/சி 4@ேபா

ஆேமானிய காராி ப க3 த/4யி, ஒ நாகபா இபைத

பிபா/( கார சாமி கL பா3 வி/டா. H2ச ேபாடாம

ஆேமானிய கார . ஜாைட )ல அறிவி3தா. அ:த பாைப அ4 க

யறாக6. அத.6 பா சரசரெவ; கீழிற?கி எ?ேகா மைற:வி/ட.
திமய அ:த நாளி ஒ பா

காடாகேவ இ:த. கறாைழ தக .,

கைரயா ; க . ந(ேவதா ெகா/டைக அைம:தி:த. இர+

ெகா/டைக . ேபாI வரேவ எ?க . பயமாக இ ..

மாைல ேநர?களி ெவளிேய ேபா.ேபா அ4 க4 பா கைள பா க ேந.

அ என பா எ; எ?க .6 விவாத நிகD. ஒெவாவ பலவிதமான

பா களி ெபயகைள .றிபி(வாக6. ணி+6ள சில ைபயக6

இ:தாக6. அவக6 என பாெப; ேசாதி3 பா க யவாக6. ஒ

நா6 கறாைழ தகளி ந(ேவ நா?க6 நி; ெகா4:ேதா. சரசரெவ;

ச3த ேக/ட. ,மா நால4 நீள6ள ஒ பா , எ?கைள ல/சிய ெசIயாம
தக கிைடேய ெசற. “அ விாிய பா ” எறாக6 சில. இைல,
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“ஓைல பா ” எறா நைக2,ைவ ந4க எ. ஆ. சாமிநாத. இத.6

தக கிைடேய ெசற பா , இைர விD?கிய ேபா ெமவாக ஊ:

ெகா4:த. சாமிநாத த வா ைக ெமIபி3 கா/ட எணி, ெகா<ச
மைண அ6ளி அதமீ Qசினா. அவள+தா; ஊ: ெகா4:த பா
நிற; தைலைய3 ா கி, தா இனா எபைத கா/(வேபா ெமவாக
பட3ைத விாி3த. ‘ஐேயா, நல பா ’ எ; சில அலறி ெகா( ஓ4னாக6.

அ ற நா?க6 ஏ அ?ேக நிகிேறா?...இவா; திமய3தி பாைப பறி

நிைன காத ேநரேம இைல எ9ப4யாக பல நிக 2சிக6 நைட ெபறன.
ந4க பரபைர
திமய3தி சதிய9 Vயா நாடக தயாராயி;. அதிேல ஒ ராஜா, அ:த

ராஜா+ . ெபய இைல. இ/( ராஜா எ; நா?க6 .றிபி(வ வழ க.

ந;மைதயி சாப3தா உலக இளைட: வி(கிற. கதிரவ ஒளியிறி

.4க6 கTடப(கிறாக6. இ6நீ கி, ஒளி கா/4 உத+மா; இ/( ராஜா,

பதிவிரைத அ9Vயாவிட ைறயி(கிறா. இ:த இ/( ராஜாவாக2

,வாமிகளிட பாட ேக/( ந43தவ எ?க6 ெபாியணா 4. ேக. ச?கர.

இ/( ராஜா ேவட இேபா எ.எ0 கிTண9 . ெகா( க

ெபறி:த. ெபாியணா பயிசியளி3 ெகா4:தா.
என ஆ2சாிய இ-ஆகா!
என ஆ2சாிய இ

எ?. இ6 V :ல கி4 .,

ஏDநா6 ஓ வார3 . ேமலான .. (எ)
இ இ/(ராஜா பாட ேவ4ய பா/(. எ. எ0. கிTண பா4னா. ‘ஆகா!’

எ9 இட3தி ெகா<ச தாள3ைத கவனி3 எ( கேவ(. ெபாியணா

நாைல: ைற ெசாG ெகா(3தா. தாள சாியாக வரவிைல.

ெபாியணா+ . ஆ3திர வ:த. ‘நிமி/டாபழ’ ெகா(3தா. நிமி/டா பழ
எறா ெதாி@மலவா? ெதாைடயி ெபவிரைல@ ,/(விரைல@ ேச3

ெகா( கி6வ. சகி க 4யாத வGெய( .. இெதலா அ:த கால3தி

சவ சாதாரண. எ. எ0. கிTண அDெகாேட பா4னா. அDைக
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வ:தாA பா(வைத நி;3த Hடா. நி;3தின ேமA Oைச விD. எ. எ0.
கிTண ஆகா எ; அD ெகாேட பா4ய எ?க ெகலா

சிாி டா கிய. பாட ெசாG ெகா(3 வி/( ெபாியணா ெவளிேய

ெசறா, நா?க6 எ. எ0. கிTண பா4யேபா பா4 கா/42 சிாி3ேதா.
“ஏபா சிாி கிறீ?க... அணா2சிதாேன அ42சா; பரவாயிேல. அவ

இ:தபா/ைட க3 கிட ச?கரதா0 ,வாமி கி/ட அ4 வா?கி3தா இபா.
நா9 இனிேம எ3தைனேயா ேபைர இப4 அ4 க3தா ேபாேற. இ தாேன

ந4க பரபைர. இ ாியாேம ஏ சிாி கிறீ?க?” எறா கைலவாண. அேபா
அத ெபா6 எ?க . ாியாததா மீ( சிாி3ேதா. திமய 4:த

கெபனி காைர .4 .2 ெசற.

காைர .4யிதா எ. எ0. கிTண நைக2,ைவ ந4கராவத.ாிய V நிைல

உவாயி;. சாவி3திாி நாடக3தி ஒைற சாவி3திாியி த:ைத அ0வபதியாக

அவ ந43தா. அ:த கால3தி ெபபாA நறாக பாட H4ய ந4ககளாக

இ:தா அர?கி பிரேவசி . ேபாேத பா4 ெகா( வவ வழ க.

திபர?.றி விள? . .கா எ9 மர பா0கரதா^ பாடைல எ. எ0.

கிTண மிக நறாக பா(வா. அ0வபதி ேமைட . வேபா அ:த

பா/ைட பா4 ெகா( வ:தா. சைபேயா அ; இவைர உனிேபா(

கவனி3தாக6.

என . கைலவாண . கெபனி ெதாட?கிய நாளிG: ெந?கிய ெதாட
ஏப/4:த. விைளயா/(, கைத ேப,த, எலாவறிA நா?களிவ

இைண:ேத கல: ெகா6ேவா. நா எேபாதாவ ேசா:தி . ேநர3தி,

என .2 சிாிO/(வதகாக ஏதாவ ேவ4 ைக ெசIவா அவ. கைலவாணாி

இயைகயான நைக2,ைவ பைப அறி:த நா, நாடக?களி எ. ஆ.

சாமிநாத ேபா/( வ:த நைக2,ைவ பா3திர?கைளெயலா ெந/( ேபா/(

ைவ .ப4யாக அ4 க4 அவாிட H;வ(.

எ. ஆ. சாமிநாதனிட ஒ ெக/ட .ண இ:த. எ:த .DவிA நிர:தரமா
இ க மா/டா. தி[ தி[ெர; ெசாலாம ஒ4ேபாI வி(வா. அ ற

தி[ெர; ெசாலாமேல வ: வி(வா. அவைடய த?ைக மீனா/சி@

அேபா எ?க6 .Dவி ந43 ெகா4:தா6. அவ6தா மேனாஹரனி

விஜயாளாக ந4பா6. அண9 த?ைக@ ஒநா6 ெசாலாம
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ேபாIவி/டாக6. அ; மேனாஹர நாடக ைவ க ெபறி:த. விஜயாளாக

ந4பத., ெசல எ9 ஒ ைபயைன ஏகனேவ பயிசி ெகா(3

ைவ3தி:ேதா. ைப3திய கார வச:தைக யா ந4பெதப ெப

பிர2ைனயாI வி/ட. பைழய ந4கக6 யா அேபா கெபனியி இைல.
இ:த2 ச:தப3ைத பயப(3தி ெகா6ப4யாக நா எ. எ0.

கிTணைன3 N4ேன. ெபாியணாவிட ேபாI, “எ. எ0. கிTண
ந4பதாக2 ெசாகிறா. அவ நக ந4பாெர; ேதா;கிற” எேற.

அணா எ. எ0. ேக. ைய Hபி/( ேக/டா. அவ தG அ<சினா;
நா?க6 அைனவ உசாகப(3தேவ ஒ

ெகாடா. அ; மேனாஹர

நாடக சிற பாக நட:த. எ. ஆ. சாமிநாத9 .2 சிறி .ைற+ படாத

ைறயி எ. எ0. கிTண அ; வச:தனாக ந43தா. என . எைலயற

மகி 2சி. எேலா அவைர பாரா/4னாக6. அ; த எ. ஆ. சாமிநாத
ைன: வ:த எலா ேவட?கைள@, எ. எ0. கிTண9 ேக ெகா(3தா

ெபாியணா. கைலவாண, கெபனியி நிர:தர நைக2 ,ைவ ந4கரானா.

1956இ இராஜா அணாமைல மற3தி இராஜராஜேசாழ நாடக
நட:தேபா கைலவாண தைலைம தா?கினா. அேபா இ:த2

ெசIதிகைளெயலா ேமைடயிேலேய ெவளிபைடயாக அவ Hறி, எைன

பாரா/4ய ேபா எ?க6 இவ கக கல?கின.
சிைனயாபி6ைள வைக

காைர .4யி நல வVG கெபனி நட: ெகா4 . ெபாD

சிைனயாபி6ைள வ:தா. ந4கக ஏைனய ெதாழிலாளகளி பல

பழனியாபி6ைளயி R மீன ேலாசனி பால ச.ண நாடக சைப . ேபாI

வி/டதாக Hறினா. த3வ மீனேலாசனி வி3வ பாலசைப )டப/ட ேசதிைய

ேக/( வ:திேனா, நா?க6 ெசா:தமாக கெபனி நட3த ஆரபி3த பிற.தா

அதிA6ள கTட?கைள ஒவா; உணர 4:த. ெபாியணா+ .

சிறபாவி நிவாக3தி கெபனிைய3 ெதாட: நட3த இTட மிைல.

எனேவ, நா?க6 அவைர கெபனி காக2 ெசல+ ெசIத SபாI 20003ைத@

ெகா(3 வி/டா கெபனிைய அப4ேய சிைனயாபி6ைளயிட ஒபைட3
வி(வதாக ெபாியணா Hறினா. சிைனயாபி6ைள அேபா அைத ஏக

இயலாத நிைலயி இ:ததா ேபாIவி/டா. ேமA பல நாடக?கைள

நட3திவி/( நா?க6 கS .2 ெசேறா.
-------------------
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15. ெகா/( நா86
மாேனஜ காேம0வரIய கSாி சில தகி(த3த ேவைலக6 ெசIய ஆரபி3தா.
நாடக 4:த காைலயி கண . பா . ெபா; மாேனஜாிட

ஒபைட க ெபற. இர+ ெகா/டைகயி H/ட பிரமாதமாக இ ..

ஆனா காைலயி வV கண ைக பா3தா மிக+ .ைறவாக இ .. இ

எேலா . அதிசயமாக இ:த. அ:த நாளி தைர 4 க/(கைள ெகா<ச

கனமான அ/ைட களிேலேய அ2சி/( ெகா(3 வ:தாக6. பலவண

அ/ைடகளி இவைற அ2சி/( ைவ3 ெகா(, ஒெவா நாடக3தி.

வண?கைள மாறி ெகா6வ வழ க. தவிர 4 ெக/(கைள கிழிபதிைல.
மாேனஜ ஐய ஒ த:திர ெசIதா. தைர வாயிG 4 ெக/(கைள வா?கி ஒ

ெப/4யி ேபா/( வி(வாக6. மாேனஜ காைலயி அ:த ெப/4ைய3 திற:

விபைனயான 4 ெக/(களி பலவைற ம;ப4@ கண . ெப/4 .6

ைவ3 வி/( அவ; .ாிய பண3ைத எ(3 ெகா6வா. இப4ேய ஐயாி

ேவைல நைடெப; வ:த. ஒநா6 ெபாியணா ச:ேதக?ெகா(. ஐய .3

ெதாியாம இரேவ வV கண ைக பா3 43 வி/( ெப/42 சாவிைய
ஐயாிட ெகா(3 வி/டா. விபர ெதாியாத ஐய, வழ கேபா தம

காாிய3ைத2 ெசIயேவ அவைடய தி/( ெவளிப/( வி/ட. மாமா, ஐயைர

உடேன நீ கிவிட ேவ(ெம; ஆ3திரப/டா. ெபாியணா சிபாாிசி ேபாி

ஐய . மனி அளி கப/ட. அத பிற. மாேனஜாிட ெப/42 சாவி

ெகா(பைத நி;3தி ெகாடாக6. மாமாேவ னி; எலா

காாிய?கைள@ ேமபா3 வ:தா. மாேனஜ . ெவளி அAவகைள ம/(ேம

கவனி3 ெகா6 ெபா; ெகா( கப/ட. அ(3த ஊ திO ேபாவதாக

4+ ெசIதன

திO . நா?க6 ேபானேபா தணி ப<ச அதிகமாயி:த. பல
ஆ(களாக மைழேய இைல. எ?. பா3தாA வற( ேபாயி:த.

காைலயிA மாைலயிA தணி காக ெந(:ார ெச; வேவா. இற?கி

.ளி க H4ய ைறயி சில கிண;க6 இ:தன. சில .ளி க அ9மதிபாக6.
ஒசில Hடாெத; ம;3 வி(வாக6. எப4ேயா ெக<சி H3தா4, இலவச
4 ெக/(க6 ெகா(3, சிலைர2 சாிப(3தி ெகாேடா.
கா ைக வG

கெபனியி எ. ச?கர எ; ஒ ந4க இ:தா. அவ ெப ேவட
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ைனபவ. அவ . கா ைகவளி ேநாI உ(. அ எதிபாராம தி[ெர;

வ:வி(. அ+ தணி3ைறகளிதா இ:த ேநாI ெபபாA வவ

வழ க. ஒநா6 பகG நா?க6 எேலா எெணI ேதI3 .ளி3

ெகா4:ேதா. எ. ச?கர சாவ காசமாகேவ எைத@ ெசIவா. .ளிபதிA
அப43தா. தG ஒ கிணறி சீய காI ேதI33 தைலைய நறாக

அலசிவி/(, பிற. அகிA6ள மெறா கிணறி .ளி க ேவ(. எனேவ
ந4கக6 இர( கிணறிAமாக .ளி3 ெகா4:ேதா.

த கிணறி ச?கர9, சினணா+ இ9 இரெடாவ ம/(ேம

இ:தாக6. ச?கர தி[ெர; ைக காகேள அ43 ெகா( தணிாி

) கினா... ஒ நிமிட, இர( நிமிட; ) கியவ ெவளிவரேவ இைல.

ப க3தி .ளி3 ெகா4:தவக6 பரபரபைட:தாக6. சினணா

ெகா<ச ணி+6ளவ. ) கி பா3தா. ஆழமான கிண;. அ4 ற3தி ஏேதா

உவ கிடப ேபா லப/ட அவ .. இரடாவ ைற@ ) கி3

ா கி பா3தா. 4யவிைல. இத.6 ெசIதியறி: ப க3 கிணறி

.ளி3 ெகா4:தவக ஓ4 வ:தாக6. வ:தவகளி ேகாபா பி6ைள

மிக+ ைதாிய சாG, அவ வ:த ேவக3திேலேய கிணறி .தி3 ) கினா.

அ(3த நிமிட3தி ச?கரைன@ N கி ெகா( ேமேல வ:தா. எேலா

வியேபா(, கவைலேயா( அவைரேய பா3 ெகா( நிேறா. கைர .
ெகா( வ:, )2சி3 கிட:த ச?கரைன3 தைலமீ ைவ3 ெகா(

,றினா. ச?கர வாIவழியாக3 தணி ெவளிேயவ:த. சில நிமிட?க .
பிற. ச?கர9 . )2, வ:த. எ?க . உயி வ:த.ேகாபாலபி6ைளயி

ணிைவ எேலா. பாரா/4 வா 3தினாக6.

ேகாபால பி6ைள இவா; பலச:தப?களி எ?க . மக3தான உதவிக6

ாி:தி கிறா. இவ ேகா/டய3திேல பிற:தவ. ஆேமானிய ேக. 4. கடராஜ

பி6ைள நட3தி வ:த சி;வ கெபனியி சில ஆ(க6 பணி ாி:தவ. பினா

த3வ மீனேலாசினி வி3வ பாலசைபயி ஆைடயணிவி . ெபா;பி பல

ஆ(க6 சிறபாக2 ெசயலாறியவ. நா?க6 ெசா:த கெபனி ெதாட?கியபி

உாிைமேயா( எ?களிட வ:, பணியாளராக ம/(மலா, பாகாபாளராக+

இ: வ:தா. இவைடய வGைம@ Qர. எ?க6 .D+ .3 ேதாறா3

ைணயாக இ: வ:தன.
---------------------
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16. சீதி)த நாடகாசிாிய
திOாி நாடக?க6 நட:ெகா4:தெபாD, சீ தி3த நாவ
நாடகாசிாிய’ என க ெபற தி எ க:தசாமி தGயா எ?க6 கெபனி .

வ:ேச:தா. தGயா ேரா( அவர தவரான ந4கமணி எ. ேக. ராதா+,

மெறா சிற:த ந4கரான ேக ேக. ெபமா வ:தாக6. ஏகனேவ நட: வ:த

இராஜாபா6 நாடக, ஆசிாிய தGயா வ:த ைம ெபற. க:தசாமி

தGயா ெசைன ,.ண விலாச சைபயி ெப ேவடந4கராக இ:தவ. பம

சப:த தGயாாிட பயிசி ெபறவ. பாலாபா6 கெபனி, பி. எ0. ேவAநாய

கெபனிக ெகலா பம தGயாாி மேனாஹர நாடக3ைத இவதா

ெசாG ைவ3தா. மைர ஒாிஜின பாI0 கெபனியி நீடகால இ:தா.
ேஜ. ஆ. ர?கராஜூவி இராஜபா6, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா, ஆன:த

கிTண ஆகிய நாவகைளெயலா நாடகமா கி அர?ேகறினா. இவைர
எ?க6 ஆசிாியராக ெபற ெப பா கிய எேற கதிேனா. திO

நாடக 4: கெபனி பால கா( ெசற.
திய நாடக?க6

பால கா( வ:த பம சப:தனாி இர3தினாவளி பாட ெகா( க ெபற.
அேபா எ?க6 கெபனியி எ0. எ. இராைமயா, மேனாகரன3 தவிர

மெறலா நாடக?களிA கதாநாயக9க ந43 வ:தா. இர3தினவளியி

வ3சராஜ பாட மிக+ அதிகமான வசன?க6 உ6ள. அைத இராைமயா+ .

ெகா( க வா3தியா விபவிைல. “+கதா ேவ(” எ;

வ ;3தினா. வ3சராஜ பாட என . ெகா( கெபற. பால கா( அமி/4

ஹாG இர3தி9வளி நாடக அர?ேகறிய. எ. ேக. ராதா வச:தகக+, ேக.

ேக. ெபமா6 பாரயக+, எ. எ0. கிTண டாரய9க+, சிறபாக
ந43தாக6. சினணா வாசவத3ைத இர3தினவளி பா3திர3ைத இ

ப.திகளாக பிாி3, ப.திைய2 ேசராம9 பி ப.திைய2 ெசல

ந43தாக6. நாடக மிக+ நறாI இ:ததாக அைனவ ெசாG

ெகாடாக6.

தபி பகவதி அவைர பO ேவடேம ைன: வ:தா. வா3தியா வ:த

அவ9 . ேவ; ேவட?க ெகா( க ப/டன. மேனாஹரனி ராஜபிாிய
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ேவட ெகா(3, நக ந4  ெசாG ெகா(3தா. விளபர?களிA

அவைனபறி3 தனியாக .றிபி/( எDதினா. இராஜாபா6 நாடக3தி நா

வ கீலாக+, பகவதி பாாி0டராக+ ந4ேபா. கைடசியாக நைடெப;

நீதிமற கா/சியி ஆ?கில3தி என . பகவதி . வசன

எDதி ெகா(3தா. ஆ?கில3ைத தா?க6 தமிழிேலேய எDதி ெந/(

ேபா/ேடா. ஆ?கில நக அறி:தவக6 ேப,வைதேபா அ:த வசன3ைத

ேபச+ எ?க . பயிசி ெகா(3தா. நா9 பகவதி@ ஆ?கில3தி

ேபசியைத ரசிகக6 ெப3த கரேகாஷ ெசI வரேவறாக6.
இராேஜ:திரா

பால கா( 4:, ேகாய3 ெசற இராேஜ:திரா நாடக தயாராயி;.
இராேஜ:திரா ஒ ச)க2 சீதி3த நாடக, வரத/சைணயி ெகா(ைமைய

உய:த ைறயி எ(3 கா/( நாடக. 1922 பாவல கெபனி . ேபான

சமய ேவஷ3ைத நி;3திய ெபாியணா 4. ேக. ச?கர, நாவ நாடக?க6

தயாரான ேவட ைனய3 ெதாட?கினா. இராேஜ:திரனி ெபாியணா+ .

ராகவேவட ெகா( க ெபற. நா ராகவனி மக6, ல/,மியாக ந43ேத.
ஒ ப(ெகாைலைய ேநாி பா3ததா, ல/,மி . ைப3திய பி43 வி(கிற.
அ மிக+ சிரமப/( ந4 க ேவ4ய கா/சி. அ:த கா/சியி ந4பத.

வா3தியா என . பிர3திேயக பயிசி அளி3தா. ல/,மியி காதல ர?கநா3,

ஒ காத கா/சியி மகாகவி ேஷ 0பிய ச?கீத3ைத பறி2 ெசாGயி .

சில வாிகைள ஆ?கில3தி ெசால ேவ(. ர?கநா3தாக ந43த ராைமயா+ .

ஆ?கில3தி ேபச வரவிைல. எனேவ அ:த வசன3ைத ல/,மிேய ேபச

ேவ4யதாயி;. “மகாகவி ேஷ 0பிய ெசாAகிறா”...எ; ெசால3
ெதாட?.வா ராைமயா. உடேன நா இைடமறி3, “ஒ, அவா? என .3

ெதாி@ேம” எ; ேஷ 0பியாி கவிைய2 ெசாG 4ேப. ராைமயா ேபச

ேவ4ய வசன3ைத3தா நா ேப,கிேற எ; ரசிகக6 எளிதாக ாி:
ெகாடாக6. நாடக அர?ேகற3த;, இ:த ஆ?கில வசன3ைத நா ேபசி

43 ராைமயா மீ( ேபச3 ெதாட?கிய ரசிகக6 ைகத/4 வரேவறாக6,
வரத/சைணயி ெகா(ைம

இராேஜ:திரனாக எ. ேக. ராதா+,  மணியாக2 சினணா 4. ேக.
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3சாமி@ அ தமாக ந43தாக6. இராேஜ:திரனி  கியமான க/ட இ:

ேகாபாலா2 சாாியி V 2சியா சிறைன ர?கமா6,  மணி . மய க

ம:ைத பாG கல: ெகா(3 வி(கிறா6. R ர?க நாதைர3 தாிசி3

வரலாெம; ேபா . கா/4 ஆலய3 . அைழ3 வகிறா6. வகிற வழியி

 மணி . மய க வ: வி(கிற. உடேன அகிG . ேகாபாலா2 சாாியி

Q/( .6 Pைழகிறாக6. அ?.  மணிைய ப( க ைவ கிறாக6.

ேகாபாலா2சாாியி தி/டப4 அ?ேக கா3தி கிறா இராேஜ:திர.

 மணிைய3 தனிேய அைறயி க/4G கிட3திவி/( ர?கமா, ேகாபாலா2

சாாி@ மைறகிறாக6.  மணி மய கமாயி . அ:நிைலயி இராேஜ:திர

த ஆைசைய நிைறேவறி ெகா6கிறா. இளைமயி ெவறி அட?கிய அவ

உ6ள3திA6ள நAண+க6 ேமெலD கிறன. மன2சா/சி அவைன

க4 கிற. ஒD க3ைத உயிெரன மதி . அ:த இள ெப, உண+ ெப;3
த அல?ேகால நிைலைய க( தெகாைல ெசI ெகா6ள Hடாேத எ;
எணாகிறா, அவளிட மனி

ேக/க3 4 கிறா. தெகாைல ெசI

ெகா6ள Hடாெத; அவளிட வா .;தி ெபற வி கிறா. அவ

சி:தைனயி ) கி3 த3தளி3 நி. இ:த ேநர3தி,  மணி கவிழி கிறா6;
,; ; பா கிறா6; சி3தி, தைன ேமாச ெசI வி/டைத உண:
ஆேவச ெகா6கிறா6.

ந4 3 திறைம ேக சவாவி( ஒ அ தமான க/ட இ. இ:த கா/சியி எ.

ேக. ராதா+ சினணா+ அபாரமாக ந43தாக6. கபிழ:த அ:த நிைலயி

நி;, கதறி, அதைன2 Vைறயா4ய அ:த இைளஞைன2 சபி3, ஆேவசமாக ேபசி,
“ஐேயா, அமா, அபா” எ; அலறி  மணி )2ைசயைடகிறா6.

சினணா இ:த கா/சியி )2சி3 விD:த சைபேயா மி.:த
உண2சி@ட பலமாக ைகத/4 பாரா/4னாக6. கா/சிைய

பா3 ெகா(, உ6ேள இ:த எ?க ெகலா லாி3 ேபாIவி/ட.
கா/சி 4:த வா3தியா, சினணா ந43தைத அபாரமாக பாரா/4
க :தா.

இராேஜ:திரனி சிற:த நைக2,ைவ பா3திர ேகாபாலா2சாாி. அ:த பா3திர

எ. எ0. கிTண9 ேக தரெபற. எ. எ0. ேக. அைத3 திறெபற ந43,
வா3தியாாி பாரா/ைட ெபறா. தபி பகவதி ., சீனிவாச ேவட ெகா( க
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ெபற. சீனிவாச ஒ சின வில பா3திர. அதி பகவதி . நலேப.
மிக2சி;வனாக இ:ததா அ4 க4 ரசிகக6 ைகத/4 மகி 2சிைய3
ெதாிவி3தாக6.

ேக. ேக. ெபமா6, பறி@ ேகாவி:தைக ந43தா. இராேஜ:திர9 காக
Rர?க ேகாவி, காளிவி ரஹ தGய சில திய கா/சிகைள@ தயாாி3ேதா.

ேகாைவ, ெவைர/4 ஹாG இராேஜ:திர நாடக3தி. அபாரமான வVலாயி;.
ெகா/டைக உாிைமயாள தி. விெசைட வா3தியாேர ேநாி க(,

சினிமா+ . உபேயாகி . ‘ஆ ைல/ைட' ெகா(3த+ப4யாக ேக/(
ெகாடா, “ெவைர/4 ஹா உாிைமயாள விெச/ அவக6, அ ட
உதவிய சினிமா காப ஆ ைல/4 ஒளியி எ?க6 அ த கா/சிகைள
காண3 தவறாதீக6” எ; ஆ ைல/ைட .றி33 தனியாக விளபர

ெசIதா. நாடக நைடெப;ேபா R ர?க ேகாவி, காளிவி ரஹ3தி அேக
நட . ெகாைல,  மணி பா? ஆகிய  கிய கா/சிகளி, ெமளன பட

காபி . அைறயிG: ஆ ைல/4 ெவளி2ச விதவித நிற?களி

பளி2சி/( ஒளி Q,, ரசிகக6 அ:த நாளி இ:த2 சாதாரண கல ைல/ைட

வியேபா( பா3தாக6. அ:த ைல/ காபி கப( ேபாெதலா

மசி 2சிேயா(, ஆரவார3ேதா( வரேவறாக6.
-------------

17. திைர$பட நாடக

ேகாைவயிதா த தலாக3 திைரபட காபி . திேய/டாி நாடக

ந43ேதா. மாைல 6.30 த 9.மணி வைர ெமளன பட ஏதாவ நைடெப;.

அத பிற. 9.30 . நாடக ெதாட?.ேவா. நா?க6 எேலா பட பா .

ஆைசயா விைரவாகேவ சாபி/(வி/( ெகா/டைக . வ:வி(ேவா.

ெவைர/4 ஹாG நா?க6 நாடக நட3திய சமய3தி ஆ?கில சீாிய பட?க6

ஒ4 ெகா4:தன. விGய ெட0/மா/ எ9 ந4க ந43த நீள பட

எ?கைள மிக+ கவ:த. ஒ பட3தி.2 ,மா 60 ,ைணக6 இ .. இ:த2

,ைணகைள நா. ப.திகளா கி ெகா6வாக6. ஒெவா பாக3ைத@ ஒ

வார ேபா(வாக6. ெவ6ளி கிழைம பாக மா;வாக6. ெபாம க6

ெதாட: ஒ மாத பட3ைத பா3தாதா D கைதைய@ ாி: ெகா6ள
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4@. ஒெவா ப.தி@ 4@ ேநர3தி கதாநாயகைனேயா, அல
கதாநாயகிையேயா மிக+ அபாயகரமான நிைலயி சி க ைவ3வி/(, அ:த

அபாய3திG: அவக6 எப43 த கிறாக6 எபைத பா க ெபா
ஜன?களி உண2சிைய3 4 வி(வாக6. அ(3த ப.திைய எேபா

பா க ேபாகிேறாெம; எ?க . ஏ கமாக இ .. நிக 2சி மாற3த;

சாபா/ைட Hட மற: வி/(, னா4ேய சில ெகா/டைக .

வ:வி(வ(.

க4கமணி சக0ரநாம
ேகாைவயிG:தேபாதா ந4கமணி எ0. வி. சக0ர நாம கெபனியி வ:
ேச:தா. அவ ேச:தேத ஒ ,ைவயான நிக 2சி. கெபனியி ெபேறாக6

அ9மதி யிலாம யாைர@ ேசப வழ கமிைல. சக0ரநாம வ:

ேக/டேபா அவ . 13 வயதி கலா. “உ தகபனாிடமி: க4த வா?கி
ெகா( வா ேச3 ெகா6கிேற” எறா ெபாியணா. உடேன சக0ரநாம
கெபனியி ேசரேவ(ெமற ஆவ3தா, தகபனா எDவேபா ஒ

க4த3ைத3 தாேம எDதினா. ெபாியணாவிட ெகா( வ: ெகா(3 வி/(

கெபனியி ேச: ெகாடா. பிற. அ:த க4த3தி கட கவாி .

ெபாியணா க4த எDதினா. தகபனா அலறிய43 ெகா( வ:

ேச:தா. அவ . சக0ரநாம3ைத கெபனியி ேச க விப இைல.
ெபாியணா அவேரா( ெவ. ேநர வாதா4னா. “நாடக3 ைறயி

விபமி . ைபயைன ேவ; ைற . அ9 வ சாியல” எ; எ(32

ெசானா. கைடசியாக3 த:ைதயி Oரண சமத3ேதா( சக0ரநாம கெபனியி

ேச: ெகாடா.

எ4ேபாேலா, எேமா
ேகாைவ நாடக 4:த கெபனி ேசல ெசற. ேசல ெகா/டைககளிA

சினிமா சீாிய பட?க6 நட: வ:தன. அைவ எ4ேயாேலா, எேமா ந43த
பட?க6. இவி ந4கக சீாிய ெமளன பட?க6 வ:த கால3தி

பிரமாதமான ெபய ெபறி:தாக6. இ:த இ ந4கக . தனி3தனி ரசிகக6

இ:தாக6. இவக6 அ:ந4காி ெபயரா க/சியாக நிறன. எ?க6 கெபனி
ந4ககளி சில எ4ேபாேலா க/சி; சில எேமா க/சி; இவாி யா நல
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ந4க? யா பலசாG? எபதி இ க/சியாள . ேபா/4. சில சமய?களி

இதகாக வாI2 சைடHட ஏப(வ(. பழ?கால3தி நைடெபற இ:த2

சபவ?கேள ெயலா நிைன3தா சிாி 3தா வகிற. இேபா

க/சி2சைடக6 ேவ; உவ?களி இ: வகிறேத தவிர, அ4பைட

உண2சி மாறிவி/டதாக H;வதகிைல. இவா; நா?க6 சினிமா பா3

வ:த ேபாெதலா இ:த2 சினிமா பட வாI திற: ேப,வ ந காதி விD:
தா எவள+ அ தமாக இ . என எணி பாப(. நா ஒ

கால3தி சினிமா பட3தி ந4 க ேநெமன நா?க6 அேபா கன+ Hட
காணவிைல.

பிரதாப2ச:திர
ேசல3தி பிரதாப2ச:திர நாடக தயாராயி;. இ:நாடக பல ஆ(க .

 இராமசாமி ராஜா எபவரா எDத ெபற. தி. க:தசாமி தGயாேர

இ:நாடக3ைத பயி;வி3தா. நா பிரதாப2ச:திரனி வி,வாசகாதக எ9

பா3திர3ைத ஏேற. ெபயேர பா3திர3தி பைப உண3கிறதலவா? நா
த தலாக3 திேயானாக ேவட தா?கிய இ:த நாடக3திதா. இ:

நாடக3ைத ெமா3த நா. ைறேய ந43தி கிேறா. ெதாட:

நைடெபறவிைல. காரண, இ ெபபாA டபா2சாாி நாடக3ைத

அ4பைடயாக ெகாட. இள<சி;வக . ேவடாத பல க3 க6

இ:நாடக3தி இ:தன. சி;வக6 இ:நாடக3தி ந4பைத ரசிகக6

அவளவாக வரேவகவிைல. உைரயாடக6 தமி , ஆ?கில, ெதA?. ஆகிய
பல ெமாழிகைள ெகா4:தன. இ:நாடக3தி எ. ேக. ராதா, Dவ

ெதA?. ேப, ெச/4யாராக ஒ நைக2,ைவ பா3திர3ைத ஏ;, அ தமாக

ந43தைத எனா மற க 4யவிைல.
ரயிேவயி ல<ச

ேசல3தி ச:திரகா:தா நாடக பாட ெகா( க ெபற. ஒ3திைக@ ெதாட:

நைடெப; வ:த. அ(3த ஊாி அர?ேகறமா. என நபி ெகா4:ேதா.

இ:த ேநர3தி கெபனி ெப?க . றப/ட. ெப?க

கேடாெம/ லeிமி திேய/டாி நாடக?க6 நட3திேனா. இ?. நாடக

ெதாட?. ேப சிறி ெதாைல ஏப/ட. ேசல3திG: சீ சாமாகைள

H/0 வ4யி ஏறிவி/(, நா?க6 ெப?க . ேபாI வி/ேடா. சாமா
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.றிபி/டப4 வ:வி(ெம; நபி நாடக3 ேததி@ விளபர ெசI வி/ேடா.
ஆனா, சாமாக6 .றி3த ேததியி வரவிைல. எ?க . எவித3 தகவA

இைல. ேசல ஜ?ஷனி H/0 வ4 கழறி விடப/4பதா அ சாியான

நிைலயி இைலெய;, மீ( எ?க6 ஆ/க6 வ: சாமாகைள ேவ;
வ4யி ஏற ேவ(ெம;, ேசல3திG: வ:த ஒ நப Hறினா.

பிற. ேசல ேபாI விசாாி3ததி இ, ரயிேவ H/0 ெஷ/ அதிகாாி ஒவ .

இலவச 4 ெக/ ெகா( காததா ஏப/ட விைனெயப ெதாிய வ:த. அ:த

அதிகாாி தனா இயற ணிய3ைத2 ெசI, த நாடக3ைதேய நி;3

ப4யாக2 ெசI வி/டா. விபர ெதாி:த அவ . ல<ச ெகா(3, அேத
வ4ைய மீ( ெப?க . அ9ப ஏபா( ெசI வ:தா மாேனஜ.
பாசி கெபனி நாடக
ெப?காி எ?க6 நாடக நைடெப;வத.  அேத ெகா/டைகயி பாசி

கெபனியாாி இ நாடக?கைள பா3ேதா. கா/சி அைம க6 பிரமாதமாக

இ:தன. பிரதான நாடக3திேலேய நைக2,ைவைய இைண காம அதெக;

ஒ தனி நாடகேம ந43தாக6. பிரதான நாடக3தி ஒ கா/சி 4:த,

நைக2,ைவ நாடக3தி கா/சி ெயா; நைடெப;. இ நாடக?களி

கா/சிக ஒற பி ஒறாக3 ெதாட: நைடெப;. பிரதான நாடக 4@

ேப நைக2,ைவ நாடக 4:வி(. இ:த ைற எ?க . திதாக

இ:த. இ:தாA, நாடக?கைள ந. ரசி3ேதா. இ:த நாடக3ைத

பா3ததி )ல சில திய அ9பவ?கைள ெபேறா. ெப?காி சாியானப4

வV ஆகவிைல. இ:த நிைலயி வா3தியா க:தசாமி தGயா, எ. ேக.
ராதா+, ேக. ேக. ெபமா தி[ெர; கெபனியிG: விலகி

ெகாடாக6. வா3தியா தயாாி3த நாடக?கைள அவ இலா நட3வ

கTடமாகி வி/ட. ெபாியணா 4. ேக. ச?கர, எ. ேக. ராதா ைன: வ:த

பா3திர?கைள ஏக ேவ4ய ெந க4 ஏப/ட. ெப?காி விைரவி

நாடக3ைத 43 ெகா( திப3N வ:ேச:ேதா.
பிர( . ேயாக

அேபா கெபனியி சி; ேவஷ?கைள ேபா/( ெகா4:த பிர(

ராமசாமி . ேயாக அ43த. ெபமா6 ேபா/( வ:த பறி@ ேகாவி:த
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பா3திர3ைத இராஜாபா6, இராேஜ:திரா ஆகிய இ நாடக?களிA அவ
ஏறா, ெதளிவாக ேபசி3 திறெபற ந43தா. அ:த கால3தி பறி@
ேகாவி:த ஒ;தா பா/(க6 இலாத பா3திர. பிர( ராமசாமி .

நறாக பாட வரா. பறி@ ேகாவி:த ேவட3தி அவ . அபாரமான

ெபய கிைட3த. இர3தினாவளியி எ.ேக. ராதா ந43த வச:தக ேவட3ைத@
ராமசாமிேய திறைமயாக ந43தா.
எ. எ. சிதபரா◌ாத நாடக
திப3ாாி நா?க6 ந43 ெகா4:தேபா. அகிG:த கிTணகிாியி

எ. எ. சிதபரநாதனி அாி2ச:திரா மயான காட நாடக நட:த. நா?க6
பாவல கெபனிைய வி/( பிாி:தபி பாவலாிட பயிசி ெப; 9 .

வ3தவ சிதபரநாத. அாி2ச:திரா நாடக3தி அேபா அவ . நல ெபய.

அ; எ?க . நாடகமிலாததா நா9 ம;<சில கிTணகிாி .

நாடக பா க2 ெசேறா. அேபா கிTணகிாி .3 தனியாக ரயி வ43

ெதாட இ:த. சின ரயி அ. இேபா ெபா/கா/சிகளி ஒ(

விைளயா/( ரயிேபால இ .. அதி பயண ெசIத எ?க . மி.:த

.ரகலமாக இ:த. அாி2ச:திரா நாடக3தி சிதபரநாத மி.:த

,;,;பாக+, அ தமாக+ ந43தா. ச:திரமதியாக ந43தவாி ெபய
நிைனவிைல. ஆனா, சின<சி;வைக நிற அாி2ச:திர9 ., ச:திரமதி
தாIேபால3 ேதாறமளி3தா. சிதபரநாத9 . அேபா பதின.

வயதி கலா. ச:திரமதியாக ந43தவ ப வய . ேமப/ட அைம. யாராக

இ:தா. சிதபரநாத திறைமயாக ந43தேதா( அைமயாக+ பா4னா. அ:த
நாளி பிரசி3தி ெபறி:த 4. எ0. ேவலமா6, தாLவமா6, 4. 4.  மணி,

எ0. 4. , ல/,மி, 4. பி. இராஜல/,மி, 4. ஆ. 3ல/,மி, மிக+ ைம
பவமைட:த வி. பி. ஜானகியமா6 உ6ளி/ட ெபாிய ந4ைகய அைனவ

சிதபரநாதேனா( ச:திரமதியாக ந43தி கிறாக6 எப இ?. .றிபிட3
த கதா.. நாடக 4:த சிதபரநாதன பா3 பாரா/4வி/(,

திப3ா .3 திபிேனா.
ச+ க4 ச:திரகா:தா

வா3தியா ஏெகனேவ பயிசி அளி3தி:த ச:திர கா:தா நாடக3ைத நட3த

நா?கேள யசி3ேதா. ஓவிய ேக. மாதவ அேபா எ?க6 கெபனியி

140

இ:தா. அவாிட அ:த நாளிேலேய அ தமாக வைர@ ஆற நிரபியி:த.

அவைர ெகா( ச:திரகா:தா+ .ெப ெபா/ ெசலவி கா/சிகைள

உவா கிேனா.நாடக ஒ3திைக தீவிரமாக நட:த. ஏராளமான ைகபட?க6

எ(3 பிரமாத விளபர ெசIய ெபற.
ேஜ. ஆ. ர?கராஜு

ச:திரகா:தாைவ நாவ வ4வி எDதிய ேஜ.ஆ. ர?க ராஜூ ேநாி வ:

பா33தா அ9மதி ெகா(ப வழ க. இராஜாபா6 நாடக3தி. இப3தி

ஐ: SபாIக, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா ஆகிய நாடக?க . ப

SபாIக அவ . ‘ராய4’ யாக ெகா( க ேவ(. அவ ெசாவதா

ச/ட. நாடக3தி எ:த அசமாவ அவ .3 திதியளி காவி/டா அ9மதி

ெகா( க மா/டா. ச:திரகா:தா நாடக3தி.3 ேததி@ ேபா/(2 ,வெரா/4க6

ஒ/ட ெபறன. நாடக?க . இர( நா/க .  ேஜ. ஆ. ர?கராஜு

வ:தா. அேற காைலயிA மாைலயிAமாக உைடகைள ேபா/(

கா/சிகட ஒ3திைக நட3தி காபி3ேதா. ஒ3திைக 4:த

சிலதி3த?கைள2 ெசாGவி/( ேபாIவி/டா. மாமா+, சிறபா+ அவ
த?கியி:த இட3தி.2 ெசறாக6. அ9மதி அளி கேவ(ெம;

ேக/டாக6. அவாிடமி: கிைட3த பதி சிறி எதிபாராததாக, அதி2சி
தவதாக இ:த.

நாடக சாியிைல; கா/சிகளிஅைம 2 சாியிைல; ந4ககளி ந4 2
சாியிைல; பாட?க6 சாியிைலெய; எலாவைற@ேம .ைற ெசாGவி/(,
“இைவ ெயலாவைற@ விைரவி சாிப(3தி ெகா( எD?க6. ம;ப4@
வ: ஒ3திைக பா கிேற” எ; ெசாGவி/(2 ெசைன .
றப/(வி/டா. அ;, அவமீ எ?க . வ:த ேகாப, இவள+
அவளெவ; ெசால 4யா. என ெசIவ? அ9மதியிலாததா .றி3த

ேததியி நாடக நைடெபறவிைல. மீ( ச:திரகா:தாைவ நட3

எண3ைத ைகவி/ேடா.

ஒவிய மாதவனி உனத கா/சிக6
ச:திரகா:தா+ காக ஒவிய மாதவ எDதிய கா/சிக6 எ?கைள பா32
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சிாி3தன. அவறி தி க6 படார ச:நிதியி அ:த ர ஒைற மிக

அைமயாக சிT43தி:தா. அதி ஆ; கத+க6 இ:தன. அ:த ஆ;

கத+களிA ஒ ஆ6 உயர3தி எDத ெபறி:த மடாதிபதியி காத

மைனவியாி உவ?க6 கைண@, க3ைத@ கவவனவாக அைம:தி:தன.
ஆ; ேப ஆ; ஜாதி ெபக6; உயிட நிப ேபாலேவ பாபவ .3

ேதா;. அ:த அ த கா/சிைய காபி க 4யாம ெசIவி/ட ேஜ. ஆ.
ர?க ராஜுைவ நா9, கைலவாண எ. எ0. கிTண9 சபி3 ெகாேட
இ:ேதா.

ெபாியைம விைளயா/(
இ:த2 சமய3தி கெபனியி சில ந4கக . அைம ேநாI வ:த.

அவகைள3 தனியாக ைவ3, சிகி2ைச ாிவ சிரமமாக இ:த. எ?க6 தாயா
நிேமானியா ஜுர3 தா மிக+ கTடப/டாக6. த?ைக ,பமா6, சிறபா

ெசலபி6ைள இவ . அைம ேபா/4:த. இ9 சில ைபயக

அைம ேநாயா அவ0ைத ப/டாக6. இ:த நிைலயிநா?க6

ப/டாபிேஷக3ைத 4 காமேகாைவ நாடக3ைத நி;3திவி/ேடா.

ேநா@றவகைளெயலா ேகாைவயிேலேய த?கைவ3, ேவ4ய ஏபா(க6
ெசI வி/( கS . வ: ேச:ேதா. லஷுமண எ9 ஒ ந4க

கெபனியி இ:தா. ெபேவட ைனபவ. நறாக நடன ஆட H4யவ.

தாபாள நடன ஆ4 ெகாேட றா மாதிாி ணியி ைன: கா/(வா;

பரதநா/4ய ேபாற பேவ; நடன?கைள@ நறாக ஆ(வா; நாடக3திA

ெப ேவட?களி மிக3 திறைமயாக ந4பா. அவ அைம ேநாI . அதிகமாக

பய:தவ. கS ரயி நிைலய3தி இற?கிய லஷுமண, “அபா! ஒ

வைகயாக அைம ேநாயிG: தபிவி/ேட” எ; Hறினா. எேலா
கெபனி Q(வ: ேச:ேதா. ம;நா/ காைலயி லஷுமண9 . அைம

ெகாபள?க6 இபைத க( எேலா அதிசயி3 ேபாேனா. அவ

னா6 ரயி நிைலய3தி ேபசியதி விைளேவ இ எ; பலேப

அபிராயப/டாக6. இதி அம விைளயா/(, ெதIQக ச தி எப
ெமIேயா, ெபாIேயா, ஆனா லஷுமணம/( அெதIவச திெய;:

உ;தியாக நபிவி/டா. அவைர, அ(3த ரயிG ேகாைவ Q/( . அ9பி

ைவ3ேதா. ேகாைவயி எேலா . .ண ஆயி;. ஆனா லஷுமண
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அைம விைளயா/( . பGயானா. கெபனி வ?கியபி அதா த

மரண. அவைர அட க ெசIவி/(, சிறபா தGயவக6 வ: ேச:தாக6.
எ0. எ. இராைமயா
கSாி நாடக?க6 ெதாட: நைடெப; வ:தன. எ?க6 கெபனியி அேபா

கதாநாயகனாகேவட ைன: வ:தவ எ0. எ. இராைமயா எபைத ேப

ெசாG யி கிேற. ,வாமிக6 நாடக?க6 எலாவறிA இவ கதாநாயக9க
ந43 வ:தா. மிக நறாக பாட H4யவ. ஏகனேவ சிைனயாபி6ைள

கெபனியி எ?கேளா(: இ:தவ. அ:த கெபனி நி;3தப/ட நா?கேள
விபி ராைமயாைவ2 ேச3 ெகாேடா. அவ, த .(ப3ட தனிேய
வசி3 வ:தா. அவ . பல திய நபக6 ேச:தாக6. அவ க ளி

ேபாதைனயின ராைமயா, அதிக2 சபள ெகா(3தாதா கெபனியி இ க

4@ என அறிவி3தா. மாத ஆயிர SபாIக6 ேவ(ெம; ேக/டா.

அவ . பிபலமாக உ6ாிA6ள ஒ வ கீ இ: ேவைல ெசIதா.

இராைமயாைவ: நி;3திவி/(, நா?க6 நாடக நட3த ஆரபி3ேதா. அவ .3

ைணயாக இ:த வ கீ, கSாி நல ெசவா .. உைடயவ. அவைடய

ஆ/க6 நாடக நைடெபறாம .ழப ெசI வ:தாக6. ேவ; வழியிறி

ப<சாய3 ேபசி SபாI ஐ=; சபள தவதாக2 ெசாG இராைமயாைவ
மீ( ேச3 ெகாேடா.

கSாிG: கெபனி  ேகா/ைட . ேபான இராைமயா மீ(

ெதாைல ெகா( க3 ெதாட?கினா. அவைர வில கிவி/( நனில நடராஜ

எ9 திய ந4க ஒவைர2 ேச3 ெகாேடா.
-------------------

18. 5ேகா8ைட)
5ேகா8ைட) த4 பாகவத

 ேகா/ைடயி த ( பாகவத எறா அைன வ . ெதாி@. அேபா

எ?க6 கெபனியி ஆேமானிய வாசி3 வ:த பி. ஆ. கிTண)3தி ஐய

 ேகா/ைடைய2ேச:தவ.அவதா த ( பாகவதைர எ?க . அறிக

ெசI ைவ3தா. த ( பாகவத சிற:த ச?கீதஞான உைடயவ; கதா

கால/ேசப கைலயி விபன;  ேகா/ைடயிேலேய த த:ைதயி ெபயரா

ஒ சிற:த கலாசாைலைய நட3தி வ:தா அவ.
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இள< சி;வக . பாடகைள பயி;விபதி இவ . நிகரான ஒவைர
நா இவைரயிA கடதிைல. சிதபரபாகவத எப இவர ெபய.
ஆனா எேலா த ( பாகவத எேற அைழபாக6.

இவ வ2 சாி3திர3ைத நாடகமாக எ?க . பயி;வி3தா. பாட?க6

அைன3 நல கனடக இைசயி அைம:தி:தன. அவைற அவ எ?க .

பயி;வி3த ைறேய ேபாற3 த கதாக இ:த. நா வைக ந43 ேத.
 ேகா/ைடயி வ நாடக3தி. அேமாகமான வரேவ இ:த.

இைதநா?க6 ச; எதிபா கவிைல.  ேகா/ைடயிG: காைர .4

ெசேறா. அ?. வ நாடக3தி. பிரமாதமான வரேவ , வVA

இ:தன. காைர .4யி ம/( ெதாட: வ நாடக3ைதேய பலைறக6

ந43ேதா. நாடக ம கைள மிக+ கவ:த.
வனி ஆ?கில

அ:தநாளி 0ெபஷ நாடக ந4கக6 ராண இதிகாச நாடக?களி சாதாரணமாக
ஆ?கில வா3ைதகைள பய ப(3வாக6. ஆனா பால கெபனிகளி

இ:த ெகா(ைம ெயலா இைல. வ2 சாி3திர3தி ம/( ஆ?கில

எப4ேயா இட ெப; வி/ட.

வ நாடக3தி ஒ கா/சி. வ9, உ3தான பாத மகாராஜாவி இைளயா6

பி6ைள உ3தம9 விைளயா( கா/சி அ. அ:த நாளி எலா

பாடக6தாேன! பி6ைளக6, பாடகளிேலேய விைளயா(கிறாக6. பி6ைளக6

H4 விைளயா( இட3தி விகட ைபய9 ஒவ இ:தாக ேவ(ேம!......
வ பா4ய, விகட ைபயனாக ேவட ைன:த கைலவாண எ. எ0.

கிTண பா(வா:

ெடனி0 /பால43

ர+ட0 பிேள ெசIதி(ேவா
4ப ெகா<சஎ( க

4 காபி பா3தி(ேவா
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பாடைல கவனி3தீகளா? ெடனி0, /பா இைவேபாற விைளயாடகைள
எலா வ9, உ3தம9 விைளயா(கிறாக6! எப4? அ:த கால3

ராண இதிகாச நாடக?களி ஆ?கில ெமாழி எப4 ஆதி க ெசA3தியி கிற.

பா3தீகளா? இ:த ேகG H3ைதெயலா ெபா ம க6 அேமாகமாக

ரசி க3தா ெசIதாக6!
ப த ராமதா0 தயாாி

ப த வனி மக3தான ெவறிைய கட. த ( பாகவத, மெறா சிற:த

கால/ேசப கைதயான ப த ராமதாைச@ எ?கள ேவ(ேகா கிண?கி
நாடக. மா க ைன:தா. காைர .4 4:, சிவக?ைக ெச ேறா. ப த

ராமதா0 பாட ெகா( கப/ட. வழ க ேபா எேலா . பாடகைள

தG ெசாG ெகா(3. தா பாகவத. வ2 சாி3திர3தி அவ பாடகைள2
ெசாG ெகா(3தேபாேத கண3த .ரG அவ பா(. பாணி, சாதாரணமாக2
சில . நைகைபேய உடா .. நைக2,ைவ ந4கக . ேக/க

ேவ(மா, என! அவ பா(ேபா தைலைய அைச . பா?ைக@, உத(க6

.வி: விாி@ ேதாற3ைத@ அப4ேய காபிய43தாக6 சில. இவகளி

கைலவாண எ. எ0. கிTண9, ளி)/ைட ராமசாமி@ தைமயாக
இ:தனா. ராமதாசி Rராம நவமி உ3ஸவ3தி சாபி/( வி/( வ:,

அைதபறி வணி3 பா( இ பிராமணகளாக ந4 க ேவ4ய நிைல

இவிவ . ேந:த. பிற .2 ெசாG ெகா( பைதேய ைநயா4

ெசI@ இவக6, தா?கேள பயிA நிைல ஏப/டேபா, நிரப+

திடா4னாக6. ஒ நா6 எ. எ0. கிTணைன@, ராமசாமிைய@ எதிேர
உ/கார ைவ3 ெகா( பாகவத பா/(2 ெசாG ெகா(3தா.
H/( கறிக6 பாேம

ேகாசபாி ச/னி ப2ச4 லாபா (H/()

அபளமி ெசபாிதா.

ெசாபன3திA க4ேலா

ேஷா . ேஷா ெக ;4(ேவா (H/()
இைத3 த ( பாகவத அவைடய வழ கமான ‘ப:தாவி’ பாட3 ெதாட?கிய
உடேனேய எ. எ0. கிTண9 .2 சிாி வ: வி/ட. அவ ேநராக
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பாகவத க3ைத பா காம சிாிைப அட கி ெகா(, ராமசாமிைய பா3

தா. அவ அேத நிைலயி இ:தா. வாைய3 திற காம உத/ைட க43த

வண இ:தா ஒரள+ சிாி காம சமாளி க 4@; ஆனா வாைய3 திற:

பாடேவ(ேம! இர( );ைற பாகவத பா4வி/(, ‘நீ?க6 பா(?க6,

பா(?க6’ எறா. இவ பா(வத. வாைய3 திற:, “H/( கறிக6 பாேம”
எறாக6. ‘பா’ எற ெசாGேலேய பக6 ப3திர( ெதாி@ப4யாக
‘.

’ எ; இவ சிாி3வி/டாக6. இ பாகவத . எப4 இ:தி ..

இளபி6ைளகளி விைளயா/( எற ைறயி ெப: தைமேயா( “சாி
நாைள பாடலா” எ; எD: ேபாI வி/டா. ெசIதி ெபாியணா

காவைர . எ/4ய. அவ, இவைர@ Hபி/( க43தா. “இனிேம
சாியாக பா(கிேறா” எறாக6 நைக2,ைவ ந4கக6 இவ.
வாIபிைன இழ:ேதா
ம;நா6 ெபாD வி4:த உடேனேய, இ; சிாி காம பாடேவ( எ;

இவ த?க .6ேளேய உ;தி ெசI ெகாடாக6. பாகவத வ:

உ/கா:தா. இவ த?கைள க/(ப(3தி ெகா(, ஒD?கான

பி6ைளகளாக வ:, எதிாி அம:தாக6. பாகவத பைழய ேதாரைணயி
பாடைல3 ெதாட?கினா. எ. எ0. கிTண9, ராமசாமி@, பாகவத க3ைத

ஏறி/( பா காம தைலைய .னி: ெகாேட பாட3 ெதாட?கினாக6.
ஆனா மி.:த சிரம3ேதா( அவக6 அட கி ைவ3தி:த அ:த சிாி ஒ
ைறதா க/(ப/4:த. இரடா ைற அவக6 க/(பா/ைட

உைட3 ெகா(, ச3த3ேதா( ெபா/42 சிதறிய. இவ விD: விD:

சிாி க3 ெதாட?கினாக6. பாகவத ெபா;ைம இழ:தா. “இ:த பி6ைளக .
பாட ெசாG ெகா( க எனா இயலா” எறா. அப42 ெசானேதா(
ம/( நிலாம உடன4யாக  ேகா/ைட . பயணமானா, ெபாியணா

அவைர எவளேவா சமாதானப(3தி@ பயனிலாம ேபாயி;. எ. எ0.
கிTண இதகாக மனி

ேக/( பாகவத . க4த எDதினா.

ஆனா பாகவத திபி வரேவ இைல. நா?க6 மிக+ வ:திேனா.  ெமாழி

நாடகமான ப த ராமதாைச அர?ேக; வாI அேபா எ?க .

கி/டவிைல. அ:த நல வாI மைர R பால மீன ர<சனி ச?கீத சபா+ .
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கிைட3த. பின சிவக?ைகயிG: திெநேவG . ேபாI2 ேச:ேதா.
திெநேவGயி மீ( வா3தியா க:தசாமி தGயா, அவர தவ எ.

ேக. ராதா+, ேக. ேக. ெபமா வ: ேச:தாக6. இைற அவகேளா( ேக.

பி. காமா/சி ,:தர வ: ேச:தா. அவக6 வ:தபி ச:திர கா:தா நாடக
மீ( பாட ெகா( க ெபற.
தபி பகவதி . ைடபாI(
திெநேவGயி தபி பகவதி, அமா,சிறபா )வ ைடபாI( ஜுர3தா
Y4 கப/டாக6. Q/4 ைவ3 சிகி2ைச ெசIய4யவிைல.

பாைளய?ேகா/ைடஆ0ப3திாியி மாத கண கி அவக6 இ க ேநாி/ட.
இதனா நா?க6 மிக+ சிரமப/ேடா. அமா+, சிறபா+ விைரவி

.ணமைட:தாக6. தபி பகவதி ம/( நீட கால ஆ0ப3திாியிேலயி:

சிகி ைச ெபறா. ஆ0ப3திாியி பிரதம கப+ட ர?கமனா நா@(+,

கப+ட ஷக ,:தர பி6ைள@ இ:த2 சமய3தி எ?க . ேபதவி
ாி:தாக6. இத காரணமாக அவக6 எ?க6 .(ப நபகளாகேவ

ஆகிவி/டாக6.

கெபனியி நட3தி ெகா4:த எலா நாடக?கைள@ ந43 வி/ேடா.

ேமெகா( திய நாடக ஏதாவ நட3தினாதா வVலா.ேபா

ேதாறிய. நிைலைம ெந க4யாI வி/ட. ெவளி\களி 0ெபஷலாக2 சில

நாடக?கைள நட3திேனா. வVலாகவிைல. தபி பகவதி .3 ைணயாக

அமாைவ@ ஆ0ப3தியிாிேலேய இ க2 ெசI வி/(, நா?க6 மைர .2

ெசேறா. மைரயிG: எ/ைடய ர இைளயராஜா காசிவி0வநாத

பா4ய அவக6 ேவ(ேகாளிப4 மீ( எ/ைடய ர ெசேறா. ஒேர
ஒ இர3தினவளி நாடக ம/( ேபாடேவ( எற ஏபா/4 தா

ேபாயி:ேதா. ஆனா எ/ைடய ர3தா எ?கைள விடவிைல. தா3தா மகாராஜா,
த?க மகாராஜா, காசி மகாராஜா ஒெவாவ அரமைன அர?கிA

இர3தினவளி நாடக சிறபாக நைடெபற. வா3தியா க:தசாமி தGயா .

எ/ைடய ர அரச ஏராளமான சமான?க6 ெசIதா. இர3னவளியாக ந43த

ெசல3தி. இர( ைக ெகாA,க6 பாிசாக அளி3த .றிபிட3த க ஒ
விேசஷ. கைலவாண எ. எ0 கிTண9 . ைவர கக6 பதி3த த
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ைக ெக4யார3ைதேய காசிமகாராஜா அபளிபாக ெகா(3வி/டா. ம;

எலா ந4கக . பாி,க6 வழ?கெபறன.
கைலவாண தம ைகயா Q/4

எ/ைடய ர3தி எ. எ0. கிTணனி )3த சேகாதாி இ: வ:தா. நா?க6

சேகாதரக6 நாவ: கைலவாணட9, வா3தியா தGயாட9 அவர

இல3தி உண+ சிப வழ க. வா3தியாட நா அ4 க4

சி;பி6ைள3தனமாக ஏதாவ விைளயா4 ெகா4ேப. ஒநா6 நா?க6

எேலா உண+ அ:தி ெகா4:தெபாD, வா3தியா .3 தாக

எ(3த. அவ, எதிாிG:த டளைர எ( க ைகைய நீ/4னா. நா உடேன
விைளயா/டாக அவ . அ:த டளைர எ(3, அதிG:த தணிைர
.43வி/(, ெவ; டளைர வா3தியா னா ைவ3ேத. எேலா

சிாி3தாக6. மீ( டளாி ஜல ஊறப/ட. வா3தியா ைகைய நீ/4னா.

ம;ப4@ நா டளாிA6ள நீைர எ(3 .43 வி/ேட. அவள+தா.

வா3தியா வி கி வி கி3 தவி3தா. அவர கக6 ேமேல ெசகி ேபாIவி/டன.

அப4ேய பினா சாI:தா. உடன4யாக3 , தணி ெகா(வரப/(,

அவர க3தி ெதளி கப/ட. தணீைர .43தா. பிற. ஒவாறாக2

சமாளி3 எD: உ/கா:தா. நா தி( கி/( ேபாIவி/ேட. இப4
ேநெம; எதிபா கேவ இைல. எேலா எைன ேகாப3ேதா(

பா3தாக6. ெபாியணாவி ககைள பா கேவ என . பயமாக இ:த.
“சி;பி6ைள விைளயா/டாக2 ெசIவி/டா” எ; வா3தியாேர மறவகைள2

சமாதான ப(3திய, என . ெப ஆ;தலாக இ:த.
எ/ைடய ர3தி அரமைன . ெவளிேய@ ஒ ெபாிய நாடக ெகா/டைக
இ:த. இர3தினவளி நாடக அ?. ந4 கெபற. ஆக, ஒேர ஒ

நாடக3திகாக எ/ைடய ர ெசற நா?க6, அரமைனயி உ6ளிA,

ெவளியிAமாக ெமா3த பதிைன: நாடக?க6 ந4 க ேந:த. மைர .3

திபிய விைரவி ப/டாபிேஷக3ைத 43 ெகா(, மீ(

திெநேவG . வ: ேச:ேதா.
ச:திரகா:தா அர?ேகற

இைற ச:திரகா:தா நாடக எவித வி கின இலாம அர?ேகறிய. இதி
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ஒ விேசஷ எனெவறா, ேகாைவயி ேநாி வ: ஒ3திைக பா3 அ9மதி
ெகா( காம ேபான ேஜ. ஆ. ர?கராஜு, இேபா அைத பா காமேல

அ9மதி ெகா(3வி/டா. வா3தியா தGயாாி நாடக3 தயாாிபி அவ .

அவள+ நபி ைக.

ச:திரகா:தா, இராேஜ:திரா தGய நாவ நாடக?களி இேபா ேக. பி.

காமா/சி பிரதம ேவட தா?கினா, காமா/சி மிக2 சிற:த ந4க. “இ:திய
எ4ேபாேலா” எ; அைடெமாழி ெகா(3, அவ ெபயைர விளபர ப(3வ
வழ க, அவைடய ந4 , மறவக6 ந4பினி; றிA

ேவ;ப/4 .. ைககாகேள அதிகமாக அைச காம க3திேலேய

உண2சிகைள கா/4 ந4பா. அவர அ தமான ந4 3 திறைமைய

எேலா க வாக6.

காைர .4யி கெபனிைய வி/(ேபான எ. ஆ. சாமிநாத மீ( இேபா

கெபனியி ேச:தி:தா. ஆனா பைழய 0தான அவ . கிைட கவிைல.

எ. எ0. கிTண அவைடய இட3ைத பி43 ெகாடதா சாமிநாத

ேவ; சிலைர ேவட?கேள ைனய ேந:த. நாடக?களி இரடாவதாக வ
நைக2,ைவ ேவடேம அவ . ெகா( க ெபற. ச:திரகா:தாவி நாவித

னிசாமி@, தி க6 படார ச:நிதி@ கைலவாண  ேக கிைட3தன. எ.
ஆ, சாமிநாத9 . ெமா:ைத\ படாரச:நிதி ேவடேம ெகா( கப/ட. நா

அவாிட மிக+ அ9தாப ெகா6ேவ. ஆனா சாமிநாத இபறி

கவைலபடாதவ ேபா கா/4 ெகா6வா. கைலவாண எ. எ0.

கிTண9 ., அவர மனநிைல ஒவா; ெதாி@. எனேவ அவ, எ. ஆ.

சாமிநாதனிட எேபா மாியாைத ெகா(3, அ டேனேய பழகி வ:தா.
,f இளவரச
நா ,f இளவரசனாக ந43ேத. சினணா ச:திரவதனாவாக ந43தா.

ச:திரகா:தாவி ,f இளவரச ஒ ெபா;பான பா3திர. அ:த ேவட3தி.

என ெகேற தனியாக வா3தியா ஒ ஆ?கில வசன எDதினா. அ:த வசன ஒ

சிற:த கவிைதேபா அைம:தி .. அத.3 ெதளிவாக ெபா6 Hறி2

ெசாG ெகா(3தா. அ:த ஆ?கில வசன3ைத நா ேபசியெபாD ரசிகக6

மகி 2சி ேயா( ைகத/4 பாரா/4னாக6. ,( இளவரச ேவட3தி என .
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ெபாிய வரேவ

கிைட3த. அ:த நாளி நா ந43த பா3திர?களி, என .

மிக+ பி43தமான பா3திர ,f இளவரசதா.
மாமா+ட மன3தா?க

ஆ0ப3திாியிG: தபி பகவதி உட நலமாகி Q( வ: ேச:தா. ைடபாI(

ஜுர அவைன உ .ைல3தி:த. மிக3 ெதளிவாக ேபசி ெகா4:த

பகவதியி வா3ைதயி இேபா த(மாற காணப/ட.

திெநேவGயிG: நாகேகாவி வ: ேச:ேதா. நாக ேகாவிG நாடக

ெதாட?கிய. அேபா ைகவசமி:த ெசாப3 ெதாைகைய ெகா(

நாகேகாவிG ஒ நில வா?க எ?க6 தாயா தி/டமி/டாக6. மாமா ெசல

பி6ைள ஒ நில பா3 வ:தா. அ:த நில அமா+ . பி4 கவிைல. அ

சப:தமாக அமா+ ., மாமா+ . க3 ேவ;ைம ஏப/ட. வா3ைத

வள:த. மாமா ஏேதா தவறாக ேபசினா. அமா மாமாைவ கன3தி

அைற: வி/டாக6. அவக6 தபி எற ைறயி அ43தாA, அவள+

ெபாியவைர அ43த எ?க ெகலா கTடமாகேவ இ:த.

இ:த2 சபவ3ைத3 ெதாட: ெபாியணா+ ., மாமா+ . மன3தா?க
ஏப/ட. அ(3த ஊ திவன:த ர வ:த மாமா, கெபனியிG: விலகி

ெகாடா. அவ . ெபாியணா+ . ஏப/ட மன0தாப3தி காரண3ைத
அறிய எ?களா 4யவிைல. ெபாிய அணா+ அைத யாாிட

ெசாலவிபவிைல. திவன:த ர3ைத வி/( றப/டேபா, அேபா
 கிய ெப ேவடதாாியாக இ:த ெசல, கெபனிேயா( வர ம;3 வி/டா.
அவைன மாமா மிக+ அபிமான3ேதா( நட3தி வ:ததா, மாமா இலாம அவ

வர விபவிைல. மாமாேவ ெசல3ைத ேபாக ேவடாெம; ெசாG நி;3தி

வி/டதாக+ ேக6விப/ேட. பண சப:தமாக+ மாமா எ?க . ெபாிய

ேமாச4 ெசIவி/டதாக அமா Hறினாக6. எனேவ, ேமெகா( நா எ+
ேக/க விபவிைல.
காவ4 க/(
திவன:த ர 3த ச:ைதயிA6ள ,பிரமணிய ,வாமி ேகாவிG என .

காவ4 எ( . ேந3தி கட இ:த. அமா எேபாேதா ேந:தி:தாக6.
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இத.  திவன:த ர ெசறேபாெதலா இ கடைன3 தீ க2 ச:தப
வாI கவிைல. இைற அைத நிைறேவற 4+ ெசIதாக6. காவ4ைய3
N கி3 ேதாளி ைவ3த ,வாமி வ; த நிைனேவ இரா எ; நா

ஏகனேவ ேக6விப/4:ேத. நா கட+6 நபி ைக உைடயவ. எறாA

இதி என . நபி ைகயிைல. ேந+ கட தீ . தின3த; காைல நீரா4

காவி@ைட க/4, Oைஜ . ஆய3தமாேன. ெசைட, ர,, நாத,ர, த+

ேபாற ேமளதாள2 ச3த?க6 எ ெசவிகைள3 ைள க3 ெதாட?கின. காவ4

எ(33 ேதாளி ைவ3த, எ ேன இைச கவிகைள உ2ச 0தாையயி
ழ கி, ஆ/ட ேபாடலாயினா. அவள+தா. தைல ,;வ ேபாற நிைல;
எ உணவி ஒ எD2சி. நிைனைவ இழ:ேத. மீ( என . நிைன+

வ:தேபா, ,பிரமணிய ,வாமி ேகாவிG  காவ4ேயா( நி;

ெகா4:ேத. ஏற3தாழ ஒ ைம ெதாைலவிA6ள ேகாவிA . எப4

வ:ேத எ; என ேக ெதாியவிைல. இ:த அ9பவ என . ைமயாக

இ:த.

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

19. மைலயாள நா86

திவன:த ர3திG: கெபனி ெகால வ: ேச:த. ெகால3தி வV

மிக+ ேமாசமாக இ:த. நாடக?கைள விைரவி 43 ெகா(

ஆல ைழ .2 ெசேறா. ஆல ைழயி நாவ நாடக?க . ம/( ,மாராக

வV ஆயி;. அ:த நாளி மைலயாள3தி அ:த ப.தியி ப0

ேபா .வர3க6 அதிகமாக இைல. எ?. பா3தாA நீட நீ பர ; ‘காய’
எ; அைத .றிபி(வாக6. ேவப நா/( காய, காய?.ள காய ேபாற
பல காயக6 ஒ; ேச: ச3திரேபா கிட .. சாமாகைளெயலா

ெபாிய வ6ள?களி ஏறி அ9பிவி/( நா?க6 எேலா சி; கபகைள
ேபாG . ேபா/(களிதா பிரயாண ெசIேதா. ெகால3திG:

எணா.ள வைர இேத நிைலதா. ஆல ைழ, ெகா2சி தGய ஊகளி நாடக

நட3திவி/(3 தி2V வ: ேச:ேதா. தி2VாிA வVலாகவிைல. ெதாட:

வV இலாத அைறய நிைல என . மிக+ கவைலைய அளி3த. நாடக?க6

சிறபாக நைடெபறன. நல திறைம@6ள ந4கக6 கெபனியி இ:தாக6.

வV ம/( ஆகவிைல. இராஜாபா6, இராேஜ:திரா, ச:திரகா:தா தGய

எலா நாடக?க ேதாவி யைட:தன. ேக.பி. காமா/சி, எ. ேக. ராதா, ேக. ேக.
ெபமா6, எ. எ0. கிTண, எ. ஆ. சாமிநாத, நறாக பாட H4ய பல
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இள ந4கக6 எேலாமி: பயனிைல. மிக+ சிரமப/ேடா.
மக3தான ேராக
கெபனி தி2VாிG: எப4யாவ தபி பிைழ3தா ேபா ேபாG:த.
ெபா6ளா2சியி ெகா/டைகைய ேபசிவ:தா ெபாியணா. எேலா

ெபா6ளா2சி . றப/ேடா. வா3தியா க:தசாமி தGயா தனி Q/4

இ:தா. அவ, ம; சில  கியமான ந4கக இர( நா/க .பி

வவதாக2 ெசானாக6. ஒ சில ெசா:த ஊ . ேபாI வவதாக
றப/(2 ெசறாக6. நா?க6 ெபா6ளா2சி வ: ேச:ேதா. த

நாடக3தி.2 ,வெரா/4க6 அ4 க ெபறன. விளபர அறிவி க

தயாராயின. தி2Vாி த?கியவக6 வைக காக கா3தி:ேதா. .றி3தப4
இர( நா/களாயின. யா வரவிைல. ஊ . ேபானவகளிடமி:

எவித3 தகவA இைல. எ?க . ஒ; ாியவிைல. இ:த நிைலயி

தி2Vாி நா?க6 த?கியி:த Q/4 ெசா:த காராிடமி: ஒ க4த வ:த.
அ:த க4த, இ4 ேபாற ஒ அதி2சியான ெசIதிைய3 தா?கி வ:த.
தி2Vாி த?கியவக, ஊ . ேபாவதாக றப/டவக ஆக

எேலாமாக பதினாA ேபக6-ேவ; ஒ கெபனியி பண வா?கி

ெகா( ம?க . ேபாIவி/டாக6 எ; அ க4த3திG: ெதாிய வ:த.
நா?க6 சிறி எதிபாராத இ:த2 ெசIதி எ?கைள3 தி( கிட2 ெசIத.

வா3தியா க:தசாமி தGயா, அவர தவ எ. ேக. ராதா, ேக.பி. காமா/சி,

ேக.ேக. ெபமா6, எ. ஆ. சாமிநாத, நனில நடராச உ6ளி/ட பதினாA
ேபகைள3 தி[ெர; இழ:த நிைலயி எப4 நாடக?கைள நட3த 4@?
ேராக3தி சி காத Nயவ
ஊ .ேபான சில ந4ககளி ெப/4கைள3 திற: பா3ேதா. சில

ெப/4களி ஒ;ேம இைல. இரெடா ெப/4களி ெவ; காகித

.ைபக6 கிட:தன. ஒவ மிக+ 3திசாG. ெப/4 கனமாக இபதகாக அவ

இர(, கன3தெப?ககைள உ6ேளைவ3தி:தா. இவள+ ெபாிய

ேராக3ைத எ?களி யா கன+Hட காணவிைல.

ஆனா ஒவ . ம/( இப4 நட .ெம; னா4ேய ெதாி:தி:த.
அவைர@ ஓ4 ேபானவக6, தேமா( வர அைழ3தி:தாக6.ஆனா
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அவ . கெபனியி மீ இ:த ப;த, நறி@ண2சி, அவகேளா(
ேபாகவிடா த(3 வி/டன. அவ எனிட இ:த உைமைய Hறியேபா,

நா அவைர ஆன:த3ட தDவி ெகாேட. அவதா கைலவாண எ.

எ0. கிTண.

 கிய ந4கக6 பல ேபாIவி/டதா ெபா6ளா2சியி நாடக?கைள3 வ க
இயலாம சிரமப/ேடா. பதிைன: நா/க6 நாடக நைடெபறவிைல.

சிலைர ேவட?கைள ைன: வ:த பல ந4கக . நல ேவட?கைள3

தா?க2 ச:தப?க6 கிைட3தன. திதாக2 சில ந4கக6 ேச க ப/டனா.

எப4ேயா ஒவாறாக நாடக மீ( வ?கிய. இ:த நிைலயி வVைல

எதிபா க 4@மா? மிக+ கTட ப/ேடா.
காலவ ாிஷி

ெபா6ளா2சியி இ:த கTட3திA திய நாடகமாக, பம சப:தனாி

காலவாிஷி தயாராயி;. அ:நாடக அர?ேகற3த; ேவ4 ைகயான ஒ சபவ

நிக :த.

காலவாிஷி நாடக ெதாட?கி நட:ெகா4:த. காலவ னிவ ஆறி

ந(ேவ நிTைடயி அம:தி கிறா. அவ . ம(, கம( எ9 இ

சீடக6. அவக கைரயேக ககைள )4யவண Qறி கிறாக6.
திைர உ( உய:த, சி3திரேசன எ9 க:தவ ஊவசி சேமதனாI

உலாச3ட விமான3தி பற: வகிறா. விமான ஆைற கட:

ெசAேபா தவாயிG:த தாOல3ைத கீேழ உமி கிறா. அ ஆறி

ககைள )4 ைககைள நீ/4 நிTைடயிG:த காலவ னிவாி வலகர3தி
விDகிற. கர3தி ஏேதா விD:நிTைட கைல கப/ட காலவ நா ற
பா கிறா. சின3ட சிTயகைள அைழ கிறா. பிற. ஞான திT4யா,

உைமயறி:, ஏேதா சபத ெசIகிறா. இத காரணமாக, கிTLஜுன @3த

நட கிற. இதா நாடக கைத.

காலவ நிTைடயிG . நிைலயி கா/சி ெதாட?கிய. அ; காலவராக

ேவட ைன:தி:தவ தி. மாதவரா எ9 சிற:த ஹா0ய ந4க.
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சாதாரணமாக Q/4ேலHட அவைடய நடவ4 ைகக6 எ?க .2 சிாிைப3
தவனவாக இ .. காலவாி சிTயகளான ம(, கம( ேவட?களி

கைலவாண எ. எ0. கிTண, ,:தரைமய இவ ந43தாக6. ேமேல
பற: ெசA க:தவ சி3திரேசன9க நா ந43ேத.

நாடக அ;தா த ைறயாக ந4 க ெபறதா ந4கக6 அைனவ

உண2சிேயா( ந43தாக6.

ேமைடயி .; ேக க/டப/(6ள கபியி இைண க ப/4:த ஒ அ/ைட
விமான3தி நா ஊவசி@ட பற: ெசேற. ஆறி ந(ேவ விமான3ைத

நி;3தி3 தாOல3ைத@ உமி :ேத.
ெகாைட பறிேபான

சைபயி ஒேர கரேகாஷ. அைத3 ெதாட: ெப< சிாி . கா/சிைய ம க6

பிரமாதமாக ரசி3ததாக எணி Oாிபைட:ேத.

“அேட ம(, கம(” எ; ஆேவச3ட H2சG/(, “எ வல கர3தி
உ2சிTட3ைத உமி :தவ யா?” என அலறினா காலவராக Qறி:த ந4க
மாதவரா. ம(+, கம(+ 0வாமி எ; ஒ4 வ:த சைபயி ேமA
சிாிெபாG அதிகாி3த.

திைர மைறவி, ேமேல விமான3தி இ:த என . என நட கிறெதப
ெதாியவிைல. தைலைய நீ/4 பா3ேத. சிTயகளான எ. எ0. கிTண9,
,:தரைமய மாதவராைவ பா3, வாைய ெபா3தியவா; சிாி 3 தா?காம
ெபாமி ெகா4:தாக6. சிTயகளி சிாிைப கட சைபேயா, ேமA

ைக த/42 சிாி3தாக6. மாதவரா இ:த இட என .3 ெதாியவிைல. இத.6

உ6ேள@ சிாிெபாGக6 ேக/க3 ெதாட?கின. எ.எ0.ேக. ேபசேவ(,

அவேரா ேபச 4யாம “0வாமி, த?க6 த?க6..."எ; தவி3 ெகா4:தா.
இ:த நிைலயி “திைர வி(?க6, திைர வி(?க6” எற பல .ரக6! திைரவிட

ப/ட. விமான கீேழ இற க ப/ட பிற.தா என . உைம விள?கிய.
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விமான காலவைர கட: ெசA ேபா அ:த அ/ைட விமான3தி நீ(
ெகா4:த ஒ ஆணி,நிTைட யிG:த னிவாி நீள ெகாைடேயா(

H4ய சைட4 ேடாபாைவ@ Oேபால எ(3 ெகா( ேபாI வி/ட.
விமான மைற:த, நிTைட கைல:த காலவ ெமா/ைட3 தைலயி உ2சி

.(மிேயா( சைப . கா/சியளி3தா. உண2சிேயா( Qறி:த அவ .

ெகாைட பறிேபானHட3 ெதாியவிைல. இ:த நிைலயி னி ?கவைர

பா3த சிTயகளா எப4 வாI திற: ேபச 4@?... ரசிககளாதா எப42
சிாிைப அட க 4@?
நாடக?க . வவாI .ைறவாக இ:தாA, இவா; ேமைடயி நிகD

,ைவயான நிக 2சிக6 எ?க6 கவைல . ம:தாக அைம:தன. ெபா6ளா2சி

4: ஈேரா( வ:ேதா.
--------------

20. ந6$பிைச$ லவ ராமசாமி

ஈேரா/4 நாடக?க6 ,மாரான வVG நைடெபறன. நாவ நாடக?களி

ெபாியணா  கிய ப?ெக(3 ெகாடா. ஈேரா/4G: மீ(

ேகாைவ . வ:ேதா. நா?க6 தாயாட இ க3 தனி Q( கிைட காததா

தாயா ம/( ஈேரா/4ேலேய த?க ேந:த, நா?க6 ேகாைவ . வ:தபி

மைர ஒாிஜின பாI0 கெபனியா ஈேரா/4 நாடக?க6 ந43தாக6.

அவக6 அேபா சி. கைனயா கெபனியா தயாாி3தி:தைதேபா
ஏராளமாக ெபா/ ெசல+ ெசI, தசாவதார நாடக3ைத ந43

ெகா4:தாக6. நாவ நாடக?கைள அதிகமாக ந4பதிைல. எ?க6 தாயா

ஈேரா/4ேலேய இ:ததா, ஒாிஜின பாI0 கெபனி ந4ககளி சில,

அவகைள பா3ேபாக அ4 க4 வ:தாக6. அப4 வ:த சில ந4ககிளி

ஒவதா ேக.ஆ.ராமசாமி அவ . எ?க6 கெபனி . வரேவ(ெமற

ஆவ இ:த. அ:த ஆவைல எ?க6 அைனயாாிட ெசாG,எப4யாவ

தைன கெபனியி ேச3 வி(மா; ேக/( ெகாடா. அேபா ேக. ஆ.
ராமசாமி . பதி); வயதி .. அவைடய தகபனா . எDதி, அத.

ஏபா( ெசI@மா; அைனயா ெசாG வி/டாக6. தி[ெர; ஒநா6 ேக.

ஆ. ராமசாமி தன: தனிேய றப/( ேகாைவ . வ: ேச:தா. ஈேரா/4

G: அமாதா, தைன அ9பியதாக2 ெசானா. அமா+, ந4கக6
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சில வ: ேபா. ெசIதிகைள ெபாிய அணா+ . க4த)ல

அறிவி3தி:தாக6. ேக. ஆ. ராமசாமிைய பாட2 ெசாG ேக/ட+ட
எேலா . நிரப+ பி43 வி/ட. அவைடய சாாீர மிக+

இனிைமயாக+, ெகYரமாக+ இ:த. ெபாியணா அவைர கெபனியி

ேச3 ெகா6ள2 சமதி3 வி/டா. மைர ஒாிஜின பாI0 கெபனியி

அேபா ஆசிாிய 0தான3தி இ:தவ காளி. எ. ர3தின. அவ

ெபாியணா+ . க4த ெகா(3, ஒவைர அ9பியி:தா. அவ வ:த
ெபாியணா, ராமசாமி . விபமி:தா அைழ3 ேபாவதி

எ?க ெகா; தைடயிைல எ; Hறினா. வ:தவ எெனனேவா

ெசாGராமசாமிைய அைழ3 ேபாக யறா, எ+ பG கவிைல. ஒேர

உ;தியாக ராமசாமி ஒாிஜின பாI0 கெபனி . வர4யாெத;

ம;3வி/டா. ராமசாமி . உடன4யாக அபிம@, ,:தாி நாடக3தி கிTண
ேவட ெகா( க ப/ட.

யா பாண சக பி6ைள
ேகாைவ 4: தாரா ர ெசேறா. தாரா ர3தி இ:தேபா, ெகாD

.

வரேவ(ெம; யா பாண சக பி6ைள வ: அைழ3தா. இவ அ:த

நாளி இல?ைகயி பிரசி3தி ெபற கா/ரா ட. இவைரபறி” நிைறய
ேக6விப/4:ேதா. எ0. ஜி. கி/டபாைவ த தலாக இல?ைக .

ெகா( ெசறவ சக பி6ைள தா எ; சில ெபைமயாக2 ெசாG
ெகாடாக6. ேபாகவர2ெசல+ நீ கி, மாத ஒ; . ஆயிரSபாI ேபசி,
மாத பதின; நாடக?க6 நட3வதாக ஒப:த ெசIய ப/ட. ஒப:த

4:த கS . வ: ேச:ேதா.
சபள3 தகரா;

ெகாD  பயண நி2சயமான எேலா: சபள அதிக ெகா( க

ேவ(ெம; ேக/டாக6. அ:த நாளி இல?ைக . பயண எறா, மாத
இப SபாI சபள ெப; ஒவ . இல?ைகயி நாப, பமாவி
அ;ப, மைலயாவி எபமாக2 சபள ெகா( கேவ(. ெகாD + .
எேலா . இர/4 2 சபள தவதாக ெபாியணா ஒ

கSாி சில நாடக?க6 ந43தபி இல?ைக . பயணமாேனா.

ெகாடா.
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---------------

21. இல/ைக$ பயண

1928ஆ ஆ4 இல?ைக . த ைறயாக ரயி )லமாக றப/ேடா.

பயண மிக+ கTடமாக இ:த. த9Tேகா4ைய ெந?கிய மடப

ேகபி எ?கைள இற கி வி/டாக6. ஒ வார கால அ?ேகேய த?க ேவ4ய

ெந க4 ஏப/ட, ைவ3திய சகபி6ைள ஏகனேவ ஒ நாடக
கெபனிைய ெகா( ேபாயி கிறாெர;, அவகேள இ9

திபி ெகா(வ: ேச காததா நா?க6 ேபாக இயலாெத;

ெசாலப/ட. ஒ க மடப3தி த?கி, நாற பி43த அாிசிைய2 சைம32

சாபி/( ெகா( மிக+ கTடப/ேடா. சகபி6ைள எப4ேயா

நிைலைமைய2 சமாளி3, இல?ைக . எ?கைள ெகா( ேபாக அ9மதி

ெப;வி/டா. ஒவார3தி. பி த9Tேகா4 ேபாI கபேலறிேனா.

கபG Qசிய மண சிலேப . பி4 கவிைல. தைல2,;, மய க எலா

வ:தன. இர+ எ/( மணியளவி தைலமனா ேபாI2 ேச:ேதா. தைலமனாி
ெகாD

. றபட ரயி கா3 ெகா4:த. எேலா

விD:த43 ெகா( ரயிG ேபாI ஏறிேனா. ரயிG உ/காரேவ இடமிைல.

மிக+ ெந க4. இைடயி A?கி@, ேமேல ஜா ெக/ ம/( ேபா/ட சி?கள
ெபக6 சில வ:, ெந கி3 த6ளி ெகா( உ/கா:த எ?க .

வியபாக இ:த. அA மி.தியாக இ:ததா நா விைரவி உற?கி

வி/ேட. அதிகாேலயி ெகாD மதாேன ரயி நிைலய3 தி. வ:

ேச:ேதா. சகபி6ைள எ?கைள வரேவ; ஜி:பி/4 ஹாA .

ெகா( வ: ேச3தா.
ஜி?பி/4 ஹா

அெபாD ெகாDபி நாடக நைடெப; ெபாிய திேய/ட ஒ;தானி:த.

அதா ஜி:பி/4 ஹா. ,மா இரடாயிர ேப தாராளமாக உ/கார H4ய

நாடக அர?க. தைர இைல. அத. பதிலாக ஏற .ைறய ஆயிர ேப வசதியாக
உ/கார H4ய ைறயி காலாி அைம3தி3த. 5, 4, 3, 2, 1 என க/டண

ைவ3, ஐ: வ. க6 பிாி3தி:தாக6. இ:த க/டண நா?க6 தமி நா/4:

அ:த நாளி ேக6விபடாத க/டண. நாடக ெகா/டைக இ:த இட ஒ ெபாிய

,; வ/டைக .6 காலனிேபா தனியிடமாக இ:த. ெகா/டைக இ:த
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வ/டைக .6ேளேய ,மா ப3 Q(க . ேமG:தன. த Q( எ?க .

ஏபா( ெசIயெபறி:த. அ:த Q/4 .4ேயறிேனா. அ4 க4

நாடக?கைள ஒ3திைக பா க+, பக ேநர?களி விைளயாட+ ெகா/டைக

எ?க . வசதியாக இ:த. தபி பகவதி, ேக. ஆ. ராமசாமி, பிர/ ராமசாமி,
சக0ரநாம இவகைளெயலா சாபா/( ேநர தவிர மற ேநர?களி,
ெகா/டைகயிதா பா கலா. நாடகேமைடயி D பலைக ேபா/(,

அ4யி ஒ ஆ6 உயர வசதியாக இடமி:ததா ெவயி படா

ஓ4விைளயா(வத. ெசளகாியமாக இ:த. காலாி ேபா/4:த இட3திA அேத

ேபா; வசதியி:த. இவி இட?கைள@ நா?க6 விைளயா(வதகாக

பயப(3தி ெகாேடா. பக ேநர D அ?.தானிேபா.
ெப? கலக

நாடக ெதாட?கிய. நல வVலாயி;. ைவ3திய சகபி6ைள ஒேர

உசாகமாக இ:தா. நாகாG,ெப<சி, காலாி .ாிய வாயிகளி நிபதகாக
நாைல: ேபைர நிர:தரமாக ைவ3தி:தா. அவகளி ) .பாி எபவ

ஒவ. நல ஆஜா9பா.வான ஆசாமி. பாபதேக பயமாக இ .. ஏற3தாழ
எ/ட4 உயரமிபா. அவ எேபா ெகா/டைகயிதா ப(3 ெகா6வ

வழ க. பிபக ேநர?களி ) .பாி .43வி/(வ: அ/டகாச ெசIவா.
இர+ நாடகமாதலா, பக உண+ .பி எேலா உற?.வாக6. இவ

யாைர@ உற?கவிடாம உப3திரவ ெசIவா. ஒநா6 தபி பகவதிைய

பிாிய3ேதா( N கி கீேழ ேபா/(வி/டா. ேவ(ெம; ேபாட விைல.

.4ெவறியி த6ளா4 ெகா4:த நிைலயி அவா; ேந:வி/ட. இ:த2

ெசIதி சிறபா கா . எ/4ய அவ சக பி6ைளயிட கா ெசIதா.
) .பாிைய க4பதாக2 சகபி6ைள Hறினா. ) .பாியி

அ/டகாச ெதாட: நைடெப; வ:த. ஒநா6 பிபகG ) .பாி

நறாக .43வி/( வ: வழ கேபா ெரள43தன ெசIெகா4:தா.

ெசIதி அறி:த கெபனி Q/4G: எேலா ஓ4னாக6. தG ேபான

கெபனி பலசாG ேகாபாலபி6ைள, ) . பாிைய ஒேர அைறயி கீேழ

Q 3தினா. சிறபா ) .பாிைய இ( . பி4ேபா/( பி43 ெகாடா.

அ:தபி4 இ  பி4யாக இ:த. கெபனியி பதிென/( வய . ேமப/ட

ஒெவாவ ) .பாிைய ஆைச தீர அ433 தம வ<ச3ைத3 தீ3
ெகாடாக6. ெபாியணா ஒவ ம/( இ:த அ4த4யி

கல:ெகா6ளவிைல. அ43 க/4 ேபா/(வி/( எேலா

ேபாIவி/டாக6. ச; ேநர கழி3 ேபாைத ெதளி:தபி அவ எD:தா.
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ெகா/டைகையவி/( ெவளிேய வ:தா. அவ .3ைணயாக ஒ ெப?H/ட

இ:த. அ:த H/ட3தாைர3 திர/4 ெகா( மீ( ெகா/டைக .6

Pைழ:தா.

அேபா நாவ நாடக?களி பயப(3வதகாக நா?க6 ாிவாவ

ைவ3தி:ேதா. ெபாI3 ேதா/டா கைள உபேயாகிபத.3தா அ9மதி
இ:த. ஆனா உைமயான ேதா/டா கைள உபேயாகி க+ அ9மதி

இபதாக ஒ வத:திைய பரபி வி/4:ேதா. நாடக?களி நா?க6 ாிவாவ

உபேயாகிபைத ) .பாி பா3தி:தா. எனேவ இ:த வத:திைய அவ
நபியி:தா. சிறபா ாிவாவைர ைகயி ைவ3 ெகா( கலக

H/ட3தா யாராவ கெபனி Q/4.6 Pைழ:தா ,/( ெபா, கி

வி(வதாக பய;3தினா. உயி . பய:த கலக H/ட உ6ேள Pைழயாம

வாயிA . ெவளியிேலேய நி; H2ச ேபா/( ெகா4:த.

சிறபாைவ@, தG தைன அ43 Q 3திய ேகாபா பி6ைளைய@

ெகா; வி(வதாக ) .பாி சபத ெசIதிபதாக அறி:ேதா. இர+

ேநர?களி உற கேம வவதிைல. எ:த ேநர3திA என நட .ேமாெவ;

அ2சமாயி:த.
நீதி மற3தி

க/ரா ட சக பி6ைள எ+ ேநராெத; எ?க ெகலா ைதாிய
Hறினா. இ:த கலக3தா யா ெவளிேய ேபாகேவா, எைத@ பா கேவா

இயலாம மி.:த கTடப/ேடா. எ?க ., ) .பாி . நீதிமற3தி

வழ . நட:த. சிறபா நீதிமற3தி. ேபா.ேபா அவ . பாகாபாக

இ ேபாX0காரக, ெகாDபிேல இ:த ேவ; சில தமி Qரக

உதவினாக6, ) . பாி@ அவர ஆ/க6 சில எ:ேநர ெகா/டைகயி

ெவளி வாயிலேக ஒ க/ைடயிதா உ/கா:திபாக6. அவக6

நிைலைய@ உ;திைய@ கட ெபாியணா, எ:த காரண3ைத ெகா(

யா ெவளிேய ேபாக Hடாெத; உ3தர+ ேபா/( வி/டா. எேலா

இ;திவைர ெகா/டைகயிேலேய அைடப/( கிட:தாக6. நீதிமற3தி வழ .

சமரசமாI ேபாக2 சகபி6ைள ஏபா( ெசIதா. சிறபாைவ@

) .பாிைய@ இைண3 ைவ3தா. ) .பாி .3 தைன தG அ43த

ஒவைர ம/(:தா நறாக3 ெதாி@. அவைர மா3திர எப4யாவ தீ3

க/4 வி(வெத; 4+ ெசI ெகாடா.
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நா?க6 ெசIத த:திர
) .பாி .3 ெதாியாம ேகாபாபி6ைளைய3 தமி நா/( . அ9பிவிட

ெபாியணா ஏபா(க6 ெசIதா. ேகாபாபி6ைள நல Qர உ6ள பைட3தவ.

எனேவ, அவ இவா; ேகாைழ3தனமாக ஓ4ேபாக2 சமதி க விைல.

எறாA, .Dவி ெபா நைமைய கதி ெபாியணா வ ;3தேவ
ஒவா; இைச:தா. ஒநா6 ) .பாி ெவளியி இலாத சமய பா3,

த:திரமாக ேகாபா பி6ைளைய ெவளிேயறி ரயிA . அ9பிைவ3ேதா. அவ

எவித இைட\;மிறி கS ேபாI ேச:தா. கSாிG: க4த

வ:தபிற.தா என . நிமதி ஏப/ட

நாடக நல வVAட நைடெப; வ:த. யா  பாண சக பி6ைள .

எைன நிரப+ பி43தி:ததா, அவைடய ேவ(ேகாளி ேபாி நா சில

நாடக?களி கதாநாயகனாக ந43ேத. ச3தியவா சாவி3திாியி நாரதராகேவ

ந43 வ:த நா, ெகாDபி ச3தியவாைக ந43ேத. சகபி6ைள எைன

மிக+ பாரா/4னா. ெவளிேய எ?. ேபாக 4யாதைதபறி நா?க6 -

ந4கக6 கவைல படவிைல. பக ேநர?களி விைளயா(வத. ேவ4ய

வசதி க6 இ:ததா மகி 2சியாகேவ ெபாDைத ேபா கிை◌ே◌.
கைலவாண கபைன@ மனி 

ஒநா6 மேனாகரா நாடக நட:த.வழ கேபா கைலவாண எ. எ0.

கிTண வச:தனக ந43தா. அவ எ:த நாடக3திA கபைனயாக ஏதாவ

ேவ4 ைக ெசIவா. அவ சினணா+ இபறி Q/4ேலேய தி/ட

ேபா/( ேபசி 4+ ெசI ெகா6வாக6. மேனாகரனி ந:தவன கா/சி

நைடெபற. வச:த கலாசன3தி இேழ ஒளி:தி: மேனாகர த தாயா

ப3மாவதியிட சபத ெசIவைத ேக/. கா/சி அ. ப3மாவதி ேபான பி

விஜயா6 வ: மேனாகரன விைளயாட அைழ கிறா6. மல மாைலயா அவைன

க/4 இD கிறா6. இ:த2 சமய3தி ராஜ பிாிய வ: மேனாகரன ேகG
ெசIகிறா, வச:த கலா சன3தி கீழி: ெவளிேய வகிறா. .

வைள:ேபாI வி/டதாக ல கிறா. அவ9ைடய ைப3திய2 ெசயகைள

க( எேலா சிாி கிறாக6. வச:தனி தாIவச:தேசைன வகிறா6. அவ

த தாயிட கா ெசIகிறா. மேனாஹர9 விஜயா தனிேய ஒ ற நி;

சிாி கிறாக6. உடேன வச:த, “அணா3ேத, நீ அ:3 ெபாைண வ2, கி/(
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சிாி; நா இ:தெபாைண வ2, கி/(2 சிாி கிேற" எ; த தாைய க/4

ெகா6கிறா. இைத ேக/( ேமA எேலா சிாி கிறாக6.

கைலவாண ேபசிய இ:த வசன, பம சப:தனாி நாடக3தி இைல. எ.

எ0. ேக. கபைனயாக ேபசிய. இ:த வசன3 .2 சைபயி ெப3த ைகத/ட
ஏப/ட. கா/சி 4:த சகபி6ைள உ6ேள வ:தா. எ. எ0 .

கிTணைன Hபி/டா.

“எனபா, மேனாஹர மைனவிைய ைவ3 ெகா( சிாி3தா, வச:த த
தாைய ைவ3 ெகா( சிாிபதாக2ெசாவதா? எனதா ைப3திய காரனாக
இ:தாA தாI . மாியாைத ெகா( க ேவடாமா?” சக பி6ைளயி
ேக6வி இ. எ. எ0. கிTண அவ இவா; ேக/பாெர;

எதிபா கவிைல. இ:தாA ேக/டபி நிைலைமைய2 சமாளி க ேவ(ேம!
ஆசிாிய சப:த தGயா அப43தா எDதியி கிறா, அைத3தா
ேபசிேன” எறா கைலவாண.

சக பி6ைள . ேகாப வ: வி/ட. “எனபா, கைதயள கிறாI?

சப:த தGயாைர என .3 ெதாியாதா? நா இெபாDதான மேனாகர

நாடக பா கிேற. அவைடய நாடக3ைதேய நாதாேன இ?. நட3திேன.

என .3 ெதாியாதா?” எறா. எ. எ0. ேக. இத பிற. வாதாடவிைல. தா
தவறாக ேபசிவி/டதாக Hறி, அவாிட மனி க ேவ4னா. கைலவாண

அவா; அட?கி ேபான, மனி ேக/ட எ?க ெகலா வியபாக
இ:த. அவ எ?க6 .DவிG:த காலவைர, மனி

ேகாாிய, இதா

த தடைவ. ேமA. சக பி6ைளயிட வாதாடாம சமரசமாக ேபானத.

நா?க6 எேலா ச:ேதாஷ ப/ேடா. கைலவாணைர பாரா/4ேனா.

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

22. தமிழக திபிேனா

ெகாDபி இர( மாத?க6 ந43த பிற., ேமA பல ஊக .

வரேவ(ெம; சக பி6ைள வ ;3தினா. ெகாDபி ஏப/ட

) .பாி கலக அ9பவ3தா ேவ; ஊக . ேபாக நா?க6 சமதி கவிைல.
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நாடக?க6 4:தன.ெகாD , ேகா/ைட ரயி நிைலய3 . எேலா

றப/ேடா. எதிபாராத நிைலயி எ?க . எ+ அபாய ஏபடாதி க2

சக பி6ைள ஏபா( ெசIதி:தா. இ:தாA கைடசி நிமிஷ3தி என

ேநேமாெவ; ந4கக6 பய: ெகா4:தாக6. ) .பாி சமரசமாக

ேபாIவி/டதா எேலாைர@ பா கேவ(ெம; ரயி நிைலய3 .

வ:தி:தா. சிறபா அவ அகிேலேய நி; ெகா( ஜா கிரைதயாக அவர

ஒெவா ெசயைல@ உனிபாக கவனி3 வ:தா.  .பாியி

சிவேபறிய கக6 ேகாபா பி6ைளைய3 ேத4 ெகா4:தன.

ெபாியணாவிட ம/( ) .பாி அபார மதி ைவ3தி:தா. ெபாியணா

அவைர ெந?கி, “யாைர பா க ேவ(?” எ; ேக/டா. “எைன தG
அ43தாேன, அ:த3 ைதாியசாGைய பா க ேவ(. அ:த ஆசாமி எ?ேக?”

எ; ேக/டா அவ. “ஒ அவசர காாியமாக அவ, ேப ஊ .

ேபாIவி/டாேர” எறா ெபாிய அணா. இ:த2 ெசIதிைய அறி:த ) .பாி,

‘ஆஹா ேமாச ேபாIவி/ேடேன; அவைனயலவா தீ3 க/ட3 தி/ட
ேபா/4:ேத’ எ; வ3தப/டா. இைத ) .பாி வாIவி/(2

ெசாGய, எ?க ெகலா .ைல ந( க எ(3த. அத.6 ரயிA
றப/( வி/ட. எேலா மீ( கபGA, ரயிGAமாக பிரயாண

ெசI கS . வ: ேச:ேதா.
கைலவாண ஊட

கSாி மீ( நாடக?க6 ெதாட?கின. எ. எ0. கிTண9 .

சிறபா+ .. ஏேதா சி; தகரா; ஏப/ட. கிTண9 . ெபாியணா
அதிகமாக2 சAைக ெகா(3 வி/டதாக+, அதனா தைன அவ

மதிபதிைல ெய; சிறபா கா ெசIதா. ெபாியணா எ. எ0.

கிTணைன Hபி/( ேக/டா. அவைடய பதி திதி யளி கவிைல.

எனேவ, உடன4யாக கண .3 தீ3, அவைர கெபனியிG: நி;3தி
வி/டா.

எ?க . நிரப+ கவைலயாயி:த. கைலவாண கெபனியி  கிய

ந4கராக ம/( இைல. எ?க6 எேலாைடய உ6ள?கைள@. கவ:தி:தா.

மீ( அவைர கெபனியி ேச3 ெகா6ள2 சினணா எவளேவா

யறா. பயனளி கவிைல. கைலவாண உடேன ஊ . ேபாகவிைல.
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அவ . கெபனிைய வி/( ேபாக மனமிைல. கெபனி Q/( அகிேலேய
ஒ தனி அைறைய வாடைக . எ(3 ெகா(, அ4 க4 எ?க6 கணி
ப(ப4யாக ேபாவ வவமாக இ:தா. ஒ நா6 “க6வ தைலவ”

நாடக நைடெபற. அத. 4 க/ எ(3 ெகா( வாிைசயி வ:

உ/கா: நாடகபா3தா. அவ, நாடக3தி ‘வய3தா’ எற பா3திர3ைத
ஏ;, மிக2 சிறபாக ந4பா. அ:த பா3திர3ைத அ;, மெறா நைக2,ைவ

ந4கராகிய ,:தரைமய ேபா/4:தா. ஒவ . நாடக3தி மன

ெசலவிைல. எ.எ0. கிTணைனேய பா3 ெகா( ந43தாக6. பல
ந4கக6 பக ேநர?களி அவைடய தனியைற . ேபாI ேபசி

ெகா4ப வழ கமாகி வி/ட. எ. எ0. கிTண விலகிய த

த:ைத . க4த எDதியிபாேபா ெதாிகிற. நால: நா/களி அவர

த:ைதயா ,டைல3 பி6ைள நாகேகாவிG இ: வ: ேச:தா.
சிறபா+ட கல: ேபசினா. இவ . .4பழ க இ:ததா

ஒறாகேவ ேபாI .43வி/( வ:தாக6. .4யினா ஏப( ந/ மிக+

வGைமயான எ; நா ேக6விப/4 கிேற. அ றிA உைம.

பிற. சிறபாேவ வ: கிTணைன மீ( கெபனியி ேச3 ெகா6ள

ேவ(ெம; ெபாியணாவிட சிபாாி, ெசIதா. ,மா பதிைன: நா/க6

கெபனிேயா( கைலவாண கி: வ:த ஊட நீ?கிய. மீ( கெபனியி

ேச3 ெகா6ள ெபறா.
கைலவாணாி ஆற

அ:த நாளிேலேய எ. எ0. கிTண9 . அபாரமான திறைம இ:த.

ஆேமானிய வாசிபா. மித?க வாசிபா; ஒவிய வைரவா. ஒவிய ேக.
மாதவனிட அவ . ெந?கிய ந/ ற+ இ:த. மாதவ அவக6, எ. எ0.
கிTணனி ஓவிய கைல உண2சிைய வளபதி ெப ப?. ெகாடா.

மாதவ9 மித?க வாசி க H4யவ; இராக?கைள அ தமாக பா(வா. ேக.
ஆ. ராமசாமி ., மாதவ அ4 க4 இைசபயிசி அளிப(.
ஒநா6, நாடக3தி மித?க வாசிபவ . உட நல ெக/(வி/ட. ேவ;
யா கிைட கவிைல. அ:த ெந க4யி, அ; எ. எ0. கிTணதா
மித?க வாசி3, நாடக3ைத2 சிறபாக நட3தினா. இேத ேபா; சில

நாடக?க . எ. எ0. கிTண ஆேமானிய வாசி கேவ4ய
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ச:தப?க ஏப/ட(. ஒவிய மாதவ இலாத ேநர?களி கா/சிக

வைர: ெகா(3தி கிறா. ெபாவாக கைலவாண கிTண ஒ சகல கலா

வலவராகேவ விள?கி வ:தா. அவைர பறிய அOவமான .றி க6 ேமA

ெதாடமாதலா இேபா இவளேவா( வி/(வி/( ேமேல ெசAகிேற.
ேக. பி. ,:தராபா6 அைமயா

கSாிG:தேபா எ?க . திமதி ேக. பி. ,:தராபா6 அைமயா .
ெந?கிய பழ க ஏப/ட. அவ அ4 க4 எ?க6 Q/( . வவா.

பவள ெகா4 நாடக3தி நா கிTணனாக ந4ேப. அ:த ேவட3தி.ாிய

பாடக6 சிலவைற, என .2 ெசாG ெகா(3தா. நா?க அவ Q/4.

ேபாவ(. ஒநா6 எ?க6 தாயாட ெகா(4யிA6ள தம இல3தி.

எ?கைள அைழ32 ெசறா. காேவாியி எேலாமாக .ளி3வி/(, பாட

ெபற ணிய3 தலமாக விள?. ெதபா4 ெகா(4 ஈ0வர

ஆலய3தி.2 ெச; வழிப/ேடா. பிற. அைமயா இல3தி த?கி வி:
சி3ேதா. அேபா அவ எ0.ஜி.கி/டபா ஐயேரா( ஊட ெகா4:த

இைட கால. அவர இல3தி கி/டபா ஐயட அவ எ(3 ெகாட

பேவ; ைகபட?க6 இ:தன. அவைறெயலா எனிட காபி33

தம .ைறகைளெயலா கைத கைதயாக2 ெசானா. எ?க6 தாயா ., ேக. பி.

எ0. மீ அதிகமான ப;த ஏப/4:த. கS . ேபா. ெபாDெதலா

நா?க6 ,:தராபா6 அைமயா Q/( . ேபாகாம இபதிைல.
ேமனகா அர?ேகற

கS 4:, ேவ; பல ஊக .2 ெசறபி மைர . வ:ேதா. மீ(
வா3தியா க:தசாமி தம தGயா, தவேரா( வ: ேச:தா. இைற
வ(J ேக. ைரசாமி ஐய?கா எDதிய ேமனகா எ9 அைமயான நாவைல,

நாடகமாக3 தயாாி3தா. திெநேவG யிG:தேபா பாட ெகா( கெபற. -

ந4பிைச லவ ேக. ஆ. ராமசாமி ேமனகா, தபி பகவதி வராகசாமியாக+, எ.
ேக. ராதா 44 கெல ட சாபசிவமாக+, எ. எ0. கிTண சாமா

ஐயராக+ ந4 க ஏபாடாயி;. ேமனகாவி நா ைநனகமவாக+, தாசி

கமலமாக+ ஒேர சமய3தி இ ேவட?களி ந43ேத. ெபேவட

ைனபவக6 அேபா கெபனியி பல இ:தாக6. எறாA, தாசி கமல
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நாதா ந4 கேவ( ெம; வா3தியா கைலவாண விபினாக6.
ேவ; வழி யிறி நா அைத ஏ; ெகாேட. ேமனகா+ . ஏராளமான

ெபா6 ெசல+ ெசI கா/சிகைள@, உைடகைள@ தயாாி3ேதா.

கGைட .றி2சியி ேமனகா அர?ேகறிய. ேக. ஆ. ராமசாமி ேமனகா
பா3திர3ைத மிக அ தமாக. ந43தா. அைமயாக பா4னா. மா\ர

ேவதகாயகனாாி ‘நாயக ப/சம4 என க ஆயிர ல/சம4’ எற பாடைல அவ
பிலஹாி இராக3தி பா4ய, இ9 ப,ைமயாக எ நிைனவி இ கிற.
பகவதி ., ராமசாமி . கணவ மைனவி இைண ெபா3த பிரமாதமாக
இ:த. இ:த இைண  ெபா3த3ைத பா3, ேமA பல நாடக?களி

கணவ மைனவி பா3திர?க6 இவக ேக அளி கப/டன. ேமனகா+ . நல

ேப, கD கிைட3தன. ேமனகா அர? ேகறியபி, நா?க6 ந43த எலா

நாடக?களிA இேவ தைமயாக நிற.

கGைட .றி2சி எழி மி க சி;ா. வாI காGA, தாமிரபரணி ஆறிA

நிைறய3 தணி ஓ4 ெகா 4:த. எேலா காைலயி ஆறி .தி3

விைளயா4 .ளி3 வி/(3தா Q( தி ேவா. கGைட .றி2சி டா ட

ச?கரIய, அவர மைனவி ல/,மியமா பிரபல மாணவக6. ேதசீய
இய க3தி ஈ(ப/டவக6. அவக6 எ?க6 ந4ககளிட மி.:த அ

கா/4னாக6. நாடக ெகா/டைக . அகிேலேய அவக6 Q( இ:த. எ?

க . ஏதாவ தைலவG,காI2சஎறா உடேன ச?கரIய Q/( .

ேபாேவா. அவக6 Q(, எ?க6 ெசா:த Q( மாதிாி, அ:த அள+ . ெந?கி

பழகிேனா.

ேமனகா நாடக பல வைகயி எ?க .3 ெதாைல ெகா(3த. 0Xக6

அதிகமாக இ . ஊாி “இ: ெபைண ஒ 0X . விபதா?” எ;
Hறி, இ: க6 நாடக3ைத எதிபாக6. ஜாதி இ: க6 அதிகமாக இ .

ஊாி, “ஒ 0Xைம அேயா கியணாக கா/(வதா?” எ; Hறி, 0Xக6
நாடக3ைத எதிபாக6. இப4ேய பல ஊகளி எ?க .2 சிரம ஏப/(

வ:த. ஆனா, எலா ஊகளிA ந(நிைலேயா( நாடக பா . ரசிகக
இபாகளலவா? அவகளி ைணேயா( இ:த எதி

சமாளி3 வ:ேதா.
-----------------

கைள ெயலா
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23. ெபாிய"ணா திமண
கGைட .றி2சியி இ:தேபா ெபாியணா+ .3 திமண ஏபா(
நைடெபற. நாடக 4:தபி சாமாகைளெயலா ெகால3தி.

அ9பிவி/( எேலாமாக நாகேகாயி ேபாI2 ேச:ேதா. கவிமணி ேதசிக

விநாயகனாாி ஊராகிய 3ேதாிைய2 சா:த திமதி ேப2சியைம அவக .
ெபாியணா 4. ேக. ச?கர அவக . 1929 நவப 21 இ 3ேதாியி

திமணம நட:ேதறிய. இேவ எ?க .3 ெதாி:, .(ப3தி நட:த த
திமண, நா?கெளலா மகி 2சியி திைள3தி:ேதா. ஆனா,

ெபாியணா+ . ம/( , திமண மகி 2சிைய உடா கவிைல.
திமண3திகாக நா?க6 எேலா நாகேகாவி ஒDகினேசாியி ஒ
இல3தி த?கியி:ேதா. திமண 4:த இரடா நா6 இர+,

சிறபா+ ., எ. எ0. கிTண9 . சி; தகரா; ஏப/ட. சிறபா எ.

எ0. சிTணைன வாயி வ:தப4 தி/4வி/டா. எ. எ0 கிTண மிக+

உண2சி வசப/(, தி[ெர; அறிரேவ மைர . றப/( ேபாI,

ெஜகனாைதIயாி பால மீன ர<சனி ச?கீத சைபயி ேச:ெகாடா. விபர

அறி:த நா?க6 வ:திேனா. ெபாியணா+ . ஏகனேவ மண வா வி

ெவ; ஏப/4:த நிைலயி எ. எ0. கிTண ஒ4ேபான ெசIதி ேமA
ேவதைனைய வள3த.

கைலவாணாி நAண+
நா?க6 ெகால நாடக 4:, ஆல ைழயி ந43 ெகா4:ேதா.
ெஜகனாதIய கெபனியி G: அேபா தா நவா ராஜமாணி க,

காம4ய சார?கபாணி, ஏ. எ. மதபா, சிதபர ெஜயராம தGேயா விலகி,
அவக . ெஜகனதIய . வழ . நட: ெகா4:த. இ:த2

சமய3தி எ. எ0. கிTண தம கெபனி . வ:த ஐய மிக+
ச:ேதாஷப/(, சார?கபாணி ேபா/( வ:த ேவட?கைள ெயலா
கிTண9 . ெகா(3 ெகளரவ3ேதா( நட3தி வ:தா.

ெஜகனாதIயாிட ெசவா ேகா( இ: வ:த அ:த நிைலயிA, எ. எ0.
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கிTண9 . எ?க6 .Dவி மீேத ப;த இ: வ:த. இரவி உற க

பி4 கவிைல. அவசர3தி ஐய . ஒப:த எDதி ெகா(3தி:தா. ஒ

நா6 தி[ெர; றப/(, ேநராக ஆல ைழ ேக வ: வி/டா. தமா

அ?கி க 4யவிைலெய;, பயிசி ெபற இட3திேலேய இ;திவைர இ க

ேவ(ெம; தம நAண+ N4யதாக+ Hறினா. நா?க6 அைனவ

அளவற மகி 2சியைட:ேதா.
கைலவாண . ெந க4

சில நா/க6 ெசறன. ஒநா6 எேலா ‘பா/ மிட விைளயா4
ெகா4:ேதா. யாேரா ஒவ வ:, எ. எ0. கிTணைன
பா கேவ(ெம; Hறினா. நா?க6 கிTணைன கா/4ேனா, வ:தவ

ரகசியேபாXைச2 ேச:தவ. அவ உடேன எ. எ0. கிTணைன ைக ெசI
அைழ32 ெசறா. எ?க ெகலா ெபாிய அதி2சி! ெஜகனாதIய, எ.

எ0. கிTணைன3 தி/( வழ கி சப:தப(3தி, வழ .3 ெதாட:தி:தா.

*அர0/ வார/ பிறபி3திபதாக ேபசி ெகாடாக6, மாேனஜ

காேம0வர ஐய, சிறபா+, ேபாX0 0ேடஷ9 .2 ெச; ஏேதேதா ெசI

பா3தாக6. ஜாமீனி வி(வி க யசி ெசIயப/ட. திவா?H

சம0தான3தி ‘பிாி/4T ெரசிெட/’ க/டைளப4 ைக ெசIயப/டதா
எ+ ெசIய இயலவிைல. மைர . ேபாI3தா ஜாமீனி வி(தைல .

யசி க ேவ(ெம; திவா?H ேபாXசா Hறிவி/டாக6.

ைகதிையேபா ைகயி வில?. O/டப/( கைலவாண காநைடயாகேவ
ெகாலவைர அைழ32 ெசலப/டதாக அறி: எேலா

ேவதைனப/ேடா. ேவ; யசிக6 எ(3 ெகா6ள H4ய வசதிக6

ஏமிலாததா ச தியற நிைலயி லபி ெகா4:ேதா. ெபாியணா

மீ, சிறபா மீ எ?க ெகலா வ3த ஏப/ட. மைரயி ஏேதா

ெசIய ேபாவதாக எணியி:ேதா. மைரயி G:த எ?க6 நபக6 Qரமணி

ஐய . கி/( ராஜு வி . இ:த2 ெசIதி அறிவி கப/ட. ெஜகனதIயாி
V 2சியி , அவகளாA எ+ ெசIய 4யவிைல. இ;தியி எ. எ0.

கிTணனி த:ைதயா மைர .2 ெச;, கிTணைன ஐய கெபனியிேலேய

இ க2 ெசIத பிற.தா தி/( வழ . வாபஸாயி;. கெபனியிG:
விலகி2 ெசA ந4கக6மீ இவா; தி/( .ற ,ம3வ,
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ேபாXஸாைர ைகயி ேபா/( ெகா( ெதாைலக6 ெகா(ப, வி(பட

இயலாத V நிைலைய உடா கி அவகைள மீ( த?க6 கெபனியி ேசர

ைவப அ; சில .றிபி/ட நாடக தலாளிகளி வழ கமாக இ: வ:த.
இ சேகாதரக6
ெபாியணா+ .3 திமண 4: றப/டேபா இ சேகாதரக6

கெபனி . வ: ேச:தாக6. )3தவ எ. எ0. பாலகிTண. இைளயவ

எ. எ0. ேவலப. இவ ெவ. விைரவி 9 . வ:தாக6. எ. எ0.
பாலகிTண கெபனியி  கிய ெப ேவடதாாியாக விள?கினா.

ேவலப9 மாயா Vபனைக ேபாற பா3 திர?களி ம களி க 2சி .

பா3திரமானா. பால கிTண சிற:த ைறயி ந43 வ:தேதா(, ஒI+ ேநர?
களி ஆேமானிய பயி; வ:தா. எதிகால3தி அவ ஒச?கீத

ைடர டராக3 திகDவா என நா எதிபா கேவ இைல. ஆ; பிகால3தி

பிரபல3 திைரபட பினணி ச?கீத இய .நராக+, எ. ஜி. ஆ. .Dவி ச?கீத
ைடர ட ராக+ விள?கிய எ. எ0. பாலகிTணைன3தா .றிபி( கிேற.

எ. எ0. கிTண திைரபட3 ைறயி .:த பி அவ பாலகிTண9 .3

ெதாட: ஆதரவளி3 வ:ததாA, தம இைடவிடா யசியிAை◌ இவ ஒ

சிற:த ச?கீத ைடர டராக விள?கினா.
ச?கரேமன

ேகரள ப.தி . நா?க6 ெசறேபா ச?கரேமன எ?க6கெபனியி

ேச:தா.இவ மிகநறாக ஆேமானிய வாசிபா. ஏகனேவ ெஜக9ைதய

கெபனியி நீட கால இ:தவ. இவ கெபனியி ேச:தபி ந4கக6

எேலா . ைறயாக ச?கீத பயிசி அளி கப/ட. ேக. ஆ. ராமசாமி, 4.
ேக. பகவதி, நா, சினணா அைனவ இவாிட இைச பயி;வ3ேதா.

ஜைட வாிைச யிG: ெதாட?கி, வண வைர எலா ந4கக கநாடக
இைசைய இவாிட பயிறாக6. தியாைகய, தி/சித, சாமா சா0திாி, ப/4ன

,பிரமணிய ஐய ஆகிேயாாி ெதA?. வடெமாழி கீ3தைனகைள இவ ந.
பயி;வி3தா. ஏகனேவ நல இைச3 திறைம@6ள ந4கக6, இவ அளி3த

பயிசியா ேமA ேத2சி ெப; விள?கினா. சில பிகால3தி

இைச லவகளாகேவ விள?. வத. இவ அளி3த பயிசிேய பயப/டெத;
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ெசால ேவ(. இவைர ச?கர பாகவத எேற நா?க6 அைழ3 வ:ேதா. ெபாியணாவி உ;தி
கெபனி ெதாட: நைடெப; வ:த. ெபாியணா வி திமண3தி.பி

நா?க6 மதினிேயா(, தாேயா( தனிேய வசி3 வ:ேதா; ெபாியணா

Q/4. வவேத இைல. அமா+ . இதனா ஏப/ட மன வ3த ெசாG

4யா. ெபாியணா+ . இரடா: தாரமாக மெறா அழகிய ெபேண

மணெசI ைவ க எவளேவா யறா, ெபாியணா மைனவி@ட
மனெமா3த வா

ைக நட3தவிைல ெயறாA, ம;தார ெசI ெகா6ள

பி4வாதமாக ம;3வி/டா. ‘ஒவ9 . ஒ3தி’ எற ெகா6ைகயி உ;தியாக
இ:தா. அமா+ . இேவ ெபாிய கவைலயாக ேபாIவி/ட. அ4 க4

ஏதாவ ேநாI வ: ெதாேல ெகா( க ஆரபி3த.

மனேநாI . ம:ேத? அைனயா எேபா இேத நிைனவி இ: மன
ெவபினா. )3த தவாி வா

ைகைய பா ப(3தி வி/ேடாேம எற

உண2சி அவைர உ .ைல3 வி/ட.ெபாியணா Q/4. வவேத இைல.

உண+, உற க எலா கெபனி Q/4ேலேய நட:வ:தன. மதினியாாி நிைல
மிக+ பாிதபி க3 த கதாI இ:த. பாவ! ெபணலவா? அவ தம மன
உண2சிகைளெய லா அட கி ெகா( ஒ உ3தமமான .(ப3 தைலவி
.ாிய ைறயி எேலாாிட அேபா(, பேபா( பழகினா. நா9

சினணா+ மதினியாாி நிைலைய எணிெயணி வ:திேனா. க அழ.
.ைற:வி/டா: என? ேவ; எவாிட காபதகாிதான அக அழ..

அணியாாிட நிைற+ ெபறி:த. அேவ அவர: வா
உயிபி3த எ; ெசாலலா.

ைகைய

உ3தமமான மனித
இ:த2 சமய3தி ஆல ைழயி எ சி; தவ ேநர இ:த ஒ ேபாிழ எ

நிைனவி. வகிற. நா?க6 எ?கைடய பாி, ெபா/க6 அைன3ைத@ ஒ

சி; ெப/4 யி ைவ3, நாடக3தி. ேபா.ேபா ைகயி ெகா(. ெசவ

தி ேபா ப3திரமாக ெகா( வவ. வழ க. அெப/4யி இ:த

ெபா/களி ெமா3த மதி அ:த நா6 கண .ப4 ப3தாயிர SபாIவைர
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இ கலா. ஒநா6, நாடக 4: திபியேபா மி.:த அசதியாக இ:த.
இர+ இர( மணி . வ:, Q/( கதைவ3 த/4ேனா. கதைவ3 திற க2 ச;

ேநரமானதா ெப/4ைய ைவ3வி/(  திைணயி உ/கா:ேதா. ச;

ேநர3. தி கத+ திற கப/ட. எை◌ே◌( வ:த சினணா+, பகவதி@,
சிறபா+ உ6ேள ெசறாக6. நா9 மறதி யா ெப/4ைய எ( கா

அவகைள பி ெதாட:ேத. ெப/4ைய பறிய நிைனேவ என கிைல.

வரைல. வழ க ேபா உற க3தி ஈ(ப/ேடா. ெபாD வி4:த. அேபா

ெப/4ைய பறிய நிைன+ வரவிைல.ெவளியி யாேரா அைழபதாக ஒ

ைபய சிறபாைவ Hபி/டா. அைழ3தவாி ெபயைர ேக/ட சிறபா
விைரவாக2 ெசறா, ஒமணி ேநர3தி.பி னா இர+ தவற வி/ட

ெப/4ேயா( திபி வ:த அவைர கட என . ‘பகீ’ எற. இர+

திைணயி ைவ3த ெப/4ைய உ6ேள எ(3வர மற:த அேபாதா
நிைன+ வ:த.

ஆல ைழயி தி. ராஜப ெர/4யா எபவ ெபாிய வணிக. நா?க6

த?கியி:த இட3தி. அகிேலேய அவர Q( இ:த. வழ கேபா

அதிகாைலயி உலாவ றப/ட அவ, க கி/4 திைணயி ஒ
ெப/4யிபைத க( ,;; பா3தி கிறா, எ?. யாைர@
காணவிைல. ச;ேநர நி; பா3வி/(, ெப/4ைய அவேர எ(3

ெகா( ேபாயி கிறா. Q/( .2 ெச; ெப/4ைய3 திற: பா3த

அவ .3 N கிவாாிேபா/ட. ெமடகளிG:த ெபயகைள பா3த

அவ . உைம விள?கி வி/ட. உடேன சிறபா+ . ஆள9பியி கிறா,
*சினபி6ைளக6 மற:தாA, “ெபாியவராகிய நீரலவா ெப/4ைய ப3திரமாக
ெகா( ேபாயி க ேவ(!” எ; சிறபாைவ@ க4:ெகாடா அவ.
எ?க . ெபாளாதார ெந க4 அதிகமாயி:த அ:த ேநர3தி, ! நா?க6

அெப/4ைய இழ:தி:தா என ஆயி . எபைத எணி பா3தேபா
எ?க . உைமயிேலேய அDைக வ:வி/ட. ெப/4 ஒ உ3தமமான

மனிதாி ைகயி கிைட3ததகாக இைறவ9 . வண க ெசA3திேனா. 1931இ கெபனி . மிகெபாிய கTட வ:த கால3தி இ:த ெப/4யிG:த
விைல@ய:த ெபா/க6 தா எ?க . உதவின எபைத

எணிபா .ேபா இேபா அ:த உ3தமமான மனிதைர நிைன3
ெகா6கிேறா.
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மீ( கைலவாண வ:தா
ஆல ைழ . பிற. ேகா/டய, ெகா2சி, தி2V, ெபா6ளா2சி தGய பல

ஊக .2 ெசேறா. எ?.. வவாI இலாம மி.:த சிரமப/ேடா.
சிலமாத?க . பி கS வ: ேச:ேதா. தி[ெர; ஒ நா6

இல?ைகயிA6ள யா பாண3திG: ஒ க4த வ:த. எ. எ0. கிTண
எDதியி:தா. ெஜகனைதய கெபனி யா  பாண3தி கைல:விட H4ய
நிைலயி இபதாக+, அப4 ஏப(மான மீ( எ?க6 கெபனி ேக

வ: வி(வதாக+ .றிபி/4:தா. இ:த2 ெசIதி எ?க . ெப, மகி 2சி

அளி3த. ஒ வார3தி.பி எ. எ0. கிTண த:தி ெகா(3தி:தா. ஐய
கெபனி கைல: வி/டதாக+, உடேன பண அ9 ப4யாக+ வ:த

த:திைய கட, ெபாியணா மகி : த:தி மணியாட அ9பினா.

கிTண ); நா/களி கS . வ:ேச:தா. ெஜகனைதய கெபனி2

ெசIதிகைளெயலா கைத. கைதயாக2 ெசானா. ஒ வார கால அவ Hறிய

,ைவயான கைதகைள ேக/பதிேலேய ெபாDைத ேபா கிேனா.
திய இைளஞ

கSாி திய இைளஞ ஒவ எ?க6 .Dவி ேச:தா. இவ N3 .4ைய2

ேச:தவ. அ?.6ள பி6ைளயா ேகாயிG அ2சகராக இ:தவ. ைவதீக

பிராமணேபா .(மி ைவ3தி:தா. ,மாராக பி4 வாசி க H4யவ.

தேமா( ஒ பி4ைல@ ெகா( வ:தி:தா. சினணா+ பி4 வாசி க
H4யவரானதா அவ திய இைளஞ அ4 க4 பி4 வாசி3 வ:தாக6.
இைளஞ . நல வா/டசா/டமான சாீர. சாாீர அதேகறப4

அைம:தி:த. அேபாெதலா இரணிய, எமதம, கேடாகஜ தGய

பா3திர?கைள எலா எ?க6 ெபாியணா 4. ேக. ச?கர தா ஏ; ந4ப

வழ க. அவ த ேவட?கைள ஒெவாறாக .ைற3 ெகா( வ:தா.

திதாக வ:த இைளஞ இரெடா நாடக?களி சிலைர ேவட?களி ந43

பழகினா. பிற. அவ . அபிம@ ,:தாியி கேடாகஜ ெகா( கப/ட.
அபிம@ கைத
ச?கரதா0 ,வாமிகளி அபிம@ ,:தாி நாடக கைத உ?க .3

ெதாி@மலவா? RகிTண பரமா3மா, தம தவி ,:தாிைய3 ாிேயாதன
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மக இல கண9 . ெகா( க 4+ ெசI வி(கிறா. இ:த2 ெசIதியறி:த

,:தாி த அ3ைத மக அபிம@+ . ஒைல அ9 கிறா6. Qர அபிம@

அ:த3 திமண3ைத3 த(32 ,:தாிைய மீ/க Qராேவச3ேதா( றப(கிறா;
வழியி Yம மக கேடா கஜன2 ச:தி கிறா. இனாெர; ெதாியாம

இவ சைட ேபா/( ெகா6கிறாக6. கைடசியி உைம யறி: உறவா4

இவமாக றப(கிறாக6. அத பி அஜூனனி மெறா மக

அரவாைன2 ச:தி கிறாக6. அ?ேக@ ஆ6 ெதாியாம ேபா நட கிற.

இ;தியி சகா ேதவ மக ெதா:திெச/4 .; கி(கிறா. அ?ேக@ சைட

நட கிற. பிற. சமாதான. ஒவைரெயாவ ாி: ெகா( நாவ
வாரைக .2 ெசAகிறாக6. ாிேயா ததியைர றிய43 ெவறி

ெப;கிறாக6. அபிம@+ . ,:தாி . திமண இனி நைடெப;கிற.

இ தா நாடக கைத.

ெதா:திெச/4 ஒ நைக,ைவ பா3திர. சேகாதர )வேரா( அவ சைட

ேபா(கிற கா/சி மிகேவ4 ைகயாக இ .. கேடாகஜ9, ெதா:திெச/4@
மேபா ாிவ, சைபேயாாிைடேய ெப ஆரவார3ைதெயD . இ;தியி

ெதா:திெச/4ேய ேதாவியைடய ேவ(. திய இைளஞ கேடாகஜ ேவட
தா?கி மிக நறாக ந43தா. ேதாறேம கேடாகஜ9 . ெபா3தமாக

இ:ததா விைரவி சைபேயாாி பாரா/ைட ெபறா. ெதா:தி ெச/4ேயா(

நா?க6 சைட ேபா( கா/சி வ:த. என ெசIயேவ( எபைதெயலா

ஒ3திைகயி அவ .3 ெதளிவாக2 ெசாGயி:ேதா. அ:த கேடா கஜ, த
உட வGைமயி நபி ைக ைவ3, ஹா0ய ந4கரான ெதா:தி ெச/4ைய

அலா காக ேமேல N கி கீேழ ேபா/( உ/ட எணினா. அத. 

கேடாகஜ9க ந43தவக6 யா அப42 ெசIததிைல. அ:த கா/சியி

ேமைட . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:த ஆைசைய ெவளியி/டா. நா

சிாி3 ெகாேட, “4:தா ெசI@?க6. அதிெலா; தவறிைல.
ேவ4 ைகயாக3 தானி .” எ; Hறிேன.
கேடாகஜ Q :தா

கா/சி நைடெபற. சைட வ?கிய. கேடாகஜ ெதா:தி ெச/4ைய3 N க

யறா. எதிபாராத நிைலயி ெதா:தி ெச/4 லாவகமாக விலகி ெகாடா.

அ3ேதா( நிகவிைல. கேடாகஜனி வல ைகைய பி43 அப4ேய அவைர

கி N கி3 தடாெர; கீேழ மலா: விழ2 ெசIதா. எலா

172

இைமெகா/( ேநர3தி நட: வி/ட. கேடாகஜ கீேழ பாிதாபமாக

கிட கிறா. ேதாவியைடய ேவ4ய ெதா:திெச/4, ெவறி ெபமித3ேதா(,

“ெதா:திெச/4ைய3 N கவா பா கிறாI?” எ; Hறி நைக கிறா.

அபிம@வாக நிற என . என ெசIவெதேற ாியவிைல. சைபயி ஒேர

கரேகாஷ.

ெதா:திெச/4யாக ந43தவ எ. எ0. கிTண. அவ ஒGயான

சாீரைடயவ. ஆனா ெகா<ச .0தி ைறகெளலா ெதாி:தவ. நல

ணி2ச ேபவழி. அவ மைல ேபாற சாீர3ைத3 N கிய43த எேலா .

ெப வியைப அளி3த. ேமைடயி நிற என . அரவா9 . . சிாி 3

தா?கவிைல. ெதா:தி ெச/4 தைம3 ா க 4@ெமன கனவிA கதாத திய

இைளஞ கேடாகஜ அச/(2 சிாி ட எD: நிறா. அ; அவா;

திடா43 திணறிய கேடாகஜ மைல ேவ; யாமல. நம ளி)/ைட

ராமசாமிேய!

பி6ைள விைளயா/(
ளி)/ைட ராமசாமி நறாக பா(வா. கதா கால/ ேசப ெசIவா.

வடெமாழியி உ6ள ம:திர?க6 பலவைற எ?க .2 ெசாG ெகா(3தா.
நா?க6 எேலா காைலயி அமராவதி ஆ; . ேபாI .ளிப வழ க.
ேபா.ேபா நா, எ. எ0. கிTண, ளி)/ைட ராம சாமி, எ0. வி.

சக0ரநாம, மெறா நைக2,ைவ ந4க ,:தர ஐய எேலா ஒறாக
ைகைய ேகா3 ெகா( Qதியி ம:திர?கைள ழ கி ெகாேட
ேபாேவா.

"சேனா மி3ரச வணஹ
சைன யவ3 ாியமா
சன இ:3ேரா

பிஹ0 பதிஹி"
என இவா; நா?க6 ம:திர?கைள2 ெசாG ெகா( ேபாவைத Qதியி
அைனவ பா32 சிாிபாக6. சில பிரா மணக6, இைத பி6ைள

விைளயா/டாக கதாம த?கைள ேகG ெசIவதாக எணி
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ெபாியணாவிட கா ெசIதா க6. இத பிற. ம:திர?கைள Qதியி

ெசால Hடாெத; எ?க .3 தைட@3திர+ ேபாடப/ட.

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

24. ப)தி? சிாி$

கSாிG:  ேகா/ைட .2 ெசேறா. அேபா மைழ கால.

 ேகா/ைடயி க(ைமயானமைழ. வVேல இலாம மி.:த சிரம ப/ேடா.

ெபாியணா நில3ைத அடமான ைவ3 பண ெகா( வர நாக

ேகாயிA . ேபாயி:தா.  ேகா/ைடயி நா. ற?களிA ெப

மைழயா உைட க6 ஏப/( வி/டன.  ேகா/ைட ஒ தீ+ேபால

ஆகிவி/ட.

ஒ நா6 சாவி3திாி நாடக. வV ஏேழ SபாIக6. ஆனாA நாடக3ைத

நி;3தாம நட3திை◌ே◌. மிசார விள . காக3 தனிேய பாலகிTண சா0திாி

எபவாிட ஒ ப:த ெசIதி:ேதா. அவர இ<சி )ல எ?க .

மிசார கிைட3 வ:த. அ:த இ<சி, ெகா/டைகயி பி ற ஒ4

ெகா4:த. மைழயி ேவக3தா இ<சி ைத:தி:த இட Dவ

ெவ6ள காடாகி வி/ட. இ<சி ஒடவிைல. ெகா/டைகயி இ6 V :த.

வழ கேபா இர( கியா0 ேல/(க6 ேமைடயி ைவ க ப/டன. சாவி3திாி

நாடக ெதாட: நட:த. அ; நா ச3தியவானக ந43ேத. எ. எ0.

கிTண ,மாவியாக ந43தா. ச3தியவானி திமண2 ெசIதிைய2 ,மாGயிட
ெசாGய9 கிறாக6. ,மாவி ஒ கிழவ9க மா;ேவட O( வ:,

ச3தியவா9 . ேகாப3ைத )/(கிறா. ச3தியவா ேகாப3தி அவன

தா4ைய பி43 இD க, தா4 ைகேயா( வ: வி(கிற. உைம ெவளியாகிற.

இ:த கா/சி நைடெப; ெகா4:த. எ. எ0. கிTண அ; கிழவைக
ேவட O( வ: ெசIத ேவ4 ைகக6-கபைனக6 என .3 தா?க 4யாத

சிாிைப @டா கின. ேகாபி க ேவ4ய நா, சிாி3 ெகாேட நிேற.

உடேன எ. எ0. கிTண “நா என ெசI தாA உன . ேகாப வரா
ேபாG கிறேத? “ எறா, நா, “நீ யாெர; என . நறாக3ெதாி@.

ச3தியவாைன உமா ஏI க 4யா” எ; Hறி ெகாேட அவக/4 யி:த
தா4ைய இD3ேத. அவ நா இப42 ெசIேவ ென; எதிபா கவிைல.
விD: விD: சிாி3தா. சைப யி அ?ெகாவ இ?ெகாவராக அம:தி:த

ெபா ம க  எ?க6 விைளயா/ைட பா32 சிாி3தாக6. பமய மான
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அ:த ேநர3திA எ?க .2 சிாிO/4 இப3ைத3 த:த அ:த ெபாைன
நா/கைள என மற க 4ய விைல.
ெவ6ள3தி நீ:தினா
நில3ைத அடமான ைவ3 பண ெகா(வர2 ெசற ெபாியணா,

பண3ேதா( திபினா.  ேகா/ ைட . அவ வர4யாம மைழயி ஏப/ட

உைட க6 த(3தன. எ?. ஒேர ெவ6ள கா(. காைர .4 .

 ேகா/ைட . இைடேய பாைத உைடெப(3 ெகாட. கா/டா; கைர

ர( ஓ4ய. ெபாியணாவி வைகைய ஒெவாவ எதிபா3

ெகா4:ேதா. ெந க4யான நிைலைம.

பண3ட வ:த ெபாியணா ெவ6ள3ைத கடா; சி:தி3தா. ெவ6ள

.ைற:த பி ேபாகலாெம; எண+ இடமிைல. மைழ ேமA

ெபIெகாேட இ:த. ஒ 4+ . வ:தா. ேவ/4, ச/ைடைய கைள:
எலா வைற@ பண3ேதா( தைலயி க/4 ெகாடா. ஒ( ெவ6ள3தி

.தி3 நீ:த3 ெதாட?கினா.அவைடய இ:த3 ணிைவ க(, H4 நிற

ம க6 எேலா வியபைட: தாக6. ெபாியணா நக நீ:த H4யவ.

சிறி அ<ச விைல, ணிேவா( நீ:தி ம; ப க வ: ேச:தா. ெபாி யணா
வ:, தா நீ:தி வர ேந:த நிைலைமைய பறி2 ெசானேபா,

எ?க ெகலா பயமாகஇ:த. கெபனி யி இ:த கTடமான நிைலயிA

ந4கக6 அேபா( மன கல?கா ஒ3ைழ3தாக6.
நைக2,ைவ ந4க சிவதாL

 ேகா/ைடயி கெபனி இவா; த6ளா4 ெகா4:த நிைலயி, அமா

நாகேகாவிA . ேபாI3 திபியேபா சிவதா9ைவ@ அைழ3 வ:தாக6.
சிவதாL எ?க6 ஒ;வி/ட தம ைக மீனா/சியைமயாாி தவ.

ப6ளி Hட3தி மிக+ .; க6 ெசI ெகா4:த சிவதாLைவ எ?க6

தம ைகயா,தாயாேரா( அ9பி ைவ3தாக6. சிவதாLவ கட எ?க6
.DவிG:த ந4கக6 சிாி3தாக6. பாபத. ர/(3 தனமாக இ:த

சிவதாL, ஒ நைக2,ைவ ந4கராக வர H(ெம; யா எணவிைல.
 ேகா/ைடயி அமா+ . உட நல .றிய. ப( ைகயிேலேய
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கிட:தாக6. இ:நிைலயி நா?க6 காைர .4 . பயணமாேனா. காைர .4

ெவறி விநாயக திேய/டாி நாடக ெதாட?கிய. அமா ம/( 

ேகா/ைடயிேலேய இ:தாக6. காைர .4யி அேமாகமாக வVலாயி;. நாவ

நாடக?க . நல ேப.  ேகா/ைடயி திடா4 ெகா4:த

கெபனி . காைர .4 வV வியைப அளி3த.
சீனிவாசபி6ைள கெபனி

அேபா காைர .4 ஷக விலா0 திேய/டாி, பிர சி3தி ெபற
சீனிவாசபி6ைள கெபனியா ந43 வ:தாக6. ஏராளமான கா/சியைம

க, க கவ உைடக ைவ3தி:த ெபாிய கெபனி அ.

அவக6 இராமாயண, மகாபாரத, மயி இராவண,  ைலயா,

அGயாஷா தGய நாடக?கைளெயலா ந43தாக6.  ைலயா

நாடக3தி ேமைடயிேலேய இரயி ஒ(வேபா காபிபாக6. அ வள+

ெபாிய கெபனி . ஐப, =;தா வVலாகிய. அேத ேநர3தி பைழய ஓ/ைட
உைடச சாமாகைள ைவ3 ெகா( நாடக?கைள ந43த எ?க . ஆயிர
SபாIக6 வைர வVலாயி;. எ?கைடய சி;வ கெபனி, ெபாியவக6
கெபனி . ேபா/4யாக நி; சமாளி3, ெவறி@ அைட:த.

சீனிவாசபி6ைள கெபனியா ேவ; ஊ . மாறி ெகா( ேபாI வி/டாக6.
எ?க6 ந4கக . ஒேர .Nகல. தி[ெர; ஒநா6 அமா அபாயகரமான

நிைலயிGபதாக3 தகவ வ:த. நாடக 4:த நப ஒவ உதவிய

காாி நா?க6 நாவ இரேவா4ரவாக  ேகா/ைட . வ:ேதா… அ:த
கட3திG: அமா ஒவா; தபி பிைழ3தாக6.

.ட:ைதயி காலரா காைர .4 நாடக 4:த பி திவாSாி ஒ மாத கால
ந43 வி/( .பேகாண வ:ேதா. வாணி விலா0 திேய/டாி நாடக?க6

நைடெப; வ:தன. .பேகாண3தி அேபா காலரா ேநாI ேவகமாக பரவி

ெகா4:த. அ:ேநாI ததலாக எைன@, எ. எ0.

பாலகிTணைன@ Y43த. எ?க6 இவ . அமாேவ பல ம:க6

ெகா(3தாக6.

ேநாேயா( ேபாரா4 ெகாேட நா?க6 இவ ெதாட: நாடக?களி

ந43 ெகா4:ேதா. அமாவி ம: எ?க6 ேநாைய .ணப(3திய.
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நாடக3தி. வV மிக ேமாசமாக இ:த. இ:நிைலயி கெபனியி  கிய

ேவட தா?கி வ:த ,ைபயா எ9 சி;வ9 . காலரா ேநாI கட.
,ைபயா நல ந4க; பாட?கைள விைரவாக ெந/( ேபா( ஆற

வாI:தவ. ஒ சமய ேமனகா நாடக3தி ேமனகா பாட3ைத ஒேர நாளி பாட

ெசI ந43தவ. அவ மீ எேலா அபிமான ைவ3தி:ேதா. அவ

தி[ெர; ேநாI கட இரடா நாேள இற: வி/டா. இ:த எதிபாராத

அதி2சியா நாடக நி;3தப/ட. இைதய(3, சினணா

4.ேக.3சாமி . காலரா ேநாI கட. ஏகனேவ மனேநாI பி4:தி:த
நிைலயி, அமாவினா இ:த அதி2சிைய3 தா?க 4ய விைல . அவக6

எெனனேவா ம:கைள ெகா(3 பா3தாக6. எ+

பயனளி கவிைல.

டா ட சாபசிவIய
அேபா .பேகாண3தி டா ட சாபசிவIய பிரசி3தி ெபற டா டராக

இ:தா. அவாிட சினணாைவ ெகா( ேபாI வ:ேதா. அவ ஏேதா

ம: ெகா(3தா; ஊசி ேபா/டா; Q/( . வ: பா3தா. “பிைழப

க4ன. ஏேதாயகிேற.இைறவ திவ6’ எ; ெசாG ேபாIவி/டா.
இ:த2 ெசIதி அறி:த, அமா+ . ஆ;த Hற 4யவிைல. சினணா

னிைலயி அழ Hடாெத; ெசாG அமாைவ ஒவா; சா:த

ப(3திேனா. )3தபி6ைளேயா க?ெகா(3 ேப,வதிைல. இரடாவ

பி6ைள பிைழப க4ன எ; டா ட ெசாGவி/டா. இைத ஒ தா@6ள
எப4 தா?க 4@?

அமா மன3 யர?கைளெயலா அட கி ெகா( அணாைவ

கவனி3தாக6. இைடவிடா அவ அகிேலேய இ: ேவ4ய ெசIதாக6.
)றா நா6 காைல அமா + . காலரா ேநாI வ:வி/ட. டா ட வ:

பா3தா. ஏெகனேவ மிக+ பலஹlனமான உட.பிைழப கTட’ எ;

ெசாG வி/டா. நா ெப: யர3திலா :ேத. அைற .6 ப(3தி:த

சினணாைவ ெவளிேய Hட3தி ப( க ைவ3வி/(, அமாைவ அைற .6

ப( கைவ3ேத.
----------------------
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25. அமாவி அதிய ேநர
அமா+ . ேநாI கட அ; மாைல ெபாியணா வ:தி:தா. கயாணமான

நாளிG: அவ அமாேவா( ேப,வ இைல; Q/( . வவ இைல.

அ; வ:தவ வாசGேலேய நி; விசாாி3வி/( பா காம ேபாI வி/டா.

காலரா க( .ணமைட:தவ ஆைகயா நா அமாவி அகிேலேய

இ:ேத. அேபா என . எ;மிலாத ணி+ ஏப/4:த. அமாவி

வயிறி Oச டா ட ஒ ம: ெகா(3தி:தா. நா அ:த ம:ைத Oசி

ெகா4:ேத. மதினி ேகாைம3 தவி( வ;3 ெகா( வ:

ெகா(3தாக6. அைத வா?கி டா ட ெசானப4 ஒ3தட ெகா(3ேத.

அமா+ .3 த நிைன+ இைல, கக6 ேமேல ெசாகின. மதினி பய: அழ3
ெதாட?கினாக6. ெவளிேய சினணா+ மரண3 தவாயி ப(3திபைத2

ைசைகயா கா/4, நா மதினியி அDைகைய அட கிேன... சில நிமிட?களி
அமா மீ( க திற:தாக6. “ெபாியணாைவ அைழ3 வர2

ெசால/(மா?” எ; ேக/ேட. அமா ேவடாெம; ைகயைச3தாக6. ேபச

4யவிைல. ேகாைம3 தவி( ெகா(3வி/( ேபான மதினிைய2 ,/4 கா/4

“அவைள ைக விடாதி க2 ெசா” எ; ஜாைட கா/4னாக6. மீ( ஏேதா

ெசால யறாக6. ேப2, வரவிைல. நா அகி .னி: ‘எனமா’

எேற. அவக6 கா/4ய ைசைகயிG: த?ைகமாகைள நிைன+

ப(3வதாக ாி: ெகாேட. “, -காமா/சிைய பறி கவைலபட
ேவடா அமா” எேற. அமாவி கக6 மல:தன. ச; ேநர3தி

மீ( கக6 ேமேல ெசாகி ெகாடன. அமா உற?.வதாக நிைன3 நா

ெவளிேய வ:ேத. சினணா+ . உற க இைல. வாயா ேபச+

இயலாத நிைல.அவர கக6,அமாவி நிைலைய அறிய ஆவ ெகா 4ப
ெதாி:த. அமா உற?.வதாக அவ .2 ைசைக காபி3 வி/(,வாயிG

இற?கிவிதி . வ:ேத.ந6ளிர+: Qதியி ஜன நடமா/டேம இைல. வான

நிமலமாயி:த. ந/ச3திர?க6 பளி2சி/டன. கெபனியி நீட பணியாளரான

ேகாபாபி6ைள ம/( திைணயி ப(3தி:தா. உ6ேள த?ைகமாக6

, +, காமா/சி@ உற?கி ெகா4:தாக6. இரெடா நாIக6

ஊைளயி/டன. அகிG:த கெபனி Q/( . ேபாIவர எணி இரட4

நட:ேத. மீ( தய க3ட Q/496 Pைழ:ேத. அைற .6ேள மதினி

அDெகா4ப ெதாி:த.அைற .6 அ4ெய(3 ைவ3ேத. அமா

எவித2 சலனமிறி அைமதியாக கிட:தாக6. ேகாபாபி6ைளைய அைழ3
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பா க2 ெசாேன... அவ பா3தா. அமா எ?கைள வி/( பிாி:

வி/டாக6 எபைத அவ க கா/4ய.

எ ெந<ச ஏேன கலாI உைற:தி:த!அDைகேய வரவிைல. மதினிைய@

அழ ேவடாெம; சமாதான ப(3திேன. சினணா ஒ; ாியாம

விழி3தப4 கிட: தா. ெபற அைனயா எ?கைள பிாி: ெந(:ார ெச;

வி/டாக6. ெகா(? காலரா ேநாI ெபற தாைய விD?கி ெகாட. 1931

ஜனவாி 29-ஆ நா6 இர+ 12.30 . எ?க6 அனயா இைறவன4 ேச:தா.
ம;நா6 பக 11 மணியளவி அமாவி உட தகன ெசIயப/ட.
இதா எ?க6 நாடக வா

ைகயி ஏப/ட ெப ேசாதைன கால.கெபனி

நிைல த3தளி3த. திைச ெதாியாத கா/4, ேச; நிைற:த பாைதயி சி கி

ெகாட வ4 கார9ைடய நிைலைமயி நா?க6 இ:ேதா. கெபனி எ9

வ4ைய எப4 ேமேல ெகா( ெசவ? ந4ககளி ெபேறாக6 பல தம

ைபயகைள ஊ . அ9பி ைவ .மா; க4த?க6 வைர: தனா. சில

ேநராகேவ வ: அைழ32 ெசறனா. ஒ மாத கால நாடக நி;3தப/ட.
பாி+ கா/4ய பாய நபக6
இ:த ெந க4யான ேநர3தி எ?க . இ நபக6 உதவி

ாி:தாக6.ஒவ கி/(ராஜூ, மறவ Qரமணி ஐய. இவிவ 1924ஆ

ஆ( த எ?கேளா( ெந?கி பழகியவக6. ெப ெசவ:தகளாக
பிற கவிைலெயறா A நல மன உைடயவக6.இவி நபக

அ4 க4 வ: ச:தி3தாக6;ஆதர+ Hறினாக6. ெபா6 ெகா(3

உதவினாக6. ைகயி ெபாளிறி கட ேக/க மனமிறி, வி(பட வழி@மிறி,
நா?க6 ேவதைன கடA6 ஆ : கிட:த ேபா, பாச3ேதா( பாி+ கா/4ய கப

கி/(ராஜுைவ உயி 6ள வைர மற க 4யா. பல நாடக ரசிககளா எ?

க . பாிசாக ெகா( கப/ட த?க பத க?க நைக க இ:தன.
எ/ைடய ர ஜமீ:தா காசி வி0வநாத பா4ய அ ட வழ?கிய ைவர

ேமாதிர?க6, க( கக6, ெக அ/4ைக தGய விைல@ய:த ெபா/க6

எலா இ:த ேநர3தி கெபனி . உயி ெகா(3தன.
எ?க6 நிவாக
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அமாவி மரண3தி. பி சிறபா+ ., ெபாியணா+ . மன3தா?க
ஏப/ட. எதிA ெபா;பிலாம நட: ெகாட சிறபா, இனி3 தா
கெபனியி உாிைமயாளராக இ க இயலாெத; Hறி வி/டா.

ெபாியணா+ இைதேய எதிபா3தி:தா. மி.:த மகி 2சி@ட எ?க6

சாபி நிவாக ெபா;ைப ஏ; ெகாடா. கெபனி ேநர4யாக எ?க6

நிவாக3 தி வ:த. இ:த ெந க4யான V நிைலயி கைலவாண எ. எ0.

கிTண9 . நாகேகாவிG திமண நைட ெபற. அமா இற:த சமய

எ. எ0. கிTண நாக ேகாவிG இ:தா. திமண சப:தமாக அவ .

பண உதவி,ட நப கி/(ராஜுேவ ெசIதா. ெகா(? காலரா ேநாI அமாைவ

ெகா6ைள ெகாடபி ேவ; யாைர@  ;3தவிைல. சினணா

ம;பிறவிஎ(3த ேபா ப4 ப4யாக .ண அைட:தா. திமண3தா

ெபாியணா + . ஏப/4:த மன கச  அமாவி மைற+ட தீ:த.
இனி .(ப3ைத பராமாி க ேவ4ய D ெபா;  ெபாியணாவி
தைலயி ,ம:த. சி; .ழ:ைத களாக இ:த இர( த?ைகமாகைள

காபாறி கயாண ெசIெகா( க ேவ4ய கடைம@ அணா+
கி:த. எனேவ அவ பைழய ெவ; மேனாபாவ3ைத வி/(3 தம
மைனவி@ட ஒ;ப/4: வா

ைக நட3த3 ெதாட?கினா.

கி/டபா ந:தனா
நா?க6 நாடக3ைத நி;3தியி:த சமய3தி எ0. ஜி. கி/டபாவி 0ெபஷ

ந:தனா நாடக ஒ; எ?க6 ெகா/டைகயிேலேய நட:த. நா?க6 எேலா

நாடக பா க ேபாயி:ேதா.

அ; காயக சிகாமணி ஹாிேகசவகd 3ைதயா பாகவத உ6ேள

எ?கேளா( உ/கா: நாடக பா3தா. கி/டபா ந:தைகவ:,அ; பா4ய

அ தமான பாடக6 இ9 எ ெசவிகளிேல ாீ?கார ெசI ெகா4

கிறன. சைபேயா கி/டபாவி இைசயத3ைத பகி, ம+ட வ(ேபா
மய?கி கிட:தனா எேற ெசால ேவ(. பாடகளிேல ந4 ண2சிைய

ெகா/4 பா( பாவ3ேதா( H4யபாடகைள நா?க6 அ;தா ேக/ேடா.
எ வா நாளி அப4 பா4ய ஒ ச?கீத ெதIவ3ைத நா இ9

ச:தி கவிைல. எ?க . ஏப/4:த எணற கவைலகைளெயலா மற:,

நா. மணி ேநர கி/டபாவி இைச ெவ6ள3திேல ) கி கிட:ேதா.
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மாேனஜாி ேராக
கெபனி . நல வவாI ஏப/ட கால3திெலலா அவைற உ6ளி:த

மனித கைரயாக6 அாி33 தி; ெகா4:தன. மாேனஜ காேம0வர ஐய

இப42 ெசIதவகளிேல தவ. எ3தைன எ3தைனேயா ப?க . அவ

காரணமாக இ:தா. நைககைள அட. ைவபதி எெனனேவா த:திர?கைள

ைகயாடா. சில நைககைள3 தாேம ைவ3 ெகா( பண ெகா(3தா.

அவறி ெக( தீ:த ஏல3தி ேபாIவி/டதாக ெபாI@ைர3தா. அவைடய

ேராக2 ெசயகேள3 ெதாி:தி: வி(பட வழியிறி அவ0ைதப/ேடா.
சிறபா நிவாக3ைத வி/டேதா( காேம0வர ஐயைர@ கெபனியிG:
வில கிேனா, அவ . ஒ ெப:ெதாைக சபள பா கியாக ெகா(பட

ேவ4யி:த. அைத2 சில மாத?களி ெகா(3வி(வதாக ெபாியணா

எDதி ெகா(3தா. எப4யாவ மாேனஜ ேபானா ேபாெமறி:த.
கா/சி அைமபாளக6

இ2சமய கா/சியைமபாளகளி தவராயி:த பகவதியாபி6ைள இர(
திைரகைள யா ேகா வி;வி/டா. மெறாவ இத. உட:ைதயாக

இ:தா எ; ெதாி:த. என ெசIவ? நிவாக3தி .ழப. நாடக

நைடெபறாத நிைலைம. எலா ஒ; ேச: அவகைள இவா; ெசIய3
N4யி க ேவ(! பகவதியாபி6ைள ஆரபகால3தி எ?களிட

உைமயாக உைழ3த ஊழியகளி ஒவ. காகித3தி ெச4, ெகா4, O

இவைற2ெசIவதி நி ண. அவ இவா; நட: ெகாட எ?க ெகலா

ேவதைன அளி3த. ேமA ேமA, நாடக அர?கி பல ெபா/க6 களவாடப/(

வ:தன. கைடசியாக ேவ;வழி யிறி பகவதியாபி6ைளைய வில க ேந:த.

.பேகாண3திG: ேவ; ஊ .ேபாக 4+ ெசIேதா.  ஊக6 எதிA

ெகா/டைக கிைட கவிைல. ெபாியணா+ ேகாபா பி6ைள@ பல

ஊக . ேபாI3 திபினாக6. கைடசியி த<சாJ .ேபாக 4+

ெசIய ெபற.
ேமாகன,:தர

த<ைசயி வா3தியா க:தசாமி தGயா மீ( கெபனி . வ:ேச:தா.

ேமாகன,:தர நாடக தயாராயி;. ேமாகன,:தர ஒ அைமயான நாடக ேஜ.

ஆ. ர?கராஜுவி சிற:த நாவகளி இ+ ஒ;. ேபா . க3 க6
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அைம:த நாடக. பினதிைரபட3தி எேலாக(

மகி :தி கிே◌மாதலா இைதபறி விாிவாக .றிபிட ேவ4ய அவசிய

இைல. இ:நாடக மிக2 சிறபாக அர?ேகறிய. கெபனியி இ:த கTடமான
நிைலயிA திய நாடக3தி. கா/சிக6 தயாராயின. சினணா

Xலாவதியாக+, எ. ேக. ராதா ,:தர தGயாராக+ ேதாறி ந4 . கா/சிக6

மிக நக இ .. இ:நாடக3தி  கியபா3திரமான விசாலா/சியாக எ. ஆ.

ச:திர எற இைளனா ந43தா. இவ மிக அழகிய ேதாற உைடயவ.

ஒபைன ஒ; இலாம சாதாரண நிைலயிேலேய பாவாைட, தாவணி

க/4வி/டா பகG Hட. இவைர ெபெணேற எேலா நிைனபாக6.

தைல4 @ நறாக வள:தி:ததா யா ச:ேதகபட மா/டாக6. இவாிட

ஒ சிறிய .ைறபா( இ:த. எேபா ெதாைட ‘கரகர’ எ; இ

.ரகளிேலேய ேப,. ஒபைன 4:த பி இவைர3 ெதாட: ஐப ேதா

கரண?க6 ேபாட2 ெசாேவா. ெகா<ச )2, வா?கினா ெதாைடயிA6ள

அ:த கரகர ேபாIவி(. பிற. சாாீர இனிைமயாக இ .. இவ மிக

நறாக ந4 க H4யவ. ேமாகன,:தர3தி. ,மாராக வVலாயி;.
--------------

Continued in part 2 (chapters 2626-50) and part 3 (chapters 5151-75)

