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நா� க�ட நாடக� கைலஞ�க 

நாடக� ேபராசிாிய�, ப�ம�ஷ� 

ப. ச�ப�த �த�யா� அவ�களா! இய#ற�ப%ட& 

�த# பதி�' 

காபிைர% 1964 

விைல. (. 8.00 

)றி�' : இ�நா! ெச�ைன ச,கீத நாடக ச,க�தாாி� ெபா. உதவியா! 

அ0சிட�ப%ட&. அவ�க1�) எ� மனமா��த வ�தன� உாி�தா)க. 

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

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

தி.. ேகாவி�தசாமி ரா3 S. ச�திய4��தி 

தி.. ப5சநாத ரா3 6 T. 6னிவாச ராகவா0சாாி 

தி.. 7�தர ரா3 வி. ெவ,கடாசைலயா 

தி.. )�ப�ண ரா3 6மா� வி.9 ேகாபாலர�தின� 

தி..நாராயணசாமி பிைள தி.. P. S. தாேமாதர �த�யா� 

தி.. 7�பிராய ஆசாாி 6. E. கி.;ண<ய� அவ�க 

தி.. 7�தர ஆசாாி 6. ேக. நாகர�தின� ஐய� 

தி.. க�ைனயா B. ராம4��தி 

தி.. கி%ட�பா அவ�க தி.. C. பால7�தர �த�யா� 

6மதி ேக. பி. 7�தரா�பா தி.. ேவ! நாய� 

தி.. எ�. 7�தசாமி �த�யா� 6மா� அன�த நாராயண ஐய� 

தி.. ச,கரதா> 7வாமிக G. C. V. 6னிவாசா0சாாியா� 

தி.. சிவஷ��க� பிைள 6 D. V. கி.;ணமா0சா�? 

தி.. கி.;ணசாமி பாவல� 6 T. ராகவா0சா�? 

தி.. ச�தானகி.;ண நா@A தி.. )�பி Bர�ணா 

தி.. C. ேக. ஷ��க� 6 F. G. நேடச<ய� 

தி.. C. ேக. பகவதி தி.. N. ச�ப�த �த�யா� 

தி.. சக>ரநாம� அவ�க 6 பாபநாச� சிவ� 
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தி.. நவா� ராஜமாணி�க� தி.. N. S. கி.;ண� 

தி.. ேக. ஆ�. ராமசாமி தி.. தியாகராஜ பாகவத� 

தி.. T. R. ராம0ச�திர� தி.. T. S. பாைலயா அவ�க 

தி.. M. G. ராம0ச�திர� தி.. V. T. ெச!ல� 

தி. சிவாஜி கேணச� தி.. 7வ�ண�,க� அவ�க 

தி.. '�தேனாி ரா. 7�ரமணிய� தி.. M. S. ��&கி.;ண� 

தி.மதி. பாலா�பா தி.. P. D. ச�ப�த� 

தி.மதி. P. பாலாமணி அ�மா தி.. சார,கபாணி 

6மா� வி. வி. 6னிவாச ஐய,கா� பிைழ தி.�த� 

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

இ�F! எ� த�ைத தாய�களாகிய ப. விஜயர,க �த�யா�, ப. மாணி�கேவ? 

அ�மா ஞாபகா��தமாக பதி�க�ப%ட& 

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

நா� க�ட நாடக கைலஞ�க�நா� க�ட நாடக கைலஞ�க�நா� க�ட நாடக கைலஞ�க�நா� க�ட நாடக கைலஞ�க�    

1. 1. 1. 1. தி�தி�தி�தி�. . . . ேகாவி�தசாமி ரா ேகாவி�தசாமி ரா ேகாவி�தசாமி ரா ேகாவி�தசாமி ரா     

 

பழ,கால�& தமிG நாடக,க சீ�)ைல�& ெத.�H�&களா< மாறின. பிற), தமிG 

நாடக�ைத உ�தாரண� ெச<தவ�க1 கால5ெச�ற ேகாவி�தசாமி எ�பவைர ஒ. 

��கியமானவராக� Hறலா�. 

 

அவ� ஒ. மஹாரா;Cர�. இவர& ��ேனா� சிவாஜி ம�னர& த�பி த5சாKைர 

ஆள ஆர�பி�த கால�தி! அவ.ட� வ�த பாிவார,களி! ஒ.வரா�. அவ� 

மஹாரா;Cர பிாிLகளி! பா�>ேல பிாிவின�. த5சாKாி! தன& சிMவயதி! 

ஆ,கில� க#M பிரேவச� பாீ%ைசயி! ேதறினவரா< அ�கால�தி! நம& நா%ைட 

ஆ�Aெகா�C.�த ஆ,கில கவ��ெம�C! உ�திேயாக�தி! ெசா!ப 

ச�பள�தி! )மா>தாவாக அம��தி.�தா�. இவர& வய& 7மா� 35 ஆன கால�தி! 

�ணாவி�.�& ஒ. மஹாரா;Cர நாடக க�ெபனியா� த5சாK.�) வ�& 

மஹாரா;Cர பாைஷயி! சில நாடக,கைள நட�தினரா�. இைவகைள ஒ�M� 

விடா& பா��&�ெகா�C.�த ேகாவி�தசாமி ரா3 தாN� அ�பC�ப%ட நாடக� 

க�ெபனி ஒ�M ஏ#பA�தி அதி! ��ெசா�ன நாடக,கைள� ேபால தா,க1� 

நாடக,களி! நC�கேவ�Aெம�M ஆைசெகா�ட ந!ல உ.வ��, ச,கீத� 

கைல@� வ!ல சில ந�ப�கைள ஒ.,) ேச��& மனேமாகன நாடக� க�ெபனி 

எ�N� ெபய.ைடய நாடக� க�ெபனிைய� த5ைசயி! ஏ#பA�தினரா�. 
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இவ.�) இ,கிP;, மஹாரா;Cர� எ�N� இர�A பாைஷக1ம�றி தமிG, 

ெத?,), ஹி�&>தானி பாைஷகளி?� ந�றா<� ேபசவ.� ஆயிN� மனேமாகன 

நாடக� க�ெபனியி� நாடக,கைள தமிG பாைஷயிேலேய ஆடேவ�Aெம�M 

தீ�மானி�தா�. இவ.ட� ேச��த மஹாரா;Cர வா�ப�க1� த5சாK� வாசிக 

ஆனபCயா! தமிG ந�றா< ேபசவ.�, �த� �த�! த5சாKாி! �னா சா,கி� 

க�ெபனியா� நட�திய சில 'ராண� கைதகைளேய, தமிழி! தன& நCக�க1�) 

க#பி�& அ�த நாடக,கைள த5சாKாி! ஒ. ெகா%டைகயி! ஆC ெபய� ெப#றா�. 

ந!ல பண�� வQலாயி#M. அத� ேபாி! தன& க�ெபனி@ட� ெச�ைன�) வ�&, 

தா� த5சாKாி! ஆCய நாடக,கைள@� ராமாயண பாரத� கைதகளி�.�& எA�த 

சில நாடக,கைள@� ஆCனா�. 

 

இவ� ெச�ைனயி! ஆCய& ெச,கா,கைடயி! த#கால� இ.�)� சினிமா 

க%Cட�தி! அ0சமய� இ.�த ஒ. ஓ%A� ெகா%டைகயிலா�. ந!ல மாதிாியி! 

பைழய ஆபாச,க ஏ&மி�றி இவ� தமிG நாடக,கைள நட�&கிறா� எN� ெபய� 

சீ�கிர� ப%டண� எ,)� பரவலாயி#M. ஜன,க1� ஏராளமாக இவர& 

நாடக,கைள� பா��கலாயின�. அ�கால� �த�! சனி�கிழைமேதாM� ஆட 

ஆர�பி�& பிற) ஜன,களி� ந�மதி�ைப� ெபறேவ ெச3வா<�கிழைம 

வியாழ�கிழைமகளி?� நாடக� நட�தின�. சனி�கிழைம நாடக,க1�) சில 

சமய,களி! இரL 8-30 மணி�)ேம! C�க%Aக கிைட�காம?� ேபாவ&�A. 

ஏற�)ைறய இர�A வ.ட,க1�) ஒ.�ைற ெச�ைன�) வ�& இ3வாM தமிG 

நாடக,கைள நட�தி� ெபய�ெப#றா�. ��ெசா�னபC இவ� ெச,கா,கைட 

ெகா%டைகயி# >திாீ சாகஸ� எ�N� ஓ� நாடக�ைத நட�தியேபா& என& 

நாடகேமைட நிைனLகளி! HறியபC எ� தக�பனா� எ�ைன இைத�பா��க 

அைழ�&�ெகா�A ேபானா�. அ�றி@� நாடக� �C�த&� ேகாவி�தசாமிராL�) 

எ�ைன அறி�க� பA�தினா�. அ&�த! ேகாவி�தசாமி ரா3 ஆ@ பாிய�த� என& 

ந�பராக இ.�தா�. ெச�ைன�) வ.�ேபாெத!லா� எ�ைன� தவறாம! 

பா��பா�. இ&வைர அவைர�ப#றி நா� Hறி@ள பல விஷய,கைள அவ� 

வாயிலாகேவ அறி�ேத�. 

 

அவ� ெபாிய உ.வ�ைடயவ�. பர�த�க�, விசாலமான க�கைள@ைடயவ�, 

க�Tரமான )ர?ட� ேப7� ச�தி வா<�தவ�. சாதாரணமாக �னா 

மஹாரா;Cர�க அணி@� ேதாவ�திைய@� நீ�ட ச%ைடைய@� அத� ேபாி! 

ஒ. சா!ைவ@� அணிவ& அவ� வழ�க�. தைலயி! மஹாரா;Cர�க அணி@� 
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சாிைக �க�'ைடய அணிைய அணிவா�. த5சாK� அரச�கைள�ேபா! க! மீைச 

ைவ�தி.�தா�. இவ� நட�திய தமிG நாடக,க1 ��கியமானைவ :-- ரா�தா> 

சாி�திர�, பா&கா ப%டாபிேஷக�, திெரௗபதி வ>திராபரஹண�, தாராசசா,க�, 

ேகாபிச�&, க�ணவத�, அபிம�@, சிM�ெதா�ட� �த�யன. இதி! ேவC�ைக 

ெய�னெவ�றா! இ�த நாடக,களி! ஒ�ேறN� தமிழி! அ�கால�தி! அ0சி?� 

கிைடயா&. ஓைல ஏ%C?� கிைடயா&. பிற) இவ� எ�பC அ�நாடக,கைள 

நட�தினா� எ�M நீ,க ேக%கலா�. அத#)� பதி! ஒ. 'திய நாடக�ைத 

எA�&�ெகா�A எ�பC ஒ�திைக நட�தினா� எ�M நா� HMவதா! நீ,க 

அறி�&ெகாB�க. ஒ. 'திய நாடக�ைத அவ� ஆடேவ�Aெம�M 

தீ�மானி�தா! அ�கைதைய ராமாயண�தி�.�ேதா, பாரத�தி�.�ேதா ம#ற 

எ3விட�தி�.�ேதா அைத� பC�&வி%A தன& நCக�கைள எ!லா� தன& எதிாி! 

உ%காரைவ�&� ெகா�A அ�கைதைய விாிவாக அவ�க1�)� ெதாிவி�பா�. பிற) 

தன�)� த)�த ஒ. பா�திர�ைத எA�&�ெகா�A ம#றவ�க1�) 

அவரவ�க1ைடய சாீர சாாீர,க1�) ஏ#றபC பகி��& ெகாA�பா�. அத�பி� 

நட�க ேவ�Cய ஒ3ெவா. கா%சியி� சாரா�ச,கைள விாிவாக�Hறி அதி! வ.� 

ஒ3ெவா. பா�திர�� ேபசேவ�Cய விஷய,கைள� ப#றி@� நட�கேவ�Cய 

ச�த��ப,கைள�ப#றி@� த�னா! இய�ற அளL விவரமா< எA�&ைர�பா�. 

பிற) இர�டா�, 4�றா� ஒ�திைககளி! எ!லா பா�திர,கைள@� அவ�க 

பாக�தி�பC வசன�ைத� ேபச0 ெசா!வா�. அவ�க ேப7�ேபா& ஏதாவ& 

தி.�தேவ�Cய விஷய,க இ.�தா! தி.�&வா�. அத� பிற) கைடசி 

ஒ�திைககளி! அவ�க பாடேவ�Cய பா%Aகைள மஹாரா;Cர�, ெத?,), தமிG 

F!களி�.�& எA�& அவ�க1�)� க#பி�பா�. அ3வளLதா�. 

 

இனி அவ� சாதாரணமாக தமிG நாடக,கைள நட�தியைத� ப#றி ெகா5ச� 

HMகிேற�. நாடகமான& ஒ�ப& மணி�) ஆர�பமா)� எ�M பிர7ாி�தேபாதி?� 

அைரமணி ��கா! மணி ெபாM�&�தா� &வ�கமா)�. அ�த &வ�க�� திைர�)� 

பி�னா! தா�. �த�! ேகாவி�தசாமிரா3 தன& இ;டேதவைதயாகிய 6ராம�, 

சா��V>வாி இவ�க >ேதா�திர�ைத� பாAவா�. பிற) Cரா� பAதாL�) �� 

வ�& நி#க விWஷக� வ�& அவ.ட� ேப7வா�. இ3வி.வ�க1ைடய 

ச�பாஷைணயினா! இ�ன நாடக�தி� கைத எ�M சைபேயா.�) விள,)�. 

இெத!லா� ஆன பிற) தா� சாியான நாடக� ஆர�பமா)�. நாடக� �Cவத#) 

7மா� 5 மணி ேநரமா)�. இதி! இ�ெனா. ேவC�ைக ெய�ன ெவ�றா! ஒேர 

நாடக�ைத இர�A �ைற ஒ.வ� பா��பதினா! ச,கீத� பா%Aக ஒேர மாதிாி 

இ.�த ேபாதி?� நCக�க ேப7� வசன� எ3வளேவா மாறி வ.�. இத#)� 

காரண� ��ேப Hறி@ேள�. இவர& நாடக,களி! விWஷக� ேவட� �X� 
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ப5சநாதரா3 ச#ேறற� )ைறய எ!லா� கா%சி களி?� ேதா�றி சமேயாசிதமா< 

விகடவா��ைதகைள நாடக பா�திர,க1ட� ேப7வா�. நாடக� �C�தLட� 

மகிஷா7ர ம��தினி திைரவிட�பA�. அத#)� ேமைடயி� ேம! நி#)� எ!லா 

நCக�க1�)� திாி ஒ�M ஏ#ற�ப%ட ஒ. க�யாண �சணி�கா< 7#றி உைட�ப& 

வழ�க�. 

 

இனி ேகாவி�தசாமிரா3 அவ�க நC�த பா�திர,கைள� ப#றி ெகா5ச� 

க.&ேவா�, என�) ஞாபக� இ.�)� வைரயி! பா&காப%டாபிேஷக�தி! இவ� 

பரதனாக நC�த&� ேகாபிச�தி! ேகாபிச�தாக நC�த&� ரா�தா9! நவா�பாக 

நC�த&� தா� ஜன,களி� மனைத� கவ��தன எ�ேப�. இ�த ��கிய 

பா�திர,களி! இவ� ேசாக பாக�ைத நC�)� ேபாெத!லா� சைபயி! நாடக�ைத� 

பா��க வ�தி.�)� ெப.�பாேலா� க�ணீ� வி%A அYவைத நா� 

பா��தி.�கிேற�. அ3வளL உ.�கமாக நC�பா�. ரா�தா9! நவா�பாக 

ஐதராபா�தி! ஒ.�ைற இவ� நC�தத#காக அைத� பா��த பல மக�மதிய 

தனவா�க இவ.�)� ெபா#பத�க� அளி�& கீ�கா� சா!ைவ �த�ய 

மாியாைதக ெச<ததாக� ேகவி�ப%C.�கிேற�. தாராசசா,க�தி! இவ� 

பிரக>பதியாக நC�த& சாதாரண ஜன,களி� மனைத� கவராவி%டா?� எ� 

மனைத� கவ��த&. ஏற�)ைறய எ!லா நாடக,களி?� ம�திாி, பிரதானி �த�ய 

சி!லைர பா�திர,கைள@� சமேயாசிதமாக இவ� தாி�ப& வழ�க�. அைவகளி?� 

மிகL� ெபா.�தமாக நC�பா�. 

 

இவ� மனேமாஹன நாடக சைபயி! நC�'� கைலயி! ேத�0சி ெபற0 ெச<த இவர& 

மாணவ�க1 ��கியமானவ�க ேகாேனாிரா3, Bராசாமிரா3 எ�N� அய� 

ராஜ பா�%A நCக�க1� 7�தரரா3, )�ப�ணரா3 எN� அய� >திாீ பா�% 

நCக�க1மா�. இவ�கெள!லா� ெகா5ச கால�தி#)� பிற) மனேமாஹன நாடக� 

க�ெபனிைய வி%A� பிாி�& தா,க ஏ#பA�திய ெசா�த நாடக க�ெபனிகளி! 

ெப.�பா?� நC�க ஆர�பி�தன�. இ&ேவ ேகாவி�தசாமிராவி� நாடக� க�ெபனி 

கைல�& ேபானத#) ��கிய காரண�. தன& க�ெபனி கைல�த பிற) 7�தர ரா3 

�த�ேயா.ைடய க�ெபனிகளி! தா� Q�திரதாரனாக இ.�& சில வ.ட,க 

நட�தி வ�தா�. கைடசியாக பாலாமணி நாடக� க�ெபனியி! Q�திரதாரனாக 

ஊதிய� ெப#M தமிG நாடக�தி#காக உைழ�தன�. ஆகேவ ஆ@ ப�ய�த� தமிG 

நாடக�தி#காகேவ உைழ�தன�. எ�M ஒ.வாM Hறலா�. 

----------------- 
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2. 2. 2. 2. தி�தி�தி�தி�. . . . ப!சநாத ரா ப!சநாத ரா ப!சநாத ரா ப!சநாத ரா     

 

இவ� ேகாவி�தசாமிரா3 க�ெபனியி! ஆதி �த! கைடசி வைரயி! விWஷகனாக 

நC�தவ�. அதி! ந!ல ெபய� ெப#றவ�. கைத ஆர�பமா) �� பAதாL�) ��பாக 

இவ� தைலயி! ேவ�பிைலைய க%C� ெகா�Aவ�& அ�கால�திய மரா%Cய 

க�ெபனிகளி� வழ�க�பC H�தாC வி%A எதிாி�.�)� Q�திரNட� 

ேவC�ைகயா< ேப7வா�. இவ� சமேயாசிதமா< ேவC�ைகயா< ேப7வதி! மிகL� 

நி'ண�, அத#) ஒ. உதாரண� மா�திர� இ,) எY&கிேற�. ஒ. சனி�கிழைம 

நாடக� 9 மணி�) ஆர�ப� எ�M பிர7ர� ெச<தி.�த ேபாதி?� ப�& மணி 

வைரயி! ேகாவி�தசாமிரா3 வரவி!ைல. அத#) ேம! அவ� வ�த ேபா& ஜன,க 

ெகா5ச� கலக� ெச<ய, ப5சநாதரா3 த� ைகயா! அவ�கைள அம��தி வி%A 

ேகாவி�தசாமிரா3 அவ�க1ட� ேபசியைத இ,) எY&கிேற�. "இ�பC 

வா.,கைளயா, நீ,க தாேன இ�த நாடக Q�திரதார� 9 மணி�) ஆர�ப� எ�M 

பிர7ர� ெச<& வி%A 10 மணி�) ேமலாகவா ஆர�ப� ெச<வ&? இ&. 

ெச�ைன�ப%டண� ெதாி@மா? த5சாK� நா%A�'றம!ல, அ,) நட�ப& ேபா! 

இ,) நட�கலாகா&, இ�பC நீ,க காலதாமத� ெச<ய ஆர�பி�தா! உ,க 

க�ெபனியி� பாைய, 7.%C� ெகா�A த5சாK� ேபா< ேசரேவ�Cய& தா�, 

கப�தா�!" எ�றா�. இைத� ேக%டLட� வ�தி.�த ஜன,க நைக�& வி%டா�க. 

அவ�க ேகாப�� தணி�த&, நாடக�� சாியாக நC�க�ப%ட&. 

----------- 

3. 3. 3. 3. தி�தி�தி�தி�. . . . "�தர ரா "�தர ரா "�தர ரா "�தர ரா     

 

இவ� ேம#ெசா�ன ேகாவி�தசாமி ரா3 க�ெபனியி! ��கிய >திாீ பா�திரமாக 

நC�தவ�. ஆயிN� நா� பா��த ேபா& >திாீ ேவஷ�தி#) த)�த உ.வமி!ைல. 

மிகL� ெப.�த உட�ைப@ைடயவ�. அதி?� கM�', ஆயிN� ச,கீத� மா�திர� 

ந�.< க#றவ�. இவ.ைடய பா%ைட ேக%பத#ேக ஜன,க நாடக�தி#) 

வ.வா�க. இவ� சாேவாி ராக� பாAவதி! மி�க கீ��தி ெப#றி.�தா�. எ�த 

நாடக�தி! எ�ன பா%ைட� பாCன?� சாேவாி, சாேவாி எ�M ஜன,க 

க�&வா�க. அத#காக ஒ3ெவா. நாடக�தி?� சாேவாி பாC�தா� ஆக ேவ�A�. 

இவர& நC�'� கைலைய� ப#றி நா� அதிக மாக� HMவத#கி!ைல. இவ� தாைக 

ஒ. நாடக� க�ெபனிைய� பிற) ஏ#பA�தின�. 

------------ 
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4. 4. 4. 4. தி�தி�தி�தி�. . . . #$ப�ண ரா #$ப�ண ரா #$ப�ண ரா #$ப�ண ரா     

 

இவ� ேகாவி�தசாமி ரா3 க�ெபனியி! இர�டாவ& >திாீ ேவட� தாி�தவ�. ேம# 

ெசா�ன 7�தர ராL�) ேந� விேராதமான )ண,கைள உைடயவ�. உட! 

சிM�தவ�, சிவ�' ேமனி @ைடயவ�, ச,கீதேம பாட� ெதாியாதவ�, ஆயிN� 

நC�'� கைலயி! மா�திர� நி'ண�. இவ� தாரா சசா,க� எ�N� நாடக�தி! 

தாைரயாகL� >திாீ சாகச� எ�N� நாடக�தி! ராஜ )மாாியாகL� ந�றா< 

நC�தைத நா� ேநாி! பா��தி.�கிேற�. இவ� எ�Nைடய Pலாவதி 7ேலாசனa 

நாடக�தி! Pலாவதியாக மிகL� ந�றா< நC�தா�. அவ� அ0 சமய� Fதனமாக ஒ. 

விஷய�ைத நC�தைத� ப#றி என& நாடக ேமைட நிைனLகளி! 

எA�&�கா%Cயி.�கிேற�. இவ� பல வ.ட,க1�)� பி� அேத Pலாவதி 

ேவட�ைத பாலாமணி க�ெபனியி! நC�தைத� பா��தி.�கிேற�. அ�ேபா& 7மா� 

45 வயதி#) ேம#ப%டவராயி.�த ேபாதி?� ெகா5ச�� தளராம! இளவயதி! 

நC�தபCேய அ�ேபா&� ந�றா< நC�தா�. இ& ஒ. ெம0ச�த�க விஷய�. 

----------- 

5. 5. 5. 5. தி�தி�தி�தி�....நாராயணசாமி பி�ைளநாராயணசாமி பி�ைளநாராயணசாமி பி�ைளநாராயணசாமி பி�ைள    

 

இவ� 7�பிராயாசாாி க�ெபனியி! அாி0ச�திரா நாடக�தி! மயான� ேதா%Cயாக 

நC�தவ�. அ�த க�ெபனி பிாி�த பிற) தானாக ஒ. நாடக க�ெபனிைய ஏ#பA�தி 

��கிய பா�திர,கைள நC�& வ�தா�. இவர& ச,கீத� அ3வளL உய� தர� அ!ல. 

ஆயிN� நC�பதி! ெக%C�கார�. இவ� நC�தைத� ப��ைற பா��தி.�கிேற�; 

ஒ. �ைற த� க�ெபனிைய அைழ�&� ெகா�A இல,ைக�)� ேபா< பல 

நாடக,க நC�தா�. இவ� தமிG நாடக�தி#) ��கியமாக ெச<த ெதா�A, அ0 

சமய� இல,ைகயி! பிரபலமாயி.�த க�Cராஜ� கைதைய நாடகமாக எYத0 

ெசா!� மிகL� ந�றா< நC�தேதயா�. அ�த நாடக�தி#காக க�C அரச�க 

�த�ேயா� அ� கைத நிகG�த கால�தி! எ�ெத�த உைடைய தாி�தா�கேளா அேத 

மாதிாியாக ெகா5ச�� மாMபாC!லாம! நCக�கைள உைடக தாி�க0 ெச<& 

நட�தியேதயா�. இ& தா� �த! �த! கால�தி#ேக#ற ேகால� நCக�க ��ட& 

எ�M ஒ.வாM நா� Hற�HA� இத� பிற)தா� ம#ற நாடக சைபக (7)ண 

விலாச சைபயா� உ%பட) இ� ந! வழ�க�ைத� ெதாடர ஆர�பி�த& எ�M 

Hறலா�. 

-------------- 
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6. 6. 6. 6. தி�தி�தி�தி�. . . . "$பிராய ஆசாாி"$பிராய ஆசாாி"$பிராய ஆசாாி"$பிராய ஆசாாி    

 

ஒ. நா நா� ெத. தி�ைணயி! நி�Mெகா�A எ� ந�ப� ஒ.வ.ட� ேபசி� 

ெகா�C.�ைகயி! ஒ. கிழவனா� ைகயி! தC@ட� நட�&ேபானா�. எ� ந�ப� 

இவ�தா� 7�பிராய ஆசாாி எ�M 7%C� கா%Cனா�. அ�ேபா& நா� இவ� தானா 

அாி0ச�திரனாக நC�பவ�? எ�M ஆ0சாிய�&ட� ெசா�ேன�. பிற) ெகா5ச 

கால� ெபாM�& இவ� நC�பைத� பா��க ேவ�Aெம�M எ� B%ட.கி! அ� 

கால�தி�.�த ஓ� ெவளியி! 4,கிலா! ேபா%C.�த நாடக� ெகா%டைக�)� 

ேபாேன�. அ�M 7�பிராய ஆசாாி மயான கா�ட�தி! அாி0ச�திரனாக நC�தைத� 

பா��த ேபா& நா� அ�M பா��த கிழவனரா எ�M ஆ0சாிய� ப%ேட�. மிகL� 

�A�கா@� நAவய&ைடயவரா@� அ0 சமய� ேதா�றினா�. அ�ேபா&தா� 

மாMேவட� �Xவதி� மகிைமைய� க�ேட�. இவ� ந�றாக� பாCனா�. ஆயிN� 

மயான�தி! ேதா%Cயாக இ.�த இவ� தைலயி! ஒ. சாிைக ேப%டணி�த 

)%ைடைய@� ேதாளி! விைல@ய��த பனார> சா!ைவ@� மா%C� ெகா�A 

ைகயி! ஒ. ெவளி�தC@� பிC�&� ெகா�C.�தா�. இ& அ� கால�திய ஓ� 

வழ�க� எ�பத#) ச�ேதகமி!ைல. இ.�தா?� தவM தவMதா�. இவ� 

அாி0ச�திர� ேவட� தவிர ேவM பா�திர,களி! நC�ததாக என�)� ெதாியவி!ைல. 

இவ� ெப,க[� அ�பாL பிைளைய த� ).வாக� ெகா�டவ�. 

--------- 

7. 7. 7. 7. தி�தி�தி�தி�. . . . "�தர ஆசாாி"�தர ஆசாாி"�தர ஆசாாி"�தர ஆசாாி    

 

இவ� ேம# ெசா�ன 7�பிராய ஆசாாி க�ெபனியி! ச�தியகீ��தியாக (அாி0ச�திர� 

ம�திாி) பல வ.ட,க நC�தவ�, ந�றாக� பாAவா�. நC�'� கைலயி?� 

ேத�0சி@ைடயவ�, 7�பிராய ஆசாாி க�ெபனி கைல�த பிற) இவ� ெசா�தமாக ஒ. 

நாடக க�ெபனிைய நட�தினா�, ஒ. �ைற ெச�ைனயி! நாடக� ெகா%டைக 

அக�படா& ப0ைசய�ப� கலாசாைல�) எதிாி?ள ைமதான�தி! ஒ. Hடார�ைத 

அC�& அதி! சில நாடக,கைள நட�தினா�. அவ#M ஒ�றாகிய சார,கதர� 

நாடக�ைத நா� ேநாி! பா��த& ஞாபக மி.�கிற&, அ0 சமய� கதா நாயகனாகிய 

7�தராசாாி@� கதா நாயகியாகிய அ�பாL ப�த.� மிகL� ந�றா< நC�த 

ேபாதி?� எ� மனைத கவ��த நCக� விWஷக� ேவட� ��ட ேகாபால� 

எ�N� ஓ� பிராமண சிMவேன. இ�த நாடக�ைத� பா��த பிற)தா� நா� இ� 

நாடக�ைத ெகா5ச� கைதைய மா#றி எYதிேன�. 

------------ 
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8. 8. 8. 8. தி�தி�தி�தி�. . . . க�ைனயாக�ைனயாக�ைனயாக�ைனயா    

 

இவ� ஆதியி! 7�பிராயாசாாி க�ெபனியி! ேதா%C0சியாக ேவட� ��A ந!ல 

ெபய� எA�தவ�. பிற) 7�பிராயாசாாி க�ெபனி பிாி�த பி� தானாக ஒ. நாடக 

க�ெபனிைய ஆர�பி�தா�. இவ� ைவ;ணவ�க1 சா�தாணி பிாிைவ0 ேச��தவ�. 

மிகL� சிற�த ப�திமா�. ஆகேவ தன& க�ெபனியி! ��கியமாக ைவ;ணவ 

நாடக,கைளேய நட�தினா�. அ3வாM நட�தி ெபா. ேச��தபி� இராமாயண 

நாடக�, கி.;ண Pலா நாடக� எ�N� நாடக,கைள ெவ) விமாிசைனயாக 

நட�தி� ெபய� ெப#றா�. இத� பிற) தசாவதார� எ�N� ஓ� நாடக� நட�தி 

மிகL� 'கGெப#றா�. 

 

அ�ததசாவதார� நாடக�தி#காக தா� ேச��த ெபா.கைள எ!லா� ெசலவழி�& 

கா%சிகைள@� நCக�க1ைடய ஆைட ஆபரண,கைள@� பா��பவ�கெள!லா� 

பிரமி�)�பC ெச<தா�. இத� பலனாக அ�த தசாவதார� நாடக� F#M� 

கண�கான தடைவயாக ெச�ைனயி! Tபி!> பா�� வடேம#கி�.�த 

ெகா%டைகயி! நட�த�ப%ட&. கா%சிக �த�யன ெவ!லா� மிகL� ந�றாகL� 

பா��பவ�க1ைடய க�கைள கவ.வனவாகL� இ.�க ேவ�Aெம�ப& இவர& 

ஒேர ேகாாி�ைக. அவ#றி#காக எ3வளL ெபா. ெசலவானா?� அைத 

கவனி�பதி!ைல. அ�றி@� )றி�த கால�பC நாடக,க ஆர�பி�பதி! மிகL� 

ஈAப%டவ�, நCக�கைள@� பா�திர,க1�)� த)�தபC ேத��ெதA�பதி! மிகL� 

நி'ண�. இ�பC�ப%ட பல காரண,களா! இவ� ைகயி! ெபா. அதிகமா< 

ேச��த&. இ� ெப.� ெபா.ைள எ!லா� ெசலவழி�& இத� பிற) பகவ� கீைத 

எ�N� நாடக�ைத 'திய �ைறயி! எYத0 ெசா!� நட�த ஆர�பி�தா�, இ� 

நாடக�தி#காக ல%ச (பா<�) ேம! ெசலவழி�தா� எ�M நா� ெசா!வதானா! 

மிைகயாகா&. இ� நாடகமான& Tபி!> பா�� ெகா%டைக யி! 1008 தடைவ 

ஆட�ப%ட ெத�M என�) அதி! கி.;ண ேவஷதாாியாக நC�தவ� ேநாி! 

ெசா!�யி.�கிறா�. இ� மாதிாியாக ஐேரா�பா �த�ய க�ட,களி?� ஒேர 

நாடக� 1008 தடைவ�) ேம! நட�த�ப%டதாக நா� ேக%ட&� இ!ைல. அ� 

ெப.ைம கால5 ெச�ற க�ைனயா அவ�க%)�தா� உாி�தாய&. �த�! தின� 

ஒ. �ைற ஆட ஆர�பி�& வரவர C�க%Aக இ!லாம! ஜன,க 

கா�தி.�கிறா�க எ�M அறி�தவரா< சில தின,களி! அவ�க ெசௗக�ய�தி#காக 

இர�A �ைற@� நட�தி வ�தா�. ெச�ைனயி! இ� நாடக�ைத� பாராத 

நாடகாபிமானி ஒ.வ.� இ!ைல எ�ேற Hற ேவ�A�. இைத� பா��க 

ேவ�Aெம�M ஜன,க ம&ைர, தி.ெந!ேவ� �த�ய இட,களி�.�&� 

வ�தா�க எ�பைத நா� அறிேவ�, பல� இைத 4�M நா�) �ைற தி.�பி 
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தி.�பி� பா��க வி.�பி அ�பCேய ெச<தன� எ�பைத@� நா� அறிேவ�. 

பகவ�கீைத�) அ�'ற� இவ� ஒ. ெபாிய நாடக�ைத@� நட�தியதாக என�) 

ஞாபகமி!ைல. 

 

இவ� மிக0 சிற�த வி;X ப�த�. த�ைன ஆ�டா )மார� எ�M ேவC�ைகயா< 

Hறி� ெகாவ& வழ�க�. 6வி!�'�Wாி! ேகாயி! ெகா�C.�)� ெகாA�த 

நா0சியா.�)� பதினாயிர�தி#) ேம#ப%ட ஒ. ெபா� )ட�ைத தானமாக� 

ெகாA�தா�. 

 

இவ� மன� ேபா! மா,க!ய� எ�N� W<ைமயான மன&ைடயவ�. இத#) ஒ. 

உதாரண�ைத மா�திர� இ,) எY&கிேற�. ஒ. �ைற யா� நாடகமாAவ& ஒ. 

ெகா%டைகயி! எ�M இவர& க�ெபனி�)� ஆாிய கான சபா எ�N� ம#ெறா. 

நாடக க�ெபனி�)� ஒ. வியா]ய� ெச�ைன 9C 9வி! ேகா�%C! 

நட�த�ப%ட&. அத� ஜ%ஜாயி.�தவ� இைத நா� தீ�மானி�பைதவிட 

நாடக,களி! ஈAப%C.�)� ச�ப�த �த�யாைர ம�ய>தரா< ஏ#பA�தி� 

ெகா1,க எ�M ெசா!� இ.தர�தாைர@� அத#கிண,)�பC ெச<& இ�த 

வியா]ய�ைத எ�னிட� அN�பினா�. இ.தர�தா.� ஒ�'� ெகா�டா�க. நா� 

இ. தர�தாைர@� ந�றா< விசாாி�& க�ைனயா அவ�க1�) விேராதமாக ஆாிய 

கான சைபயா� ப%ச� தீ�மான� ெச<ேத�. அ�பCேய C�ாி@� ஆ<வி%ட&. 

இ�பCயி.�&� சில மாத,க1�)� பி�' தா� ெகாைடயாளி க�ண� எ�N� 

நாடக�தி#) ஒ�திைக ெச<& ெகா�C.�பைத� ேகவி�ப%A, தா� ேநாி! வ�& 

பா��& என�காக ெவ�M ெபா� �லா� �சிய கவச)�டல,க �த�ய 

ஆபரண,கைள ெச<& ெகாA�த&ம�றி அ� நாடக�தி#) ேவ�Cய இர�A 

4�M )திைரக �%Cய ரத,கைள த� ெச!வி! ெச<& ந�ெகாைடயாக 7)ண 

விலாச சைப�) ெகாA�தா�. கைடசி ஒ�திைகயி! தா� அ.கி�.�& ரத,கைள 

நட�&� விஷய,கைள எ,க1�)� க#பி�தா�. தி.வ1வ� வா�கி�பC இவ� 

ெச<யாம# ெச<த உதவி�) நா� எ�ன ைக�மாM ெச<ய� HA�. இ�ேபா& 

எY&கிேறேன அ&தா� நா� ெச<ய� HCய ைக�மாM ஆ)�. இவர& ஆ�மா 

ஆ�டாளி� தி.வCயி� கீG எ�M� நிைல�தி.�)மாக. 

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

9. . 9. . 9. . 9. . தி�தி�தி�தி�. . . . கி(ட$பா அவ�க�கி(ட$பா அவ�க�கி(ட$பா அவ�க�கி(ட$பா அவ�க�    

 

இவர& ெபய� கி.;ணசாமி எ�றி.�&� எ!ேலா.� இவைர கி%ட�பா எ�ேற 

அைழ�பா�க. ேம#ெசா�ன க�ைனயா க�ெபனியி! இவ� சிM வயதிேலேய 

ேச��& நC�& வ�தா�. க�ைனயா அவ�களா! இவ� நC�'� கைலைய� க#றா�. 

பிற) ெபாியவனான பிற) இவேர அ�க�ெபனியி! ��கிய பா�திர,கைள நC�& 



12 

 

வ�தா�. இவர& ச,கீத�, மிகL� சிலாகி�க� த�க&. க�த�வகான� எ�ேற இைத 

சில� Hற� ேக%C.�கிேற�. பாAவதி! 4�M >தாயிக வைர எ%Aவா�. 

அ�பCயி.�&� ஒ. அப>வரமாவ& ேக%க�படா&. இவ.� 6மதி 7�தரா� 

பா1� ஒ. நாடக�தி! நC�கிறா�க எ�M பிர7ர� ெச<ய�ப%டா! நாடக 

தின�தி#) 4�M நா�) நா%க1�) ��பாகேவ C�க%Aக ஆகிவிA�, ஒ. 

�ைற Tபி!> பா�� ெகா%டைகயி! 7)ண விலாச சைபயா� Pலாவதி 7ேலாசனா 

நாடக�ைத ஒ. த�ம ப�A�காக நட�திய ேபா& நா� 6த�தனாக ேவஷ� தாி�&� 

ெகா�C.�ைகயி!, தா� அ&வைரயி! நாடக,களி! தாி�த விைல@ய��த 

ர�ன,க இைழ�த நைககைள@� ெபா� நைககைள@� எA�&� ெகா�A வ�& 

"நீ,க இைவகளி! எ�ன ேவ�Aெம�றா?� அணி@,க” எ�M அ�'ட� 

ேக%டா�. அத#) நா� “நீ ேக%டேத ேபா&� என�), மிகL� ச�ேதாஷ� நா� 

இ�M நC�)� நாடக�தி! ச�யாசி ேவட� �ண ேவ�Cயவனாயி.�கிேற�, பிற) 

ேவ�Aமானா! ேக%டN�'கிேற�” எ�M நா� பதி! ெசா�ன& 

ஞாபகமி.�கிற&. இ�பC�ப%ட ந#)ணவானாயி.�த ேபாதி?� த� உட! 

நல�ைத பா&கா�காதபCயா!, இளவயதிேலேய இவ� பரேலாக� ெச�றா�. இைத 

நா� இ,) எY&வ& இவர& )#ற�ைத� HM� ெபா.%ட�M. நCக�க 

��கியமாக த,க உட! நல�ைத ஜா�கிரைதயா< பா&கா�கேவ�Aெம�Mதா�. 

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

10. 10. 10. 10. *மதி ேக*மதி ேக*மதி ேக*மதி ேக. . . . பிபிபிபி. . . . "�தரா�பா�"�தரா�பா�"�தரா�பா�"�தரா�பா�    

 

இ� ெப�மணி சிMவயதிேலேய நாடக,களி! நC�க ஆர�பி�தா�க, 

ெபாியவ�களானLட� ��கிய பா�திர,களி! நC�க� ெதாட,கினா�க. ப��ைற 

கி%ட�பா அவ�க1ட� கதா நாயகியாக நC�& ெப.�ெபய� ெப#றா�க. 

நC�பதி! மிகL� திறைம @ைடயவ�க. ஆயிN� இவ.ைடய ெபய� தமிG 

நாெட,)� பரவ0 ெச<த& இவ�க1ைடய அபாரமான ச,கீத� கைலேய. ந!ல ராக 

தாள ஞான�ைடயவ�. நா� க�ட அளவி! இவ�க1ைடய ச,கீத�தி! ஈA ேஜாA 

இ!லாத ெப.ைம இவ�க ப�க வா�திய,க இ!லாமேல மிகL� இனிைமயாக� 

பாA� திறேம யா�, அேநக ச,கீத வி�வா�க ப�க வா�திய�ேதாA பாAவ& ஒ. 

மாதிாியாக இ.�)�. ப�க வா�திய� இ!லாம! பாAவ& ேவM ஒ. மாதிாியா< 

இ.�)�. இவர& பா%C! அ�பCயி!ைல. ப�க வா�திய,க இ!லாம! 

பாCனா?� மிகL� கா&�) இனிைமயாயி.�)�. இ& ஒ. அாிய )ண�. கால5 

ெச�ற கி%ட�பா அவ�க ஆடவ�க1 ச,கீத�தி! எ�பC ெபய� ெப#றேரா 

அ�பCேய ெப�C.�) இவ�க ெபய� ெப#றன�. இவ�க எ�ேபா&� >திாீ 

ேவட� தா� தாி�ப& வழ�க�. ஒ. �ைற வட�கி�.�& வ�த ேப7�பட� பிC�)� 
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�தலாளியி� ேவ�Aேகாளி# கிண,கி ந�தனாராக—ஆ� ேவட� தாி�க 

இைச�தா�க. அ�பட� சாியாக ேசாபி�கவி!ைல. இத#) ஒ. ��கிய காரண� ஒ. 

ெப�மணி ஆ� ேவட� தாி�& கழனிகளி! ேவைல ெச<@� ஆதி திராவிட� ேவட� 

தாி�ப& மிகL� அசா�தியமான காாிய�. இத#) ேம! நா� ெசா!வத#கி!ைல 

இவ�க1� இனி ஆ� ேவட� தாி�ப& இ!ைல எ�M தீ�மானி�தா�க எ�M 

நிைன�கிேற�. ந�தனா.�)� பி� மணிேமகைல எ�N� ேப7� பட�தி! கதா 

நாயகியாக நC�தா�க. இ& யா& காரண�தாேலா �த�! கா%Cய ேபா& 

ஜன,க1�)� தி.�தியாயி!ைல. அத� ேபாி! அ�த பட� எA�தவ� ஹி�& 

ப�திாிைக ஆசிாியராக இ.�த கால5ெச�ற என& ந�ப� 6மா� 6னிவாச� 

அவ�களிட� ேபா< ேக%க, அவ� பி�� �தலாளிைய எ�னிட� அN�பினா�. அத� 

ேபாி! அ��தலாளி அ�த பட�ைத சீ�தி.�தி ந�றாக ெச<& ெகாA�க 

ேவ�Aெம�M எ�ைன ேக%க, நா� அத#கிைச�& ேகாய��W.�)� ேபா< பல 

விஷய,களி! அைத மா#றி எ�னா! இய�ற அளL தி.�தி� ெகாA�ேத�. அத� 

ேபாி! அ�பட� ந�றா< ஓCய& எ�M அறி�ேத�. அ0சமய� ஏற�)ைறய 4�M 

மாத� இவ�க1ட� பழகலாேன�. அ�ேபா& அவ�க1ைடய ஓ� சிற�த 

ந#)ண�ைத� க�A மகிG�ேத�. அதாவ& 7�தரா�பா கி%ட�பாLட� ப��ைற 

கதா நாயகியாக நC�தைத� க.தி ேம#பC கி%ட�பா அகாலமரண மைட�த உடேன 

இவ�க அ&�த! ைக�ெப� ேவட�ைத எ�ெபாY&� தாி�ததா)�. ேப7� 

பட,களி! நC�)� கால� தவிர ம#ற கால,களி! எ!லா� ெவைள உைடேய 

(ெவ� ப%டாைடேய) தாி�& ஆபரண,க ஒ�M� ேபாடாம! வாG�& வ�தன�. 

இ�ேபா&� அ�பCேய இ.�கி�றன�. இ& மிகL� ெம0ச� த�க )ணமா�. 1957-

வ& ஆ�C! 7த�திர ேபாரா%ட F#றா�A விழாவி! நாடக� தமிY�காக என�)� 

ஓ� சிற�த ெபா# பத�க�� ெவளி ேவைல� பாடைம�த த%ைட@� ெச�ைன 

ராஜாஜி ஹா�! H%Cய ஓ� ெப.� H%ட�தி! அளி�த ேபா& இைச� தமிழி! 

ெப.ைம ெப#றத#காக 6மதி ேக. பி. 7�தரா�பா1�)� அேத மாதிாி ெபா# 

பத�க��, ெவளி� த%ைட@� அளி�தன�. இவ�க இ�N� ஜீவ�தரா< இ.�ப& 

இைச அபிமானி க1ைடய ெப.� பா�கியமா�. இவ�க இ3வ.ட� ேதசீய 

பா&கா�' நிதி�காக ஒ. ெப.� ெதாைகைய ந�ெகாைட ெகாA�தைத நா� 

ச�ேதாஷமா< எYத ேவ�Cயவனாயி.�கிேற�. இவ�க த#கால� வசி�)� 

தி.�பா�C� ெகாA�C எ�N� ஊாி�.�)� சிவெப.மான& அ.ளா! 

ப!லா�A வாG�& தமிG நாடக�கைலைய இ�N� ��ேனற0 ெச<வா�களாக! 

------------- 
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11. 11. 11. 11. தி�தி�தி�தி�. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . "�தசாமி �த�யா�"�தசாமி �த�யா�"�தசாமி �த�யா�"�தசாமி �த�யா�    

 

இவ� �த� �த! 7)ண விலாச சைபயி! நC�தவ�. மேனாகர� நாடக�தி! வச�த 

ேசைன ேவட� தாி�தா�. இவ� பி#பாA பல நாடக சைபகைள0 ேச��& ம#றவ�க 

எYதிய நBன,களி! சிலவ#ைற நாடக (பமாக எYதி� ெகாA�தா�. இ3வாM 

அவரா! எYத�ப%டைவ இராஜா�பா, இராேஜ�திரா, ச�திரகா�தா, 

ேமாகன7�தர�, ஆன�த கி.;ண�, ேமனைக �த�யைவ. 7)ண விலாச சைபயி! 

மேனாகரா நாடக�தி! நா� மேனாகரனாக �த! �த! நC�த ேபா& இவைர வச�த 

ேசைன ேவட�தி! நC�க க#பி�ேத�. நா� ெசா�னைத ெய!லா� மிகL� 

ஆவ?ட� ேக%A அ�பCேய நC�தா�. அ�றி@� 7)ண விலாச சைப நட�திய 

என& பல நாடக,கைள அேநக பால சைபக1�)� க#பி�தா�. சிM பிைளகைள 

நC�க0 ெச<வதி! மிகL� நி'ண� எ�M ெபய� ெப#றதா! அேநக பால சைபக 

இவைர நாCனா�க, அ�றி@� ேவ! நாய� க�ெபனி, பாலாமணி க�ெபனி, 

பாலா�பா க�ெபனி �த�ய ெபாிய க�ெபனிக1� இவர& உதவிைய நாCய& 

என�)� ெதாி@�. த� ஆ@ைளெய!லா� நாடக�கைல�) அ��பண� 

ெச<தவ�க1 இவ� ஒ. ��கிய மானவ�. இவ.ைடய மகனாகிய எ�. ேக. ராதா 

எ�N� நCகைன பல ேவட,களி! ந�றா< நC�க0 ெச<தவ� இவேர யாவா�. 

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

12. 12. 12. 12. தி�தி�தி�தி�. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . ேகேகேகேக....    ராதாராதாராதாராதா    

 

இவ� எ�. க�தசாமி �த�யா.ைடய பிைள. சிMவயதிேலேய க�தசாமி 

�த�யாரா! நாடக� கைலயி! ந�றா< பயி!வி�க�ப%டவ�. இவ� 6மா� S. S. 

வாசNைடய ெஜமினி >ACேயாைவ0 ேச��தவ�. அ,) எA�க�ப%ட அேநக ேப7� 

பட,களி! ��கிய நCகராக நC�தி.�கிறா�. அவ� நாடக ேமைடயி! நC�த ேபா& 

நா� ப��ைற பா��தி.�கிேற�. ��கியமாக என& கவ� தைலவ� நாடக�தி! 

ேஹமா,கதனாக நC�த& மிகL� ந�றாயி.�த&, இவ.� ம#றவ�கைள� ேபாலேவ 

அ�நாடக�ைத ேசாக கரமா< �C�காம! 7பகரமாக �C�& நC�தி.�கிறா�. 

--------- 

13. 13. 13. 13. தி�தி�தி�தி�. . . . ச+கரதா, "வாமிக�ச+கரதா, "வாமிக�ச+கரதா, "வாமிக�ச+கரதா, "வாமிக�    

 

இவ� ெச�ற F#றா�C� இMதியி! தமிG நாடக,கைள எYதியவ�. இவ� சிM 

வயதிேலேய தமிG F!கைள ந�றா< க#றபி� �த�! அ�கால�தி! நட�த�ப%ட 

H�&�களி! ேவட� தாி�& நC�தவ�. அ�பC நC�த ��கிய பா�திர,க 
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இர�யகசி', சனீ>வர�, யமத�ம� �த�யைவகளா�. இவ� க�Tரமான உ.வ�� 

பா�ைவ@� )ர?� ெப#றி.�தைமயா! அ�பா�திர,கைள ஆAவதி! மி�க� 

ெபய�ெப#ற& 7லபமாய&. 1891-வ& வ.ஷ� தமிG நாடக,கைள ஆAவைதவி%A 

தமிG நாடக,கைள எYத� ெதாட,கினா�. அ�நாடக,களி� வசன,க 

மா�திரம�றி த�க பா%Aகைள@� தாேம எYதி ம#றவ�க1�)� க#பி�தன�. 

இவர& நாடக,க �த! �த�! ரா�A ஐய� க�யாணராம<ய� சைபயி! 

ஆட�ப%டன. இ0சைபயி! நCகராகL� பிற) ஆசிாியராகL� விள,கின�. 

அ�கால�திேலேய இவ� ச�யாச� ��டன�. அத�பிற) இவைர ச,கரதா> 

7வாமிக எ�M அைழ�க� தைல�ப%டன�. ச�யாச� ��டபிற)� 

நாடகசைபகளி! ேவைல பா��தா�. ேவ! நாய� சைபயி�.�தேபா& என& 

மேனாஹர� நாடக�தி#) இவ� தா� த�க பாட!க எYதினா�. பிற) 

சமரசச�மா��க நாடக சைபைய ெசா�த�தி! தாேம ஏ#பA�தி நட�தினா�. இவரா! 

பாட!க1ட� எYத�ப%ட நாடக,க ேகாவல�, வளி� தி.மண�, பவள�ெகாC, 

அ!� அ�ஜுனா, சீம�தினி, சதியNQயா, மணிேமகைல, லவ)சா, சாவி�திாி, 

சதி7ேலாசனா பிரகலாத�, Bர அபிம�@, சிM�ெதா�ட�, பிர'�,கPைல, 

பா�வதி க!யாண� �த�யன. இவ� 1922-ஆ� வ.ஷ� �தLடைலவி%A நீ,கின 

பிற) ெச�ைன நCக� ச,க�தா� '&ைவயி! இவ.�) ஒ. ம�டப� க%Cன�. 

அதி! வ.ஷாவ.ஷ� தி.. C. ேக. ஷ��க� அவ�க �ய#சியா! 7வாமிக1�) 

�ைஜ நைடெப#M வ.கிற&. ேம#)றி�த இவர& நாடக,களி! Bர அபிம�@ 

எ�N� நாடக�ைத ஒேர இரவி! எYதி �C�ததாக ெசா!ல�பAகிற&. 

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

14. 14. 14. 14. தி�தி�தி�தி�. . . . சிவஷ��க� பி�ைளசிவஷ��க� பி�ைளசிவஷ��க� பி�ைளசிவஷ��க� பி�ைள    

 

இவ� எYதிய நாடக� க�Cராஜா, இ& சி,கள�ைத ஆ�ட ஒ. அரசைன�ப#றிய 

நாடக�. இவ� நாராயணசாமி பிைள நட�திய ச���ண இராமாயண�தி#)� த�க 

பாட!க இய#றினா�. இவ� 'ச���ண மகாபாரத�' எ�N� நாடக�ைத@� 

எYதி@ளா�. 

---------- 

15. 15. 15. 15. தி�தி�தி�தி�. . . . கி�.ணசாமி பாவல�கி�.ணசாமி பாவல�கி�.ணசாமி பாவல�கி�.ணசாமி பாவல�    

 

இவ� சிM வயதி! எ�Nட� 7)ணவிலாச சைபயி! நC�தவ�. எ�Nட� 

சார,கதராவி! 7ம�திரராகL� மேனாகராவி! ராஜ�பிாியனாகL� ந�றா< நC�த& 

ஞாபகமி.�கிற&. இவ� தமிழி! ந!ல ேத�0சி ெப#றவ�, கவிக பாAவதி! சிற�த 
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ெபய� எA�தவ�. ஒ.வித�தி! இவைர ஆ7கவி எ�ேற Hறலா�. அ3வளL 

விைரவாக வி.�த,க க%Aவா�. தன& நாடக,க1�) ேவ�Cய பா%Aகைள� 

தாேன க%Cயி.�கிறா�. பிற) தானாக பால நாடகசைபைய ஏ#பA�தினா�. 

அத#காக அவ� எYதிய நாடக,க பதிப�தி, ப�பா< ெமயி!, ப5சா�ேகசாி, 

கத�ப�தி �த�யைவகளா�; இவ� இ,கிலா�& ம�ன� ஐ�தா� ஜா�] ெவளிவிழா 

(silver jubilee) நட�தேபா& த�Nைடய பாலசைபயினைர அைழ�&�ெகா�A 

இ,கிலா�&�)�ேபா< அ0சமய� பல தமிG நாடக,க நட�தினா�. 

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

16. 16. 16. 16. தி�தி�தி�தி�. . . . ச�தானகி�.ண நா/0ச�தானகி�.ண நா/0ச�தானகி�.ண நா/0ச�தானகி�.ண நா/0    

 

இவ� சிMவயதி! நாடகமாCயதாக� ேகவி�பAகிேற�. இவ� ��&சாமி 

கவிராய.ைடய சி;ய�. ஆாியகான சைப எ�N� நாடக சைப�) இவ� சில 

நாடக,கைள@� அவ#றி#)ாிய பா%Aகைள@� எYதியதாக� ெதாிகிற&. ஆயிN� 

அைவகளி! ஒ�M� அ0சிட�ப%டதாக� காேணா�. 

----------- 

17. 17. 17. 17. தி�தி�தி�தி�. . . . 1111. . . . ேகேகேகேக. . . . ஷ��க�ஷ��க�ஷ��க�ஷ��க�    

 

தி.. C. ேக. ஷ��க� அவ�க தக�பனா.�), ஷ��க� அவ�க உ%பட நா�) 

பிைளக. இ�த நா�) பிைளகைள@� அவ�க1ைடய தக�பனா� சிM 

வயதிேலேய நாடக� ஆAவதி! ேச��பி�தா�. 1922-! ஷ��க� அவ�க தன& 

சிM வயதிேலேய கி.;ணசாமி பாவல.ைடய பாலமேனகர சபாவி! மேனாகரனாக 

நC�தா�. அைத நா� ேநாி! பா��தேபா& நாடக�தி� �Cவி! ஷ��க� அவ�க 

நC�தைத�ப#றி ச�ேதாஷ�ப%A� ேபசிேன�. C. ேக. ஷ��க� அவ�க 

சிMவயதி! பல பால நாடக சைபகளி! நCகராயி.�தா�. பிற) த� 

சேகாதர�க1ட� 'ஷ��கான�த நாடகசபா' எ�பைத >தாபி�& பல வ.ட,களாக 

அைத விமாிைசயா< நட�திவ�தன�. பிற) ஏேதா காரண�தா! அ�த சைப 

கைல�க�ப%ட&; த#கால� ேவெறா. ெபய.ட� ஒ. நாடகசைபைய ஏ#பA�தி 

அதி! நC�& வ.கிறா�. ெச�ைன ராஜதானியி! ��கியமான ப%டண,களி! பல 

வ.ட,களாக நாடக,க நட�தி வ.கிறா�. சி,க���, மேலயா �த�ய 

இட,க1�)�ேபா< த� )YLட� பல தமிG நாடக,கைள நட�தி மி)�த 

கீ��திைய� ெப#றி.�கிறா�. இவ� நC�த நாடக,களி! ��கியமான& 

'ஒளைவயா�'. இ�நாடக� எYதிய& தி.. பி. எ>. எ�திரா]. அ�பா�திர�ைத 

நC�ப& மிகL� கCனமா)�. இ.�&� அ�பா�திர�ைத நC�பதி! இவ.�) 
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சமானமி!ைல ெய�ற கீ��திைய� ெப#றா�. இவ� என& நாடக,களி! மேனாகர� 

நாடக�ைத ப��ைற பல இட,களி! நC�& ந!ல ெபய� ெப#றி.�கிறா�. 

அ�நாடக�ைத ெகா5சேமN� மா#றாம! அ�பCேய ஆCய சிலாி! இவ� 

��கியமானா�. நா� நி�மாணி�த மேனாகர� பா�திர�தி� )ணாதிசய,கைள 

ெய!லா� ந�)ண��தவ�. ஆகேவ F#M�கண�கான நCக�க மேனாகர� 

பா�திர�ைத நC�தி.�தேபாதி?� இவ� நC�த&� தி.. ேக. ஆ�. ராமசாமி 

நC�த&� தா� எ� மனதி#) ஓரளL உவைகைய� த�த&. C. ேக. ஷ��க� 

அவ�க )Y ெத�னி�தியாவி?� சிேலா� மேலயா �த�ய இட,களி?� 

நC�தேபா& பல நாடக,களி� வ.�பCைய பல த�ம விஷய,க1�)� 

ெகாA�தி.�கி�றன�. த#கால�. இவ� தமிG நாடக�தி#காக தன& உட!, ெபா., 

ஆவிெய!லா� ெகாA�& அைத மிகL� ��ேனற0 ெச<தி.�கி�றன� எ�பைத 

ஒ.வரா?� மற�க �Cயா&. இவ.�) 1960-ஆ� ஆ�C! ெச�ைன ச,கீத நாடக 

ச,க� இவர& நC�'�கைலைய ெம0சி ஓ� ெபா#பத�க� அளி�தன�. இவ� ேதசிய 

பா&கா�' நிதி�) ெப.� ெபா.ைள தாராளமாக ெகாA�&ளா�. அ�றி@� பல 

எளிய நCக�க1�) அவ�க1ைடய க;டகால�தி! ெபா. 1தவி@� 

ெச<தி.�கிறா�. இவ� இ�N� ப!லா�A வாG�& அ3வாேற 

ெச<யேவ�Aெம�M ேகா.கிேற�. 

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

18. 18. 18. 18. தி�தி�தி�தி�. . . . 1111. . . . ேகேகேகேக. . . . பகவதிபகவதிபகவதிபகவதி    

 

தமிழக�தி� தைலசிற�த நாடக� கைலஞ�களான C. ேக. எ>. சேகாதர�க 

நா!வாி! தி.. C. ேக. பகவதி நா�காவ& சேகாதர�. இவ� 11—2—1918-இ! 

பிற�தா�. இவ� தம& 7-வ& வயதிேலேய ம&ைர� த�&வமீன ேலாசனி வி�&வ பால 

சபாவி! நCகராக ேச��க� ெப#றா�. 1925-இ! சேகாதர�களி� 6 பால 

ஷ��கான�த சைப &வ�க� ெப#ற&�, அதி! சி!லைர ேவட,களி! நC�க� 

ெதாட,கினா�. சி�ன5சிM வயதி! இவ� ெப.�பா?� நைக0 7ைவ யளி�)� 

'ப��' ேவட,களிேலேய ேதா�றினா�. C. ேக, பகவதி த� சேகாதர� தி. C. ேக 

��&சாமியிட�� ஆசிாிய� தி.. எ�. க�தசாமி �த�யாாிட�� நாடக� பயி#சி 

ெப#றா�. இளைம� ப.வ�திேலேய ராஜா�பா, ராேஜ�திர�, ச�திரகா�தா �த�ய 

நாவ! நாடக,களி! இவ� கதா நாயனாக அ.ைமயாக நC�&�, பாC@� ெப.ைம 

ெப#றி.�கிறா�. 

 

C. ேக. பகவதி கதாநாயக ேவட,களி! நC�தேபா& இவ.�) நாயகியாக நC�தவ�  
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நC�'� 'லவ� தி.. ேக. ஆ� ராமசாமி எ�ப& )றி�பிட�த�க&. 1935-ஆ� ஆ�A  

�த! C. ேக. பகவதி ப!ேவM நாடக,களி! பிரதம பாக�ைத ஏ#M நC�க� 

ெதாட,கினா�. 1939-இ! 'சிவPலா' நாடக�தி! சிவெப.மாNைடய ப!ேவM 

ேவட,களி! F#M� கண�கான நாடக,களி! ெதாட��& நC�& ரசிக�களி� 

ேபராதரைவ� ெப#றா�. தமிG வரலாM நாடக,களி! கதா நாயனாக நC�க இவ.�) 

வா<�' கிைட�தேபா& இவர& ெப.ைம ேம?� ஓ,கிய&. இமய�தி! நா�, இராஜ 

ராஜேசாழ� �த�ய நாடக,களி! ேசர� ெச,)%Aவ�, இராஜராஜ ேசாழ� ஆகிய 

ேவட,க இவ.ைடய அபார நC�'� திறைம�)0 சா�றாக விள,கின. ராஜராஜ 

ேசாழ� எ�N� நாடக� அ., ராமநாத� அவ�க எYதிய& அமர� க!கியி� 

'சிவகாமியி� சபத�' நாடக�தி! மேக�திர ப!லவனாக� ேதா�றிய& இவ.�)� 

ப�மட,) சிற�ைப� ேதC�த�த&. 

 

தி.. பகவதி நC�'� &ைறயி! ம%Aம!ல, நி�வாக� &ைறயி?� சிற�த ஆ#ற! 

ெப#றவ�. 1950 �த! C. ேக. எ>. நாடக சைபயி� நி�வாக ெபாM�' �Yவ&� 

இவேர ஏ#M நட�தி வ.கிறா�. '& தி!�யி! பாரத அரசா,க�தாரா! அைம�க� 

ெபM� ேநஷன! திேய%ட� அைம�' ஆேலாசைன )Yவி! பகவதி ஓ� 

உM�பினராக நியமி�க�ப%Aளா�. தமிG நாA ச,கீத நாடக ச,க�, ெத�னி�திய 

நCக� ச,க� �த�ய அைம�'களி! இவ� அ,க� வகி�& வ.கிறா�. 

 

தமிG நாA அரசா,க நாடக ஒY,) �ைற ச%ட�தி� கீG அைம�க�ப%Aள 

கமி%Cயி! உM�பினராகL� இர�A ஆ�Aக பணியா#றி வ.கிறா�. 1950 �த! 

C. ேக, எ>, நாடக சைப தயாாி�த 'இ�>ெப�ட�, கவனி� காத�, ர�தபாச�, 

தமிG ெச!வ�, வாGவி! இ�ப�, ேதச ப�த� சித�பரனா�, சி�த� மக, இராஜ ராஜ 

ேசாழ�, சிவகாமியி� சபத�, உயி��ப�, பாச�தி� பாி7 �த�ய ப!ேவM 

நாடக,க1�) இவ� தயாாி�பாளராக இ.�& உதவி யி.�கிறா�. ேதசீய ெப.ைம 

வா<�த நாடக,களான '�த! �ழ�க�', 'ேதச ப�த� சித�பரனா�' ஆகிய 

நாடக,களி! பகவதி க%ட ெபா�மனாகL�, சித�பரனாராகL� திற� ெபற நC�& 

நாடக ரசிக�களி� ேபராதரைவ� ெப#றா�. 

 

C. ேக. பகவதி நாடக உலகி! சிற�த இட� ெப#றி.�பேதாA திைர�பட� 

&ைறயி?�, பல பட,களி! ��கிய பாகேம#M நC�தி.�கிறா�. 1935-இ! சிற�த 

படெம�M ெபா& ம�களா! பாரா%ட� ெப#ற 'ேமனகாவி!' பகவதி கதா நாயக� 
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வராகசாமியாக நC�தா�. ெதாட��& பாலாமணி, )மா>தாவி� ெப�, பி!ஹண�, 

மனித�, இ�>ெப�ட�, ர�தபாச�, ச���ண இராமாயண�, மகா Bர Tம�, 

)லமக ராைத �த�ய திைர�பட,களி! ��கிய பாகேம#M நC�தி.�கிறா� 

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

19.19.19.19.    தி�தி�தி�தி�. . . . சக,ரநாம� அவ�க�சக,ரநாம� அவ�க�சக,ரநாம� அவ�க�சக,ரநாம� அவ�க�    

 

இவ� பிற�த& 1913-ஆ� வ.ட�, இவ� சிM வயதி! சில நாடக� க�ெபனிகளி� 

நாடக,கைள� பா��& தாN� நாடகமாட ேவ�A ெம�M வி.�ப� ெகா�டா�. 

7மா� 14 வயதி! ஓ� நாடக க�ெபனியி! நC�க ஆர�பி�தா�. அ�பC ேச��தLட� 

இவ� த�ைத அைத தA�&� பா��தா�. அதனா?� க!விேம! மன� ெச!லா& 

நாடகமாAவதிேலேய இவ� மன� ெச�ற&. அத� மீ& இவ� த�ைத நாடகமாA-

வத#ேக அNமதி ெகாA�& வி%டா�. �த�! இவ.�) உ#சாகமளி�த& தி. எ�. 

எ>. கி.;ண� அவ�களி� நC�பா)�. 

 

இவ� அ�கால�தி! அபிம�@ 7�தாி எ�N� நாடக�தி! Qாியபகவானாக நC�தா�. 

அ0சமய� அபிம�@வா� நC�தவ�, த#கால� பிரசி�தி ெப#ற நCகராகிய தி. T. K. 

ஷ��க� அவ�க. பிற) இவ� கால5ெச�ற தி. M. க�தசாமி �த�யா� 

அவ�களா! பல நாடக� பா�திர,க ஆAவதி! பயி#சி ெச<ய�ப%டா�. இதனா! 

க�தசாமி �த�யா� அவ�கைளேய இவ� தன& நாடக� ).வாக� ெகா�டன�. 

1935-இ! C. ேக. எ> சைபயா.ட� ‘ேமனைக' எ�N� திைர�பட�தி! �த! �த! 

நC�தா�. பிற) பல நாடக சைபகேளாA ேச��& நC�& வ�தன�. பிற) எ�. எ>. 

ேக. தயாாி�த பட,களி?� ஜீபிட� க�ெபனி யி?� பணியா#றி வ�தா�. பிற) 

ஏ#ப%ட ம&ைர பால விேனாத சபாவி! சில பா�திர,கைள� ெதாட�0சியாக 

நC�தா�. பிற) ஒ#ைறவாைட திேய%டாி! எ�. எ>. ேக நாடக சைப நட�திய 

நாடக,களி! ப,ெகA�&� ெகா�டா�. பிற) 'நா� இ.வ�', 'ர�த ேசாதைன' எ�ற 

நாடக,களி! நC�தா�. ைப�திய�கார� எ�ற நாடக�ைத இவேர எYதி அதி! 

��கிய பா�திரமாக நC�& ெப.� 'கG ெப#றா�. 1952-இ! இவ� த� ெசா�தமாக 

'ேசவா>ேட]' எ�N� நாடக சைபைய >தாபி�தா�. 1956 �த! பி. எ>. ராைமயா 

அவ�க எYதிய பிரசிெட�% ப5சா%சர�, ம!�ய� ம,கள�, ேதேரா%C மக�, 

ேபாP>கார� மக, �வில,) �த�ய நாடக,களி! ப,ெகA�&� ெகா�A ந!ல 

�ைறயி! நC�தா�. பாரதியா� எYதிய பா5சா� சபத� எ�N� நாடக�ைத� 

பா%Aகளாக நட�திய ேபா& அதி! ப,ெகA�&� ெகா�டா�. அ�றி@� தி. ஜானகி 
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ராம� எYதிய நா? ேவ� நில��, வCேவ? வா�தியா� எ�N� நாடக��, ேகாம! 

7வாமிநாத� எYதிய 'திய பாைத, தி!ைல நாயக� எ�கிற நாடக,கைள@� இவ� 

நட�தி வ.கிறா�. இத� பிற) இவ� சமீப�தி! ஐேரா�பா க�ட�தி! மா>ேகா, 

தா;க�%, ெலனி� கிரா%, கிழ�) ெப��� �த�ய ஊ�க1�)� ேபா< அ,)ள 

நாடக� )Yவினரா! மாியாைத ெச<ய�ப%A அவ�களிடமி.�& பல நாடக 

விஷய,கைள� க#M� ெகா�ட& ம�றி தமிG நாடக�தி� ெப.ைமைய 

அவ�க1�)� ெதாிவி�& வ�&ளா�. 

----------- 

20. 20. 20. 20. தி�தி�தி�தி�. . . . நவா$ ராஜமாணி�க�நவா$ ராஜமாணி�க�நவா$ ராஜமாணி�க�நவா$ ராஜமாணி�க�    

 

இவ� ஒ. ந!ல நCக�, 7வாமியி� கி.ைபயா! வயதாகிய ேபாதி?� இவ� இ�N� 

நC�&வ.கிறா�. இவ� த� ெசா�தமாக ேதவிகான சபா எ�N� நாடக சைபைய 

ஏ#பA�தி 'ராண ச�ப�தமான பல நாடக,கைள நட�தி வ.கிறா�. ஒ.�ைற 

ராமாயண�தி! அNமா� இராவணைன ச�தி�)� க%ட�தி! மிகL� ந�றா< 

நC�தைத நா� ேநாி! பா��தி.�கிேற�. இவ� சிற�த ப�திமா�, ஐய�ப� எ�N� 

7வாமிைய த� )லெத<வமாக� ெகா�டவ�. ஐய�ப� கைதைய நாடகமாக 

ப��ைற நட�தி ந!ல ெபா.1� 'கY� ெப#றா�. ஆயிN� சில வ.ட,க1�) 

��பாக ெப.� கா#Mமைழயா! இவ� ஆCவ�த நாடக� ெகா%டைக சாி�& 

விY�& திைரக, உைடக �த�ய எ!லா சாமா�க1� அழி�&வி%டன. 

அ0சமய� ெச�ைன அரசியலா� 5000 (பா@� ச,கீத நாடகசைபயா� 5000 (பா@�, 

ம�திய அரசியலா� 5000 (பா@� ெகாA�& உதவி மMபC@� ��ேபா! இவர& 

சைபைய நட�&�பCயாக உதவினா�க, இவ� 7மா� 200 பிைளக1�) உணL, 

ஆைட �த�யைவ அளி�& ஆர�ப� க!விைய@� க#பி�& நCக�களாகL� ேத�0சி 

ெபற0 ெச<தி.�கிறா�, பைழய நாடக சைபகளி! இவ� சைபதா� பல வ.ட,களாக 

நீC�த கால� ந!ல�ைறயி! நாடக,கைள நட�தி வ.கிற&. 

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

21. 21. 21. 21. தி�தி�தி�தி�. . . . ேகேகேகேக. . . . ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�. . . . ராமசாமிராமசாமிராமசாமிராமசாமி    

 

இவ� பா!ய�திேலேய பாலநாடக க�ெபனிகளி! ேச��& ப��ைற ந!ல ெபய� 

ெப#றவ�. அ0சமய,களி! இவ� ெப� ேவட� தாி�ததாக அறிகிேற�. பிற) 

ெபாியவரான பிற) தானாக ஒ. நாடக� க�ெபனிைய ஏ#பA�தி அதி! 

ெப.�பா?� ��கிய ஆ� ேவட,கைள நC�&ளா�. இவ� தமிGநாA �Yவ&� 
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நாடக� க�ெபனி@ட� 7#றி யி.�கிறா�. ஒ.�ைற ெச�ைனயி! வ�தேபா& 

வா!டா�> திேய%டாி! ஏற�)ைறய 4�M மாத�வைர என& மேனாகரா 

நாடக�ைத@� ர�னாவளி நாடக�ைத@� ேகா�ைவயாக நட�தியி.�கிறா�. 

இ�மாதிாியாக ேவெற�த நாடக� க�ெபனி@� இைடவிடா& மாத� கண�காக 

நட�தியதி!ைல. அ0சமய,களி! நா� இவ� நC�தைத ேநாி! பா��& 

'கG�தி.�கிேற�. ��கியமாக இவ� மேனஹர� பா�திர�தி! நC�த& மிகL� 

ந�றாக இ.�த&. அைத தின� தின� நC�பெத�றா! மிகL� கCனமான 

ேவைலயா�. நா� இ�த மேனாகர� பா�திர�ைத அேநக� நC�தைத� 

பா��தி.�கிேற�, அவ�க1 இவ� நC�த&� என& ம#ெறா. ந�ப� தி.. T. K. 

ஷ��க� அவ�க நC�த&� தா� என�) மி)�த தி.�திகரமாயி.�த&. 

அத#ெகா. ��கியமான காரண� அவ�க அ3ேவட� தாி�தேபா& பதிென%A 

வய&ைடய பா!யனாக� ேதா�றியதா�. ம#ெறா. காரண� இவ�க இ.வ.� 

நா� எYதியதி! ஒ�ைற@� மா#றாம! அ�பCேய நC�ததா)�. 

 

இவ� நம& நா%ைடவி%A சி,க���, மேலயா �த�ய இட,க1�)�ேபா< அ,) 

தமிG நாடக,களி� ெப.ைமைய@� அ.ைமைய@� பரவ0 ெச<&ளா�. ஒ.�ைற 

அ3K�களி! ஒ�றி! சாய,கால நாடகமாக மேனாகராைவ ஐ�& மணி�த! 8-மணி 

வைரயி! ஆC �C�தேபா& அைத� பா��க அ�ைட அய�?ள 

ஆயிர�கண�கான ஜன,க வ�தி.�கி�றன� எ�M அறி�& அவ�கைள� தி.�தி 

ெச<வத#காக அ�றிரேவ 9-மணி�)ேம! 12-மணிவைரயி! நாடக�ைத 

நட�தியதாக� ேகவி�ப%C.�கிேற�, இவ� ெச�ைன ச%டசைபயி! ஓ� 

அ,க�தினராக சில வ.ட,க இ.�தா� எ�ப& ேபா#ற�த�க&. இ�N� 

ப!லா�A வாG�& நம& நா%C#)� தமிG நா%C#)� ஈச� க.ைண யா! ேசைவ 

ெச<வாராக. 

----------- 

22. 22. 22. 22. தி�தி�தி�தி�. . . . T. R. T. R. T. R. T. R. ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�    

 

ெச�ைன மாவ%ட�தி! ஒ. சி#_ாி! ஒ. )Cயானவ� இ.�தா�, அவ.�) ஒ. 

பிைள. அ�பிைளயி� ெபய� ராம0ச�திர�, அ�த பிைளைய ஐ�& 

வயதானLட� ஒ. பளி�Hட�தி#) அN�பினா�. அவ� சாியாக பளி� 

Hட�தி#)� ேபாவ&மி!ைல. சாியாக பC�ப&மி!ைல. அவ� விைளயா%C?� 

விேனாத�தி?ேம கால,கழி�தா! பC�' எ�பC வ.�? தக�பனா� அவைன� 

க�C�&� பா��தா�, தி%C�பா��தா�; 'அC�&� பா��தா�' எதி?� பயனி!ைல. 
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ஒ.நா அ�பிைள, தக�பனாாிட� ேபா< "எ�ைன ஏ� அ�பா அC�கிறீ�க, 

என�ெக�னேமா பC�' வரா&, நா� பால நாடக� க�ெபனி ஒ�றி! ேபா< ேசர� 

பிாிய�பAகிேற�” எ�றா�, தக�பனா� எ�ன ெச<வா�! “உ� பாA நா� 

ெசா!லேவ�Cய& ெசா!�யாயி#M. உ� தைலவிதியி�பC நட�க%A�” என 

ெமாழி�& அவ� இ;ட�பCேய வி%டா�. பிைள சில நாடக� க�ெபனிகளி! 

ேச��& சில பாக,கைள நC�க ஆர�பி�& பல க;ட,கைள அNபவி�தா�. 

ஆயிN� ெத<வாதீன�தா! அவN�) ஒ. ந!ல நா பிற�த&, அைத இனி 

எY&கிேற�. ெச�ைனயி! ஒ. பிரபல ேப7� பட தயாாி�பாளரான A. V. M. 

ெச%Cயா� எ�னிட� வ�& 'சபாபதி' எ�N� என& நாடக�ைத ேப7� படமாக 

மா#ற ஏ#பாA ெச<தா�. அவ� ேக%டபC உ�தரL ெகாA�த பிற) அவாிட� "இ�த 

பட�தி#) சபாபதி �த�யா.�)� ேவைல�கார சபாபதி�)� இர�A த)�த 

நCக�கைள ஏ#பாA ெச<& ெகா1,க. ம#றவ�க எ�பC இ.�தா?� 

ெபாித!ல, இர�A சபாபதிக1� ந�றா< நC�தா! பிற) பட� ந�றா< ஓA�” 

எ�M ெசா�ேன�. அ�த ெச%Cயா� அவ�க தா� ஒ.நா அ�த இர�A 

பா�திர,க1�)� த�க நCக�கைள பாீ`ி�&� பா��& வ.�ேபா& ஒ.நா 

ராம0ச�திரைன ச�தி�தா�. அ�நா தா� ராம0ச�திரN�) ந#கால� பிற�தநா. 

இவ� தா� சபாபதி �த�யா.�) த�க நCக� எ�M அவைன என�)� 

கா�பி�தா�, நாN� அவைன� பாிேசாதி�&� பா��& என�)� அ�பCதா� 

ேதா�Mகிற& எ�M உ�தரL ெகாA�ேத�. அத� மீ& ராம0ச�திர� சபாபதி 

�த�யாராக அ�பட�தி! நC�& ந!ல ெபய�ெப#றா�. ெகா5ச நாைள�) ��பாக 

ேப7�பட� இ�னெத�M ெதாியாதி.�த ராம0ச�திர� ஒ. ந%ச�திரமாக 

மாறினா�, இ& தா� ராம0ச�திர� கைத. இத�பிற) பல ேப7� பட,களி! நC�& 

வ.கிறா�. இ�N� சில வ.ட,களி! ேப7�படர,கமாகிய ஆகாய�தி! ெபாிய 

ந%ச�திரமாக மாMவா� எ�M நிைன�கிேற�. 

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

23. 23. 23. 23. தி�தி�தி�தி�. . . . M. G. M. G. M. G. M. G. ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�ராம3ச�திர�    

 

இவ� பா!ய�திேலேய கி.;ணசாமி பாவல� பா<> க�ெபனியி! ேச��& நC�தா�. 

பாவலரா! ந�) ேத�0சியைடய� ெப#றா�. ஒ. சமய� நா� ஒ. தமிG நாடக� 

க�ெபனி H%ட�தி! தைலைம வகி�த ேபா& இவ� அCயி! வ.மாM ேபசினா�, 

“நா� கி.;ணசாமி பாவல.ைடய சி;ய�. கி.;ணசாமி பாவல� க�தசாமி 

�த�யா.ைடய சி;ய� க�தசாமி �த�யா� ப�ம! ச�ப�த �த�யா.ைடய 

சி;ய�. ஆகேவ அவ� எ� உபா�தியாய.�) உபா�தியாய.�) உபா�தியாய�” 



23 

 

எ�M ேவC�ைகயா< ெசா�னா�. இவ� கி.;ணசாமி பாவல� சைபயி! ஆCயைத 

நா� பா��ததி!ைல. பிற) ெபாியவரான பிற) பல ேப7� பட க�ெபனிகளி! இவ� 

நC�தைத நா� பா��தி.�கிேற�. இவ� பலவிதமான ேவஷ,களி! நC�& 

சைபேயாைர ச�ேதாஷ�பA�தி யி.�கிறா�. இவ� பிரபலமான ேப7� பட,களி! 

ஒ. �த�ைம ெப#றவ� எ�M நா� க%டாயமா< Hற ேவ�A�. இத#) ஒ. 

ஆதார� HMகிேற� இவைர எ,களி.வ.�)� சிேநகிதரான தி.. K. 7�பிரமணிய� 

எ�னிட� ஒ. நா அைழ�&� ெகா�A வ�& அறி�க� பA�தினா�, அ�ேபா& 

நா� "நீ,க த#கால� எ�த ேப7�பட�தி! நC�கிறீ�க?" எ�M ராம0ச�திரைன� 

ேக%ட ேபா& அ.கி�.�த 7�பிரமணிய� சிாி�&� ெகா�ேட “அவைர அ�பC 

ேக%காதீ�க, நீ,க எ�த ேப7�பட�தி! நC�க வி!ைல எ�M ேக1,க, 

ஏென�றா! அவ� ��கிய பா�திரமாக நC�காத ேப7�படேம த#கால� இ!ைல" 

எ�M ேவC�ைகயா< ெசா�னா�க. 

 

இவ.ைடய ஒ. ��கியமான ேபா#ற�த�க ந#)ண� எ�ன ெவ�றா! இவ� ேம# 

ெசா�னபC அேநக ேப7� பட,களி! நC�&� ெப#ற ெபா.ைள ஏற�)ைறய 

எ!லா த�ம விஷய,களிேலேய விநிேயாகி�& வ.கிறா� எ�பதா�. ஏைழகளா< 

ேபான வேயாதிக நCக�க யா� வ�& இவ� உதவிைய நாCய ேபாதி?� 

அவ�க1�) உதவி ெச<வத#) மM�பதி!ைல எ�M ேகவி�ப%C.�கிேற�. 

இவ.�) ம&ைரயி! ஒ. �ைற ேப7�பட அபிமானிக பதினாயிர� (பா< 

ெபM�பCயான த,கவா ஒ�ைற ெவ)மதியாக� ெகாA�தா�க, இவ� ேதசிய 

பா&கா�' நிதி�) 7மா� 75000 (பா< ெகாA�ததாக� ேகவி�ப%A 

ச�ேதாஷ�ப%ேட�. இவ� இ�N� ப!லா�A வாG�& பல ேப7� பட,களி?� 

நாடக,களி?� நC�& தமிG நாடக�ைத ��N�)� ெகா�A வ.வ& ம�றி 

வறிஞ�களான நCக�க1�) உதவி ெச<& '�ணிய� ெபMவாராக எ�M ஈச� 

அ.ைள�, பிரா��தி�கி�ேற�, ெச�ைன நகரா�ைம� கழக�தா� என�) ெவளி� 

ேபைழைய அளி�தேபா& அ�M எ�ைன ஊ�வலமாக� ெகா�A ேபானத#) 

எ!லா ெசலLகைள@� இவ� ஒ.வேர ேம#ெகா�டா� எ�M ேகவி� ப%ேட�. 

அ3வாறாயி� ஈச� தா� இவ.�)� ைக�மாM ெச<யேவ�A� நா� 

ெச<வத#கி!ைல. 

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

24. 24. 24. 24. தி� சிவாஜி கேணச�தி� சிவாஜி கேணச�தி� சிவாஜி கேணச�தி� சிவாஜி கேணச�    

 

இவ� சிMவயதி! T. K. S. பிரத�> க�ெபனியி! நC�தவ�. T. K. S. பிரத�>களா! 

நாடக� ெதாழி�! ேத�0சியைடய� ெப#றா�. பிற) ெபாியவனான ேபா& சில 
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��கிய பா�திர,க ெகாA�தா�க. அைவகளி! ஒ�M சிவாஜி நாடக�தி! 

கதாநாயக� பா�திர�. அ�த நாடக� பல நா%க நட�தபCயா! கேணச� அவ�க 

ெபய� பரவலாயி#M. இதனா! இவ.�) 'சிவாஜி' கேணச� எ�N� ப%ட� 

ெபய.� அளி�க�ப%ட&. இத#)� பிற) சில க�ெபனிகளி! ேச��& ��கிய 

பா�திர,கைள எA�&�ெகா�A நட�திவ.கிறா�. ெகா5சகால�தி#) ��பாக 

ேதசாபிமானியாகிய க%டெபா�� எ�N� Bர.ைடய சாி�திர�ைத நாடகமாக 

நட�தி மி)�த கியாதி ெப#றா�. எ�Nைடய மேனாகராவி! அைத� ேப7�படமாக 

மா#றியேபா& அ�பட �தலாளிக மேனாகர� பா�திர�ைத சிவாஜி கேணசN�)� 

ெகாA�கலாமா? எ�M எ�ைன�ேக%டா�க. அ�பCேய ெச<@,க, அைத அவ� 

ந�றா< நC�& உ,க1�)� பண�ைத அதிகமா< ேச��பா� எ�M ெசா�ேன�. 

ஆயிN� அ�பட�தி! நா� எYதிய பாக,கைள மா#றாதபC இவ� நC�தெத!லா� 

ந�றா< இ.�த&, மா#றிய பாக,க அைவக ெபா.�தமா யி!லாதபCயா! அவ� 

நC�த& நாN� வி.�பவி!ைல. பா��த அேநக ஜன,க1� அ3வாேற Hறின�. 

இத#) சிவாஜி கேணச� உ�தரவாதம!ல. கைதயி� ேபா�ைக மா#றியவ�க தா� 

உ�தரவாத�. இத� பிற) இவ� அேநக ேப7� பட,களி! நC�&வ.கிறா�, 

அ�றி@� ஒ.�ைற எகி�& ேதச�தி#)�ேபா< நC�பி! சிற�தவ� என 'கழ� 

ெப#M பாி7க ெப#றவ�. ேம?� அெமாி�காL�)�ேபா< தமிG ேப7� பட,களி� 

ெப.ைமைய பரவ0ெச<த ெப.ைம இவ.ைடயதா)�. 

 

இவ� க�Tரமான ேதா#ற�� )ர?�ைடயவ�. ஆகேவ Bர ரச�தி! நC�பதி! 

இவ.�) த#கால� இைணயி!ைல எ�M ெசா!லலா�. இ�N� இவ� ப!லா�A 

வாG�& ேதசாபிமான நாடக,களி! நC�& தமிG நாடக�தி� ெபயைர ஈச� 

க.ைணயா! ��N�)� ெகா�Aவ.வாராக. 

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

25. 25. 25. 25. தி�தி�தி�தி�. . . . 45தேனாி ரா45தேனாி ரா45தேனாி ரா45தேனாி ரா. . . . "$ரமணிய�"$ரமணிய�"$ரமணிய�"$ரமணிய�    

 

இவ� தி.ெந!ேவ�யி! பிற�தவ�, உய� ேவளாள ஜாதிைய0 ேச��தவ�. இவ� த� 

சிM வய& �த! T. K. S. சேகாதர�கேளாA ஒ�&ைழ�& வ.கிறா�. ராமாயண�தி! 

ராமல%7மண� சேகாதர�க நா!வேராA ராம.�) மிகL� அ�ேயா�ய 

சிேநகிதரான )கைன@� ேச��& ஐவைர@� ஒேர சேகாதர�களாக பாவி�க 

ேவ�Aெம�M ஒ. கவி Hறி@ளா�. அ&ேபாலேவ இவ� T.K.S. நா�) 

சேகாதர�கேளாA மிகL� அ�ேயா�யமா< பல வ.ட,களாக தமிG நாடக�தி� 

பலவித ெதா�Aக1�காக உைழ�& வ.கிற பCயா! இவைர T. K. S. சேகாதர� 

நா!வேராA ஐ�தாவ& சேகாதரராக க.தினா! தவறாகா&. இவ� சிM வய& �த!, 
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தமிG ந�றா<� க#M ந!ல பா�C�ய� அைட�& கவிைதக பாA� வழ�க 

�ைடயவரானா�. T. K. S. சேகாதர�க நாடக சைபைய ேச��& அவ�க சைப�) 

அேநக நாடக,க1�) ெவ) அழ கான பா%Aகைள எYதி@ளா�. ேம?� 

அ0சைபயா� நட�திய ந!ல நாடக,களி! ஒ�Mகிய 'சிவகாமியி� சபத�' எ�N� 

கைதைய நாடக(பமாக எYதி� ெகாA�தி.�கிறா�. அ�றி@� சில சமய,களி! 

அ0சைபயி! நC�&மி.�கிறா�, இவ� இய#றமிY�காக ேசைவ ெச<& ெச�தமிG 

ெச!வி �த�ய ப�திாிைக1�)� பல க%Aைரக எYதியி.�கிறா�. சில ெதாட� 

கைதக1� எYதியி.�கிறா�. ஆகேவ இவைர இய#றமிG, இைச� தமிG, நாடக�தமிG 

4�றி#)� ேசைவ ெச<&வ.� ஒ. ��தமிGவி�தக� எ�M ஒ.வாM HMவ& 

மிைகயாகா&. என& எ�பதாவ& வயதி! தமிG நா%A நCக� க ெச<த ெபாிய 

மாியாைதயி! இவ� ெப.� ப,) எA�&� ெகா�டவ�. பல சமய,களி! எ�ைன� 

'கG�& பல கவிைதக பாC@ளா�. தி.வ1வ� ஒ.வ.ைடய )ண�ைத@� 

)#ற�ைத@� க.தேவ�Aெம�M Hறி@ளா�. அத�பCேய இவ.ைடய ஒ. 

)#ற�ைத நா� இ,) எY&கிேற�. அதாவ& எ�ைன�ப#றி அதிகமா< 

'கG�தி.�பேதயா�. இவ.�) 7மா� 41 வயதாகிற&. இவ� இ�N� 40 வயதி#) 

ேம! ��தமிY�)� உைழ�& தமிG அ�ைனயி� ேபர.ைள� ெபMவாராக. 

----------- 

26. 26. 26. 26. தி�மதிதி�மதிதி�மதிதி�மதி. . . . பாலா�பா�பாலா�பா�பாலா�பா�பாலா�பா�    

 

இ�த அ�மா1� ஒ. நாடக� க�ெபனிைய �#கால�தி! நட�தினா�க. இதி! ஒ. 

விேசஷ� எ�னெவ�றா! பாலா�பா >திாீயா< இ.�தேபாதி?� என& 

'மேனாகர�' நாடக�தி! மேனாகரனாக நC�தா�. கால5ெச�ற க�தசாமி �த�யா� 

இவ�க1�) மேனாகரனாக நC�க� க#பி�ததாக நா� அறி�ேத�. இ�த ஒ. 

க�ெபனி என& மேனாகர� நாடக�ைத அMப�ெதா�ப& �ைற நட�தியதாக 

க�தசாமி �த�யா� என�) ஒ. கCத� எYதியி.�கிறா�. இ�N� இர�A 4�M 

ெப�மணிக என& மேனாகர� நாடக�தி! மேனாகரனாக நC�தைத� 

பா��தி.�கிேற�. ஆயிN� பாலா�பா நC�த&தா� என�)� ெகா5ச� 

தி.�திகரமாயி.�த&. இ�த க�ெபனி@� ெகா5ச� வ.ட,க தா� இ.�& 

கைல�& ேபா<வி%ட&. 

------------------ 
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27. 27. 27. 27. தி�மதிதி�மதிதி�மதிதி�மதி. . . . P. P. P. P. பாலாமணி அ�மா�பாலாமணி அ�மா�பாலாமணி அ�மா�பாலாமணி அ�மா�    

 

இவ�க கணிைக )ல�தவ�க, சிM வயதிேலேய த� ஜாதி� ெதாழி?ட�  

நாடகமாAவத#) ஆர�பி�தா�க. இவ�க. க�ெபனியி! எ!ேலா.� >திாீகேள,  

இவ�க1ைடய அ�கா ��கிய ஆ� ேவட,க1� பாலாமணி ��கிய >திாீ 

ேவட,க1� தாி�& நC�பா�க. இவ�க ஆCய ��கிய நாடக,க ட�பா0சாாி 

விலாச�, தாரா0சா,க�, )ேலபகாவ� �த�யைவகளா�. ெகா5ச கால� க�தசாமி 

�த�யா� இவ�க க�ெபனியி! நாடகமாட க#பி�)� உபா�தியாயராக ேச��தா�. 

அ0சமய� என& Pலாவதி 7ேலாசனா �த�ய நாடக,கைள பாலாமணி ஆC 

வ�தா�. ெகா5சகால� ேகாவி�தசாமி ரா3 அவ�க1� இ�க�ெபனியி! Q�திர 

தாராக ேச��தி.�தா�. எ� அNமதியி� மீ& ெச�ைனயி! ஒ.�ைற பாலாமணி 

Pலாவதி சேலாசனாவி! நC�தேபா& எ�ைன ேநாி! வ�& அைழ�க நா� ேபா< 

பா��த& ஞாபகமி.�கிற&. நாடக� 7மாரா< தா� இ.�த&. ஆயிN� பாலாமணி 

7ேலாசனாவாகL� அ�த அ�மாளி! 4�றி! ஒ. ப,) இ!லாத ஒ. ெப� 

7ேலாசனாவி� அ�காளாகிய Pலாவதியாக நC�த& என�)� பிC�கவி!ைல. இ�த 

நாடக�தி#)� இவ�க நC�த ராமாயண நாடக�தி#)� சி�தா�த சரப� ��&சாமி 

கவிராய� ந!ல பா%Aகைள எYதி�ெகாA�தா�. சில வ.ட,க%)� பி� இ�த 

க�ெபனி கைல�&வி%ட&. மிகL� ெபா. தீ%Cய பாலாமணி@� வMைமயி! 

அக�ப%A� க;ட� ப%டா�க என� ேகவி�ப%ேட�. 

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

28. 28. 28. 28. *மா�*மா�*மா�*மா�    விவிவிவி. . . . விவிவிவி. . . . *னிவாச ஐய+கா�*னிவாச ஐய+கா�*னிவாச ஐய+கா�*னிவாச ஐய+கா�    

 

'இவராவ& நாடக�தி! நC�ததாவ&' எ�M இைத வாசி�)� என& FM 

ந�ப�களி! 99 ேப� ஆ0சாிய�பAவா�க. ஆயிN� இவ� 7)ணவிலாச சைபயி! 

இர�ெடா.�ைற நC�தி.�கிறா�. அவ� �த��த! நC�த& என& ச4க 

நாடகமாகிய 'ெபா� வில,)’ எ�பதி! தா� நா� ராம0ச�திர� ேவட� 

��டேபா& என& ைம�&னNகிய ேவட� தாி�)�பC ெச<ேத�. அதி! இவைர 

ேத�0சி ெபற0 ெச<வ& என�) மி�க கCனமான காாியமாயி.�த&. சிற�த 

க!விமாNகிய இவ.�) ஞாபகச�தி மா�திர� ெகா5ச� )ைறL. அத#காக 

ப��ைற இவைர ஒ�திைகயி! க;ட�&�)ளா�கிேன�. நாடக தின�தி! 

7மாரா<தா� நC�தா�. ஆயிN� இவ.�காக வல&'ற� ைச% பAதா அ.கி! ஒ. 

'ரா�ட.� இட&'ற ைச% பAதா அ.கி! ம#ெறா. 'ரா�ட.� ஏ#பாA ெச<ேத�. 

நCக.�) இ.�கேவ�Cய ��கிய )ணமாகிய த�ைன மற�& தா� ேம#ெகா�ட 

பா�திரமாக நிைன�தி.�க ேவ�Cய )ண� இவாிட� மிகL� )ைறL. ஆயிN� ஒ. 
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வித�தி! சைப நட�திய நாடக,க1�) நC�'� கைலயி?� ச,கீத� கைலயி?� 

த� ஆ@ உளவைர மிகL� உதவி 'ாி�&வ�தா�. எ� வழ�க� ஒ. நாடக�தி� 

கைடசி ஒ�திைககளி! இவைர அைழ�& உ%கார0 ெச<& நCக� க1�) அவ�க 

)#ற,கைள எA�&�கா%C உ#சாக�பA� &�பC ேவ�Aவ&. இ�பC 

ெச<@�ேபா& இவ.ைடய criticism என�) மிகL� உபேயாக�ப%ட&. இவ� 

criticism ெகாA�பதி! நி'ண�. இவ.ைடய வழ�க� எ�னெவ�றா! எ�த நCக.� 

எ3வளL ந�றா< நC�தா?� 'இைதவிட நீ மிகL� ந�றா< நC�க�HA�; �ய#சி 

ெச<& நC’ எ�M உ#சாக� பA�&வதா)� எ� பாக�தி! நா� எ3வளL ந�றா< 

நC�தா?� "ஜ;ைட! ச�ப�த� நீ இைதவிட ந�றா< நC�க�HA�. ேசா�ேபறியா< 

இராேத. இ�N� �ய�M பா�” எ�M ெசா!வா�! அவ.ைடய மன&)� சாியா< 

தி.�திகர� ஆ)�வைரயி! நா� மாறி மாறி நC�&� கா%டேவ�A�. இத#) ஒ. 

உதாரண� ெகாA�கிேற�. ேஷ�>பிய� எYதிய உலெக,)� 'கGெப#ற 

ஹா�ெல% (Hamlet) எ�N� நாடக�தி� ெமாழி ெபய��பாகிய அமலாதி�ய� 

எ�N� எ� தமிG நாடக�தி! ஒ. கா%சியி! "ெவளி0ச�, ெவளி0ச�" எ�N� ஒ. 

வாிைய ஒ�திைகயி! நட�தியேபா& இவைர@� இவைர�ேபா! ந!ல critic ஆகிய 

என& ந�ப� வாம�ைப (Vaman Bai) அவ�கைள@� ஹா�! உ%கார0ெச<& 

பா��கெச<தேபா& அதி! ேமைடயி! இ.�)� ஒ3ெவா.வ.ைட �க பாவ�� 

இ�பC இ�பC இ.�க ேவ�Aெம�M ேம#ெசா�ன இ.வ�கைள@� கவனி�க0 

ெச<ேத�. இைத 11 �ைற நC�&� கா%Cய பிற)தா� 6னிவாச ஐய,கா.� 

வாம�ைப@� ஒ�'�ெகா�டா�க. 

 

நாடக�தி! இ.�கேவ�Cய ச,கீத�ைத� ப#றி@� இவர& உதவிைய 

நாCயி.�கிேற�, 6னிவாச ஐய,கா.�) ச,கீத ஞான� மிகL� )ைறL. ைபரவி 

ராக�தி#)� சஹானா ராக�தி#)� வி�தியாச�ைத�Hற இவ� அறியா�. அ�பC 

இ.�&� நாடக�தி! ஒ3ெவா. ச�த��ப�தி?� சாியான பாவ�தி! பாட!க 

அைம�தி.�கிறதா எ�பதி! இவ� '�திH�ைம@ளவ�. இத#) ஒ. உதாரணமாக 

என& '�தா அவதார� எ�N� நாடக�தி! ச,கீத�ைத� ப#றி இவ� உதவி 

ெச<தைத HMேவ�. அ�த நாடக�திேலேய நாைல�& பா%Aக 

ஏ#பA�தியி.�ேத�. இவ.ைடய criticism எ�பைத நா� நாCயேபா& ஒ3ெவா. 

பா%ைட@� பலவித ராக,களி! எ�ைன� பாA�பC ெதா�தரL ெச<&, அவ� 

மனதி#) தி.�தியாகிரவைரயி! எ�ைன விடமா%டா�. 

 

இவ� ஆ,கில�தி! பதிெனா�M ஓர,க நாடக,கைள எ,க தசரா வ.டா�திர  
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ெகா�டா%ட,க1�) எYதி� ெகாA�தா�. அைவகளி! ப�ைத நா� தமிழி! ெமாழி 

ெபய��& அ0சி%C.�கிேற�. அ�றி@� தமிG நாடகமாக 'கீேதாதய�' எ�பைத 

எYதி அ0சி%C.�கிறா�, அ& ஒ.�ைறதா� எ,க சைபயி! நட�த�ப%ட&. 

அத� a%ப,க ச�>கி.த பாைஷைய ந�றா< அறி�தவ� க1�)�தா� ெதாி@�. 

ஆகேவ அ& பிரபலமாக ேபாகாத த& ஆ0சாியம�M. ேம#ெசா�ன வித,களி! 

ஐய,கா� அவ�க 7)ணவிலாச சைப�) 'ாி�த உதவிகைள விட மிகL� ெபாிய 

உதவிகைள ெச<த&. அவ� எ,கள சைப�) 20 ஆ�Aக1�) ேம! சைப 

காாிய,கைள என& தைமயனா� ப. ஆM�க �த�யா.ட� காாியதாிசியாயி.�& 

உைழ�தேதயா�.அ�கால�ைத சைடயி� ெபா#கால� என�Hறி இவ� 

வி��தா�த�ைத �C�கிேற�. 

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

29. 29. 29. 29. * * * * S. S. S. S. ச5திய7�5திச5திய7�5திச5திய7�5திச5திய7�5தி    

 

இவைர அறியாத அரசிய! க%சி�கார�க இ�தியாவிேலேய இ!ைல என0 

ெசா!லலா�. ஆயிN� இவ� நC�'� கைலயி?� ேத�0சி� ெப#றவ� எ�ப& 

பல.�)� ெதாியாம�.�கலா�. ஆகேவ இவைர�ப#றி நா� இ,) ச#M விவரமா< 

எYத வி.�'கிேற�. இவ� காேல] பC�தLட� எ,க 7)ணவிலாச சைபயி! 

அ,க�தினராக ேச��தா�. அவேர என�) ப� �ைற HறியபC நா� தா� அவ.�) 

�த! சிேநகிதனாயி.�ேத�. 'திய ெம�ப�க யாராவ& ேச��தா! உ,க1�) 

நாடகமாAவதி! வி.�பமி.�கிறதா? எ�M ேக%ப& எ� வழ�க�. அத�பCேய 

இவைர நா� ேக%டேபா& 'ஆ�' என ஒ�'� ெகா�டா�. அத� பிற) �த�! 

தமிழி! சிM பா�திர,கைள ெகாA�&� பழ�கி வ�ேத�. �த�! மிகL� 

H0ச�ளவராயி.�தேபாதி?� சீ�கிர� அ�H0ச�ேபா< உ#சாக�&ட� 

க#Mவ�தா�. பிற) வரவர ெபாிய பா�திர,கைள ெகாA�கலாேன�. இவைர ஒ. 

ைத�ய�ள நCக� எ�ேற Hறேவ�A�. இவ� ேச��த சமய� ச�>கி.த பிாிL 

ஒ�M எ,க சைபயி! ஆர�பி�க�ப%ட&. இவ� ச�>கி.�தி! மி)�த 

ஆ�வ�ைடயவ�. எ,க சைப ேபா%ட ஒ3ெவா. ச�>கி.த நாடக�தி?� பாக� 

எA�&�ெகா�A வ�தா�. இவ� ��கியமாக நC�த ச�>கி.த பா�திர,க 

மி.0சகC எ�N� நாடக�தி! கதா நாயகNைடய ந�பனாகிய ேவட� ஒ�M. 

இர�டாவதாக ேவணி ச�ஹார�தி! அ>வ�தாமனாக நC�ததா)�. இவ� 

இர�ெடா. வ.ஷ� ச�>கி.த க�ட�டராக இ.�தா�. நா� 7மா� 25 வ.ஷ� 

தமிG க�ட�டராக உைழ�த பிற) அதனி�M� விலகியேபா& என�)� பிற) தமிG 

க�ட�டராக நியமி�க�ப%ட பல. இவ.� ஒ.வ�. அ0சமய� ஒ. �ைற 

எ�னிட� வ�& "நா� மேனாகரனாக நC�க ேவ�Aெம�M வி.�'கிேற�” எ�M 
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Hற, "அ�பCேய ெச<@,க அத#ெக�ன தைட" எ�M ெசா�ேன�. இைத�ப#றி 

ெகா5ச� விவாி�க ேவ�Cயவனாயி.�கிேற�. அ�கால�தி! நா� ��கியமா< 

நC�த கதா நாயக�களி� பாக�ைத ம#றவ�க நC�பதி! என�) 

வி.�பமி!ைலெய�M பல� எ�ணிய& என�)� ெதாி@�, அ�த எ�ண�பCேய 

இவ.� மேனாகர� ேவட�ைத தா� நC�க வி.�பினா! நா� எ�ன பதி! 

ெசா!கிேற� எ�M ேக%க இ0ைச�ப%டவரா< ேக%டன� ேபா?�. பிற) பல 

ஒ�திைககளி!தா� நC�&வ�தா�: அைவகைள எ�ைன பா��)�பC 

ேக%கவி!ைல. ேக%காதி.�)�ேபா& நாேம� தைல aைழ�&� 

ெகாளேவ�Aெம�M நாN� 7�மாயி.�&வி%ேட�. ஒ.நா இவ� ஒ�திைகைய 

�C�&வி%A திVெர�M எ�னிட� வ�& "மி>ட� ச�ப�த� நா� மேனாகரனாக 

நC�ப& சாியாயி!ைல எ�M ம#ற நCக�க HMகிற�க. ஆகேவ அதனி�M� 

தா� விலகி� ெகாகிேற�. நீ,கேள அ�பா�திர�ைத எA�&�ெகா�A நாடக 

தின�தி! நC@,க" எ�M ெசா!ல நா� ெகா5ச� ஆ0சாிய�ப%டவனா< "யா� 

உன�) அ�பC ெசா�ன&? நா� உ�ைன மேனாகரனாக ந�றா< நC�)�பC 

ெச<கிேற� பா� நீ பய�படாேத" எ�M த%C� ெகாA�& அ�M �த! நாைல�& 

ஒ�திைககளி! இவைர ந�றா<� ேத#Mவி�ேத�, அ�ேபா& இவ� மிகL� 

ச�ேதாஷ�ப%டா�, பல நCக�க ஆ0சாிய�ப%டன�. "ஆயிN� ச�ப�த� இ3வளL 

நீ,க ெச<த& ெபாித!ல. நாடக தின� ேமைடயி�மீ& ப�க� பAதாவி! நி�M� 

ெகா�A எ�ைன உ#சாக� பA�தி� ெகா�A வ�தா! தா� நா� ந�றா< நC�க 

�C@�" எ�M வ#'M�தினா�. அத#)� நா� இைச�& அ�பCேய ெச<ேத� நாடக 

தின�தி! அ� பா�திர�ைத ச#ேறற�)ைறய நC�தா� எ�ேற நா� ெசா!ல 

ேவ�A�. அ& �த! இவ� என�) ஆ�த ந�பராக மாறினா�. இ& நட�த சில 

மாத,க1�ெக!லா� கா,கிர> சைப ப�A�காக அ!ல& ஏேதா ஒ. த�ம 

ப�C#காக (என�) ந�றா< ஞாபகமி!ைல) தா� மேனாகரா நாடக�தி! 

கதாநாயகனாக நC�க ஏ#பாA ெச<தா�. அ& என�)� ெதாியா&. அ0சமய� நா� 

ெச�ைனைய வி%A ெவளிb� ேபாயி.�ேத�. நா� தி.�பி வ�&ேபா& 

எ�பCயி.�த& எ�M நாடக�ைத�ப#றி எ� ந�ப�கைள விசாாி�தேபா& அவ�க 

ஆர�ப�தி! ந�றா< தானி.�த&, மேனாகர� ச,கி�யM�)� கா%சியி! 

(இ&தா� நாடக�தி� ஒ. ��கியமான கா%சி) ஏேதா தைட�ப%A க�தி@� 

ைக@மா< நி�M வி%டா� திைரவிட�ப%ட&" எ�M Hறினா�க. அத#க�'ற� 

ச�திய4��தி அவ�க எ�த தமிG நாடக� தி?� நC�ததாக என�) ஞாபகமி!ைல. 

 

என& ந�ப� 7)ண விலாச சைபைய�ப#றி ஏளனமான ேபச ஒ.வ.�)� இட� 

ெகாA�கமா%டா�. அ�த சைப தன�) தமிழி! ந�றாக ெசா#ெபாழிL ெச<ய 

க#பி�த& எ�M ப��ைற Hறிய&�A. எ�னிட�� அ3வாேற Hறி@ளா�. 
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இவ� நAவயதிேலேய கால கதியைட�த& கா,கிர> க%சி�கார�க1�) 

மா�திரம!ல, எ,க சைப�)� ெபாிய &ரதி�;டமா)�. 

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

33330. 0. 0. 0. * * * * T. T. T. T. *னிவாச ராகவா3சாாி*னிவாச ராகவா3சாாி*னிவாச ராகவா3சாாி*னிவாச ராகவா3சாாி    

 

இவ� சிM வயதிேலேய எ,க சைபயி! ேச��& சில நாடக,களி! சிM 

பா�திர,களி! நC�தவ�, இவ� ெபாியவரான பிற) உட! ெகா5ச� ெப.�&� 

ேபாகேவ, பி#கால�தி! இவ.�) நா� ஆ� ேவடேம ெகாA�& வ�ேத�. இவ� 

ந�றா< நC�கL� நC�பா�, பாடL� பாAவா�. இவர& பா%டனா� தியாகராஜ 

>வாமிக1ைடய ��கிய சி;யராக இ.�தவரா�. இவ� எ,க சைபயி! எA�&� 

ெகா�ட ��கிய பா�திர,க ந�தனாாி! ந�த�, காலவாிஷியி! சி�திர ேசன�, 

வாணீ'ர வணிகனி!, ஷா�லா! �த�யைவகளா�. இைவகளிெல!லா� இவ� 

��கிய கியாதி ெப#ற& ந�தனா� ேவட�தி! தா� அதி?ள பா%Aகைள ெப!லா� 

மிகL� உ.�கமாக பாC சைபேயாைர எ�ேபா&� ச�ேதாஷி�க0 ெச<வா�. இவ� 

கைடசி கால�தி! த� B%C! �ைஜ அைறயி! >ேதா�திர,க 

பாC�ெகா�C.�)�ேபா& திVெரன மரணமைட�தா�. இவர& அகால மரண� 

எ,க சைபேயாைரெய!லா� மிகL� வ.�த0 ெச<த&. 

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

31. 31. 31. 31. விவிவிவி. . . . ெவ+கடாசைலயாெவ+கடாசைலயாெவ+கடாசைலயாெவ+கடாசைலயா    

 

இவ� ஒ. ெத?,) பிராமண�. ஆயிN� தமிழி! எYதL� பC�கL� ந�றா< 

க#றவ�. ேம#ெசா�ன ஓாிய�ட! CராமC� ெசாைச%Cயி! �த�! பல வ.ட,க 

நC�தவ�. இவ� சி!லைர பா�திர,க ஆAவதி! சம��த� எ�M ெபய� ெப#றா�. 

ஆயிN� ேதா%C �த! ெதா�டமா� வைரயி! ஆAவதி! நி'ண�. ஆயிN� நாடக 

ேவஷ� தாி�பதி?� ம#றவ�க1�)� ேபாAவதி?� இவ.�) இைணயி!ைல 

எ�ேற நா� Hறேவ�A�. ஓ, C. ெசாைச%C கைல�த பிற) 7)ண விலாச 

சைபைய0 ேச��தா�, ேச��& ஆ@ ப�ய�த� எ,க1�ெக!லா� ேவஷ� 

ேபாAவதி! ச�ேதாஷமா< கழி�தா� எ�ேற நா� ெசா!ல ேவ�A�. இவ� 

உயி.ட� இ.�த வைரயி! இவேர என�) ேவஷ� ேபாடேவ�Aெம�M 

பிCவாத� பிC�ேப�, இவ� எ,க சைப�காக ந�தனா� சாி�திர�ைத ெத?,கி! 

எYதி�ெகாA�தா�. அ�றி@� பாாிஜாத அபகரண�, ராணி ச�@�தா �த�ய 

நாடக,கைள எYதிய&ம�றி த�கபC நCக�கைள ேத#Mவி�& தாN� நC�& 

ெத?,) பிாிவி! ந!ல ெபய� ெப#றா�. ேம?� மா�ய� எ�N� பிெர57 ேதச�& 
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ஹா>ய நாடக�கவி எYதிய ஓ� நாடக�ைத ெத?,கி! ெமாழி ெபய��& ெவ) 

விமாிைசயா< நட�தினா�. அ�நாடக�தி� ெபய� 'விதிேலாக வயி�தி@A' எ�பதா�. 

இவ� ஒ. �ைற உ�தர ராம சாி�திர�தி! ஒேர இரவி! பதிேனாM ேவட,க 

தாி�த& என�) ஞாபகமி.�கிற&. அ�றி@� 'திய ச4க நாடக�தி#) எ,க 

சைபயா� ெபா# பத�க� அளி�க ��வ�தேபா& ெத?,கி! 'உபய பிர;ட�' 

எ�N� நாடக�ைத எYதி ெபா#பத�க� பாி7 ெப#றா�. இவர& அகால மரண� 

எ,க சைப ெச<த &ரதி�;டமா)�. 

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

32. 32. 32. 32. *மா� வி*மா� வி*மா� வி*மா� வி....9 ேகாபாலர5தின�9 ேகாபாலர5தின�9 ேகாபாலர5தின�9 ேகாபாலர5தின�    

 

இவ� ைஹேகா�% வ�கீலான பிற) எ,க சைபயி! அ,க�தினராக ேச��தவ�. 

அத#) ��னேமேய மாகாண கலாசாைலயி! வாசி�தேபா& என& இர�A 4�M 

நாடக,களி! நC�&ளா�. எ,க சைபயி! ேச��த பிற) அேனக தமிG 

நாடக,களி! நC�& ெபய� ெப#றா�. இவ� என& மேனாகரா, Pலாவதி, 7ேலாசனா 

�த�ய நாடக,களி! நC� &ளா�. இவ� ைமQ� )�பி க�ெபனியா� க�னட 

பாைஷயி! தட�திய 'ராஜப�தி' எ�N� நாடக�ைத அ�பCேய ெவ) அழகாக 

தமிழி! ெமாழி ெபய��& அதி! தாேன ��கிய ஆ� ேவட� ��A ப��ைற 

நட�தியி.�கிறா�. ேம?� இவர& மாமனாராகிய வி. வி. 6னிவாச ஐய,கா� 

எYதிய நா� ெமாழி ெபய��த இர�A 4�M நாடக,களி! சில கா%சிகைள 

ேச��& எYதி எ,க சைபயி! நC�தி.� கிறா�. அவ#M ��கியமான& 7!தா� 

ேப% ச� அசி> ெட�% மாஜி>Cேர% எ�பதா�. இவ� எ,க 7)ண விலாச 

சைபயி! உபதைலவராக பல வ.ட,க இ.�& அத� காாிய,கைள நட�தி சில 

மாத,க1�) ��பாக காலகதியைட�த& எ,க சைபயி� &�பா�கிய,களி! 

ஒ�றா)�. இவ� ெச�ைன ச,கீத நாடக சைபயாரா! நC�'�கைல�காக ஒ. 

ெபா#பத�க� ெகாA�க�ெப#றா�. 

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

33. 33. 33. 33. தி�தி�தி�தி�. . . . P. S. P. S. P. S. P. S. தாேமாதர �த�யா�தாேமாதர �த�யா�தாேமாதர �த�யா�தாேமாதர �த�யா�    

 

இவ� என& ஆ.யி� ந�ப� C. ர,கவCேவ?வி� ைம�&ன�, �த�! M. P. T. 

அேசாசிேஷனி! நC�தவ�. 

 

பிற) எ,க சைபைய ேச��தா�. இவ� நC�)� திற�தி#) த�கபC சில 

பா�திர,கைள இவ.�) ெகாA�& வ�ேத�. அைவகளி! ��கியமானைவ 

அமலாதி�ய� நாடக�தி! Pலா தரN�, வி.�பிய விதேம நாடக�தி! 
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ஜக�நாதNமா�. இவர& ��கியமான )ண� ஒ�M எ�னெவ�றா! தா� நC�)� 

பாக�தி! நா� ெசா!�� ெகாA�த நC�' தன�) சாியாக வராவி%டா! 

“வா�தியா�, வா�தியா�! இ�ெனா. தர� ெசா!?,க, இ�ெனா.தர� 

ெசா!?,க" எ�M வ#'M�&வா�, நா� ெசா!�� ெகாA�த& சாியாக வ.� 

வைரயி! எ�ைன விடமா%டா�. இவ� 7மா� 15 வ.ட,க1�) ��பாக �ரண 

ச�யாச� வா,கி� ெகா�A அ�த ஆ>ரம�தி� �ைற�பC இ�M� ஈ>வர� 

கி.ைபயா! வாG�& வ.கிறா�. இவர& வய& த#கால� 89 ஆ)�. 

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

34. 34. 34. 34. ****. . . . E. E. E. E. கி�.ண:ய� அவ�க�கி�.ண:ய� அவ�க�கி�.ண:ய� அவ�க�கி�.ண:ய� அவ�க�    

 

இவ� தி.ெந!ேவ�யி! ஒ. சி#_ாி! பிற�தவ�. அ,) ஆர�ப� 

க!விகைளெய!லா� க#M பிற) ெச�ைன�) வ�& பி.ஏ.பி.எ!, ப%ட�ைத� 

ெப#M ைஹேகா�% வ�கீலானா�, அ0சமய�தி! கா,கிர> க%சிைய0 ேச��& அத� 

ேகா%பாAகைள� ப#றியவரா< அரசியலாைர எதி��தத#காக இர�A �ைற 

சிைறவாச� ெப.ைம� ெப#றா�. அ0சமய�தி! ஒ.�ைற ஒ. )#ற�தி#காக ��கிய 

மாகாண மாஜி>Cேர%A ��பாக� ெகா�A ேபா< நிM�த�ப%ட ேபா& 'உன�) 

எ�ன ேவைல' எ�M அவ� ேக%டத#) "எ� மனதி� இ0ைச�பC கைலஞ� 

ேவைல, ஆயிN� க%டாய�பC ைஹேகா�% வ�கீலாயி.�கிேற�” எ�M பதி! 

உைர�தாரா�. அத� பCேய சில வ.ட,க வ�கீலாக ேவைல பா��த ேபாதி?� 

அவ� மனமான& நாடக நா%Cய கைல மீேத ெச�ற& எ�M Hறேவ�A�. 

இளவயதிேலேய இவ.�) ச,கீத�தி! பிாியமி.�ததா�. ஆகேவ ெச�ைனயி! 

7)ண விலாச சைபயி! 1923-இ! அ,க�தினரானா�. அதி! ஒ�றிர�A சி!லைர 

ேவட,கைள �த�! தாி�த பிற) மாள விகா�னி மி�ர�தி! இவ.�) மாளவிைக 

எ�N� அய� >திாீ பா�% ெகாA�க�ப%ட&. அத#காக கி�சி� நா%Cய� �த�ய 

சிM கைலகைள க#M அதி! நC�தா�. அைத� க�ட பல� அைத ெம0சி� 

ேபசினா�க, அத� 4லமாக நா%Cய� கைலைய ந�றா< க#கேவ�A ெம�M 

இவ.�) '�தி பிற�& அைத க#க ஆர�பி�தா�. ஒ. சமய� இவ� அ�கைலைய 

பயி�ற ேபா& இவைர பா��த நா%Cய�கைல வி�வா�களி! சிற�தவராகிய 

நேடசஐய� அவ�க இவைர� ெகா5ச� ெம0சி இவ.�) அ�கைலயி?ள 

ஆ�வ�ைத@� அத#) த)�தபCயான அ,க அைம�ைப@� க�A இவைர த� 

சி;ய�க1 ஒ.வரா�கி� ெகா�A பரத நா%Cய� கைலைய கள,கமற� க#பி�தா� 

அதி! ேத�0சி அைட�த பிற) 7)ண விலாச சைபயி?� ெச�ரேடாிய% 

பா�%Cயி?� இ�N� ெச�ைன மாகாண�தி�.�த சில நாடக சைபகளி?� 
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நா%CயமாC ந!ல ெபய� ெப#றா�. இவர& ஒ. ��கியமான ெம0ச� த�க )ண� 

எ�ன ெவ�றா! நா%Cய� ஆட ஆர�பி�)�� அைத� )றி�& அத� ெப.ைமைய 

ப�& பதிைன�& நிமிட,க ேபசிவி%A பிற) தா� அ� கைலைய ஆட 

ஆர�பி�பா�. இ�பC பல இட,களி! பிரசார� ெச<& )ல>திாீக1� இைத� 

க#கலா� எ�M ஒ. ேகா%பா%ைட� பரவ0 ெச<தா�. உலெக,)� 'கG ெப#ற 

நா%Cய� கைல நி'ணராகிய ரா� ேகாபா! எ�பவைர பரத நா%Cய� க#)�பC 

ெச<தா�. ஒ.�ைற வட இ�தியாவி#) ேபாயி.�த ேபா& ரB�திர நா� தாH� 

எ�பவ� இவர& நா%Cய�கைலைய பா��& 'கG�ததாக ேகவி�பAகிேற�. 

 

இவ� 7)ண விலாச சைபயி! எ�Nட� நா� வ�ச ராஜனாக நC�த ேபா& 

அ3வரசன& 4�த மைனவியாகிய வாசவத�ைத பாக�தி! மிகL� ந�றா< நC�த& 

என�) ஞாபக மி.�கிற& அ�றி@� சினிமாவி?� இவ� நC�&ளா�. இவ� ஒ. 

�ைற ெச�ைனயி! கீசகவத� அ!ல& விராடப�வ� எ�N� பாரத� கைதைய 

ேப7� படமாக எA�தேபா& அதி! ேபCயாயி.�த அ�ஜுன� பா�திர�ைத 

ேம#��A மிகL� ந�றா< நC�& 'கG ெப#றி.�கிறா�. அ�த பட�தி! ��கிய 

>திாீ ேவட� ��A நC�த இர�A நCைககைள விட இவ� உ.வ�� நைட@ைட 

பாவைனக1� அதிக ந�றாயி.�தன ெவ�M பல� Hற� ேக%C.�கிேற�. 

த#கால� இவ� ேகாாியபCேய ெச�ைன ச,கீத நாடக ச,க�தி! காாியதாிசியாக 

நியமி�க�ப%A அத� ேவைல�காக உைழ�& வ.கிறா�. 7வாமி இ�N� அவைர 

அ�த ேவைலயிேலேய தமிG நாடக நா%Cய� கைலக1�) பல வ.ட,க 

உைழ�)� பCயாக பர� ெபா. அ.வாராக. 

----------- 

35.35.35.35.    ****. . . . ேகேகேகேக. . . . நாகர5தின� ஐய�நாகர5தின� ஐய�நாகர5தின� ஐய�நாகர5தின� ஐய�    

 

என& ஆ.யி� ந�ப� C. ர,கவCேவ? காலகதி யைட�த பிற) இவைர எ�Nட� 

��கிய பாக,க நC�பத#காக ேத��ெதA�ேத�. இவ� ச,கீத� மிகL� 

ந�றாயி.�த&. �க�கைள@� ந�றாயி.�த&. இதி! ஒ. ேவC�ைக ெய�ன 

ெவ�றா! அ& வைரயி! ஆ� ேவட� தாி�பத#ேக வி.�பினவ� நா� இவாிட� 

"உன�) ஆ� ேவட� சாியாயி!ைலய�பா >திாீ ேவட� தா� சாியாயி.�)�" 

எ�M அவ� எ�ண�ைத மா#றிேன�. இவ� எ�Nட� 1923-வ& வ.ட �த! 

அவ� கால பாிய�த� நC�& வ�தா�. ஏற�)ைறய ர,க வCேவ? எA�&� ெகா�ட 

��கிய பா�திர,கைள ெய!லா� நC�தா�. ஆயிN� வளி ேவட�தி?�, அபலா 

ேவட�தி?�, (அமலாதி�யனி!) ர,க வCேவ?ைவ� பா��கி?� ெகா5ச� 

ந�றாகேவ நC�தா� எ�M நா� ெசா!ல ேவ�A�. இவ� கைடசி கால�தி! 
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ம&ைரயி! உ�திேயாக�தி! மாறியேபா& நா� அ,) ெச�M நா�ைக�& �ைற 

ம&ைர நாடக சைபயி! இவ.ட� நC�&ேள�. 

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

36. B. 36. B. 36. B. 36. B. ராராராராம7�5திம7�5திம7�5திம7�5தி    

 

இவ� ஆதியி! ஓாிய�ட! CராமC� ெசாைச%Cயி! பல நாடக,களி! >திாீ 

ேவஷதாாியாக நC�தவ�, ஒ.�ைற அ�த ெசாைச%Cயா� ச�திரஹாச� எ�N� 

நாடக�ைத நட�திய ேபா& இவ� விஷைய ேவட� தாி�தைத� பா��தி.�கிேற�. 

அ�ேபாேத இவ.�) உட! >Wலமாயி.�த&. பிற) அ�த ெசாைசC பிாி�தபி� 

7)ண விலாச சைபைய0 ேச��தா�. எ,க சைபயி! ெத?,) பாைஷயி! பல 

��கிய நாடக,களி! கதா நாயகனாக நC�& வ�தா�. அ�றி@� இவேர வ(தினி 

எ�N� ெத?,) நாடக�ைத எYதி அதி! கதா நாயகனாக நC�தா�. தமிழி?� 

இர�ெடா. �ைற எ,க சைபயி! நC�தி.�கிறா�. நா,க 4�றா� �ைற 

ெகாY�'�)� ேபா< ஆCன பிற) இவ.�) க�வாிஷி ேவட� ெகாA�தி.�ேத�. 

அதி! இவ� நC�த ேபா& இவ.�) ேநாி%ட ஒ. க;ட�ைத எYத ேவ�Cய 

வனாயி.�கிேற�, '.ஷ ேவஷ� தாி�& நC�த ேபாதி?� இவ.�) அC�கC 

>திாீக1�)ாிய அ,க வி�யாச� தானாக வ�& விA�. அ�றி@� ஆ�ேவட�தி! 

நC�)� ேபா& ஒ.விதமாக நட�பா�. பா%A பாA� ேபா& ெகா5ச� 4�கா?� 

ச,கீத� வ�& விA�! இ� காரண,களா! இவ� க�வராக நC�த ேபா& நாடக� 

பா��க வ�தி.�த ஜன,க இவைர 'ஹி>' ப�ணினா�க, அத#) பிற) இவ� 

நாடகமாAவைத வி%A வி%டா�. 

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

37. 37. 37. 37. தி�தி�தி�தி�. . . . C. C. C. C. பால"�தர �த�யா�பால"�தர �த�யா�பால"�தர �த�யா�பால"�தர �த�யா�    

 

இவ� பல வ.ட,களாக 7)ண விலாச சைபயி?� இவ� உ�திேயாக�தி�.�த 

ெச�ரேடாிய%ட நாடக சைபயி?� அேநக �ைற நC�தவ�. ேவட� �Xவதி?� 

ம#றவ�க1�)� ேபாAவதி?� இவ� ந!ல சம��த�. இதி! ��ேன ெசா�ன 

ெவ,கடாசைலயா அவ�க1�) இர�டாவதாக Hறலா�. இவ� ப��ைற 

மேனாகரா நாடக�தி! வச�தனாக ந�றா< நC�தவ�. நAவயதிேலேய 1939 வ& 

வ.ஷ� காலகதி யைட�தா�. 

------------- 
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38. 38. 38. 38. தி�தி�தி�தி�. . . . ேவ; நாய�ேவ; நாய�ேவ; நாய�ேவ; நாய�    

 

இவ� மைலயாள ேதச�ைத0 ேச��தவ�. மைலயாளியாயி.�&� தமிG ந�றா< 

தி.�தமா< ேப7வா�. அ�றி@� ச�>கி.த�� பC�தவ� ந!ல நCக�. தமிழி!தா� 

நC�பா�. அ�பC நC�)�ேபா& ஆ,கா,) சில ச�>கி.த பத,கைள@� 

உபேயாகி�பா�. இவ� த� நாடக� க�ெபனிbட� தமிG நாெட,)� ப��ைற 7#றி 

வ�தி.�கிறா�, அ� கால�தி! ��கிய நாடக,க1ட� நா� எYதிய மேனாகரா, 

கவ� தைலவ� �த�ய நாடக,கைள ப��ைற நட�தி யி.�கிறா�, 

ச#ேறற�)ைறய வார�தி! ஒ.�ைறயாவ& என& நாடக,களி! நC�தி.�கிறா�. 

இவைர� ேபா! என& நாடக,கைள அேநக �ைற நட�திய நாடக� க�ெபனிகேள 

கிைடயா& என� Hறலா�. இதனா! இவ.�) வ.வா< அதிகமாக� கிைட�த&. 

என�)� ராய!C அதிகமா< கிைட�த&. இவ� த� க�ெபனிைய ெவ) 

விமாிைசயா< நட�தி வ�தா�. ம#ற க�ெபனிகளி! சாதாரணமா< நCக�க1�) 

ச�பள� சாியாக� ெகாA�பதி!ைல எ�N� க;ட� இவ.ைடய க�ெபனியி! 

கிைடயேவ கிைடயா&. சில கால� கால5ெச�ற M. க�தசாமி �த�யா� இவர& 

க�ெபனியா.�) உபா�தியாயரா< இ.�& நC�'� கைலைய க#பி�தைத நா� 

அறிேவ�, இவ� நCக�கைள சாியாக நட�தி வ�தபCயா! அவ�க இவ� 

க�ெபனிைய வி%A அகலா& பல வ.ட,க உைழ�& வ�தா�க. 

 

ஒ. �ைற ம�னா�)Cயி! ச� ஜ%ஜாயி.�த என& ந�ப� 6மா� பா��தசாரதி 

அ<ய,கா� நாடக� ெதாழிலாளிகைள@� அெம0Q� (Amateur) நCக�கைள@� 

ஒ.,) ேச��& ஒ. நாடக� நC�கேவ�Aெம�M, ெதாழிலாளிக1 ேவ! நாய�, 

அன�த நாராயண ஐய�, நடராஜ பிைள �த�யா.ட� தாN�, நாN� இ�N� 

சில அெம0Q� நCக�க1� நள சாி�திர�ைத நாடகமாட ேவ�Aெம�M 

தீ�மானி�தா�, நாN� தமிG நாடக�ைத உய��&வத#) இ& ஒ. ந!ல காரணமா)� 

எ�M அத#) உட�ப%ேட�. நாடக தின�தி#) ஒ. வார�தி#) ��பாகேவ 

ம�னா�)C�)� ேபாேன�. ேவ! நாய� நளனாகL� அன�த நாராயண ஐய� 

தமய�தியாகL�. நC�)� பC ஏ#பA�திேன�. 6மா� பா��தசாரதி அ<ய,கா� 

வாஹீக� ஆக நC�க உட�ப%டா�. நா� ஏேதா ஒ. சி!லைர பா�திர�ைத எA�&� 

ெகா�ேட�. �த! ஒ�திைக நட�தியேபா& ஒ. கா%சியி! நளN� தமய�தி@� 

ேச��& நC�க ேவ�Cயைத நC�க0 ெசா�ேன�. அவ�க அ�கால�தி! 

வழ�க�பC ஒ.வாM நC�தன�. உடேன அைத நிM�தி இ�பC நC�தா! 

ந�றாயிராதா எ�M நா� நC�&� கா%Cேன�. உடேன ேவ! நாய.� அன�த 

நாராயண அ<ய.� எ� அ.கி! வ�& ம#ற பாக,கைளெய!லா� நாைளகாைல 
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உ,க B%C#) வ�& நC�கிேறா� எ�M எ� காதி! ெம!ல ஓதினா�க. பிற) 

ம#ற நCக�களி� பாக�ைத ெசா!�� ெகாA�& வி%A B%C#)� ேபாேன�. ேவ! 

நாய.� அன�த நாராயண அ<ய.� வ�& "ஆதி �த! அ�த� வைர எ,க1�) 

நC�&� கா%A,க" எ�M ேக%க, அத#கிண,கி அ�பCேய ெச<ேத�, பிற) 

நாடகதின� நா� ெசா!�� ெகாA�தபCேய ந�றா< நC�தா�க. நாடகதின�தி! 

ந!ல வQ! ஆயி#M. ெசலLேபாக மி)�த ெதாைகைய அ,கி.�த ஒ. த�ம 

ைக,க�ய�தி#காக பா��தசாரதி அ<ய,கா� ெகாA�&வி%டா�. ேம#)றி�தபC 

பா��தசாரதி அ<ய,கா� நாடக� ெதாழிலாளிகைள@� அெம0Q� நCக�கைள@� 

ஒ�M� ேபதமி!லாம! HC நC�க0 ெச<த& தமிG நாடக�தி� பதவிைய 

��ேன#ற� அைடய0 ெச<த&. எ�M நா� க%டாயமா< Hற ேவ�A�. 

 

ேவ! நாய� த� உட! நல�ைத சாியாக பா��& வ�தைமயா! ப!லா�A வாG�& 

ஒ.வ.ட�தி#) ��' தா� காலமானா�. 

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

39. 39. 39. 39. *மா� அன�த நாராயண ஐய�*மா� அன�த நாராயண ஐய�*மா� அன�த நாராயண ஐய�*மா� அன�த நாராயண ஐய�    

 

இவ� பிரா�மண�. இவ.� இவர& சேகாதர�க1� இ�N� சில பிரா�மண�க1� 

ேச��& ஆாியகான சபா எ�N� ஒ. சைபைய ஏ#பA�தினா�க. ��கியமாக 

'ராண கைதகைளேய நாடகமாக ஆCனா�க. அன�த நாராயண ஐய� ெகா5ச� 

)ளமானவ�. ெகா5ச� >WலமாகL� இ.�பா�. ஆயிN� >திாீ ேவட,களி! 

நC�பதி! கீ��தி ெப#றா�. நா� ப��ைற இவ�க ஆCயைத� பா��தி.�கிேற�. 

இவாிட�தி! ஒ. சிறிய )ைற எ�னெவ�றா! ேப7�ேபா& சில ச�த��ப,களி! 

உப�யாச� ெச<வ&ேபா! தாராளமாக ேபசிவிAவா�. உதாரணமாக வளி 

நாடக�தி! வளியாக நC�தேபா& மைலவள�, நீ� வள�, நிலவள� இைவகைள� 

ப#றி உப�யாச� ெச<வ&ேபா! 5 நிமிஷ� ேபசினா�. பிற) ஒ. �ைற அவைர 

நா� ச�தி�தேபா& இ& அ3வளL உசிதம!ல எ�M எA�&�கா%ட அைத 

ஒ�'�ெகா�A அ3 வழ�க�ைத வி%A வி%டா�. 

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

40. G. C. V. 40. G. C. V. 40. G. C. V. 40. G. C. V. *னிவாசா3சாாியா�*னிவாசா3சாாியா�*னிவாசா3சாாியா�*னிவாசா3சாாியா�    

 

இவ� 1891-வ& ஆ�A�) ��' ெச�ைனயி! ெவைள�கார�க ெம%ரா> 

CரமாC� ெசாைசCைய ஏ#பA�திய&ேபா! இ�திய�க ஒ�M ஏ#பA�தேவ�A 

ெம�M ெம%ரா> ஓாிய�ட! CராமC� ெசாைசC ஒ�M ஏ#பA�தினா�. அதி! 

ஆதியி! சா)�தல� �த�ய ச�>கி.த நாடக,கைளேய நட�தி வ�தா�. அ� 
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கால�தி! ேவெற,)� நாடகர,க� இ!லாதபCயா! ெச�ைன ேகா%ைட�) 

ஆ,கிேலய�க க%Cய 'Bijou' எ�N� அர,க�தி! நட�தினா�. அாி0ச�திர� 

நாடக�ைத@� எYதி அ,) நட�தினா�. இைவகைள மிகL� ஒY,கா< 

நட�தியபCயா! பல ஆ,கிேலய�க வ�& பா��ப&�டா�. 1891-வ& 

வ.ஷ�தி#)� பி� 7)ண விலாச சைப தமிG நாடக,கைள நட�தியைத� பா��& 

இவ� த�Nைடய சைபயி! தமிG நாடக� ஒ�ைற நட�த� தீ�மானி�& 'ச�திர 

ஹாச�' எ�N� கைதைய நாடகமாக எYத0 ெசா!� அைத ஒ. �ைற வி�ேடாாியா 

ப�ளி� ஹா�! நட�தினா�. இ� நாடக,களி! எ!லா� தாேன ��கிய பா�திரமாக 

நC�& வ�தா�. இவ� நC�தைத சில �ைறக நா� பா��தி.�கிேற�. ஆயிN� 

இவ� நC�' என�) அ3வளL தி.�திகர மாயி!ைல, நா� பா��த சமய�தி! 

இவ.�) 55 வயதி#) ேம! ஆகேவ �க�தி! நைர திைர அதிகமாயி.�த&. 

ஆயிN� ம#றவ�க1�) நC�'� கைலைய க#பி�பதி! இவ� ெக%C�கார� நா� 

இவ� கைடசி �ைற நC�தைத� பா��தி.�கிேற�. உ�தர ராம சாி�திர�தி! 6 

ராமராக நC�தேபா&, தைலயி! கிாீட� இ!லாம! நC�த சமய� எ�Nட� 

ப�க�தி! உ%கா��& நாடக�ைத� பா��&� ெகா�C.�த எ� ஆ�த ந�ப� வி, வி. 

6னிவாச அ<ய,கா� “தைல ெமா%ைட ராமனா� தளாத கிழவனா�” எ�N� 

�த! அCைய எA�&� ெகாA�& ம#ற 4�M அCகைள@� ���தி ெச<@�பC 

எ�ைன� ேக%டா�. நாN� அ�பCேய ெச<ேத�. ஆயிN� அ3வி.�த�ைத இ,) 

எY&வத#கி!ைல. இவ� அத#க�'ற� பல வ.ட,க உயி� வாG�தா�. இவைர 

எ,க சைபயி! ஒ. ெகௗரவ அ,க�தினராக இவ� நாடக கைல�) ெச<த 

ெதா�C� ெபா.%A நியமி�& ெகௗரவ� பA�திேனா�. 

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

41. 41. 41. 41. * * * * D. V. D. V. D. V. D. V. கி�.ணமா3சா�<கி�.ணமா3சா�<கி�.ணமா3சா�<கி�.ணமா3சா�<    

 

இவ� �Y�ெபய� ஆ�திர நாடக பிதா மக� த.மவர� ெவ,கட கி.;ணமா0சா�?. 

இவ� ப!லாாிைய சா��தவ�. இவ.�) ஆ�திர ேதச�தா� ஆ�திர நாடக பிதா மக� 

எ�M ப%ட� ெபய� ெகாA�த& மிகL� ெபா.�தமான&. இவரா! தா� அத#) 

��பாக ெச�7 நாடக� Bதி நா%க,களா< இ.�த ெத?,) நாடகமான& ஒY,) 

ெச<ய�ப%A ேமைட மீதி! த�க திைரக1டN� நCக�க ஏ#ற உைட@டN� 

ஒY,காக ஆ�க�ப%A ��ேன#றமைட�த&. இவ� ப!லாாியி! வ�கீலாக 

ேவைலபா��& ெபா. ச�பாதி�தா�. அைத� ெகா�A ப!லாாி சரச விேனாதினி 

சபா எ�N� ஓ� நாடக சைபைய >தாபி�தா�. அதி! அ,க�தினராக 

ேச��தவ�கெள!லா� ந!ல க!விமா�க ஊதிய�தி#காக நாடகமாடா& 

விேனாத�தி#காகL� பாைஷைய அபிவி.�தி ெச<வத#காகL� உைழ�தவ�க. 
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இவ� ெத?,கி! மிகL� ெபய� ெப#ற க!விமா�; அ�றி@� ச,கீத�� க#றவ�. 

இவ�. தா� ஏ#பA�திய சைப�காக 7மா� 18 ேம#ப%ட ெத?,) நாடக,கைள 

எYதி அ0சி%Aளா�. அைவகளி! ��கியமானைவ சாவி�திாி ச�தியவா�, 

சார,கதரா, சிரகாாி, பா&கா ப%டாபிேஷக�, பிரஹ!லாதா, பா5சா� 7ய�வர�, 

பிரேமளா �த�யனவா�. இ�F!கைளெய!லா� ெத?,) ப�Cத�க மிகL� 

பாரா%Cயி.�கி�றன�. ஏற�)ைறய எ!லா நாடக,களி?� தாேன ��கிய 

பா�திரமாக நC�&ளா�. அ� நாடக,க1�) பா%A�க, ப�ய,க, த�டக,க 

�த�யைவகைள தாேன எYதி@ளா�. அ�றி@� நாடக� பா�திர,கைள த�கபC 

நC�)�பC, தாேன க#பி�பா�. 

 

இவைர நா� �த! �த! ச�தி�த& ஒ. ேவC�ைகயான ச�த��பமா)�, 

ெச�ைனயி! நா,க ஆ0சார�ப� Bதி 54-வ& ெந�ப� B%C! வசி�&� 

ெகா�C.�தேபா& ஒ.நா எ� தக�ப.ைடய சிேநகித� ேவதா�த �த�யா� 

எ�பவ� ஒ. கிழவனா.ட� எ,க B%C#) வ�தா�. அ�த கிழவனா.�) 

அ�ேபா& ஐ�ப& வயதி#) ேம�.�)�. �க� திைர�& நைர�தி.�த&. க�ன,க 

)வி�தி.�தன, கிழவ� சாிைக அ,கவ>திர,கைள@� ெசா�காைய@� 

அணி�தி.�தா�. நைர�த மயிைர@ைடய தைல�) ஒ. விைல@ய��த ெவளி சாிைக 

)!லாைய அணி�தி.�தா�. ேவதா�த �த�யா� ேக%ட ேகவி�) தக�பனா� ேம! 

மாCயி�.�கிறா� ேபா,க எ�M ெசா!� அN�பிவி%A இெத�ன ேவஷ�கார� 

ேபா�.�கிறாேர! எ�M ெகா5ச� மனதி#) சிாி�&� ெகா�ேட�. ெகா5ச 

ேநர�தி# ெக!லா� எ�ைன@� எ� தைமயனாராகிய ஆM�க �த�யாைர@� ேம! 

மாC�) அைழ�& “இவ� இ�M வி�ேடாாியா ப�ளி� ஹா�! ெத?,) நாடக� 

ஒ�M நட�த ேபாகிறாரா� வ.கிறீ�களா. எ�Nட�" எ�M எ� தக�பனா� ேக%க, 

நா,க இ.வ.� )Wகல�&ட� ஒ�'� ெகா�ேடா�. அ�றிரL ஜன,க 

நிைற�தி.�த வி�ேடாாியா ப�ளி� ஹா�! ஒ. 'ற� க�ெகா%டா& நட�த 

நாடக�ைத பா��&� ெகா�C.�ேத� நாடக� மிகL� ந�றாயி.�த&. எ� மனதி! 

ஒ. ெப.� கிள�0சிைய@�A ப�ணிய&. இனி இைத�ப#றிய ம#ற விஷய,கைள 

அறிய வி.�'ேவா� தயL ெச<& என& நாடக ேமைட நிைனLக எ�N� F�� 

�த! பாக�தி! நா� விவரமா< எYதியி.�பைத� பC�&� ெகாவா�களாக. 

 

அ�றிரேவ ப!லாாி சைபைய� ேபா! ஓ� நாடக சைடைய தமிழி! ஏ#பA�தி அதி! 

நா� நC�க ேவ�Aெம�M ேபரவா� ெகா�ேட�. இ& தா� எ,க 7)ண விலாச 

சைப ஏ#பA�த� ப%டத#) ��கிய காரண�. 
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இத� பிற) இர�A 4�M வ.ட,க1�ெகா. �ைற கி.;ணமா0சா�? அவ�க 

தா� ஏ#பA�திய சைபைய ெச�ைன�) அைழ�&� ெகா�A வ�& அேநக 

நாடக,கைள நட�தி@ளா�. 

 

இவ� வேயாதிகராயி.�தேபாதி?� )ர! மா�திர� ெகா5ச�� தள�0சியைடய-

வி!ைல. வசன,கைள மிகL� க�Tரமா< ேப7வா�. பா%A�கைள ஒ. க;ட�� 

இ!லாத& ேபா! மிகL� ெதளிவாக 7லபமாக� பாAவா�. அ& �த! நா� 

அவ.�)� ெதாி�தவனாகி அவ� ெச�ைன�) வ�த ேபாெத!லா� அவ.ட� நாடக 

ச�ப�தமான அேநக விஷய,கைள� ப#றி ேபசியி.�கிேற�. அவ� சார,கதரா 

நாடக�ைத� ெத?,கி! எYதிய& ேபா! நாN� அ� கைதைய தமிழி! எYதி 

நC�தி.�கிேற� எ�பைத அறி�தவரா< நா� நC�தேபா& ஒ.�ைற அைத பா��க 

வ�தா�, "கைதைய ச�ப�த �த�யா� ெகா5ச� மா#றியி.�கிறா�, அைத நா� 

ஒ�பவி!ைல. ஆயிN� அவ� தா� மா#றியபC நC�த& ந�றாயி.�த&. சில 

பாக,க ��கியமாக 'றா விA� கா%சி நா� எYதியைதவிட மிகL� 

ந�றாயி.�த&" எ�M மM நா எ,க இ.வ.�)� ெதாி�த ஒ. ேகா�%C 

ெச%Cயாாிட� Hறியைத அவ� என�)� ெதாிவி�தா�. 

 

பிற) நா,களி.வ.� அ�ேயா�ய சிேநகித�களான பிற) ஒ.�ைற எ�னிட� 

அவ� Hறியைத இ,) எY&கிேற�, “மி>ட� ச�ப�த�, நீ,க வ�கீலாக 

ேபெரA�க ேவ�Aெம�றி.�தா! நாடகமாAவைத வி%A விட ேவ�A�" எ�றா�. 

ஆயிN� அவ� என�)� Hறிய '�தி மதிைய எ� மனதி! நா� ஏ#M� 

ெகாளவி!ைல. ஏேதா வ�கீலாகL� ஜ%ஜாகL� ெபய� ெப#ேற�. 

நாடகமாAவதி?� ெகா5ச� ெபய� ெப#ேற� எ�ேற Hறேவ�A�. 

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

42. 42. 42. 42. * * * * T. T. T. T. ராகவா3சா�<ராகவா3சா�<ராகவா3சா�<ராகவா3சா�<    

 

இவைர நா� �த! �த! பா��த& ஒ. விபாீதமான ச�பவ�. ப!லாாி 7மேனாகர 

சபா எ�N� நாடக சபா வி�ேடாாியா ப�ளி� ஹா�! (Fall of Vijayanagar) விஜய 

நக� சா�ரா]ய BG0சி எ�N� நாடக�ைத நட�த� ேபாவதாக பிர7ாி�க�-

ப%C.�த&. அ& எ�பC யி.�கிற& எ�M நா� பா��க� ேபாயி.�ேத�. 9 மணி�) 

நாடக� ஆர�பமானேபா& நா� உ%பட ஹா�! �Yவதி?� ஏY ெபய�க தா� 

உ%கா��தி.�ேதா�! இ.�&� சைபேயா� நாடக�ைத சாியாகேவ ஆதிேயாட�தமா< 

நட�தின�. அதி! கதா நாயக� ேவட���டா� 6ராகவா0சா�?, இ& எ�ன இ& 
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ெத?,) நாடக�தி#) சாதாரணமாக ஜன,க அதிகமா< வ.வா�கேள எ�M நா� 

விஜாாி�த ேபா& உ�ைம ெவளியாகிய&. இத#) ெகா5ச கால�தி#) ��பாக 6 

கி.;ணமா0சா�? அவ�களி� சரச விேனாதனி சபா நாடக,க நட�தியேபா& 

திரளான ஜன,க வ�தி.�தா�கேள, இத#) மா�திர� ஏ� வர வி!ைல எ�M 

வினவியேபா& இ�த 7மேனாகர சைபேயா.�)� கி.;ணமா0சா�? 

சைபேயா.�)� ஏேதா மன>தாப� இ.�ததா�. அத� ேபாி! ெச�ைனயி! உள 

ெத?,க�க அேநக�, ��கியமாக ேகா�%Cக இ�த சைப நாடக�ைத பா��க� 

Hடா& இைத பா<கா% (BoyCott) ெச<ய ேவ�Aெம�M தீ�மானி�& எ!ேலா.� 

க%A�பாடா< நி�M வி%டா�களா�. இ�த உ�ைமைய அறி�தபி� 7மேனாகர சபா 

நCக�களிட� ேபா< நீ,க இத#காக வ.�த�பட ேவ�Cயதி!ைல, நாடக� 

ந�றாயி.�த&. ��கியமாக ராகவா0சா�? நC�த& மிகL� ந�றாயி.�த&. ஆகேவ 

உ,க ைத�ய�ைத ைகவிடாதீ�க.. உ,க நாடக சைபயி� ஏ#பா%C�பC 

நாடக,கைள நட�&,க எ�M ெசா!� ��கியமாக ராகவா0சா�?ைவ 

உ#சாக�பA�திேன�. நா� ெசா�ன ேஜா>ய�தி�பC அேத வி�ேடாாியா ப�ளி� 

ஹா�! அேத நாடக�தி! ராகவா0சா�? நC�தேபா& ெப.� திரளான ஜன,க 

வ�& )வி�தைத நா� பா��தி.�கிேற�. 

 

ராகவா0சா�? அவ�க மிக0 சிற�த நCக�, நC�'� கைலயி! மிகL� ேத��தவ�. 

ஆனா! ச,கீத�தி! எ�ைன ேபால�தா�. ெத?,கி! ப�ய,க மா�திர� ந�றா< 

பாAவா�. ேவெறா�M� பாட மா%டா�. கீத,க பாC நா� ேக%டதி!ைல. பிற) 

ப��ைற ராகவா0சா�? ெச�ைனயி! நC�தி.�கிறா�. அவ� நC�த ��கிய 

பா�திர,க பா&கா ப%டாபிேஷக�தி! தசரத�, விஜய நகர BG0சியி! .;ட�, 

ஹிர�யகசி', கேடா�கஜ� �த�யைவகளா�, அவ� பலவிதமான ேவட,கைள 

��C.� கி�றன�. எ�த ேவஷ�ைத ெகாA�தா?� ஏ#M� ெகா�A ந�றா< 

நC�பா�. இ& ராஜபா�% இ& ேசவக� பா�% எ�கிற வி�தியாச� இவ.�)� 

கிைடயா&. எ�த ேவட� ��டா?� அ�த நாடக� கைதைய ந�றா< பC�& 

எ3வாM நC�தா! சைபயி� மனைத� கவர �C@� எ�M ேயாசி�& அத#)� 

த�கவாM க;டெமA�&� ெகா�A நC�பா�. இவ� எ,க 7)ண விலாச சைபயி! 

அ,க�தினராக ேச��& ஆ,கில�தி?� ெத?,கி?� நC�தி.�கிறா�. எ,க சைப 

ப%டண�ைத வி%A ெவளியி! ேபா< ேவM ஊ�களி! ெத?,) நாடக,க 

நட�தியேபாெத!லா� இவைர அைழ�&� ெகா�A ேபாேவா�. எ,க சைபயி� 

ெத?,) பிாிைவ ��N�)� ெகா�A வ�தவ�க1 இவ� ��கியமானவ� இவ� 

தமிG நாடக,களி?� இர�ெடா. �ைற நC�&ளா�. அதி! ஒ�ைறப#றிய 

விேசஷ ச�பவ�ைத நா� Hற� கடைம�ப%C.�கிேற�. ஒ. வ.ட� 'ரஜ'�ர Bர�' 

எ�N� என& தமிG நாடக�ைத நட�திேனா�, அத#காக எ,க சைப 
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தைலவராயி.�த T. V. ேசஷகிாி ஐய� அவ�க தன& சகா�களாகிய சில ைஹேகா�% 

ஆ,கில ஜ%ஜுகைள@� வ.�பC ேக%C.�த& என�)� ெதாி@�. ஆகேவ அ� 

நாடக� மிகL� ந�றா< இ.�க ேவ�Aெம�M க;ட�ப%A ஒ�திைக 

�தலானைவகைள ெச<& ைவ�ேத�, நாடக தின� வ�த&. அ�தின� 6 மணி�) 

நாடக ஆர�ப�. 3 மணி�) ரஜ'�ர BரN�) எதிாியாயி.�த ஒ. மக�மதிய அரச� 

பா�திர�ைத எA�&� ெகா�டவ� தன�) மிகL� காயலாயி.�கிற ெத�M� 

சாய,கால� நC�க �Cயாெத�M� ெசா!�யN�பினா�! அைத� ேக%A நா� 

பிரமி�& திைக�&� ெகா�C.�ைகயி!, ெத<வாதீன�தா! ஏேதா ேவைலயாக 

அ�தின� ப%டண�தி#) வ�தி.�த என& ந�ப� ராகவா0சா�? எ�ைன பா��க 

வி�ேடாாியா ப�ளி� ஹா?�) வ�தா�. 7.�கி ெசா!?மிட�& என�) ேநாி%ட 

க;ட�ைத அவாிட� ெதாிவி�த ேபா& உடேன "ச�ப�த� ஒ�M� பய�பட 

ேவ�டா�. அ�த நவா�பி� பா�திர�ைத நா� எA�&� ெகாகிேற�" எ�M 

ெசா!� அ� பா�திர�தி� வசன,கைள நா� தமிழி! ெசா!ல அவ� ெத?,கி! 

எYதி�ெகா�A, ஒ. அைற�) ேபா< உ%கா��& ெகா�A 4 மணி�) எ�னிட� 

வ�& எ� பாக�ைத ஒ�'வி�கிேற�, சாியாக இ.�கிறதா எ�M பா.,க எ�M 

).%A பாடமாக எ� எதிாி! நC�&�கா%Cனா� எ� உள� �ாி�த&. நாடக�தி! 

அவ� ந�றா< நC�த&ம�றி தானாக ஒ. ��கியமான நC�ைப நாN� சைபயி! 

வ�த எ!ேலா.� ஆ0சாிய� பA�பCயாக நC�தா�. அ& கீG வ.மாM நா� 

ேவட���ட ரஜ'�ரBர� மகம�திய ைசனிய,களா! ெகா!ல�ப%டேபா& இ�த 

7�த Bரைன மி�க ெகௗரவமாக தகன� ெச<யேவ�A ெம�M Hறி ஈ%Cகளா?� 

க�திகளா?� ஒ. பாைடைய� க%ட0 ெசா!� அதி! எ�ைன வள��தி மக�மதிய 

Bர�கைள ெகா�ேட எA�க0 ெச<தா�. அ0 சமய� எ�ைன W�கிய ேபா& தா� 

ேமேல அணி�தி.�த மி)�த விைல @ய��த சாிைக சா!ைவ ெயா�ைற எ� 

உட!மீ& த� ைகயா! ேபா��திவி%A எ� சவ�தி#) பி�பாக தைல )னி�த 

வ�ண� நட�& வ�தா�. இ& அ3வளL� அவ� Fதனமாக ெச<த நC�பா)�. 

அவ� கரமான& சா!ைவைய ேபா��தியேபா& எ� உட�� ேம!பட உட! 

�Yவ&� 'ளகா,கிதமாேன�!  

 

"கால�தினா# ெச<த உதவி சிறி& எனிN� ஞால�திN� மாண� ெபாி&" எ�ற 

ெத<வ� 'லைம தி.வ1வ� வா�கி�பC இவ� என�) ெச<த உதவி�)� 

மாியாைத�)� நா� எ�ன ைக�மாM ெச<ய� HA�? ந�ப� எ�றா! அ�பC 

இ.�க ேவ�A�! நCக� எ�றா! இ�பC இ.�க ேவ�A�! இ�N� ஒ. சிM 

கைதைய� Hறி இவைர� ப#றி நா� எYதியைத �C�கிேற�, ஒ. �ைற பல 

வ.ட,க1�) ��பாக ேரCேயாவி! ஏேதா ேபச� ேபாயி.�தேபா& எ� ேப07 

வ.வத#) ெகா5ச� கால தாமதமாக நா� ப�க� தைறயி! உ%கா��தி.�ேத�. 
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அ0சமய� ேரCேயா உ�திேயாக>த� "மி>ட� ச�ப�த�, ெகா5ச� ெபாM,க, 

சீ�கிர� உ,கைள உேள அைழ�&� ெகா�A ேபாகிேற�" எ�M ெசா!� வி%A� 

ேபானா�. இைத� ேக%ட&� எ� எதிாி! உ%கா��தி.�த ஒ. சீமா� "நீ,களா 

ச�ப�த�?" எ�M எ�ைன ேக%க நா� 'ஆ�' எ�M ெசா!� எத#காக ேக%கி�றீ� 

எ�M நா� வினவியேபா& "நா� ஆ�திர ேதச�தா�, ப!லாாியி! ராகவா0சா�? 

அவ�க உ,கைள� ப#றி மிகL� 'கG�& ேபசியி.�கிறா�. அ&�த! உ,கைள 

பா��க ேவ�Aெம�M ஆவ! ெகா�C.�ேத�. இ�M எ� எ�ண� 

நிைறேவறி#M." எ�M ஆ,கில�தி! ெசா�னா�.  

 

அவ� எ�ன ெசா�னா� எ�M நா� ேக%டேபா& பி�வ.மாM Hறினா�. இைத 

நா� இ,) ட�பமாக எYதவி!ைல. ராகவா0சா�? அவ�க எ�ைன� ப#றி Hறிய 

'கY�) நா� அ.கேனா இ!ைலேயா நா� ெசா!வத#கி!ைல. அவ� 

வா��ைதகைள இ,) எYதியத#) ��கிய காரண� கால5 ெச�ற ராகவா0சா�? 

அவ�க எ� மீ& ெகா�ட பிாிய�ைத ம#றவ�க அறி@� ெபா.%ேடயா�. 

இ�H#M அவ� எ� அ.கி�.�த ஆ�திர ேதச�தவ��) ெசா!�யதா)�. "நீ,க 

நாடக�&ைறயி! மிகL� அ.ைமயானைத ேக%க ேவ�Aெம�றி.�தா! மி>ட� 

ச�ப�த� நC�பைத ேக1,க. அவ� கிழ�கி?� ேம#கி?� நC�)� சிற�த 

நCக�க1ைடய நC�'� திறைமெய!லா� ந�றா< உ.வா�கி உ,கைள ேக%க0 

ெச<வா�" எ�பதா�. 

 

நCக�க1 ஒ.வ.�ெகா.வ� மிகL� ெபாறாைம ெகா�டவ�களா< இ.�பா�க 

எ�ப& ஒ. சாதாரண ேப0சா)�. இ.�&� ெபாறாைம எ�ப& சிறி&� இ!லா& 

எ�ைன� ப#றி என& கால5 ெச�ற ந�ப� 'கG�தத#) நா� எ�ன ைக�மாM 

ெச<ய� ேபாகிேற�, என& க�களி! நீ� த&�ப இைத இ�ேபா& எY&கிேறேன 

இ& தா�! 

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

43. 43. 43. 43. தி�தி�தி�தி�. . . . #$பி =ர�ணா#$பி =ர�ணா#$பி =ர�ணா#$பி =ர�ணா    

 

இவ� ைமQைர0 ேச��தவ�. இவ� அ,) பல வ.ட,க1�) �� )�பி நாடக� 

க�ெபனி எ�M ஒ�ைற ஏ#பA�தி பல வ.ட,க ந�றா< நC�& தியாதி 

ெப#றி.�கிறா�. இ�N� இ�நாடக� க�ெபனி ஆCவ.வதாக ேகவி�பAகிேற�. 

 

Bர�ணா அவ�க ஹா>ய பாக,க நC�பதி! மிகL� ெக%C�கார�. இவர& 

சதார� நாடக�தி! தி.ட� ேவட� எ�ேபா&� ஹா! �Yவ&� ஜன,க நிைறய0 
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ெச<@�. இவ� நC�'� திறN�காக ச,கீத நாடக சைபயா� ெபா#பத�க� அளி�க� 

ெப#றவ�. 

 

இவர& நாடக சைபயி! ��கியமாக நா� )றி�க ேவ�Cய விேசஷ� ஒ�M உள&. 

அதாவ& ஏற�)ைறய எ!லா நாடக,களி?� ��கியமான ஆ�ேவட�� >திாீ 

ேவட�� த�பதிக இ.வ� எA�&�ெகா�A நC�பேதயா�. இ�த வழ�க� 

த#கால�திய நாடக சைபகளி! ெப.கி வ�தா! அ0சைபகைள� ப#றிய சில� 

HM�பCயான Wஷண�தி#) இடமிரா&. இவ�க இ.வ.� ந!ல நCக�க. 

ெகா5ச கால�தி#) ��பாக அய�ராஜபா�% நா@A அவ�க ஏேதா வியாதியா! 

TC�க�ப%A ஆ>ப�திாி�) ெகா�A ேபாக� ப%டா�. அ,) மாி�கேவ அவர& 

உட! அவ.ைடய B%C#) ெகா�Aவர�ப%டதா�. அைத� பா��தLட� 

ேம#ெசா�ன அவர& மைனவி இ.தய� உைட�தவரா< தாN� மாி�தா�களா�. 

அ�பC இ.�கேவ�A� >திாீ '.ஷ�க1ைடய க#' நிைல! இவ�க இ.வ.� 

நC�த ��கிய நாடக,க ராஜ ப�தி, ேகாக�ண �,க�, இ3விர�ைட@� நா� 

ேநாி! பா��தி.�கிேற�. இ3விர�A நாடக,களி?� நC�பதி! இ�த�பதிக1�) 

சமானமவ�க ஒ.வ.� இ!ைல எ�ேற நா� Hறேவ�A�. 

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

44. 44. 44. 44. * * * * F. G. F. G. F. G. F. G. நேடச:ய�நேடச:ய�நேடச:ய�நேடச:ய�    

 

இவ� தி.0சிரா�பளி மாவ%ட�தி! வாG�தவ�. 7)ண விலாச சைப 1912-வ& 

வ.ஷ� தி.0சி�) ேபா< சில நாடக,க ஆCன ேபா& அைவகைள� 

பா��&�தாN� அ�பC�ப%ட சைப ஒ�M ேச��க தீ�மானி�& அ3 வ.ஷேம 

ஆர�பி�தன�. இவ� ஒ. ந!ல நCக�, ச,கீத� மா�திர� எ�ைன ேபால�தா�. அவ� 

தா� ஏ#பA�திய சைபைய� ெகா�A என& சில ��கிய நாடக,கைள ஆC@ளா�. 

ஆ,கில�தி?� நாடக,க ஆC@ளா�, ேஷ�> பிய.ைடய ஹா�ெல% 

நாடக�தி?� ெஷாிட� எYதிய பிஷாேரா எ�N� நாடக�தி?� ��கிய 

பா�திர,கைள நC�& ெபய� ெப#றா�. எ,க சைபயி?� எ�Nட� ேச��& 

இர�A ந�ப�க எ�N� நாடக�தி! 7)மார� ேவட� ��A ந�றா< நC�த& 

ஞாபகமி.�கிற&, இவ� தி.0சியி! ப��ைற மேனாகரனாக நC�தி.�கிறா�. அத� 

மீ&ள ஆ�வ�தினா! தி.0சி உைறbாி! தா� )Cயி.�த B%C#) மேனாகர 

விலா> எ�ேற ெபய� ைவ�தா�. இவ.�) ெச�ைன ச,கீத நாடக சைபயா� இவ� 

நC�'� கைல�) இர�ெடா. வ.ட,க1�) �� பாி7 ெகாA�தன� இவ� ெச�ற 

வ.ட� காலகதி யைட�தேபா& ெத�னி�திய நாடக� ஒ. ந!ல நCகைர@� நா� 

என& ஒ. ந!ல ந�பைன@� இழ�ேதா�. 

------------ 
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45. 45. 45. 45. தி�தி�தி�தி�. . . . N. N. N. N. ச�ப�த �த�யா�ச�ப�த �த�யா�ச�ப�த �த�யா�ச�ப�த �த�யா�    

 

அவ�க இவ� நா� க�ட நCக�க1�) மிக0 சிற�தவ�க1 ஒ.வ�. இவ� 

ெச�ைன >ெப�ஸ� அ�% ேகாவி! ��கிய உ�திேயாக>த�களி! ஒ.வரா< 

இ.�தவ� இவ� நAவய& வைரயி! நாடகேம ஆடாதி.�தவ�. பிற) நா� 7)ண 

விலாச சைபயி! நC�தைத ப��ைற பா��& தாN� நாடகமாட ேவ�Aெம�M 

இ0ைசெகா�டதாக எ�னிட� ேநராக� Hறி@ளா�. அத� ேபாி! அவாி.�த 

க�ெபனியி! பல த�க சிMவ�கைள ேச��& ஓ� நாடக� )Yைவ ஏ#பA�தினா�. 

இதி! அ�த க�ெபனியி�.�தவ�கைள தவிர ம#றவ�கைள ேச��பதி!ைல, இவ� 

என& ெபாிய நாடக,கைள ெய!லா� தா� நட�த ேவ�Aெம�M தீ�மானி�& 

அைவகளி! நா� நC�த ��கிய பாக,கைளேய தாN� நC�& வ�தா� ப�ம! 

ச�ப�த �த�யா� நாடக,கைள� தவிர ம#றவ�க நாடக,களி! நC�பதி!ைல 

எ�M க,கண� க%C�ெகா�C.�ததாக பல.�)� Hறிய& என�)� ெதாி@�. 

7)ண விலாச சைபயி! நா� நC�)� ேபாெத!லா� மிகL� H�ைமயாக கவனி�& 

எ�ைன� ேபாலேவ நC�& வ�தா� எ�M நா� Hறேவ�A�, அ�றி@� நாடக� 

ஆர�பி�பதி! சாியாக மணி�பிரகார� ஆர�பி�க ேவ�Aெம�M தீ�மானி�& 

அ�பCேய நட�& வ�தா�. இவ� ம#ற நCக�க1�) ஒ�திைக நட�&�ேபா& 

எ�ைன� ேபாலேவ மிகL� க�C�பா< நட�தி வ�தா� எ�M என�)� ெதாி@�. 

��கியமான ஒ�திைகக1�ெக! லா� எ�ைன வரவைழ�& ேநாி! 

நட�தியி.�கிறா�. இவ� நC�த என& ��கியமான நாடக,க மேனாகரா, Pலாவதி 

7ேலாசனா, காலவாிஷி, சபாபதி, '�த அவதார� �த�யைவகளா�. ேம#க�ட 

நாடக,களி! சில கா%சிக ேஜாC�பதி! எ,க சைபையவிட அதிக விமாிைசயா< 

ேஜாC�& நட�தி வ�தா�. இவர& நாடக,கைள� பா��க தன& ஆT> ஆ,கில 

உ�திேயாக>த�கைளெய!லா� எ�ேபா&� இவ� வரவைழ�ப& வழ�கமா)�. 

இவ� தன& 60வ& வயதானLட� உபகாரச�பள� ெப#M பல வ.ட,க 

வாG�தி.�& இர�A 4�M வ.ட,க1�) ��பாகதா� காலகதியைட�தா�. 

அ0சமய� என& சிற�த ந�ப�க1 ஒ.வராகிய இவைர என�) ��பாக 

மாி�தைத� ப#றி நா� மிகL� வ.�த�ப%ேட�. இவைர� ேபா! இ�N� சிற�த 

நCக�க இ.�பா�களாயி� தமிG நாடகமான& இ�ேபா& இ.�பைதவிட இ�N� 

கியாதி ெப#றி.�)� எ�M நா� உMதியா< HMேவ�. 

------------- 
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46. 46. 46. 46. * பாபநாச� சிவ�* பாபநாச� சிவ�* பாபநாச� சிவ�* பாபநாச� சிவ�    

 

இவைர நா� �த! �த! ேகாய��W.�)� ேபாயி.�தேபா& அ,) ச�தி�ேத�. 

மணிேமகைல ேப7� பட�ைத தயாாி�தவ� எ�ைன அதி! சில சீ�தி.�த,க ெச<ய 

ேக%ட&ேபா! பாபநாச� சிவ� அவ�கைள பல 'திய பா%Aக எY&�பC 

வரவைழ�தா�. அ,) நா� த,கியி.�தேபா& இவ.ட� ேபசி�ெகா�C.�ைகயி! 

"நா� உ,க1ைடய சில நாடக,களி! பல வ.ட,க1�)�� நC�தி.�கிேற�, 

��கியமாக மா��க�ேடய� நாடக�தி! நா� மா��க�ேடயனாக நC�தைத பல� 

'கG�தி.�கி�றன�" எ�றா�. இவைர நா� ேகாய��Wாி! பா��த சமய�திேலேய 

இவ� வேயாதிகராக� ேதா#ற�ப%டா�. ஆயிN� தா� க%Cய பா%A�கைள 

ம#றவ�க1�) ெசா!�� ெகாA�பதி! தளரா ஊ�க�ைடயவரா< இ.�தா� 

எ�பைத நா� அறிேவ�, ஏேதா ஒ. ச�த��ப�தி! "ஒேர ராக�தி! ஒ. நாடக�தி#) 

பல ரச,க1�ேக#றபC நா� க%C� ெகாA�க�C@�. அத� Q%7ம� 

எ�னெவ�றா! ெம%A�கைள பாவ�தி#) த�கபC மா#றேவ�A�” எ�றா�. 

என�)� ெதாி�தபC இவ� ெச�ற நா#ப& ஐ�ப& வ.ட,களாக அேநக தமிG 

நாடக,க1�)� தமிG ேப7� பட,க1�)� மிகL� இனிய பா%Aகைள எYதி� 

ெகாA�தி.�கிறா� எ�ப& தமிG நாடக அபிமானிக அைனவ.� அறி�த விஷயேம. 

இ�திறைம�காக ெச�ற வ.ட� ச,கீத நாடக ச,க�தா� இவ.�)� பாி7 அளி�த&, 

இைத பC�)� ந�ப�க1�) ெதாி�தி.�கலா�. ஈச� க.ைணயா! இ�N� 

ப!லா�A அத� ெதா�Cைன ெச<& நாடக�தி� இைச� ப)திைய 

ேம�பA�&வாராக! 

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

47. 47. 47. 47. தி�தி�தி�தி�. . . . N. S. N. S. N. S. N. S. கி�.ண�கி�.ண�கி�.ண�கி�.ண�    

 

இவ� சிM வயதிேலேய நாடக� க�ெபனிகளி! நC�)� நCக�கைள�ேபா! நC�& 

அவ�கைள ஏளன� ெச<& வ�தா�. இ�த வழ�க� �#றி ெபாியவனான பிற) ந!ல 

ஹா>ய நCகரானா�. அத�ேபாி! இவ.� இவ.ட� ேச��& நC�க ஆர�பி�த 

6மதி ம&ர� அ�மா1� ஹா>ய பாக,க1�காகேவ அேநக� ேப7� பட,களி! 

அைழ�க� ப%A வ�தன�. இவ.�) மாியாைத ெச<ய ஒ. ெப.� H%ட� 

HCனேபா& ஒ.வ� இவ� அ&வைரயி! 102 ேப7� பட,களி! நC�ததாக Hறிய& 

ஞாபகமி.�கிற&. சாதாரணமாக ஏதாவ& ஒ. ேப7� பட� ந�றாயிராவி%டா! 

இவைர@� 6மதி ம&ர�ைத@� அதி! ஹா>ய பாக�தி! நC�)�பC ெச<தா! 

சாியாக ேபா<விA� எ�M சில� ேவC�ைகயா< ெசா!வா�க, இவ.� ஏதாவ& 

ேப7� பட� 7வ>தமாயி!லாவி%டா! எ,க ஆ>ப�திாி�) வ�தா! 
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7வ>த�பA�திவிAேவா� எ�M ேவC�ைகயா< ெசா!வா�. இவ� விதி வச�தா! 

அ�திய கால�தி! ெப.� க;ட� அaபவி�க ேநாி%ட ேபாதி?� நC�பைத மா�திர� 

விடவி!ைல. கைடசியி! பாகவதைர� ேபா! ேவஷ� ��A “கி�தனா�" எ�N� 

ஹா>ய� கைதைய நட�தி சைப ேயாைர நைக�க0 ெச<தா�. இவ.� தியாகராஜ 

பாகவதைர�ேபா! நAவயதிேலேய காலமானா�. 

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

48. 48. 48. 48. தி�தி�தி�தி�. . . . தியாகராஜ பாகவத�தியாகராஜ பாகவத�தியாகராஜ பாகவத�தியாகராஜ பாகவத�    

 

இவ� சிM வயதி! நாடக� க�ெபனிகளி! ேச��தி.�ததாக என�)� ெதாியா&. இவ� 

ெபாிய பாடகராகி ெபய� ெப#ற பிற)தா� ேப7� பட,களி! நC�க ஆர�பி�தா�. 

ச,கீத�தி! மிகL� 'கGெப#றவ�. ந!ல க�Tரமான )ர?ைடயவ�. இவ.ைடய 

ச,கீத�தி#காகேவ பல பட,களி! ��கிய பா�திர,க ெகாA�க�ப%டன. ஆயிN� 

ெகா5ச� )ைற�த வய&ைடயவரா யி.�தபCயா! திேரா�தாத பா�திர,களி! இவ� 

நC�ப& அசா�தியமாயி.�த&. இவ� பா%A�கைள ேக%பத#ேக இவ� நC�)� 

பட,களி! ஜன,க )Yமி இ.�தன�. இவ� த� கைடசி கால�தி! &ரதி�;ட 

வச�தா! ெப.� க;ட�தி#)ளாயினா�. அத� ேபாி! ெத#ேக ஓ� சிவாலய�தி#) 

ெச�M பணி ெச<& வ�& கால�ைத� கட�தி அ3விடேம காலமானா�. 

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

49. 49. 49. 49. தி�தி�தி�தி�. . . . T. S. T. S. T. S. T. S. பாைலயா அவ�க�பாைலயா அவ�க�பாைலயா அவ�க�பாைலயா அவ�க�    

 

இவ� நாடக ேமைடயி! நC�தைத�ப#றி நா� எY&வத#) ஒ�Mமி!ைல, ேப7� 

பட,களி! ப��ைற நC�தி.�கிறா�. ��கியமாக வி!ல� (Villain) பாக,களி! 

இவ� நC�ப& வழ�க�. வி!ல� எ�றா! ந#)ண�ைடய ��கிய பா�திர�தி#) 

ெகAதி ெச<@� பா�திர� எ�M ெபா.. இ�பC நC�ப& 7லபம!ல, இைவகளி! 

இவ� ந�றா< நC�தத#காக ெச�ைன ச,கீத நாடகசைபயாரா! ெவ)மான� 

ெப#றி.�கிறா�. 

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

50. 50. 50. 50. தி�தி�தி�தி�. . . . V. T. V. T. V. T. V. T. ெச;ல�ெச;ல�ெச;ல�ெச;ல�    

 

இவ� �Y� ெபய� V. தணிகாசல�. இவ� கவ��ெம�% ஆT9! உய�தர 

உ�திேயாக�தி! இ.�தவ�. அ,கி.�)� ேபாேத �னாவி! ஒ. தமிG 

நாடகசைபைய ஏ#பA�தினா�. அதி! தாேன ��கிய பாக,கைள எA�&� 

ெகா�டா�. ம#றவ�க1�)� க#பி�பதி?� ந!ல திறைம @ைடயவ�. எ�Nைடய 
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பல நாடக,கைள எ� அNமதி ெப#M நட�தி வ�தா�. ஆயிN� இவைர நா� 

�த�! ச�தி�த&, ப�பாயி!. அ,) நா� மேனாகரா ேப7� பட�தி! 

'.ேஷா�தமராக நC�க� ேபாயி.�தேபா& �தலாளிக தா,க �த�! 

ேத��ெதA�த ஒ.வ� மேனாகரனாக நC�க சாியாயி!ைல எ�M ெச�ைன 

மாவ%ட�தி#) வ�& பாிேசாதி�& தி.. ெச!ல� அவ�கைள ெபாM�கி ெயA�& 

ப�பா<�) அைழ�& வ�தா�க. நாN� ெச!ல�&ட� கல�& ேபசி இவ� த)�தவ� 

எ�ேற Hறிேன�. அத�மீ& மேனாகராவி! எ�Nட� மேனாகரனாக ெச!ல� 

நC�தா�. நC�' மிகL� ந�றாயி.�த&, ஆயிN� ச,கீத� எ�ைன� ேபால�தா�. 

 

இவ� �னாவி! இ.�தேபா& ஹி�தி பாைஷயி?� ப��ைற நC�ததாக� 

ேகவி�ப%ேட�, இவ.ைடய ��கியமான )ண� எ�னெவ�றா! ந!ல 

ஞாபகச�திேய. பிற) பல வ.ட,க ெபாM�& இவைர நா� மMபC@� ச�தி�& 

ேபசிய ேபா& அவ� எ� நாடக,களி! மேனாகராவி?� அமலாதி�யனி?� உள 

ெபாிய பாக,கைள அ�பCேய ஒ. வா��ைத@� தவறா& ஒ�'வி�த& 

ஞாபகமி.�கிற&. சில வ.ட,க1�) ��பாக இவ� �Y ச�யாச� வா,கி� 

ெகா�டா�. இ�N� பல வ.ட� இவ� அ�த ஆ>ரம�தி! வசி�க ேவ�Aெம�M 

ஈ>வரைன பிரா��தி�கி�ேற�. 

----------- 

51. 51. 51. 51. தி�தி�தி�தி�. . . . "வ�ண�+க� அவ�க�"வ�ண�+க� அவ�க�"வ�ண�+க� அவ�க�"வ�ண�+க� அவ�க�    

 

இவ� சி,கள� தீவி! பிற�& வள��தவ�. சிMவயதிேலேய நாடகமாட 

ேவ�Aெம�M இ0ைசெகா�டவ�. ஆயிN� 1911-வ& வ.ட� 7)ணவிலாச சைப 

சி,கள�தி#)� ேபா< நாடக,க ஆCயைத பா��தபி� அ�த இ0ைச 

ேம�%டவரா< 1913-வ& வ.ட� இல,ைக 7ேபாதவிலாச சைப எ�N� 

நாடகசைபைய அ,) >தாபி�ததி! மி�க �ய#சிக எA�&�ெகா�டா�. அ&�த! 

7)ணவிலாச சைப இல,ைக�)� ேபானேபாெத!லா� அவ�க ஆCய 

நாடக,கைள மிகL� கவனமா< பா��& அைவகளி! தா�� ஆட ஆர�பி�தா�. 

அ�பC இவ� ஆCய நாடக,களி! ��கியமானைவ மேனாகர�, ேவதாள உலக�, 

சி�ஹௗ நாத�, வி.�பியவிதேம, ேதேரா%C மக� �த�யைவகளா�. அைவகளி! 

எ�ெபாY&� ��கிய பா�திர,கைளேய ேம#ெகாளா& ெவ3ேவMவிதமான பல 

பா�திர,கைள நC�&ளா�. அ3வாM இவ� நC�த ��கிய பா�திர,க த�த�, 

ஈயாகாம�, சி�திரேசன�, அ07த� எ�பனவா�. இவர& நC�)� திறைமயி� ஒ. 

��கிய )ண� எ�ன ெவ�றா! ெவ3ேவMவிதமான பலவித நாடக பா�திர,கைள 
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நC�தேதயா�. அத#) உதாரணமாக ேம#ெசா�ன பா�திர,கள�றி பரத�, Hனி, 

ெச�படவ�. வி>வாமி�திர�, வளி�தி.மண�தி! கைடசி த�பி, எ!லாள 

மகாராஜா, ச�திரஹாி �த�யைவகைள@� நC�& ந!ல ெபய�ெப#றி.�கிறா�. 

இ�N� 101 வய&�கிழவ�, பிரதம� ேசன நாயகா, களிற�)பவ�, கதி�காம� 

�த�யைவகைள@� நC�& ந!ல ெபய� ெப#றி.�கிறா�. இ3வாM பலவிதமான 

நாடக,களி! நC�& ெபய� ெபMவ& ஓ� அ.ைமயான )ணமா�. இ&Lம�றி தா� 

எ�த ேவட� ��டா?� தாேன ம#ெறா.வ� உதவியி�றி த�கவாM ேவட� 

�Xவதி! மிகL� நி'ண�. 

 

இவ� மேனாகரனாக நC�தேபா& ஒ.�ைற ஆ,கில ேபா� பைட�கல 

உ�திேயாக>த� ஒ.வ� வ�& அைத கைடசி வைர பா��தி.�& நாடக �Cவி! 

இவ� நC�தைத�ப#றி ேமைடயி� மீேதறி மிகL� 'கG�& ேபசியி.�கிறா�. 

இ�ேபா& வயதாகி@� இல,ைக� தீவி! அேநக நாடகசைபகளி! நC�& வ.கிறா�. 

இல,ைக நாடக அபிமானிக இவர& நC�ைப 'கG�& இவ.�) கைலயர7, 

நாடககலாமணி எ�ற ப%ட�ெபய�கைள ெகாA�தி.�கி�றன�. 7.�கி0 ெசா!? 

மிட�& இல,ைகயி! எ,) தமிG நாடக� நட�தா?� இவர& உதவிைய 

நாடாதவ�க ஒ.வ.மி!ைல, இவ.�) பல சமய,களி! நாடக அபிமானிக 

ெபா#பத�க� �த�ய ைவகைள அளி�& மாியாைத ெச<தி.�கி�றன�. இவ� 

எ�ைன�ப#றி யா.ட� ேப7வதாயி.�தா?� த� ).நாத� எ�M 7%C 

ேபசியி.�கிறாரா�. அ�ப%டெபயைர வகி�க என�)� திறைம@�ேடா 

இ!ைலேயா என�)� ெதாியா&, ஆயிN� இைத இ,) எYதியத� காரண� 

இவ.�) எ�மீ&ள அ�ேபயா� எ�M நிைன�கிேற�, இவ� த#கால�தி! த� 

�தி�வயதி?� பல நாடக சைபக1�) ேபாஷகராயி.�& அைவகைள 

உ#சாக�பA�தி வ.கிறா�. ஒ.�ைற சி,கள�& நாடக அபிமானியாகிய ஒ. 

ெபாியா� 'இ�தியாவி! தமிGநா%C! ச�ப�த �த�யா� எ�பC ெபய� எA�தாேரா 

அ�பCேய இல,ைகயி! ெசா�ண�,க� ெபய� ெப#றி.�கிறா�" எ�M Hறியதாக 

ேகவி�ப%C.�கிேற�. இவ� இ�N� ப!லா�A வாG�& தமிG நாடக�தி� 

ெப.ைமைய இல,ைகவாசிக ந�றா< அறி@�பC விடா �ய#சிெகா�A 

உைழ�கேவ�Aெம�M எ!லா�வ!ல ஈச� அ.ைள� பிரா��தி�கி�ேற�. 

------------ 
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52. 52. 52. 52. தி�தி�தி�தி�. . . . M. S. M. S. M. S. M. S. �5>கி�.ண��5>கி�.ண��5>கி�.ண��5>கி�.ண�    

 

இவ� ெச�ைனயி! பிற�தவ�, சிMவயதிேலேய நாடக சைபயி! ேச��& பால 

பா�%Aக நC�& ெகா5ச� ெபயெரA�& பிற) ெபாியவனான பிற) தாேன ஒ. 

நாடக� க�ெபனிைய ஏ#பA�தி நட�தினா�. ெஜக�னாத ஐய� பா<> க�ெபனியி! 

நC�தவ�க1 ஒ.வ�. இவ� பிற) ெபய� ெப#ற பல நCக�க1�) சிM வயதி! 

நC�'� கைலைய ந�றாக க#பி�தவ�. பிற) ேப7�பட� ேதா�றியேபா& பல 

ேப7� பட,களி! நC�&ளா�. இவ� என�) ��கிய உதவி ெச<த& 

எ�னெவ�றா! என& பிரா�மணN�---Q�திரN� நாடக�தி� ெபயைர மா#றி 

அைத அ�பCேய 33 நா%க நட�தினா�. இைத நா� இ,) )றி�பத#) ��கிய 

காரண� நாடக�தி� ெபய�களி?� Q%7ம� இ.�கிற& எ�M இைத� 

பC�பவ�க1�) அறிவி�க ேவ�A ெம�பதா�, நா� எYதிய நாடக,க1 

பிரா�மணN� Q�திரN� எ� அபி�பிராய�தி! ஒ. ��கிய நாடகமா�, 

அ�பCயி.�&� அ�ெபயைர ேக%டவ�க பய�& அத� அ.கி! ேபாகாம! 

வி%டன�. இ.வ� உள� எ�M ெபயைர மா#றி@டேன இ& பிரகாசி�க 

ஆர�பி�த&. ஆ,கில�தி! "ெபயாி! எ�னயி.�கிற& ேராஜாL�) எ� ெபய� 

ைவ�தா?� அத� மண� )�றாத!லவா" எ�M ஒ. பழெமாழி உ�A . இவ� 

நC�த ��கிய நாடக� பா�திர,க ெஜயபால�, க�Cராஜ�, மேனாகர�, 

ேகாபால� B.A., க�ஸ�, க,காதர� �த�யைவகளா�. இவ� த� உட! நல�ைத 

ஜா�கிரைதயாக பா��&�ெகா�A த#ேபா& வயதாகி@� ந!ல ேதக>திதியி! 

இ.�கிறா�. 

----------- 

53. 53. 53. 53. தி�தி�தி�தி�. . . . P. D. P. D. P. D. P. D. ச�ப�த�ச�ப�த�ச�ப�த�ச�ப�த�    

 

இவைர நா� �த� �த! பா��த& ஜக�னாத ஐய� பா<> க�ெபனியி!. அ& 

�த! இவ� சாதாரணமாக ஹா>ய பாக,கைளேய ஆC வ�தா�. இவ� நC�த ��கிய 

பாக,க ர�னாவளியி! ப�பரவாய�, மேனாகராவி! வச�த�, சபாபதி 

நாடக,களி! சாதாரணமாக ேவைல�கார சபாபதி �த�ய பாக,களா�. பிற) 

சினிமாவி! அேனக சி!லைர ேவட,க தாி�தி.�கிறா�, இவ.ைடய ��கியமான 

ந#)ண� எ�னெவ�றா! த� உட! நல�ைத எ�ெபாY&� ஜா�கிரைதயாக 

பா��&� ெகா�C.�பேதயா�. இ�ெபாY& நAவயதி#) ேம#ப%டவராயிN� 

இ�N� சினிமாவி! அC�கC நC�& வ.கிறா�. நா� ��கியமாக இவைர� ப#றி 

எYத ேவ�Cய& ஒ�Mள&. 7)ண விலாச சைப நாடக,கைள மிகL� கவனமா< 

பா��ததினாேலேயா அ!ல& க�தசாமி �த�யா� அவ.�) க#பி�ததினாேலேயா 
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என& நாடக,களி! எ!லா பாக,கைள ம#றவ�க1�) க#பி�பதி! 

நி'ணராயி.�கிறா�. யாராவ& என& நாடக,கைள ேமைடயிேலா அ!ல& 

ேப7�பட�திேலா ஏதாவ& ஒ�ைற எA�&� ெகா�டா! அதி! யா� யா� எ�பC 

நC�க ேவ�Aெம�M அறியேவ�Aமாயி� P. D. ச�ப�த�ைத ேபா< ேக%A� 

ெகா1,க எ�M பல� ெசா!ல� ேக%C.�கிேற�. இவ� இ�N� ப!லா�A 

திடகா�திரனா< வாGவாராக. 

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

54. 54. 54. 54. தி�தி�தி�தி�. . . . சார+கபாணிசார+கபாணிசார+கபாணிசார+கபாணி    

 

இவ.� ேம#ெசா�ன P. D, ச�ப�த�ைத ேபா! ஜக�னாத ஐய� பா<> 

க�ெபனியி! சிM வயதி! ஆCயவ�. �த� �த�! அ�க�ெபனியி! கா%சி�)� 

கா%சி�)� இைடேநர� ஏதாவ& வ�தா! அ0சமய,களி! 'மீ� பா%A' 'க�திாி�கா< 

Hைட ெகா�டாC' �த�ய பா%Aகைள இவ� பாC வ�த& ந�றா< 

ஞாபகமி.�கிற&. இவாிட�தி�.�த ��கிய )ண� எ�னெவ�றா! தன�) 

ஹா>ய பாக,க தா� ெபாM�தமானைவ ம#ற ெபாிய பாக,கைள எA�&� 

ெகாவதி!ைல எ�M தீ�மானி�த&. ஆதி�த! இ&வைரயி! ஹா>ய 

பாக,கைளேய ேம#ெகா�A நC�& வ.வதா�. என& 'சபாபதி �த! பாக�தி! 

தமிG வா�தியாராக இவ� ப��ைற நC�தைத நா� பா��& மகிG�தி.�கிேற�. 

இவ� நAவய�தி#) ேமலாகி@� இ�N� சினிமாவி! நC�& வ.கிறா�. இவாிட� 

நா� ெம0ச ேவ�Cய )ண� எ�ன ெவ�றா!, பண� ச�பாதி�த பல நCக�கைள� 

ேபா! பண�ைத விரய� ெச<& ேதக நல�ைத@� ெகA�&� ெகா�A ஏைழக 

ஆனைத� ேபால!லாம! த� உட�ைப@� ச�பாதி�த பண�ைத@� ைவ�&� 

ெகா�A ஜா�கிரைதயா< வாG�& வ.வேதயா�. இவ� இ�N� ப!லா�A ேமைட 

நாடக,களி?� ேப7� பட,களி?� நC�& தமிG நாடக அ�ைன�) ெதா�A 

ெச<& வ.வாராக. 

 

இ& வைரயி! நா� எYதியைத அ0சிட அN�பிய ேபா& இைத பC�த சில 

ந�ப�க "இெத�ன ச�ப�த� — உ,க 7)ண விலாச சைபயி� மிக0 சிற�த 

நCக�களான அ. கி.;ணசாமி ஐய�, C. ர,க வCேவ?, S. ப�மநாபரா3 �த�ய 

மிக0சிற�த நCக�கைள� ப#றி எ� ஒ�M� எYதா& வி%V�" எ�M எ�ைன 

ேக%டன�. அேத ேகவி இைத� பC�)� பல நாடக அபிமானிக1�)� மனதி! 

ப%C.�கலா�. இ�ேகவி�) நா� த�க பதி! ெசா!ல ேவ�Cயவனா< கடைம� 

ப%C.�கிேற�. இத#) ��கிய காரண� அ� 4வ�கைள� ப#றி@� இ�N� 7)ண 

விலாச சைபயி! எ�Nட� நC�த சில ந�ப�கைள�ப#றி@� ம&ைர CரமாC� 
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ச,க�தி! எ�Nட� நC�த சில நCக�கைள� ப#றி@� எYதாத#)� காரண� 

அவ�கைளெய!லா� ப#றி விவரமா< "நாடக ேமைட நிைனLக" எ�N� எ� 

F�! எYதியி.�கிேற�. ஆகேவ அைதெய!லா� ெபய��& இ� F�! எY&வ& 

அநாவசிய� எ�M எYதவி!ைல, அவ�கைளெய!லா� ப#றி இைத� பC�)� என& 

ந�ப�க யாராவ& அறிய ேவ�Aெம�றா! அ�F�! நா� எYதி @ளைத 

பC�&� ெகாள ேவ�Aெம�M ேவ�C� ெகாகிேற�. 

 

இ0சிM Fைல இ�&ட� �C�கி�ேற�, ஈச� க.ைணயா! தமிG நாடக� வாGக. 

தமிG நCக�க வாGக. 

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

பிைழ தி�5த�பிைழ தி�5த�பிைழ தி�5த�பிைழ தி�5த�    

 

இ�F�� 24 ஆவ& ப�க�தி! தி.. சிவாஜி கேணச� C. ேக. எ>. பிரத�> நாடக� 

க�ெபனியி! நC�தவ� எ�M )றி�பி%C.�ப& தவM. இவ� யதா��த� தி.. C. பி. 

ெபா�Nசாமி பிைளயி� நாடக� க�ெபனியி! ேத�0சி ெப#றவ�. தி.. சி. எ�. 

அ�ணா&ைர அவ�களி� "ச�திர ேமாக�" நாடக�தி! "சிவாஜி" யாக சிற�பாக 

நC�ததா! இவ.�)� ெபாியா� ஈ. ெவ. ரா. அவ�களா! 'சிவாஜி' எ�N� ப%ட� 

வழ,க� ெப#ற&. 

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

 

பபபப. . . . ச�ப�த �த�யா� ம@ற B;க� ச�ப�த �த�யா� ம@ற B;க� ச�ப�த �த�யா� ம@ற B;க� ச�ப�த �த�யா� ம@ற B;க� ::::    

 

Pலாவதி - 7ேலாசைன, சார,கதர�, மகபதி, காதல� க�க. த#)� ெத<வ�, 

மேனாஹர�, ஊ�வசியி� சாப�, இைட07வ� இ.'ற��, எ�ன ேந��திCN�, 

விஜயர,க�, தாசி�ெப�, ெம<�காதl, ெபா�வில,), சி�ஹளநாத�, வி.�பிய 

விதேம, சிM�ெதா�ட�, காலவாிஷி, ரஜ'�ரBர�, உ�ைமயான சேகாதra�, சதி - 

7ேலாசனா, ';பவ!�, உ�தமப�தினி, அமலாதி�ய�, கவ� தைலவ�, 

சபாபதி �த#பாக�, ெபா,க! ப�Cைக அ!ல& சபாபதி இர�டா� பாக�, 

ஓ� ஒ�திைக அ!ல& சபாபதி 4�றா� பாக�, சபாபதி நா�கா� பாக�, 

ேபய!ல ெப�மணிேய, '�தா அவதார�, வி07வி� மைனவி, ேவதாள உலக�, 

மைனவியா! மீ�டவ�, ச�திரஹாி, 7ப�ரா�ஜூனா, ெகாைடயாளி க�ண�, 
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சஹேதவ� QG0சி, ேநா�க�தி� )றி�', இர�A ஆ�மா�க, ச�ஜ� ெஜனர! 

விதி�த ம.�&, மாளவிகா�னிமி�ர�, விபாீதமான �CL, 7!தா� ேப%ைட 

மாஜி>Cேர%, ச)�தைல, காள�ப� கள�தன�, �#பக! ெச<யி� பி#பக! 

விைள@�, நாடகேமைட நிைனLக, நாடக�தமிG, யயாதி, பிராமணN� Q�திரN�, 

வாணீ'ர வணிக�, இர�A ந�ப�க, ச�.ஜி�, ஹாி0ச�திர�, மா��க�ேடய�, 

ர�னாவளி, 4�M விேநாத நாCைகக, ைவ)�ட ைவ�திய�. தீ%சித� கைதக, 

ஹா>ய� கைதக, )றமக, ந!லத,கா, சிMகைதக, நC�'� கைலயி! ேத�0சி 

ெபMவெத�பC? ஹா>ய வியாச,க, தமிG ேப7� பட� காஷி, விAதி� ';ப,க, 

ேப7�பட அNபவ,க, வளிமண�, கத�ப�, மா�டவ� மீ�ட&, ஆ>தான'ர 

நாடக சைப, ச,கீத� பயி�திய�, ஒ�ப& )%C நாடக,க, சபாபதி ஜமீ�தா�, 

சிவாலய,க இ�தியாவி?� அ�பா?� சிவாலய சி#ப,க, சதிச�தி. 

மைன ஆ%சி, இ�தியN� ஹி%ல.�, தீபாவளி வாிைச, கால� )றி�'�க, 

7�ரம�ய ஆலய,க, தீயி� சிM திவைல, கைலேயா காதேலா, உணL� 

ெபா.க, சபாபதி &விபாஷி, சபாபதி &X�)க, இ!லற�� &றவற��, 

சபாபதி �த�யா.� ேப7� பட��, நா� )#றவாளி, நீ�ட ஆ@1� ேதக 

ஆேரா�ய��, தமிG அ�ைன பிற�& வள��த கைத, பலவைக� �,ெகா�&, 

எ� 7யசாிைத �த�யன. 

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


