என நாடக வா

ைக

( த பாக,
பாக, பதி 2, அதியாய 2626-51)
அைவ தி.
தி.க. ச க
enatu nATaka vAzkai

(volume 1, part 2, chapters 2626-50)
by T.K.C. Shanmugam

In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format
Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this
work.
The e-text has been generated using Google OCR and subsequent editing and proofreading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2019.
2019.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

என நாடக வா

ைக ( த பாக,
பாக, பதி 2)

அைவ தி.
தி.க. ச க

Source:

என நாடக வா

ைக

அைவ தி.க. சக எ.எ.சி.

வானதி பதிபக

13. தீனனதயா ெத
தி. நக, ெசைன-17

த பதி : ஏர, 1972, விைல . 60-00

அைவ தி. க. சக மணிவிழா ெவளி() (28-4-72)

*றா பதி : நவப 1986

திகா, கர- தயாாி

..ல பிாி/0. ேவதாரய.
-----------

என நாடக வா

ைக ( த பாக,
பாக, பதி 2)

உைற (பதி 2, அதியாய 2626-50)

26. அரசிய பிரேவச

39. ம2பிற

28. ெமாழி நாடக

41. சினணா திமண

30. பாகவத ச5தி

43. கைலஞ ஏ. பி. காகராஜ

27. ேதசப தி

29. ேகாட சாரதாபா4
31. ேதவி பால ஷகான5த சபா

40. பாலாமணி-ப கா3 திட
42. சிதி3த நாடக கெபனி
44. 9ேலாக ரைப

32. 0ெபஷ நாடக ந:

45. அணாவி விமாிசன

34. நீலகிாி மைல

47. எ திமண

36. ைடர ட ராஜா சாேடா

49. 3தமி

33. ெபாியா-ஜீவா ந/

35. ேமனகா திைரபட

37. 3தமி) கா/சி

38. கெபனி நி23த

46. .மா0தாவி ெப பட
48. நலகால பிற5த
கலா வி3வ ர3தின

50. நாடக உலகி ஒளைவயா

3

என நாடக வா

ைக ( த பாக,
பாக, பதி 2)

26. அரசிய பிரேவச

1931-ஆ ஆ: தா நா>க4 அரசிய விஷய>களி ேநர:யாக3 ெதாட

ெகா4ள ஆரபி3ேதா. அைனயா இற5த சில நா/களி ப:த ேமாதிலா

ேந இற5ததாக@ ெசAதி ப:3ேதா. .பேகாண கா5தி பா கி அவ காக

ஒ அBதாப C/ட நட5த. அ5த C/ட3திதா நா த தலாக

பாரதி பா/) க4 பா:ேன. தDைச . வ5தபி, பகவ3சி> :E ச/டசைப யி
.) ேபா/ட ெசAதிகைளF, அபறிய வழ .கைளF நா>க4 ெதாட5

ப:3 வ5ேதா.

திGெர2 ஒநா4 பகவ3சி> H கிEடப/ட ெசAதிைய ப3திாி ைககளிேல
ப:3தேபா எ>க ெகலா உ4ள .றிய. அரசிய விஷய>களி

மன3ைத ஈ) ப)3தி ெகா:5த எ>க ., இ@ெசAதி அதி@சிைய3 த5த.

அ2 மாேல தDைச ெபாியேகாயிJ . அேகF4ள ைமதான3தி ஒ கடன

C/ட நைடெபற. ேதச ப த ேவ>கடகிKணபி4ைள தைலைம வகிபாெரன

அறிவி க ெபறி5த. அேபா எ>க4 கெபனியி சினணா :. ேக.

3சாமிF எ. எ0, கிKணB தீவிரவாதிக4. இவ இைணபிாியாத

ேதாழக4. நாடகேமைட சப5தமான ெபா2 களானJ சாி, ேவ2 எவானாJ
சாி, இவ கல5ேத :, ெசAவ வழ க. அேபாெதலா நா

-ேய@ைசயாக ெவளிேய ெசJ வழ கமிைல. அ2 நைடெப2 கடன

C/ட3தி கல5ெகா4ள ேவ) ேபா எB4ள :3த. அ2 C/ட

நைடெபறாெத2, தைட ெசAயப/:பதாக, வத5திக4 வ5தன.

சினணா, கைலவாண C/ட3தி. ேபாயி5தாக4. C/ட3தி

ேவ>கடகிKணபி4ைள ைக ெசAயப/டா. பிரமாடமான C/ட3ைத

ேபாLசா த:ய: ெகா)3 கைல3தாக4. சில அ:க4 சினணா, .

கைலவாண . கிைட3தன. M/) . வ5 அவக4 இ@ெசAதிைய அறிவி3த,

ேபா எனா தா>க :யவிைல. உண@சி விவாி க இயலாததாக இ5த.

எைன ஈற தாAநா/:. எனா இயற பணிைய@ ெசAய ேவ)ெமற
ஆவ ேமெலN5த. ஒ :, . வ5ேத. ம2நா4 எBைடய ேமனிைய
னிதமான கதராைட அழ. ெசAத.

நாப3ெதா ஆ)க4 கட5தன. அ2 த இ2 வைர நா ெதாட5
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கதராைடதா உ)3தி வகிேற. ெதாட க3தி சா ., ச காள இவைற

உ)3வ ேபாற சி2 உண, ேதாறிய). ஆனா உ4ள3தி

அைலேமாதி ெகா:5த ேதசிய உண@சி . இ5த ெமைம உண,கெளலா பற5ேதா:வி/டன. எ>க4 நாடக .Nவி ெந க:யான

கால>களி அதிக பண ெகா)3 உைடக4 வா>.வத. இயலாதி5த

எ3தைனேயா ச5தப>களி கதேர உ)3வ எற இல/சிய3ைத நிைறேவற
நா ப/ட கKட>கெளலா இேபா நிைன, . வகிறன.
வா3தியா மீ) விலகினா
தDைசயிE5 ஒவைகயாக3 த/)3 த)மாறி மைர . வ5 ேச5ேதா.
பைழய நாடக>க . வO இலாததா திய நாடக தயா ெசAFப:

வா3தியா தEயாாிட ெபாியணா வ 23தினா. ‘-5தர திர’ எB ஒ

நாவ நாடக பாட ெகா) க ெபற. இரெடா நா/க4 ஒ3திைகF

நைடெபற. அத.4 வா3தியாேரா) சபள3 தகரா2 ஏப/)வி/ட. அதிக@

சபள ெகா)3தாதா இர, நாடக3தி. வர:F ெம2 வா3தியா
க:பாக க:த எNதியBபி வி/டா. இ5த க:த3ைத கட

கைலவாண எ. எ0. கிKணB . ேகாப வ5வி/ட. அவ ேநராக

வா3தியா இபிட ெசறா. கெபனியி நிைலைய உணராம அதிக@

சபள ேக/ப ைறயலெவன எவளேவா எ)3 Cறினா.

வா3தியா . எ. எ0. கிKணB . வா . வாத வள5த. கைடசியாக

கைலவாண வா3தியாைர கடப: ேபசிவி/) வ5தா. அறிர, ேமாகன-5தர
நாடக. த மணிய: .வைர வா3தியா, எ. ேக. ராதா, வரவிைல.

ெபாியணா -5தரதEயா ேவட3ைத ேபாட3 ெதாட>கினா. அ5த@ சமய

திGெர2 ராதாேவா) வா3தியா வரேவ ெபாியணா ேவட3ைத கைல3வி/)
ராதாைவேய ேபாட@ ெசானா, ம2நா4 காைல வா3தியா கண .3 தீ3

ெகா) கெபனிைய வி/) விலகி ெகாடா. அ: க: இவா2 கெபனி .

வவ ேபாவமாக இ5த வா3தியாாி ேபா . எ>க . பி: க விைல.
இ5தாJ என ெசAய :F? ேமைதக4 சில இப:3தா இ கிறாக4!
---------------

27. ேதசப தி

எ>க ெகலா திய நாடக தயாாி க ேவ) ெமற ஒேர ஆவ. அேபா
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மரகவி பா0கரதா0 மைரயி ஒ சிற5த நாடகாசிாியராக இ5தா. அ5த

நாளி அவைடய பாடகைள பாடாத 0ெபஷ ந:ககேள இைல ெய2
ெசாலலா. பா0கரதா0 ஒ ேதசீயவாதி. இ5திய3 ேதசீய3 தைலவகளி
ேபாிெலலா ஏராளமான பாடக4 ைன5தி கிறா, பி@ைசெய) .
சி2வக4Cட பா0கர தாசி ேதசீய பாடகைளபா)வைத நா

ேக/: கிேற. ெசா-ைவF, ெபா/-ைவF நிைற5 கால3ேதா) ஒ3தி5த

அவர பாடக4 மிக பிரசி3தி ெப2 விள>கின. பா0கரதா0 எ>க .

அறிகமானா. ெவ. சாமிநாத சமா எNதிய பாண ர3Mச எB ஒ

நாடக3தி அ@- பிரதிைய அவ ெகா) வ5தா. அைத ப:3 பா3ேதா.

அேபாதி5த எ>க4 ேதசீய உண@சி . அ5த நாடக நிரப, பி:3த
இைடயிைடேய சில தியகா/சிகைள@ ேச3 அவேர எNதி ெகா)3தா.

அேபா பாண ர3Mர நாடக ச காரா தைட ெசAயப/:5த. எனேவ
அ5நாடக3தி.3 ேதசப தி எ2ெபய ைவ3ேதா.
ேதசப தி
நாடக ேவகமாக3 தயாராயி2. பா0கரதா0 உண@சி மி.5த பாடகைள

இயறி3 த5தா. அ3ேதா) மகாகவி பாரதியி ‘எ2 தணிFமி5த -த5திர தாக’

‘வி)தைல வி)தைல,’ ‘ஆ)ேவாேம ப4 பா)ேவாேம’ தEய பாடகைளF

இைடயிைடேய ேச3 ெகாேடா. ேதசப தி நாடக3திதா த தலாக

பாரதியி பாடக4 பாட ெபறன. அ5த நாடக3தி ைமயாக ஏதாவ ெசAய
ேவ)ெம2 சினணா,, கைலவாண ேயாசி3தாக4. மகா3மா

கா5திய:கைள பறிய வரலா2 3தக ஒ2 வா>கி வ5தாக4, கா5தி

மகா கைதைய விJபா/டாக பாடலாெமன :, ெசAயப/ட.

கா5திய:களி பிற த அவ வ/டேமைஜ மாநா/ ) . றப/ட வைர
விJபா/டாக அைம கப/ட. ஒ நா4 இர, உண, . ேம நாB

கைலவாண உ/கா5 பாடகைள எNதி :3ேதா. ம2நா4 ஒ3திைக

ஆரபமாயி2. தயாாி ேவைலக4 -2-2பாக நட5தன. ேதசீய Mரக .

Mரா>கைனக . னிதமான கதாிேலேய உைடக4 ைத கப/டன. வா3தியா

கெபனிைய வி/) விலகிய பதிேனழாவ நா4 அவசர அவசரமாக3 ேதசப தி
அர>ேகறிய.

உண@சி ேவக
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1931 ேம 19 ஆ நா4. ஆ; அ2தா ேதசப தி அர>ேகற. அ2 எ>க .

ஏப/:5த உண@சிைய விவாி க இயலா. ஏேதா ஒ உண@சிF எN@சிF

எேலா . இ5த. நாெட>. ெகா5தளி ! வி)தைலFண@சி ெகாN5

வி/) எாி5த கால! பாரத Mர பகவ3 சி>. அவர ேதாழக4 -கேத, ராஜ.

ஆகிேயா H கிEடப/)@ சில நா/கேள ஆகியி5தன. அ5த ெநD- .

ெசAதிக4 நா/) ம க4 உ4ள3தி ெப ஆேவச3ைத ஊ/:யி5தன. நா/:

O நிைல, ந:ககளாகிய எ>க4 உ4ள3ைத ம/) பாதி காதா, என! நா>க
உண@சியி திைள3 நிேறா.

நாடக ெதாட>கிய. த கா/சி ெபா C/ட.
ேதச ப திேய  தியா
ெதAவ ச தியா

எற பாடைல நா தE பா:ய சைபேயா உண@சி வசப/), மகா3மா
கா5தி . ேஜ!” எ2 ேகாஷமி/டனா. பா/) :5த பாண ர3தி தைலவ,
வாLசனாக ந:3தவ ேபசினா. அவர ேப@-3 ெதளி,, ெகQரமான .ரJ,
ெமAபா/)ண@சிF சைபயின . ம/)மல, எ>க . உண@சி

ஊ/)வனவாA இ5தன. ெப3த ைக3த/டJட தகா/சி :5த.
உயிைர ஊசலாட வி/டா

இரடாவ கா/சி ஈசான ர மனனி விசாரைண மடப. -த5திர Mரைன

வாLசB .3 H .3 தடைன விதி கப)கிற. *றாவ கா/சி

H .ேமைட, வாLச H கிEடப/) ம:கிறா. அவன மரண3தி. பி
ேரச எற தைலவ ெபா2ேப2 ேபாரா:, பாண ர3ைத அ:ைம3

தைளயிE5 வி)வி3@ -த5திர நாடா .கிறா. இ கைத......

H .ேமைட கா/சிைய பல ைறக4 ஒ3திைகக4 பா3, உைமேபா

ேதா2வி க ஏபா)க4 ெசAயப/ :5தன. வாLச ேமைடமீ ஏறிய

- . கயிைற3 தாேன எ)3 கN3தி மா/: ெகா4கிறா. அதிகாாி
ைகயைச கிறா. உ4ேள மணி@ ச3த ேக/கிற. கீேழ நி. காவல

பலைகைய3 த/: வி)கிறா. இவா2 கா/சி நைட ெபற ேவ).
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வாLசBக ந:3தவ - . கயிைற கN3தி மா/: ெகா4ேபாேத
அதேனா) இைண கப/:5த ஒ இ

ெகா கிைய3 தன இ)பிேல

க/டப/:5த ம ெறா கயிறி மா/: ெகா4ளேவ). இப:@ ெசAதா

அவ ெதா>.ேபா அவர உட பார3ைத இ
கN3@ - . இ2 கா.

ெகா கி தா>கி ெகா4.

*றாவ கா/சி ெதாட>. ேபா வாLசBக ந:3தவ உண@சி பிழபாக
இ5தா. ா . ேமைடயி ஏறி ஆேவச3ட Mர ழ க ெசAவி/)

கயிைற கN3தி ேபா/) ெகாடா. ஆனா இ

ப: மா/:னாகளா எபைத கவனி க மற5 வி/டா,

ெகா கிைய ஒ3திைக

நாடக ெதாட>கிய த ெநD- படபட க3 திைர மைறவி நி2 ெகா:5த
எ>களி எவேம இைத கவ னி கவிைல. H .ேமைட பலைகைய இN .

காவலனாக நிற ந:க இைதபறி@ சிறி கவைல ெகா4ளவிேல.

- ைக கN3தி மா/:னா வாLச. Mர ழ கமி/டா. மணிய: கப/ட.

பலைக இN கப/ட. வாLச அ5 தர3தி ெதா>கினா, ெமA மற5தி5த

சைபேயா, “பகவ3 சி>. . ேஜ” எ2 பலைற ேகாஷமி/டனா. நா அ)3த

கா/சி காக3 திைர மைறவி H .ேமைடயேக நி2 ெகா:5ேத.
வாLச ெதா>கியேபா ெகா)3த .ர எனேவா ேபாE5த. அவர

. ற இ

கயிறி ெகா கி மா/டபடாதைத அேபாதா

உண5ேத. எைனேபாலேவ ம2 சில இைத கவனி3தாக4

ேபாE கிற. “திைர, திைர, ப)தா ப)தா” எ2 பல .ர க4 ஓலமி/டன. அைர
நிமிட ேநர ெதா>கிய பிறேக திைர விடேவ)ெமன ஒ3திைகயி

அறிவி கப/:5த. சைபேயாாி ேஜ ேகாஷ3தி ஒல .ரக4 உடேன
ேக/கவிைல. திைரவிட@ சில வினா:க4 தாமத ஏப/ட.

கட,4 காபாறினா
திைர விN5த சில ஓ:ேபாA வாLசனாக ந:3தவைர3 H கி பி:3
ெகா) இ2கிேபாயி5த கN3@ - ைக அவி 3தாக4. ந:க .

பிர ைஞ இைல. சைபேயா . இைதபறி எ, ெதாியா. உண@சி

வசப/ட அவக4 அ)3தகா/சி ெதாட>. வைர “பக3சி>. . ேஜ!
பக3சி>. . ேஜ!” எ2 ழ>கி ெகாேட இ5தாக4.
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வாLசனாக ந:3தவ .3 த நிைன,வர அைர மணி ேநரமாயி2. அ2

வாEசனாக ந:3, உண@சி பிழபாக நி2 உயிைர ஊசலாடவி/ட உைம

ந:கதா ந:கமணி எ0. வி. சக0ரநாம. அவர கN3@ - ைகபறி

கவைல ெகா4ளாம காவலனாக நி2 பலைக இN3த ணியவா ேவ2
யாறாமல. நம நைக@-ைவ@ ெசவ :. எ. சிவதாB.

ேதசப தி நாடக3தி நா ேரசனாக ந:3ேத. சினணா எ மைனவி -தமா
ேதவியாக ந:3தா. ஈசான ர3 மன அதிரதனாக ளி */ைட ராமசாமி

ந:3தா. ேசனதிபதி ேசமMரனாக ந:3தவ யா ெதாிFமா? நைக@-ைவ ந:க எ.
ஆ. சாமினாத. அவ மிக அழகாக க3தி@ சைட ேபா)வா. நாB அவ

ேதசப தியி ஆேவச3ட க3தி@ சைட ேபா)ேவா. எ. ஆ. சாமிநாத தா

என . க3தி@ சைட ேபாட க2 ெகா)3தா. எ5த ேவட3ைத ேபா/டாJ

திறைமயாக@ ெசAய C:யவ சாமிநாத எ2 ேப .றிபி/: கிேற.

அலவா? ேதசப தி நாடக3தி சாமினாதைன எேலா பாரா/:னாக4. எ.

எ0. கிKண பல ேவட>க4 ைன5 சைபேயாைர பரவச ப)3தினா. கா5தி

மகா விJ பா/) . பலைற ைகத/ட கிைட3த. நாடக3தி.

பிரமாதமான ேப. ஆனா வOதா அதேகறப: இைல.
தபி பகவதி

இ5த நாடக3தி தபி பகவதி மெறா -த5திர Mர நாகநாதனாக ந:3தா.

ேரசB ேசமMரB வா/ேபா ாிF ெபாN, நாகநாத ேசமMரேனா) வ5த

காவலகட சைடயி/) அவகைள விர/டேவ). தபி பகவதி .

க3தி@ சைடேபாட அவளவாக வரா; க/: ர) மேபா ாிவெதறா

நிரப பி: .. எனேவ நாகநாத காவலகட மேபா ாி5 விர/)வதாக

அைம3 ெகாேடா. தபி பகவதி . மேபா பி: . எ2 ெசாJ

இ5த@ சமய3தி மைரயி நட5த மெறா நிக @சி எ நிைன, . வகிற.

அேபா கெபனியி தைமயான ெப ேவடதாாிகளி ஒவராக இ5தா
ஒ ந:க. அவைர ஊ . அைழ3ேபாக அவர மாமன தைமயB

வ5தி5தாக4. தபிைய ெஜகனாதAயாி கெபனியி ேசப தைமயனி

தி/ட, ெபாியணா இைத ாி5 ெகாடா. அ5த ந:க  கிய பா3திரமாக
ந: க ேவ:ய நாடக>க4 நட க ேவ:யி5 ததா, அ5நாடக>க4 :5த

பிற. அைழ3 ேபா.ப: ேக/) ெகாடா. வ5தவகேளா உடன:யாக
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ேபாக ேவ)ெமன பி:வாத பி:3தாக4. ந:கB அவகேளா) ேபாக3

:3தா. அறிர, நாடக3தி ந: க அவைர3 தவிர ேவ2 ஆ4 இைல.

ெபாியணா நயமான ைறயி எவளேவா எ)3@ ெசானா. அJவ

அைறயி நீடேநர நட5 ெகா:5த இ5த உைரயாடைல நா>க4

தைலமைறவாக நி2 ேக/) ெகா:5ேதா. ந:காி தைமய ஒேர C@ச

ேபா/டா. ெபாியணா கா/:ய ெபா2ைம எ>க . ெப வியைப அளி3த.
C@ச ேபா/டவாி ஆேவச உ@சநிைல . ேபாA ெகா:5த.

கைடசியாக ெபாியணா சிறி ேகாப3ேதா), “நாடக :5தபிற.தா அவேன
அBப:F. எ5த காரண3ைத ெகா) இேபா அBப இயலா” எ2

Cறினா. இ ேக/ட ந:காி தைமய ேமJ ஆ3திர அைட5தா.

“அெதலா :யா. உ>க4 நாடக3ைதபறி என . கவைலயிைல; நா>க4
இேபாேத றபட3தா ேபாகிேறா”, எ2 ெசாEவி/)3 த தபிைய

பா3 “எ)டா ெப/: ப) ைகைய” எறா. அண இப:@ ெசாJ ேப
ஆய3தமாக இ5த ந:க3 தபி, உடேன ெப/: ப) ைகேயா) றபட@
சி3தமானா. தைமயB, மாமB ைன ெசல3 தபி அவகைள பி
ெதாட5தா. *வ அJவ அைறைய3 தா:னாக4.
ெவறி ெகாட ேவ>ைக!
‘பளா’ எறாெ◌ ச3த. அைத3ெதாட5 “ஐேயா’’ எற அலற! என .

ஒ2 ாியவிைல. எ/: பா3ேத. ந:காி தைமய அ: ெபா2 க

:யாம கீேழ கிட5தா. அவ எதிேர ெவறி ெகாட ேவ>ைக ேபா ஒ மனித

உவ நி2 ெகா:5த. அத வாயிE5 வா3ைதக4 ேவகமாக வ5தன.

“இன ேக றபட3தா ேபாறயா! எ>கடா றப)! நீ ெபாறப/) ேபாறைத
நா பா கிேற” எற வா3ைதகேளா) கீேழ கிட5தவB ., ேமJ சில

அ:க4 விN5தன. ந:க ெப/: ப) ைகைய ேபா/) வி/) அலறிய வண

உ4ேள ஓ:னா. மாமனா ெசAவதறியா ஒ *ைலயி ஒ>கினா. தைமய,

“ஐேயா, ெகாறாேன” எ2 ஒலமி/டா. ெபாியணா விைர5 ெச2 அ5த

ேவ>ைகைய பி:3 அட கினா. மனித உவி நிற அ5த ேவ>ைகதா தபி

பகவதி. அேபா தபி பகவதி . வய பதினா.-ந:க . ஏற3தாழ அேத
வயதா இ .. அ:ப/ட தைமயன . இப3தி ஐ5 வய .ேம

இ கலா. எதகாக இ5த நிக @சிைய .றிபி/ேட. ெதாிFமா? பகவதிFைடய

ர/)3தன, உட வEைம, தீைமைய எதி . ேபா ., இவைறெயலா
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இ5நிக @சி எ)3 கா/)கிறதலவா? இத பிற. அ5த ந:க மைர

நாடக>க4 :F வைர கெபனியி இ5 வி/)3தா ேபானா; ேதசப தியி
நாகநாதனி காதE -5தாியாக, அவ ந:3தா.
ேதசீய நாடக3தி.3 தைட
ேதசப தி நாடக3ேதா) மைர கா :5த, திெநேவEயி நாடக

வ கிேனா. ேதசப தி நாடக3தி. ேபாL0 அதிகாாிக4 வ5 .றிெப)3

ெகா) ேபானாக4. நாடக :5த ம2நா4காைல கெபனி M/:. இர)

ேபாLசா வ5தாக4. உாிைமயாளைரF, நாடக ஆசிாியைரF உடேன ேபாL0

0ேடஷB . அைழ3 வப: இ0ெப ட உ3திரெவ2 Cறினாக4.
ெபாியணா ெவளிU ேபாயி5தா. சிறபா த மைனவிேயா) எ>க4
த>ைககேளா) மைரயிேலேய இ5தா. கெபனியி பிரதிநிதிகளாக

சினணா :. ேக. 3சாமிF, எ.எ0. கிKணB ேபாL0

0ேடஷB .@ ெசறாக4. இ0ெப ட அவிவாிட பல ேக4விகைள

ேக/டா. கைடசியாக3 ேதசப தி நாடக நைடெபற ேவ)மான தா ெசாJ

தி3த>கைள ஏ2 ெகா4ள ேவ)ெம2, இைலயானா நாடக தைட

ெசAயப)ெம2 க:பாக Cறினா இ0ெப ட. அவைடய

ஆ/ேசபைனக4 எனெவப வாசகக .@ -ைவயாக இ ..
ஆ/ேசபைணக4

த கா/சியி நா>க4 ெசாெபாழி, நிக 3ேவா. எ.எ0.கிKண, சி. ஐ.

:.யாக ேவட ைன5 ேதா2வா. எ>க4 ேப@- கைள .றிெப) .ேபா
அதேகறவா2 உண@சிகைள3 த க3திேல ேதா2விபா. நா

ேப-ேபா, “இேதா எ>க4 ெசாெபாழிைவ .றிெப) கிறாேர, இவ ந
நா/டவதா. நம சேகாதராி ஒவதா. ஆனா இ5த நா/: பிற5, இ5த
நா/: வள5, இ5த நா/) உைபேய தி2 ெகா: . இ5த மனித
உவ த ெசா5த@ சேகாதரகைளேய அனிய நா/டாB . கா/:

ெகா) . ேராக@ ெசயைல@ ெசA ெகா: கிற! பாவ. என ெசAவ?
வயி2 பிைழ !” எ2C2ேவ. உடேன எ. எ0. கிKண ைக

காகெளலா பதற3தா ஆ)வ ேபால ந:பா. சைபேயா ைகத/:@
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சிாிபாக4. இ0ெப ட இ5த கா/சியி எ. எ0. கிKண
வர Cடாெத2 ஆ/ேசபி3தா.

இரடாவதாக, -த5திர Mர ேரசB, ஒமித வாத கனவாB ேபசி

ெகா4 கா/சி. மிதவாதி ச கா க/சிைய3 தா>கி ேப-வா. நீட ேநர

வாத நைட ெப2. :வி நா ஆேவச3ட, “தாAநா/ைட அனிய .
கா/: ெகா) . சடாளக4, த தாைய மாறாாிட C/: ெகா) .
ெகா)ைமைய@ ெசAகிறாக4 எ2 ஏ ெசால Cடா?” எ2 ேக/ேப.
இ5த கா/சியிJ எ. எ0. ேக. தா மிதவாதியாக வவா. எ ேக4வி .
விைடயாக அவ ெகா) . கபாவ, ஆ3திர3 ேதா) நட5 ெகா4

ந:  சைபேயாாிைடேய ெப> ேகாஷ3ைத எN . இ5த ேக4விையF

இ0ெப ட ஆ/ேசபி3தா.

*றாவதாக, நாடக3தி இ2தியாக வ சைட கா/சியி கைலவாண எ.

எ0. கிKண தைலைமயி ஒ ெதாட பைட கா/சியளி .. பைடயி

தளபதி கைலவாண ெபாிய ைகரா/ைட ஒைற ைகயி தா>கிய வண

ேதா2வா. இ5த கா/சியி ெகா/டைகேய கலகல3 ேபா.ப: சைபேயா
ைகத/)வாக4. இ5த கா/சிையF எ)3விட ேவ)ெமறா
இ0ெப ட.

இB சிலைர மா2தக4 சிலவைற@ ெசானா. இவறி எ,

நாடக3ைத பாதி காதப:யா இ0ெப டாி ஆ/ேசபைனகைள ஏ2

ெகா), அப:ேய தி3த ெசAவதாக Cறி, எ. எ0. ேகF சினணா,

திபி வி/டாக4. ம2நா4 நாடக இ0ெப ட ெசான மா2தகட

நட3த ெபற.

அ5த நாளி எ>க கி5த உண@சியி இ0ெப டாி இ5த ஆ/ேசபைனக4
நிர5தரமாக நீ:3 நிகவிைல. ம2 வார மீ) ேதசப தி நைடெபற.

அ2 ேபாLஸா யா வரவிைல. எனேவ இ0ெப ட ஆ/ேசபி3த

கா/சிகைளெயலா னிJ பமட>. சிறபாக நட3தி கா/:ேனா. சி. ஐ.
:.க4 யாேரா வ5தி5தாக4 என நிைன கிேற. நாடக அ2 ெப

ேகாலாகல3ட நட5த. ம2நா4 நாேல நா>க4 மகி @சிேயா) உைரயா:

ெகா:5ேதா. ேபாL0 அதிகாாி ஒவ வ5 ஏேதா ெகா)3வி/)
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ேபானா. திெநேவE மாவ/ட Nவ ேதசப தி நாடக தைட

ெசAயப/:பதாக அறிவி34ள தைடF3திர, அ.
கா>கிர- . நெகாைட

திெநேவEயி ப/டாபிேWக :5த பிற. மாவ/ட கா>கிர0 கமி/:

நிதி காக ஒ ேதசப தி நாடக ந:3 ெகா)3ேதா. திமதி ல/-மி ச>கரAய

தைலைம தா>கினா. இேத ேபா ெதாட5 பல ஊகளி கா>கிர0

கமி/:க .3 ேதசப தி நாடக3ைத எவித ஊதிய ெபறாம ந:3

ெகா)3தி கிேறா. எ>க4 கண .ப: தமி நா) NவதிJ கா>கிர0

கமி/:க . Xறி ஐப3தி ஏN நாடக>க4 இவைர நெகாைடயாக கட3தி
ெகா) க ெப24ளன. இவைறெயலா பைழய கா>கிர0 நபக4

நிைனவி ைவ3 ெகா: கிறாகளா எப ச5ேதக.
நில3ைத அடமான ைவ3ேதா

திெநேவE நாடக :5தபி Yைவ.ட, சா3ா, விநக ஆகிய

ஊக .@ ெசேறா. வி நகாி மாேனஜ காேம0வர ஐய வ5 தம

பா கி பண3திகாக ெதா5தர, ெகா)3தா. ஏகனேவ அவைடய கட

பா கி . ேநா/) எNதி ெகா)3தி5தைமயா எவித@ சமாதான

Cற:யாம ெபாியணா தய>கினா. அேபா எ>க கி5த ெசாப

நில3ைத அடமான எNதி ெகா)3 பண வா>க :, ெசAதா. இதகாக

நா>க4 சேகாதரக4 நாவ நாகேகாவிJ . ேபாகேவ:யதாக இ5த.

ஒநா4 நாடக :5த, நாவ றப/) நாகேகாவி ேபாA@ேச5ேதா.

அேற ஒவாிட நில3ைத அடமானப)3தி இரடாயிர ZபாAக4 ெபேறா.
ெநேலயி, இதகாக3 த>கியி5த காேம0வர ஐயாிட அவைடய பா கிைய

ெகா)33 தீ3வி/) விநக . ரயிேலறிேனா. அ5த ரயி எேபா

இர, 10 மணி .3தா விநக . வவ வழ க. இர, 9-30 மணி .

விநகாி ேமனகா நாடக ைவ கப/:5த. எ>க4 நப கி/)ராஜூ

அ5நாளி ரயிேவ அதிகாாிகட ெந>கிய ெதாட ெகா:5தா. எDஜி

:ைரவராக நி2 ரயிைல ஒ/)வத. அவ நறாக பழகியி5தா.

மணியா@சியி அவ எDசிB .4 ஏறி :ைரவைர ஒ ப க உ/கார ைவ3

வி/)3 தாேம ரயிைல, ஒ/:னா. ப3 மணி . விநக . வரேவ:ய ரயி

இர, 9 மணி ேக வ5 ேச5த. இப: நட5தி .மா எ2 வாசககளி சில
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ந வCட சிரம5தா. ஆனா இேபா நா ெசாEயைவ அைன3

உைமயாக நட5தைவ.
மீ) ெச/: நா)

விநக .பி மீ) ெச/:நா/:. பயண ெதாட>கிேனா. இைற
காைர .: ைக ெகா) கவிைல. திய நாடக நட3த எணி Y கிKண

Lலாைவ3 தயாாி3ேதா. அதகாக இ5த ெந க:யான க/ட3திJ நைககைள

ெயலா அட. ைவ3@ சாமாகைள3 தயா ெசAேதா. எதிபாராதப: அ5த@

சமய மெறா ெகா/டைகயி ளிய மாநக பாA0 கெபனி நாடக நட3தி

வ5த. அதி  கிய பா3திர ஏ2 ந:3த பி. எ0. ேகாவி5தB . அபாரமான

ேப. அவகைடய நாடக>க . நல வOJ ஆயி2. ளியமாநக பாA0

கெபனியி சிற5த ந:கக4 இ5தாக4. பாA0 கெபனி எற ெபய ெகாப

எேலா சி2வகளாக, இ5தாக4. எ>க4 கெபனியி பைழய ந:க

கயாண Mரப3திர தா, அ>. வா3தியாராக இ5தா. அவ தயாாி3த

-வாமிகளி அபிமF -5தாி நாடக3ைத நா>க பா3ேதா. பி. எ0.

ேகாவி5த Mர அபிமFவாக நாேன விய . ைறயி ந:3தா. கேடா கஜனக

ந:3த காளீ0வர, -5தாியாக ந:3த மயிவாகன ஆகிேயா மிக அைமயாக

ந:3தாக4. திய கா/சிகைள3 தயாாி3 YகிKணLலாைவ அேமாகமாக

நட3திF எ>க . வO இைல. விைரவி நாடக3ைத :3 ெகா)

திமய3தி. பயணமாேனா.

நாகேகாவிE .)ப நிைல3த
இ5த@ சமய>களிெலலா சிறபாவி .)ப மைரயிேலேய இ5 வ5த.
இ2தியாக ெபாியணா ஒ :, . வ5, சிறபா, அவ மைனவி,

த>ைகமாக4, ெபாியணாவி மைனவி எேலாைரF நாகேகாவிE ஒM)
பா3, அ>ேகேய நிர5தரமாக3 த>க@ ெசA வி/), திமய திபினா.

திமய3திJ வO இைல. எ>க4 ெபாிய தகபனா மக :. எ0. திரவிய
பி4ைள நாகேகாவிE இ5தா. கெபனியி நிவாக ேவைலகைள

கவனிபத. ஒவ ேதைவ ப/ட. அ5த ேவைலைய3 திரவியபி4ைள

அவக . ெகா) க எணி, அவைரF அைழ3 வ5தா ெபாியணா. சில

மாத கால திரவிய பி4ைளயி ேமபாைவயி கெபனி நைடெபற.

அவைடய ேபா ., கெபனியிE5த ந:கக4 யா . பி: கவிைல.
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எறாJ அைத ெவளிேய ெசால அDசி, எேலா ேபசாதி5தாக4. இ5த

நிைலயி கெபனி தி) க ெசற.
------------

28.

ெமாழி நாடக

தி) கE இ5தேபா எ. எ0. கிKண ெஜகனதAய கெபனியி

பிரபலமாA விள>கிய ப த ராமதா0, நாடக3ைத நட3த விபினா. அதகான
ெபா2

கைள அவேர ஏ2 ெகாடா. நாடக ஆசிாிய,  ேகா/ைட த )

பாகவத வ5தா. இவ ஏகனேவ வ நாடக3ைத எ>க . பயி2-

வி3தவ. அத பிற. சிவ க>ைகயிE5த ேபா ராமதா0 நாடக3ைதF பாட

ெகா)3தி5தா. எனேவ அதைன3 தயாாி க இேபா அதிக சிரம எ)3

ெகா4ளவிைல. நாடக தயாராயி2. ஆனா நாடக3 .3 ேதைவயான
கா/சிக4, உைடக4 தEயவைற@ ெசAய ேவ)ேம; எ>க கி5த

ெபாளாதார ெந க:யி எ, ெசAய இயலவிைல. இ5த சில கா/சிகைள

ைவ3 ெகாேட நாடக3ைத நட3த ைன5ேதா. ராமதாசைர அைட3

ைவ . சிைற@சாைல ஒ2 ம/) ேதைவப/ட. அேபா ஓவிய யா

இைல. சிைற@ சாைல கா/சிைய எ. எ0. கிKணேன ஒேர நாளி எNதி
:3தா. நவா, . நல உைடக4 இைல. N ஜாிைகயாலான ணி

ேவ)ெம2 எேலா ெசாேனா. கா/சியைமபாளகளி ஒவரான

மாதவ அத. ஏபா) ெசAதா. ஜாிைகேபா ேதா2 ப, வண4ள

ெபாிய ேர காகித>கைள வா>கி, அதிேலேய உைடக4 தயாாி க ப/டன. காகித

நீ:3 இராெதறாJ கணா . அழகாகேவ இ5த. ராமதா0 தமி ,
ெதJ>., இ50தானி ஆகிய ெமாழிகளி அைம5த நாடக. நா

ராமதாசராக, ெபாியணா :. ேக. ச>கர நவா தானிஷாவாக, ந:3ேதா.

எ. எ0. கிKண மா2ப/ட ப3 ேவட>களி ேதாறி மிக அ தமாக

ந:3தா. நாடக சிறபாக அர>ேகறிய. ராமதா0, எ. எ0. கிKணBைடய

N3 திறைமையF ெவளிப)3 நாடகமாக அைம3த. தி) க :5த

கெபனி தி@சி, தDைச தEய நகர>க .@ ெசற.

எ5த ஊாிJ வO இைல. மிக, கKடப/) கெபனிைய நட3தி வ5ேதா.

இ5த@ சமய3தி ேப- பட>க4 தமி நா/: ேவகமாக வர3 ெதாட>கின.

ஏேதேதா கன,க4 க) ெகா:5த எ>க . ேப- பட>களி வைக
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இ: விN5த ேபாE5த. படமலவா ேப-கிற?... மனிதக4 ேப-வைத யா
ேக/பாக4?
ேப- பட ேபா/:
ஆகாசவாணி ேப-வதாக,, அசாீாி ஒலமி)வதாக,, பைமக4 வாA திற5
பா)வதாக, பழ> கைதகளி ப:3தி5த ம க4, பட ேப-கிற எற,ட

திவிழா, . ேபாவைதேபா சாாி சாாியாக ேபாக3 ெதாட>கினாக4.
திதாக வ5த நிழ மனிதBட, உயி மனித ேபா/:யிட இயலவிைல.

கெபனி க:ய ேவக3தி ப4ள3ைத ேநா கி பாA5த. :. பி. ராஜல/-மி ந:3த

வ4ளி திமண பட அேமாகமாக ஓ:ய. ஜன>க4 ெவறிபி:3தவகைள

ேபால3 திைரபட ெகா/டைகயி ேபாA விN5தாக4. திைரபட>களி

அேபா பாடக .3தா தEட ெகா) க ெபறி5த. எனேவ
ச>கீத3தி ேத@சி ெபறி5த ந:கக . அதிக மதி இ5த.

நாடக3திேலேய பாடகைள .ைற3 ெகா) நா>க4 சதாய நாடக>கைள
நட3தி வ5ேதா. எ>க4 நாடக>களி ந:
ெபாம கைள கவர :யவிைல.

.3தா தEட. எனேவ எ>களா

-5தரரா
தDைசயி நாடக>க4 நட5ெகா:5தேபா, அ>.4ள அைம@O

சைபகட எ>க .3 ெதாட ஏப/ட. அ5நாளி ெசைன .

அ)3தப:யாக3 தDைசயி தா அதிகமான அைம@O சைபக4 இ5தன. -தசன

சபா மிக பைழய அைம@O .N. இைத3 தவிர விஜய விலாச சபா. ச ரதா சபா,

.மரகான சபா தEய பல சைபக4 இ5தன. .மரகான சைபைய@ ேச5த எ.

வி0வநாதAய பல நாடக>கைள எNதி ந:3, அ@- வ:விJ ெகா)

வ5தி5தா. விஜயவிலாச சபா, ச ரதர சபா இவ2ட நா>க4 ெந>கிய

ெதாட ெகா:5ேதா. இ5த@ சைபகளி ஆசிாியராக, ந:கராக,

விள>கினா -5தரரா. நல எ)பான ேதாற உைடயவ; ெகQரமான .ர
மிக@ சிற5த ந:க. உஷா பாிணய, பிரகலாத இ நாடக>கைள நா>க4
பா3ேதா. பிரகலாதனி இரயனாக,, உஷாபாிணய3தி பா\Oரனாக,

-5தரரா அபார3திறைமFட ந:3தா. அேத ேநர3தி ேப- பட>களி வ5த
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வற உவ>கைள பா3தேபா, ‘இேபப/டவைரயலவா ரா/சத ேவட
ேபாட@ ெசAய ேவ)’ எ2 நா>க4 எணி ெப*@- வி/ேடா.
-5தரராவி கெலண
எ>க4 நாடக>கைளF ந:ைபF பா3 பரவச ப/ட -5தரரா எ>கேளா)
அனிேயானியமாக பழகினா. ஒ3திைகக4 நைடெப2 ேபா தாமாகேவ

வ5 உ/கா5 ெகா4வா, வா3தியா இலாததா -5தரராேவ அ5த

0தான3ைத ஏ2 ெகா), ந: @ ெசாE ெகா)பா. ெபாியணா,ட

ெந>கி பழ.வ எேலாராJ இயலா. அேவ ஒ தனி கைல எ2தா

ெசால ேவ). -5தரரா எப:ேயா ெபாியணாைவ கவ5 வி/டா.

இவ மிக ெந>கி உறவா:னாக4. -5தரரா இரடாவ மகாF3த3தி

ேசைவ ாி5தவ, அேபா கைல ட அJவலக3தி ேவைல பா3 வ5தா.
ச காரா அவ . ெகாDச நில மாயமாக ெகா) க ெபறி5த.

எ>க4 நிைலைய ந.ண5 அBதாபப/ட -5தரரா தம நில3ைத அட.
ைவ3 பண வா>கி3 தவதாக,, நல கா/சி உைடகைள3 தயாாி3

நாடக>கைள@ சிறபாக நட3மா2 ஆேலாசைன Cறினா. ெபாியணா அத.

ஒபவிைல. கKட>க4 NவைதF தாேம ஏ2 ெகா4வதாக,, நப கைள

இதி ப>. ெகா4ள@ ெசAய விபவிைலெய2 ெசாEவி/டா. பிB

-5தரரா எ>க . ஒ ெகளரவ ஆேலாசைனயாளராக,, ஆசிாியராக,,
நா>க4 ேபா.. ஊக ெகலா வ5 கல5 ெகாடா.

எ. ஆ. ராதா
ப/) ேகா/ைடயி நா>க4 நாடக>க4 நட3தி ெகா :5த ேபா ந:கேவ4
எ. ஆ. ராதா எ>க4 கெபனியி வ5 ேச5தா. எ. எ0. கிKண,

ெஜகனாைதய கெபனியிE5தேபா, எ.ஆ. ராதாேவா) ெந>கிய ந/

ெகா:5ததா அவேர க:த எNதி ராதாைவ வரவைழ3தா. ராதா வ5த

ஏகனேவ நட5 வ5த நாடக>களி, சில நைக@-ைவ ேவட>கைள3 திறைமயாக

ந:3தா. பதிப தி நாடக தயாராயி2. பதிப தி நாடக3தி ராதா, .. அ5நாளி
பிரமாதமான க இ5 வ5த. ெஜகனாைதய நாடகசைப யா பாண3தி

கைல5ேபான பிற., ஐயாி தவ ராம- அ5த கெபனிைய ஒவா2

ஒN>.ப)3தி மைர . ெகா)வ5தா. அ5த கெபனியி பதிப தி நாடக
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அேபா தEட ெபற. நாடக ஆசிாிய எ. எ0. 3கிKண

க>காதரனாக,, எ. ஆ. ராதா பறிF ச5தானமாக, ேதாறி ேமைடயி

பய>கரமாக@ சைட ேபா)வாக4. இைத நா>க4 ஏகனேவ ஒைற

பா3தி கிேறா. பதிப தியி நா ராஜேசகரனாக ேவட ைன5ேத. தபி

பகவதி க>காதரBக,, எ. ஆ. ராதா பறிF ச5தானமாக, ந: க3

தி/டமி/:5தனா. சைடேபா) ]\ க>கைளெயலா பகவதி . ராதாேவ

ெசாE ெகா)3தா. பகவதிF.அேபா ர/) ேபவழி. சாதாரண

விைளயா/)களிேல Cட ராதா, . ஈ)ெகா) க C:யவ பகவதி ஒவதா.
பதிப தியி அவக4 சைட ேபா) கா/சிைய காண நா>க4

ஆவேலா:5ேதா. பதிப தி ஒ3திைக ெதாட5 நைடெப2 வ5த.
ராஜேசகர
தDைச எ.வி0வநாைதய எNதிய ராஜேசகர நாடக அ@- 3தக3ைத ஒநா4

நாB ராதா, ப:3ேதா. அ5த நாடக எ>க . நிரப, பி:3த. ராதா

ராஜ ேசகரனக ந:பெத2 :வாயி2. உடேன பாட எNத3 ெதாட>கிேனா.

ஆனா, பதிப தி ெவறிகரமாக நைடெப2வத. ஆவ3ேதா) ஏபா)கைள@

ெசAத ராதா, பதிப தி அர>ேக2வத. ேப கெபனிைய வி/)@ ெசாலாம

ேபாA வி/டா. அவ ேபாAவி/டைத அறி5த எ. எ0. கிKண “அடபாவி,
நாதா ராதாைவ கெபனியி ேச3ேத; எனிடCட@ ெசாலாம
ேபாAவி/டாேன!” எ2 வ5தினா. பிற. ராதா ேபாடேவ:ய ச5தான

ேவட3ைத எ. எ0. கிKணேன ேபா/டா. -வாமி நாடக>களி ராதா, .

ெபா3தமான ேவட>க4 ஒ2 இலாதப:யா அவ .3 திதி

ஏபடவிைல. இ5த வைர எ>கேளா) அ ட பழகினா. நல ைறயி

நட5ெகா டா. ெபாியணாவிட3தி அவ . மி க மதி ஏப/:5த.

ராதா வேபா அவைரபறி னாேலேய ேக4விப/:5த எ>க . அவ
எப:யிபாேரா ெவ2 ேயாசைனயாக3தா இ5த. வ5 சிலகால இ5

ேபான பிற. அவர ந/ ற, எ>கைள மிக, வ3திய. ப/) ேகா/ைட,
மனா.:, தEய ஊகளி ந:3வி/) நாகப/:ன ெசேறா.
ேகாட ேகாவி5தசாமி நாF)

வO நிைலைம நா . நா4 ேமாசமாகி ெகாேட வ5த. எேலா ேச5

கெபனிைய இN3 நி23த யேறா. இயலவிைல. சா ஏறின ழ
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ச2 கிய. பண எB கயி2 இ5தாதா கெபனிைய க/: இN க
:F எற நிைல ஏப/)வி/ட. ெபா4 வEைம Fைடய ஒவாிட

கெபனிைய ஒபைட3 ந:ககளாகேவ ஊதிய ெப2 கெபனியி ெபய
மைறயாதப:யாவ காபாறி ெகா4ளலா என எ>க .3 ேதாறிய.

ெசைன ேகாவி5தசாமி நாF), ேகாட கெபனி எB ஒ ெபாிய நாடக

.Nைவ ைவ3@ சிறபாக நட3தியவ. அவ எ>க4 நாடக .Nைவ வஷ

ஒப5த ேபசி, எ)3 நட3த வ5தா. -5தரரா இப: நிர5தரமாக

கெபனிைய மெறாவாிட ஒபைடபைத எவளேவா த)3தா. பல ஆ)க4

வO இலா, மன கச5 இ . நிைலயி ெபாியணா -5தரராவி

ேயாசைனைய ஏக விைல. சகல ெசல,க ேகாவி5தசாமி நாF)ேவ ெசA

ெகா4வெத2, நா>க4 நாவ ந:பதகாக,, கா/சியைம க4,
உைடக4 இவறிகாக, ஆ) . ஆயிர ZபாAக4 ெப2

ெகா4வெத2, கெபனியி ெபய Yபாலஷகான5தசபா எேற

இ கேவ)ெம2 ேபசி :, ெசAயப/ட. எ>க4 ந:கக4 அைனவ

இ5த ஏபா/) . வ3த3ட ஒ

ெகாடாக4. எ. எ0 கிKண,

ெபாியணா,ட எவளேவா த)3 ேபசி பா3தா. இ2தியாக அவ

ஒ

ெகாடா. *றா)க4 இவா2 நைடெபற ேவ) ெம2 ேகாட

ேகாவி5தசாமி நாF),ட ஒப5த :வாகிய. காைர காE கைடசியாக

நாடக நட3தி வி/) 1932இ கெபனிைய நாF)விட ஒபைட3ேதா.
-------------

29. ேகாட# சாரதாபா

த தலாக உ)மைலேப/ைடயி நாடக ெதாட>கிய. Yபால

ஷகான5த சைபயி ெபயரா நட3த ப/டாJ அ உைமயி ேகாட

கெபனியி நாடகமாகேவ விள>கிய. நாF)வி மைனவியாக இ5த

சாரதாபா4 அைமயா கெபனியி  கிய இட ெபறா. இராமாயண

நாடக3தி.  ெம. ெகா) கப/ட. சாரதாபா4 மிக@ சிற5த

ந:ைகயாதலா திய ந:கக .3 தின ைறயாக ந:  பயிசி ெகா)3
வ5தா. ெதாட க3தி அ: க: தகரா2க4 ஏப/டன. நா>க4 அவைற
ெபா/ப)3தாம ஒ3ைழ3ேதா. எ>க4 ந:கக உ4ளேபா)

உைமயாக உைழ3தாக4. என ெசA பயனிைல. எ>கைள பி:3த ‘ஏழைர
நா/டா’ நாF)ைவF பி:3 ெகாட ேபாJ!
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ேகாட கெபனியா ஒ கால3தி இராமாயண, மகாபாரத, YகிKண

Lலா தEய ெபாிய நாடக>கைள ெயலா பிரமாதமாக நட3தியவக4. எனேவ
திதாக மகா பாரத பாட ெகா) கெபற. மகாபாரத3தி சாரதாபா4

அைமயாேர ேராபைதயாக ந:3தா.
கெபனியி எலா ெபா2

கைளF நாF)ேவ கவனி3 வ5தா. எனேவ,

ெபாியணா, ந:கக4, ஏைனய, ெதாழிலாளக .ாிய சபள3 ெதாைகைய

ஒப5தப: தாேம வா>கி ெகா) க விபவிைல. ேநர:யாக நாF) விடேம

எேலா சபள ெப2 ெகா4ள ஏபா) ெசAதா. நாF) . இ5த ஏபா)

மிக, ெசளகாியமாக ேபாAவி/ட. அவ இைத பயப)3தி ெகா) ந:க

கைளF,ெதாழிலாளகைளF தம வசப)3தி ெகா4ள ப/டா.

உ)மைலேப/ைட வO திதிகரமாக இைல. தி9 .@ ெசேறா.

அ>. வO இைல. 0ெபஷலாக@ சில ெபாிய ந:ககைள ேபா/) நட3தினா

வOலா.ெம2 நாF) எணினா. நா>க4 அவைடய விப3 .@

சமதி3ேதா.

பி. எ0. ேவJநாய
பிரசி3தி ெபற ந:க பி. எ0. ேவJநாயைர ெகா) ச3தியவா சாவி3திாி,

ேகாவல ஆகிய இ நாடக>க4 நட3த ஏபாடாயி2. த நாடக ச3தியவா

சாவி3திாி நட5த. பி. எ0. ேவJநாய ப.தியி ச3தியவானாக,

பிப.தியி எமதமBக, ந:3தா. சாரதாபா4 அைமயா சாவி3திாியாக

ந:3தா. மற எலா ேவட>கைளF எ>க4 ந:ககேள ஏ2 ந:3தாக4. நா
நாரதராக ந:3ேத. நாடக வ>.வத. ஒ மணி ேநர இ .ேபாதா

நாய அர>கி.4 வ5தா. எேலாைரF அைழ3தா. “உ>க4 அைனவ .
-வாமிகளி பாட தாேன?” எ2 ேக/டா. எேலா ‘ஆமா’ எ2 தைல
யைச3ேதா. நாய மகி @சிேயா) “அப:யானா கவைல யிைல” எறா.
நாயாி நாவைம

எ>க4 த5ைதயா ேவJநாயேரா) ெபேவட தா>கி ந:3தவ. தாயாி ேப@-3

திறைமைய பறி அவாிட நிைறய ேக4விப/: கிேற. மி.5த வாத3

திறைமேயா) ேபச C:ய சிற5த ேப@சாளெரன அவைர எேலா க வாக4.
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ேக. எ0. அன5த நாராயண ஐய, ேகாட சாரதாபாதா நாயைடய
ேப@- . ஒவா2 ஈ). ெகா) க C:யவக4 எ2 நபக4

ேபசி ெகாடாக4. அவ என ேப-வாேரா வழ கமான பாட3ைத வி/) ேவ2

எைதயாவ ேபசினா என ெசAவ? எற அ@ச எ>க4 எேலாைடய

உ4ள>களிJ .: ெகா:5த. நாய ச3தியவானக ந:3த த ப.தியி

-மாEயாக ந:3த எ. எ0. கிKணBட ஏேதேதா திய ேக4விக4 ேபா/டா.

நைக@-ைவ ந:கரானதாJ, ஏகனேவ சைபேயாாிட நமதிைப

ெபறி5ததாJ எ. எ0. ேக, ஒவா2 சமாளி3தா. சாரதாபா4 அ2 மிக3
திறைமயாக ந:3தா. ேவJநாய ., அவ . நட5த உைரயாடைல

சைபேயா ந. ரசி3தாக4. ச3தியவாைக ந:3த ப.தி :5த. அ)3த

எமதம கா/சி. சி3திர.தனிட விசாரைண நட5த. ச3தியவா உயிைர

கவ5 வர கி>கரக4 அBப ப/டாக4. அ)3 நாரத வர ேவ:ய

க/ட. நா வ5ேத. ேவJநாய நா>க4 வழ கமாக ேப- வசன>கைளேய

ேபசினா. -வாமிகளி பாட3ைத அவ ஒN>காக ேபசிய என . வியபாக
இ5த.

வா . வாத
ச3தியவா உயிைர கவராதி .ப: நாரத எம தமைன ேவ)கிறா.

இவ . வாத நைடெப2கிற. :வி எம ேகாப ெகா4கிறா. “எ/:
நிJ நாரதேர” எB பா/); இத பிற. நாரத சபத ெசA ெகா)

உ4ேள ேபாகேவ). நாரத . எமB . வா .வாத நைடெபற.

வழ கப: ேப- -வாமிகளி பாட>கைளேய நாய ேபசி வ5தா. நாB

ஒN>காக ேபசிேன. -வாமிகளி பாட :5த. எம, “என ெசானீ?”
எ2 Cறி பா/ைட3 ெதாட>க ேவ). நாய, நா எதிபாராதப: ேமJ

ஏேதா ேபசி ெகா:5தா. என . என ெசAவெதன3 ேதாறவிைல.
நாரதாி திணற
இமாதிாி 0ெபஷ நாடக>களி ேபசி ந. பழ கமிலாததா நா

திணறிேன. நாரத திண2வைத பா3த நாய, ேமJ சிாி3 ெகாேட
ேபசினா. எம ேகாபப/ட பிற. ேபச ேவ:ய ஒேர ஒ வசன ம/)

பா கியி5த. ‘ஏ மறL!  மா கடB காக@ சிவெபமானிட உைத
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வா>கி அவமானப/டைத மற5 வி/டாயா?” எற வசன அ. ேவ2 வழியிறி
எம ேகாபபடாத நிைலயிேலேய, அைதF ேபசி :3ேத. எமனாக நிற நாய

அத பிற. ேகாப ெகா4ளவிைல. “என நாரதேர! அாிF, அயB

காபத. அாிதான எெபமா திவ: எ மீ ப/டைதயா அவமான எ2
ெசாகிறீ? ஆஹா, அத. நா என பா கிய ெசAதி க ேவ)?” எ2

ேமJ சிாி3 ெகாேட ேபசினா. என . எ, ேதாறவிைல. எம

ேகாபப/டாலலவா நாரத ேகாப3ேதா) சபத ெசAய :F? சிாி3 ேப-
எமனிட எப: ேகாப ெகா4வ? திணறிேன; ஏேதேதா .ளறிேன.

கைடசியாக எBைடய பாிதாப நிைல . இர>கி நாய ேகாப ெகா4வ ேபா
ந:3த பிற.தா நாடக நக5த. நாB பா/) பா:@சபத ெசAவி/)3

தபி3ேதா, பிைழ3ேதா எ2 உ4ேள வ5 ேச5ேத. ஒவா2 நாடக

:5த. மெறா நாடக3ைதF ந:3வி/) ேவJநாய ேபாA ேச5தா. அ5த

இ நாடக>க . எதிபா3தப: வOலாக விைல. பா/) . அதிகமான

மதி இ5த காலமாதலா ேப@சிJ, ந:பிJ வலவரான ேவJநாயைர

ெபா ம க4 அவளவாக விபவிைல.
மகாபாரத

மகாபாரத3தி ெபாியணா ாிேயாதனாக ந:3தா. நா @சாதனாக3

ேதாறிேன. M/: ஒ3திைக நைட ெபற. இனினவா2 ெசAய

ேவ)ெம2 சாரதாபா4 அைமயா - கமாக@ ெசானாக4. கிJாிF

கா/சிைய பறிய .றி எ, விள கமாக3 ெதாி5 ெகா4ள எனா

:யவிைல. இைதபறி அவகளிட ேக/க எ மன Cசிய. @சாதனனாக

ந: க ேந5த எ பா கிய3ைத எணி வ3திேன. நாடக3த2 கெபனி

M/: ேராஜா9 வண3தி ேதாA3 பலேசைலகைள உல3தியி5தாக4.
இ5த ேசைலகைளெயலா கிJாிF கா/சியி அைமயா உ)3தி

ெகா4வாக4 எ2 ெசாலப/ட. நாடக ெதாட>கிய. கிJாிF கா/சிF

வ5த. எ உ4ள ஏேனா பதறிய. ைக, ந)>கின. ாிேயாதனனாக ந:3த
ெபாியணாவி மனநிைல எைனவிட ேமாசமாக இ5தி கேவ)!
அவைடய க3தி இன ெதாியாத ஒ Qதி .:ெகா:5த.

ேசைலைய கைளFமா2 ாிேயாதன ஆைணயி/டா. நா ைக ந) க3ட

ேராபைதயி ேசைல3 தைலைப பி:3ேத. சாரதாபா4 அைமயா

அேபா த:3த அ தமான ந:ைப விவாி க இயலா. “கிKணா, கணா,
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ேகாபாலா, மாதவா” எ2 கதறி ெகா) அவக4 இ கர>கைளF ேமேல
உய3தி .பி/ட, -ழ2 -ழ2 உ)3தியி5த ேசைலக4 லாவகமாக

வி/) ெகா)3த எலா உைமயிேலேய மாயா ஜாலேபா விள>கின.

உைமயாகேவ நா>க4 பிரமி3வி/ேடா. அ5த கா/சி :5த பிற.தா

என . உயி வ5த.

வச5தனி ஆபா/ட
தி9ாி மேனாஹரா நாடக நைடெபறேபா ஒ -ைவயான சபவ நட5த.
எ. எ0.கிKண மேனஹராவி வச5தனாக ந:3தா. ெபபாலான

நாடக>களி அவ ப,ட ேபா) வழ க இைல. இத. விதிவில காக

இரெடா நாடக>க4 உ). அவறி ஒ2 மேனாஹரா. நைக@-ைவ

ந:ககளி அேநக உ@சி .)மி ைவ3 ெகா:5த கால. நைக@-ைவ .

உ@சி .)மி . ெந>கிய ெதாட இபதாக அ5த நாளி கதப/) வ5த.
எ. எ0. கிKணB அேபா உ@சி .)மி ைவ3 ெகா:5தா.

மேனாஹராவி ம/) வச5தB . ஒ பைழய ‘ேடாபா’ (ெபாA@ சிைக) ைவ3

ெகா4வ வழ க.

நாடக நட5 ெகா:5த. வச5த ேஷா3தம மஹாராஜாவி

ஆைடயாபரண>கைளெயலா ைன5 ெகா) வ5 ஆபா/ட ெசAF

கா/சி நட5த. கைலவாண ஒெவா மேனாஹராவி ேபா தி திதாக

ஏதாவ கபைன ெசA ந:ப வழ க. எனேவ ப க3 த/:களி மைறவி

ந:கக4 C/டமாக நி2 ேவ: ைக பா3 ெகா:5தாக4. ேஷா3தம

ராஜாவிஆைட யாபரண>கட வச5த அைவயி .5தா. ‘திாிேலாக 

. -5தர திர விர Oர நாேன” எற பாட ழ>கிய. H>கி ெகா:5த
விகடைன எNபி, ேதச விசாரைண நட3தினா. திய கபைனகைள உதி3தா.
எ>க ெகலா ஒேர சிாி . C5 கவனி3 ெகா:5ேதா.

சிெற2பி திவிைளயாட
எ. எ0. ேக. க3தி திGெர2 ஏேதா மா2த ஏப/ட. தைலயிE5த ேர .
ஒ/:ய தகர கிாீட3ைத அ: க: எ)3, சாிப)3தி ெகாடா. ஏேதா

அவ0ைத ப)வேபா அவைடய க ேதாற அளி3த. வச5தனி
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அ/டகாச வழ க3தி.ேம அதிகமாக இ5த. எ>க . ஒ2 ாிய

விைல.

“விகடா, என . ெராப அவசர. நா அதிக ேநர இ>ேக நிக :யா.

எனா தா>க :யவிைல. நா உ4ேள ேபாகிேற. பிற. வ5 ேபசி

ெகா4கிேற”.

எ2 ெசாE, அவசர அவசரமாக உ4ேள வ5தா. கிாீட3ைத3 H கி எறி5தா.
தைலயி ேபா/:5த ேடாபா ைவ ைகயி எ)3தா. “ஆ...ஆ...உ0...”

எெறலா அரறினா. விஷய விள>காம எனேமா ஏேதா எ2

திைக3ேதா, “என, என?” எ2 எேலா O 5 ெகாேடா.

“ஒBமிேலபா, சிெற2பி திவிைளயாட” எ2 சிாி3 ெகாேட

Cறினா.

நட5த இதா. நாடக3தி ப.தி :5, ேடாபாைவ கழறியேபா
ஒபைனயாளாிட “ஏபா, இ . ேத>கா எெணA ேபா/), ெகாDச
சாிப)3தி ைவ3தி க Cடாதா?” எ2 ேக/: கிறா. அவைடய
ஆைணைய உடேன நிைறேவறிய ஒபைனயாள, எெணA ேபா/),

ேடாபாைவ@ சாிப)3தி3 தனிேய ப3திரமாக ஓாிட3தி ைவ3வி/டா. ேடாபா

ைவ3த இட3தி எ2 க4 ஏகா5தமாக ஆதி க ெசJ3தி ெகா:5தன.
எெணA மண3தி ேடாபாைவ3 த>க4 இபிடமா கி ெகாட

சிெற2 க4 கைலவாணாி உ@சி .)மி3 தைலைய நறாக பத

பா3வி/டன. இ5த@ சபவ3தி. பிற. நீட கால வைரயி கைலவாண

ேடாபா ைவ . ேபாெதலா சிெற2 க4 ெசAத இ5த3
திவிைளயாடகைள@ ெசாE@ ெசாE@ சிாிபா.
----------------------

30. பாகவத$ ச%தி&'

தி9 :5 ேவ2 சில ஊக .@ ெசேறா. ெபானமராவதியி நாடக

ந:3 ெகா:5தேபா 0ெபஷலாக வ4ளி3திமண நாடக3தி. எ. ேக.
தியாகராஜ பாகவத வ5தா. அவ அேபாதா திதாக ேமைட . வ5

ெகா:5தா. சாியாக ேபச3ெதாியா. ஆனா அ தமான சாாீர.
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இனிைமயாக பா)வா. பாகவத அர>கி. வ5த எ>கைள அைழ3, “நா

ஒ2 ெதாியாதவ. திதாக நாடகேமைட . வ5தி கிேற. நீ>க4 பாA0

கெபனி ந:கக4. நறாக ந: க,, ேபச, ெதாி5தவக4. நா ஏதாவ
தவ2ெசAதாJ நீ>க4தா சாிப)3தி ெகா) எைன ெகளரவி க

ேவ)” எ2 ேக/) ெகாடா. அவ அவா2 அட க3ட ேபசிய
எ>க . அதிசயமாக இ5த.

வ4ளி3திமண நாடக, கNகாசல கா/சி ெதாட>கிய. பாகவத பா: :3

ேபசிய நா நாரதராக வ5ேத. அவ ஏேதா ேபசினா. வா3ைதக4 சாியாக

வராம தைடப/டன. அவ ேபச:யாம திண2வைத பா3 நாேன ேபசி

அவ ேபசேவ:ய ப.திைய நிைன,ப)3திேன. ஒவா2 கா/சி :5த.

உ4ேள வ5த பாகவத எனிட நறி ெதாிவி3 ெகாடா. அவ

அறாே◌) அ5த@ சபவ3ைத மற5விடவிைல. பிற. திைரபட3ைறயி

ஈ)ப/) ந/ச3திரமாக3 திக 5த நா/களிேலCட எைன@ ச5தி .ேபா, இ5த
பைழய நிக @சிைய நிைன,ப)3தி மறவகளிட இைத ெபைமேயா) ெசாE,
எைன அறிக ெசA ைவ3த ெப5தைமைய எ2 மற க :யா. எ.

எ0. கிKண திைன ன காவலராக3 ேதாறி பாகவதைர3 திணற அ:3தா.

பாகவத ந:3த வ4ளி3திமண நாடக3தி. நல வOலாயி2. மீ) பைழய

நிைலதா. மகாபாரத3தி ம/) ந:3 ெகா:5த சாரதாபா4 ேவ2 சில

நாடக>களிJ ந: க3 ெதாட>கினா. இராமாயண3தி மாயா Oபனைகயாக

ந:3தா. ராமராக ந: க, ராம ந:பி பிரசி3தி ெபற பர-ராமபி4ைள

வ5தி5தா. அவ ேகாட கெபனியி ஏகனேவ ந:3தவ. சீனிவாச

பி4ைளைய ேபாலேவ அவ ெசா5தமாக கெபனி ைவ3 நட3தி க

ெபறவ; நறாக 2 கிய மீைசேயா) அவ ராமராக வ5தா; அ தமாக
ந:3தா; அைமயாக பா:னா. நா ல/-மணனாக ந:3ேத. ல/-மண,

ராமB . :O/)வைத3 த)3த அைனவைரF அழி3ெதாழி3 வி)வதாக

ஆபா/ட ெசA வி/) உ4ேள ேபா.ேபா ராம வகிறா. வேபாேத

“ஆ2த சினேம” எற பா/). இ5த பா/ைட உ4ளி5தப:ேய இர) *2
ைறக4 பா: ெகா:5தா பர-ராமபி4ைள. அவ பினா

நி2ெகா:5த ேகாவி5தசாமி நாF), . இ பி: கவிைல. “ெவளிேய
ேபாA3தா பா)ேமAயா” எ2 பர-ராமபி4ைளைய கி ைக ைவ33
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திGெர2 த4ளிவி/டா. அவ த4ளப/ட நிைலயி த)மாறி ெகா) வ5

நிற என .@ சிாி வ5 வி/ட.
சாரதாபாளி கிட

அ2 என .3 ெதாைட மிக, கமியி5த. சாியாக ேபச :யவிைல.
ச திைய Nவ உபேயாகப)3தி ேபசிேன. ேபசேவ :யவிைல-

ெயறா பா/) எப: யி .?... ஒேர அலறலாக இ5த. Oபனைகயி
காதைல ராம ற கணி3 வி/) ேபானபி அவ4 ல/-மணேனா)

வாதா)கிறா4. Oபனைக ., ல/-மணB . வாத நட5த. நா ேபச

:யாம திண2வைத க) சாரதாபா4 அைமயா . ஒேர சிாி . எ

ெதாைடயிE5 நாைல5 .ரக4 ெவளி வ5தன. இ5த ல/சண3தி நா

பாட3 ெதாட>கிேன.

"ேவடாேத எைன3
தீடாேத ெமாழி

தாடாேத Hர நி...”
எB பாடைல நா மிக, சிரமப/) பா: :3ேத. உடேன சாரதாபா4,
“ஐயா, நீ எைன ெகாJவத.4 உைடய உயி ேபாAவி)

ேபாE கிறேத! ேவடாைமயா ேவடா. நீ எைன விபாவி/டா

ேபாகிற. உைடய நிைலைய பா க பாிதாபமாக இ கிற. ெகாDச

அைமதியாக இ” எ2 சிாி3 ெகாேட ெசானா. சைபேயா
நிைலைமைய உண5 ைகத/:@ சிாி3தாக4.
ெசா5த@ சைமய

ெபானமராவதியிE5 கீழ@வேசப/: . ேபாேனா. கெபனி M/:

எலாேரா) இப ெபாியணா, . வசதி .ைறவாக3 ேதாறிய.

அவைடய விபப: ேவ2 தனி M/: வசி3 வ5ேதா. ஒ/ட சாபா)

பி: காததா நா>கேள சைம3 உேடா. ெபாியணா கறிகாAகைள எப:

பாக ெசAய ேவ) எபைத விள கி@ ெசாJவா. அவேர கறிகாAகைள
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அாி5 ெகா)பா. மசாைல அைர க ேவ:ய ேவைல எ ெபா2 .

சினணா அ)ப:யிE5 எலாவைறF ஆ கி3 தவா. நா>கேள

சைம3 உட மிக, -ைவயாக3தா இ5த. அ: க: கெபனியி

எ>களிட பாச பாி,ைடய பி4ைளக4 வ5 அBதாப3ேதா) உதவி
ாிவாக4.

கீழ@ேசவப/:யி வO இைல. ேமJ சில ஊக .@ ெசேறா. அ>.

இேத நிைலைம. கைடசியாக கZ . வ5ேதா. ேகாவி5தசாமி நாF)வி மக4

கிKணேவணிF சில நாடக>களி எ>கேளா) ந:3 வ5தா. ராமாயண3தி

சீைதயாக ந:பா. ச5திரகா5தாவி ச5திரவதBவாக ந:பா. கZாி

ச5திரகா3தா நாடக3தி ஒ-ைவயான நிக @சி நட5த. நாடக நட5

ெகா:5த. -) இளவரச ச5திரவைதை◌வ பலா3கார ெசAயேபாA

உைத வா>. க/ட. நாடக3தி இ ஒ -ைவயான கா/சி.
பாிதாப பலா3கார

9>காவி ச5திரவதனா உலாவி ெகா: கிறா4. -_ இளவரச அ>.

வகிறா, தன . அவ4 மீ4ள தணியா காதைலபறி விவாி கிறா,

ச5திரவதனா. அவைன விப ம2 கிறா4. கைடசியி ெவறி ெகாட இளவரச
அவைள பலா3கார ெசAய யகிறா. ச5திரவதனா C@சE)கிறா4. அவ4

காதல ராகவெர/: திGெர2 ேதாறி, -) இளவரசைன அ:3 M 3தி@

ச5திரவதனைவ காபா2கிறா... கா/சி இவா2 நைடெபற ேவ).
இ5த@ -ைவயான கா/சி ெதாட>கிய. -) இளவரச வ5தா.

ச5திரவதனாவிட தன காதE தைமைய பறி அபாரமாக அள5தா. தமிழி

ம/)மல; ஆசிாிய தி எ. க5தசாமி தEயா பயிசியளி3தி5தப:
ஆ>கில3திJ, தா ெகாட ‘ல’ைவ பறி ெபாழி5த4ளினா.

பE கவிைல. கைடசியாக,
அ/:யிறி க/:

3தமிடாவி: நாேன-உைன3
தி/ட பலா3கார ெசA.ேவ
ச3திய தாேன
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எ2 பா/:ேலேய ச3திய ெசAவி/)@ ச5திரவதனாைவ பலா3கார

ெசAவத. பாA5தா. வழ க ேபா ச5திரவதனா ப க3த/:வைர ஓ:னா4;

C@சE/டா4. இளவரச அவ4 ைகைய பி:3வி/டா. அ)3த விநா:யி

ராகவ ெர/: வ5 இளவரச கிேல அைறய ேவ).

எ>ேக ராகவெர/:?... காேணா அவைர! ச5திரவதனா, . என ெசAவெத2
ாியவிைல. எதிேர காதலைர காணவிைல. ேவ2 எ>கி5தாவ வர

C)ெமன நபி இளவரசனி பி:யிE5 திமி2வேபா சிறி ந:3தா4.

ராகவெர/: வரேவ இைல. திைரமைறவி பல .ரக4 ராகவெர/:ைய3 ேத:ன.

கி அ: விNவைத எதி பா3 நிற -) இளவரசB . ஒேர திைக .
பலா3கார ெசAய ைகைய பி:3தாயி2. வழ கேபா அைற விழவிைல.

பின திபி பா க, Cடா. என ெசAவா இளவரச? ச5திரவதனா.

ெப ேவட ைன5த ஆணாக இ5தாலாவ சிறி அதிகமாக ந: கலா.

அத. வழியிைல. அவ4 நிஜமாகேவ ெப. அதிJ ம>ைக பவ கட5த

ெப. பலா3கார ெசAய பி:3த ைகைய விட, :யாம, ேவ2 வழிF

ேதாறாம திடா:னா இளவரச.
அணாசாமியி ஆேவச

ராகவெர/: எ>ேகா ஒ *ைலயி அைமதியாக உற>கினா எப ம/)

ாி5த. அர>கி உ/ ற அம கள ப/ட. -ேபதா அணாசாமியாக ேவட

ைன5தி5த ெபாியணாவி .ர உ/ ற பய>கரமாக ஒE3த. அவைகயி

ைவ3தி5த ச, . யா மீேதா சா3ப: ஆயி2. “பளா, பளா” எற
ஒைசFட விN5த சில 9ைசகளி ஒEF ேக/ட.

ச5திரவதன, -) இளவரசB ேமைடயி பலா3கார க/ட3தி நி2
பாிதவி3 ெகா:5தாக4. திGெர2 ேபயைற5த ேபாற ஒ

பய>கரமான அ: இளவரசனி கி விN5த. அவள,தா; அைற5தபி
ராகவ ெர/:யா கீேழ இN33 த4ளபட ேவ:ய இளவரச, அைற-

ப/ட,டேனேய விN5வி/டா. ஐேயா பாவ... நல உற க கைல க

ப/டதா உடான ேகாப; உ4ேள தா வா>கிய பல3த அ:களா ஏப/ட

ஆ3திர: எலாவைறF ேச3@ -) இளவரசைன பல ெகாட ம/)
தா கிவி/டா அ5த ராகவெர/:யா. கீேழ விN5தபி மீ) எN5

ராகவெர/:ைய பா3 உ2மி வி/) ேபாக ேவ:ய -) இளவரச,
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எN5தி க :யாம அவ0ைதப/) எப:ேயா ஒ வைகயாக3 த/)3

த)மாறி உ4ேள ேபாA@ேச5தா. பலா3கார ெசAய ேபாA பாிதவி3த அ5த

பாிதாப3 .ாிய -) இளவரச ேவ2 யா2மல; அ:ேய தா.
.பகண ேசைவயிE5 வி)ப/), உ4ேள அைறF ப/), வ5த

உண@சியி எைன ேபயைற அைற5த ராகவெர/: என அைம3 தபி
பகவதி.

நாF), . எ>க . அ: க: தகரா2 ஏப/ட. வO இலாததா

நாF), . எ>கைள கடாேல ெவ2பாக இ5த.
எ. எ0. ேக. ேயாசைன

இ5நிைலயி மைர பால விேனாத ச>கீத சைபயி உாிைமயாளராகிய ப கிாி
ராஜா, கZ . வ5தா. அேபா அவைடய கெபனியிE5 நவா

இராஜமாணி க ேக. சார>க பாணி தEேயா பிாி5 ெசா5தமாக3 ேதவி பால

விேனாத ச>கீத சபா எB கெபனிைய3 வ கியி5தாக4. ப கிாி ராஜா எ,
எ0. கிKணனிட தனியாக ேபசினா. அவைர3 தம கெபனி . வமா2

அைழ3தா. ெபாியணா ப கிாி ராஜாைவ@ ச5தி3, எ. எ0. கிKணைன

அைழ3ேபாவதா தம ெகா2 ஆ/ேசபைன இைலெய2 Cறி அBமதி
யளி3தா. ம2நா4 கிKண ெபாியணாவிட வ5, ப கிாி ராஜா எ>க4

நாவைரF வி வதாக,, நாெமேலா ஒ .Nவாகேவ ேபாA ெகாDச

கால நிமதியாக இ கலா எ2 ேயாசைன Cறினா. ெபாியணா அத.

உடபடவிைல. நா>க4 ம23 வி/டதா எ. எ0. கிKணB ப கிாி ராஜா
கெபனி . ேபாக ம23 வி/டா.
ஒப5த ர3தாகிய
கZாி எ>க . நாF), . வழ . நைடெபற C:ய அள, .

.ழப>க4 வள5தன. ெபாியணா மிக, ேவதைனப/டா. ெதாட5 வ5த

ப3ைத ேபா கி ெகா4ள ேவ: கெபனிைய ஒவாிட ஒபைட3ேதா.
ஆனாJ எ>க4 ப தீரவிைல. ெசல, . பண ெப2வேத கKடமாக

ேபாAவி/ட. இ5நிைலயி தி@சிராப4 வி . வ5 ேச5ேதா.

*றா)க4 நாF),ட ெசA ெகாட ஒப5த3ைத ர3 ெசAேதா.

ஒப5தப: பதிெனா மாத கால5தா நாடக நட5த. எ>க . வர ேவ:ய
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சபள பா கி . ேநா/) எNதி ெகா)3தா நாF). கெபனியி இ க

விபமிலாதவக4 எ>கேளா) வ5 விடலாெம2 அவகைள அBபி

ைவபதாக, ெபாியணா Cறினா. ெபபாேலா எ>கேளா) வர

விபவிைல. ஒரா) காலமாக3 ெதாட வி/)ேபானதா எேலா

நாF),டேனேய இ க வி வதாக, Cறிவி/டாக4.
மீ) காேம0வரAய

எ>கி5ேதா பைழய காேம0வரAய வ5 ேச5தா. தா பண தவதாக,,

கெபனிைய3 ெதாட5 நட3த ேவ)ெம2 ா:னா. ெபாியணா

அேபா ஆ3திர3ேதா) Cறிய வா3ைதகைள இB என மற க
:யவிைல.

“எவளேவா கKட>க4 எ>க . வ5த; ஆனாJ நா>க4 கல>கவிைல.

எ>க ெகறி5த ஒேர ஒ சி2 நில3ைத உ>க4 சபள பா கி காக அட.

ைவ . ெந க:ைய உடா கினீக4. நில அட. ைவ க ப/ட. உ>க4

சபள வO ெசAயப/ட. இேபா ஒ3தாைச ெசAவதாக பாசா>.

ெசAகிறீக4! அன5தேகா: வ5தன. உ>க4 ஒ3தாைசயி கெபனி நடபைத
நா விபவிைல. எ>க4 தைலெயN3ப: நட க/). நீ>க4
ேபாAவரலா”.

எ2 க கல>க Cறினா ெபாியணா, கா/சிக4, உைடக4
இவைறெயலா ஒ M/ைட வாடைக . ேபசி, அதிேலேபாட :, ெசAதா.

நா>க4 றப) சமய சாமாகைள வாடைக M/: ேசபி க Cட யா

ஒ3தாைச . வரவிைல. தி@சிராப4ளி ர>கவிலா0 திேய/ட . உ4ேளேய

கெபனி M) இ5த. நாF) வாயிE நாகாEயி ேம உ/கா5தி5தா.

அவ . பய5ெகா) ந:கக4 யாேம ெவளி வரவிைல.
நறி கா/:யவக4

நாF) அதிக@ சபள தவதாக எவளேவா ஆைச கா/:F அத.

க/)படாம எ>கேளா) வ5தவக4 சில. அவகளி தவ எ. எ0.

கிKண. இB சீ ேம0திாி ப3மனாபபி4ைள, ெகால பாலகிKண,

ேக. ேகாவி5தசாமி, :. எ. சிவதாB, எ. எ0. பால கிKண, எ. எ0.
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ேவலப, பிர) ராமசாமி ஆகிேயா, எேலாமாக@ சாமாகைள ெவளிேய

ெகா) ேச3தனா. விைடெப2 ெகா) ெவளிேயறிேனா. அேபா நவா

இராஜமாணி க பி4ைள நகரசைப3 திேய/டாி (ேதவ மற) நாடக நட3தி

ெகா:5தா. ெசா5த கெபனி ஆரபி3த திதாைகயா எ5ேநர ஒ3திைக
-2 -2பாக நைடெப2 வ5த. விலகியவக4 எேலா நவாபி

வி5தினராக, ஒ நா4 அவக4 கெபனி M/:ேலேய த>கிேனா. எேலா
உ/கா5 ைக பட எ)3 ெகாேடா. ம2நா4 றப/) நாக

ேகாவிJ . வ5 ேச5ேதா.
-----------------

31. ேதவி பால ஷ கான%த சபா

நாகேகாவிE எ>க . அைமதி ஏபடவிைல. த>ைகமாக4 இவ

சிறபாவி பராமாிபி மிக, கKட3ட கால கழி3 வவைத

அறி5ேதா. நா>க4 மாத மாத ஒN>காக பண அBபிF அவக .
நிமதியான வா விைலெயபைத அறி5தேபா எ>க4 உ4ள

ேவதைனப/ட. எ, ெசAய :யாத நிைலயி N>கிேனா.
நாகேகாவிJ . நா>க4 வ5த ஒ மாத3தி.4 ெகாரடா@ேசாிைய@ ேச5த

தமராஜபி4ைள எபவ எ>கைள@ ேச3 ெகா) ேதவி பால ஷகான5த
சபா எB ெபயட கெபனிைய நட3த  வ5தா. அவைடய அைழைப

ஏ2 ெகாேடா. அவைர ெபாிய ெசவ5த என எணிேனா.

சாமாகைளெயலா வாடைக ேபசி அவாிட ஒபைட3ேதா. எ>க4

நாவ . மாத இXறி ஐப ZபாA சபள தவதாக3 தமராஜபி4ைள
ஒ

ெகாடா. எ.எ0. கிKண தEய எ>க4 .Nவின ெகலா

தனியாக@ சபள ேபசி :, ெசAயப/ட. எேலாமாக3 தDசா` ேபாA@

ேச5ேதா.

:. எ. தியாகராஜ
தDைசயி ேதவி பால ஷகான5த சைபயி நாடக>க4 ெதாட>கப/டன. :.
எ. தியாகராஜ எB சி2வ திதாக வ5 ேச5தா. அவBைடய

அ தமான சாாீர ச>கீத ஞான எைன கவ5தன. அபிமF -5தாி

நாடக3தி அவB .@ -5தாி பாட ெகா) கப/ட. பாடகைள அவB .@

ெசாE ெகா) .ேபா என ேக ஆன5தமாக இ ..  எவ பாடாத

ைறயி திய திய ச>கதிகைள ேபா/)3 தியாகராஜ பா:ன. ஒநா4

31

பா/)@ ெசாE ெகா: . ேபா அச/ைடயாக எ>ேகா கவனி3
ெகா:5தா. எதிேரயி5த நா, ைகயி பிரைப எ)3 “எ>ேக

கவனி கிறாA?” எ2 அவன தைலயி த/:ேன. பிரபி ]னி அவ

தைலயி ெபா3 ெகாட. ெகாட ெகாடெவ2 ர3த ெகா/:வி/ட. நா

பதறிேபாA வி/ேட. அவ அழேவயிைல; எBைடய அறியா3தன3திகாக
அறிர, N வ5திேன. உற கேம வரவிைல.

வ4ளி3திமண நாடக3திேல தியாகராஜ வ4ளியாக ேவட தா>கி வவா.
“எ5த மானிட ேவட நீகா” எB வி3த3ைத@ ச>கராபரண3திேல அவ

பா) ேபா நா ேவடனாக நிேப; ெமA மற5 நிேப. எறாவ ஒ நா4
அவ நாடக3ைறைய வி/) இைச3 ைற . ேபாA, அபார3 திறைமேயா)

விள>.வாெனன அேற எணிேன. எ எண M ேபாகவிைல. அ5த

இளDசி2வதா இ2 ச>கீத விபனராக விள>. இைசேமைத தDைச :.
எ. தியாகராஜ.

ப-ைவ விைல ேபசினா
தDைசயி சில நாடக>கைள நட3தி வி/)3 தி) க வ5 ேச5ேதா.
தி) கE வOலாகவிைல. தமராஜ பி4ைள ெப ெசவ5த என

எணிேனாமலவா? அத. றிJ மாறாக ஒ/ைட *>கிலாக இ5தா அவ.

அவர மனபாைமைய விள .வத. ஒ விஷய3ைத .றிபி)கிேற.

கெபனி . காைல மாைல இ ேவைளகளிJ காபி காக பா வா>.வ
வழ க. ஏகனேவ எ>க . பழ கமாயி5த ஒ பாகார பா ெகா)3

வ5தா. தி) கJ . வ5த *றா நா4 பாகார வேபா தமராஜ

பி4ைளF இ5தா. பாகாராிட பாE விைல, தEய விபர>கைளெயலா

விசாாி3தா. திGெர2 “இ5த ப- என விைல?” எ2 ேக/டா. பாகார.

ஏேதா ஒ விைலைய@ ெசானா. “சாி, இ5த ப-ைவ என . ெகா)3

வி)கிறாயா?” எ2 ேக/டா பி4ைள. பாகார சமதி3தா. தமராஜபி4ைள

வா>கி ெகா4வதாக3 தீமானி கப/ட. இர) *2 தின>களி பண

ெகா)3 வி)வதாக :, ெசAயப/ட. அத பிற. தமராஜபி4ைள அ: க:

தDைச . ேபாA வ5 ெகா:5தா. ஆனா பண ெகா) வர, இைல;
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ப-ைவF வா>கவிைல. பாகார வழ கப: பா ெகா)3 வ5தா. பண3ைத

ஏபமி/டா

-மா இப நாடக>க . பி பாகார வ5, மாேனஜாிட பா

ெகா)3தத. பண ேக/டா. அ5த@ சமய கெபனி M/:E5த

தமராஜபி4ைள,

“எவள, பண?” எ2 ேக/டா. பாகார தம .@ ேசர ேவ:ய ெதாைகைய@
ெசானா.

“அேடயபா, அவள, ெதாைகயா? ப-தா எBைடயதா@ேசபா!... பாைல
கண . பணாேத. நீ இ3தைன நா/க4 பக, . ேபா/ட தீவன3தி.ாிய

ெதாைகைய ம/) வா>கி ெகா4” எறா.

இ5த வா3ைதைய ேக/ட பாகார ம/)மல; நா>க பிரமி3

வி/ேடா. ப-ைவ வா>கி ெகா4வதாக வாயா ேபசியைத3 தவிர ேவ2 எ,

நட கவிைல. அதகாக  பண ெகா) கவிைல. இ5த நிைலைமயி பதைடய எ2 உாிைம ெகாடாட3 தமராஜபி4ைள ணி5

வி/டாெரறா அவைடய -பாவ எப:ப/டதாக இ க ேவ)? இ5த@
சபவ எ>க . ெப அதி@சிைய3 த5த. பாகார . பி4ைள .
நீட ேநர வாத நட5த. இ2தியாக பாகார, பி4ைளைய கடப:
ஏசிவி/) ேபாA@ ேச5தா.
மீ) ஊ திபிேனா
வO இலாம சாபா/) நிவாக த3தளி3த. என ெசAவெத2

ேதாறவிைல. ஒ மாத கால நாடக நட5த. நீ:3 நட3த :யாம

தமராஜபி4ைள ஒ நா4 ெசாலாமேல ேபாAவி/டா. நாடக ெகா/டைக@

ெசா5த கார த வாடைக பா கி காக@ சாமாகைள ைவ3 ெகாடா.

கா/சிக4, உைடக4 தEய எ>க4 சாமாக4 ெகா/டைகயி இ5தன. அைவ
எ>கைடயெத2 ெகா/டைக கார மீ வழ .3 ெதாட5, அவைற மீ/க

ேவ:ய ெந க: ஏப/) வி/ட. எப:ேயா ஒ வைகயாக@ சாமாகைள
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மீ/), அவைறெயலா ஒM/: ேபா/) ைவ3ேதா. திதாக@ ேச5தி5த

சில ைபயகைள அவரவ ஊ . அBபி ைவ க ேவ:ய ெபா2  எ>க4

தைலயி -ம5த. எேலாைரF அBபிவி/), ஊாிE5 றப/ட எ>க4

சிறிய .N,ட நாகேகாவிJ .3 திபிேனா.
ெபாியணா மன@ ேசா,

ெபாியணா, . மி.5த மன@ேசா, ஏப/)வி/ட. எ>க4 *வைர ம/)

ஏதாவ ஒ கெபனியி ேச5விட எணினா. சில காலமாவ கெபனி

நட3 ெதா5தரவி E5 நிமதி ெபற விபினா. நவா ராஜமாணி க

பி4ைள . Cட எNதியதாக அறி5ேதா. எவாிடமி5 அBCலமான பதி

வரவிைல.

இர) மாதகால அைமதியிறி கால கழி3ேதா. அத.4 எ. எ0.

பாலகிKண, எ. எ0 ேவலப இவ சாரதாபா4 கெபனி .

ேபாAவி/டாக4. நா>க4 கெபனி ஆரபி க ேபாவைத எதிபா3 எ. எ0.
கிKண ம/) கா3தி5தா. நா/க4 ெசல@ ெசல அவைடய உ2திF

தள5த. எேலாாிட வ2ைம தாடவமா:ய. தின எ. எ0. கிKண

எ>கைள@ ச5திபா. கெபனிைய3 ெதாட>க@ ெசாE வ 23வா. ஒநா4
ெபாியணா, எ>க காக நீ கா3தி க ேவடா. எ5த கெபனியிலாவ

ேச5 ெகா4. பிற. நா>க4 கெபனி ெதாட>.ேபா உைன அைழ3

ெகா4கிேறா” எ2 ெசானா. எ. எ0. கிKண வ3த3ட பிB சில

நா/க4 இ5 பா3தா. பயனிைல. நாF) அ: க: அவ . க:த எNதி

வ 23தினா. அ@சமய ேகாட கெபனிேய நாகேகாவிJ . வ5 வி/ட.
நாடக>க4 ெதாட5 நைடெபறன. நாB எ. எ0. ேக.F அ: க:

நாடக>க4 பா3ேதா. சாரதாபா4 எ.எ0.கிKணைன3 த கெபனியி

ேச5 வி)ப: ேநாி ேக/) ெகாடா. எ. எ0. ேக. அபறி

ேயாசிபதாக Cறினா. நாகேகாவி :5 கெபனி திவன5த ர ெசற.

அ>. ெசற பிற. நாF)வி வ 23த க:த>க4 வ5தன. இ2தியாக ேவ2

வழியிலாத நிைலயி எ. எ0. கிKண ஒநா4 எ>களிட வ5 ககளி

நீ தப பிாியாவிைட ெப2, சாரதாபா4 கெபனி . ேபாA@ ேச5தா.

-----------
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32. *ெபஷ நாடக ந+&'
நீட கால நாடக3தி ந:3வி/), ஊாி வ5 ேவ2 ேவைல எ,மிறி
இ5ததா, நாDசி நா/:J4ள நாடக நபக4 0ெபஷ நாடக>களி ந: க

எைன அைழ3தாக4. ெபாியணா இைத விபவிைல. இ5த3 ெதா5தர,

அ: க: ஏப/டதா தவி க :யாம இ நாடக>களி ந: க ேந5த. ஒ2

அE அஜூனா, மெறா2 சதார. 0ெபஷ நாடக அBபவ என கிைல.

எறாJ ஏராளமான 0ெபஷ நாடக>கைள பா3திபதா சமாளி3
ெகா4ளலா எற ணிேவா) ஒ

ெகாேட. த நாடக அE

அஜூனா, -சீ5திர3ைத அ)3த தாமைர .ள3தி நட5த. எ த5ைதயாேரா)
இளைமயி ந:3த ஐயப உைடயா பி4ைள, அ2 Y கிKணனக ந:3தா.
நா அஜுன, நாDசி நா/: அெபாN பிரபலமாA இ5த நாக ேகாவி

லbமி அEயாக ந:3தா.

ஒசரவிைள உைடயாபி4ைள
இவ நாDசி நா/: .றிபிட3த க நாடக ஆசிாிய. மிக@சிற5த ஐயப-வாமி

ப த. எேபா இவைடய வாA ‘சாமிேய சரண ஐயபா’ எ2 தி3த

வணமி .. நவா இராஜமாணி க கெபனி . பிரசி3தி ெபற சபாிமைல

ஐயப நாடக3ைத எNதி பயி2வி3தவ இவேர தா. ேமJ இவ த ெப
யசியா நிதி வOE3, இ2தியாக3 தா வா 5 வ5த க) கைர எற

சி2ாாி ஐயப சாமி . ஒ ஆலய அைம34ளா. இவ எ த5ைத . மிக,

ேவ:யவராதலா எைன கட அ பாரா/: அைண3 ெகா)
பாச பாி, கா/:னா.

இரடாவ 0ெபஷ நாடக சதார. நாகேகாவி மீனா/சி ர3திJ4ள

Yமீனாபிகா திேய/டாி நட5த. அதி நா மேயானாக ந:3ேத. மற

பா3திர>கைள3 தா>கி ந:3தவகளி ெபயக4 என . ந. நிைனவிைல.
சதார3ைத@ சலாப ெசAய அைழ . க/ட3தி, நா பா:ய காத

பா/) கைள ரசிகக4 பிரமாதமாக ரசி3 ைகத/: பாரா/:னாக4.
-வாமிகளி நாடக>களிJ4ள எ3தைனேயா காத பா/) க,

உைரயாடக என . மனபாடமாA இ5ததா சிறி சிரம படாம

சமாளி3ேத. தாமைர .ள3ைத ேபாலேவ இ>. ெப க கிைட3த.
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இர) 0ெபஷ நாடக>களிJ ேப கN ெப2 வி/டதா 0ெபஷ

நாடக கா/ரா டக4 எைன 2ைக யி/டாக4. ஆனா என ேகா, எ
சேகாதரக ேகா இ5த நாடக>க4 மகி @சி அளி கவிைல. நாடக3 ைறயி

எ>க . ஒ இல/சிய இ5ததா, இ5த நாடக>களி *ல நல வவாA

வ5த ேபாதிJ க/)பா:லாத இ5 நாடக>களி ெதாட5 ந: க நா
விபவிைல.

ஆடபர அJ
0ெபஷ நாடக3தி. நா ந: க ஒ

ெகாட என மமக :. எ.

சிவதா\, ., எ>க4 பைழய ந:க எ>க4 அ

. பா3திரமான ெகால

பால கிKணB . ஒேர .வி. 0ெபஷ நாடக ராஜபா/) காரக .@ சில

ைகயா/க4 நட3 ஆடபர படாேடாப>கைள என . நட3த இவக4

ஆைசப/டாக4. த நாடக3த2 நா காாிேபாA தாமைர .ள நாடக

ெகா/டைக .  இற>கியேம இவகள இ5த அ ெதாட>கிவி/ட. எ

ைன C:நிறவகைள ெயலா ‘வில.>க4 வில.>க4’ எ2 ெசாE,

அமளி மளிப)3தினாக4. இ என . மிக, C@சமாக இ5த. நா
எவளேவா த)3 வில கிF இவக4 ேக/கவிைல. 0ெபஷ நாடக

ராஜபா/) . இ5த ஆடபரெமலா ேதைவெய2 ெசாE எ வாைய

அைட3 வி/டாக4. கா/சி :5 நா உ4ேள வேபா, நாகாE ெகா)
வ5 ேபா)வ, ேசாடா ேவ)மா, காபி ேவ)மா எ2 ேக/ப, விசிறி

ெகா)வ5 M-வமாக, நாடக :5 நா மீ) காாி ஏ2வைரயி
அவக4 அர>கி .4 நட3திய பாவைன, படாேடாப>கைள ெயலா இேபா

நிைன3தாJ சிாி வகிற.

பாலகிKண சா0திாி கெபனி
திGெர2 ஒ நா4 பாலகிKண சா0திாியிடமி5 க:த வ5த. ம:5

ெகா:5த பைழய ெஜகனாைதய கெபனி ந:ககளி சில அவைடய

நிவாக3தி ேவcாி நாடக நட3தி ெகா:5தாக4. பாலகிKணசா0திாி

ஏகனேவ எ>க . பல ஆ)களாக அறிகமானவ. மிசார இலாத

ெகா/டைககளி அவதா இDசி ெகா) வ5, வாடைக . மிசார

ெகா)3 உத,வா. எ>களிட அவ . அபார நபி ைக. ேவc . வ5, தா
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நட3 கெபனியி ஒ3ைழ க ேவ)ெம2 அவ க:த எNதியி5தா.
ஊாி -மா இபைதவிட@ சில கால அவர நிவாக3தி இ கலாெமன
எணிேனா, ெபாியணாைவ ஊாி அைமதியாக இ கவி/) நா,
சினணா, பகவதி *வ ேவc . பயணமாேனா, ேவc .
வ5தபிதா அறி5ேதா கெபனியி நிைலைமைய.
பால-பிரமணிய3தி அ
கெபனியி நிவாக யாாிட3தி இ கிறெதேற ாியவிைல. சாபா/)

நிவாக ஒN>காக இைல. :. பால -பிரமணிய தாFட தனிேய

.:யி5தா. நா>க4 வ5ததகாக உைமயி ச5ேதாஷப/டவ அவ

ஒவதா. அவ நா>க ந. அளவளாவி மகி 5ேதா. அவைடய தாயா
எ>களிட மிக, பாி, கா/:னாக4. :. பால -பிரமணிய ெஜகனாைதயாி

Yபால மீன ரDசனி ச>கீத சைபயி இ5தவ. பழ ெப ந:க. ஐய

கெபனியி ச>கரதா0 -வாமிக4 ஆசிாியராக இ5த கால3தி, அவாிட

பயிறவ. -வாமிகளிட அள,கட5த ப திFைடயவ. இல கிய ப2 மி.5தவ.

-வாமிகளி ப தி ரச கீ3தைன எற XEைனF, லவ.சா நாடக

ைகெயN3 ப:யிைனF அவ காலமா. என . ெகா)3 உதவியவ
எபைத நறிேயா) இ>. .றிபி/) ெகா4கிேற.

நா>க4 ேபானபி ேவcாி சில நாடக>க4 நட5தன. வO இைல. சா0திாி

அ: க: ெவளிU . ேபாA ெகா:5தா. சாபா/) நிவாக ஒேர

ஊழலாக இ5த. ஒநா4 பக பதிெனா மணிவைர அ)ேப எாியவிைல.

அத. ேம அாிசி காA கறிக4 எலா வ5தன. சைமய ஆரப மாயி2.

பிபக இரடைர மணி .3தா உண, கிைட3த. நா>க4, இ .

நிைலைமைய பா3 வ5திேனா. எ>க . ஒ2 ாியவிைல.

கெபனி . யா ெபா2பாளி ெயன சா0திாிைய ேக/ேடா. திதியான பதி

கிைட கவிைல. “நா>க4 இ5த நிைலைமயி இ>ேக இப சா3தியமிைல;

எ>கைள ஊ . அBபி வி)>க4” எ2 ேவ:ேனா. சா0திாிF சி5தி3தா
கைடசியாA எப:ேயா ஒவைகயாக நா>க4 தி) கJ . வ5 ேச5ேதா:

எ/ைடய ர3தா பாி,
எ/டய ர இைளயராஜா காசி வி0வநாத பா:ய சில கால ெசா5த கெபனி
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ைவ3 நட3தினா. ெப நKட ஏப/டதா கெபனி கைல கப/ட.
அ கெபனியி கா/சிக உைடக அவாிடமி5தன. அவறி

உபேயாகமான ெபா/கைள எ>க . ெகா)3 உத,வதாக Cறினா. மீ)

கெபனிைய3 ெதாட>.மா2 வ 23தினா.

எ>களிட ஏகனேவ இ5த கா/சிக4, உைடக4 இவ2ட எ/ைடய ர
இைளய ராஜா காசி வி-வநாதபா:ய அவக4, அ டனளி3த சில

சாமாகைளF ைவ3 ெகா) மீ) தி) கEேலேய கெபனிைய3

வ கிேனா. பைழய ந:ககளி பல ம2ப:F வ5 ேச5தாக4. திதாக@ சில
ந:ககைளF ேச3 ெகாேடா. கெபனி ஒN>காக நைடெபற.

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

33. ெபாியா$ - ஜீவா ந.'

தி) கE இ5 ெபா4ளா@சி, ஈேரா) தEய ஊக .@ ெசேறா.

ஈேரா/: ஒ நா4 ஈ. ெவ. ரா. ெபாியா அவகைள காண அவர .:யரஅ@சக3தி.@ ெசேற.  ற அைறயி உ/கா5தி5த ஒவ என

அ ட வரேவறா.

க23 அட5த மீைச, கQரமான ேதாற, ேப@சிேல இனிைம தவ 5த. அவ
எ>க4 ேதசப தி நாடக3ைத@ சிறபாக க 5தா. அதி பாரதி பாடகைள

பா)வதகாக மிக, பாரா/:னா. த>க4 ெபயெரன? எேற. ஜீவான5த

எ2 பதி கிைட3த. ேதசிய உண@சி ஏப/ட பி , ெதாட5 தமிழி ெவளி
வ5த எலாப3திாிைககைளF நா ப:3 வ5ேத. அவறி 9வா அ.

பான பலஞாி “சட மாத” ஒ2. அதி ப:3த, ேதாழ ஜீவாவி பாட
எ நிைன, . வ5த.

ப@ைச .ழ5ைத . பாJமிைல-அத

ப/:னி யNைக ேக/பதிைல

இ@ைசFட பாைல@ சாமி ெகேற கE

இ/) வண>.றா 3தி ெகேற

பாட பல அ:கைள ெகாட. இ5த பாடைல எNதிய ஜீவான5த எ

இதய3தி இட ெபறி5தா. அவேர இேபா எதிாி இபவ எபைத
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அறி5த எ உ4ள மகி 5த. ேதாழ ஜீவா எைன ெபாியாாிட அைழ3@
ெசறா. அறிகப)3தி ைவ3தா. எ>க4 நாடக>கைள பறி க 5தா.
ெபாியா அவக4 எைன மகி ,ட வர ேவறா. .:யர- பதிபக,

ப.3தறி, Xபதி

கழக ஆகியவறி சாபி தா ெவளியி/ட Xகைள-

ெயலா ெகா)வர@ ெசானா. சிறி அய,, அ3தைன X களிJ
ைகெயN3தி/) ெகா)3தா. அ2த ெபாியா ஜீவா, ப/) ேகா/ைட

அழகிாிசாமி உ4ளி/ட -யமாியாைத இய க3 ேதாழகட எ>க . ெந>கிய
ந/ ற, ஏப/ட.

கட,/ ெகா4ைகயிஎ>க . மா2ப/ட க3 க4 இ5தன. எறாJ

-யமாியாைத இய க3தி சாதி ஒழி , .ழ5ைத மண3தைட, கல மண,

ைகைம மண தEய சதாய@ சீதி3த ெகா4ைக4 எைனம/)மல,
எ>க4 .Nவினா அைனவைரF கவ5தன. ேதாழ ஜீவாவி சமதம உண,,

அ பறிய அவர பாடக ெசாெபாழி, க என . ஒ உ2தியான

ல/சிய3ைத வ.33 த5தன ெவேற ெசால ேவ). என . அரசியலறி,

ஊ/:ய அறிஞகளி தலாவதாக .றிபிட3 த கவ ேதாழ ஜீவான5த
அவகேள ஆவா.

நா>க4 நட3தி வ5த சதாய@ சீதி3த நாடக>கைள ெபாியா அ: க: வ5

பா3தா.அ5த நாடக>க4 அவைர மிக, கவ5தன. எ>க4 மீ ப2 ெகா4ள@

ெசAதன. எ>க4 .Nவினா அைனவ . ஒ நா4 ெபாியா இல3தி வி5

நட5த. அேபா ெபாியா அவகளி ைணவியா காகைமயா உயிட

இ5தாக4. அவக4 எ>கைள அ ட வரேவ2 உபசாி3தாக4. ெபாியா

அவக4 எ>க4 நாடக கெபனி . வி5 ைவ3தைத க) ஊேர விய5 த.
எேபா சி கன3ைத ைகயா ெபாியா அவக4 ஒ நாடக

கெபனியாாிட இவள, தாராளமாக பழகிய வி5 ைவ3த
விய

.ாிய ெசAதியலவா!

பபாA ெமயி
ஈேரா/: சதாவதான ேத. ெபா. கிKணசாமி பாவல அவக4 எNதிய பபாA
ெமயி நாடக தயாராயி2. அத. நல வரேவ  கிைட3த. ஈேரா/:

இ5 ெகாேட பவானி, ெகாமாரபாைளய, ேகாபி@ ெச/:பாைளய ஆகிய
இட>களி 0ெபஷலாக பபாA ெமயி,பதிப தி நாடக>க4 ேபா/) வ5ேதா.
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பாவலாி இவி நாடக>க கெபனி யி தைமயான நாடக>களாக
விள>கின.

பாலகிKண சா0திாி கெபனியி, ேவcாி எ>க . அறிகமான ஏ. :.

தமராஜூ ஈேரா/: வ5 ேச5தா. நீடகாலமாக ெபாியணா பா3 வ5த

கண . ேவைல இவாிட ஒபைட க ெபற. இவ நல நிவாக3 திறைமF

நாணய உைடயவ. 1970 வைர இவேர கெபனியி நிவாக ெபா2ைபF

.)ப சப5தமான இதர ேவைலகைளF கவனி3 வ5தா. சா0திாியாாி

கெபனி கைல5ேபானதா ம2D சில ந:கக4 வ5 ேச5தாக4. இவகளி

.றிபிட3த கவக4 :. எ தியாகராஜ, :. எ. காசிகாத, :. எ0.

த/ச\*3தி, இ2 ேதவி நாடக சைபயி அதிபராக இ . ேக. எ.ர3தின

தEேயா.

ஜீவாவி பா/)
1981 ஆ ஆ) தேல ப3திாி ைககைள ப:பதி என . ஆவ அதிக.

ேதாழ ஜீவான5த அவகேளா) ந/ ற, ஏப/டபி இ5த ஆவ பமட>காக
வள5த. ஒA, ேநர>களி எேபா தனிேயயி5 ப:3 ெகாேட-

யிேப.

நா>க4 ேபா. ஊக ெகலா ஜீவா C/ட>க காக அ: க: வவா.
ெபபாJ எ>க4 Cடேவ த>. வா. நாடக>கைள பறி உைரயா)வா.

அவேரா) ேபசி ெகா:பேத எ>க . ெப உசாகமாக இ ..
பபாA ெமயி நாடக3தி நா பா)வதெகேற ஒ வி3த எNதி

ெகா)3தா. அப ெபமானி ேதவார பாடைல@ சிறி மாறி எNதி-

யி கிேற எ2 ெசானதாக நிைன,. அைத நா ேகதார ெகளளராக3தி

Mராேவச3ேதா) பா)ேவ. பா)கிற என ேக உட லாி .. பாட
:Fேபா ெப3த ைகத/ட விN. அ5த பா/) இ.
“ றிவா அர, கDேசா

ெபாAயத ெமAF கDேசா

விெறாழி ேவ5த கDேசா

ெவDசிைற வா , கDேசா

ெகாெறாழி Qர> கி .
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ெகா)பண3 திமி . மDேசா

பறிலா ஏைழ கணி

பா ககா அD- ேவாேம!

இ5த பா/) அ5த நாளி பபாA ெமயி நாடக3தி தர3ைதேய உய3திய.
ைகெயN3 ப3திாிைக
ஈேரா) :5த ேசல, ஆ3H தEய இட>க .@ ெசேறா. ஆ3Hாி

பபாA ெமயி நாடக3தி. அேமாகமான ஆதர, கிைட3த. பக ேநர>களி

எ>க . நிைறய ஒA,). அைத பயB4ள வழியி ெசலவழி க

விபிேன. ைகெயN3 ப3திாிைகெயா2 ெதாட>க3 தி/டமி/ேட. சில

ந:க நபக4 எ ேயாசைனைய மகி @சிFட வரேவறாக4.

9.12-34 இ அறி,@-ட எBெபயட ைகெயN3 ப3திாி ைகயி த

இத ெவளி வ5த. ந:கக ஏைனய ெதாழிலாளக ைனெபயாி க/)ைர

எNதி எனிட ரகசியமாக ெகா)3 வி)வாக4. நா அவைறெயலா

ஒN>.ப)3தி, ப3திாிைக NவைதF எைகயாேலேய எNேவ. கைத,

க/)ைர, அரசிய சதாய@ சீதி3த விகட3 \ .க4, அ5தர3 தபாக4,

தி .ற4 விள க இவ2ட நாடக சம5தமான அறி,ைரக அறி,@-டாி

இட ெபறன. ந:கக4 உசாக3ேதா) எNதினாக4. ைனெபயகளி

எNபவகளி உைம ெபயகைள நா ஒவாிட ெசாவதிைல. எனேவ
எNபவக4 யாெர2 ெதாியாம ஒவ ெகாவ சைடயி/)

ெகாடாக4. வார5ேதா2 ஞாயிற2 தவறாம ப3திாிைகைய ெவளி பி/)
வ5ேத. ந:கக4 அறி, வள@சி ெபற,, ெபா விஷய>கைள3 ெதாி5

ெகா4ள, க/)ைர, கைதெயNதி பழக, நல வாA ஏப/:5த. ஆனா

ஒ சில ந:கக ெதாழிலாளக இைத3 ெதாட5 நட3த :யாம
ெதாைல ெகா)3தாக4.

ஆ3H, வி3தாசல, பணா/: ஆகிய *2 ஊகளிJமாக ெமா3த ப3

இத க4 ெவளிவ5தன. தைடய .ற .ைறகைள ப3திாி ைகயி

எNவைத@ சில விபவிைல. இதனா அ: க: ச@சர,க4 ஏப/டன.

கைடசியாக ெபாியணா ஒநா4 எனிட,
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“‘உBைடய ப3திாிைகயா Mணாக@ சைட ஏபா)கிற. நீ ெசAவ
பயனிலாத ேவைல!” எறா. ேவ2 வழியிறி ப3தாவ இதேழா) அறி,@-ட
நி23தப/ட.

சி2வ5தா) மாநா)
பணா/:யி வO இைல. இராமாயண, பபாA. ெமயி இ

நாடக>க . ம/) -மாராக வOலாயி2. பணா/: . அகி ப3தாவ

ைமE சிவ5தா) எB சி2ா இ கிற; மகா3மா கா5திய:க4 கா>கிர0
மாநா)க4 நகர>கைள வி/)@ சி2ாகளி நைடெபற ேவ)ெமன ஆைண-

யி/:5தா. அதகிண>க3 தமி மாகாண மாநா) ததலாக@ சி2வ5தா)

கிராம3தி நட5த. எ>களி சில கா>கிரசி தீவிர ப2 ெகா:5தா

சி2வ5தா) மாநா/: கல5 ெகா4ள :, ெசAேதா. மாநா/) . த நா4

இராமாயண ைவ க ப/:5த. நாடக வி:ய ஆ2மணிவைர நட5த. நாடக

:5த நாB, தபி பகவதிF ம2 சில .2 . வழியி கா-

நைடயாகேவ றப/)@ சி2வ5தா) ேச5ேதா. மாநா) மிக@ சிறபாக நட5த.

எ>க . அறிகமான நபக4 பல மாநா/) . வ5தி5தா நிக @சிகளி
கல5 ெகா) நா பாரதி பாடகைள பா:ேன. அ2 மாைலேய

பணா/: .3 திபிேனா.
ராஜ ேசகர

பணா/:யி திதாக ராஜேசகர நாடக தயாராயி2. இ5 நாடக தDைச

எ. வி0வநாதAயரா எNத ெபற. எ. ஆ. ராதா இ5தேபாேத நட5த

எணிய நாடக இ. நல ேபா கான க3தைம5த நாடக. இ5நாடக3தி.

நா சில பாடக எNதிேன. கா/சிக4, உைடக4 ஒ2 திதாக3 தயாாி க
வசதி இைல. எறாJ நாடக சிறபாக நட5த.நா ராஜேசகரனாக

ந:3ேத. எ>க4 .Nவி அேபா பிரதம ெப ேவடதாாியாக விள>கிய பி.

எ0. திவா ர ராஜ.மாாி ப3மேலாசனியாக ந:3தா. திவாகர நல அழ.

இனிய .ரJ வாA5த இைளஞ. அவைடய ேதாற ெபேபாலேவ இ ..

பல நாடக>களி கதாநாயகியாக ந:3தி கிறா, மிக@ சிற5தந:க, திவாகர

இேபா ெசைனயி ‘ெச 0ேபா’ எB இைச கவிைய மிக அைமயாக
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வாசி3 வகிறா, மைலயாள பட>க .@ ச>கீத ைடர டராக, இ5

வகிறா.

ராஜேசகர நாடக3தி. வO இைல. பணா/:ைய வி/) ேவெற>.

ேபாக :யாம கKடப/ேடா. இ5த நிைலயி நாகேகாவிE இ5த எ>க4

*3த த>ைக . வர பாபதகாக ெபாியணா அ: க: ஊ . ேபாக

ேவ:5த. பாலகிKண சா0திாி, கெபனி . மாேனஜராக வ5 ேச5தா.
சா0திாியி நிவாக
சா0திாியா க4ள கப) இலாதவ; ேநைமயானவ; ஆனா எேபா

வாA3) காக ேப-வா. இ5த ேபா . கெபனியி யா . பி: கவிைல.

எேலா அவட ெவ2ேபா) பழகினாக4. இைத .றி3

ெபாியணாவிட காெசAய, ஒவ . ைதாிய வரவிைல. எனேவ
எேலா ெபாமி ெகா) -மா இ5தாக4.

பணா/:யி நாடக நி23தப/ட கணd, ேம/)பாைளய ஆகிய
ஊகளிE5 க/ரா டக4, வ5 ேபானாக4. பயனிைல. சிற5த ந:கக4,

உய5த நாடக>க4, ஓரள, . கா/சியைம , உைடக4 எலா இ5 வO
இைலெயறா எவ உ4ள5தா ேவதைன யைடயா? ெபாியணா

எேபா ேசா5தப: சி5தைனயி இ க3 ெதாட>கினா. இ5நிைலயி ஒ

வார ெசற. ெதAவ@ ெசயலாக மீ) ேம/) பாைளய க/ரா ட

வ5தா. ேம/)பாைளய3 . ரயி ெசல, நீ கி ஒ மாத3தி. ஆயிர3

அ2Xறி இப3ைத5 ZபாAக4 தவதாக@ ெசானா. கெபனியி ஒமாத@

சாபா/) ., சபள3தி. .ைற5த ப/ச அேபா இரடாயிர ZபாAக4
ேதைவப/டன. எறாJ எப:யாவ பணா/:ைய வி/) ெவ.Hர

ேபாAவிட ேவ) எB எண ேதாறியதா ெபாியணா ஒ

ெகாடா. ஊ . ேபாA பண அB வதாக@ ெசாEேபான க/ரா ட
ெசானப: பண அBபவிைல. ரயி ெசல, . பண வ5 ேசர ஒவார

பி:3த. பண வ5த பிற. உ4 கடகைளெயலா தீ3வி/)

ேம/)பாைளய3தி. றப/ேடா. வழியி எ3தைனேயா கKட>க4

ஏப/டன.எலாவைறF சமாளி3 ெகா) ேம/)பாைளய வ5

ேச5ேதா.
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.ழபமான O நிைல
ேம/)பாைளய3தி -)கா/: அகிதா எ>க . .:யி க இட

கிைட3த. ெபாியாாி ெதாட ஏப/டபி, ேபA பிசா- பய ேபாAவி/டதா
ணிவாக இ5ேதா. பய>கரமான மைழ ேம/)பாைளய3தி. ெகா/டைகயி

தகர ஒநா4 காறி பிA3 ெகா) ேபாAவி/ட. நாடக>க . வO

இைல. கா/ரா டாிடமி5 பண ெபற வழியிைல. அ: க: தகரா2

ஏப/) வ5த. ந:கக ெதாழிலாளிக அ: க: ேகாைவ . ேபாA

வ5தாக4. கெபனியி ச/டதி/ட>க . யா க/)ப)வதாக3

ெதாியவிைல. ேகாைவயி அேபா ஏ. எ மதாசல ெச/:யா, மேனாரமா
பிE0 எB பட கெபனிைய3 ெதாட>கியி5தா. அவ சதிLலாவதிைய

படமா க3 தி/டமி/:பதாக ேக4விப/ேடா. அதகாக@ ெச/:யா

ந:ககைள3 ேத: ெகா:5தா. எ>க4 கெபனியி அேபா நைக@-ைவ

ந:கராக இ5த -5தரைமய எ>க4 அBமதி இலாமைல ெச/:யார பட3தி,
ந: க பண வா>கியதாக அறி5ேதா. ம2 சில ந:கக இவாேற

நட5 ெகாடாக4. ெச/:யா எ>கைளF பட3தி ந: க அைழ3தா.

ெபாியணா இத. ஒபவிைல. இ5த நிைலயி கா/ரா ) :5த. உதக

மடல3தி. ேபாA ெசா5தமாக நாடக நட3த :, ெசAயப/ட.

உதகமடல3தி .ளிைர நா ஒைற ஏகனேவ அBபவி3தி5ேத. எனேவ,
.ளி . ேவ:ய ஆைடக4 எ, இலாத நிைலயி இ5த :, ெசAத

என .3 திதியளி கவிைல.
-----------------

34. நீலகிாி மைல

1935 ஏர 19ஆ நா4 பிபக எேலா றப/) இர, ஏN மணி .

உதகமடல எ2 அைழ கப) நீலகிாிமைல . வ5 ேச5ேதா. அவைர

அBபவி3திராத க)>.ளி எ>கைள மிக, வ3திய. இர, ேநரமானதா

எேலா கKடப/டாக4. நாடக நைடெப2 இடமாகிய  ம,ட

திேய/ட . அகிேலேய கெபனி M) இ5த. ெகா/டைகயி பி ற

வழியாகேவ கெபனி M/) . ேபாAவிடலா. இ எ>க . மிக, வசதியாக
இ5த.

த நா4 இரைவ எப:ேயா கழி3ேதா. ம2நா4 வாடைக . கபளிக4

ெகா) . ஒ கைட .@ ெச2 சில கபளிகைளF, உல மளகைளF,
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பனியகைளF வா>கி வ5தாக4. நா. ேப . ஒ கபளி Mத ேபா3தி

ெகா)தா உற>.வ வழ க. அவள, க)ைமயான .ளி.

நாடக ெதாட>கிய. த நாடக ச5திரகா5தா நட5த. நா>க4 அதிகமான

வOைல எதிபா கவிைல. ஆனா, எதிபா3தைதவிட பரம ேமாசமாக இ5த
வO. .ளிாி ந:ப சில . மரண ேவதைனயாக இ5த. என ெசAவ?
ேவ2 வழியிறி ந:3ேதா. நீலகிாி மிக அழகான பிரேதச. அ>. வசிபவக4

அ>.4ள .ளி ேகற உைடகைள அணி5 ெகா) வா கிறாக4. வாடைக .

வா>கிய உைடக4 மிக, கிழி5 ேபானைவயாதலா ெவளிேய ேபாக வர

அவைற பயப)3த :யவிைல. திேய/டைரF கெபனி M/ைடF தவிர

ந:கக4 எ>.ேம ேபாகவிைல.
ஜீவா ெசாெபாழி,

ேதாழ ஜீவான5த அேபா நீலகிாியி வ5 த>கி யி5தா. அவ நாB

தனிேய அம5 பேவ2 விஷய> கைள பறி ேபசி ெகா:ேபா.

கெபனியி கKடமான நிைலையபறி நா அ: க: ேவதைனப)ேவ.

அேபா ெதலா ஜீவான5த என . ஆ2த Cறி3 ேத2வா. ஒ நா4 ச*க@

சீதி3த ச>க3தி சாபி ஒ C/ட நைட ெப2வதாக Cறி, எைனF தபி

பகவதிையF அைழ3@ ெசறா. C/ட ஒ M/: நட5த. அ5த M/:

 ற Cட3தி -மா ஐபேப உ/கார இடமி5த. ஆனா

வ5தி5தவக4 ஐ5ேத ேபக4தா. ஜீவான5த, ேதாழ ஆ. கிஸ, அவர
மைனவி, நா, பகவதி-எ>கைள3 தவிர யாேம வரவிைல. நா ஜீவாைவ

பா3@ சிாி3ேத. அவ அபறி கவைலப/டதாகேவ ேதாறவிைல.

எைன பாட@ ெசானா. பா:ேன. பா/) :5த ஜீவா ேபச3

ெதாட>கினா. அவைடய கஜைனைய ேக/), ம2 நா. ேப வ5

உ/கா5தாக4. ஆக@ெசாெபாழிவாள உ/பட ஒப ேப. இ5த மாெப
C/ட3தி ேதாழ ஜீவா, சக சீதி3த3ைத பறி ஒறைர மணி ேநர ஒ

அைமயான ெசாெபாழிவாறினா. அவைடய ெநD-3 ணிைவ நா

பாரா/:ேன.

ஒ:விட3 தீமானி3ேத
நாடக ெதாட5 நைடெபற. ஒ நா4 பபாA ெமயி நாடக. -5தர
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கிண2 .4ளி5 த தபி ேகாபலன3 H கி வ கா/சியி இவ ேமேல

தணீைர ஊறி ெகா4ள ேவ). நா ெவ5நீ ேவ) ெம2

ேக/:5ேத. ஆனா, கா/சியி நா கிணறி E5 .தி3தேபா கீேழ

ைத கப/:5த :ரமி4 ஜிெலற தணி தா இ5த. காகெளலா

ெவட ெவடெவ2 ந)>.வேபா ந: க ேவ). ஆனா இேபா

உைமயாகேவ ைககாக4 ந)>கின. -5தர கிணறி .தி3த கிணறி

ேம ற3ைத ெபாிய பலைகயா *: வி)கிறாக4 எதிாிக4. -5தர தபிைய

கி க/: ெகா) ேமேல வகிறா. வழி பலைகயா *ட ப/:பைத

பா கிறா. பி உ4ளி5ேத கிணறி -வைர இ:3 வழிFடா கி, அத

வழியாக ெவளிேய வகிறா. மிக, அ தமான கா/சி இ. இ3த கா/சி

பதிைன5 நிமிட>க4 நைடெப2. என ெசAவ? ேநர இர, பனிெர)

மணி. தா>க :யாத .ளி. ஐ0 ேபாறி5த தணிைரேய ேமேல ஊறி

ெகா) ந:3ேத. நாB, ேகாபாலனாக ந:3த :. ஏ. காசிநாதB .ளி தா>க

:யாம அவ0ைதப)வைத@ சைபேயா பா3 அBதாபப/ட எ>க .
ஆ2தலாக இ5த.

பபாA ெமயி :5த ம2நா4 தனிேய 9>காவி.@ ெசேற. கெபனியி

நிைலைமைய எணி பா3ேத. *லதன எ, இலாம ேமJ
கெபனிைய நட3தி ெகா) ேபாவ சாிெயன3 ேதாறவிைல.

உ/கா5தி க :யவிைல. எN5 உலவிேன. ைப3திய பி:3தவைன

ேபால 9>காெவ>. -றிேன. ஒAவிலா உைழ3, உ)3தி ெகா4ள@

சாியான உைடக இலாத நிைல எைன மிக,  23திய.

சேகாதரகைள வி/) எ>ேகயாவ ஒ:ேபாAவிட ேவ) எற உண@சி
எைன உ5தி3 த4ளிய. நீட ேநர ேயாசைன ெசAேத. இ2தியாக,

ஓ:வி)வ எற :, ேக வ5ேத.
அபாி அறி,ைர

திGெர2 ஜீவான5த வ5தா. அவாிட நா எ மன ேவதைனைய கா/:

ெகா4ளாம சிாி3 ெகாேட ேபசிேன. ஜீவா அரசிய விஷய>கைள பறி
ேபசினா. ேதச3திகாக பல இனகைள அBபவி3த Mரகளி கைதக4

சிலவைற@ ெசானா. அ5த கைதகைளெயலா ேக/ட பிற., எ :,

.ைல5த. உ4ள உ2திப/ட. எ3தைன ப>க4 வ5தாJ அவைற-

ெயலா தீர3ேதா) ேபாரா:@ சமாளி க ேவ) எற ெநD-ர ஏப/ட.
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ேதாழ ஜீவா, . ஆடவ இபதாக நபி ைக இைல. ஆனா ஓ: ேபாக3

தீமானி3த என ., அறி,ைர Cறி3 தி3த ஆடவேன ஜீவாைவ அBபியதாக

எணிேன நா.

நீலகிாியி வO இலாமேல ஒமாத கால நாடக நட5த. மீ) ேம/)பாைளய வ5ேதா. .ழப நிைல திரவிைல. மயிராவண நாடக3ைத திய
ைறயி எNதி@ சிறபாக3 தயாாி3தா சினணா. நாடக அைமயாக

அைம5த. வOதா இைல. அகிJ4ள ேகாபி@ெச/: பாைளய

ேபாவெத2 :, ெசAதாக4. ப0eேலேய ேகாபி@ெச/:பாைளய வ5

ேச5ேதா.

மயிராவண தகரா2
ேகாபி@ெச/: பாைளய3தி மயிராவணB ., பபாA ெமயிJ . நல

வOலாயி2. மயிராவண நாடக3தி எ. ஆ. சாமிநாத காளிேகாயி

அ@சகராக ந:பா. கைடசியாக ஆDசேநய, காளி சிைல . பின மைற5
ெகா) ேப- க/ட3தி, எ. ஆ. சாமிநாத உ4ேள ேபாக பய5, நா

பிராமணேன இைலெய2 9fைல கழறி ெகா)3வி/) ஓ: ேபாவா.
இ5த கா/சியி அவ ேப- ேப@ைச ேகாபி@ெச/:பாைளய3திJ4ள சில

பிராமணக4 ெவ23தாக4. நாடக அைமபி இ5த கா/சியி தவ2 ஒ2

இலாததா நா>க4 மறவகைடய ெவ2ைப ல/சிய ெசAயவிைல.

மயிராவண நாடக :5த ம2நா4 வழ கேபா எேலா வாA காJ .
.ளி க ேபாேனா. அ>ேக பிராமணக ெக2 தனியாக ஒ ப:3ைற

இ5த. அ5த ப:3ைறயிJ சில ந:கக4 .ளி3தாக4. அத.

ெபலா ஒ2 ேபசாத சில பிராமணக4, அ2 பிராமணக4

ப:3ைறயி நா>க4 .ளி க Cடாெத2 ஆ/ேசபி3தாக4. எ. ஆ.

சாமிநாத .2  ேபவழி. அவ ப:3ைறைய வி/)3 தணிாி இற>கி

நி2 ெகா) .ளி3தா. ப:3ைறதாேன பிராமணக .@ ெசா5த?

வாA கா எலா . ெபாதாேன? பிராமணக4 .ளிபத.  றேபாA
வாA காE அவ நி2 ெகாடா. பிராமணக4 \\3தாக4. அ2

மாைல நா>க4 வழ கேபா ெவளிேய ேபாAவி/) வேபா அ ரஹார3தி

ஏேதா C/ட நடபைத பா3ேதா. ெபDசிமீ நி2 ஒ ைவதீக பிராமண

ேபசி ெகா:5தா. மயிராவண நாடக3தி நா>க4 பிராமணகைள
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இழி,ப)3வதாக,, வாA கா ப:3ைறயி அ ரம ெசAததாக,, அதனா

Y பால சகான5த சைபயா நட3 நாடக>க . பிராமணக4

ேபாக Cடாெத2 பிரச>க ெசAதா. நா>க4 அவைடய அறியாைமைய

எணி@ சிாி3ேதா. இ5த பிரச>க3தி. பிற. மயி ராவணB . அதிக

வOலாயி2. ப க3திJ4ள ச3தியம>கல3திJ மயி ராவண

ேபாடேவ)ெம2 அைழ வ5த. அ>. 0ெபஷலாக ேபாA@ சில

நாடக>க4 நட3திவி/) வ5ேதா.
------------------

35. ேமனகா திைர&பட

ேகாபி@ெச/:பாைள3தி நாடக>க4 நல வOE நட5ெகா:5தேபா,
தி9 Y சகான5தா டா கீசா வ5தாக4. நா>க4 நட3தி வ5த ேமனகா

எB ச*க நாடக3ைத3திைரபட ெம) க விபினாக4. எ>க4 கெபனியி

ெபய பட கெபனியி ெபய ஒறா யி5த. இ, இ கெபனிக .
ஏேதா ெந>கிய ெதாட இபேபா கா/:ய. நாடக>க .@ -மாராக

வOலாகி வ சமய3தி திGெர2 நி23திவி/)3 திைரபட3தி ந: க@

ெசவெதறா மன3தி. கKடமாக3தானி5த. எறாJ எ>க4 உவ

பா)வைதF, ேப-வைதF, ந:பைதF நா>கேள பா3 மகிழ கிைட34ள
இ5த அாிய வாAைப இழ5விட விபவிைல. எனேவ ஒ

ெகாேடா.

ஒப5த :வாயி2. எ>க4 நாவ ., .Nவினா அைனவ .மாக

பதினாலாயிர ZபாAக4 ெகா)பெத2 :, ெசAயப/ட. ேகாபி@ெச/:

பாைளய3தி ச*க@ சீதி3த@ ச>க3திகாக ெபாியா ஈ. ெவ. ரா. தைலைமயி
பபாA ெமயி நைடெபற. ெபாியா நாடக3ைத பிரமாதமாக பாரா/:னா.

நல வOJ ஆயி2. ஏகனேவ எ>க4 ேம ேகாப ெகா:5த

பிராமணக . இ5த நாடக நிக @சி ேமJ ேகாப3ைத */:ய. ேகாபி

:5த ஈேரா) வ5 ேச5ேதா.

ஈேரா/: எ. ஆ. சாமிநாத ஜ E>க எB ஒ ச*க நாடக3ைத எNதி
ெகா)3தா. அ5த நாடக3ைத அவசரமாக3 தயாாி3 அர>ேகறிேனா. இ

விதைவ . ம2மண ெசAய ேவ) எபைத வEF23 ஒ சிற5த நாடக.

ேதாழ ஜீவான5த ‘ெபணாாிைம கீத>க4’ எB X ஒ2 ெவளி-

யி/:5தா. அதி “கனி விதைவ3 ய நிைன5திட க கல>கி)ேம” எB

ஒ பாடைல எNதியி5தா. அபாட ஜ E>க நாடக3திகாகேவ

எNதப/ட ேபா இ5த. நாடக3தி அ5த பாடைல@ ேச3
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ெகாேடா. எேலா பாரா/:னாக4. நா>க4 பபாA றபடவிபைத

ெயா/: பல நபக4 வி5க4 நட3தி வா 3தினாக4. ெபாியா ஒ

ெபாிய வி5 நட3தினா. ச*க@ சீதி3த ச>க3தி. நாடக நட3தி

ெகா)3ததகாக ெபாியா ஒ பாரா/) C/ட நட3தினா. எேலா

அதிசயப) ப)ப:யாக அவ அ5த C/ட3தி என . ஒ த>கபத க

பாிசளி3தா. இ5த பத க ஒ ப,னி தம ெசா5த பண3தி ெசAயப/ட

எபைத ெபாியா அறிவி3தேபா எேலா வியபைட5தாக4. ெபாியா

அவகைள நகறி5தவக4 அவாிடமி5 பாி- ெப2வ எவள, ெபாிய

காாிய எபைத ந. உணவாக4. அதனாதா இைத இ>ேக .றிபி/ேட.
1935, ெசெடப, 2ஆ ேததி எேலா ேமனகா படபி:பிகாக

பபாA . பயணமாேனா.

ைகவ: பபாைய ேநா கி ேபாA ெகா:5த. எ>க4 எேலாைடய

உ4ள>களிJ மகி @சியி தாடவ. ஆ>கில பட>கைள க)

அதிசயி3த, வட இ5திய பட>கைள க) மகி 5த, கைடசியாக ந

தமிழிேலேய பட ேப-வைத க) பிரமி3த ஒறபி ஒறாக எ மன

க ேதாறி மைற5தன. ரயி வ:ேய அேலால கேலாலப/ட.

எேலாைடய நாவிJ சினிமா ேப@-தா, எ:ேபாேலாவிE5 எ. ஆ.

கிKண*3தி ந: வைர எ>க4 ந:கக4 ேபசி3 தீ3வி/டாக4. நா

ம/) மறவக4 ேப@சி கல5 ெகா4ளாம இப கன,களி

ஆ 5தி5ேத. நம பட3ைத, நம ேப@ைச, நமபா/ைட நாேம சிலமாத>களி

சினிமா3 திைரயி பா க, ேக/க, ேபாகிேறா எபைத எணி எணி எ
உ4ள 9ாி3த.

இவதானமா உ கணவ!
ெரயி@O ஜ>ஷனி Yஷகான5தா டா கீசாாி ப>.தாரகளி ஒவரான
தி, எ0. ேக. ெமாAதீ அவக4 ெப ந:ைகய இ5த ெப/: ., எ>கைள
அைழ3@ ெச2 அறிகப)3தினா. எ. எ0. விஜயா . நா அறிக
ப)3தப/ட அவ எைன@ -/: -ா/: ேக. :.  மணியிட,

“இவதானமா உ கணவ” எறா. ேக. :.  மணி சைள கவிைல. அவ எ

தபி பகவதிைய@ -/: கா/: எ. எ0. விஜயாளிட, “இவதா உ கணவ”

எறா. என .3 H கிவாாி ேபா/ட. ேமனகா பட3தி Xஜஹானக ந: .
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ேக. :.  மணியி கணவனாக நாB, ேமனகா, ந: . எ.எ0. விஜயாளி

கணவனாக3 தபி பகவதிF ந: க ஏபா) ெசAதி5தைத ெயா/: அவக4

இவா2 தமாஷாக ேபசி ெகாடாக4. எறாJ இளம>ைகய கணவ எற

பத3ைத இவள, தாராளமாக உபேயாகி3த என . திய அBபவமாக

இ5த. சில மணி ேநர அ5த வ:யி இ5வி/) திபிய,ட எ

மகி @சிெயலா எ>ேகா பற5ேதா: வி/ட. மன பலவிதமாக .ழபற.
இ  கா5த
ஐ5தா ேததி காைல பபாA தாத ரயி நிைலய3தி இற>.வைர இைதபறிய
நிைன,தா. திைரபட :5 தி வத.4, அசர0 திேலா3தைமயா
சேகாதரக .4 சைட பி:3 ெகாட -5ேதாப-5தா கதி எ>க .

ேநராதி க ேவ)ேம எெறணி ெப*@- வி/ேட. அ5த@ சமய எ>க4

ெபாியணா :. ேக. ச>கர அவகைள3 தவிர எ>களி எவ .

மணமாகவிைல. நா>க எ>க4 .Nவி ஏைனய ந:கக 4ளி3 திாிF

பவைடய வாEபக4! வ5தி . ந:ைகயேரா இளைமF எழிJ .J>க

நி. ம>ைகய! இ5நிைலயிேல “இ  கா3த ெபா5 தைமேபா”
விபாீத விைள,க4 ஏப)வ இயைகயலவா? இ5த பய அணா, .
ஏப/:5த எப சினிமா கெபனி M/:.4 ]ைழ5த,டேனேய

ெதாி5த. தாதாி 0):ேயாவி அகிேலேய ஒ ெபாிய ப>களா ஏபா)

ெசAய ெபறி5த. ெபக . மா: மீ. எ>க . கீேழF இட

ஒ க ப/ட. M/: அ:ெய)3 ைவ3த,டேனேய எ>க4 ெபாியணா,

“எேலா . ெசாகிேற. எவ எ5த காரண3ைத னி/) மா: .

அBமதியிறி ேபாக Cடா” எ2 க:பான உ3தர, ேபா/)வி/டா.
----------------

36. ைடர ட$ ராஜா சாேடா

ேமனகா பட3தி ைடெர ட ராஜாசாேடா அவகைடய ஆடபர3ைதF
அ5த03ைதF பறி நா>க4 பலவிதமாக கபைன ெசA ைவ3தி5ேதா.
அவறி ெகலா மாறாக ராஜாசாேடா, ஒ .ைடைய ைகயி பி:3

ெகா) சவ சாதாரணமாக நட3ேத கெபனி M/:. வ5த,ட

உைமயிேலேய எ>க . ெப விய டாயி2. பல ஆ)களாக

வடநா/:ேலேய இ கிறாேர, தமி ெமாழிையேய மற5, ஆ>கில ேமாக3தி
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ஆ 5திபாேராெவன எ>களிசில ஐFறி5ேதா. த நா4 ச5திபிேலேய

அ5த@ ச5ேதக3ைத நீ கிவி/டா ராஜா. தமி ெமாழிைய மறவாத ம/)ம2.

தமிழிேல அைமயாக எNத, ஆற ெபறி5தா. தமி வாிவ:வ இல கண,
நd, நிக) தEயவைறெயலா அவ மனபாட ெசAதி5த,

எ>க . ஆ@சிாியமாயி5த. ஏற3தாழ இப ஆ)க . ேமலாக

வடநா/:ேலேய வசி3 இ5தி, மரா3தி, .ஜரா3தி, ஆ>கில தEய பிற

ெமாழிகளிேலேய ேபசி பழகி ெகா:5த ராஜா, .3 தமி நா/) பழ>

கிழவிக4 ெசால C:ய சாதாரண பழெமாழிக மற காம இ5தன. ந: @

ெசாE ெகா)பதி ராஜா, . இைணயான ைடர ட இ5திய நா/:ேலேய
இைலெயப அ2 வடநா/டா ஒ

ெகாட உைம. ராஜா பாரத

நா/: ஒ யவற ந:க ேபரரச. அவாிட பயிசி ெப2 ேபா, ந:பவ

சEபைடவாேனயறி@ ெசாE ெகா) . ராஜா சிறி சEபைடய மா/டா.
ஆகேள ெப ேவட
ஏழா ேததி எேலா . பாட ெகா) கப/ட. ேமனகா, Xஜஹாைன3 தவிர
ம2 சில ெப பா3திர>க4 இ5தாக4. தாசி கமல, ேகாமள, கனகமா

ஆகிய ேவட>கைள ேபா)வத. உட பிற5த சேகாதாிய *2 ேப

வ5தி5தாக4. பிராமண விதைவயாகிய ெப5ேதவி ேமனகாவி ஒ  கியமான

பா3திர. அ5த, ேவட3ைத நாடக3தி சினணா :. ேக. 3சாமி ேபா)வ

வழ க. தைலைய ெமா/ைடய:3 ெகாட பிராமண ெபக4 யா அ5த

நாளி சினிமா3 ைற . வர@ சமதி கவிைல. கைடசியி சினிமாவிJ

சினணாேவ ெப5ேதவி ேவட3ைத ேபாட ேந5த. ேவைலயா4

ர>கராஜூவி மைனவிF மக, எ>க4 .Nவி அேபா பிரதான

ந:ககளாக இ5த :.எ.-ைபயா,, பி.எ0. திவாகரB ேபா)வதாக :,
ெசAயப/ட. ேமனகா பட ெவளிவ5தேபா, அத. ஆன5தவிகடனி

விமசன எNதிய ககி ரா.கிKண*3தி அவக4 சினணாவி ெப ேவட

ந:ைப பிரமாதமாக க 5 எNதி இ5தேதா), “ெப5ேதவியாக ந:பவ
ஒ ஆ மக எபைதேய எனா நப :யவிைல” எ2

.றிபி/:5தா. ெபாியணா :: கைல டராக ந:3தா. ந:கமணி எ0. வி.

சக0ரநாம தாசிதா தா5ேதானிராயராக,, பிர) ராமசாமி, ந:பிைச லவ
ேக.ஆ. ராமசாமி, நைக@-ைவ@ ெசவ :. எ. சிவதா\ தEேயா

ைப3திய காரகளாக, ந:3தாக4. ேமனகா பட ஒப5த :5த அேற சாமா
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ஐயராக ந:பத. எ. எ0. கிKணைனேய அைழ3 வர ேவ)ெம2 ெபாி

யணா Cறினா. அதப: எ.எ0. கிKணB எ>கேளா) வ5தி5தா.

அவேர ஐயராகந:3தா. ம2 எ>க4 .Nவி அJ4ள ெபாியவக4 பல சிலைர

ேவட>களி ந:3தாக4.
பா/)3 தகரா2

ேமனகா நா>க4 ந:3த த திைரபடமாதலா அ5த@ ெசAதிக4 மிக@ -ைவயாக
இ .. அதனாதா - கமாக@ ெசாலாம ச2 விாிவாகேவ எNகிேற.

அபபா! பாடக . ெம/) ேபா) விஷயமாக ஏப/ட தகரா2 இ கிறேத,
அதேக ஒ தனி அ3தியாய எNத ேவ). எவள, ரசமான விஷய! பா/)

வா3தியா 9மிபாலகதா0 ெப லவ. அவ ப/ட பா) ெகாDச நDசமல.

பா/) . ெம/) அைமபதா, ெம/) . பா/) அைமபதா எ2 நீட ேநர

விவாதி கப/ட. கைடசியாக ெம/) ேக பா/) அைம க ேவ) எ2 :,

ெசAதாக4. லவ 9மிபாலகதா0 ெகாDச சிரமப/டா. சினணா தா
ச>கீத ைடர ட. தமிழிேலF4ள இைச பாடகைளேபா ஒ வர

.4

அட>காத இ5தி ெம/)களிேல எைக ேமாைன தEய இல கண விதிக .

உ/ப/) பாடக4 ைனவெதறா எளிதான காாியமா? அதிJ இைசபயிசி
யிலாத லவ என ெசAவா? இ5த3 ெதா5தர,களிெலலா மா/:

ெகா4ளாம எ. எ0. கிKண அவ பா3திர3 .ாிய இர) பாடகைளF
அவேர ேபா/) ெகாடா. என .ாிய *2 பாடகைளF நாேன லவட
இ5 ைன5 வா>கி ெகாேட.

தாசி கமலமாக ந: க வ5தி5த அைமயா, அவ பாடேவ:ய பா/:J4ள

ஒெவா வா3ைத . தகரா2 ெசAய3 ெதாட>கினா.
ஆைச ெயப அள, மீறிேய
ஆஹா ெவ. ேமாகமாேன

அைணய வா ைரேய கீ
எப அவர பா/: தல:. இதி ‘அைணய வா ைரேய’ எற வாிைய

பாட :யாெத2 அைமயா ம23வி/டா. பா/) வா3தியாேரா அ5தவாிைய

மாறேவ :யாெத2 Cறி வி/டா. தகரா2 றிய. கைடசியி சினணா
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அவக4 ‘அைணய வா ைரேய’ எபைத ‘அகி வா ைரேய’ எ2

மாறி ெகா)3தா. இைத ேபாற சில சி கக கிைடேய பா/) ேபா)

படல :5த.

சாமிநாத ரதிKட
ஒ3திைக ஆரபமாயி2. த நா4 எ.ஆ.சாமிநாத ந: க ேவ:ய
கா/சிக4. ந: இயைகயாக இ க ேவ) எபதகாக ராஜா

விஷய>கைள3 ெதளிவாக விள கி ப@ைச .ழ5ைதக .@ ெசாJவ ேபால
பைற ெசானா. சாமிநாத நல கபனா ச திF4ள மிக@சிற5த ந:கதா.

எறாJ ஒ3திைகயி 9ரணமாக ந:பதிைல. எனேவ ராஜா அவைர ந: க3

ெதாியாதவ எ2 :, க/: வி/டா. சாமிநாதனி ரதிKட3ைத எணி

நா>க4 வ3தப/ேடா. பிற. ராஜா, . ஏப/ட அ5த எண3ைத மாற

எவளேவா யேறா. கைதயி வ ர>கராஜு பா3திர3ைத ராஜா பிரமாதமாக

உவகப)3தி ைவ3தி5தா. சாமிநாத ஒ3திைகயி ந:3தைத பா3த

அவ . மிக, கவைலயாக ேபாA வி/ட, “இ5த பா3திர3ைத ேபாட ேவ2
யா இைலயா?” எ2 ெவளி பைடயாக ேக/ட எ>கைள3  23திய.
நா சாமி நாதB .@ சமாதான Cறி, ந: க@ ெசAேத. ஒ3திைகயி

சாமிநாதB . ஏப/ட இ5த விப3ைத பா3த நா ெகாDச விழி3
ெகாேட. ஒ3திைகயிேலேய N3திறைமையF கா/:, ‘சபாK’ ெபற

ேவ)ெம2 :, க/: ைவ3தி5ேத. ம2நாேள எ ஒ3திைக.
காத சிாி

ைநனா கம Xஜஹா காத கா/சி. நா ேக.:.  மணிேயா) ந: க

ேவ:ய -ைவயான க/ட, ெப ேவட3தி நி. ஆகேளா)தா நா

ந:3தி கிேற. பவ ெபகேளா) காத கா/சியி ந:பெதப அ2

தா என . த அBபவ. வ5த த நா மா: . ேபாக, இைல,

ெபக4 எவடB ேபச, இைல. இ5த நிைலயிேல ஒ3திைக ெதாட>கிய.

Xஜஹா உ/கா5 ெகா: கிறா4. ைநனா கம விைர5 வ5,

அவ4 கவாA க/ைடைய பி:33 தப க திபி ேபச ேவ).
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ராஜா இர) ைற ந:3 காபி3தா. என . எனேவா ேபாE5த.

‘ெபணி மீ ைக ைவ33 ெதா/) ந: க ேவ:ய இ5த எழைவ எலா
0):ேயாவி பட பி: . ேபா ைவ3 ெகா4ள Cடாதா?’ எ2 ராஜாைவ
மன3தி.4ளாகேவ சபி3ேத. பட தலாளிகளி ஒவரான எ0. ேக. ெமாAதீ

எதிாி உ/கா5 சிாி3 ெகா:5தா. எ நபக4, சேகாதரக4

எலா எதிேர Mறி5தக4. எேலாைடய கக எமீேத பதி5தி5தன.

என ேகா ஒேர C@ச. ராஜா ‘உ ைர/’ எறா. நாB மனைத3 திட ப)3தி
ெகா) அவ ந:3 காபி3தவாேற ந: க யேற.  மணியி

கவாA க/ைடைய பி:33திபிேன. எ>க4 இவைடய கக

ச5தி3தன. அவள,தா.  .மணி சிாி க3 ெதாட>கினா. என . சிாி
வ5வி/ட. எவளேவா ய2 அ5த@ சிாிைப அட க :யவிைல.

 .மணி . அேத நிைலதா. அவைடய க நாண3தா சிவ5வி/ட.

நல ேவைளயாக அ2 ெபாியணா ம/) இைல. ராஜா இர)ைற

ேகாபி3 பா3தா, நா>க சிாி காம ந: க ஆன ம/) யேறா.

ஒ2 பE கவிைல. நாைல5 ைற இவா2 எ>க4 யசியி ேதாவி

ஏப/ட எேலா சிாி க ஆரபி3தாக4. ேகாபி3 பயனிலாதைத

கட ராஜா, சிாி3 வி/டா. இவா2 அைறய ஒ3திைக சிாிபிேலேய

:5த. விஷய ெபாியணா கா . எ/:ய மிக, ேகாபப/டா. ‘ஏ
அப:@ சிாி3ேதா?’ எப என ேக ாியவிைல. “இதா காத சிாி ”

எறா எ.எ0.கிKண.
காபிய: காேத!

ம2நா4 மிக3 ணிேவா) ஒ3திைகயி ந:3ேத. ராஜா எப:@ ெசாE

ெகா)3தாேரா அப:ேய ந:3ேத. உடேன ராஜா கலகலெவ2 சிாி3வி/டா.
“நா ெசAவைத அப:ேய காபிய: காேத. அ ந:பல. ெசாJவைத
ேக/) ாி5ெகா), அ5த க3ைத மன3தி பதிய ைவ3 ெகா),

உன . இயைகயாக எப: வகிறேதா அப:@ெசA. ஒெவாவ அவகளி

உட அைமபி., அ>க அைச,க . ஏறவா2 தா ந: க ேவ). ஒ

வைர பா3 காபிய:ப அவரவ . உடான இயைக ந:ைப

ெக)3வி)” எறா. ராஜாவி இ5த அறி,ைர நா ந: 3 ைறயி
வள@சி ெபற ெப5 H)ேகாலாக இ5த.
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அ5தநாளி பபாA 0):ேயா க4 ெபபாJ நா>க4 த>கிய ெதவிேலேயதா இ5தன. ேபசா பட3திேலF, ேப- பட3திேலF நா>க4 கட பல
ந:கக4 எ>க4 ககளிேல ெதப/டாக4. பிEேமாாியாைவF, ஜாெம@ெசைடF, ேபசா பட க3தி@சைட Mரகளான வி/ட ப@-

தEேயாைரF ேநாி கடேபா எ>க . ஒேர .ரகலமாA இ5த.
தைலF மீைசF தபிய
ததலாக நா ேவட ைனய ேவ:ய நா4 வ5த. ராஜா காைலயிேலேய
நாவிதைர அைழ3 எ தைலைய கிரா, ெசAய ேவ:ய மாதிாிைய@

ெசாEவி/) ேபாAவி/டா. இர, ‘ேம க’ அைறயி நா ேவட ைன5
ெகா:5த ேபா அவ வ5 பா3தா. கிரா ெசAதி5த ைற அவ .3

திதி அளி கவிைல. ேகாப3ட நாவிதைர வர@ெசானா. அ5த@ சமய3தி

நாவித வவ சா3திய மிைலெயன3 ெதாி5த. “ெகாடாடா க3தாி ேகாைல”
எற என . .ைல ந) க எ) க ஆரபி3த. க3தாி ேகா வ5த.

என . ‘கிரா’ ெவ/ட3 ெதாட>கி வி/டா ராஜா. எ>க4 ந:கக4 சிாிைப

அட>கி ெகா) ெமளனமாA நிறாக4. ஒவா2 தைலயல>கார :3த.

எ க3ைத பா க என ேக ேகாரமாக இ5த. மீைச அ: க: ஒ/ட ேவ:ய

கKட3ைத உ3ேதசி3, பபாA ெசற நா மீைச வள3 ெகாேட.

சிைகயல>கார3ைத :3த ராஜாவி கக4 எ மீைச மீ விN5தன. அதிJ

அவ .3 திதி ஏபடவிைல. மீைசையF தி3த ஆரபி3தா.

க3தாி ேகாைல * ககி ெகா)வ5தா. “அைசயாம இ” எறா. மாறி

மாறி சாிபா3தா. இ ற ெகாDச ெகாDசமாக ெவ/: ெகாேட

ேபானா. இ2தியாக .ர>. அப ப>. ைவ3தகைதயாA ஒ/)மீைச

ைவ கேவ: வேமா எ2 நா பய5ேத. எ அதிKட அப:

ஏபடவிைல. ெபா நா4 இேத மாதிாி நாவித இலாத சமய3தி எ>க4

ந:க ஒவ . 0):ேயாவி உ4ள வற/) க3தியா ராஜா சவர ெசAய

ைன5தேபா எ>க ெகலா பயமாக இ5த. அ5த மாதிாி ஒநிைல என .

ஏபடாதைத எணி உ4ர மகி @சி யைட5ேத.
----------------
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37.

தமி/
தமி/ கா.சி

நாB  மணிF ந: க ேவ:ய காத கா/சி வ5த ேபா ஒ3திைகைய

நிைன3 எ உ4ள ெவ/க3தா .றிய. காத க/ட எறா எப:?...

அ2வைர நா ேக4விப/:ராத ைறயி  மாதிாியாக காத ெசAF
ேப2 என . கிைட3த. நா  மணிைய ஒ ைகயா அைண3தப:

அவைடய வல ைகயிேல 3த ெகா) க ேவ). எப:? சாதாரண 3தமா?
ைகவிரகளிE5 ெதாட>கி3 ேதா4 வைரயி 3தமைழ ெபாழி5த ெகாேட

ேபாகேவ). சாியாக ஒ டச 3த>க4!... C@ச3தா எ உயிேர ேபாAவி)

ேபாE5த. ராஜா இைத ந:3 காபி3தா. நாB ஒ வைகயாக ந: க

யேற. அதிகமாக ெவ/கப)வைத கட ராஜா, சிாி3 ெகாேட
படதலாளிகளி ஒவரான தி எ. ேசாம-5தர அவகைள ேநா கி,

“என ேசா, இ5த பய -3த ேப:யாக இ கிறா. ெசா5த ெபடா/:யிட3திேலேய இப: C@ச ப)கிறாேன, அ ற அனிய மைனவியான
ேமனகாைவ எப: பலா3கார பண ேடாகிறா?” எ2 Cறினா. என ேகா

மான ேபாயி2! ஆ3திர ஆ3திரமாக, வ5த. எப:ேயா ந:3ேத. என .

. மணி . உ4ள காத கா/சி இர) நா4 ெதாட5 நைடெபற.

இரடா நா4 ைகபட பி:பதகாக எ>க4 இவைரF ‘லேபா0’

ெகா)3 நி23தினா ராஜா. அவ நி23தியப: நா  மணியி இ)ைப

அைண3தவா2 நிேற. மிசார விள .கைள ேபா/)@ சாிெசAய@ சில

நிமிட>க4 ஆயின. எவள, நாழிதா இ5த ேகால3தி நிப? இவ

ஒவ க3ைத ஒவ பா3ேதா. ஒ3திைகயி வ5த சிாி மீ)

தைலயா/)ேபா ேதாறிய. ெகாDச விலகி நி2 ெகாேட. ‘ெர:’ எ2
ெசாEவி/)3 திபிய ராஜா, நா ச2 விலகி நிபைத க) அகி வ5

எ>க4 இவைரF பி:3@ ேச3 ைவ3வி/), பட தலாளி எ0. ேக.

அவகைள ேநா கி, நல ைபயகைள பி:3 ெகா) வ5தீகேளயா!...

அழகான இ5த ெபைண அைண க3 ெதாியாம ழி கிறாேன! ... எ2 Cறி
விN5 விN5 சிாி3தா. இப:யாக எ ெசா5த மைனவியிட காத ெசAF

படல ஒவா2 :5த. அ)3த இறாெ◌வ மைனவிைய பலா3கார

ெசAF படல. ெசா5த மைனவியிடேம காத ெசAய C@சப/) ெகா:5த

நா, இெனாவ மைனவிைய3 H கி ெகா)வ5 எப:3தா
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பலா3கார ெசAவதாக ந: க ேபாகிேறேனா எற ைடர டாி திவா .ப:

விழி3 ெகா:5ேத.
பலா3கார கா/சி

ைநனகம ேமனகாைவ எ/: பி: க ேபா. ெபாN ேமனகா அவைன

ஆ3திர3ேதா) கீேழ த4வதாக ஒ க/ட. இ எ>க4 நாடக தி இலாத.

ேமனகாவாக ந:3த எ.எ0. விஜயா4 எைன3 த4ளினா. அவ த4ளியதி

சிறி பல இலாததா நா ேவ)ெமேற கீேழ விNவ ேபாE5த.
ந: இயைகயாக இைலெய2 Cறி ராஜா இரடாவ ைறF அைத

எ)3தா. ேவகமாக எைன3 த4ள விஜயா4 அD-கிறா எ2 எணிய நா,
அ2தா த ைறயாக3 ணி5 விஜயாளிட ேபசிேன,
“அமா, நல பல3ேதா) த4>க4. நா சமாளி3 ெகா4கிேற. பரவாயிைல”.
305

எ2 ரகசியமாக Cறிேன. மீ) ஒ3திைக நட5த. விஜயா4 N

பல3ேதா) எைன3 த4வாெர2 எணி நா ேவகமாக அவைர பி: க@

ெசேற. அவ த4ளிய ேபாலேவ இ5ததா, விைர5 ெசற நா அவ
மாேபா) ேமாதி ெகா4ள ேந5த. விஜயா4 என நிைன3தாேரா

ெதாியவிைல.

“சீனி .0தி ேபாட என .3 ெதாியா” எறா, அ5த நிக @சி மீ) ஒைற

எ) கப/) :5த. அ)3த ‘ஷா/’) காக ஏபா) ெசA ெகா:5தாக4.

நா ஒ ற அம5 நட5த சபவ3ைத எணி பா3ேத. ேவ)ெமேற

நா ேமாதி ெகாடதாக விஜயா4 எணியி க ேவ)! அதனாதா

‘.0திேபாட என .3 ெதாியா’ எ2 ேகாபி3 ெகா: கிறா.
ேதபி அNேத

இைத நிைன3த என .3 தா>க :யாம அNைக வ5 வி/ட. த

ஒ3திைகயி சிாிைப எப: நி23த :யவிைலேயா அேதேபா அ2

அNைகையF எனா நி23த :யாம ேபாயி2. நைமபறி விஜயா4
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தவறாக நிைன .ப: நட5வி/ேடாேம எபைத எணிெயணி அNைக

ெபா>கி ெகா) வ5த. ேதபி3 ேதபி அழ ஆரபி3ேத. விஷயமறி5த ராஜா

என அைண3 ெகா) ஆ2த Cறினா. எ0. ேக., ேசா எேலா

எைன@ சமாதானப)3தினாக4. அ2 0):ேயாவி சேகாதரக4

யாமிைல. அவக4 என நிைனபாகேளா எ2 ஏ>கிேன. 0_:ேயா
Nவ விஜயாளியி மீ சின5த. அவைடய தாயாCட அவைர

க:3தாக@ ெசாE ெகாடாக4. ஏற .ைறய *2 மணி ேநர அN

தீ3த பினேர எனா ந: க :5த. அ2 அப: அNதைத எணினா

இ2Cட ெவ/கமாக இ கிற! பல நா/க . பி எ>க4 ேமனகா

நாடக>களி 0ெபஷலாக ந: க எ. எ0. விஜயா4 வ5தேபாCட எனா
அவ க3ைத நிமி5 பா3 ேபச :யவிைல.

கீேழ விN5தா
ம2நா4 எ)3த கா/சியி ஒ ரசமான க/ட. கைதயிப: ைநன கம

ஐயாயிர ெகா)3 ேமனகாைவ3 த M/:. ெகா) வ5 வி)கிறா.

அவ4 த கைப காபாறி ெகா4ள3 தபி ெவளிேய ஒ)கினா4.

ைநனகம வழி மறி3 அவைள3  கி ெகா) க/:ைல ேநா கி@

ெசகிறா. இப:3 H கி ெகா) ெசவ எ>க4 நாடக கைதயிேலா,

வ)`ராாி நாவEேலா இலாத சபவ. ைடர ட ராஜாவி ெசா5த கபைன.

H கி ெகா) ேபாவ ேவடாெம2 நா ராஜாவிட எவளேவா வாதா:
பா3ேத. ராஜா சாேடா அல/சியமாக,

“ேபாடா, ஐயாயிர ZபாA ெகா)3வி/)3 ெதா/)3 ெதா5தர, பணாம
வி/) வி)வானா?” எறா.
எைனேபாலேவ விஜயா தகரா2 ெசAதா. ராஜா பி:வாதமாA இ கேவ

ேவ2 வழியிறி ஒ

ெகா4ள ேவ:யதாயி2. இத. ஒ3திைக நைடெபற-

விைல. ‘ேட ’ எ2 காமிராைவ ) கிய விஜயா4 ஓ:னா. நா வழி மறி3
அவைர3 H கிேன. இயைகயாக ந:பதானா நா அவைர ெகாDச

இ2க பி:3 அைண3தப: இ5தி கேவ). த நா4 சபவ எ

நிைனவி இ5ததா நா அவைர அப:ேய எ)3 ைககளி தா>கிய

வண க/:ைல ேநா கி@ ெசேற. விஜயா4 எ பி:யிE5 வி)வி3

ெகா4ள யபவைரேபா ைககாகைள உதறி ெகாடா. நா அவைர

58

மாேபா) தNவி அைண3 ெகா4ளாததா என பி:யிE5 வி)ப/)3

ெதாெப2 கீேழ விN5 வி/டா. எேலா சிாி3 வி/டாக4. ராஜா,

கலகல ெவ2 சிாி3, “நலா க/:பி:டா” எறா. ஆனா விஜயா4 அைத

இரடா ைற பட எ) க அBமதி கவிைல. ெப3த சைட . பி, “சாி,
ேவடா” எ2 ராஜா, வி/) வி/டா. பட திைரயிடப/ட ேபா நா
H கி@ ெசற அ5த கா/சி அப:ேய இ5த. விஜயா4 கீேழ விN5தைத

மா3திர ெவ/: வி/டா.
தீடாத காத

மெறா -ைவயான நிக @சி நட5த. சாமா ஐயராக ந:3த கைலவாண எ. எ0.

கிKண, தாசி கமல M/: அகப/) ெகா4 ரசமான கா/சி. தE

சாமா, . கமல3 . சி>கார ேப@-க4 நட கிறன. இ2தியி திடக4

சாமாைவ பி:3 அ:3@ சா . ைபயி ேபா/) க/: வி)கிறாக4. இைத

ேவ: ைக பா க எ>க4 ந:கக4 பல C:யி5தாக4. ேமனகா நாடக3தி

நா தE ைநனகமவாக ந:3வி/) பி ப.தியி தாசி கமலாவாக,,

ந:ேப. எனேவ எேனா) ந:3த எ. எ0. ேக. ெபேணா) எப: ந: கிறா

எபைத பா3 ரசி க எேலாைரF விட என . ஆவ அதிகமாக இ5த.

படபி: ெதாட>கிய. ைடர ட ராஜா -2-2பாக ேவைல ெசAதா. சாமா

ஐய தாசி கமல க/:E அம5தாக4; உைரயா:னாக4. சாமா ஐய காத

பா/) பா:னா. படபி: ெதாட5 நட5 ெகா:5த. ேவ: ைக

பா க நிற நா>க4 ஒவைர ஒவ பா3 ெகாேடா படாதிபதிகளான

எ0. ேக. ெமாAதீB, எ. ேசாம-5தர ெசAவ ாியாம விழி3தாக4, நா
கைலவாணைர விய ட பா3ேத. கைலவாண எைன பா3@ சிாி3தா.

அ5த சிாிபி சின கல3தி5தைத நா உண5ேத. காரண என

ெதாிFமா? பட பி: நா>க4 எதிபா3தத. ேநமாறாக நட5த. சாமா ஐயைர
மய கி ெகா4ைள ய: . ேநா ேகா) அைழ3 வ5த தாசி கமல, சாமாைவ3
ெதாட, இைல; அவ ப க3தி ெந>கி உ/கார, இைல. தீடாத

காதலாக இ5த. ஒ ழ3 Hர3திேலேய இ5தப: எலாவைறF ேபசி

:3 வி/டா.

படாதிபதிகளி ஏமாற
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நாடக3தி நாB, எ. எ0. ேகF இ5த கா/சியி ந:பைத பல ைறF
பா3 ரசி3தி5த படாதிபதிக4 அைதவிட@ சிறபாக சினிமா கா/சி

அைமFெமன எதிபா3 தி5தாக4. அவக . ஒேர ஏமாற. ைடர ட ராஜா

ஏ இப:@ ெசAகிறா எ2 ாியவிைல. ஆ3திர ேகாப அவக4

ககளி ெதாி5தன . ராஜாவிட ெந>கி ேபச பய. நிைலைமைய@ சாிப)3த

ஒ வழிF ேதாறாம திைக3தாக4.

சாமாவி சலாப ேப@- :5த திடக4 க/:ைல@ O 5

ெகா4கிறாக4. தாசி கமல அவகைள க) பய5தவ4ேபா சாமா ஐயைர

க/: ெகா4ள ேவ). சாமா அவைள அைண3தப: திடகேளா) ேபாராட

ேவ).

ைடர ட ராஜா இ5த விவர>கைளெயலா நறாக விள கி@ ெசால3
ெதாட>கினா.

“கிKணா, நீ இப: இ கிேற; கமல அ>ேக நி கி; தி/) பச>க வ5த
அவ பய5 ஓ: வ5 உைன க/: கிறா. நீ உடேன Mராேவச3ேதாட

திடB>க ேமேல பாயB” -

எ2 ெசாEவி/) காமிரா அகி ெசறா. கைலவாண அவைரயி

அட கி ெகா:5த ஆ3திர சின அைமதியாக ெவளிவர3 ெதாட>கின.
“எலா சாி; ஆனா, அ5த அமா வ5 எைன க/: காதப: ேவேற ஏதாவ
வழி பணா>ேகா”......எறா.
நா பதிவிரத !
எ. எ0. ேக. யி இ5த ேப@ைச ேக/ட ராஜா தி) கி/டா.
0):ேயாவி 9ரண அைமதி நிலவிய. நா>க4 எேலா ராஜாவி

வாயிE5 என வா3ைத வர ேபாகிற எபைத எதிபா3 ெகா)
நிேறா.
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“ஏடா! உைன க/: கபடா?” எறா ராஜா. கைலவாண ேமJ

அைமதியாக, “நா பதிவிரத” எறா.

“பதிவிரதனா?... அெதனடா, சாயி .?” இ ராஜாவி ேக4வி.
“ - ஒணாமிைலேய! ெபாபைளயிேல பதி விரைதயிேல? அ மாதிாி

ஆபிேளயிேல நா பதிவிரத. எ மைனவி நாக மாைள3 தவிர ேவேற எ5த

ெபாபைளF எைன3 ெதாட அBமதி க மா/ேட. நா ஏக ப3தினி விரத”

எறா கைலவாண.

கைலவாண எ. எ0. கிKண இப:@ெசான ைடர ட ராஜா

தி) கி/டா. ஏேதா காரண3ேதா)தா கிKண இவா2 ேப-கிறா எப

ராஜா, . ாி5 வி/ட. உடேன அவ எ0. ேக. ெமாAதீைன ேநா கி, என

எ0. ேக. ஒ>க கிKண தகரா2 பறாேன? ெதா/) ஆ ) பணாேத ேபான
பட நலாயி .ேமா?”... எ2 ேக/டா. விஷய இவள, Hர3தி. வ5த

எ0. ேக ெமாA தீB . ேபச3 ணி, வ5வி/ட. அவ அவைரயி

ெபாமி ெகா:5த த உண@சிகைளெயலா வா3ைதகளாக ெகா/ட3
ெதாட>கினா.

“பிேன எB>க, இ5த சீன நீ>க இப:யா எ) கிற? கிKணB
ஷக நாடக3திேல எப: அ தமா ந:பா>க; ெபாபைளயா@ேச

நாடக3ைத விட நலா அைமF சினிமாவிேலணா நா>க ச5ேதாஷமா

யி5ேதா. நீ>க ஆரப3திேலயி5ேத சாமா, கமல ெதாடாமேல எ)3

:@சி/G>கேள? பிேன கிKணB . வ3த வரா>களா? நீ>க

ேக/டைதேய திபி ேக கிேற. அ5த அமா கிKணைன3 ெதா/) ஆ )

பணாத ேபானா பட நலாயி .>களா? நீ>க னா: தாசி கமல3ைத3

ெதாட கிKணைன அBமதி கேவயிைல... அதனாேலதா இேபா கிKண
ெதா/ற .3 தகரா2 பறா ! எ2 ேமJ படபடேபா) ேபசி ெகாேட

ேபானா. அேபாதா ராஜா த தவைற உண5தா. தாசி கமலமாக ந:3த

அைமயா அவர சேகாதாிக ஆரப தேல ராஜா ேவா) ெந>கி பழகி
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ெகா:5ததா ஏப/ட விைன இ. ஆனா உைமைய Fண5த ராஜா

சிறி தகரா2 ெசAயவிைல. அவரலவா ெபாிய மனித! உடேன;

“அடேட, அப:யா? இைத அபேவ ெசாEயி கலாேம. சாிடா கிKணா, இ5த
சீன ம2ப:F எ) கிேற. ஒ இKடேபா ஆ ) ெசA”
எ2 ெசாEவி/) மீ) ேகமரா அகி ெசறா .
ராஜாவி தனி@சிற
இதா ராஜாவிட4ள தனி ெப>.ண, ‘நறல அேற மறப ந2’

எB வ4வ வா . . இல கியமாக விள>கியவ ராஜா. தவ2 எ2

உண5தா உடேன அைத3 தி3தி ெகா4ள3 தய>கமா/டா. ‘தா பி:3த
யJ . *ேறகா’ எ2 சாதி . பி:வாத .ண அவாிட இைல.

ஒநா4 0):ேயாவி ஒவேரா) பிரமாதமான சைட நட .. ம2நா4 அேத

மனிதேரா) ராஜா களி ட ேபசி ெகா:பைத காணலா. பழ.பவ

எவைரF உாிைம பாரா/: ஒைமபத>களா அைழப ராஜாவி இயைக
.ண. திதாகபழ.பவக4. இைத3 தவறாக எண,> C). ஆனா

மறவகளி விைபேயா ெவ2ைபேயா ராஜா ெபா/ப)3 வதிைல.
அ5த கால3தி பிரபல ந:ககளாக விள>கிய பிE ேமாாியா ஈ0வலா,

ஜாமா@ெச/, ேகாஹ, -ேலாசன தEேயா எ>க4 ேமனகா பட பி:ைப
பா க வவாக4. அவகளிட ராஜா,
“பா3தீகளா, உ>க4 தமி நா/) இள> .ழ5ைதகளி திறைமைய? இB
இரெடாபட>களி ந:3தா உ>கைளெயலா ேதாக:3வி)வாக4.”
எ2 ெபைமேயா) C2வா.
ராஜாவி இன உண@சி

62

ஒ நா4 ேமனகாவி :: கெல ட ப>களா கா/சி . 0):ேயாவிJ4ள

ம/டரகமான ேசாபா கைளF, நாகாEகைளF ேபா/)வி/) ெச/:> மா0ட

அல/சியமாக இ5 வி/டா. அெபாN ராஜா ரDசி3 *விேடானிேலேய

ந:கராக,, ைடர டராக, மாத@ சபள3தி. இ5தப:யா இபறி சிர3ைத

எ)3 ெகா) ேக/பாெரன ெச/:> மா0ட சிறி எதிபா கவிைல.
ராஜா படபி:பிேபா வ5தா. ெச/ அைம5தி5தைத@ -றி பா3தா.

ககளி ேகாப கன Mசிய.

“யாரடா அவ ெஸ/:> மா0ட, ரDசி3 *விேடானி நல ேசாபா க4

கிைடயாதா? ஏ இ5த ஒ/ைட உைடசகேள ெயலா எ)3
ேபா/: கிறீக4?”

எ2 இ5தியி ேக/டா. ெச/:> மா0ட, 0ேடா கீப னகி
ெகாேட,
“மற ேசாபா கெளலா நம இ5தி பட>க . 0ெபஷலாக உபேயாகிப”
... எ2 ேமJ ஏேதா ெசால யறாக4. உடேன ராஜா க)> ேகாப3ேதா)

இைட மறி3,
“ஏடா 0):ேயா, . 4ள>கி ப3ைதேபா ZபாA பதி*வாயிர
வா>கவிைலயா! எ>க4 தமி நா/டா கா- உ>க பா/ட M/)@ ெசா3தா?”

எறா. அத.4 0ேடா அைறயி சாவி ேவ2 யாாிடேமா இபதாக@
சிப5திக4 \\3தாக4.

“ெகாடாடா -3தியேலF, கடபாைறையF” எ2 ஆேவச3ட Cறிவி/),
ேசாபா க4 ைவ3தி5த 0ேடா அைறயி ெபாிய 9/ைட உைடபத.3
தயாரானா ராஜா. உ4ேள இவா2 கலவர நட5ெகா:5தேபா

ெவளியிE5 வ5த 0_:ேயா தலாளி தி ச5லாஷா நட5த விஷய3ைத
விசாாி33 ெதாி5 ெகா), ராஜா

இKடப: ெசAFமா2 ைசைக கா/: வி/), வ5த -வ) ெதாியாம ேபாA
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வி/டா. பிற. ைறப: காாிய>க4 ஒN>காக நைடெபறன. ராஜாவி

வEைம . அ5த நாளி வடநா/டா அவள, Hர பய5தி5தாக4.
பட அதிபக ந:3தனா

எ0. ேக. ெமாAதீ, எ. ேசாம-5தர, ேகசவலா காளிதா0 ேச/ ஆகிய

சகான5தா டா கீசி படாதிபதிக ேமனகாவி எ>கேளா) ந:3த

பட3தி. ஒ தனி@ சிறபிைன3 த5த. ேசா, இ0ெப ட சDசீவி ஐயராக

ந:3தா. எ0. ேக. டா டராக,, ‘ேகசவலா ேச/, வராக சாமி காாி அ:ப/ட

இட3தி. வ வணிகராக, ந:3 தாக4. இவகேள ெயலா ந:பத.3

ர:யவேர ராஜாதா. இ0ெப ட சDசீவி ஐய ெகாDச ெபாிய பா3திர.

ந: 3 ைறயி சிறி பழ கமிலாத ேசா அவகேள இேவட தா>க@
ெசA ெவறிகரமாக ந: க ைவ3த ராஜாைவ எேலா க 5தாக4.
பேத நா/களி பட :5த

படபி: மிக விைரவாக நைடெபற. இைறய நிைலையேபா ‘G’ வராத
சைடேயா, கா வராத தாமதேமா, ேவஷ ேபாடாத தட>கேலா, ெச/:>

தயாராகாத ெதாைலேயா எ, ேமனகா பட பி:பி ஏபடவிைல. ந:கக4

ெபபாJ ஒேர .Nைவ@ ேச5தவக4. ைடர ட 9ரணமாக ஒ3ைழ3தா.

ெப ந:ைகய எவித .ழப ெசAயவிைல. பேத நா/களி ேமனகா

பட பி: :5த. ஏற3தாழ இர) மாத கால பபாயி த>கிேனா.

ேமனகா படபி: :5, நவப 9ஆ நா4 நா>க4 பபாயிE5

தமிழக3 . றப/ேடா. அேபா எ>கைள வழியBப ரயி நிைலய3 .

வ5த ராஜா, இ கர>கைளF ேமேல உய3தியப: ககளி நீ ெபக,

“ேடA பச>களா, ெதாழிேநர3தி உ>கைள ேகாபமாக ஏதாவ தி/:யிேப;
தா2மாக ேபசியிேப என தவ2 ெசAதி5தாJ மற5தி)>கடா!” எ2

Cறியைத எ\ேபா இ2 எ விழிகளி நீ ெப.கிற! இ3தைகய Mர

ந:க ராஜா 1944 நவப 24இ ேகாைவயி மாரைடபினா மாடா எற

ெசAதி ேக/) நா>க4 எலா கணி வி/ேடா. வியெபனெவறா தமி

நா/:E5 வடநா) ெச2, திைரFலகி பதா) கால தனியர-

ெசJ3திய அ5த கைல@ெசம - Mர3 தமிழனி மரண@ெசAதி

64

எ5தப3திாிைகயிJ  கிய3வ ெபறவிைல. தமிழ எற இன உண,

எN@சிF இ5த ைந5த தமிழக3தி. எ2தா வேமா எ2 அேற
ஏ>கிேன.

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

38. கெபனி நி0த

நவப 11ஆ ந4 எேலா ஈேரா/) .3 திபிேனா. ேமனகா பட3திகாக
எ>க . ெமா3த வவாA பதினாலாயிர ZபாAக4. அதி ந:கக .

ஏைனய ெதாழிலாளக . ெகா)3தேபாக எ>க4 நாவாி உைழ

.

எணாயிர ZபாAக4 மிDசிய. கெபனிைய3 ெதாட5 நட3த ெபாியணா
விபவிைல. நாடகசாைல கெளலா ேப- பட கா/சி சாைலகளாக மாறி

ெகா:5தன. வாடைக பமட>. உய5 வி/ட. ெந)>கால நாடக

எ5திர3தி சி கி ெகா) -ழ2 வ5த எ>க4 வா

ைகயி, சினிமா உலக

சிறி சா5திைய உடா கிய. இ5நிைலயி மீ) ெதாைலயி மா/:

ெகா4ளாம இப நல எேற ேதாறிய. எ>க4 .)ப3திJ சில

அவசியமான காாிய>க4 நைடெபற ேவ:யி5தன. எலாவைறF உ3ேதசி3
1935 நவப 11ஆ ேததிேயா) கெபனிையக கைல3வி/) நாகேகாவிJ .
ேபாக தி/ட மி/டா ெபாியணா. ந:கக4 எ>களிட விைட ெப2 ெகா)

பிாி5தேபா, எ>க4 கக4 கல>கின. மீ) கெபனி வ .ேவா எற
நபி ைக சிறி இலாததா  க தா>க :யவிைல.
ேதத பிரசார

அ5த@ சமய3தி கா>கிர0, ச/ட சைபைய ைகப2 த ேதத இ5தியா
Nவ நைடெபற; ஈேரா/) ப.தியி பைழய ேகா/ைட ப/ட கார தி
நலதபிச கைர மறா:யா கா>கிர0 சாபிJ, அவ . ேபா/:யாக

./டபாைளய தி ேக. எ0. ெபாியசாமி க,ட நி றாக4. திமதி ேக.
பி -5தராபா4 அைமயா, கா>கிர0 சாபி தீவிரமாக3 ேதத பிரசார3தி

ஈ)ப/:5தாக4. நா>க4 பபாயிE5 திபிய அவகைள ஈேரா/:

ச5தி க ேந5த. அவக4 தட எைன3 ேதத பிரசார3தி ஈ)படேவ)
ெம2 விபினாக4. தி ஈ0வர, தி 3 கப ெச/:யா,

.ழ5ைதேவJ ெச/:யா தEய கா>கிர0 தைலவக4 இைத ஆேமாதி3தாக4.
ஈேரா) ஈ0வர சிற5த ேதச ப த. நா>க4 த த ஈேரா/) .@ ெசற
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கால3தி ெந>கி பழகியவ. ேபா கான ல/சிய>கைள ெகாடவ.

நா>க4 பபாA ெசறேபா அவைரF எ>க .3 ைணயாக அைழ3@
ெசறி5ேதா. எேலாாிட இனிய ைறயி பழ.பவ. அவைடய

ேவ)தைல ற கணி க ெபாியணாவா இயலவிைல. எனேவ

ெபாியணா, இத. ஒ த த5, நாகேகாவி பயண3ைத இர) நா/க4

ஒ3திேபா/டா, நா ேக. பி. எ0. அவகட கிராம கிராமமாக@ -றி3

ேதத பிரசார3தி ஈ)ப/ேட; நா பா)ேவ. ேக. பி. எ0. அவக4 ேப-வா;

ேக.பி. எ0. பா:னா, நா ேப-ேவ. இ2தியி ேக.பி. எ0. மDச4 ெப/:யி

மகிைமைய பறி@ சில வா3ைதக4 ேப-வா. இப:ேய ஈேரா) தாJ காவி

பல கிராம>க4 -றிேனா, அேபா ேக. பி. எ0. அவக4 ேபசிய ஆேவச

ேப@ைச இB என மற க :யவிைல. ெகா):வைர ேபாA -5தராபா4

அைமயாாிட விைட ெப2 ெகா) திபிேன.
பிாியா விைட

19ஆ ேததி நாகேகாவிJ . பயண எப உ2தி ெசAயப/ட.

எ>களிடமி5த சீ சாமாகைளெயலா அகிJ4ள பவானி ெகா/டைகயி
க/: ைவ க ஏபா) ெசAேதா. உைடக4 ைவ . ெப/:, 3தக ெப/:

எலாமாக பதின2 ெபாிய ெப/:க4 இ5தன. அவைற எ>க4 நப, சமய

சDசீவிFமான கி/) ராஜூவிட ஒபைட3ேதா. ம2 சில சாமாகைள சீ

ேவைலயா/க . ெகா)3ேதா. எலா ேவைலக :5தன. றப) நா4

காைலயி ெபாியா ஈ. ேவ. ரா. அவகளிட விைடெபற@ ெசேறா, நா>க4

கெபனிைய நி23த ேபாகிேறா எ பைத அவ எதிபா கேவ இைல.
ெசAதிைய ேக/ட மிக, வ5தினா.

“இனிேமதா உ>க4 நாடக .N, . நல எதி கால இ கிற. இ5த நல

சமய3தி கெபனிைய நி23வ சாியல. அவசியமான சில மாத>க4 ஒA,

எ)3 ெகா) மீ) கெபனிைய3 ெதாட5 நட3>க4. இைத

எBைடய அறி,ைரயாக ஏ2 ெகா4>க4” எ2 பாிேவா) Cறினா.

ம2 ஈேரா/:E5த எ>க4 நபக4 அைனவாிட விைடெப2ெகா)

அ2 பக ரயிE றப/) ம2நா4 இர, ஏN மணியளவி நாக ேகாவி வ5
ேச5ேதா. எ>க4 நாடக வா

ஏப/ட.

ைகயி ஒ ப.தி :5த ேபாற உண@சி
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ெபாியணா, . நாடக வா

ைகயி அJ 3 த/: வி/ட. 1918 த 1935

வைர பதிேனN ஆ)க4 ஒAவிறி உைழ3ததி பலைன எணி பா3த பிற.
அவ . நாடக எறாேல ேவப>காயாகிவி/ட. பட3தி கிைட3த ெசாப

ஊதிய3ைதF பாழா கி விட மனமிறி ேவ2ெதாழிகளி ஈ)பட யசி3தா.

பட3தி எ>க . கிைட3த ெதாைகைய ெகா) அட. ைவ3தி5த நில3ைத
மீ/ேடா.

த>ைகயி திமண
த>ைக -பமா . வர ேத) யசியி ஈ)ப/ேடா. நாடக காரகளி

.)ப3தி ெப ெகா4ள ெபபாேலா விபவிைல. நாகேகாவிJ .

*றாவ ைமEJ4ள -சீ5திர அ கைரயி த>ைக . ெபா3தமான வர
கிைட3தா. மாபி4ைள .3 தாA த5ைத இைல. தைமயB தம ைகF

னி2 ேப@- வா3ைதகைள :3தாக4. 1936 பிரவாி 2 ஆ ேததி
-ைபயாபி4ைள ., -பமா . திமண நட5ேதறிய.

த>ைகயி திமண3திகான ெசல,க4 ேபாகமீதியி53 ெசாப3 ெதாைகைய
ெகா) ஒ சிறிய ஷரா கைட ைவ க ஏபா) ெசAதா ெபாியணா.
நாகேகாவி மணி ேமைடயி ப க ஷரா கைட ெதாட>க ெபற.

ேமனகா பட ெவளி வ5த. அேமாகமான வO, எ>க4 நாவ . நல ெபய

கிைட3த. ப3திாிைககளி ெவளி வ5த விமசன>கைளெயலா ஆவ3ேதா)

வா>கி ப:3ேத. திெநேவEயி ேமனகா திைரயிட ெபற. நா>க எ.
எ0. கிKணB ெச2 கல5ெகாேடா. இைடேவைளயி எ>கைள ேபச@

ெசாE ரசிகக4 C@சE/டாக4. நாB எ.எ0. கிKணB ரசிகக .

நறி Cறி ேபசிேனா. கைலவாண எ.எ0. கிஷண ெதாட5 பட3தி

ந: க ஒப5த ெசAயப/டா. என . தபி பகவதி . தனி3தனியாக@

சிலாிடமி5 பட3தி ந: க அைழ

க4 வ5தன. ெபாியணா எ>கைள

பிாி3 அBப விபவிைல. நா>க அப: ேபாக விபவிைல. எனேவ

ெதாட5 ந: க இயலா ேபாயி2.
நபக4 வ 23த

சில மாத>க4 ஒ:மைற5தன. உைழபினிேல இப கட எ>க4 *வ .
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-மா இப கKடமாக இ5த. ெபாியா ஈ. ேவ. ரா. அவக4 மீ)

கெபனிைய3 ெதாட>.மா2 வ 23தியதாக ஈேரா/:E5 நப ஈ0வர

எNதியி5தா. எ>க4 மீ அ ெகாட ம2 பல நபக4 நாடக .Nைவ
நட3திேய தீரேவ)ெமன அ

க/டைளக4 வி)3தனா. எ>க4 பா மாத

அ ெகாட கைல வ4ள எ/ைடய ர இைளய ராஜா தி காசிவி-வநாத

பா:ய மீ) .Nைவ3 ேதா2வி .மா2 அ ட ேவ:னா. இர,

ேநர>களி எ>க .@ சாியான உற க இைல. இராமாயண, மகாபாரத,
தEய நாடக>கைளெயலா பேவ2 Xகைள ெகா) ந. ஆராA5
ைறயி இ5த ஓA, நா/களி எNதி :3ேதா. நாடக கெபனிைய3

ெதாட>.மா2 நா>க ெபாியணாைவ ேவ:ேனா. எ>க4 ேசா,ற

நிைலைய க) அவர மன மாறி ய. வா 5தா நாடக3 ைறயி

வா வ, M 5தாJ இ3ைறயிேலேய M வ எற :,ட

நாகேகாவிEE5 றப/ேடா.
----------------

39. ம0 பிற&'

-மா ஆ2மாத கால ஓA, . பினா திய உசாக3 ேதா) கெபனிைய3
வ கிேனா. 1936 ேம மாத 19 நா4 மீ) ஈேரா/:ேலேய கெபனி

னாெஜம எ)3த. எ>க4 .NவிE5த ந:கக4 ெபபாேலா ேவ2

கெபனிக .@ ெசல மனமிறி இ5ததா கெபனிைய மீ)

ேதா2விபஎளிதாக இ5த. பைழய ந:கக4 பல வ5 ேச5தாக4.
எ>க4மீ அ ெகாட ெபாியா ஈ.ேவ. ரா. அவக4 விளபர@ -வெரா/:-

கைள3 த அ@சக3தி இலவசமாகேவ அ:3 ெகா)3 உதவினா.
டா ட கிKணசாமியி ந/
இ5த@ ச5தப3தி 1934 த எ>கேளா) ந/ ாிைம 9ட டா ட

கிKணசாமி என . ெபாி உதவினா. 1929 தேல வல ைகயி என . ஒ

வE ஏப/:5த. அ5த வE . ஊசி ேபா/) ெகா4வதகாக நப ஈ0வர
என . டா டைர அறிகப)3தினா. அ த டா ட சிKணசாமி .

என . ெந>கிய ந/ ஏப/ட. உட பிற5த சேகாதரைரேபா எணி,

டா ட என .@ சிகி@ைசயளி3தா. ம5 Cட பண ெபறாம தாேம
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அைன3 ெசAதா. டா ட கிKணசாமி ஒ ெபா,டைம வாதி. ேதாழ ஜீவா,

பி. இராம*3தி, ெபாியா ஈ ேவ. ரா. ஆகிேயாட ெதாட ைடயவ. ேமனகா

பட3திகாக தா>க4 பபாAெசறி5தேபா அவபபாA .வ5தி5 தா,

நா>க4 கெபனிைய நி23தியேபா மிக, வ5திய வகளி டா ட ஒவ.
எனேவ இேபா மீ) கெபனிைய3 ெதாட>கியதா அவ உசாக3ேதா)
ேதைவயான உதவிகைள@ ெசAதா.

ெகா/டைக வாடைக, விளபர தEய ெசல,க . பய5 ெபாிய

நகர>க .@ ெசலவிைல. சிறிய ஊக ேக ெச2வ5ேதா. இைற

கெபனி ேனறி@ ெசலாவி/டாJ பிேனா கி ேபாகவிைல.

நபி ைகயளி . ைறயி நைட ெப2வ5த.
ஜூபிட அைழ

தாரா ர3தி நாடக நட3தி ெகா: . ெபாN ேமனகா பட3தி

ப>காளிகளாக இ5த எ0. ேக. ெமாAதீB, எ.ேசாம-5தர வ5தாக4.
தா>க4 ஜூபிட பிகச0 எB ெபயரா ஒ பட கெபனிைய3

வ கியிபதாக, ச5திர கா5தா நாடக3ைத படெம) க ேபாவதாக,
Cறினாக4. அேபா நா>க4 ச5திரகா5தா நாடக3ைத நி23தியி5ேதா.

எைனF தபி பகவதிையF -) இளவரசB . ராகவெர/: .

ஒப5த ெசAய வி வதாக@ ெசாE, அ5த நாடக3ைத ஒைற பா க

ேவ)ெம2 Cறினாக4. அேபா ச5திரகா5தா நாடக3 .ாிய

கா/சியைம க4 எ, இைல. எறாJ அவக4 ேவ)தைல ம2 க

:யாம மி.5த சிரமப/) நாடக3ைத3 தாயாாி3ேதா. ச5திரகா5தா நாடக

ஒநா4 நட5த. ஜூபிட பி சஸா, ச5திரகா5தா நாவE ஆசிாிய ேஜ. ஆ.

ர>கராஜு தEேயா நாடக3ைத பா3தாக4. நாடக :5த பிற.

ெசைன .ேபாA விபரமாக க:த எNவதாக Cறி@ ெசறாக4. ச5திர

கா5தா, . ைடர டராக ராஜா சாேடாைவேய ஏபா) ெசAதி5தாக4.அவ

எ>க4 நாவைரF கைலவாண எ.எ0.கிKணைனF அவசிய ஏப)

ெசAFப: ெசாE யி5தாரா. இர) *2 தின>க . பி

ஜூபிடாிE5 க:த வ5த.

ராகவ ெர/: ேவட3தி. ேவ2 ஒவைர ேபா)ப: ப:யாக ர>கராஜு

Cறிவி/டாெர2, -) இளவரசB . ம/) எைனேபாட உ2தி
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ெசAதிபதாக, அத.@ சமதி க ேவ)ெம2 எNதியி5த.
ெபாியணா, . எைன3 தனிேய அBப விபமிைல.

“,க3ைதF பகவதிையF அைழ3 ேபாவ தான அB கிேற.
ஷக3ைத ம/) அBபிவி/) கெபனிைய நி23திைவ க நா

விபவிைல” எ2 ஜூபிட . பதி எNதினா ெபாியணா. என .

ம/) ஐயாயிர ZபாAக4 ெகா)பதாக, ராஜா சாேடா வ 23தி
Cறியிபதாக, அவசிய ஒ

வ5தத. ெபாியணா இத. ஒ

ெகா4ள ேவ)ெம2 மீ) க:த

ெகா4ள ம23 வி/டா. ேவ2 வழியிறி

ஒாிஜின பாA0 கெபனியி .) இளவரசBக ந:3த பி.F. சினபாைவ

ZபாA ஐX2 . ஒப5த ெசAததாக அறி5ேதா. சினபா அவக .

ச5தர கா5தாதா த பட எப, அவைடய வள@சி . அேவ
காரணமாக இ5த எப இ>ேக .றிபிட3த க.
----------------

40. பாலாமணி - ப காதி1ட#

நாடக>க4 ெதாட5 சிாிய ஊகளி நைட ெப2 வ5தன. விநகாி நா>க4

இ5தேபா ேமனகா பட3தி ம2 இ ப>காளிகளான ஈேரா) 3

கப ெச/:யா, ேகசவலாகாளிதா0 ேச/) வ5 தாக4. வ)`

ைரசாமி ஐய>காாி பலாமணி - ப கா3 திட நாவைல படெம) க

ேபாவதாக, நா>க4 நா வ அதி ந: க ேவ)ெம2 அைழ3தாக4.

எ>க4 நாவ ., எ>க4 .NவிJ4ள இBDசில  கிய ந:க க .மாக@

ேச3 ஒபதியிை◌ர ZபாAக4 தவதாக Cறினாக4. கெபனி வள@சிைய

கதி இ5த அைழைப ஏ2 ெகாேடா.
ச3திய*3தியி ெப5தைம

அேபா ப:த ஜவஹலா ேந தம .)ப3தினட விநக .
வைக ாி5தா. பிரமாடமான ஏபா/: ெபா C/ட நைடெபற.

உ4 கா>கிர0 கமி/:யா விபியப: அ2 நா>க நாடக3ைத நி23தி
ேனா. ேந,ட ச3திய*3தி ஐய -2 பயண ெசAதா. ேதசப த

ச3திய*3தி ஒ சிற5த கலா ரசிக. பம சப5தனா நாடக>களி ந:3தவ.
ேமனகா பட ெசைன யிேல திைரயிடப/டேபா ஒ நா4 ச3திய*3தி
தைலைம தா>கினா. பட3தி “வா க நிர5தர, வா க தமி ெமாழி வாழிய
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வாழியேவ” எB மகாகவி பாரதியா பாடைல@ ேச5தி5 ேதா. இ5த

பாடதா ததலாக3 திைரபட3தி பாட ெபற பாரதியா பாட. இ5த

பாடைல பட3தி ேச3தி5த .றி3, ச3திய*3தி ெவ.வாக பாரா/:
னா. அத பிற. கZாி ஒைற நா அவைர ேக. பி. -5தராபா4

அைமயாட ச5தி3தேபா ேமனகா பட3 ைத பிரமாதமாக பாரா/:னா.

அவேரா) என . ஏகனேவ பழ கமி5ததா அவர ேவ)ேகாளிப: நா
ெபா C/ட3தி கல5 ெகா) அைரமணி ேநர பாரதி பாடகைளF,

ஜீவான5த பாடகைளF பா:ேன. நா பா: ெகா: .ேபாேத ேந

வ5வி/டா. அவேரா) திமதி கமலா ேந, ெசவி இ5திரா, வ5தனா.

அத பிற. சில நிமிட>க4 பா)ப: ச3திய *3தி ஆைணயி/டா. நா பா:

ெகா: . ேபாேத எ>க4 நாடக .Nவி சிறைபF எ>க4 சதாய சீ
தி3த நாடக>க4, ேதசீய நாடக>க4 ஆகியவைறபறிF ேநஜியிட
ச3திய*3தி ெவ.வாக க 5 ெகா:5தா. காலDெசற தைலவ

ச3திய*3தி அவகளி ெப> .ண3ைத கா/)வதகாக3தா இ5த@

சபவ3ைத .றிபி/ேட. நா பா: :3த ேந எைன யைழ3

அகி3தி பாரா/:னா. எ உ4ளெமலா 9ாி3த.
பாலாமணி பட

இைற பட3தி கிைட . வவாA NவைதF கெபனி . கா/சிக4,
உைடக4 தயாாிபதிேலேய ெசலவிட :, ெசAேதா. அத. வசதியாக

கெபனிைய எ/ைடய ர ெகா) ெசேறா. இைளய ராஜா அவகளி ெசா5

த ெகா/டைகயி சாமாகைளெயலா ேபா/) வி/), ேவ:ய ஏபா)க4

ெசAேதா.

சி2வகைள ம/) அவரவக4 ெசா5த ஊ . அBபி ைவ3ேதா. கா/சி

அைமபாளக4 ெகா/டைகயி ேலேய இ5தாக4. கண . பி4ைள தமராஜு

ேமபாைவயாளராக இ5, எலாவைறF கவனி3 ெகா டா. ெபாிய

ந:கக4 சில, பட3தி ந:பதகாக எ>க ேளா) வ5தாக4. இவகளி எ0. வி.
சக0ரநாம, பிர) ராமசாமி, :.எ. சிவதா\,:.பி ச>கரநாராயண

ஆகிேயா இ5தனா.
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எ0. வி. சக0ரநாம பாலாமணி பட3தி கதாநாயக எDசி/ சி>காக ந:3தா.

சாேடா வி. ேக. ஆ@சாாி, ப கா3 திடனாக ந:3தா. சினணா கைத வசன

எN ெபா2ைப ஏ2 ெகாடா. மறவக4 எேலா பல பா3திர>கைள

ஏ2 ந:3ேதா. எ. எ0. கிKணைனF இ5த பட3தி ந: க@ ெசAய

ேவ)ெம2 ெபாியணா வ 23தினா. படாதிபதிக4 அதப: எ. எ0.

ேக. ைய F ஒப5த ெசAதாக4. அவ எ>கேளா) பாலாமணி யி ந:3தா.
பாேவ5த பாரதிதாச
பாலாமணி . பாடக4 எNத3 தமிழக3தி தனிக ாிலாத ர/சி கவினா
பாரதிதாசைன ஏபா) ெசAதி5தாக4. அவ ஈேரா/) . வ5 எ>கேளா)

த>கினா. பாரதிதாச பாடகளிேல உ4ள3ைத பறிெகா)3தவ நா.
பாடக4 எNத அவைர ஏபா) ெசAFப: நாதா படாதிபதிகளிட

வ 23திேன. கவிஞேரா) ெந>கி பழக, உைரயாட, என . வாA

கிைட3த. உய5த ேமைதகேளா) பழ.வெதப ஒ அாியகைல. காலமறி5
ெமைம யாக பழக ேவ). அவகைள ாி5 ெகா) பழக ேவ).
ர/சி கவினா அப: பழகி உறவாட ேவ:ய ெபாிய ேமைத எபைத

அ5நாளிேலேய நா ாி5 ெகாேட. சினணா :. ேக, 3சாமிதா

பட3தி ச>கீத ைடர ட. பாரதிதாச அவேரா) நல ைறயி ஒ3ைழ3தா.

பாலாமணி .ாிய பாடக4 அைன3 ஈேரா/:ேலேய எNத ெபறன.

திைரபட>க .பாடக4 எNவதிேல ர/சி கவிஞ . உசாகமிைல.
மறவக4 வ 23தJ காக ஏேதா எNதினா. பாடக4 எNத உ/காவா,

இர) வாிக4 எNவா. உடேன ஏதாவ இல கிய ேப@- ெதாட>..

அதிேலேய * கிவி)வா.-ைவேயா) ேபசி ெகா:பா. பாடகைள பறி

யாராவ நிைன,ப)3வாக4. “அ ெகட .பா; எNதினா ேபா@-. சினிமா
பா/)3 தாேன?"2 ெசாEவி/) மீ) ேப@ைச3 ெதாட>.வா.
ஈேரா/:J ஏகா) மைலப.தியிJ பாலாமணி .@ சில ெவளி ற கா/சிக4
படெம) கப/டன.

ைடர ட பி. வி. ரா
பாலாமணிைய ைடர / ெசAய பி. வி. ரா வ5 ேச5தா. அவ ஒ3திைக பா .
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ைறF, பட எ) . வித எ>க . ேவ: ைகயாக இ5தன. யா எைத@
ெசா ஞJ ேக/கமா/டா. தாேம சவாதிகாாியாக இ5 ெசய லாறினா.

எ>கேளா) ந: க வ5தி5த ெபக4 அவாிட அகப/) ெகா) விழி3த
மிக, பாிதாபமாக இ5த. அ: க: எ>க .4 தகரா2 நட5 ெகாேட

இ5த. எ>க . வ5த ஆ3திர3ைதெயலா ஒவா2 அட கி ெகா),

1937இ .மா0தாவி ெப நாடக3ைத3 தயாாி3தேபா ைடர ட வி.பி.வா

எ2 ஒ பா3திர3ைத பைட3ேதா, ரா ெசAத அ/_ழிய>கேள அ5த வா

எB பா3திர3தி *ல ம க . விள கி கா/: எ>க4 வயி. ெறாி@சைல3

தீ3 ெகாேடா. சைபேயா அ5த கா/சிைய பிரமாதமாக ரசி3தாக4.

ைடர ட பி.வி.ரா சாதாரணமாக எேபாேம நிதா ன3தி இபதிைல. அைர

மய க3திேலேயதா காாிய> கைள@ ெசAவ வழ க. அேத நிைலயி

பட3ைதF ைடர / ெசAதா. நா>க4 பபாயி இ5த அேத சமய3தி வி

ச5திரகா5தா, வச5தேசனா படபி: நட5 ெகா:5த. ஒநா4 எேலா

னா ெச2 ராஜாைவ பா3 வ5ேதா. ைடர ட ரா, எ>கேளா) ராஜாைவ

பா க வ5தி5தா. எேலா மகி @சிேயா) அளவளாவி ெகா : .

ேநர3தி ைடர ட ராஜா,

“ேட பச>களா, ரா ஒB ெதாியாதவ; அபாவி. நீ>கதா Cட இ5
பட3ைத உப:யா@ ெசAயB” எ2 எ>களிட Cறினா. ைடர ட ராவிட,
“ேட ரா, ைபயகெளலா நல 3திசாE>க. நீ சவாதிகார பண

ஆரபி@சிடாேத. அவ>கேளாட ஒ3ைழ@- பட3ைத ஒN>கா எ) க யசி

ப\” எ2 Cறினா. ராஜாவி வா3ைதக4 தீ கதாிசன ேபா இ5தன.
ெப ேதாவி
பபாயி படபி: நட5 ெகா: . ெபாN எ/ைடய ர அரமைன
ெகா/டைகயி கெபனி . திய கா/சிக4 தயாராகி வ5தன. பபாயி

எ>க . நிமதிேய இைல. கெபனியி வள@சிபறி கன,க4 கேடா.

மன3திேலேய திய திய ேகா/ைடகைள க/:ேனா.

அ5ேதாி ரானி லா ேமாகலா 0):ேயாவி இர) மாத ெதாட5

73

படபி: நைடெபற. எப:ேயா பட3ைத ஒவா2 :3 ெகா)

திபிேனா. பட3தி எ:/:>'கி ேபா சினணா உடனிப நலெதன
எேலா எணிேனா. ைடர ட ரா, பி:வாதமாக ம23 வி/டா.
நா>க4 திபிய இர) மாத3தி. பிற. பாலாமணி பட மைரயி

திைரயிடப/ட. நா>க4 நாவ ேபாA பா3ேதா. எ>க ேக *ைள

.ழபிய. எ)3தேத ேமாச. அதிJ கா/சிகைள B பிBமாக ெவ/:
ஒ/: ஒேர .ள2ப: ெசAதி5தா. பி. வி. ரா. பட3ைத N பா க

மனமிறி பாதியிேலேய எN5 வ5 வி/ேடா. த பட ேமனகா சிற5த

படெமன பாி- ெபற. இரடாவ பட பாலாமணி ப)ேதாவி அைட5த.

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

41. சி#னணா தி1மண

பபாயிE5 நா>க4 திபிய நாகேகாவிைல@ ேச5த வ:M-ர3தி

சினணா :. ேக. 3சாமி . ெசவி ேகாலமா . 30.4.1937 இ
திமண சிறபாக நட5ேதறிய.

திமண :5தபி எேலா எ/ைடய ர ெசேறா, நாடக>க4 ெதாட5

நைடெபறன. எ/ைடய ர3திJ ேகாவிப/:யிJ சில நாடக>க4

நட3திேனா. அ)3, திெநேவEயி திய திய ைறகளி பிரமாதமாக
விளபர ெசA, திய கா/சிகட பாபாA ெமயி நாடக3ைத நட5திேனா.
ெபலா பபாA ெமயி கெபனியி  கிய நாடக>களி ஒறாக,,

வOைல3த நாடகமாக, இ5த. இேபா திய கா/சிகேளா) ந:3

என காரண3தாேலா அத. வO ஆகவிைல. ப)ேமாசமாக இ5த.

எ>க . ஒ2 ாியவிைல. நாடக>க4 சிறபாக நைடெபறன. மனைத3

தளர விடாம உசாக3ேதா) ந:3 வ5ேதா.
ேதசப தி .3 தைட

அெபாN, நட3த ேபா. நாடக>கேள னதாகேவ அறிவி க ேவ)ெமன

ஒ திய உ3திர, கைல டாிடமி5 வ5த. நா>க4 நாடக>கைள .றி3

அBபிேனா. ேதசப தி, கதாி ெவறி, ஜ E>க ஆகிய *2நாடக>கைள

ம/) தைட ெசAதிபதாக எ>க . அறிவி கப/ட.
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கா>கிர0காரக4 ச/டசைபைய ைகபறி, தைலவ ராஜாஜி தலைம@சராக

ெபா2ேபறி5த சமய அ. ேதசியவாதிக4 அைம@சகளாக இ . ேநர3தி

ேதசீய நாடக>க .3 தைடயா? எ>க4 உ4ள .றிய. திெநேவE

மாவ/ட3தி அேபாைதய கெல டாி ெபய ராம*3தி எ2 நிைன,.

அவைடய ேபா ைக க:3 எ>க4 சாபி ஜிலா கா>கிர0 கமி/:
தீமான நிைற ேவறிய. -த5திர@ச>. எB ெபயரா அேபா

ெசைனயி நைடெப2 வ5த காலணா வார இத , கெல டாி ெசயைல

க:33 தைலய>க எNதிய. கEைட .றி@சி எ.எ.ஏ. திமதி ல/-மி

ச>கரAய எவளேவா யசி எ)3 ெகாடா. எ, பயனளி கவிைல.

மாநில3தி கா>கிர0 ஆ/சி ெசJ3கிற; ஆனா மாவ/ட3தி கெல ட

ஆதி க ெசJ3கிறா! நா>க எெனனேவா ெசA பா3ேதா.

நாடக3தி தைட நீ>கேவ இைல. அேபா விளபர அைம@சராக இ5த தி.

எ0. ராமநாத எ>க4 பைழய நப. நா>க4 ெபாியா அவகேளா) ெதாட

ெகாட நா4 தேல எ0.ராமநாதேனா) ெந>கி பழகிேனா. அவ எ>க4

ேதசப திைய பா3 தி கி.. எனேவ, அவ .3 தனிப/ட ைறயி

நிைலைமைய விள கி ஒ நீட க:த எNதிேன.

அத. அவ ஆ2த Cறி பதி எNதியி5தா. த>க கி . தேபாைதய

அதிகார3ைத ெகா) என ெசAய :Fேமா அவளைவF ெசAவதாக

அறிவி கப/ :5த. ஆனா எ, நைடெபறவிைல. ேதசப திையF
கதாி ெவறிையF திெநேவE மாவ/ட3தி எ5த ஊாிJ நட3த

:யாமைல ேபாA வி/ட. அேபா எ/ைடய ர இைளய ராஜா அவகளி

கெபனியிE5த சில ந:கக4 எ>க4 .Nவி ேச க ெபறாக4, அவகளி

:. வி. நாரயணசாமி, பி. எ0 ேவ>கடாசல, எ0. பி. Mரா@சாமி ஆகிேயா
.றிபிட3 த கவக4.
-சீ5திர ேகாமதி

தலாவதாக எ>க4 கெபனியி இ5த ந:ைக, நைக@ -ைவ ந:க எ. ஆ.

சாமிநாதனி த>ைக மீனா/சி. இவ  . பி நீட காலமாக ெபக4

யாைரF ேச3 ெகா4ள ேவடா எற :ேவா) இ5ேதா. ஆனா

1936இ பாலாமணி பட :5 மீ) .Nைவ3 ெதாட5 நட3தியேபா
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-சீ5திர ேகாமதி எ>க4 .Nவிேல ேச க ெபறா, இவ நறாக பா)

திறைம ெபறவ. இவைடய இைசஞான3 காகேவ இவைர விபி@ேச3
ெகாேடா. வய வ5த ெபணாக இ5ததா வ5த உடேனேய  கிய

பா3திர>கைள ஏ2 ந:3தா. ஏற3தாழ அேபா நைடெபற எலா

நாடக>களிJ கதாநாயகி ேவட இவ ேக ெகா) கப/ட. எ/ைடய ர,
ேகாவி ப/:, திெநேவE, கEைட .றி@சி, நாகேகாவி ஆகிய ஊகளி

ஏற .ைறய ஏNமாத கால இவ கெபனியி ந:3தா. நாகேகாவிE இவ

தாமாகேவ விலகி ெகாடா. நலைறயி ந:3 வ5த இவ திGெர2

விலகிய எ>க . ெகாDச சிரமமாகேவ இ5த. நாகேகாவிEE5

தி) க வ5 ேச5ேதா.

ர>கராஜு நாடக>க4 நி23தப/டன
அேபா ெபபாJ ர>கராஜுவி நாடக>கேள எ>க4 .Nவி அதிகமாக
நைடெப2 வ5தன. இராஜாபா4 நாடக3தி. இப3ைத5 ZபாF,

இராேஜ5திர, ச5திர கா5தா, ேமாகன-5தர ஆகிய நாடக>க . நாடக

ஒ2 . ப ZபாF ராய:யாக ெகா)3 வ5ேதா. வO மிக ேமாசமாக

இ5த நிைலயி இ5த3 ெதாைகைய ெகா)ப மிக, சிரமமாக இ5த.

நாவ நாடக>க .@ சில சமய>களி ஐப, அ2ப ஆா வOலாயி2.

எனேவ ெபாியணா ர>கராஜா, . க:த எNதினா. -மா ப3தா)களாக3

த>க4 நாட க>கைள நா>க4 ந:3 தகிேறா.இவைர பல ஆயிர>கைள

ராய:யாக ெகா)3தி கிேறா. அைதெயலா உ3 ேதசி3. இேபா வO
இலாம கKடப) நிைலயி, ராய: ெதாைகைய ெகாDச .ைற3

ெப2 ெகா4ள ேவ). பம சப5த தEயா நாடக>க . ெகா)

பேபால நாடக ஒ2 . ப3 ZபாA தா>க4 நாடக> க . அBபி

வி)கிேறா. தய, ெசA அBமதிF>க4” எ2 உ கமாக எNதினா. ர>கராஜு

அத. எNதிய பதி சிறி அBதாப இலாததாக, க)ைமயானதாக,
இ5த.

“ராய:3 ெதாைகைய@ சிறி.ைற3 ெகா4ள: யா. N3ெதாைகையF

 பணமாக அBபிவி/)3 தா நாடக நட3த ேவ). அத. இKடமிலா

வி/ டா எ நாடக3ைத நி23திவிடலா.”
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இவா2 எNத ெபறி5த ேஜ. ஆ. ர>கராஜூ அவகளி க:த3ைத

கட எ>க4 மன ெசாெலான ேவதைன அைட5த. நா>க4 நாவ

நீடேநர விவா தி3ேதா. இ2தியாக இனிேம எ2ேம ர>கராஜுவி

நாடக>கைள ந:பதிைல ெய2 :, ெசAேதா. அேத ேவக3தி திய சக

நாடக>கைள நட3த3 தி/டமி/ேடா.
தைலவ காமராg தைலைம

அரசிய தைலவக4 பேவ2 க/சியினராயிB அவக4 அைனவடB

எ>க . ெந>கிய பழ க). எைன ெபா23தவைரயி என ெக2 சில

ல/சிய>கைள கைட பி:பவ நா. அவ2 . மான க3 ெகாடவ

கேளா) நா பைகைம ெகா4வதிைல. ப டேனேய பழ. ேவ. ேதச

வி)தைல ேபாரா/ட3தி ஈ)ப/ட தைலவகளிட என . ெப மதி ).

அ5த வைகயி தைலவ காமராg அவகளிட ம/டபாைற ெவ>க/ராைமய
அவகளிட மி.5த அ ெகா:5ேத. தைலவ காமராg அவகைள3

தி) கவிJ4ள எ>க4 நப தி க @சாமி அவகளி கத கைடயிேலேய
அ: க: ச5தி3 உைரயா:ய). தி) க த>கர3தின, நீரா ேசஷ,

நகரமற3 தைலவ பி. வி. தா0, மணிபாரதி, கேணசAய ேபாற ேதசீய ப2

ைடய நபகேளாெடலா எ>க . பழ க). ெபாவாக எ>க .

நபக4 அதிக நிைற5த நகர>களி தி) கJ ஒ2 என@ ெசாலலா.
‘ேதசப தி’ நாடக3ைத பாைவயி/) ஆசி C2ப: தைலவ காமராஜைரF,
ம/டபாைற ெவ>க/ராைமயைர F அைழ3தி5ேதா. 20. 11- 37 நட5த

ேதசப தி நாடக3 ‘தி.3 தைலவ காமராg தைலைம தா>கினா. ம/டபாைற

ெவ>க/ராைமய சிற வி5தினராக வ5தி5தா. இவ நாடக3ைத

மிக, பாரா/:னாக4. அ3ட நசா2க எNதி3 த5 உதவினாக4.

அ5த நாளி எ>க . வO இலா ேபானJ இ ேபாற பாரா/) கேள
ேமேமJ இ3 ைறயி ஊ க3ைதF உசாக3ைதF அளி3 வ5தன.

18. 12. 37 ெபா,டைம க/சி ப3திாி ைகயான ஜனச திவார இதN காக

ச5திரகா5தா நாடக ந: க ப/ட. அ2 ேதாழ ஜீவான5த தைலைம தா>கி

பாரா/:னா, அவர கQரமான ஊ க, உண@சி நிைற5த ேப@- ேமJ

எ>கைள உசாகப)3திய.

77

சினணாவி நாடக3 திறைம
எ>க4 நாவாி சினணா :. ேக. 3சாமி அவக . நாடக ைனF

ஆற ந. அைம5தி5த. அேபா அன9ணா ம5திர எB மைலயாள

நாவ ஒைற நா>க4 ப:3 ெகா:5ேதா. அ வ>காளியிE5 ெமாழி

ெபய க ெபற கைத. அ5த கைதயி அைம எ>க . மிக,

பி:3தி5த. இ5தியிE5 ெமாழி ெபய3ததாக மைலயாள ஆசிாிய

.றிபி/:5தா. எனேவ நா>க4 ‘அன 9ணிகா ம5தி’ எB அத

இ5திெமாழி ெபயைப வரவைழ3 ப:3ேதா. நாகேகாவிE ஒAவாக இ5த

நா/களி நாBசினணா, ஒரள, இ5தி ப: க க2 ெகாேடா.
மைலயாள, இ5தி ஆகிய இ ெமாழி ெபய களி ைணேயா) அ5த

கைதைய3 தமி நாடகமாக எNதி :3தா சினணா. .மா0தாவி ெப

எ2 அ5த நாடக3தி. ெபயாி/டா.
.மா0தாவி ெப
எ>க4 நாடக வா

ைகயி .றிபிட3த க ஒ  கிய சிற உ). ஒ

எN3தாளைடய நாவைலேயா, நாடக3 ைதேயா அவர அBமதியிறி நா>க4

ந:3தேத இைல. எN3தாள .@ சிறபளி க ேவ)ெமப எ>க4 ல/சி

ய>களி ஒ2. எனேவ ‘.மா0தாவி ெப’ நாடக3ைத எNதி :3த அ5த

கைதைய எNதியவைர3 ேத: அவாிட அBமதிெபற மிக, சிரமப/ேடா. இ5தி

மைலயாள Xகளி அத *ல ஆசிாியாி கவாி இைல. ஆ>கில

ெமாழிெபய ஒைற ெவளியி/ட கக3தா X நிைலய3தி கவாி இ5தி

XE இ5த. எனேவ அ5X நிைலய3தி. எNதி கதாசிாியாி கவாிைய

ெபேறா. அதபிற. அ5XE ஆசிாிைய கிபாேதவி . ஒ ெதாைக

ெகா)3, அத உாிைமைய ெப2 நாடக3ைத அர> ேகறிேனா. 1937 :சப
255 ேததி தி) கE *.மா0தாவி ெப நாடக சிறபாக அர>ேகறிய.
நாடக ]\ க>கைள நகறி5த லவக4 பல இ3தைகைய ஒ அ தமான

நாடக தமி நாடக உலகி இவைர நைட ெபறதிைலெயன க 5தாக4.
பிரசி3தி ெபற ேதசீயக வி க. ஆ. ஆ2கனா இ5 நாடக3தி. அைமயான

பாட கைள ைன5 த5தா.
கவி ஆ2கனா

கவி ஆ2க அவகைளபறி இ>ேக சில வா3ைத க4 .றிபி)த
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கடைமெயன எணாகிேற. ஆ2கனா பழ லவகளி அ:@-வ/:ேலேய

பாடக4 ைனபவ. யாபில கண விதிைறகைள ைறயாக ப:3தவ மகாகவி

பாரதி யிட அளவற ப திFைடயவ. யாரதி ப:பக எ B ெபயரா தா

வாN இராமE>கபதியிேல ஒ ப:ப க நி2வி, நிர5தரமாக ஹாிஜன3

ெதா) ாி5 வபவ. வி)தைல ேபாரா/ட>களி ஈ)ப/)@ சிைற ெசற

நல தியாகி. சிற5த ப ைடயவ. .மா0தாவி ெப நாடக3தி. பாடக4
எNதியத *ல இவ என . அறிகமானா. அத பி தயாரான

வி3தியாசாகர, ம2 பல நாடக>க ., ஏகனேவ நைடெப2 வ5த பைழய

நாட க>க . இவ பாடக4 ைன5தா. எ>க4 சதாய சீ தி3த

நாடக>கைள பறி ஏராளமான கவிைதக4 பா:யி கிறா. என . எN

க:த>க4 பலவைறF இவ கவிைத யாகேவ எNவா. எBட ஆமீக

உற, ெகா)4ள நபகளி இவ ஒவ.
ேக. ஆ. சீதாராம

.மா0தாவி ெப நாடக3தி. அேமாகமான ஆதர, கிைட3த. அேபா

எ>க4 .Nவி  கிய ெப ேவட>கைள ைன5 வ5தவ ேக. ஆ.

சி3தாராம எற இைளஞ. இவ நறாக பா) திறைமFைடயவ. மி.5த

-2-2 4ளவ. .மா0தாவி ெபணி கதா நாயகி சீைதயாக இவ ந:3தா.

ரசிககளி பல இவைர ெபெணேற எணி ஏமாற அைட5தனா. எலா

நாடக>களிJ கதாநாயகியாக இவ திறபட ந:3தா. என . மகளாக,,
மைனவியாக,, மாதாவாக, ந:3த ெபைம இவ .). ந:பதி

ம/)மல, நாடக3ைத ேமைடயி உவா .வதிJ இவ . நிைற5த ஆற

உ). எ>க4 நாடக .Nவி ச/டாபி4ைள 0தான3தி இவ நீட கால

பணி ாி5தி கி.. நாடக சிறபாக நைடெபற ேவ) ெமபதி மி.5த

அ கைற ெகாடவ. ெபகேள ெப பா3திர>கைள ந: க3 ெதாட>கியபி

ப ேவ2ப/ட ஆ பா3திர>கைளF தா>கி ந:3 க ெபறா இவ.

1948இ நா>க4 ேகாய3Tாி இ5தேபா பிஹண படபி:பிகாக

நாஇர, ேநர>களிJ 0):ேயா வி இ க ேந5த.அ5த@ சமய>களி

ேச5தாேபா பதி ேன5 நா/க4 என . பதி ஒளைவயா ேவட3ைத, சீதா

ராம ஏ23 திறபட ந:3தா. நாேன சிலநா/க4 அவர ஒளைவயா ந:ைப@

சைபயி Mறி5 பா3 ெபமித அைட5ேத. 1955இ நா>க4 தயாாி3த

இராஜராஜ ேசாழ நாடக3தி கதானாயக Mர விமலாதி3தனாக ந:3 ம>காத
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கைழ ெபறா ேக. ஆ. சீ3தாராம. இவைடய நாடக ந:பிைன பாரா/:3

தமி நா) ச>கீத நாடக@ ச>க இவ . கைலமாமணி எற விதிைன
வழ>கிF4ள.

எ. எ0. திெரளபதி
தி) க :5 தாரா ர வ5ேதா. தாரா ர3தி நல வOலாயி2. ஆனா

நகரசைப அதிகாாிகளி ெதா5தர, அதிகமாக இ5த. அதனா நீட கால

நாடக நட3த :யாம தி9 . வ5ேதா. தி9ாி எ. எ0. திெரளபதி

எ>க4 .Nவி சினDசி2மியாக வ5ேச5தா4. அத.   எ>க4 .Nவி

-சீ5திர ேகாமதி, மீனா/சி தEய ந:ைகய இ5தாக4 எபைத ேப
Cறியி கிேற. எறாJ, நீடகால பால .Nவி இ5த த தர

ந:ைகயாக எ. எ0. திெரளபதிைய3தா .றிபிட ேவ). திெரளபதி நறாக

பா)வா4. அவ4 த தலாக ேபா/ட ேவட ப9. ‘மDச4 .வி ஊDச

லா)ேத’ எB பாடைல ப9ைக வ5 அவ4 பா) ேபா சைபேயா தைம

மற5 ைகத/: ஆரவாாிபாக4. இராமாயண நாடக3தி .ர>.களி நடன

உ/பட எலா ேகாK: நடன>களிJ திெரளபதி கல5ெகா4வா4. சி2வ

களிைடேய அைர கா ச/ைடேயா) நி2 ெகா: .. அவைள

ெபணாகேவ யா எணவிைல. ஒேர ஒ ெபைண .Nவி ைவ3

ெகா) அவ . பிர3திேயக வசதிகைள@ ெசA ெகா)ப சிரமமாக
இ5த. ெபாியணா அவைள வில கிவிட எணினா. என . அவ4

திறைமயி அபார நபி ைக இ5ததா அவ4 எதிகால3தி கெபனியி சிற5த
ந:ைகயாக விள>.வாெள2 அணாவிட உ2தி Cறிேன. அத பிற.

அவ . ேவ:ய வசதிக4 ெசA ெகா) கப/ட. திெரளபதி பிகால3தி

நா எதிபா3த ப: எ>க4 சைபயி ததர ந:ைகயாக விள>கினா4. Mர,
காத, ேசாக ஆகிய எ@-ைவையF அத.ாிய ெமAபா/)ண@சிFட

திறபட ந:3 ெப க ெபறா4. .மா0தாவி ெப, வி3யாசாகர, ராஜா

ப3ஹாி பிஹண, உயிேராவிய, 4ளி ேராஜா, அ5தமா ைகதி மனித
தEய நாடக>களி திெரளபதியி அ தந:ைப இB என மற க
:யவிைல. தமி நா) ச>கீத நாடக ச>க திெரளபதியி சிற5த நாடக

ந:பிைன பாரா/: கைலமாமணி எB விதிைன வழ>கிF4ள.
வி3யாசாகர

தி9ாி மெறா திய நாடக தயாராயி2. வ)` ைரசாமி ஐய>காாி
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வி3யாசாகர எB நாவைல ஒ சிற5த நைக@-ைவ நாடகமாக எNதினா

சினணா. இ நாடக 23. 6. 38இ அர>ேகறிய. வயி2 .J>க .J>க@

சிாி க, அேத ேநர3தி சி5தி க, ைவ . ஒ சிற5த நாடக வி3யாசாகர.
இதி நா வி3யாசாகரராக நைக@-ைவ பா3திரேம2 ந:3ேத. ஏகனேவ

நைடெப2 வ5த சதாய நாடக>களி .ைற5த ப பாடகளாவ
இ .. ஆனா திதாக தயாாி3த .மா0தாவி ெப வி3தியாசாகர

நாடக>களி பாடகேள ெவ.வாக .ைற3 ேதா. அைத ஒ .ைறயாக Cட

ெபாம க4 அ5நாளி .றிபி/டாக4. வி3தியாசாகர நாடக3தி. ெமா3த

ப3ேத பாடக4தா பாடெபறன. ஏகனேவ நைடெப2 வ5த நாடக>களிJ

பல பாடக4 .ைற கப/டன. இத காரணமாக, எேலா பாட3 ெதாி5தி க

ேவ) ெமற கெபனியி நீடநா4 க/)பா) சிறி தள5த. -மாராக

பா: ெகா:5த ந:கக4 சில பா)வைதேய மற5வி/டாக4. ஒ சில

பா)வதேக ெவ/கப/டாக4. நாடக ேமைடயி பாடJ . இ5 வ5த

ஆதி க ஆ/ட ெகா) க3 ெதாட>கிய.

அறி,@-ட அறி, அபிவி3தி@ ச>க
நாடக ேமைடையF, ேவ: ைக விைளயா/ைடF தவிர ேவ2 எைதF

அறியாதி5த ந:ககளிைடேய ெபா அறி, மலவதகாக@ ச>க ஒ2

ேதா2வி3ேத. அறி, அபி வி3தி@ ச>க எப அத ெபய. பேவ2
XகைளF ப3திாிைககைளF ச>க3தி வா>கி ேபா/ேட. ந:கக4

உசாக3ேதா) ப: க3 ெதாட>கினாக4. நா எணியப: ந:ககளி ெபா

அறி, மல5த. நா/:J4ள ேதசிய இய க>கைள பறிF உலக

நிக @சிகைள பறிF ெசா ேபா நிக 3 அள, . ந:கக4 பயிசி

ெபறாக4. ப\/:யி 1934இ நி23த ெபற மாத ைகெயN3

ப3திாிைகயாகிய அறி,@-ட மீ) வார இதழாக ம2 மல@சிெபற. ந:கக4

ஆவ3ேதா) கல5 ெகாடாக4. நறாக எNத, திறைம ெபறாக4. எNத

ப: க3 ெதாியாம கெபனியி ேச இைளஞக4 பல. அவகளி

அறி,பசியிைன ேபா .வத. ஏபா)க4 ெசAேதா. -5தர*3தி எB

தமிழாசிாிய ஒவைரF ேதவராஜு எB ஆ>கில ஆசிாிய ஒவைரF மாத@
சபள3தி. கெபனியி ேச3 ெகாேடா . அவக4 காைலயிJ

மாைலயிJ பாட ெசாE3தர ேவ). இர, ேநர>களி ேதைவப/டா

அர>க வாயிகளி நிக ேவ). இைவ ேபாற ெபா அற, வள@சி .ாிய

யசிகெளலா எ>க4 .Nவிேலதா நைட ெபறன எ2 ெசாE ெகா4 வ
எ>க . ெபைமயலவா? ந:பிைச லவ ேக.ஆ. ராமசாமி, க:கமணி
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:.வி. நாராயணசாமி, ந கீர, எ. எ0. காராயணபி4ைள, தபி பகவதி, பிர)

ராமசாமி மெறா சிற5த ந:க சி.வி. 3 தEய பல அறி,@ -டாி

ெதாட5 க/)ைர கைதக4 எNதி, ந. பயிசி ெபறாக4. இேபா அறி,@
-ட, வார ப3திாிைகயாதலா என .@ சிறி ஒAேவ கிைடபதிைல.

ஆ>கில பயில என . ஆவ இ5த. ஆனா ேநர கிைட கவிைல. பக
உண, .பி உற>.வைத Cட நி23தி வி/ேட. எேலா இர,

நாடக3ைத னி/) உற>.வாக4. நா அைமதியாக அம5

எNதி ெகா:ேப. அறி,@ -டைர வார5 ேதா2 தவறாம ெவளியி/)

வ5ேத.

இைற ‘அறி,@ -ட’ ப3திாிைகயிB .ழப எ, உடாகவிைல.
ந:கக4 அைனவ உசாகமாக எNதி வ5தாக4. வார5ேதா2 இர)

பிரதிகைள எNதி ெவளியி)வ என . மிக, சிரமமாக இ5த. எேலா

ேன ெபயாிேலேய எNதி வ5ததா ப3திாிைக எN ெபா2ைப மறவாிட

விட, :யவிைல. இர, நாடக :5 உற>.வத. *2 மணியாAவி).

காைலயி மற ந:ககைள ேபா ப3 மணிவைர உற>. பழ க என

கிைல. ஆ2மணி ேக எN5வி)ேவ. பக உண, .பி வழ கமாக *2
மணிேநர உற>.ேவ. இேபா அ5த ேநர3தி ப3திாிைக எNத ேந5ததா

பக உற க இலாம ேபாA வி/ட. எனேவ, இர,நாடக3தி ேபா

ெகா/டாவி விட3ெதாட>கிேன. சில சமய>களி கக4 தாமாகேவ

*: ெகாடன. இ5நிைலயி கெபனி ேசல, ஆ9 தEய ஊக .@
ெசற.

ஜீவான5த பாடக4
ேதாழ ஜீவான5த அ: க: எ>கேளா) வ5 த>. வாெற2 ன

.றிபி/ேடனலவா?இ பறி@ ச2 விாிவாக@ ெசால ேவ:ய எ

கடைமயா.. அவ எ>க ேளா) த>கியி5த நா/களி தி திதாக பல

பாடகைள இயறிய). எேலா பா)ப:யான எளிய ெம/)களிேலேய

பாடக4 அைமய ேவ)ெமப அவ விப. எ>க4 நாடக>களிJ4ள திய
ெம/)க4 சிலவைற நா பா)ேவ, ேகாைவ3 ேதாழ ராமதா0 திைரபட

பாடகைள பா)வா. அ5த ெம/)களிெலலா ஜீவா உடB .ட பிரசார

பாடக4 ைன5 தவா. அப: ஜீவா பா:ய பாடக4 எ3தைன எ3தைனேயா!
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சிவெபமா கிைப ேவ)-அவ
திவ4 ெபற ேவ)
ேவெறன ேவ)

இ5த பாட தியாகராஜ பாகவத அவகளா திைர பட3தி பாட ெபற.

அ5த கால3தி ெபாம க4 எேலாைடய நாவிJ நிற. இேத ெம/:

ஜீவா பா:னா.

ெபா,டைம ெபற ேவ)-உட
ர/சி ெசAதிட ேவ)

ேவெறன ேவ) (ெபா)
இ5தபாடைல நா எ>க4 ேதசப தி நாடக3திேல ஒ கா/சியி இைண3
பா:ேன.

நாேனா ெதாழிலாளி-ஒ

நாA .2 -கேமB வாA . வழியிைல
ஏேனா வி வா ,?

மிக உ கமான பாட இ. இபாடைல பதிப தி நாட க3தி ேதயிைல3

ேதா/ட கா/சியிேல நா பா)ேவ. சைப ேயாாி சில கணி வி/)

அNவைத பலைற பா3 தி கிேற. ஜீவாவி பாடகளி,
“ஏைழ3 ெதாழிலாள வா , இப O கேவ”

“காJ .@ ெச மிைல காவயி2 CNமிைல”

ஆகிய இ பாடக அ5நாளி நா பா:ய பாட களி சிற , தைமF

ெபற பாடகளா.. சைபேயா இவி பாடகைளF விபி ேக/ப

வழ க. எனேவ, எ5த நாடக நட5தாJ இ5த பாடகைள நா அ: க: பாட
ேந5த.

மயிராவணனி ெதாழிலாள வா ,
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ஒநா4 மயிராவண நாடக நட5ெகா:5த. நா ராமராக ந:3ேத.

சைபயிE5 ஏைழ3 ெதாழிலாள வா , எற .ர எN5த. இB சில

.ரக4 காJ .@ ெச மிைல எ2 Cவின. ச3த அதிகாி3ததா நா

ேமைட . வ5ேத. “இ5த ேவட3தி நி2ெகா) அ5த பாடகைள பாட

எ மன இட தரவிைல. அப: பா:னாJ பா)வதி உண@சி இரா.

நீ>க4 அைமதியாக இ5தா இ2தியி வ5 பா)கிேற” எேற. ம க4 எ
ேப@ைச ைகத/: வரேவறாக4. நாடக :5த. சைபயி யா

எN5தி கவிைல. வா களி3தப: ேவட3ைத கைல3வி/) வ5, நா

அவி பாடகைளF பா:ேன. சைபேயா அைமதியாக இ5 ேக/)வி/)

கைல5 ெசறனா.
---------------

42. சீ$தி1த நாடக கெபனி

இ கால>களி எலா எ>க4 .Nைவ பறி ம க4 .றிபி)ேபா சீதி3த

நாடக கெபனி எற சிற  ெபயாி/)3தா அைழப வழ க. நாடக>க
அைத உ2திப)3 ைறயிேலேய நைடெப2 வ5தன. ேதசப தி, கதாி

ெவறி, பதிப தி, பபாA ெமயி, ேமனகா, .மா0தாவி ெப, வி3தியாசாகர
தEய ச*க, ேதசீய நாடக>கேள அதிகமாக நைடெப2 வ5தன. ர>கராஜு
நாடக>கைள அறேவ நி23தி வி/டதா, இைடயிைடேய -வாமிகளி ராண,

இதிகாச நாடக>கைளF நட3தி வ5ேதா. இவி வைக நாடக>க .

வவாA மிக, .ைறவாகேவ இ5 வ5த. எேபாதாவ இராமாயண,

மேனாஹரா ேபா/டா அத. ம/) ெகாDச வO ஆ.. -வாமிகளி

நாடக>களி பாடக4  கியமாதலா நறாக பாட C:ய இைளஞக4
அதிகமாக இலாத நிைலயி அவறி. வரேவ இைல. ம2 மல@சி

உசாக3தி பாடகைள .ைற3 வ5த எ>க . ரசிககளி வரேவ

உசாக அளி கவிைல. இ5தாJ ேப . நட3தி ெகா:5ேதா.
Y கிKண Lலா
அேபா எ>க4 .Nவி  கிய ந:கராக இ5த ந:பிைச லவ ேக. ஆ.

ராமசாமி Y கிKணLலா நாடக3ைத@ சிற5த கா/சியைம கேளா) நட3த
ேவ)ெமன ேயாசைன Cறினா. ஏகனேவ Y கிKண Lலாைவ நட3தி

யி கிேறா. எறாJ, அவள, ஆடபரமாக நைடெபற விைல. ஆ9ாி
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இர) சினிமா, ச கஸு எ>க . ேபா/:யாக இ5தன. நிவாக@

ெசல, அதிகாி3த. ெபாிய ெபாிய விளபர>களிைடேய நாடக விளபர

ம>கிய. நாடக>க . நல ேப. ஆனா அத. த க வவாA இைல.

ககவ கா/சிகைளF வன மி க உைடகைளF ம க4 விபினாக4.

ஆடபர விளபர ேனற3தி. அவசிய எபைத உண5ேதா. சீ

தி3த ேதசீய நாடக>கைள ம/) ைவ3 ெகா) சினிமா ேபா/:ைய@

சமாளி க இயலவிைல. எனேவ வவாA Nவ ைதF ெசலவி/) Y கிKண

Lலாைவ3 தயாாி3ேதா. ‘ திய ெமா5ைதயி பைழய க4’ எபதெகாப பைழய

கிKண Lலா, .  ெமகி/ேடா. நாடக ஆடபர3 ேதா) அர>ேகறிய.
தினசாி நாடக-தைர இரடணா
மாத பதிைன5 நாடக>க4 நட3வ தா வழ க. ெசலவின>க4

அதிகாி3ததா பல கெபனிக4 தினசாி நாடக நட3 ைறைய ைகயாடன.
அ எ>க .@ சிரமமாக3 ேதாறியதா நீட காலமாக நா>க4 இ5த
வழ க3ைத ேமெகா4ளவிைல. ேவ2 வழியிலாததா கால ெவ4ள

எ>கைளF அதி இN3@ ெசற. Y கிKண Lலா ஆ9ாி தினசாி

நாடகமாக நட5த. அவைர நாகணா, . .ைறவாக க/டண ேபா/டேத

இைல. Y கிKண Lலா, .3 ெதாட க3திE5ேத தைர . ம/)

இரடணா க/டண ைவ3ேதா. க/டண இரடணா எற தாAமாக4

C/ட பிரமி க C:ய அள, . வ5 ெகா/டைகைய 2ைகயி/ட. என .

எ3தைனேயா ஆ)களாக கிைட காதி5த ஓA, கிKண Lலாவி கிைட3த.
நாB : க/ வி. அைறயி உ/கா5 கண . பி4ைள . உதவியாக

: ெக/ விேற. ஜன>க4 க/ட ெசாE :யா. எ>க . ேவெறன
ேவ)? ஒேர .Hகல!
திறைம மி க ந:கக4
கெபனியிE5த நல ந:ககளி திறைம Y கிKண Lலாவி பாிமளி3த.

அேபா பா0கர, கணாகர, கிKண எற *2 சேகாதரக4 எ>க4
.Nவி இ5தாக4. அவகளி கணாகர, அேபா சினDசி2வராக

இ5தா.அவ ெவெணA தி) கணக3 ேதாறி அ தமாக ந:3தா.

ேகாவி5தராஜ அேபா கெபனி யி ./: நைக@-ைவ ந:கராக விள>கினா.
இவைடய ெமEவான உடைல க) ந:க எேலா இவைர ‘காமா’ எ2

ப/ட O/: அைழ3தாக4. காமா எற ெபயேரா) ஒ ெபாிய பயிவா-.0தி
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Mர இ5தாரலவா? அ5த ெபயரா இ5த எJ வ3ைத ேவ: ைகயாக
அைழ3ேதா. இவ கிKணேனா) விைளயா) ராமனாக3 ேதாறி எ>கைளF,
சைபேயாைரF .J>க .J>க@ சிாி க ைவ3தா. ேக. ஆ. ராமசாமிF, தபி
பகவதிF பய>கர கசனக ந:3தாக4. இவ ஒநா4 வி/) ஒநா4 மாறி

மாறி ேவட ைனவாக4. நைக@-ைவ ந:க சிவதாB நடன ஆசிாிய ெபா2ைப

ஏ2 ெகாடா.  காைர .:யி கிஷண Lலாைவ3 தயாாி3தேபா

பிரபல நடன ஆசிாிய தமாDசJ நாF) கெபனியி இ5தா. அேபாேத

சிவதா\ நாF)வி பிரதம மாணவராக விள>கினா. இைடேய நாF)

கெபனிைய வி/) ேபாA வி/டதா நடன ெபா2 N வைதF அத பிற.
சிவதாBேவ ஏ2 ெகாடா. கிKண Lலாவி பல நடன>க4 உ).

அவைறெயலா சிவதாB சிர3ைதேயா) ெசாE ைவ3தா. நாடக மிக@

சிறபாக நைடெபற. ந:கக4 உசாக3ேதா) ந:3தாக4. கிKண Lலா

நாடக எ>க .  நபி ைகைய உடா கிய. இரடாவ கிKணைக

ந:3த இைளஞ ெஜயராமB . நல இனிைமயான .ர; தி .வாA. ேப- ேபா
தி கி3 தி கி3தா ேப-வா. பா) ேபா ம/) அவ தி .வாA எபேத

ெதாியா. அைமயாக பா)வா. நக ந:பா. எேலா ேச5 கிKண
Lலா நாடக3ைத@ சிறபி3தாக4. ஆ9 நாடக3ைத ெவறிகரமாக :3

ெகா) சி3ா ெசேறா.
சி3ராி தமி நாடக

சி3H அேபா ெசைன ராgய3ேதா) ேச5தி5த. ெமாழிவாாி ராgய

பிாி கப/) ஆ5திரபிரேதச உவான ேபா, தமிழக3ைத@ ேசரேவ:ய

சி3ா மாவ/ட3ைத ஆ5திராேவா) ேச3 ெகாடாக4. இ5த அநீத3ைத

எதி33 தமிழர- கழக ெப ேபாரா/ட நட3தியபிற. அதி ஒ ப.தியாகிய
தி3தணி தாJகா இேபா நம .3 திப கிைட3தி கிற. சி3ர ம களி

ெபபாேலா தமிழக4. ெநc, சி3H தEய நகர>களி எலா அ5த

நாளி தமி நாடக>க4 மாத கண கி ெவறிகரமாக நைட ெபறி கிறன.
ஆ5திரகேளா) ேபாரா: நியாய3திகாக வாதா) ஆற ந கா>கிர0

அைம@சக . இலாததாJ இ5த உாிைமைய அறி,23 ைறயி

தமிழர- கழக நட3திய ேபாரா/ட>க . கா>கிர0 அைம@சகளி தாமீக
ஆதர, Cட இலாததாJதா அ5த3 தமி ப.திகைள நா இழ க ேந5த.
இ5த உைமைய உண5தவக4 ஆ/சி Qட3தி அம> கால3தி இழ5த
திபதி ேவ>கட எைலைய மீ) ெப2 மகாகவிபாரதி Cறியப: “.மாி
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எைல வட மாலவ .ற இவறிைடேய க ம: கிட . தமி நா)'’ ந

தாயகமாக அைமய ேவ)ெமபேத எ க3தா..

சி3ாாி இர) மாத>க4 ெவறிகரமாக நாடக>கைள நட3திேனா. அ

ேவ2ெமாழி ேபசப) ப.தி எB எணேம எ>க . ஏபடவிைல.
சி3ராி கிKண Lலா, . ேமJ திய உைடக4 தயாராயின. எலா

நாடக>கைளF விட கிKண Lலா, . அேமாகமான வOலாயி2.

வ5தவவாA Nவ கா/சிக4 உைடக4 தயாாிபதிேலேய ெசலவி/ேடா.
நாடக தினசாி நைடெபற3 ெதாட>கிவி/டதா ‘அறி,@-ட’ ப3திாி ைகைய3

ெதாட5 நட3வ சிரமமாகி வி/ட. இதகாக இர, பகJ க விழி க

ேந5ததா உட நல .றிய. ஏகனேவ இ5 வ5த ைகவE அதிகமாயி2.

எனேவ 1.10.38- ெவளியி/ட இதேழா) ப3திாி ைகைய நி23தி ெகாேட.
இைளய த>ைகயி திமண
அ)3தப:யாக ேவc . வ5ேதா. அ>. நல வOலாயி2.

இராமாயண3தி. நல வரேவ இ5ததா அ5த நாடகேம பலைற

ைவ கெபற. ேவcாி இ5த ேபா எ>க4 இைளய த>ைக காமா/சியி

திமண3ைத பறிய ேப@- வா3ைதக4 நைடெபறன. இதகாக ெபாியணா

நாகேகாவி ேபாA ேவ:ய ஏபா)கைள@ ெசA வ5தா. ேவc நாடக

:5 திவணாமைல ேபாவதாக :, ெசAயப/ட. எேலாைரF

திவணாமைல . அBபிவி/) நா>க4 நாவ பாைளய>ேகா/ைட .

ேபாA@ ேச5ேதா. 1939ஆ ஆ) ஜனவாி 27 ஆ நா4 பாைளய>ேகா/ைடயி
இைளய த>ைக ெசவி காமா/சி . ெசவ சக-5தர பி4ைள .

திமண நட5ேதறிய. எBைடய திமண3தி. ெபாியணா இைதய)3
ஏபா) ெசAவதாக அறி5ேத. இ5த@ O நிைலயி நா திமண ெசA

ெகா4ள விபவிைலெய2 உ2தியாக Cறி வி/டதா அயசி ைகவிட
ப/ட. த>ைகயிதிமண நிைறேவறிய நா>க4 திவணாமைல வ5

ேச5ேதா.

ம2மல@சி நாடகாசியா மைற,
திவணாமைலயிJ கெபனி .நலவOலாயி2. அேபாெதலா நா
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அ: க: ெவளிேயேபாA அரசிய C/ட>களி கல5 ெகா4ேவ. ெபாியணா
இபறி வ3தப)வதாக அறி5ேத. “ஒ2 நாடக3தி N ஈ)ப/)

ேவைல ெசAயேவ). அல அரசியEேலேய Nேநர3ைதF ெசலவிட
ேவ). இர)>ெக/டானாக இைற களிJ காைல ைவ3

ெகா:ப நலதல” எ2 ெபாியணா க:3ததாக Cறினாக4.

எேபா . தவெற2 என . ப/ட. அ2 த ெவளிேய ெபா இட>களி

அரசிய ேப-வைத நி23தி ெகாேட.

திவணாமைலயி நா>க4 ந:3 ெகா:5த ேபா ெசைனயி எ>க4
அ

.ாிய வா3தியா க5தசாமி தEயா காலமானதாக@ ெசAதிகிைட3த. 1939

மா@ 8ஆ நா4, நாடக3ைறயிேல ம2மல@சி கட அ5த ெப5தைகயி

ஆவி பிாி5த. உடேன ெசைன . விைர5ேத. அவர தவ எ. ேக. ராதா

எைன3 தNவி ெகா) கணீ வி/) கதறினா. ஆசிாிய தEயா

அவக4 எபா அளவற அ ைடயவ. ‘நா ெசாE ெகா)பைத எ
இKடப: ந:3 கா/)பவ சக’ எ2 தம தவாிட அ: க:

C2வாரா. மரண3 தவாயி Cட ‘ஷக3ைத பா க வி கிேற’ எ2
ெசாE ெகா:5ததாக நப எ. ேக. ராதா Cறி கணி வி/டா.
இர) நா4 த>கி ராதா, . ஆ2த Cறிவி/)3 திபிேன.

ேமனகா ேப- படமாக ெவளிவ5த பிற. எ>க4 நாடக ேமனகா, .
வOலாவதிைல. திைரயி ேதாறிய ந:ைகயைரேய நாடக3திJ.

எதிபா3தாக4 ரசிகக4. அவக4 விப3ைத 93தி ெசAவதகாக ேக. :.

 மணிையF, எ. எ0. விஜயாைளF 0ெபஷலாக வரவைழ3 ந: க

ைவ3ேதா. திைரபட3தி ேபா/ட Xஜஹா, ேமனகா ேவட>களிேலேய
ேமைடயிJ ேதாறி அவக4 ந:3தாக4. ேக. :.  மணி மேனாஹர

நாடக3தி எேனா) விஜயாளாக, ந:5தா. ஒெவா ஊாிJ மேனாஹர

ேமனகா நாடக>கைள@ ேச5தாேபா ைவ3 ெகா) இவி ந:ைகயைரF
அைழப வழ கமாகிவி/ட.
கைலவாண மன3 தா>க
திவணாமைலயிE5 நா ெசைன .@ ெசறி5த ேபா எ. எ0.

கிKணBட த>க,, நீட ேநர ேபச, வாA ஏப/ட. அேபா அவ
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ேமனகா நாடக3தி சாமா ஐயராக ந: க3 தைம அைழ காத பறி .ைற

Cறினா. அைழ3தா எேபா வர@ சி3தமாக இபதாA3 ெதாிவி3தா. “ேக. :.
 மணி, எ. எ0. விஜயா4 இவைரF 0ெபஷலாக அைழ3 ேபா.ேபா
உ>கேளா) எ2 உாிைமF4ளவனான எைனம/) ெபாியணா ஏ
அைழ கவிைல?’’ எ2 Cறி வ3த ப/டா. என . அ சாியாகேவ

ேதாறிய. நா ெசைனயிE5 திபிய அவ எனிட Cறியைத

ெபாியணா காதி ேபா/) ைவ3ேத. திவணமைல நாடக :5

காைர .: . ேபாA@ ேச5ேதா.
மன3தா>க வள5த

காைர .:யி நா>க4 எதிபா3தப: வO இைல. நல வOலா. எ2

எதிபா3த Y கிKணLலா நாடக ேதாவி யைட5த. அேபா எ. எ0.
கிஷணB .3 திைரFலகி அபார மதிபி5த. அவைர அைழ3 ேமனகா

நாடக ேபாடலாெமன நாB பகவதிF ெபாியணா, . ேயாசைன Cறிேனா.
ெபாியணா அபறி@ சி5திபதாக@ ெசானா. இ5த@ சமய3தி நா>க4

ச2 எதிபாராதப: எ. எ0 கிKண காைர .: . வ5திபதாக3 தகவ

கிைட3த. சில மணி ேநர3தி அவேர கெபனி M/) . வ5வி/டா. நா>க4

எேலா அவைர அ ட வரேவ2 ேபசி ெகா:5ேதா. ெபாியணா

வழ கேபா த அைறயி அம5 கண .கைள எNதி ெகா:5தா. எ.

எ0. ேக. எ>கேளா) சிற ேநர ேபசிவி/) அைற .4 ெச2 ெபாியணாைவ
வண>கினா. அவ எெபாN னைகFட பதி வண க ாி5 வி/)

இரெடா வா3ைதக4 ேபசினா. மீ) கண கி கவன3ைத@ ெசJ3தினா.

இ எ. எ0. ேக. . பி: கவிைல. தைம@ சாியாக வரேவ2 அ

கா/டவிைல ெய2 அவ எணி ெகாடா. கெபனி M/:

சாபி/)வி/) ேபா.மா2 நா>க4 அவைர வ 23திேனா. ஆனா ேவ2

அவசர அJவ இபதாக Cறி அவ றப/) வி/டா. காைர .:யி

எ>க . அவ . ேவ:ய சில நபக4 இ5தாக4. ெபாியணா ஏற

ைறயி தைம வரேவக விைலெய2 அவகளிட Cறி வ3தப/டதாக
அறி5ேதா. இ5த@ ெசAதி எ ெசவி . எ/:ய நா கைலவாண . ஒ

நீட க:த எNதிேன. அதி, அவைர பைழய கிKணனாகேவ எணி
ப ட வரேவறதாக,, பிரசி3த ெபற திைரபட ந/ச3திர எற ைறயி

ஒ தனி மாியாைத கா/) இய எ ேபாேம ெபாியணாவிட இைல
ெயபைதF நிைன, ப)3தி யி5ேத. அ5த க:த3தி. எ.எ0 ேக.

யிடமி5 பதி வரேவ இைல. என . மிக, ேவதைனயாக இ5த. எைன
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ேபாலேவ ேக. ஆ. ராமசாமிF அவ . ஒ க:த எNதினா, அைத எனிட
காபி3தா. இ5த விபர>கைளெயலா அறி5த ெபாியணா மிக,

வ3த ப/டா. இ5த நிைலயி அவைர அைழ3 ேமனகாவி ந: க ைவ க
ெபாியணா விபவிைல. “ேதைவயற ஆடபர மாியாைதகைளெயலா

நீட கால பழகிய நமிட எதிபா . கிKணைன நா எப: அைழப?
அவ .3 தனி மாியாைத ெசAயேவா, ெகளரவி கேவா என .3 ெதாியா” எ2

Cறி வி/டா. இ5த@ சபவ3தி. பி எ. எ0. ேக. ைய நாடக3தி.

அைழ . எண3ைதேய ைகவிட ேந5த.
இல/சிய ெவறி

காைர .:யி வO நிைல மிக, ேமாசமாக இ5த ெத2 .றிபி/ேடனலவா? இதகாக அ: க: யாராவ ஒ பிரகைர3 தைலைம தா>க@

ெசAேதா. ஒநா4 ‘.மா0தாவி ெப’ நாடக3தி.3 ேதாழ ஜீவான5த

தைலைம வகி3தா. ஏற3தாழ அைர மணிேநர நாடக கைதையF அதைன

நா>க4 ந: . சிறபிைனF விய5 ேபசினா. ேப@சி :வி,

“இ2 இ5த அ தமான நாடக3ைத காண மிக .ைற5த எணி ைகயான
ம க4 இ>ேக C:யி கிறீக4. கால மாற3தா ேபாகிற. இB சில
ஆ)களி ஆயிர கண கான ம க4 இேத நாடக3ைத க) மகிழ

ேபாகிறாக4 எபைத அ2தியி/)@ ெசாகிேற” எ2 ஆேவச3ேதா)

Cறினா. ஜீவாவி இ5த3 தீ கதாிசன 1940-ஆ ஆ: உைமயாகேவ
நிைறேவறிய. ஆனா அேபா ஜீவா தைலமைறவாக இ5தா, ஆ;

அவைடய மகி @சி க:த என . மைரயி கிைட3த.

மெறா நா4 காைர .: நகர கா>கிர0 பிரக சா. கேணச .மா0தாவி

ெப நாடக பா க வ5தி5தா. நாடக கைத அவர இதய3ைத மிக,

கவ5த. நாடக3ைதபறி ேமைடயி ேபச வி வதாக@ ெசாEயBபினா.
நா>க4 மிக, மகி 5ேதா. வழ க ேபா நாடக :வத. ஒ கா/சி

இ .ேபா ேப-மா2 ேக/) ெகாேடா. அவ அத. ஒபவிைல.

“-ைவயான கைதயினிைடேய நா ேபச மா/ேட. நா ேப-வதாக அறிவி3
வி)>க4. சைபேயா கைலயமா/டாக4” எ2 Cறினா. எ>க . வியபாக
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இ5த, அப: ஒ ேபா இத. யா ேபசியதிைல. எறாJ அவ
Cறியப:ேய நாடக :5தபி நகர கா>கிர0 தைலவ தி சா. கேணச

ேப-வா எபைத அறிவி3ேதா. நாடக :5த. சா. கேணச ேமைட . வ5

ேபசினா. சைபேயா கைல5 வி)வாக4 எ2 நா>க4 பய5ேதா.என

ஆ@சாிய! ஒவCட எN5தி கவிைல. எேலா அவ ேப@- வைமயிேல

க/)) அைமதியாக இ5தாக4. அைறய வO என ெதாிFமா? Xறி

இப3தி நா. ZபாAக4! இ5த .ைற5த வOEJ அDசாம .மா0தாவி

ெப நாடக3ைத பலைற ந:3ேதா. இல/சிய ெவறிையேய ெபாிதாக

மதி3ேதா. “உலக3 ெதாழிலாளகேள, ஒ2 ேச>க4 (Workers’ of the World,
Unite) எற ெபாெமாழிைய3 தமிழிJ ஆ>கில3திJ த திைரயி எNதி

ைவ3ேதா. இ5த ெபா ெமாழி சில தனவ5தகளி ககைள உ23தியி க

ேவ)! கெபனி எ>ேகா ெபா,ைடைம பாைதயி ெசவதாக அவக4

எணி ெகாடாக4 ேபா இ கிற. க/)பாடாக நாடக>கைள காண

ம23 வி/டாக4. நலவகளி அேமாகமான பாரா/) க4 இ5தன.

நாடக>க4 சிற5த ைறயி நைடெபறன. காைர .:யிE5 ெவளி வ தி
ெசா. கபாவி ‘.மர’, தமி

கட ராய ெசா கE>காி ‘ஊழிய’ வார

இத களி சிற5த விமசன>க4 வ5தன. ஆனா இ2தி வைர வOேல இைல.

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

43. கைலஞ$ ஏ.
ஏ.பி.
பி. நாகராஜ#

காைர .:யி ேசல ேதவா>கா அ@சக3ைத@ ேச5த நப ச>கர *ல
ஒப வய@ சி2வ ஒவ கெபனியி ேச க ெபறா. ெப

ேவட3தி.ாிய நல ேதாற இனிைமயான .ரJ அவனிட அைம5தி5தன.
வ5த சில நா/களி காைர .:யிேலேய அவ இராமாயண3தி பால சீைதயாக

அர>ேகறி வி/டா. அவBைடய ந:பிேல நல ெம. ைமF இ5தன.

அ@சி2வைன நா பிர3திேயகமாக கவனி க3 ெதாட>கிேன. அேபா நட5

வ5த நாடக>களி  கிய ெப பா3திர>கைளெயலா அ@சி2வB .

ெகா) க@ ெசAேத. பபாA ெமயி நாடக3தி கதாநாயக -5தர3தி காதE

பாவதியாக ஒ நா4 திGெர2 அவ ந: க ேந5த. திதாA ந:பதாகேவ

ேதாறவிைல. நீட கால அBபவெபற ந:கைன ேபா பிரமாதமாக

ந:3தா. நாடக3தி ந)ேவ ஒ -ைவ யான காத கா/சி. பபாA ெமயிலாக,,

-5தரமாக, நா தா ந:3ேத. எ காதE பாவதிேயா) சலாபமாக ேபசி

ெகா: .ேபா இ0ெப ட வ5வி)கிறா. நாணி ேகாணி ெகா)

உ4ேள ேபாக யகிறா4 பாவதி . நா அவைள ேபாக விடாம .2பாக

அவ4 சைட ]னிைய பி:3 இN3 நி23கிேற. இ5த கா/சி நட5த.
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பாவதி ேபா.ேபா நா சிாி3 ெகாேட சைட பினைல பி:3

இN3ேத. அவள,தா. சைட எ ைகேயா) வ5வி/ட. எ காதE பாவதி

ஒ சா நீள4ள தைல:Fட உ4ேள ஓ:வி/டா4. அ5த நாளி ெபேவட
ைனபவக4 அைனவ C5தைல வள க ேவ), பாவதியாக ந:3த அ5த@

சி2வB . : ெகாDச5தா வள5தி5த. ஒபைனயாள இராஜமாணி க

அ5த :யிேலேய ெகாைட ஊசி, கர பி ஆகியவறி ைணேயா)

பினிவிடப/ட ஒ சைடைய3 ெதா>கவி/ :5தா. நா இN3த சி2வ

ச/ெட2 நிகாம ேபாக யறதா சைட ைகேயா) வ5த. சைபயி ஒேர

கரேகாஷ. சைடைய காதலனிட பறி ெகா)3வி/) ஓ:ய அ5த@ சி2வதா

கைலஞ ஏ.பி.நாகராஜ.

மன3தா>கE உ@ச க/ட
காைர .:யி ப/டாபிேஷக3 ேததி  C/: அறிவி க ப/ட. அ5த3 ேததி .
ம2நா4 நா>க4 ந: . அேத ெகா/டைகயி “திைரபட ந:க எ.எ0.

கிKண ஒ நாடக3தி ந: க ேபாகிறா” எற விளபர3ைத பா3ேதா

என .3 திைகபாA இ53. உடன:யாக எ.எ0.ேக . க:த எNதிேன.
“வO இலாம நா>க4 சிரமப/) ெகா: . நிைலயி, தா>க4

இவா2 வ5 ந:ப, அைத C/:ேய விளபர ப)3வ ேபா/:
நாடக ேபா கதப)மலவா?” எ2 .றிபி/:5ேத. எ.எ0கிKண
என . பதி எNதியி5தா.

“நைடய கெபனி நாடக த நா4 இப என .3 ெதாியா. நா
ந: . நாடக ஒவ . உதவி யளிபதகாக ஒ

ெகாட நாடக. அைத

இனி நி23 வ சா3தியமிைல” எ2 .றிபி/:5தா. இ5த பதி என .3

திதி அளி க விைல. காைர .: நகாி பலைற எ.எ0.ேக. எ>க4 .Nவி

பணி ாி5தி கிறாராதலா நகர3தா பல . எ>க4 ெதாட நறாக3

ெதாிF. எனேவ, அவகளி பல எ.எ0.ேக. இப:@ ெசAவ தவ2 எ2

அபிபிராய ப/டாக4.

இ5த நிைலயி எ>க4 ப/டாபிேஷக நாடக :5த . ம2நா4 எ.எ0.ேக.
ந: . நாடக3திகாக நாடகாசிாிய யதா3த ெபாBசாமிபி4ைள
.Nவினாி சில வ5தி5தாக4. அவக எ>கேளா) ேச5
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வ3தப/டாக4. ம2 நா4 நாடகமாதலா இர,, நாடக :5த

உடன:யாக@ சாமாகைளெயலா அ றப)3தி விடேவ)ெம2

ெகா/டைக கார உ3திர, ேபா/டா. இ மிக, சிரமமான காாிய எப

ெகா/டைக@ ெசா5த கார . நறாக3 ெதாிF. அப:யி5

ேவ)ெமேற இப:@ ெசAதா. ெபாியணா எத. மன கல>கவிைல.

நாடக :5த சாமாக4 அ3தைனையF அர>க3திE5 அகறிவி)ப:
ஆைணயி/டா. கா/சியைமபாள ந:ககமாக@ ேச5 சாமாக4

NவைதF இரேவா:ரவாக ெகா/டைக . ெவளிேய ெவ/ட ெவளியி
ெகா) வ5 ேபா/டாக4.

ம2நா4 நாடக3த2 மாைல சினணா ெகா/டைக வாயிE நி2

ெகா:5தேபா அ>. வ5த எ. எ0. கிKணB . சினணா, .

பல3த வா .வாத நைட ெபறதாக அறி5ேத. வ5திேன. ஆனாJ

எ>க ெகலா அைறய நாடக3ைத பா க ேவ)ெம2 ஒேர ஆைச.
ெபாியணா, . பய5ெகா) ஒவ ேபாக விைல. நாடக :5த

ம2நா4 சீ ேவைலயா/களி சில வ5, நாடக3தி C@சJ .ழப

இ5ததாக,, அைமதியாக நைடெபறவிைலெய2, வOJ எதி பா3தப:
இைலெய2 ெசானாக4. நாடக3தி ஏப/ட .ழப3தி. நா>கேள

காரணெம2,  C/:ேய தி/டமி/) ேவைல ெசAதிபதாக3

ேதா2கிறெத2 கைலவாண கதியதாக அறி5ேதா. எ>களிைடேய இ5

வ5த மன3தா>க இ5த நிக @சியா ேமJ வள5த. ெபானமராவதி ேபாA@

ேச5ேதா.

Oலம>கல ைவ3தியநாத பாகவத
ெபானமராவதி எ>க . ெகாDச ைகெகா)3த. அ>. பிரசி3திெபற கதா

கால/ேசப வி3வா Oலம>கல ைவ3தியகாத பாகவத எ>க .

அறிகமானா. நா>க4 ந:3த இராமாயண அவைர மிக, கவ5த. அைத
பாரா/) வதகாக ஒ நா4 காைலயி ெகா/டைக . வ5தா. பாடகைள@

-3தமாக, கனாட ச>கீத3திJ அைம5திபதாக,, நறாக பா:யத-

காக, எ>கைள மனமார பாரா/:னா. அ2 த அவேரா) ெந>கிய

ெதாட ஏப/ட. ராண இதிகாச>களி ைம காண விைழ5ேதா.

திமாE Lைலகேள தசாவதார, Y கிKணLலா, இராமாயண, மகாபாரத
தEய கைதகளாக நாடக சினிமா உலகி நடமா: வ5தன. சிவெபமானி
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திவிைளயாடக4 எ, ேமைடயிேலா, திைரபட>களிேலா வ5ததிைல.

எனேவ அவைற ேமைடயி ேதா2வி க எணிேனா.

Oலம>கல பாகவத சிவ ராண ஆராA@சியி ெப க ெபறவ. எனேவ
அவாிட எ>க4 எண3ைத ெவளியி/ேடா. திவிைளயாட ராண3ைத

நாடகமா கி3 தவதாக அவ ஒ

ெகாடா. அ5நாடக3தி.@ சிவLலா எற

ெபய ெபா3தமாயி .ெமன@ சினணா Cறினா. சிவLலா நாடக யசி

ெதாட>க ெபற. பாகவத சினணா, தனிேய கல5 திவிைளயாட
ராண3தி எ5ெத5த படல>க4 நாடக3தி.@ -ைவயளி . எபைத பறி

ஆராAதாக4.
சிவLலா

ெபானமராவதியிE5 தி@சி வ5 ேச5ேதா. தி@சியி நாடக>க .

வO இைல. பாகவத எNதிய சிவLலா வ5த. திய நாடக3ைத3 தயாாி .

ேவைலயி ரமாக ஈ)ப/ேடா. 3தமி

காவல கி.ஆ.ெப. வி-வநாத

எ>க4 .)ப3 ேதாழ. பிரபல அைம@O ந:க எ.ஜி. நேடசAய எ>க4 உற
நப. டா ட ஒ.ஆ. பாJ எ>க . பலவைகயி உதவியவ.

இவகெளலா சிவLலா ெபறிகரமாக உவாக ேயாசைனக4 Cறின. ெபா4
வசதியிலாத நிைலயி எ5த ேயாசைனைய3தா ெசயப)3த :ய?

இ5தாJ சிவLலாைவ3 தி@சியி எப:F அர>ேகற ைன5ேதா. பாட

ெகா)3ேதா. 0L கவிச ைசய3 இமா லவ சிவLலா, . பாடகைள
ைன5தா. ஏகனேவ எ.ஜி. நேடசAயாி ஞான ெசௗ5தாி . 351

பாடக4 எNதியவ. எ. ஜி. எ. தா லவைர அறிக ப)3திைவ3தா.
கிறி3வ கைதயாகிய ஞானெசள5தாி . இ5 ராண கைதயாகிய
சிவLலா, . ஒ 0L லவ பாட ைன5த .றிபிட3த க

ெசAதியலவா? இதி வியெபனெவறா திவிைளயாட ராண, ெபாிய

ராண இவைறெயலா லவ ைசய3 இமா ந. அறி5தி5தா. அவேரா)

ெந>கி பழகியேபா எள . எ>க4 நாDசி நா/) ெப லவ ேகா/டா2
சதாவ தாள ெசA.3தபி பாவலதா நிைன, . வ5தா.

சிவLலா ஒ  விதமான நாடகமாக உவாகிய. இைறவ விற. விற

படல3தி தமி இைசயி சிற வE F23த ெபற. தமி . ெபா கிழி

அளி3த படல3தி தமி ெமாழியி வளைமைய@ ெசால வாA

கி/:ய.
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கயாைன . கப3திய படல த5திர கா/சி .ாிய தாக இ5த.

காமாறியா:ய படல சிவச தி கடன3தி. ஏறதாக அைம3த. வைலM-

படல காத-ைவ நிைற5த ப.தியாக விள>கிய. ெபாிய ராண3திE5

தி .றி 3 ெதாட நாயனைர@ ேச3 ெகாேடா. அஃ ப தியி

ெபைமைய எ)3 கா/)வதாக3 திக 5த. ஆக நாடக பேவ2 -வகைள

ெகாடதாக, பயBைடயதாக, அைம5த. நல கா/சிக, உைடக

தயாாி3 நட3தி னா சிவiலா ெபாம கைள ஈ . நாடகமாக அைமF ெமப

நறாக ாி5த. நிைலைமைய கதி அவசியமான சிலவைற ம/) ெசA

சிவLலா நாடக3ைத 25-12-39 இ அர>ேகறிேனா. சிவச தி

நடன3தி.பயிசி அளி . ெபா2ைப எ. ஜி. எ. அவகளி *3தமக
தியாகராஜ ஏ2 ெகாடா.

நடனமா) சிவBக,, பாவதியாக, கெபனியி அேபா  கிய
பா3திர>கேள ஏ2 ந:3 வ5த ெஜயராம B, ேசாம-5தர பயிசி

ெபறாக4. இவிவ மிக, திறைமயாக ஆ:னாக4.

சிவச தி நடன, நாடக3தி.@ சிகரமாக அைம5த. எ>க4 வள@சியி அ கைற
ெகாட எ. ஜி. நேடசAய டா ட ஒ. ஆ. பாJ தEேயா நாடக3ைத

ெவ.வாக பாரா/:னாக4.
:. வி. நாராரணசாமி

எ/ைடய ர ராஜாவி பாி5ைரேயா) எ>க4 .Nவி ேச5த :. வி.
நாராயணசாமி சிவLலாவி சிவெபமானாக ந:3தா. சிவெபமா

ப தக காக ேமெகா4 மா2 ேவட>கைள எலா நா ந:3ேத. ஏ. பி.
நாகராஜ பாவதியாக,, பின வைல M- படல3தி கயகணியாக,

ந:3தா. ந:பிைச லவ ேக. ஆ. இராமசாமி வடநா/) இைச லவ

ேஹமநாதனாக,, எ/ைடய ர அரச கெபனி யிE5த நறாக பா)
திறைம ெபற ச>கரநாராயண பாணப3திரராக,, பிர) இராமசாமி

தமியாக, ந:3தாக4. நைக@ -ைவ@ ெசவ :. எ. சிவதா\ ெதாட க

த இ2திவைர பல ேவட>களி ேதாறி@ சைபேயாைர பரவசப)3தினா.
:. வி. நாராயணசாமி .@ சிவெபமா ேவடெபா3த சிறபாக அைம5த.

கெபனியி ேச5த ெதாட க நாளி நாராயணசாமி @சாதனைக ந:3த என .
நறாக நிைனவி கிற. Mர அபிமF நாடக3தி @சாதனB . வசன
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எ, இைல. ேப . ஒவ ேவட ைன5 நிக ேவ:யதா. அப:
எணி3தா இவைர ேபா/ேடா. ஆனா ாிேயாதனாதிய அைனவைரF

க/: நி23தி இல கண .மாரB . ஐ5 .)மிைவ3, அரசாணி காEேல

க/)நாடக3தி இ2தி க/ட3தி :. வி.நாராயண சாமி எ>கேளெயலா

திணறைவ3வி/டா. அவ கா/:ய Mர ஆேவச அேடயபா!...

@சாதனைன அட .வ எ>க . ெபாிய ெதாைலயாக ேபாAவி/ட.
அத. ெபலா இேவட ைன5த @சாதனாக4 இ:3த ளி ேபா
நி2ெகா:பாக4. அவக4 க3தி எவித உண@சிFஇரா.

வா3ைதக4 எ,மிலாத அ5தேவட3திேலேய :. வி. நாராயணசாமியி

ந:பாற எைன கவ5த. அத பிற. அவைடய திறைம ேகறவா2

விைரவி ேனறினா. இராமாயண3தி அவ இல/- மணனாக ந:3த

இB எ மன க  நிகிற. ம5திாி -ம5திர, த5ைத .@ ெசால
ேவ:ய ெசAதி ஏேதB உடா?’ எ2 ேக/. ேநர3தி, அ யாரவ
என .3 த5ைத?’ எ2 ககளி ேகாப கன ெதறி க Cறி, கப பா:F4ள

*2 பாடகைள ஆேவச3ேதா) ழ . அவர ஆற மி க ந: ,

அைவேயாைர ம/) மல; ேமைடயி அவேரா) இராமராக ந: . எைனF
ெமAசிE க ைவ .. சிவLலாவி சிவெபமாைக நி2 பாவதி, க,
ந5திேதவ தEேயா . அவ சாப ெகா) . க/ட, பா3 மகிழ ேவ:ய

அைமயான கா/சி. அ கா/சி நைடெப2ேபா நா ப க3த/:யி மைறவி

நி2 பா3 ரசி3 ெகா:ேப.
சீனிவாச ஐய>கா

தி@சியி சிவLலா நாடக நா. நா/க4 நட5தன. இவள, சிரமப/)3
தயாாி3த சிவiலா, . வO இைல. வழ கேபா ேக.:.  மணிைய

வரவைழ3 மேன கரா நாடக ேபா/ேடா. -மாராக வOலாயி2. தி) க

ேபாக :, ெசAேதா. பணெந க: அதிகமாக இ5த. எதி பா3த

நபகளி உதவி உாிய சமய3தி கிைட க விைல. இ5த நிைலயிJ மணைவ

ெர. திமைலசாமியி நகராத B ., எதிெராE எB இதைழ நட3தி வ5த

நப கணபதி . தி@சியி உதவி நாடக>க4 நட3தி ெகா)3 ேதா.

அவறி. : க/ தனியாக விபைன ெசAததா ஒரள, வO ஆயி2.

கணபதியி எதிெராE காக 9-12-39 இ நட5த ேதசப தி நாடக3தி. B4

கா>கிர0 மகா சைப3தைலவ எ0. சீனிவாசஐய>கா தைலைம வகி3தா. அவ
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ஆ>கில5திதா ேபசினா. எறாJ, தமிழி ேபச இயலாத த நிைலைய

எ)3@ெசாE மிக, வ3தப/டா. “இ5த ந:கமணிக4 ேதசப தி நாடக3தி

ேபசிய தமிைழேபா எB ேபச :5தி5தா சாதாரண3 தமி ம களிைடேய
F நா மி.5த ெசவா . ெபறிேப, நா ப:3 4ள ஆ>கில கவி,
ப:3த C/ட3தாாிட ம/)ேம எைன3 ெதாட ெகா4ள ைவ3 வி/ட.
அதகாக மிக, வ5கிேற’ எ2 Cறினா.
மணைவ திமைலசாமி
மணைவ ெர. திமாைலசாமி அவகளி நகர Hத ஏ/) காக 29.12.39. நட5த

நாடக3தி. ெபாியா ஈ. ெவ. ரா. அவக4 தைலைம வகி3தாக4. அப

திமைலசாமி ஒ சிற5த எN3தாள. நகர Hதனி ‘ேப\ ந3தன’ எB

தைலபி, அவ எNதிவ5த அரசிய க/)ைரக4 அ5த நாளி மிக, கவ5தன.
பிரபல எN3தாளராகிய ககி, ரா.கிKண*3தி அவக4 மணைவ திமைலசாமி
அவகளி எN3தாறைல பறி அ:யி வமா2 பாரா/:F4ளா.

“தி@சி நகர Hத ப3திாிைகயி த ப க3தி ‘ேபனாந3தன’ எB
தைலபி ஒவ எNகிறாேர, அவ மிக, ெபாலாத எN3தாள. அவைடய

ேபனாந3தன3தி பரத நா/:ய3திேலF4ள சகல ஜதி வைககைளF காணலா.
அப:3 4ளி .தி . ேவக4ள தமி நைடயி எதி க/சிகாரகைளF,
எதி க/சி ெகா4ைககைளF அவ தா .வா. நாB பா3 வகிேற;

ெசற இப ஆ) . ேமலாக அவைடய ெகா4ைகF ஒேர மாதிாியாக

இ5 வகிற. அவைடய தமி நைடF ஒேரவித ேநா க4ளதாA இ5

வகிற. இவரா தா கப)கிற மனித நல ரசிகராக ம/) இ5தா

‘'தா கப/டாJ இப: ப/ட ேபனாவினாலலவா தா கபட ேவ)’ எ2
அவ . எண3 ேதா2.”
1947இ இவா2 ரா. கிKண *3தி பாரா/:னாெரறா அவைடய
அபாரமான எN3தாறJ . ேவறன நசா2 ேவ)? அ2 நாடக3தி.3

தைலைம தா>கிய ெபாியா ஈ. ேவ. ரா. அவக4 Cறிய ெமாழிக4, என . நக

நிைனவிJ4ளன. “நா :. ேக. எ0. சேகாதரகைள எவளேவா
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பாரா/:யி கிேற. வி5க4 நட3தியி கிேற. எ ப3திாி ைக . அவக4

இப: நாடக நட3தி ெகா)3ததிைல. மணைவ திமைலசாமி நிரப,

ெக/: கார. என . கிைட காத அ5தநிதி-உதவி அவைடயப3திாிைக .
கிைட3வி/டேத!” எ2 சிாி3 ெகாேட Cறினா.

தி@சி நாடக :5 தி) க வ5 ேச5ேதா.
----------------

44. 5ேலாகரைப

ஈ. ெவ. ரா.ெபாியாாி -யமாியாைத இய க3திE5 விலகி, இேபா

ெபா,ைடைம ர/சி Mரராக விள>கினா ேதாழ ஜீவான5த.

அவ*லெபா,ைடைம Mரக4 சில எ>க . அறிகமாயினா. இவகளி

ஏ. ேக ேகாபால, பி.இராம*3தி, ேக. பாலதடாFத ஆகிேயா

.றிபிட3த கவக4. பாலதடாFத தபதி சேமதராகேவ நாடக பா க

வவா. என . அவ அளி3த ஒ சிறிய ெவ4ளி பாிசிைன Cட நா இB

ைவ3 ெகா: கிேற. உலக3 ெதாழிலாளகேள ஒ2 ேச>க4 எ2

ெவளிபைடயாகேவ எNதி3 ெதா>கவி/ட எ>க4 க 3 திைர பேவ2 அரசிய
தைலவகளி கவன3ைத ஈ3த. அத காரணமாக ச கா அதிகாாிகளி

ெதாைலF அதிகாி3த. ெபா,ைடைம க/சியி சாபி ெவளியிட ெபற

‘ஜன ச தி’ வார இதN . எ>க4 .Nவி ந:க ராஜநாயக ஏஜடாகேவ
இ5தா. சதாய நாடக>களி வாA ேந ேபாெதலா சமதம

க3 கைள பிரசார ெசA வ5ேதா.
9ேலாகரைபயி ஒப5த

தி) கE நாடக>க4 நட3த3 ெதாட க3திேலேய அவசரமாக பண

ேதைவப/ட. சினணா ைணவியாாி கN3திE5த சில நைககைள

பா>கி அட. ைவ3பண வா>கிேனா. காாிய>க4 நட5தன. .மா0தாவி

ெப நாடக3ைத3 திைரபடமா க ேவ)ெம2 சினணா தி/டமி/டா.
அதகாக எ>க4 .NவிE5த பைழய ந:க நப ேக.வி. சீனிவாசைன

கெபனி . வரவைர3தா. நாடக3ைத3 திைரபட3தி ேகறவா2 எN

ெபா2பிைன அவாிட ஒபைட3தா. ேக. வி. சீனிவாச, சதிLலாவதி பட

ைடர ட ஏE0 ஆ. ட>கனிட உதவியாளராக இ5 அBபவ ெபறவ.

அவ கெபனியி இ5 ெகாேட சினணா, . ஆதரவாக ெபாியணா
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உ/பட எ>க4 எேலைடய அபிராய>கைளF உவா கி ெகா:5தா.
இ5த@ சமய3தி ேகாைவயி5 9ேலாக ரைப பட3தி ந: க என . அைழ
வ5த. 20.1-40இ ஷகா பிE0 எ. ேசாம-5தர ேசல க5தசாமி

ெச/:யா ந:ைக ேக. எ வி. வச5தா ஆகிேயா தி) க வ5 9ேலாகரைபயி ந: க என . *2மாத கால3தி. Z.3750 சபள ேபசி பண
ெகா)3@ ெசறாக4 ெந க:யான ேநர3தி, கிைட3த இ5தபண

ெதAவத5த வரபிரசாதமாக இ5த.
‘நாK’ கா வா>கிேனா
9ேலாக ரைப படபி:

காக அ: க: ேகாைவ . ேபாA வர ஒ கா

ேதைவப/ட. அைத கெபனி .@ ெசா5தமாகேவ வா>.வெதன :,ெசAதா
அணா. காைர .:யிE5த எ>க4 நப ெம கானி ச>க நாF) இத.
உதவினா, 30-1- 40 இ ஒ பைழய ‘நாK’ கா 1225 ZபாAக .

வா>கப/ட. அேபா நா  கிய பா3திர ேம2 ந: காத நாடக

YகிKணLலா ஒ2 தா. எனேவ அ5த நாடக3ைத3 ெதாட>கிவி/),

எைன ேகாைவ . அBப ஏபா) ெசAதா அணா.

6 . 2. 40 இ 9 கிKணLலா ெதாட>கிய. 9ேலாக ரைபபட3தி ந:பதகாக
அறிர, 7மணி . நா காாி ேகாைவ . றப/ேட. இர, 10 மணியளவி

ஈேரா) வ5, என இனிய நப டா ட கிKணசாமி இல3தி த>கிேன.
ம2நா4 பக ெபாியா ஈ. ேவ. ரா அவகளி தைமயனா ஈ. ேவ. கிKணசாமி

நாய க நாபட3தி ந: க இபைத பாரா/) ைறயி என .

வி5தளி3தா. இ5த வி5தி அறிஞ அணா, ேதாழக4 எ. ஏ. ஈ0வர,
ஏ.ச>கரAயா தEய நபக4 கல5 ெகா) எைன வா 3தினா. 8 ஆ ேததி
காைல றப/) ேகாைவ ேச5ேத.

ேகாைவ ெச/ர 0):ேயாவி கைலவாண எ.எ0. கிKண, எ0.வி.

சக0ரநாம தEேயா எைன அ ட வரேவறாக4. சேகாதர சக0நாம

அேபா எ. எ0.ேக. பட கெபனியி நிவாக ெபா2பிைன ஏறி5தா.

அவ என .3 ேதைவயான உதவிகைள@ ெசAதா. நீட கால பழகிய
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நபகேளா) இ5ததா சேகாதரகைள பிாி5த தனிைம உண, என .
ஏபடவிைல.

பி. எ0. இராைமயா
ேகாைவராய இ5 ெர0டார: நா த>க ஏபா) ெசAதி5தாக4.

கதாசிாிய பி.எ0. இராைமயா, அ>ேகேய த>கியி5தா. நா எ அைற .@

ெசற, “வா>ேகா மி0ட ஷக” எற .ர ேக/ட. திபி

பா3ேத. “நாதா பி.எ0.இராைமயா, 9ேலாகரைப கைதைய நாதா

எNகிேற” எ2 தைம அறிகப)3தி ெகாடா. அவ. பி.எ0.

இராைமயாஅவகேளா) அதா என . த ச5தி . அவைடய அ தமான

சி2கைதகைள மணி ெகா:யி நிைறய ப:3தி கிேற. 9ேலாகரைப . அவ

வசன எNகிறா எபைத ேக4விப/டேபா மிக, மகி 5ேத.

இ5தாJ அவ இவள, எளிைமயாக பழ.வா எ2 நா சிறி

எதிபா கேவ இைல. பிரபலமான ஒ எN3தாள எ அைற ேக வ5, எைன
வரேவற, அவைடய எN3தி நா ைவ3தி5த மதிைப பமட>.

உய3திய. நாB பி.எ0.இராைமயா, ெந)நாைளய நபகைள ேபா

மன வி/) ேபசிேனா. ெந>கி உறவா:ேனா.

பாடலாசிாிய ஆைன ைவ3தியநாதAய எ>கேளா) த>கியி5தா, நா ேபான

ம2நா4பா/) ஒ3திைகநட5த. :.ஆ.மகாE>க நாB பா:ேனா. பட3தி

எ>க ேளா) எ. எ0. ேக. :. ஏ. மர, ேக, எ. வி. வச5தா,

:.எ0.ைரராg, :.பால-பிரமணிய, :. எ0. பாைலயா, ேபபி  மணி, பி.ஜி.

ெவ>கேடச தEேயா ந:3தாக4. பி, எ.ரா, பட3ைத ைடர / ெசAதா.
தபியி தைம
தி) கE நா இலாமைல நாடக>க4ெதாட5 நைடெப2வத.

ந:கக4 வழிவைக ெசAதாக4. சிவLலாவி நா ேன5த விற.ெவ/:, லவ,
சிவன:யா, எலா வல சி3த, வைலஞ ஆகிய ேவட>கைள ந:பத.3

தபி பகவதிேய ணிேவா) வ5தா. அேதேபா .மா0தாவி ெபணிJ
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நா ந:3த ரா ேவட3ைத பகவதிேய ெந/) ேபா/டா. ராமதாசி

இரடாவ ராமதாசாக ந: க ேக. ஆ. ராமசாமி இைசவளி3தா. ஆக, ஷக

இலாமேல நாடக>கைள3 ெதாட5 நட3த :F எற நிைலைமைய

உவா க ந:கக4 அைனவ ஒ3ைழ3தாக4. ச9ண இரமாயண,
மேனாகரா தEய சில நாடக>க .3தா நா ேதைவப/ட.

தி) கJ . ேகாைவ .மாக இர) *2ைற இவா2 காாி பயண

ெசAய ேந5த. ெபாியணா எ உட நல3ைத பறி மிக, கவைலப/டா.
ேகாைவ . அகிேலேய இ5தா இB ெகாDச வசதியாக இ .ெம2
எணினா. ெபா4ளா@சி, தி9 இ ஊக . ெசறா. தி9
ெகா/டைக உ2திப/ட. நா எவித கவைலFமிறி3 ெதாட5

படபி:பி ஈ)ப/:5ேத. .திைரேயற பழகிேன. சி2வாணி, ேபZ

தEய இட>களி நாB மகாE>க .திைர சவாாி ெசAேதா.

பாைலயா, . என . சி2வாணி கா/: பல3த சைட நட5த. பட

பி:பி மி.5த உசாக3ேதா) இ5ேத. திGெர2 தி9ாிE5 உடேன

றப/) வப:யாக ெபாியணா ெதாைலேபசி *ல அறிவி3தா. 15-3-40-

ஆ நா4 அதிகாைல காாி ற ப/)3 தி9 வ5ேத. த>ைக -பமாளி

கணவ . உட நலமிைலெய2 உடேன நாகேகாவிெசல ேவ)
ெம2 Cறினா. சிறி தாமதி காம தி) கவ5ேதா. அறிர,

நைடெபற இ5த நாடக நி23தப/ட. மாைல யிேலேய நாகேகாவி ேபாA@

ேச எண3ட தபி பகவதிையF அைழ3 ெகா) காாி

பயணமாேனா. சினணா த மைனவிFட ேப நாகேகாவி

ெசறி5தா.

த>ைகயி ேகால
நா நிைன3தப: எ, நடபதிைலேய! பயண3தி பேவ2 இைடU2க4;

தட>கக4. விநகைர3 தா:ய டய பDச. 0ெடனிைய ேபா/)

ெகா) றப/ேடா. சா3ைர கட5த ‘:U பDச.’ மீ) எப:ேயா

சமாளி3 பயண3ைத3 ெதாட5ேதா. கய3தாறி அேக வேபா

மெறா :U  ப0) ஆகி வி/ட. ேமேல பயண3ைத3 ெதாடர வழியிைல.

நா ப0e திெநேவE .@ ெசேற. இர, ேநர. மி.5த சிரமப/)
அைல5,  :U வா>கிேன. வாடைக காாி வ5 ேச5ேத.

:Uைபேபா/) ெகா) றபட இர, மணி 10 . ேமலாகிவி/ட. எ>.

நிகாம இர, 2 மணி யளவி நாகேகாவி வ5 ேச5ேதா. கீழ3 ெதவிJ4ள
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எ>க4 இல3ைத அைட5ேதா. எ>ேகா ஒ நாA ஊைள யி/ட. கதைவ3

த/:ேனா. அணிய கதைவ3 திற5தாக4. உ4ேள அ:ெய)3 ைவ3ேதா.

அணியா வாயிE5 வ5த ெசாக4 எ>கைள அதி@சியைடய@ ெசAதன.
த>ைகயி கணவ -ைபயாபி4ைள 15.3.40 அதி காைல 5 மணி ேக

காலமாகிவி/டா. எ>க4 வைக காக கா3தி5 இர, 7 மணி . அவர உட

தகன ெசAயப/ட.

நா>க4 வ5வி/டைத அறி5த த>ைக - வி அN.ர எ ெசவிகளி ேக/ட.
20 வயேத நிரபிய இளைம பவ இ ெப .ழ5ைதக4 ஏமறியாத நிைலயி
அ5த ப@சிள> .ழ5ைதக4 நிமதியாக உற>கி ெகா:5தன. ெவ4ைள@

ேசைலைய ேபா3தி ெகா) ைகைம ேகால3தி கிட5த எ அைம3

த>ைகயி திக3ைத ஏறி/) பா க, என :யவிைல. ேதபி3 ேதபி

அNவைத3 தவிர ேவ2 என ெசAய :F?
பண ெபற யசி!

நாகேகாவிE நா. நா/க4 இ5ேதா. 18ஆ ேததி தி) க திபி

நாடக3தி ப>. ெகாேடா. நாைல5 நாடக>களி ந:3வி/) மீ)

ேகாைவ ெச2படபி:பி ஈ)ப/ேட. னேர தி/டமி/டப: எBைடய

பட பி:பி வசதிைய னி/) கெபனி தி9ாி கா இ/ட. ேகாைவ

பிாிமிய சினிேடா C/)றேவா) .மா0தாவி ெபைண படெம)பத.ாிய
ஆய3த>கைள@ சினணா ெசA வ5தா. ெபாளாதார நிைல சாியிலாததா

ெபாியணா, . படபி:பி விபமிைல, எறாJ இைளயவாி

யசிைய அவ தைட ெசAயவிைல. சினணா ெசைன ெச2 தி எ0.

எ0. வாசைன க) ேபசினா. .மா0தாவி ெப பட3தி விநிேயாக

உாிைமைய அவ . அளி க,, C/:ேய பண ெப2வத.மான

ஏபா)கைள@ ெசA வ5தா.
அர>க நாடக அ@ேசறிய

கெபனி தி9 . வ5த என . மிக, வசதியாக இ5த. திைரபட3தி

ந:ப எனதா வவாA .ாியதாக இ5தாJ எBைடய கவனெமலா
நாடக3திேலேய இ5த. கெபனி தள நைடவி/) .தி3ேதா) பவ3தி

இ5ததா என . ெசா5த படபி:பி அவள, சிர3ைத ஏபடவிைல.
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ஆயிB சினணா N ெபா2ைபF தாேன ஏ2 ெகா) எலா

ஏபா)கைளF ெசAதா. ேகைவயி இர, படபி: இைலெயறா நா

உடேன தி9 . காாி வ5வி)ேவ. அர>கி நைடெபற .மா0தாவி
ெபநாடக3ைத அ@சி ெகா) வர, யேற. தி9ாி .மா0தாவி

ெப நாடக நைடெபறேபா, அ5நாடக தி9 Uனிய அ@சக3தி அ@சாகி

X வ:விJ ெவளிவ5த.

படாதிபதிக4 தி/டமி/டப: 9ேலாகரைப பட *2 மாத>களி :யவிைல.
எனேவ அதைன அBசாி3 நா>க உடேன ேகாைவயி .மா0தாவி ெப
பட பி:ைப3 ெதாட>க :, ெசAேதா.
----------------

45. அணாவி# விமாிசன

கெபனி ஈேரா) ெசற. அ>. .மா0தாவி ெப ெவறிகரமாக

நைடெபற. ஈேரா/:J4ள எ>க4 நபக4 அைனவ நல ைறயி

பாரா/: நாடக திைரபடமாக வ5 அேமாக ெவறி ெபறேவ)ெம2

வா 3தினா. அறிஞ அணா அவக4 “வி)தைல”யி இ5நாடக3தி. ஓ

அைமயான இல கிய விமசன எNதினா. அத ெதாட க3தி கீ வமா2

.றிபி/:5தா.

“வனிைதகைள மண5 வா வெதறாேல ெவ2

ெகா4 ேவதா5தி!

கடவ கனிேயா, மணிேயா என Cறி க/: யைண க வி  க/டழ. பைட3த
இம>ைகக4! Cேனா .ேடா-எவேனா ஒவ வரமா/டான, வய .
வ5வி/ட ெபைன க/: ெகா) சாதியாசார ெகடாதப:, பழி வராதப:,
த)3 ஆ/ெகா4ள மா/டான எ2 சதா கவைல ப) த5ைத; ேசாக3தி ப>.
ெகா4ளேவ ஜனி3த அவர மைனவி; அவகளி இைண பிாியா3 ேதாழ வ2ைம;
உலாசேம உயி வா

ைகயி இல/சிய என எணி வாN ெசவ@ சீமா;

அவன உதவி இ . ேபா M/ைடபறி கவைல எத. எ2 எணா
இள>காைள; காைளைய -றிJ க சிமி/: ைகயைச3 கால த4
காாிைகக4; அ3தைக ேயாைர ெகாேட ந:

கைலைய நட3தி நல பண

ெபற :F என எணா சினிமா ைடர ட; இவள, ேப . இைடேய

நி2 அகப/டைத@ -/: வாN சில அ5தணக4!
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“.மா0தாவி மக4” எB நாடக3தி வ பா3திர>க4 இைவகேள.

.)பபார; வ2ைமயி ெகா)ைம வரதWிைணயி .Zர: மண அைறயி
பிண விNத; த5ைத ெமாழியா தெகாைல; இ5த ேநர3தி M) ஜதி;

இைவகைள விட ேசாக கா/சிக4 ஏ? இவள, ‘.மா0தாவி மக4’
தகிறா4-அதாவ அ5த நாடக3தி உ).”[1]

இவா2 விமசன3ைத3 ெதாட>கி ஒெவா க/ட3ைத பறிF ஒெவா
ந:கைர பறிF விாிவாக எNதிவி/) இ2தியி “பல நா/களி நா

கடறியாதன இதி கேட. நா கடைத@ - கி3 தா எNதிேன.

NவைதF நீ>க4 காணேவ)ேம; ஈேரா) வாசிக4 இேற ெசJ>க4. மற

ஊரா அைழ அB >க4 கெபனி .. .மா0தாவி மக4 சினிமாவாக,

வர ேபாகிற. கவன இ க/)!!” எ2 :3தி5தா. இ5த விமசன
எ>க4 ந:க அைனவ . மி.5த உசாக ஊ/:ய. பலைற

ப:3ப:3@ -ைவ3ேதா.

ஈேரா) நபக ெகலா ஒ இனிய வி5 நட3தி னா ெபாியணா. இதி
ெபாியா ஈ. ேவ. ரா,அறிஞ அணா, டா ட கிKணசாமி, எ. ஏ. ஈ0வர

தEய அைனவ கல5 ெகாடனா.
------

[1] இவிமசன ச>கரதா0 -வாமிக4 நிைன, மற ெவளியி/)4ள நாடக
உலகி அணா எB XE உ4ள.
விய க3 த க ந:
.மா0தாவி ெபணி கதாநாயகி சீதாவாக ந: க திமதி எ. வி. ராஜமா

ஏபா) ெசAயப/டா. இவ நாடக3ைத ஒ ைற பா க விபினா.

திைரபட விநிேயாக உாிைமைய ெப2வதகாக  பண ெகா) க
ஒ

ெகாட தி எ0. எ0. வாச அவக நாடக3ைத பா க

ஆைசப/டா. 30-6.40 இ நைடெபற .மா0தாவி ெப நாடக3தி.
எ0.எ0.வாச, நாராயண ஐய>கா, ெச/ர 0):ேயா YராJ நாF),

*3தி பிE0 மதாசல ெச/:யா, எ. வி. ராஜமா, ெபாியா ஈ. ெவ. ரா.
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அறிஞ அணா தEேயா வ5தி5தனா. அ2 நாடக மிக@ சிறபாக

நட5த. மி.5த ஆவ3ேதா) நாடக NவைதF பா3த எ. வி. ராஜமா,

வாச ஆகிேயா நாடக :5த உ4ேள வ5தனா. ெப ேவட3ேதா:5த

கைலஞ ஏ. பி. நாகராஜைன ஏற இற>க பா3தாக4. உ2 ேநா கினாக4.

“சீதாவாக ந:3த இ5த ைபயனேபா ராஜமா ந:3வி/டா ேபா. பட

த தரமாக அைம5 வி)” எறா எ0. எ0. வாச. உடேன ராஜமா, ஐேயா!
இ5த ைபயைனேபா எப: நா சீதாவாக ந: க ேபாகிேற? என .
பயமாக இ கிற!” எ2 நாகராஜனி ந:ைப விய5 ேபாறினா. ஆ;

அவக4 Cறிய றிJ உைம! கைலஞ நாகராஜனி அ5த ெப ேவட

ந: , அ2 ந:ககளாகிய எ>கைள ெயலா Cட பிரமி க ைவ3த.
0ெபஷ ரயி

சதாய@ சீதி3த நாடகமாகிய .மா0தாவி ெபைண படெம) க  வ5த
எ>கைள பாரா/) ைறயி ெபாியா ஈ. ெவ. ரா. அவக4 கெபனி

Nவ . ஒ ெபாிய வி5 நட3தினா. 18-7.40இ நைடெபற இ
வி5தி நகர பிரகக4 அைனவ கல5 ெகாடனா. எேலா

உ4ள3திJ மகி @சி .: ெகா:5த.
.மா0தாவி ெப படபி:

.ாிய எலா ஏபா)க :5 வி/டதா

அத. வசதியாக கெபனி ேகாைவ .@ ெசற. இதி .றிபிட3த க ஒ

விேசஷ ஈேரா/:E5 ேகாைவ ., 0ெபஷ ரயி ஒ2 எ>க காகேவ

விடப/ட. அறிஞ அணா உ/பட ஈேரா) நகர பிரகக4 அைனவ

வ5 எ>கைள மகி @சிேயா) வழியBபினாக4.
----------------------

46. மா*தாவி# ெப பட!
பட!

.மா0தாவி ெப பட பி: 31-7.40இ ேகாைவ பிாிமிய சினி/ேடானி
ெதாட>க ெபற. ம2 நா4 ேகாைவ ராஜா திேய/டாி நாடக

ஆரபமாயி2. அ)3, .மா0தாவி ெப நாடக3ைத, நாடக ேபராசிாிய
பம சப5த தEயா அவக4 தைலைமயி ெதாட>கிேனா” நாடக3ைத
பாரா/:ய அவ பட ெவறி ெபற ேவ) ெம2 வா 3தினா.
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எ>க4 .மா0தாவி ெப பட பி:ைப பறி@ ெசாவெதறா அ ஒ
மகாபாரதமா.. கைத, சீனாிேயா ைடரW,ந:கக4, பினணி, இைச

இைவெயலா.எ>க4 ெபா2 . 0):ேயா நிவாக *3தி பிEைஸ@

ேச5த. ெப ந:ைகய எ. வி. இராஜமா, :. எ0. இராஜல/-மி, ச.5தலா,

இரெடாவைர3 தவிர எ. எ0. திெரளபதி உ/பட எ>க4 ந:கக4 ந.

பயிசி ெபறவகளாதலா ஒ3திைக தEய வைககளி தகரா2 வரா;

ேகாைவயி *2 மாத கால நாடக ஆ: ெகாேட படபி:ைபF :3
விடலா எப எ>க4 தி/ட. ஆனா நட5த ேவ2. படபி: நட5த

பிாிமியசினிேடா 0):ேயாவி அைறய நிைல ைந5 ேபான பைழய

ேவ/:ைய ேபாற ெதா/ட இடெமலா கிழிF. ஒ ற ைத3தா ம2 ற

பிA3 ெகா4, அபபா! எவள, தகரா2க4! எ3தைன மன0தாப>க4 !!

0):ேயா ெதாழிலாளகளி திG ேவைல நி23த>க4; எ)3த பிE -ைணைய

அ: க: கN,வத. ‘ஐ0’ இலாத ெதாைல; ெவளி கா/சிகைள படெம) க

அ: க: ச,/ /ர ” ெவளி வர :யாத நிைலைம. ெடE ேபா’ இ5 ேபச
:யாத பாிதாப. இப: எ3தேன, எ3தைனேயா ெதாைலக4!
ஒAவிறி உைழ3ேதா
‘ாீ ேட ’ எ) காத படெம2தா எ>க4 பட3ைத@ ெசால ேவ). ஏ
ெதாிFமா? எ)3த பட3ைத உடேன ேபா/)பா க வசதியிைல. ஒவைகயாA
சாிப)3தி ‘ரK பிாி/’ ேபா/) பா க யேவா. அத.4 ‘ெச/:>’

மாறிவி). இதனா அவசிய எ2 கதப/ட க/ட>கைள Cட ம2ைற

எ) கவிைல. எப:யாவ மான ேபாகாம பட :5தா ேபா எற

நிைலயிேலேய பட3ைத :3. ேதா. எ>க4 *2 மாத3 தி/ட3தி பட

:யவிைல. ேகாைவ :5 க4ளி ேகா/ைட, பால கா) ஆகிய ஊகளி

நாடக3திJ, பட3திJமாக ஒAவிறி உைழ3ேதா. அவா2 உைழபதிேலேய
இப கேடா, நா>க4 ந:ககளாக இ5தைமயாதா பட :5த எ2

ெசாலலா. பட அதிபக . ம/) எ>க4 நிைல ஏப/:5தா

படபி:ைப வி/)வி/) ஓ:யி க ேவ:யதா. இ த க @சியல.
உைம.
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இய .ந ேக. வி. சீனிவாச
.மா0தாவி ெபபட எ)பத. சீனாிேயா தயாாி3தேதா) அேஸாeேய/
ைடர டராக, இ5பட3ைத :பத. ெப5ைணயாக இ5தவ

ேக.வி.சீனிவாச, இவ எ>க4 கெபனியி பைழய ந:க எபைத ேப

Cறியி கிேற. பட நலைறயி ெவளிவர இதய9வமாக உைழ3தவகளி

இ2 பிரபல ைடர டகளாக விள>கி ெகா: . கிKண-பD-

இவிவைரF .றிபிட ேவ). பD- பட3தி. எ:/டராக, கிKண

‘ேலபர/ாியி’ தவராக, இ5 அவ ேபா எ>க . அாிய
ேயாசைனகைள Cறி ஒ3ைழ3தாக4. ந:கக4 அைனவ த>க4

ெசா5தபட எற உணவிேலேய ந:3தன.

9ேலாக ரைப படபி: :, ெபறாத நிைலயிேலேய .மா0தாவி ெப
படபி: ேவைலF ெதாட>கியதா இபட>களிJ, அ3ட

நாடக>களிJ ந: கேவ:ய ெந க: என . ஏப/ட.
உத/) ேகாப, உ4ள3 HAைமF

ஒநா4 9ேலாகரைப படபி:பிேபா ெச/ர 0):ேயாவி கைலவாண
எ. எ0.கிKண அவகட உைரயா: ெகா:5ேத; அேபா
.மா0தாவி ெபணி ந: க3 தைம அைழ காத பறி அவ மி.5த

ேவதைனப/டா. “ேமனகா, பாலாமணி பட>களி நாB ந: க ேவ)ெம2
நீ>கேள பட அதிபகைள வ 23தி அைழ3தீக4. ெசா5த பட எ) .

இேபா ம/) எைன அைழ காத ஏ?” எ2 ேக/டா. நியாயமான
ேக4விதா. இத. நா எப: பதி அளி க :F? ஒ ைற .மா0தாவி

ெப பட பி:

. அவ வ5தா ெபாியணாேவா) ஏகனேவ ஏப/:5த

மன3 தா>க தீெமன எணிேன. வப:யாக வ 23தி அைழ3ேத. எ

அைழைப அவ ஏ2 ெகா4ளவிைல. சிறி ேநர அைமதியாக இ5வி/),

ெகாDச ேகாப3ேதா) ேபசினா. “.மா0தாவி ெப பட கைததாேன

உ>க .@ ெசா5தமான. அதிJ4ள ைடர டாி நைக@-ைவ கா/சிைய ேவ2

யா எ)3தாJ உ>களா என ெசAய :F?” எ2 ேக/டா.
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“ஏ அப: ேக/கிறீக4?” எேற நா.
“அ5த கா/சிைய நாேன உ>க4 பட வவத. எ)3 ெவளியிட
ேபாகிேற” எறா.
அவைடய இ5த பதி என .@ சிறி ேவதைனைய3 த5த எறாJ நா

எ, ேபசாம ெமளனமாக இ5ேத. அவேர ேமJ ேபசினா. “க:பாக

ைடர டாி நைக@-ைவ கா/சிைய நா எ) க3தா ேபாகிேற"

எ2 மீ) அN3தமாக Cறினா. ெதாட5 நா 9ேலாகரைப

படபி:பி கல5ெகாட ேபாெதலா இைத நிைன, ப)3தி ெகாேட
இ5தா. என . அ@ச மாக3தா இ5த. ஒ நா4 நா சினணாவிட

கைலவாண Cறியைத3 ெதாிவி3ேத. உடேன அவ சிாி3 ெகா), “நைம
பாதி . வைகயி எ. எ0 கிKண எைதF ெசAவாென2 நா

நிைன கவிைல. நா பட3 தி. Cபிடவிைலேய எற ேகாப3தி ஏேதா

ேபசலா; இெதலா உாிைமேயா) வ ேகாப ஆனா நைம ெபா23தவைர

தவறான காாிய எ, நைடெபறா’ எறா. அவ ெசானப:ேயதா
நட5த. இ2திவைரயி கைலவாண உத/டளவி ேகாப3ைத ைவ3

ெகா:5தாேர தவிர அவர உ4ள Aைமயாகதா இ5த எபைத

பினா உண5ேத.

பால கா) காமி .மா0தாவி ெப ‘அ,/ேடா’ கா/சிக4, ெபபாJ
கபா3தி ஆறிJ, பால கா/ைட@ -றிF4ள ப.திகளிJ எ) கப/டன.

9ேலாக ரைப படபி: :5 வி/ட. .மா0தாவி ெபணி சில
சிலைர கா/சிகேள எ) க ேவ:யி5தன. ைடர ட பி. எ. ரா

இபட>கைளF இய கி வ5ததா இயறவைர Nைமயாக ஒ3ைழ3தா.
இ5 0L கலவர
பட பி: ேவைலக4 :5 வி/டதா கெபனி மைர .@ ெசற. நா
.Nவினைர வழியBபிவி/) ேகாைவ ெசேற. என . ம/) இரெடா

நா4 படபி: இ5த. .Nவின மைர .@ ெசற *றா நா4, மைரயி
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பல3த இ5 0L கலவர நடபதாக ப3திாி ைகயி ப:3ேத,

ெபாியணாவி க:த வ5த. மைரயி கலவர நடபதா நாடக சினிமா

தEய ேகளி ைககைள ெயலா தைட ெசAதிபதாக, ஒ மாத கால

இராஜபாைளய3தி நாடக நட3த :, ெசAதிபதாக, எNதியி5தா. எ

மன கவைலப/ட. வட

நா/:தா இப:F4ள கலவர>க4 அ: க: ஏப)வ வழ க. இ5 க

0Lக அண தபிக4ேபா வாN தமி நா/:J இப:ெயா

நிைன, ஏப/)வி/டேத எ2 மிக, வ5திேன. கெபனிைய

ெபா23தவைர இ எதிபாராத நKட3ைதேய அளி3த.

நாேல5 நா/களி படபி:ைப :3வி/) இராஜபாைளய வ5 ேச5ேத.

இராஜபாைளய3தி ச2 எதி பாராத வைகயி த நாடக இராமாயண3 .
நலவOலாயி2. ெதாட5 .மா0தாவிெப நாடக நட5த. அத.
சிற5த வரேவ .

இராஜபாைளய நல ரசிகக4 நிைற5த இட. .மா0தா இராசாமி ஐயராக

கெபனியி பழ ெப ந:க சிவக>ைக நடராஜ ந:3தா. மிக@ சிற5த ந:க

இவ. உ கமாக ந:பா. வ2ைம நிைற5த தம .)ப3ைத3 தவி கவி/) ஐய
மரணமைடF கா/சியி நாேன உ4ேளயி5 அNேவ. அைவேயா

ககல>.வாக4. இ கா/சியி ெபபாJ சைபேயாாி ரசைனைய நா

உ4ளி5தப:ேய, எ>க4 ரகசிய3 ைளகளி வழியாக பாப வழ க.

இராஜபாைளய ரசிகக4 இ கா/சியி ேதபி3 ேதபியNதாக4. .மா0தாவி

ெப 20 நா/க4 நட5தன.

மைர கலவர ஒவா2 அட>கி வி/டதாக, தகவ கிைட3த.

இராஜபாைளய நாடக3ைத :3 ெகா) மைர வ5 ேச5ேதா.
-------------------

47. எ# தி1மண

8- 4- 41இ மைரயி ‘இராமாயண’ நாடக ெதாட>கிேனா. அ)3

.மா0தாவி ெப ெதாட5 நைடெபற. நாடக ெதாட5 நைடெப2

சமய3திேலேய மைர ெச/ர டா கீசி .மா0தாவி ெபபட

திைரயிடப/ட. நாடக, பட இர) . நல ெபய கN கிைட3தன.
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எ>க4 மனப: பட சிறபாக ெவளிவரவிைல, எறாJ தமி ம களி

பாரா/) .றி3தான படமாக இ5த. தமிழக3தி சிற5த ப3திாி ைககெளலா

பட3ைத பாரா/: எ>க . நவா 3 Cறின. அறிஞ அணா,

வி)தைலயி ஒஅைமயான மதி ைர எNதியி5தா “நல 0_:ேயா,

திறைமயான ைடர ஷB இ5 தி5தா ‘.மா0தாவி ெப’ இ5தியாவி

சிற5த பட>களி ஒறாக விள>கியி .” எ2 பபாயி பிரபல ஆ>கில

ப3திாி ைகயான ‘பிE இ5தியா’ விமசன எNதியி5த. பாரா/) .  கிய
காரண கைதயைம 3தா .மா0தாவி ெப பட3தினா கெபனி .3
தமி நா/: நல விளபர கிைட3த. எ>க4 உைழ

அதா என எணி மன நிைற, ெபேறா.

. கிைட3த லாப

ராண பட>க4 ஒரள, ேதாவியைட5தாJ ேபா/ட பண3தி. ேமாசமிைல.

ச*க பட>க4 அப: யல; ெப ெவறி ெபறாதா சிறிதாவ லாப

கிைட .. இதா அைறய நிைல. இனி, எவைடய C/)ற,மிறி பட
பி: க :5தா அதி ஈ)ப)வ; இைலேய இ5த பட3ைறேய நம .

ேவடா எ2 எணிேனா. பட நாடக ஒேர சமய3திபல வார>க4

மைரயி ஓ:யதா எ>க . ஏப/ட மகி @சி . அளவிைல. நல கால

பிற5ததாகேவ கதிேனா. ெவறி களிபி வவாA N ெசலவி/)@

சிவLலா, . திய கா/சிக4 தாயாாி3ேதா.
இனி . இராமாயண

சிவLலாைவ3 தயாாி க உதவியாக YகிKணLலா ெதாட5 50 நா/க4

நைடெபற. ச9ண ராமாயண ெதாட@சியாக நட5த. அ இர, 9

மணி .3 ெதாட>கி ம2நா4 வி:ய 6 மணிவைர நைடெப2 நாடக மாதலா

இைடேய ஒ நா4 ஒA, வி/) ம2நா4 நைட ெபற. இராமாயண3தி.

மைரயி ஒெவா நா ஆயிர கண கான ம க4 இடமிறி3 திபி@

ெசறனா. அ2 நைடெபற இல கிய@ -ைவF இைச@ -ைவF நிரபிய

இராமாயண3ைத இ2 நிைன3தாJ உ4ளெமலா இனி கிற! ந:ககளி

ப/:யைல பா>க4. கைலஞ ஏ. பி. நாகராஜ சீைத, கைலமாமணி எ. எ0
திெரளபதி மாயா Oபநைக; ச>கீதேமைத ச>கரநாராயண தசரத; பிர)
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ராமசாமி வி-வாமி3திர; ந:கமணி :. வி. நாராயணசாமி இல/-மண; தபி
பகவதி இராவண, ந:பிைச லவ ேக. ஆ. இராமசாமி அBமா இராம நா,

நைக@-ைவ@ ெசவ :. எ. சிவதா\ ெதாட க த இ2திவைர பல

நைக@-ைவ ேவட>க4. திவாZ சீனிவாச பரத. இவைடய பரத ந:ைப

க) ேதாழ ஜீவான5த அறிஞ அணா,ேம கணீ வி/: கிறாகெளறா இவ ந:பி சிற

. ேவெறன நசா2 ேவ)?

திமண ஏபா)க4
சிவLலா ெதாட>. என .3 திமண ஏபா)க4 நைடெபறன. நாக

ேகாவிEJ திவன5த ர3திJ எ ஒ2வி/ட அணா திரவிய

பி4ைளFட ெச2 ேப நாைல5 ெபகைள பா3ேத. அவகளி

எவ எ மன . பி: கவிைல. இேபா திய நாடக3தயாாிபி,

தீவிரமாக ஈ)ப/: . இ5த ேநர3தி நா திமண ெசA ெகா4ள

உைமயி விபவிைல. எறாJ ெபாி யணா விப3ைத ம2 கா

ஒ

ெகாேட. ேசல3திJ4ள எ>க4 நப தி பDசகத ெச/:யா ேசல

ெசவாA ேப/ைடயி ஒ ெப இபதாக,, அவ4 என . ெபா3தமான

ெப எ2 ெபாியணாவிட ெசானதாக அறி5ேத. ேசல ெபைண

பா3 வவதகாக3 தா ெபாியணா எ ஒ தைல அறிய விபினா

எப ாி5த. நா இைச, ெதாிவி3த ெபாியணா ேசல ேபாA ெப

பா3வர :, ெசAதா. அணாவி விபதி. இண>கிேன எறாJ

வடெமாழி ம5திர>க4 ெசாலாம தமி 3 திமண ைறயிேலேய என .@
சட>.க4 நைடெபற ேவ) எபைத வ 23திேன. இைத

ெபாியணாவிட ேநராக@ ெசால என .3 ணி, வரவிைல. அணா

திரவிய பி4ைளயவகளிட அN3தமாக@ ெசாேன. “அதெகன, அப:ேய
ெசAயலா” எறா அவ. நா ேசல மாபி4ைளயாக ேவ) எபதி
மிக, சிர3ைத எ)3 ெகாடா எ>க4 பDசநத ெச/:யா.
மைன . விழா
நாகேகாவிE கைலவாண எ.எ0.கிKணனி மர பவன மைன

.விழா 9-7-41இ மிக@ சிறபாக நைட ெபற. அதி கல5 ெகா4வதகாக

நாB ேக. ஆ. இராமசாமிF ெசறி5ேதா. எ. எ0. ேக.யி விப3தி-
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கிண>க ேமJ ஒநா4 அவ இல3தி த>கிேனா. மர பவன திற விழா

நைடெபற அேத ேததியி ேசல ெசவாA ேப/ைடயி ெபாியணா என .
ெப பா3ததாக அறி5ேத. 11-7-41 இ நாB சேகாதர இராமசாமிF

பாைளய>ேகா/ைட வ5 த>ைக காமா/சி M/: த>கிேனா. எைன உடேன

அவசரமாக றப/) வப: மைரயிE5 சினணா த5தி

ெகா)3தி5தா. ம2நா/ காைல நாB இராமசாமிF மைர வ5 ேச5ேதா.
ேசல3தி E5 ெபாியணா என ெகா க:த எNதியி5தா. ெபைண

பா3ததாக,, நாB வ5 பா3தா திமண3தி. ஏபா) ெசAயலா எ2

.றிபி/:5தா. ேசல பDசநத ெச/:யா M/: த>கியிபதாக,

க:த3தி க:5த. நா உடேன எ திமண தமி மண ைற யி நைட

ெபறேவ) எபைத வ 23தி, அதகான காரண>கைளF விள கி

ெபாியணா, . நீட க:த எNதி அவசர3 தபாE ேபா/ேட. சினணா

விபியப: அறிரேவ நாB எ>க4 நப எ. ேக. கி/)ராஜூ, ெப
பா3 வர@ ேசல றப/ேடா.
தமி 3 திமண
ம2நா4 ேசல வ5 ச தி பிE0 நிவாகி நப சீனிவாச இல3தி

த>கிேன. நா ேசல வவத.4 ெபாியணா மைர . றப/)

வி/டா. தநா4 நா ெபாியணா, . அBபிய அவசர க:த பDசநத

ெச/:யா M/) .@ ெசறேபா கிைட3த. அைத வா>கி மீ) ஒைற

ப:3ேத. இ5த க:த3ைத பா3தா ெபாியணாவி மன ஏேதB

ப)ேமா எற ஐய ேதாறிய. உடேன க:த3ைத கிழி3ெதறி5 வி/ேட.

ெப M/டா சாபி சில நபக4 வ5தி5தாக4. “தமி 3 திமண ைறயி
சட>.க4 நடபத. ெப M/டா சமதிபாகளா?” எ2 ேக/ேட.

அவகளி என . மிக, ெந>கிய பிராமண நப ஒவ, “ஏ வட ெமாழிமீ

உ>க . ெவ2பா?” எ2 ேக/டா. நா மி.5த அட க3ேதா),

வடெமாழியாகிய சம0கித3தி மீ என .@ சிறி ேவஷ இைல. ஆனா

நா தமிழ. எ திமண எBைடய தாAெமாழியாகிய தமிழி ேதவார3

திைறகைள ஓதி நைடெபறேவ). இேவ எ ெகா4ைக எேற. பிற.

நப சிாி3 ெகாேட, “அெதலா உ>க4 விபேபா நட ..
ெபM/டா தைடெயா2 ெசாலமா/டாக4” எறா.
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ைம3ணியி வரேவ
14-ஆ ேததி பக ெப M/:.@ ெசேற ெப\ .3 த5ைதயா
இைல. தாF, தாேயா) பிற5த, மாமB இ5தாக4. ெபணி உட

பிற5தவகளான ஒ சேகாதரB இ சேகாதாிக எைன வரேவறாக4.

ெபணி த>ைக சர0வதி ஒ H அகி நி2 ெகா) னைகேயா)

எைன .பி/டா4. அவைடய அழகிய ேதாற3ைதF வசீகர3ேதா) எைன

வண>கி நிற பா>கிேனF பா3 நா தE இவ4தா ெப எ2

நிைன3 ெகாேட. எBட வ5த நப இவ4 ெபணி த>ைக

சர0வதி. ெப இB சிவபாக, அழகாக, இபா4” எ2 காதி

ஒதினா. உடேன ெபணி த>ைக சர- “அ கா உ4ேள இ கிறா4. ெவளிேய

வர C@சப)கிறா4. நீ>க4 உ4ேள ேபாA பா கலா” எறா4. அவைள

என . நிரப, பி:3த. நா உடேன “உைன பா3தேத ேபா. அ கா

உைன விடஅழ. எ2 நபெசாJகிறா. உ4ேளேபாA பா கேவ:ய

அவசிய இைல” எ2 ெசாEவி/) எN5ேத. உடேன அவ4 பதற3ேதா),

“இ>க4, காபி சாபி/) வி/) ேபாகலா” எ2 உ4ேள ஓ:ன4. உ4ளி5
சிாிெபாEேக/ட. அகி இ5த எ நப “ெபதா சிாி கிறா4” எ2

ெமவாக@ ெசானா. நாB சிாி3ேத, சி2: பாிமாற ப/ட.

விைடெப2 ெகா) றப/ேடா. ம2நா4 மைர வ5 ேச5ேத.

ெபணி தைமயB ெபாியணா,ட ேப-வதகாக எேனா) மைர .
வ5தா.

திமண நட5த
16-ஆேததிய2 திமண உ2திெசAப/ட. பிற. ஏபா)க4 விைரவாக
நட5தன. 20ஆ ேததி காைல ேசல ெசவாAேப/ைடயிJ4ள ெபM/:

நி@சயதா3த நைட ெபற. ெபாியணா, சினணா தபதிக4,

த>ைககாமா/சி அணா திரவியபி4ைள தEேயா இதி கல5

ெகாடாக4. அவக4 ேசல3திE5 திபிய கெபனி மாேனஜ தி ஆ.

ேக. *3தி எனிட வ5 தமி 3 திமண நட3த எேலா இைச5

வி/டதாக Cறினா. ஆனா உைமயி நா எணியப: நைடெபறவிைல.

திமண3தி. இர) நா/களி ேப ேராகித ைறப: தா திமண

நைடெப2 எற ெசAதியிைன நா அறி5ேத. எ ேவ)ேகாைள யாேம
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ெபாியணா காதி ேபாடவிைல எற உைம அேபாதா

என .3ெதாி5த. அவாிட இைத@ ெசால அDசி அைனவ ெமளன சாதி3

வி/டாக4 எப ாி5த. நாB ெபாியணாவி மன ப)ப: எ,

நட5 விட Cடா எ2 க/டபா/) . அட>கிேன. ேராகித ம2 

ெபாிதா? சேகாதரபாச ெபாிதா? எற மன ேபாரா/ட3தி சேகாதர பாசேம
தைலா கி நிற; ெவற!
4-7-1941 இ மைர இராமநாத ர ேசபதி மனா மாளிைகயி ேசல

ெசவாAேப/ைட ெசவி மா. மீனா/சி . என . திமண நட5த. ஆ!

ேராகித ைறப: வட ெமாழியி ம5திர>க4 ஒதி3தா மா>கய O/:ேன.

எ அ

. ெபமதி

.ாிய நாத-ர வி3வா .ளி கைர தி. பி@ைசயபா

அவக4 .Nவினா நாத-ர இனிைச ெபாழி5தாக4. ேவA>.ழ மாமனா :.

ஆ. மகாE>க அவகளி லா>.ழ க@ேசாி மாைலயி விமாிைசயாக

நட5த.

ஏகனேவ மன0தாப காரணமாக விலகியி3த மாமா தி. ெசலபி4ைள எ

விப3திகிண>க திமண3தி. வ5தி5, வா 3தினா. காைர .:யியி

ஏப/ட சபவ3தினா கெபனி . வராதி5த கைலவாண எ. எ0

கிKணB த மைனவி மர அைமயாேரா) வ5 கல5 ெகாடா. க3

ேவ2ைமயா பிாி5தி5த இவகெளலா மீ) ஒ2ைமFணேவா) வ5
உறவா: களி க எ திமண காரணமாக இ5த .றி3 நா எைலயற
மகி @சியைட5ேத. திமண3ைதெயா/: ேசல ெச2, ம2M) ம2
சட>.க4 எலா :3, மைர .3 திபி, திய நாடக ேவைலகளி

ஈ)ப/ேட.
--------------

48. நல கால பிற%த

சிவ Lலா, காக ைகலாய; பா:ய அைவ, ேஹம நாத M); தாமைர3
தடாக; ெசா ேகச ச5நிதி; மீனா/சி யம ச5நிதி; ெபாறாமைர .ள;
ச>கமடப; அபிேஷக பா:ய அ5த ர, கயாைன மடப,  ைக

ச5நிதி கடகைர தEய கா/சிக4 அைன3 பிரமாடமான ைறயி ெப
ெபா/ெசலவி தயாாி கப/டன. ஆலய3தி உ4ேளF4ள கயாைனகைள

அப:ேய ேமா/ எ) க ஆலய அதிகாாிக4 ஒ3ைழ3தாக4. இவைற3 தவிர
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இைடேய தாமத ஏபடாதி க@ சில மா2> கா/சிக வைரய ெபறன.

ஒவிய ேதவராஜAய ஒெவா கா/சிையF விய க3த க வைகயி எNதினா.
ஒபைனயாள இராஜ மாணி க உைடக காக வைரபட>க4 எNதி ெகா)
பல வித வண உைடக4 ெவெவ/:ேல தயாாி3தா. சாிைக ேவைலபா/:

ைகேத5த ம0தாகா, -பா சாய ஆகிய 0L கைலஞக4 தறியி

இைடவிடா ெவ4ளி@ சாிைக ேவைல ெசAதனா. மர@ சிப ேவைலயி பிரசி3தி

ெபற இ மைலயாள இைளனாக4, சி>க ஆசன, யாைன ஆசன, மயி

ஆசன, மயி க/:, பல .க4 தEயனவைற விைரவாக@ ெசA : க,
அவறி.3 த>க ேர ஒ/) ]\ கமான ேவைலைய ந:கக4 அைனவ
ெசAதாக4. பினணி இைசயைம

காக :. எ. இராஹீ ெப யசி

எ)3 ெகாடா. நைக@-ைவ ந:க சிவதா\ நடன ெபா2 NவைதF

ஏ2 ெகா) பாைவய நடன, மயி நடன, வைலனா நடன ஆகியவைற
அழ.ெபற அைம3தா. ஆலவ/ட, ச5திரவ/ட, Oாிய பிரைப, த>க3த:,
ெவ4ளி3த:, மீன ெகா:, ெவசாமர அைன3 தயாராயின, சாதாரண

காவல உ/பட எலா பா3திர>க . திய உைடக4 ைத க ப/டன. தி

.றி 3 ெதாட நாயனா ப.தி .3 ேதைவயான மின. இ:-மைழ கா/சி

பரணி நீட .ழாAக4 ெபா23தி எேலா விய 2 வண ேமE5

மைழெகா/)ப: த5திர கா/சியாக அைம க ெபற. ஏகனேவ பல ைறக4

நைடெபற பைழய சிவLலாைவ மீ) சில நா/க4 ஒ3திைகபா3 ஒ

உனதமான கவைலபைடயாக உவா கிேனா. 27-7-1941 ஞாயிற2 மைர
ேகாபாலகிKணா திேய/டாி சிவLலா பிரமாதமான விளபர3ட

ெதாட>கிய. எ>க . நல கால பிற5த. Oலம>கல பாகவத அவர
.)ப3தின திய தயாாிைப வ5 பா3 9ாி3 ேபானாக4.
தபி பகவதியி சாதைன
தி@சி . பிற. Oலம>கல ைவ3தியநாத பாகவத மைரயிதா மீ)

வ5, சிவLலாைவ பா3தா. நா ேகாைவ படப:பி ஈ)ப/:5தேபா
அவாிடமி5 என ெகா க:த வ5த. அதி, நா இலாம சிவLலா

நைடெப2வ .றி3 மிக, வ3தப/) எNதியி5தா. பகவதியி ந:பி

அவ . நபி ைக இைல. தி9ாி சிவLலா ெதாட5 நைடெபறேபா,

நா படபி: இலாத நா/களி தி9 . நாடக பா க வ5 வி)ேவ;
சைபயி அம5 சிவ Lலா நாடக3ைத நாேன பல ைற பா3தி கிேற.
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விற.ெவ/:, லவ, சிவன:யா, சி3த, வைலஞ ஆகிய ேவட>க4

எைனவிட பகவதி . மிக, ெபா3தமாக இ5தன. ேதாற ெபாE, எ5த

நாடக3தி. இறியைமயாத ஒ2. தபி பகவதி பாைவ . எைனவிட

ெபாியவராக3 ேதா2வா. அ ம/)மல; எ .ர ெமைமயான.

பகவதியி .ர கQரமான. சிவLலாவி நா ைன5த ேவட>க4 யாவறிJ

பகவதி எைன கா/:J பமட>. சிற5 விள>கினா. எனேவ, நா மீ)

அ5த ேவட>கைள ைனய விபவிைல. நாடக3தி ந)ேவ வ சபக

பா:ய எB சிறிய ேவட3ைத ஏ2 ந:3ேத. இ5த விவர>கைளெயலா

நா பாகவத . எNதிேன. ஆனாJ, அவ . மன நிைற, ஏபடவிைல.

மைர . வ5 நாடக3ைத பா3த பிற.தா அவ . 9ரண திதி

ஏப/ட. பகவதியி ந:ைபF பா/ைடF அவ அபாரமாக க 5

பாரா/:னா. வாA ேநேபாதாேன வள@சி ெதாிF! ஒவைடய

ஆறைல அறிய ேவ)மான அத.ாிய ெபா2பிைன அவாிட ஒபைட க

ேவ)மலவா? தனிட ஒபைட கப/ட ெபா2பிைன3 தபி பகவதி, அாிய

சாதைனயாக ெவளிப)3தி அைனவைடய பாரா/)தகைளF ெபறா.
கா2 மைழF
சிவLலா அர>ேகறிய ஐ5தா நா4 நவா இராஜ மாணி க நாடக பா க

வ5தி5தா. அ2 மாைல ஆ2 மணி ேக கா2 மைழF அம களப)3தின.

ஒபைன காக3 தனிேய தகர ெகா/டைக ேபா/:5த. அத ந)ேவ சில

ெதைன மர>க இ5தன. எேலா ேவட ைன5 ெகா:5தனா.

மணி 7-30 ஆயி2. மைழ நிகவிைல. காறி ேவக தணியவிைல. இ5த

நிைலயி பளீெர2 ஒ மின; மிசார விள .க4 அைண5தன. மிெனாளி
நி ண ஆ2க உ4ேள வ5தா. நாB, தபி பகவதிF ஒபைன காக

ேபாடப/:5த ெஷ/: உ4ேள, ெதைன மர3தி ஒரமாக நி2, “என
மிசார ேகாளா2?” எ2 ஆ2க3ைத விசாாி3ேதா; அவள,தா.

தீGெர2 ஒ Oைற கா2; ெதைன மர றி5 பய>கரமான ச3த3ட
தகர ெஷ/: மீ விN5த. நா>க4 நிற இட3தி எ>க4 தைல . ேமேல

ேபா/:5த தகர பிA3 ெகா) தடாெர2 எ>க4 கால:யி விN5த.

நா>க4 பிைழ3த ‘இைறவ திவ4’ எேற ெசால ேவ). 3த திய
கா/சிக4 யா, நைன5தன.....
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என ஆ@சாிய! திGெர2 மைழ ஒA5, சில நிமிட>களி வான3தி

ந/ச3திர>க4 ேதாறின. சிவLலா, . ஏப/ட திK: எ2 சில ெபாியவக4

ேபசி ெகாடாக4. மிசார Mசிறிகைள@ -ழல வி/), நைன5த ஆைடகைள

உல3திேனா, நாடக 10 மணி .3 ெதாட>கி நைடெபற. விடா மைழயிJ
ெப> C/ட வ5தி5த. இைச@ெசவ இல/-மணபி4ைள, திக

கிபான5த வாாியா, ச. பி. :. இராஜ *வ இைடேய நைடெபற

நாடக>களி தைலைம தா>கி வா 3தினா.
ந கீர நாராயணபி4ைள

சிவLலாவி ந கீரராக ந:3த எ. எ0. நாராயண பி4ைளைய பறி@ சில
வா3ைதக4 இ>ேக .றிபி/ட வி கிேற. இவ நாDசி நா/ைட@

ேச5தவ. ேகாட சாரதாபா4 கெபனியி ந:கராக இ5 க ெபறவ.

1937இ எ>க4 .Nவி ேச5தா. ெபபாJ நைக@ -ைவ பா3திர>கைளேய

ஏபா. நறாக ந:பா. தமிழி லைம ெபறவ. இயபாகேவ திறைமயாக

ேப- ஆற வாA5தவ. எ>க4 .மா0தாவி ெப நாடக3தி ேஜா0ய
பா3திர3ைத3தா>கி அ தமாக ந:3 வ5தா. திைரபட3திJ இவேர

ேஜா0யராக ந:3தா. .மா0தாவி ெப கைடசி கா/சியி மாபி4ைளயி

தகபனா ேவட3திJ இவேர ந:3தா. ெப M/டாாிட பண

பி)>.வதகாக இவ ேகாபி3 ெகா) ெவளிேய2 க/ட3தி அபாரமாக
ந:3 அைவேயாாி பாரா/)தைல ெப2வா. தமி . ெபாகிழி அளி3த

படல3தி இவ தமி @ ச>க3தி தைலவ ந கீரராக ந:3தா. தமியிட,

தமி காக வாதாட வ லவாிட இவ உைரயா) பா>. மிக@ சிறபாக
இ .. ெகா>.ேத வா

ைக அDசிைற3பி எB ெசAFைள இவ

ெதளிவாக எ)3@ ெசாE, அதி .ற C2 ேதாரைணF, இவைடய

கQரமான ேதாற ெபாE,, இைறவ ெநறி கைண3 திற5, “ந கீரா

.ற5தானா?” எ2 ேக/. ேபா, “ லவேர, நீேர  க தவBயிBமா.க;

உமெநறியி கா/:ய கைணேபா உடெபலா கணா கி@ -/டாJ
உம கவியி .ற .றேம; ெநறி க திற கிB .ற .றேம” எ2 Mர

ழ க ெசAF க/ட எN@சி மி க லவ ந கீரBைரேய ந க ெகா)
வ5 நி23. நாடக3தி ந)ேவ வ இ கா/சி N ‘ெச5 தமி ழ>.’

எ2 ெசானா சிறி மிைகயாக. இ2தியி ந கீர “தமி வா க! தமி

வா க!! உலெகலா தமி ழ>க/)!!!” எற ழ க3ேதா) உ4ேள ெசவ
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அவைர3 ெதாட5 லவ ெபம க4 எேலா, “உலெகலா தமி
ழ>க/)!” எ2 உர3த .ரE எதிெராளிப சைபேயாைர லாி க@

ெசAF அ த கா/சியா.. சில நா/களி இ5த ழ க3தி சைபேயா

உண@சி வசப/) “தமி வா க, தமி வா க!” எ2 ழ>கிய என . நறாக
நிைனவி கிற. சிவLலா ராண நாடக5தா எறாJ தமி . ெபாகிழி
அளி3த இ5த படல3தி *ல தமி உணைவ ம க4 உ4ள3தி ந. பதிய
ைவபதி நா>க4 ெவறி கேடா.

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

49.

தமி

கலா விவ ரதின

சிவLலா ெதாட5 நைடெபற. 100வ நா4 விழா, . .மாராஜா எ. ஏ.

3ைதயா ெச/:யா தைலைம தா>கி பாரா/:னா. “எ த5ைதயா தமிழிைச

இய க ெதாட>.வத. ேப :. ேக. எ0. சேகாதரக4 இ5 நாடக3தி தமி
இைசைய நல ைறயி பரபி பிர@சார ெசA வவ .றி3

பாரா/)கிேற.” எ2 Cறினா. மைர3 தமி @ ச>க லவ ெபம க4

அைனவ வ5 நாடக3ைத பா3தாக4. தமி ச>க3 ைண3 தைலவ

சீனிவாச ஐய>கா தைலைம ேபராசிாிய தி நாராயண ஐய>கா -வாமிக

நாவல ேசாம-5தர பாரதியா ெஜகMர பா:யனா, காேமக ேகானா தEய

ெப லவக 108ஆவ நா4 வைக ாி5 எ>கைளபாரா/: 3தமி
கலா வி3வ ர3தின எB ப/ட3ைதF, ச>க3 தைலவ இராமநாத ர

ேசபதி மனா ைகெயN3தி/ட ெபாிய ப3திர3 ைதF அளி3தனா.

அ2 அ5த மாெப லவ ெபம க4 ேமைடமீ நி2 வா 3தி பா:ய

பாடகளிJ மனவ5 வா 3திய உைர மணிகளிJ சிலவைற@ - கமாக
இ>. தகிேற.

மைர3 தமி @ச>க கலா@சாைல ஆசிாிய
-. நல சிவபி4ைள அவக4

பரதவறவ:வாகி வேலைக ெகா)
பகர றிய மீப)3 பாிவி ெசAத

ரதகன விைளயா/), அவற C3,
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வனெமலா ஈற ச தி ாிF C3,
விரதனி வர வி த உரக ேரேனா

விைழ5தவ ாி5தி:B ேம, றாத
சரத2 சிவLைல ாிUாீ பால

சகா ன5தசைப தனிக ேடாேம!
சிவப3தி அ:யப3தி சிற5த க@சி3

தி.றி 3 ெதாட ப3தி3 திறைன க)
நவப3தி FலகிJேளா ரைடF வண

ந:3தாகா டக3திறைன காெம ெசாேக!
பவச3தி தைனயக2 ெநறிைக ெகாட
ப 2கா டகசைபயி பால சீல
தவச3திF2தைலவ Hய பால

சகா ன5தசைப தைழ3 வாழி!
நாவல எ0. ேசாம-5தர பாரதியா அவக4 எ. ஏ., பி. எ.
“Yபால சகான5த சைபயா நட3 சிவLலா எB நாடக3ைத பல

நப பா3 வ5 க 5தைத ேக/) 26.10.41 இ நாB, எ .)ப3தா
ேபாA. பா3ேதா. நறாயி5த எ2 ெசாJவ நா அBப வி3த

உண@சிைய விள க ேபாதா. தகால ந: கப) தமி நாடக>க4 .ல

ெபகேளா) க)களி க Cடாத தாF,கலாத மா5த கறி நேலா

உவ க CடாததாF இ5 வவதா -மா 40 ஆ)களாக நா ஒ தமி

நாடக3ைதF பா காம ெவ23தி5ேத. சிவLலாைவ கட பிற.தமிழ

நல ைறயி அறி,ைடயா மகிழ, கடா மனதி அறநிைலக4 உைற க,

இப உண,. ஒறி உவ க, ந:கக4 தமிழி நாடக நட3த C)ெம2

நபலாேன.

அவரவ நிைலயி, அவரவ ந: @ சிற5தி5த. இ வா2 சமய கைதகைள

வNவற ந:3@ சாறாே◌ மகிழ@ ெசAவதா சமய3தி அ  மதி 

வளவதா.. காத Eப Hய ைறயி கா/டெபற. கா/சிகெளலா

இயைகயி மா/சி ேதாற இனி சைம கப/:5த. அசாதாரண கட,/
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ெசயகைள நிக வனேபா ேநாி கா/:, பாபவெரலா பரவசப)மா2

அைம3தி5த அழ. விய க3 த க. இைசெயா) நிைற5த இ-ைவ பா/)க4

ஒெவா நடபா:ய சிற உணைவ ெகாட. ஐெபாறி கைளF,

அறிைவF ஈ3 ஒப களி க@ ெசAத இ5நாடக3ைத எேலா விய5

க வ இயைகயா.. இ3தைகய நல கைதகேள நாடகமா கி ந:33 தமிழைர

அறி, ஒN க இப ைறயி எளிதி உண3தி இ@ சைபயா கெழா)
ெசவ ெபக அமா2 இைறவைன இைறD-கிேற; சைபேயா .

பலா) Cறி வா 3 கிேற.

மைர அெமாி க கcாி3 தமிழாசிாிய ஆ. காேமக ேகானா அவக4
”... ... ... .... .... ... ... ... ... ...

ஆலவாA அவிசைட ெபமா அ2

சாலேவ மபைத தாA> திட.

அெளா) ாி5த திவிைளயாடJ4

ஒ சில வைற உ,ட ெதா.3

இ5த கா4தனி இ>கக வாN

ம க4 யாவ மகி 5க : ற

ஆடJ பாடJ அபிநய வைகக

Q)2 எழினியி பிற>ெகாளி கல>க

சாலேவ அைமய பால சகாந
5த சைபயா நலட ாி5

Xெற/) நா/க ]வவD சிறெபா)

நாறிைச ேபாற க:3தி/ட கா/சிைய

எென றிய ேவ! இ5நக ெரலா

எணா எண இய  ெசாJ

சிவL ைலேய! சிவL ைலேய!"

திவன5த ர இைச@ ெசவ தி தி. இல/-மணபி4ைள அவக4
:. ேக. எ0. 8 சேகாதரக4 மைரயி நட3தி வகிற நாடக>களி சிவEேல

எB திவிைளயாட ராண கைத ந:3தைத நா கணா2 மிக

மகி 5ேத. ந: ைற களி எலா அச>க ேபாற3 த கனவாக

இ5தன. இவா2 ேவ2அேநக கைதகைளF இவக4 ந:3 மகாஜன> கேள

120

ஆன5திபி3 வவதாக அறிகிேற. நாடக பா3திர> களாF4ளவக4 இனிய

ெச5தமி நைடயிJ யாவ எளிதி உண5 ெகா4 வித3திJ ேப@-

நட3வைத ேக/) உவைக ெகாேட. கா/சி பட>க4 மனைத கவ5

ெகா4 சிற ைடயன. சாகி3ய ச>கீத ெம/) க ெம@ச3த கன. நாடக

நட3கிற ஒN>. நடவ: ைகக :. ேக. எ0. சேகாதரகளிBைடய]ணறி
ைவF நெலாN க3ைதF உ4ள>ைக ெநE கனிேபா விள .வன.

அவகைடய இ5த விய க3 த க யசி இB ேமபா)2 இனிய தமி

வள@சிையF தமி இனிைச வள@சிையF உடா கி3 தNலகி. ேபதவி
யளி .ெம2 நா உ2தியாA ந கிேற.

மைர தமி வி3வா தி. நா. கிKணசாமி நாF) அவக4
சிவெபமா CடEக ெசAததி
விைளயாட ெச >காைல

எவரறிவா பரDேசாதி எNதிைவ3த
ஏ/:Eைவ இபதறி?

பவவிலகி னிதற மைரUரY
பாலச கான5தேப

சைவக:3 கா/:னதா ச>கீத

வதிைனF சா5ேடாேம!

வலாென றிைசேபா . வ5தவைன
ேயாடவி/ட மகிைம கேடா

கலாைன உபத. கபளி3த

ெப>கா/சி கேடா ஆ>ேக

இலாைர உடா கி இ தாைர

கணமைற3த இய கேடா

எலாDெசA திட.ாிய ஈ0வரனா
விைளயாட எேன! எேன!!

ேபசிற த :. ேக. எ0. பிரதாிவ
ந: ைற ேப\>கீத

சீ சிற5த ெச5தமி  ெசவி கினிய
வசனநைட ேத.ே◌ பாேலா!

ஓ சிற5த ெத4ளேதா உண உண3
திக/டாம உள2ா2
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பா சிற5த பழ3தி பாகேதா
அ3தைனF பகரலாேம!

தனிமைர Yபால சகா
ன5தசைப தரணிமீ

கனிமர கவரசந ககா/சி
ச>கீத கல5 ேதாற

மனித.ல மகி வைடய மாெபாிய
சாிதெமலா வ.3ேமலாA

இனி தி5 நட3தி)க! இகிலமி>

கி .வைர இைச5மாேதா !

மைர ேக. இல/-மி பாரதி. எ. எ. ஏ.
இ@சைபயா நட3தி வகிற சிவLலா நாடக3ைத  ைற பா3ேத. இB

எ3தைனைற பா3தா திதியைடேவ எ2 ெசாவதகிைல. ெதவி/டாத

ெதAவ அமித எேற ->க C2ேவ. தமிைழ அ மி . ஒபி/ட

இதனாதா ேபாJ! ெதAவ ப தியி ேமைமகைள பர வ இ5த நாடக,

தமி ெமாழிைய3 தைழ3 ஓ>க@ ெசAவ இ5த நாடக பா .5 ேதா2

உ4ள3ைத உய3கிற. கைண கவ கா/சிக4; உ4ள3ைத ெகா4ைள
ெகா4 ேப@-! ெசவி கினிய பா/)!! மனைத இN . சிவ ெபமா

திநடன. பா3 அBபவி க ேவ:ய இ5த நாடக3ைத எN3தி க வ

எ>ஙன இயJ? ம க . பயப) இ3தைகய நாடக>கைள நட3தி ேப
கேழா) சீ சிறேபா) இ@சைபயா வா 5 ஓ>கி வளெபற

வளரேவ)ெம2 எலா வல இைறவைன பிரா3தி கிேற.

கவிராஜ ப:த ெஜகMர பா:னா அவக4
உல.யி உAய ஒளிசிவ ந:3த
உயசிவ Lைலைய இறி3

தலய பால சகா ன5த

சைபயினா சட ந: .

நிைலெயதி கடா நிைறநல கடா
நி3தJ சிவன4 நிைன5

நலய ப தி நிைலமிக ெப2
நானில இ ற வா வா!
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Y மர பா0கரதா0 அவக4
தீ கட Xெற/)3 தின>களிேத சிவEைல3
திவி ழாைவ

பா கவ ேபகளி3ேதா ராயிர3ெத/ டரபதிைய
பணி5த பா ய

ஊ கற கிைட3தெதேற C2கிறா ந5ெநறியி
Jய5ேதா ெரலா

ஆ கமி. Yபால சகா ன5தசைப
கேப றீேத!

இயEைச . பிற.ைவ3த நாடக3ைத தைமெபற
எ)3 கா/:@

ெசயEைச . நவரஸ>க ட பலெமA கா/சிக
சிறபாA3 ேதாற

கயEைச க ணபிைகயா4 மைரநக@ சனசக
களிேப Cர

மயEைச . Yபால சகா ன5தசபா
வா க மேன!

ச>கர 3சாமி சகB பகவதியா
சேகாத ரதா

ெபா>கரவ ைன5தபிரா திவளா பலாகல
ெபா5தி வா க!

இ>கித .ணெநறிF தவத சராிவ
இனிதாA வா க!

ம>கள நிைறமதிF நவகிதிF ஓ>கிெய2
வா க மாேதா!

தமி நா) கா>கிர0 தைலவ ஜனா உபயலா அவக4
இவக4 ேத@சியாக நட3தி வ சிவLலா நாடக3ைத இர) ைற பா3ேத.
மிக, ேந3தியாக,, ந: கக4 திறைமயாக, வா .@ -3த3ேதா)

இைசவைம ேயா) ந:பி பாவ3ேதா) நக ந: .5 தைம, மிக,
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ேபாற3த கதாக இ5த. சாி3தி3தி தைம, ேபா . . ஏறாேபா

கா/சி . அழகான ப)தா க4. வண3த/:க4 மிக மிக அைமபாக இ5த.

மணி கண காக பாபதி சE 3 த/டவிைல. இெபாN நMன ைறயி

பல சினிமா பட>க4 மைர நகாி நட5 வ ேபா ஒேர கைதைய
X2தின>க4 நட3திய பிற. ஜன> களி உசாக .றா C/ட

C/டமாக பா3 வவ ஒேற, இ கெபனியி திறைமைய ெமAபி கிற.
.மரகவி தி. . நாராயணசாமி பி4ைள
நவரச>க4 ேம,ய நாடகப பா த

வனிவ ேகறவர த5ேதா-சிவெபமா

ெசAதவிைள யா/ெடலா ெத4ளெத ேறயளி .
ெமA@ சிவE லாெபானா ேம.
தி. பி. பா0கரAய
தடமிழா CடEைற த5தவிைள யாடெலா)

ெதாட ரா ன3திெலா ெதாடகைத -ெகாட
சிவLலா நாடக3தி, சீ3திதைன பாரா

பவலா நீ>காெர ேப.

ெச/:நா) .மாரராஜா சா.. அ. 3ைதயா ெச/:யா அவக4
Y பால ஷகான5த சைபயாரா நட3தெபற சிவலா எB ணிய

திய சாி3திர3ைத அத Xறாவ தின3த2 க) களி . பா கிய என .
கிைட3தைத பறி ம/டற மகி சியைட5ேத. இ5நகாிேல இ5 நாடக

இைடவிடா X2 தின>க . ேம நைட ெபறேத இ5நாடக3தி சிறைப
பமட>. உய3கிற.

இதி ந: கிற எலா ந:கக மிக, திறைமFட அவரவக4

பா3திர3தி. ஏறவா2 ந:3த இனி பாரா/ட3த க. ேமJ இவக4 பா)

ஒெவா பாடJ எளிதி சகல ம க உணமா2 இனிைமயாக இ5த.

பலாயிர கண கான வஷ>களி  நைடெபற சிவெபமானி Lைலகைள
இB ம க4 ப திரச3ட க) களி3 ஆன5த3ட அBபவி க,,
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இ@சைபயினா த>க4 நாடக>க4 *லமாA தமி இைச ., தமி

வள@சி . ெசAF5 ெதா) மிக மிக ேபாறபால.

கைல

Mr J M Dogk, Managing Dircetor, The Madura Mills Co. Ltd, Madura. Mrs. Doak and I
are greatful to Messrs T. K. S. & Bros. for giving us an opportunity to attend the
Centenary Celebration of the Drama ‘Sive Leela’ Yesterday.

it was an amazing exparence, for Surpassing any othar Tamil Drama we have

everseen. The stagecraft, settings, Costumes & above all the spirited acting breathed
the spirit of Madura. Madura is fortunate in having such talent & trust Messrs T. K. S.
& Bros. will go on here from Success to Success

இ3தைகய ெபைம .ாிய வா 3 கைள ெயலா நா>க4 ெபவத. எ>க4
அைம@ சேகாதர தி. -5தர சமா அவக4 னி2 பா)ப/டா எபைத

நறிேயா) .றிபிட வி கிேற. அறிரேவ மீன/சியம ஆலய3தி.

எ>க4 நாவைரF ேமள தாள3ேதா) வரேவ2, ப3வ/ட க/:@ சிற கைள@
ெசAதனா. இெப யசியி ஆலய நிவாக அதிகாாி ஆ. எ0. நாF),,

அதிகார பாரபாிதிய -5தர சமா, னி2 உைழ3தனா. ஒ நாடக. ஒேர

நாடக அர>கி ெதாட5 108 நா/க4 நைடெபற இேவ த தடைவெய2

எேலா பாரா/:னாக4. சிவLலா நாடக ெதாட>கிய அ2 திைரபட

ைறைய

பிபறி நாடக3தி. பா/) 3தக>க4 ெவளியி/ேடா. கைடசி நாள2

சிவLலா நாடக XJ ெவளியிட ெபற.

சிவLலா ெவறி களிபி சினணா ராஜாப3ஹாி நாடக3ைத எNதி3

தயாாி3தா. ப3ஹாி காக, பல திய கா/சிக4 தயாாி கெபறன. இவறி

.றிபிட3த கைவ ராணி அ5த ர, ந5தவன மா:, .திைர லாய

தEயனவா.. 1941 :சப 7 ஆ ேததி நாடக அர>ேகறிய. பகவதி
ப3ஹாியாக,, கைலஞ நாகராஜ இராணி ேமாகனவாக,, ந:பிைச
லவ ேக. ஆ. இராமசாமி வி ரமBக,, எ. எ0. திெரளபதி சரசாவாக,, நா
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.திைர காரனாக,, சிவதா\ எைகயாளாக, ந:3ேதா. இ5நாடக3தி எ

மனதி. ெபா23தமான ேவட கிைட3த. ந: 3 திறைமைய ந.

ெவளிப)3 ஆற மி க நாடக இ. நா எ ைணவிேயா) தனிேய

வா 5த இப நா/களலவா? அவ4 இ5 நாடக3ைத3 ெதாட5 பலைற வ5

பா3தா4. கைலஞ. ஏ. பி. நாகராஜBட நா ந: . காத கா/சிகைள
க) எேனா) ஊ:னா4. உைமயி நாகராஜ அவ4 கக .

ெபணாகேவ கா/சி அளி3தா. ெபக .ாிய நைட, நளின, .ைழ,, ெநளி,,
.ர, ெகா:ேபாற உட அைன3 நாகராஜனிட அ5த நாளி 9ரணமாக
அைம5தி5தன. ராஜா ப3 ஹாிேயா) ேமாகன ெசAF சாகச, த உ4ள
கவ5த அ0வபாைலே◌) அவ கி5த அளவற ஆசாபாச, க4ள3தன3ைத
க) பி:3 க:3த வி ரம மீ அவ . ஏப) ெவறிF, இ2தியி

கணவைன எதி3 நி2 எN@சிேயா) ேப- ேபA .ண கைலஞ. ஏ.பி.

நாகராஜனி திறைமயான ந:பி ந. ெவளிப/டன. ராஜா ப3ஹாி

ெதாட5 இப3தி ஐ5 நா/க4 நல வOJட ெவறிகரமாக நைடெபற.
---------------

50. நாடக உலகி ஒளவையா$

தமி *தா/: ஒளைவயாைர நாடக ேமைட . ெகா)வர ேவ)ெமப

எ>க4 நீட நாைளய அவா. மைர நகர ம க4 அளி3த ேபராதரவின அ,

சா3திய மாயி2. ஒளைவயாைர அர>ேகறியதா எ>க4 நாடக வா
ெவறி@ சினெமன ககிேறா.

ைகயி

நாடகாசிாிய எதிராஜுJ
இராஜபாைளய3தி இ5தெபாN, ேபா) பாடசாைல3 தமிழாசிாிய பி.

எதிராஜுJ நாF) எ>க . அறிகமானா. ஒளைவயாைர ேமைட .

ெகா)வர ேவ)ெமற எ ஆவ3ைத அவாிட Cறிேன. உடேன எNதி3

தவதாக வா களி3தா. நாடக3ைத நல ைறயி ெதா.3 மைரயிேல

ெகா)3தா. ஒளைவ நாடக நிக @சிக4 ஒறாே◌) ஒ2 ெதாட ைடயன அல.

ஒளைவ ெபமா/:ையேய ைமயமாக ெகா), பேவ2 இட>களி, பல

ச5தப>களி நிகN பலதிறப/ட நிக @சிகளி ெதா.ேப இ5 நாடக. கவி

ைற, அர- ைற, நீதிைற, உழ, ைற, இலற ைற தEய அெப
உ2தி ெபா4களாகிய ம கள ஒN க வழ க நியம>க4 அைன3
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நைக@-ைவேயா) கல5 இ5 நாடக3தி தரப)கிறன. ஒளைவைய ந: க

ஆைசப/ேடா. நாடக ைகயி கிைட3த. இனி3 தனி3தனிேய பாட>க4
எNதி ந:கக . ெகா) க ேவ). இ>ேகதா வ5த ச>கட.

ஒளைவயாராக யா ந:ப?
தமி நாடக உலகி இறவாத கNைடய நாடகமாக ப:த . பாமர .

மகி `/: பைப வள . நாடகமாக- கழி எைலைய கட நாடகமாக

ஒளைவயா நாடக நாடக உலக வரலாறிேலேய அழியாத இட ெப2 வி/ட.

இ3தைன@ சிற
என . வாA

கைளF ெபற ஒளைவயாாி பா3திர3ைத3 தா>கி ந: க

கிைட3த, இைத பறிய விவர>க மிக@ -ைவயானைவ.

ஒளைவயாராக யா ந:ப? ... இரெடா நா/க4 இைதபறி ந.
விவாதி3ேதா. அேபா ஆசிாியராக,, நாடக3 தயாாிபாளராக, இ5த

சினணா :. ேக. 3சாமிF, நாB தனிேய இ5 பலைற இைத பறி

ேபசிேனா. :, காண இயலவிைல. .Nவி  கிய ந:க ேக. ஆ. இராமசாமி

சி2வதி ேமனகாவாக,; ம2 சில நாடக>களி கதாநாயகியாக, திறெபற

ந:3தவ. எேலாைரFவிட நறாக பா) ஆற அவ கி5த. ஒளைவ .

வி3த பா க4 அதிகமாக இ5தைமயா ேக. ஆ. இராமசாமிைய

ஒளைவயாராக ேபா)மா2 அணாவிட ஆேலாசைன Cறிேன. இபறி

ந:பிைச லவ ேக. ஆ. ஆாிட ேக/டேபா, அவ “ஐையேயா, நா ெப

ேவட ைன5 நீடகால ஆகிவி/ட. அ5த பழ கெமலா என .

இேபா வரா. நா ந:3தா நறாA இரா” எ2 உ2தியாக@ ெசாE
ம23வி/டா. நாB இளைமயி ெபேவட 9டவ. அஃ பைழய

கைதயாதலா எைன ஒளைவயாராA ேபாட ேவ)ெமற எணேம
யா . எழவிைல.

கைடசியாக ஒநா4, ‘இ2 யாைரயாவ ஒவைர :, ெசAவ; அல
நாடக3ைதேய ைகவி)வ’ எற தீமான3ட சினணா, நாB கல5

ேபசிேனா. எ>க4 .NவிJ4ள ஒேர ெப ந:ைக எ. எ0. திெரளபதி. அவேளா

சி2ெப. எனேவ, வழ கமாக ெப ேவட தா>கிவ5த ந:ககளி ஒவதா

ேபாட ேவ). அவகளி நறாக பாட C:யவக4 யாமிைல. ஏ. பி. நாக
ராஜ அேபா ேசல3 . ேபாயி5தா. அவ மீ) கெபனி .3
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தி வ ச5ேதகமாக இ5த. எனேவ எவைரF உ2தி ெசAய இயலாம

திடா:ேனா. எ வைரயி நா ஒ :, . வ5ேத.
தா>கேள ந: க ேவ)!

சினணா, ேவட ைனவைத நி23தி@ சில ஆ)கேள ஆயின. ஆனா,

இ2திவைர ெப ேவட>களிேலேய ந:3தவ. எேபாதாவ ேமனகா நைடெபற

ேந5தா அவதா ெப5ேதவியாக ந:பா. அணாவி ந: 3 திறைமயி

என . 9ண நபி ைக இ5த. அவைர எப:யாவ சமதி க@ ெசAய

ேவ) எ2 என .4 :, ெசA ெகாேட. அவ இைத எளிதி

ஏ2 ெகா4ள மா/டாெர2 ெதாிF. எனேவ ெபாிய Q:ைக ேபா/: ெகா)

ேபச3 ெதாட>கிேன.

“அணா, நாடக3தி தமி @ -ைவ  கிய. பா) ேபா, ேப-ேபா

வா3ைதக4 ெதளிவாக இலாவி/டா நாடகேம நறாக இரா. எலா

கா/சிகளிJ ஒளைவயா வரேவ:யி கிற. அைன3 அறி,ைரகளாகேவ

நிைற5தி கிறன. ஒளைவயாராக ந:பவ மிக3 திறைமயாக ந: க ேவ).

இலாவி/டா நா. மணி ேநர கிழவிையேய பா3 ெகா) சைபேயா
நாடக3ைத ரசி க :Fெம2 என .3 ேதாறவிைல” எ2 Cறிேன.
“அ சாி,எதகாக இவள, Q:ைக?” எறா அணா.
“தய, ெசA ஒளைவயா ேவட3ைத3 தா>கேள ைனய ேவ). நாடக
சிறபாக அைமய ேவ)மான இைத3 தவிர ேவ2 வழியிைல” எ2

அN3தமாக3 ெதாிவி3ேத. அகிE5த ந:க நபக இதைன மகி ேவா)

ஆேமாதி3தாக4. சினணா சிறி எதிபா கவிைல. திைகபைட5தா.
“ேச@ேச, எனா :யா. அ5த கால ேபாA வி/ட” எறா. இைத@

ெசாEவி/) மீ) சி5தைனயி ஆ 5தா. நா விடவிைல. ேமJ

உசாக3ேதா) ேபசிேன. ஒளைவயாராக ந:பவ எெனன விஷய>கைள

கவன3தி ைவ கேவ); எப:ெயலா ந: கேவ) எபனவைற

விாிவாக எ)3 மீ) மீ) விள கி ெகாேட ேபாேன. திGெர2

இைடமறி3, “ஏடா,
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இவள, Hர இ5த பா3திர3ைத பறி எனிட விள .கிறாேய; நீேய
ஒளைவயாராக ந:3தா என?” எறா.
அதி@சிF ணி,
நா அதி@சியைட5ேத. அணா இப:@ ெசாவா ெர2 எதிபா கேவ-

யிைல. ஏேதா ெசாE ம23ேத. சிறி ேநர வாத நட5த. இ2தியாக அவ
எN5,

“ஒளைவயா ேவட3ைத நீ ைனவதாக இ5தா நாடக3ைத நட3ேவா;
இலாவி/டா இ5த நாடகேம ேவடா”
எ2 ெசாEேபாA வி/டா. ஒளைவயாைர அர>கி காண3:3த எ

உ4ள3தி., இெப ேசாதைனயாகேவ இ5த. நா

ஏ2 ெகா4ளாவி/டா ஒளைவயா நாடக நைடெபற ேபாவதிைல! இ5த

நிைல என . மிக, ேவதைனைய3 த5த. தனிேய இ5 சில மணி ேநர

சி5தி3ேத. ேசாதைனயி ேதறிேன. ணிேவா) அணாவிட ெசேற.

“நாேன ஒளைவயாராக ந: கிேற” என ஏ2 ெகாேட.
அேத நிைன,; அேத சி5தைன

அ2 த இர, பகJ ஔைவைய பறிேய சி5தி3ேத. ஔைவ

*தா/:ைய பறி அறிஞக4 எNதிF4ள Xக4 அைன3ைதF வா>கி
ப:3ேத. Mதிகளி ேபா. ேபா வேபா வய தி5ேதா

எதிப/டா ச2 நி2 உனிபாக கவனி க3 ெதாட>.ேவ. ேமைடயி

ந:3 ெகா: . ேபாCட, சைபயி எதிேரMறி . பா/:மாகளி

உவ>க4 எ கவன3ைத கவ5தன. ஒளைவைய பறிேய நா4ேதா2

சி5தி3@ சி5தி33 ெதளி, ெபற யேற.

கெபனி ந:க பி. எ0. ேவ>கடாசல மாபழ கவி@ சி>க நாவலாி
பரபைரைய@ ேச5தவ. ஒளைவ நாடக3தி. பாடக4 இய2

ெபா2பிைன3 தம . அளி க
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ேவ)ெமன அவ சினணாவிட விபி ேக/டா. அவ பாடக4

இயற C:ய திறைமFைடயவெர2 அ வைரயி என .3 ெதாியா.

இர/: மகி ேவா) அவைரேய பாடக4 எNத அBமதி3தா அணா.

ெபபாலான பாடக4 ஒளைவயாேர பா:யைவ. இவைற3தவிர மாகாகவி

பாரதியா, ர/சி கவினா பாரதிதாசனா, கவிமணி ேதசிக விநாயகனா, இைச@

ெசவ இல/-மணபி4ைள, தவ3தி ச>கரதா0 -வாமிக4 ஆகிேயாாி, ‘தமி 3

திநா)தைன ெபற’, ‘இனிைம3 தமி ெமாழி எம’, ‘ம>ைகயராக பிற

பதேக’, ஒேற உயசமய, ‘ேதக நிைலF4ள தலேவ’ ஆகிய பாடகைளF

நாடக3தி த க இட3தி ேச3 ெகாேடா. இவைற3 தவிர சில பாடகேள

ேதைவ ப/டன. அவைற ேவ>கடாசல மிக நறாக இயறி உதவினா. அவேர

நாடக3தி பாாி வ4ளலாக, ந:3தா.

:. எ. சிவதாB,, பிர)ராமசாமிF நைக@-ைவ பா3திர>கைள ஏறனா.

அவக4 ஏறபா3திர>க4 அைன3 ஒளைவயாாி நிக @சிகேளா) ெதாட

ெகாடைவ. எனேவ ஒளைவயாாி பா3திர3தி. ேமJ ெபைம ேச .

வைகயி அவகைடய நைக@-ைவ அைமயேவ) என ஆேலாசைன
Cறிேன.

கைலமக4 த)மாறினா4
ஒளைவயி ெதாட க நாளிேலேய சில ச.ன3 தைடக4 ஏப/டன. நாடக3தி

த கா/சி இ. வான3தி ேமக>களி இைடேய ெச5தாமைரயி பிரமB,

ெவதாமைரயி கைலமக ேதா2கிறனா. பிரம 9ேலாக3தி

ஒளைவயாக அவதாி3 அ5தமி ெமாழி .3 ெதா) ாி5 வமா2

கைலவாணி . ஆைணயி)கிறா. கைலமக4 அயனி ஆைண . அ:பணிகிறா.

ெச5தாமைர, ெவதாமைர, இரைடF ெபாிதாக@ெசA அவறி ந)ேவ

பிரமைனF, கைலமகைளF இ3தி3 தாமைரகளி இத கைள *:வி/),

இதாமைரகைள F வா ெப/:ேயா) இைண3 ைவேபா. த ேவ/) .

பிரம ேதா2வா. இரடாவ ேவ/) . கைலமக4 கா/சி அளிபா.

ேவ/)@ச3த ேக/டாJ தாமைரைய இைண3தி . வாெப/:யி கயிைற
உ4ளி5தப:ேய இN க ேவ). ேமக>களி இைடேய தாமைர ெமா/)

ேமெலN5ேதா2. பி இத க4 விாி5மல, பிரம ேப-வா. அேத

ேபா2 கைலமக கா/சி தரேவ). வா ெப/:ைய3 தா>கி நி.
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இ

.ழாA ெதாியாம இ க அதைன3 தாமைர3 த)ேபா ேதா2

வண ப@ைச நிற 9சிவி)ேவா. கைலமக4 ேபசிய கா/சி :கிற.

இதைன த நா4 இரேவ பல ைற ஒ3திைக பா3 ைவ3தி5ேதா. கா/சி
ெதாட>கிய. ேவ/)@ ச3த ேக/ட ெச5தாமைர ெமா/) உய5த, பி

இத க4 விாி5 மலர, பிரம ேதாறினா. அைவேயா ஆவ3ேதா) ைகத/:

பாரா/:னா. இரடாவ ேவ/) . ெவதாமைர ெமா/) உய5 மல5த.

அதி Mறி5த கைலமக4 அைச5தா:3 த4ளா:3 த)மாறி கீேழ விN5 ேமக3
த/: .4 மைற5தா4. அைவயி சில அBதாப ஒEக4 ேக/டன. திைரவிட

ப/ட. வா ெப/: உயேபா சிறி சமாளி3 ெகா4ளா கைலமகளாக

ந:3த ைபய ஆ:யதா, மல விாி5த கிேழ விழ ேந5த. மீ)

கைலமகைள3 H கி உ/கார ைவ3 கா/சிைய ஒவா2 :3ேதா.

ஆரபநாளிேலேய அசபாவித ஏப/டதா ஒளைவ நாடக ெவறியி யா .
நபி ைக ஏபட விைல. கைலமக4 த)மாறி விN5த ெபாிய ச.ன3தைட

எறாக4. நா இதனாெதலா சிறி ேசா5 விடவிைல. வO மிக,

.ைறவாகேவ இ5த. ஆனா நாடக ெதாட5 பதிேனN நா/க4 நட5த.
லவக அறிஞக வ5 பா3 எைன உளமார பாரா/: உசாக

ப)3தினாக4. ேவ2 சில நாடக>க4 நட5தபி மீ) வடc இராமE>க

சாமிக4 மட3தி நிதி காக ஒளைவ யாைரேய ந:3ேதா. அ2 வாாியா

-வாமிக4 தைலைம தா>கி வா 3தினாக4.
எ>க4 .றி ேகா4

ஒளைவயாராக ேவட ேன5 ந:பத. நாBஎன ேனாக ெப
ணிய ெசAதி க ேவ)ெமேற எணிேன. நாெபற அாிய

ேபறிைன எணி ெயணி ெபமித அைட5ேத. நாடக3தி.

வOலாகவிைல. எறாJ எைன ெபா23தவைரயி ஒளைவயாராக
ந:3தபி என . ஆமீக நிைற, ஏப/ட. ம களி வரேவ

.ாிய

நாடக>கைளேய ந:ப எ>க4 .றி ேகா4 அ2. ம க . எைத@ ெசால

ேவ) எ2 எணாகிேறாேமா, எ ேதைவெய2 நிைன கிேறாேமா

அ3தைகய நாடக>கைளேய இ வைர ந:3 வ5தி கிேறா. அவா2

ந: கெப2 நல நாடக>க . ெபா ம களி வரேவபிைனெப23 தர
அறிஞகளி ஆதர, ப3திாிைககளி பாரா/)ைரக எ>க . மிக,

உதவியி கிறன. .மா0தாவி ெபைண3 ெதாட>கிய நாளி ேபாமான

ஆதரவிைல. ஆனா, மைரயி அேமாகமான வரேவ

கிைட3த. அஃேத

ேபா2 ஒளைவ யா . ஆதர, கிைட .ெம2 உ2தியாக நபிேனா.
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ஒளைவயாைர பா3த லவ நலசிவ பி4ைள “நாடக கைல . நல கால

பிற5த” எ2 எNதினா. “நீ>க4 C3தா:க4 அல; மாெப> கைலஞக4,”

எ2 மைர@ ச>க லவ நா. கிKணசாமி நாF) பாரா/:யி5தா. உசாக
எ>கைள ஊ கிய. மைரயி நாடக ெதாட>கி ஏற3தாழ ஒரா) :5த.
ேமJ சில தியநாடக>கைள3 தயாாி3, மைரய பதியிேலேய அர>ேகற

எணிேனா. அத.4 உலகி ேபா@ Oழ உவாகிவி/ட.

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

continued in part 3 (chapters 5151-75); part 1 (chapters
(chapters 11-25)

